Kære kunde
Tillykke med dit nye Cold Hawaii Vildmarksbad.
Forude venter der mange år med helt unikke oplevelser i
naturen under åben himmel.
For at du får de optimale oplevelser med dit Cold Hawaii
Vildmarksbad anbefaler vi, du læser denne guide grundigt
igennem inden du tager dit Cold Hawaii Vildmarksbad i
brug.
Vi beder dig samtidig huske, at træ er et levende materiale,
som kræver din opmærksomhed løbende.
Varme hilsner
Cold Hawaii Vildmarksbad

Træ
Træet i dit vildmarksbad er af sorten Sibirisk gran (dimension 42 mm). Ved at bruge denne træsort sikre vi de
helt optimale forhold mellem konstruktion, ydelse og holdbarhed ligesom det ikke er nødvendigt at bruge
isolering.

Ovn
Ovnen er lavet af aluminium. Ovnens front er rustfrit stål.

Placering
Under bunden af dit Cold Hawaii Vildmarksbad, er der tre vanger som gør at vildmarksbadet altid vil være
hævet 5 cm over jorden.
Dit Cold Hawaii Vildmarksbad skal placeres på et fast underlag. Under hver vange kan du placere eksempelvis
tre fliser. Herudover kan du bruge kiler, dette for at sikre, at vandet løber mod afløbet, dette kræver en meget
lille højdeforskel. Hvis dit vildmarksbad placeres på fliser eller træterrasse eventuelt ned kiler, vil der altid
kunne cirkulere luft under badet. På denne måde mindskes risikoen for råd.

Tøndebånd
Det er vigtigt du sikre tøndebåndene altid er placeret korrekt. Set nederste tøndebånd skal være placeret ca.
10 cm fra underkanten. Det øverste tøndebånd ca. 10 - 11 cm fra overkanten.
For spænding af tøndebånd, kan du bruge to svensknøgler. Tøndebåndene skal spændes indtil de er så faste,
at de ikke kan rokkes.
Tøndebåndene skal efterspændes efter 2 uger, efter 1 måned og derefter hver 3. måned.
Ved mangelfuld spænding af tøndebåndene, kan der opstå revner i coaten. Vi har altid coat reparationssæt på
lager.
Garantien dækker ikke ved mangelfuld efterspænding.

Montering
Badet rulles på plads på regler eller lægter. OBS: model Søndervig skal børes på plads (4 - 6 mand)
Badet placeres på træterrasse eller fliser.
De sorte rør påsættes flangerne, spænd dem fast med de medfølgende spændebånd (to stk. til hver rør) og
stram dem til.
Vandpåfyldning kan nu påbegyndes

Påfyldning/opfyldning af vand
Du skal forvente følgende tidsforbrug når vildmarksbadet skal fyldes op:
Ved brug af "normal" vandslange med "standard" vandtryk i helårshus (ca. 1 time)
Når karret er fyldt over det øverste hul, stoppes vandpåfyldningen og låg eller presenning lægges på.
Optænding i ovnen kan nu på begyndes.
En almindelig vandslange kan tilsluttes påfyldningsstudsen på ovnen hvilket er nemt og komfortabelt.

Behandling af vand
Biologisk vandrens
Hvis du vælger at benytte vores biologiske vandrens, vil du efter endt badning kunne genbruge vandet. Vi har
fødevarestyrelsens godkendelse på at produktet ikke forurener. Du vil derfor trygt kunne genanvende vandet til
eksempelvis vanding af blomster, græsplæne, frugttræer og/eller grønsager.
Salt
Du må gerne bruge salt i dit vildmarksbad. Vi anbefaler brug af hanesæt og evt. ekstra fittings (kontakt og for
råd og vejledning)
Klor
Ovnen tåler klor, men af hensyn til at undgå misfarvning, samt generelle sundheds- og miljømæssige årsager
anbefaler vi IKKE brug af klor.

Optænding og benyttelse af badet
Du må ALDRIG tænde op i ovnene uden at have sikret dig at der er vand i hele systemet. For at tjekke om der er
vand på, åbnes ventilen bag på ovnen kortvarigt (OBS: vandet skal være fyldt op over øverste hul).
Hvis der løber vand ud af ventilen, er der vand i hele systemet.
Under optænding skal askeskuffen stå 10 cm åben. Når ilden har fået fat, lukkes askeskuffen til så den nu kun
har 2 - 3 cm åbning. Ovnlågen skal altid holdes lukket.
Vi anbefaler du benytter ovntørret brænde fra Cold Hawaii Vildmarksbad. Med ovntørret træ undgår du sort
røg.
Der må ikke bruges briketter da ovnen risikerer at revne, sker dette dækker garantien ikke. Det kan beskadige
ovnen at bruge uautoriserede fittings, slanger, andre materialer eller dimensioner, i de tilfælde dækker
garantien ikke.

Opvarmningstid
Ø140 - Ø160 Ca. 2 timer
Ø180 Ca. 2,5 timer
Ø200 Ca. 3 timer
Forskellige forhold vil kunne have indvirkning på opvarmningstiden, eksempelvis følgende:
Blæst og/eller temperaturer under +5 grader
Brug af vådt træ
Manglende påfyldning af brænde
Manglende omrøring i vandet, hver gang du påfylder brænde
Manglende brug af låg eller presenning
Ovn 0g/eller bad er ikke 100% i vater
Slangerne er over 100 cm, så der bliver for meget modstand
Ovnen står vinkelret på - det må den ikke, den skal stå lige på
Brug af brænde i eg og bøg vil forlænge opvarmningstiden med 100 - 150 %

Efter brug
Vi anbefaler, at du efter brug straks hælder vandet fra, så ovnen dermed bliver skyllet igennem, ikke tager
skade og risikoen for bakteriedannelse dermed også reduceres.
Badet må ALDRIG tømmes, hvis der er flammer eller brænde i ovnens brændkammer.
Vandets holdbarhed kan forlænges ved at tilføre vores biologiske vandrens "Cold Clean"

Vedligeholdelse
Sommer
Uanset hvilken af vores modeller du har købt, fraråder vi at du lader karret stå uden vand i løbet af sommeren.
Ved direkte sollys og høje temperaturer kan træet have tendens til at tørre ud. Sker dette, vil det medføre tab
af vand og dermed forringelse af træets fibre og elasticitet.
Model Klitmøller, som er vores coatede serie, vil kortvarigt kunne tømmes og stå uden vand (ca. 5 - 7 dage).
På denne måde forlænges bænkenes holdbarhed og eventuelle bakterier udtørrer.
Vinter
Ved vejrtemperaturer under 0 grader, er det vores anbefaling at tømme karret for vand. Hvis der står vand i
karret, vil der være risiko for at vandet ender i én stor isklump. Ovnen kan IKKE tø en isklump op.
Hvis vejrtemperaturene kommer under 0 grader, må der ALDRIG stå vand i ovnen.
Vi anbefaler, at du gør ét af følgende:
Hæld alt vandet fra badet og fra ovnen.
Kommer frostpropper i de to huller i badet, hvorefter ventilen i ovnen åbnes og drænes for vand.
Husk at tage frostpropperne ud, inden du tænder op i ovnen igen. Ovnen skal være omkranset af vand
og hanerne skal drejes, inden du tænder op i ovnen, så vandet omkranser ovnen. Sker dette ikke vil
ovnen kunne smelte og garantien dækker ikke, eller
Påsætte haner på de sorte rør. Hanerne kan bestilles i vores webshop og du kan selv montere dem eller
bestille os til det.

Indvendig rengøring af dit vildmarksbad
Ved rengøring benyttes koldt vand, tilført 3 dråber opvaskemiddel. Brug for eksempel en autobørste eller
svamp. Skyl efter med vand.
De sorte rør skal rengøres med sæbe én gang årligt. Ovnen skylles igennem og vendes på hovedet flere
gange for at alt "dovent" vand, der måtte samle sig i bunden af ovnen, kan løbe fra. Forud for genmontering
tørres de sorte rør indvendigt og smøres med siliconespray eller lignende.
Et vildmarksbad må aldrig behandles på anden vis indvendigt.
Udvendig vedligeholdelse af dit vildmarksbad
Cold Hawaii Vildmarksbad skal behandles én gang årligt med træbeskyttelse. Vi anbefaler at du bruger Cold
Hawaii Vildmarksbad's egen træbeskyttelse (kan bestilles i webshoppen)
Ved at bruge træbeskyttelse regelmæssigt én gang årligt, begrænser det alger.

Særligt for modellerne Esbjerg & Hvide Sande
Disse modeller kan forekomme at være utætte ved levering.
Hvis det er tilfældet, skal du gøre følgende:
1 dag: fyld karret med vand helt op til kanten
2 dag: efterfylde vand til det når samme sted igen
Er karret fortsat utæt løsnes metalbåndene lidt. Lad metalbåndende være løsnet i ca. 2 timer, således
vandet kan flyde igennem siderne og spænd herefter metalbåndene igen.
Fyld herefter vandet op igen på dag, 2, 3, 4, 5 og 6.
Herefter bør vildmarksbadet være tæt/næsten tæt.
Hvis du mod forventning fortsat oplever utæthed, kan det skyldes at metalbåndene skal efterspændes, dette
gøres med to svensknøgler.
Hvis dette ikke afhjælper utætheden, skal badet tømmes helt for vand. Metalbåndene løsnes, hvorefter der
skiftevis slåes let med en gummihammer på metalbåndene og spøndes - ialt tre gange.
Herefter fyldes badet med vand op til kanten og badet bør være tæt efter 3 - 5 dage.
Hvis vejrtemperaturen er meget varm, kan processen dog tage længere tid.

