
SÅDAN ANVENDES 
VILDMARKSBADET

 

TINNETGAARD
Bo- og Erhvervsskole

Må køres med bil, der må trække 750 kg uden 
bremser. Al kørsel er på eget ansvar. 

Ønsker du levering og afhentning af  
vildmarksbadet, så er fragtprisen 6,- kr. pr. kørt 
km.

Traileren med vildmarksbadet kan afhentes fra  
kl. 10.00 og skal afleveres tilbage rengjort den  
efterfølgende dag kl. 13.00, hvis andet ikke er  
aftalt.

Har du spørgsmål?  
Så kontakt Steven på tlf.: 28 25 28 15

Læs mere og se video af 
opstilling og nedtagning 

på:
www.tinnetgaard.dk

Her kan du også se mere 
om vores øvrige  

udlejningsprodukter:

Popcornmaskine
Slushicemaskine

Paellapander
Pandekagepander

Saftkøler



Ved bestilling af vildmarksbadet betales et depositum på 1500,- 
kr. Depositummet bruges, hvis der er forvoldt skader, der  
betragtes som udover almindelig slitage, eller manglende  
rengøring. Ellers vil du altid få dit depositum fuldt refunderet.

Vildmarksbadet kan og må ikke afmonteres traileren.

Inden ibrugtagning:
1. Traileren placeres på et plant og fast underlag. Husk også at 

tænke på, at der skal være mulighed for afledning af vand, 
når vildmarksbadet skal tømmes igen.

2. Spænd traileren fra bilen, og kør næstehjulet op, så traileren 
står så plant som muligt.

3. De fire støttefødder løsnes ved at fjerne splitten og tage   
pløkken ud. Herefter trækkes støttefoden ud, og vendes 180 
grader og monteres igen med splitten. 
Støttefødderne justeres i højden til vildmarksbadet står i 
vatter. 

4. Skorstenen finder du i det øverste ”trin” på traileren, denne  
samles og påsættes. 

5. Tjek at bundproppen er sat i karet.

6. Fyld vand i karet.

7. Når den øverste slange til fyret er dækket af vand, 
kan du tænde op i fyret. DU MÅ IKKE STARTE FØR, 
DA INDERKERNEN I FYRET KAN SMELTE.

8. Behold presseningen på når du fyrer op, så bliver det  
hurtigere varmt, og holder  bedre på varmen.

Inden aflevering:
1. Bundproppen fjernes, og karet tømmes for vand. Karet 

skal altid være helt tømt, inden traileren køres eller 
flyttes med.

2. Proppen i ovnen fjernes, tømmes for vand og sættes i 
igen.

3. Når skorstenen er kold, adskilles den og pakkes på plads i 
det øverste ”trin” på traileren igen.

4. Støttefødderne løsnes igen, vendes 180 grader og  
monteres med splitten. Hæves så højt så muligt.

Vildmarksbadet er med udvendig ovn, og opvarmningstiden 
er 2-3 timer. Det er en god ide at røre rundt engang imellem 
med en arm for at få en ensartet temperatur i vandet.

Der er plads til 6-8 personer i vildmarksbadet ad gangen.

Der medfølger altid gratis klortabletter. Det giver dig tryghed 
og du skal ikke bekymre dig om vandhygiejnen.  
Vildmarksbadet bliver altid leveret uden vand, og det er altid 
lejers ansvar at opretholde en god vandhygiejne.


