
Amajo – aktivitet og stimulering 

Tips til rengjøring og vedlikehold av boblerør. 

Når du skal fylle røret med vann: 

- Bruk helst destillert vann( f.eks batterivann , fås kjøpt hos Biltema, 4 liters kanner for ca kr 

50,-) Da er det er lettere og unngå smuss og algevekst. 

- Tilfør rensemiddel (kan kjøpes hos oss, produktnummer TFH-1-9BCCA) ca 10ml når du fyller 

opp røret og deretter 10ml ca 1 gang pr mnd. En flaske inneholder 500ml. 

- Bytte av vann bør skje så fort man ser at vannet inneholder smuss. Dette kan forårsake 

tetting av lufthullene i bunnen av røret. Vær spesielt oppmerksom på dette om du har fylt 

røret med med vann fra krana og du bor i et område er vannet har stort innhold av kalk. 

-  

 

Ventil: Det sitter en ventil ( blå plastdel) i sokkelen mellom pumpen og boblerøret. Dette er for at det 

ikke skal renne vann fra røret tilbake inn i pumpa som blåser ut luft og dermed lager bobler. 

Ventilen vil slites etter hvert og det kan være lurt og bytte denne en gang i året. Denne er enkel å 

bytte og vi har disse ventilene på lager. Produktnummer: TFH-1-RM121. pris kr 80,- eks moms 

Opplever du har det ikke kommer bobler, kan årsaken være en slitt ventil 

Da kan du gjøre følgende: 

- Tøm røret for vann 

- Koble pumpen fra boblerøret ved å fjerne ventilen. 

- Start boblerøret og se om det kommer vann ut av pumpen. Gjør det det, er det ventilen som 

må byttes. Man kan også prøve å blåse i ventilen . Om du klarer å blåse luft begge veier er 

ventilen slitt og må byttes. 

- La boblerøret stå å gå til det ikke kommer ut mer vann fra pumpa og kjenn etter at det 

kommer en jevn strøm av luft ut fra den. Ta kontakt med oss og få tilsendt ny ventil. 

Tips til rengjøring: Det kan danne seg smuss og algevekst i røret. Da kan det være på tide med 

rengjøring og bytte av vann. 

- Tøm røret for vann (ved store rør 120-200cm, bruk hevertprinsippet) og koble det fra 

sokkelen. 

- Kok opp noen liter med vann og hell opp i røret sammen med en oppvaskmaskintablett. La 

dette stå et kvarters tid. 

- Putt oppi en mikrofiberklut og rør rundt, gjerne med et kosteskaft om røret er langt. 

- Hell ut vannet og spyl røret. 

OBS – om ikke boblerøret skal brukes på en stund, f.eks i sommerferie der man kan være borte 

noen uker, kan det lønne seg å tømme røret for vann 
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