
How to assemble the Bohemen hot tub and how to make a fire
Monterings- och eldningsanvisning för badkaret Bohemen

Bohemen



Exclusive simplicity
Det exklusiva i det enkla



Please read this instruction manual carefully before using the product 
for the first time. The instructions herein must be followed each time the 
product is used.

Please note especially the maintenance instructions regarding the prod-
uct’s wooden details and how to operate the stove.

Hikki will not be liable for any product or personal damages arising 
from the buyer’s or any other person’s use of the product for other pur-
poses than the expected or failure to follow the instructions relating to 
the product’s use.

The product must not be left unattended when used. Make sure that any 
fire used with the product is put out properly before the product is left 
unattended after use.

Children must not be left unattended in or near the product during use. 
Remember that the product is a potential drowning hazard when filled 
with water. Hence all water should be emptied from the product before 
it is left unattended after use.

Läs skötselinstruktionerna noggrant innan produkten tas i bruk första 
gången och följ skötselinstruktionen varje gång produkten används. 
Notera särskilt de anvisningar som ges beträffande skötseln av produk-
tens trädetaljer och hanteringen av kaminen.
 
Hikki ansvarar inte för fel på produkten eller personskador som up-
pkommer som en följd av att köparen eller annan som brukar produkten 
gör det för annat ändamål än det förutsatta eller att produkten brukas 
på ett sätt som står i strid med av Hikki anvisade skötselinstruktioner.
 
Lämna inte produkten utan tillsyn då den brukas och se till att släcka den 
eld som antänts vid brukandet innan produkten lämnas utan tillsyn efter 
brukande.
 
Tänk på att inte lämna minderåriga utan tillsyn i närheten av produkten i 
samband med brukandet av densamma. Tänk på att produkten då den 
är fylld med vatten kan utgöra en potentiell risk för drunkningstillbud. 
Tappa därför ur vattnet ur produkten efter nyttjandet och innan produk-
ten lämnas utan tillsyn.



Assembly   Montering
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A Stove
B Chimney pipes
C Touch guard
D Chimney hat
E Stove lid
F Back support 1 
G Back support 2
H Oak deck
I Back support holder

A Kamin
B Kaminrör
C Beröringsskydd
D Rörhatt
E Kaminlock
F Ryggstöd 1
G Ryggstöd 2
H Bottentrall
I Hållare för ryggstöd

Place the hot tub on flat, solid ground. Bohemen will become quite 
heavy when it is filled with water and those bathing. The ground 
must not collapse under the hot tub’s feet.
 
Placera karet på stabilt underlag. Bohemen blir ganska tung när 
den är full av vatten och badande människor. Marken ska inte 
kunna sätta sig under karets fötter.

2. 

Interior parts Badkarets delar



Make sure that the water flows towards the drain. It might help to 
use a spirit level.
 
Se till att vattnet rinner mot tapphålet. Använd ögonmått eller ett 
vattenpass.

3. The stove fits easily into the tub. When you need to empty the stove 
of ashes, lift it out of the hot tub first.
 
Kaminen är lätt att placera i karet. När du ska tömma kaminen på 
aska, lyft ut den ur karet först.

4. 



Gently push the stove’s feet into the rails at the bottom of the tub.
 
Styr in kaminens fötter under skenorna i botten på karet.

5. Tie the stove into place with the string. This is especially important 
when children will be using the hot tub.
 
Knyt fast kaminen med snöret. Detta är särskilt viktigt när barn ska 
bada.

6. 



Slide the burn plate down into the stove. It helps to bring air to the 
base of the stove.
 
Skjut ner brännplåten i kaminen. Den hjälper till att föra ner luft till 
kaminens botten.

7. Place the lid in this position to give the stove maximum air flow, 
when you want to light the fire or increase the size of the fire. Note: 
Do not light a fire in the stove until the tub is filled with water
. 
Placera locket i detta läge för att ge kaminen öppet spjäll när du 
tänder elden eller vill ge elden mer syre. Obs: Kaminen får ej eldas 
förrän karet är vattenfyllt.

8. 



Place the lid in this position to close the air supply and choke the 
fire. Remember, do not light a fire in the stove until the tub is filled 
with water.
 
Med locket i detta läge stryps lufttillförseln och elden slocknar. 
Kom ihåg att kaminen ej får eldas förrän karet är vattenfyllt.

9. Place the first backrest against Bohemen’s slanted front end. 
 
Placera första ryggstödet mot karets sluttande front.

10. 



Fit the backrest under the fitting.
 
Passa in ryggstödet under beslaget.

11. Slide the floor boards into place under the backrest.
 
Skjut in bottentrallen under ryggstödet.

12. 



The protruding joists of the duckboard fit between the bolt brackets 
at the bottom of the tub.
 
De utstickande reglarna passar mellan bultfästena i karets botten.

13. Mount the second backrest against the stove.
 
Montera det andra ryggstödet mot kaminen.

14. 



Use stainless steel bolts or aluminum carabiners to fasten the back-
rest to the bolt brackets.
 
Använd rostfria bultar eller karbinhakar av aluminium för att fästa 
ryggstödet vid bultfästena.

15. The support rod is the heart of the Bohemen hot tub. Slide it in 
through the rope loops.
 
Stödpinnen är Bohemens hjärta. Skjut in den genom repöglorna.

16. 



Make sure the support rod reaches all the way through to the op-
posite side and rests in a secure position.
 
Se till att stödpinnen är helt i läge och vilar mot karets båda sidor.

17. Mount the shortest piece of the chimney pipe on the stove spigot 
with the flange upward.
 
Placera det korta röret på rökstosen med flänsen uppåt.

18. 



Slip the touch guard over the pipe.
 
Träd beröringsskyddet över röret.

19. Fit the chimney cap into the top of the longest pipe.
 
Placera skorstenshatten i övre änden av det långa röret.

20. 



Place the long pipe on top of the short pipe.
 
Placera det långa röret ovanpå det korta.

21. Secure the touch guard at an appropriate level, so that nobody 
can accidentally touch the hot chimney.

Fixera beröringsskyddet på lämplig höjd, så att ingen råkar kom-
ma åt det heta röret.

22. 



Before you make a fire in the stove, you must ensure that the water 
reaches at least 2 inches (5 cm) above the stove’s circulation pipes. 
The stove is made of aluminum, and may be damaged if not cooled 
by the water.
 
Innan du eldar i kaminen måste du  se till att vattnet når minst 5 cm 
ovanför kaminens cirkulationsrör. Kaminen är av aluminium och kan 
skadas om vattnet inte kan kyla den.

23. Set fire to a piece of birch bark or a firestarter. Note: Do not use lighter 
fluid. Place the birch bark or firestarter in the stove, as close to the 
cirkulation pipes as possible. When the flame is drawn into the flue, 
you can start building the fire.

Tänd eld på litet näver / tändblock. Obs: Använd inte tändvätska. 
Placera nävern / tändblocket inuti kaminen, så nära cirkulations-
rören som möjligt. När lågan sugs in i rökröret kan du börja elda.

24. 



Use small strips of wood at first, and put in logs after a while. When 
the fire has gained strength, you can start filling the stove with wood. 
Make sure you have a good fire going. When the water has reached 
a comfortable temperature, you can reduce the air flow to the stove.
 
Använd först små vedstickor, och större vedträn efter ett tag. När 
elden tagit fart kan du fylla hela kaminen med ved. Se till att skapa 
en rejäl eldhärd. När vattnet nått en bra temperatur kan du strypa 
draget i kaminen med hjälp av locket.

25. Tip: if you lay a couple of sleeping pads on top of the water you 
reduce the heating time.

Tips: om du lägger liggunderlag på vattenytan förkortar du upp-
värmningstiden.

26.



After you are finished bathing, let the fire die out completely. Only 
then can you unscrew the left drain pipe plug to empty the tub of 
water. 
 
När du har badat färdigt, låt elden och glödhärden slockna helt. 
Sedan tömmer du karet genom att skruva av tapprörets vänstra 
plugg.

27. 28. Skulle du tappa bort medföljande plugg finns det nya i handeln, 
kallas i regel dyvika eller båtplugg. Innermåttet på tapphålet är 
24mm.

Should you loose the plug that comes with the tub, there’s more to 
get from your department store. They are often called boat plug. 
The inner dimension in the tubs spigot is 24mm.



29. You could also connect a hose directly to the spigot of the tub...
Tip: if the hose is too tight to attach to the spigot, heat it with heat 
gun to soften the rubber, making it easier to attach.

Du kan montera en slang direkt på karets tapphål med en slang-
klämma. Tappen på badkaret har en yttre diameter på 30mm.
Tips: om slangen är svår att få på kan du värma den med en 
varmluftspistol.

30. ...and put a ball valve - thread size ISO G20 (3/4”) - in the drain 
pipe, as a connection between two hoses, for convenient drain-
ing. The valve and connections depicted here does not come with 
the tub, but are easily found in your local department store.

Sedan monterar du dit lämpliga kopplingar. Tappkranen  är en 
3/4” (R20) kulventil. Finns att köpa i din närmsta VVS-butik. 



If you would like to use the same water for a couple of days, then 
you can filter the water with a filter pump. Tip: the heating time 
is reduced when using a pump to circulate the water. Do not use 
chlorine as a germicide, since it may stain the tub.
 
Om du vill använda samma vatten ett par dagar kan du filtrera 
det med en filterpump. Tips: Uppvärmningstiden förkortas när man 
cirkulerar vattnet med pumpen. Obs: använd ej klor som bakterie-
dödande medel, då det kan missfärga karet.

31. 

IN OUT

If you would like to clean the surface water, attach a hose to the 
inner spigot of the tub...
 
Om du vill rengöra ytvattnet kan du koppla på en slang på karets 
inre tapp...

32. 



...and then a filter to the other end. Tie the hose in a suitable height, 
so that the filter head is submerged. The filter head is usually sold 
together with the filter pump.
 
...och sedan ett filter i andra änden. Knyt fast slangen i lämplig 
höjd, så att filtret ligger under vattenytan. Filtret följer i regel med 
filterpumpen.

33. For ease of cleaning the Bohemen hot tub, turn it over on its side. 
Remove the stove and the wooden interior first.
 
Ett enkelt sätt att rengöra Bohemen är att välta det på sidan. Lyft ut 
kaminen och träinredningen först.

34. 



Then, tip the tub over to pour out the water.
 
Tippa sedan karet för att tömma det på vatten.

35. 

Maintenance & info   Skötsel & information



Maintenance

Två års garanti utgår för Hikki Bo-
hemen förutsatt att följande regler 
för handhavande efterföljts.

• Badkaret och kaminen är till-
verkade av aluminium. Kaminen 
får ej eldas förrän vattennivån i 
karet överstiger kaminens cirku-
lationsrör med minst 5 centimeter.

• Badkaret får ej tömmas på vat-
ten förrän eld och glödhärd har 
slocknat helt i kaminen.

• Om vattnet får en gulbrun ton 
efter första badet: töm karet och 
rengör det noga. Vid leverans 
är karets trädetaljer oljade med 
rapsolja, som lakas ur under vat-
ten. Oljan kan färga vattnet svagt, 
något som avtar för varje använ-
dning. Lämna därför inte vatten i 
karet efter använd ning vid de första 
baden.

The Hikki Bohemen hot tub is cov-
ered by a two year warranty, pro-
viding that the following rules of 
maintenance are met.

• The hot tub and the stove are 
made of aluminum. It is important 
that you do not make a fire in the 
stove before the water level in the 
tub is 2 inches (5 cm) above the 
stove’s circulation pipes.

• You must not empty the hot tub 
of water until the fire and the ashes 
have died out completely.

•If the water gets a faint yellow tint 
after the first bath: empty the tub 
and clean it carefully. All wooden 
parts are oiled with rapseed oil 
upon delivery. The oil macerates 
from the submerged wooden parts 
which can cause a slight tint to the 
water. This decreases after a few 
baths. Don’t leave water in the tub 
after the first times of usage.

Skötsel

• Under första årets bruk av 
nytt badkar skall vattnet tappas 
ur efter varje bad inom två dygn. 
Detta för att säkerställa en vacker 
oxidering av metallen. Med åren 
får aluminiumet en naturlig och 
vacker oxidering som fungerar 
som korrosionsskydd.

• Innan karet fylls med vatten ska 
det placeras på stabilt underlag. 
Stödfötterna måste ha gott stöd så 
att karet inte står skevt. Annars kan 
konstruktionen skadas.

• Träinredningen som kommer i 
kontakt med vatten ska enbart in-
oljas med rapsolja.

• Efter första badet kan inred-
ningen kännas lite sträv eftersom 
träets fibrer reser sig. Låt inred-
ningen torka. Putsa därefter den 
sträva ytan med fint sandpapper 
(exempelvis P200) och pensla 
med olja. Nu har du en slät yta 
som håller länge.

• The hot tub must be placed on 
a flat, solid surface before you fill 
it with water. All the tub’s feet must 
have good support, so that the tub 
doesn’t become skewed, which 
may damage it.

• Oil all wooden parts of Hikki 
Bohemen as soon as possible af-
ter delivery and before you fill the 
tub with water.

• The wooden interior that will 
be immersed in water should only 
be oiled with rapeseed oil.

•After your first bath, the interior 
might feel rough to the touch since 
the wood fibers will rise. Sand the 
rough surface with fine sandpaper 
(for instance, P200) and brush it 
with oil. This will give you have a 
smooth surface that lasts.



• Badkarets träram bör oljas in 
med lämplig olja för trä. Du bör 
själv ta reda på att du inte är aller-
gisk mot den olja som du väljer. Vi 
rekommenderar att även träramen 
oljas in med rapsolja.

• Inredningen får ej rengöras 
med högtryckstvätt då inrednin-
gen kan ta skada av den hårda 
vattenstrålen.

• Karet får ej rengöras med du-
kar eller borstar som kan slipa eller 
repa metallen. Starka rengörings-
medel som kan etsa eller på annat 
sätt skada karets yta får ej heller 
användas.

• Inga andra metaller än rostfritt 
stål och aluminium får användas 
till karets detaljer och infästen. 
Orena metaller (ej rostfria) som 
placeras i karet, i direktkontakt 
med aluminiumet, kan ge upphov 
till fula rostfläckar.

• The wooden frame on the tub 
should be oiled with an appropri-
ate type of oil. Make sure that you 
are not allergic to the oil you choose. 
We recommend that you use rap-
seed oil on the frame as well.

• Do not use a pressure cleaner 
to clean the interior. The hard wa-
ter spray may damage the wood.

• Do not use rags or brushes 
that may have an abrasive effect 
on the hot tub. Strong cleaning 
agents that may etch or damage 
the tub’s surface must not be used.

• For the first year of usage of a 
new Hikki hot tub, the water must 
be drained within two days after 
each bath. This is to ensure that 
the aluminum oxidizes evenly. 
Over the years, with correct main-
tenance, the metal will acquire a 
fine, natural oxidation which will 
protect it from corrosion. © Hikki 2012. All rights reserved.

Design protection at PRV No. 80830

• Do not use any other metals 
other than stainless steel or alu-
minum inside the hot tub. Impure 
metals (non-stainless) will react if 
placed in direct contact with the 
aluminum, and may cause rust 
spots.

•If you store the tub outdoors 
for a prolonged time: remove all 
the interior parts, oil all wooden 
parts. Lay two boards and tip 
the tub upside down. Make sure 
air can flow freely between the 
wooden frame and the ground. If 
you cover the tub with a tarpaulin, 
make sure there’s airflow under 
the tarpaulin as well.

• Vill du förvara karet utomhus 
över längre tid plockar du ur alla 
lösa delar. Olja in alla trädelar. 
Torka bort eventuellt spill som 
hamnar på aluminiumet. Lägg ut 
två grova träreglar på backen och 
vänd karet upp och ned. Se till att 
det blir luftigt mellan träramen på 
karet och marken. Om du lägger 
en presenning över karet får du 
inte göra en tät miljö kring det. Det 
måste vara luftigt. Förvara helst 
inredningen i ett kallförråd.



Badkar och kamin 
Saltvattensbeständigt aluminium 

(legering 5754)

Rökrör, beröringsskydd, skor-
stenshatt, bultar och skruvar 

Syrafast  stål

Träinredning 
Ek

Repöglor
Syntethampa

DIMENSIONER
 

Längd 200 cm 
(212 cm, ram inräknad)

Bredd 79 cm 
(92 cm, ram inräknad)

Höjd 66 cm

Totalvikt 99 kg
Badklart 600 liter

Uppvärmningstid 1,5–2,5 timmar

Hot tub and stove 
Salt water resistant aluminum 

(alloy 5754)

Chimney, touch guard, chim-
ney hat, bolts and screws 

Acid proof steel

Wooden interior 
Oak

Rope loops 
Synthetic hemp

DIMENSIONS

Length 200 cm 
(212 cm, including frame)

Width 79 cm 
(92 cm, including frame)

Height 66 cm

Total weight 99 kg
Capacity 600 litre

Time to heat 1,5–2,5 hours

Product specifications  Produktspecifikationer



www.hikki.se

Designed by Per Enoksson 
Hikki, Sweden

Made in Latvia by highly skilled artisans 


