
Tubble – Submersible Water Pump Manual  

 

EN:  

This submersible water pump can be used for draining your Tubble if you have an elevated drain. You can simply place it 

inside your bath, and it will drain automatically. The last few remaining centimeters of water can be removed by tilting the 

bath up. 

Properties:   

1. Submersible water pump on a safe 12v. 
2. 150 cm drain hose. 
3. Max lift of drain 1.5 meters.  
 
How to set up: 

1. Attach the 150cm drain hose to the top of the water pump.  

2. Put the Submersible water pump in the water.   

3. Plug the water pump into an outlet.  

4. Once the water is drained turn off the water pump.  

5. Do not worry if the pump does not work immediately: please wait for two minutes before cutting off the power 

then try to re-insert the pump in and out the water a couple times. The pump needs time to let the air out.  

 

Warnings: 

• Never use the pump or any other electric device like a phone or laptop while being in a bath; risk of shock!  

• Your Tubble bath and accessories should only be set up by adults.  

• Do not use the electric pump when the plug or cord is damaged or if the device is no longer functioning properly.  

• Do not let it dry run for more than 20 seconds.   

 

NL:  

Deze dompelpomp kan worden gebruikt voor het leegpompen van je Tubble als je een verhoogde afvoer hebt. Je kunt hem 

gewoon in je bad plaatsen en hij pompt het bad automatisch leeg. Slechts een paar centimeter water zal overblijven, door 

het bad te keren zal dit laatste gedeelte ook weggstromen.  

Eigenschappen: 

1.               Dompelpomp met een veilige 12volt. 

2.               150 cm afvoerslang. 

3.               Max. hoogte afvoer 1,5 meter. 

 

Hoe op te zetten: 

1.              Bevestig de afvoerslang van 150 cm aan de bovenkant van de waterpomp. 

2.              Zet de dompelpomp in het water. 

3.              Steek de stekker in een stopcontact. 

4.              Zodra het water is weggepompt, schakel de waterpomp uit. 

5.              Maak je geen zorgen als de pomp niet onmiddellijk werkt: wacht twee minuten voordat je de stroom uitschakelt 

en probeer de pomp een paar keer opnieuw in en uit het water te halen. De pomp heeft tijd nodig om te ontluchten. 

 

Waarschuwingen: 

• Gebruik nooit de pomp of een ander elektrisch apparaat zoals een telefoon of laptop terwijl je in bad bent; gevaar 

voor schokken! 

• Je Tubble-bad en accessoires mogen alleen door volwassenen worden geïnstalleerd. 

• Gebruik de elektrische pomp niet als de stekker of het snoer beschadigd is of als het apparaat niet meer naar             

behoren functioneert. 

• Laat de pomp niet langer dan 20 seconden drooglopen. 


