
!!!!
Lietošanas instrukcija 

!
VIETAS IZVĒLE / KUBULA SAGATAVOŠANA: !

• Novietojiet kubulu uz pēc iespējas līdzenākas virsmas, kas spēj izturēt šī kubula 
svaru (ar piepildītu ūdeni var sasniegt līdz pat 2000kg - 2500kg).  

• Vietā, kur atradīsies kubuls, ieteicams noņemt augsnes virskārtu, to aizstājot ar 
stingāku materiālu (grants, šķembas, betona plāksnes, bruģakmens klājs, dēļu klājs 
u.c.) !

*Kubula novietošanai nav nepieciešama būvvaldes atļauja un pamatu iebetonēšana. !

*  !
• Ja kubulu plānots novietot blakus ēkām, terasēm, kokiem vai automašīnām, obligāti 

jānodrošina, lai skurstenis atrodas pietiekami drošā attālumā no viegli 
uzliesmojošiem materiāliem; 

• Neaizmirstiet pārbaudīt attālumu gan uz sāniem, gan arī vertikāli – lai novērstu 
ugunsgrēka risku. (skat. Attēlu) 

• Ja kubuls tiek novietots uz koka terases, vēlams izveidot krāsns priekšā kā 
minimums 40x40cm laukumu no nedegoša materiāla; 



*  !!
KRĀSNS UZSTĀDĪŠANA: !
Kad kubuls veiksmīgi uzstādīts, tam nepieciešams pievienot krāsni:  

1. Pārliecinieties vai kubula un krāsns pienākošās/izejošās ūdens caurules nav 
aizsprostotas; 

2. Pievienojiet krāsni precīzi pie kubula gumijas ūdens izvadiem, un savelciet tos cieši 
ar žņaugiem (2 gab); 

3. Pārliecinieties vai nav iespējama ūdens noplūde pie šiem savienojumiem; 
(nepieciešamības gadījumā pārvelciet šos savienojumus) 

4. Nolīmeņojiet krāsni; 
5. Ievietojiet krāsnī dzelzs pamata plāksni, kas paredzēta malkas novietošanai uz tās, 

kā arī labākai gaisa vilkmes nodrošināšanai; 
6. Pievienojiet krāsnij skursteni. Pārliecinieties, lai skurstenis stāvētu taisni; (skat. 

attēlu “skursteņa uzstādīšana”) !!!!!!!!!!!!!!!!!



KRĀSNS KURINĀŠANA / APKOPE: !
Šo krāsni AIZLIEGTS kurināt, pirms nav iepildīts minimālais ūdens daudzums kubulā, 

tas var radīt krāsns pārkaršanu un neatgriezenisku tās deformāciju! !!
• KATEGORSIKI AIZLIEGTS kurināt šo krāsni bez ūdens!!!  
• PIRMS krāsns iekurināšanas, šis kubuls vienmēr ir jāpiepilda ar ūdeni vismaz 5cm virs 

augšējā ūdens savienojuma caurules ar krāsni; (Skatīt  attēlu 1. )  Tikai tad var sākt krāsns 
kurināšanu. 

• Kubuliem, kas aprīkoti ar aeromasāžas sistēmu maksimālais pieļaujamais ūdens daudzums ir 
5cm no augšējās kubula malas, kad tajā atrodas maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits. 
(lielāks ūdens daudzums var radīt kompresora applūšanu). ! !
 !!!!!!!!

 !!!!!!!!!!!
• Par kurināmo izmantot parastu, sausu malku; (ieteicams lietot sausa bērza vai alkšņa 

malku); 
• AIZLIEGTS kurināt ar oglēm, ozolkoka malku; 
• Krāsni ir viegli iekurināt, izmantojot skaliņu, avīzes vai kokogļu aizdedzināšanas šķidrumu; 
• Kurinot krāsni, turiet kubulu pārsegtu ar vāku, lai siltums neiztvaikotu un ūdens sasiltu 

ātrāk; 
• Lai paātrinātu ūdens uzsilšanu un ūdens temperatūra būtu vienmērīga visā kubula dziļumā, 

iesakām periodiski ūdeni apmaisīt ar koka airi; 
• Iesakām veikt krāsns tīrīšanu no pelniem ik pēc 1-3 kurināšanas reizēm; 
• Iesakām ik pēc  5-7 kurināšanas reizēm noņemt skursteni un iztīrīt to ar skursteņtīrāmo 

birstīti; 
• Ja krāsnī ir liesma, nekādā gadījumā neiztukšojiet kubulu no ūdens! 
• Laikā, kad āra temperatūra var nokrist zem 0 C0, pēc kubula lietošanas vienmēr izlaidiet 

ūdeni no kubula kā arī pēc tam izraujiet notekas vārstu krāsnij un pārliecinieties vai kubulā 
un krāsnī nepaliek ūdens! 

Minimālais ūdens daudzums kubulā



• Ar aeromasāžu aprīkotajiem kubuliem, uzreiz pēc ūdens izlaišanas no kubula, 
JĀIESLĒDZ šī aeromasāžas sistēma uz 15-30sek., lai gaiss izpūstu iespējamo kondensātu 
un ūdeni no gaisa pūtējiem, caurulītēm, sadalītājiem – tādējādi, novēršot šīs sistēmas 
aizsalšanu.  
  

UZMANĪBU! 
Ievērojiet visus ugunsdrošības noteikumus. Neatstājiet aizdedzināšanas šķidrumu un citus degošus 
priekšmetus uz krāsns vai tās tuvumā bez uzraudzības. Nepieskarieties krāsns durtiņām un metāla 
skurstenim, jo to temperatūra kurināšanas rezultātā var būt ļoti augsta un radīt apdegumus. 
Neatstājiet mazus bērnus bez uzraudzības kublā vai tā tuvumā! Kubla procedūras neiesaka 
cilvēkiem ar sirds slimībām, ādas slimībām, kā arī grūtniecēm. Veselības problēmu aizdomu 
gadījumā, vienmēr konsultējaties ar savu ģimenes ārstu pirms kubula lietošanas. !
ŪDENS NOVADĪŠANA: 

• Ūdens izvadīšana no kubula notiek caur centrālo atveri (sifonu) kubula apakšā; 
• Drenāžas galā ir piestiprināts lodveida krāns ar 1 ¼ collas iekšējo vītni, kuru iespējams 

uzstādīt tieši blakus krāsnij, vai otrpus pretim tai. (pēc izvēles) 
• Iespējams pievienot dārza šļūteni pie izplūdes kubula drenāžas (lodveida krāna), lai ūdens 

novadīšanu veiktu Jums ērtākā vietā, piemēram, kanalizācijas sistēmā. 
• Pēc kubula lietošanas vienmēr atstājiet lodveida krānu pusatvērtu – tādējādi nodrošinoties 

pret ūdens sasalšanu kubulā un tā komponentēs. Pievērsiet uzmanību, lai kubuls pēc 
lietošanas paliktu tukšs. 

• Ieteicams ūdens novadīšanu plānot tādā vietā, kas nodrošina lielu ūdens daudzuma 
uzsūkšanu / aiztecēšanu, tādējādi izvairoties no teritorijas applūšanas. !!!!

KUBULA LIETOŠANA: !
*Pirms kubula lietošanas ieteicams to vienmēr izskalot. !

1. Pēc kubula skalošanas, aizveriet ciet lodveida krānu, kā arī noslēdziet centrālo sifonu 
kubula apakšā, ievietojot tajā gumijas korķi; 

2. Sāciet ūdens uzpildi kubulā. Kubuls  VIENMĒR  ir jāpiepilda vismaz 5 cm virs augšējā ūdens 
savienojuma caurules ar krāsni.  (Minimālais ūdens daudzums kubulā).  
Ūdens iepildes laiks ir atkarīgs no kubula lieluma, pievienotās dārza šļūtenes diametra, un 
ūdens spiediena (ūdens uzpilde ilgst apmēram 30-50min). 

3. Kad ūdens iepildīts, variet sākt kubula krāsns kurināšanu. Pārliecinieties, lai nav ūdens 
noplūde pie krāsns gumijas savienojumiem. Vajadzības gadījumā pievelciet žņaugus. 

4. Kuriniet krāsni, izmantojot sausu malku ( bērzs, alksnis)  AIZLIEGTS izmantot ogles, 
briketes vai ozolkoka malku; 

5. Kurināšanas ilgums: 2 - 3,5 stundas (atkarīgs no kurināma materiāla kvalitātes un ārējās 
vides temp.) 

6. Ūdenim sasilstot, tas veido kārtas – aukstākais ūdens nostājas kubula apakšā, siltākais 
augšpusē. Šādos gadījumos ieteicams ūdeni apmaisīt ar airi, lai iegūtu vienādu ūdens 
temperatūru visa kubulā. Šo procedūru var atkārtot pēc vajadzības. (kubuliem, kas ir 
aprīkoti ar aeromasāžu – ūdens apmaisīšanai var izmantot šo sistēmu – ik pa laikam to 
vienkārši ieslēdzot). 

7. Ieteicamā ūdens temperatūra kubulā: 37 – 400 C (malku pievienojot pēc vajadzības) 
8. Pēc  kubula  lietošanas, pārliecinamies, ka krāsnī vairs nav liesma, karstas ogles – un tikai 

tad pilnībā izlejiet visu ūdeni gan no kubula, gan no krāsns, un atstājat noplūdes krānu 
atvērtu. Ja Jūsu kubuls ir aprīkots ar aeromasāžas sistēmu, uzreiz pēc ūdens izlaišanas 



ieslēdziet aeromasāžas sistēmu uz 15-30 sekundēm, lai izpūstu kondensātu un ūdeni no 
gaisa trubiņām. 

9. Uzlieciet kubulam vāku /pārsegu. !
ATCERIETIES:   
Ejot kubulā, lūdzu ņemiet vērā cilvēku skaitu, kas atradīsies kubulā.  
Jo vairāk tajā būs cilvēku iegājuši, jo augstāk pacelsies ūdens līmenis kubulā. 

Izmantojiet cepures aukstā laikā. !!!!
      !!
KUBULA UZGLABĀŠANA / APKOPE: !

• Neuzglabājiet kublu ar blīvi noslēgtu vāku mitrā, neapvējotā, pilnībā ēnotā vietā.  
• Ja gaisa temperatūra ir zem 0 C0, tad noteikti pārliecinaties, lai nepaliek ūdens kubulā un 

krāsnī (tas var radīt ūdens sasalšanu tajā un nodarīt neatgriezeniskus bojājumus). 
• Pēc mazgāšanas līdzekļu lietošanas, izskalojiet kublu ar lielu ūdens daudzumu. 
• Kubula aksesuārus (plauktiņus, trepes, galvas balstus, spilvenus, statīvus u.c.) pēc 

lietošanas iesakām novietot zem jumta, vai iekštelpās. 
• Kubula apdarē izmantotie apdares dēļi tiek apstrādāti ar vācu būvķīmijas uzņēmuma 

“REMMERS” impregnantiem, krāsām, eļļām, u.c. krāsu kopšanas līdzekļiem. (Lietošanas 
laikā, nepieciešamības gadījumā, ieteicams atkārtoti apstrādāt ar attiecīgo REMMERS 
krāsu, tādā veidā veicinot kubula koka apdares aizsardzību pret UV stariem un izbalošanu). 

• Kubuls.lv ražotais stiklašķiedras baseins labi pacieš nodilumu un mitrumu, kā arī neuzsūc 
traipus un pelējumu. Baseinam nav mazu spraugu, kur krāties netīrumiem. Šis akrila 
baseins labi pacieš UV starus, tomēr pēc ilgstošas atrašanās tiešas saules staru iedarbībā, 
ieteicams atjaunot šī baseina krāsu, izmantojot pulēšanas līdzekļus, automašīnas vasku. 

• Izmantojot ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, ievērojiet visas to ražotāju lietošanas instrukcijas. 
• Lietojot ķīmiskās vielas, ūdens pH līmenis vienmēr ir jāuzrauga un jāuztur dotajās robežās: 

7.0-7.6. Ph (Pie zema ūdens pH līmeņa var sākties detaļu korozija). !
GARANTIJAS TERMIŅŠ: 1. gads !
GARANTIJA uz produktu neattiecas šādos gadījumos: 

• Kubuls ticis iekurināts, pirms tajā ir ieliets minimālais daudzums ar ūdeni;  
PAZĪMES: izdegusi, sakususi, deformējusies krāsns !

• Nav nodrošināta pilnīga ūdens izvade no kubula un krāsns pēc lietošanas laika 
apstākļos, kad āra temperatūra var nokrist zem 0 C0, 

PAZĪMES: sasalis ūdens kubulā, kubula ūdens nolaišanas noteksistēmā, lodveida 
krānā, krāsnī.  !

• Kubuliem, kas aprīkoti ar aeromasāžas sistēmu, nav veikta obligātā šīs sistēmas 
ūdens izpūšana pēc tā lietošanas / ūdens izlaišanas no tā; 
PAZĪMES: Nedarbojas kāda/as  no ūdens sprauslām;   

Gaisa kompresors darbojas, taču nav novērojama gaisa plūsma no 
sprauslām;  Sasalis ūdens gaisa padeves caurulītēs, gaisa sadalītājā, 
pretvārstā, kompresorā;  !

• Mehāniski radīti ārēji bojājumi;


