Brugsvejledning - Vildmarksbad




Påfyldning af vand tager: 60-90 minutter (afhænger af vandslangens tryk)
Opvarmning af vildmarksbadet til ca. 38 c: ca. 3-4 timer (afhænger af vejret)
Brændemængde for at nå 38 grader: ca. 3-4 poser træbriketter eller alm. Brænde.

Før brug:
Tag vildmarksbadet ned fra traileren sådan her:
A) tag alt det løse tilbehør ud, hvis det kan lade sig gøre.
B) Træk vildmarksbadet ud over kanten fra siden af traileren, og sænk det ned så det står diagonalt mod
traileren.
C) Sæt det herefter op på højkant – PAS PÅ, at du IKKE sætter det på højkant, så udvendig studs beskadiges
D) Sæt herefter vildmarksbadet ned på terrassen eller andet fast fladt underlag.
(Du må IKKE rulle med vildmarksbadet)
Sæt skorsten på, luk for bundproppen og begynd at fylde vand i vildmarksbadet.

Opvarmning af vildmarksbadet
A) Når vandet har nået samme højde som øverste tøndebånd må du begynde at tænde op i vildmarksbadet.
Det gør du sådan her:
tag låget til ovnen af i et godt stykke tid, indtil der er godt gang i bålet i ovnen (det kan tage op til en times tid,
men ofte kortere tid), og benyt papir, pap, kviste m.m. samt evt. optændingsbriketter. fyld i med større
brændestykker (som ved optænding i brændeovn).
Fyld aldrig ovnen mere end ca. 50%, da der ellers kan komme lidt stikflammer.
Mindsk opvarmningstiden: Hav låg henover vildmarksbadet og rør løbende i vandet.
B) Tag 1 klortablet og placér den i vandet. Tabletten svarer til ca. 1.800 – 2.000 liter vand, som der også er i
vildmarksbadet. Tabletten er langtidsvirkende, og opløst i løbet af 2-3 dage. Når den er opløst, skal du blot
lægge en ny klortablet i vandet.
C) Tænd aldrig ovnen, Før vandet har nået øverste tøndebånd, og luk aldrig vandet ud før du er 100% sikker på,
at ovnen er helt slukket – hæld gerne 5-10 cm vand i ovnen efter endt brug!

Når du bader:
1) Hav respekt for varmen. Sørg derfor at gå op, hvis du bliver svimmel. Hold igen med alkohol når du er i et
vildmarksbad. Varme + alkohol forøger risikoen for dehydrering og ubehag.
2) Låget til ovnen kan du placere på ovnen, så den lukker 50-75% til, da der nu er godt gang i ovnen.

Efter brug:
1) Sørg for ovnen er 100% slukket – hæld gerne 5-10 cm vand i for at være helt sikker.
2) Tøm vildmarksbadet for vand og sæt vildmarksbadet op på trailer igen.
3) Placér alt tilbehør i vildmarksbadet, låget over, og montér de to spændbånd som et kryds.
Tak, og vi håber du haft god fornøjelse med vores vildmarksbad 

