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OVERVEJELSER FØR INSTALLATION
• Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt før installation og behold den til senere brug. Hvis du har 

spørgsmål om installation eller brug af produktet, bedes du kontakte producentens kundeservice. 
Du kan finde opdaterede informationer på www.rexener.com.

• Producenten eller importøren er ikke ansvarlig for skader som følge af fejlagtig installation, når 
kunden selv udfører installationen.

• Vildmarkskarret skal installeres på det stativ, der leveres med produktet. Illustrationer og 
diagrammer i denne vejledning er kun eksempler og ikke detaljerede planer til den individuelle 
installation.

LEVERING OG MODTAGELSE 
Modtagelse af vildmarkskarret

• Vildmarkskarret leveres liggende på siden, indpakket i plastik og fastspændt på en transportpalle, 
der er lavet til karret.

• REXENER Silence – Brændefyret leveres pakket på sin egen palle, pakket i plastik og fastgjort til 
pallen.

• REXENER Aurora/Polar – både de tekniske dele og beskyttelseskassen leveres på deres egen palle, 
pakket i plastik og fastgjort til pallen.

Modtagelse af vildmarkskarret

Karret skal tømmes for løst, ikke-installeret tilbehør, før vildmarkskarret vendes rundt. Der skal være 4 til 6 
personer til at bære karret til dets endelige placering. For at undgå alvorlige skader anbefales det at bruge 
flytteseler til at flytte vildmarkskarret. Vildmarkskarret kan vendes direkte fra pallen over på det planlagte 
installationssted. Pallen er en særskilt enhed, som vildmarkskarret leveres på.

Kontroller indholdet i leverancen. Modtageren er ansvarlig for straks at kontrollere leverancens indhold 
og tilstand og overensstemmelsen med denne vejledning. Hvis leverancen ikke stemmer med det, der 
beskrives i denne vejledning eller leveres særskilt i tilbuddet, kontaktes kundeservice. Du kan finde 
opdaterede kontaktoplysninger på www.rexener.com.

SIKKERHEDSVEJLEDNING
Sikker brug af vildmarkskarret

Fare! På modeller med en cirkulationspumpe (REXENER AURORA og POLAR) er de originale dele i 
sugesystemet konstrueret til at undgå faren for at blive viklet ind. Brug kun originale dele, der leveres fra 
producenten. Brug ikke produktet, hvis dele af sugesystemet er beskadiget eller mangler.
Fare!  Fare for drukning, især for børn under 5 år. Sørg for børnenes sikkerhed i og omkring karret. Efterlad 
ikke børn i karret uden opsyn. Når et pool ikke anvendes, skal det lukkes med et aflåseligt dæksel, der 
sælges som tilbehør.
Advarsel! Produktet er designet til udendørs brug og er udstyret med en ovn til opvarmning. 
Advarsel! Tag højde for sundhedsrelaterede og fysiske grænser, når projektet anvendes. Den anbefalede 
maksimale vandtemperatur er 38°C. Kontroller vandtemperaturen, før nogen går i karret. Produktet må 
ikke anvendes under påvirkning af stoffer, medicin eller andre rusmidler som for eksempel alkohol, da de 
indebærer fare for at drukne. Søg lægeråd før karret anvendes, hvis du har helbredsproblemer. Undlad at 
dykke i karret og sluge vand.



4 �������
�������������������������������

• Denne vejledning skal læses grundigt og forstås før installation og brug af produktet. Vejledninger 
og advarsler i denne vejledning er eksempler på de mest almindelige farer i forbindelse med 
aktiviteter i vand. De beskriver ikke risici og farer hverken helt eller delvis.

• Dette produkt med dets garantibetingelser er kun beregnet til udendørs brug og til opsætning og 
støtte på jorden eller delvis nedgravet.

• Når produktet flyttes til installationsstedet, skal der tages hensyn til behovet for et eksternt 
løfteredskab, hvis installationen af produktet på det ønskede sted er umulig uden et sådant redskab.

Sikker brug af karret

• Tilskynd alle brugere af karret til at lære at svømme.
• Viden om førstehjælp og genoplivning forbedrer sikkerheden. Førstehjælp kan redde menneskeliv i 

en nødsituation.
• Alle brugere af karret skal være fortrolige med vejledningen i dets brug.
• Dyk/spring aldrig ned i karret. Spring eller dyk i karret kan medføre alvorlige kvæstelser og livsfare.
• Trapper eller aftagelige stiger skal opbevares uden for børns rækkevidde.
• Før produktet anvendes, skal det kontrolleres, at stiger eller trapper i bassinet er sikre. 
• Undlad at bruge karret, hvis du har en smitsom hudsygdom.
• Brugen af badehætte beskytter mod forkølelse.
• Brug ikke karret, hvis du har kvalme eller er træt.
• Uafbrudt anvendelse af produktet i længere tid medfører væsketab og kan i værste fald give 

hedeslag.
• Hav denne vejledning ved hånden i hele produktets levetid.
• Produkterne kan ændres uden varsel og oplysningerne eller billederne i denne vejledning er ikke 

bindende.
• For at undgå faren for elektrisk stød må karret ikke installeres tættere end 2 meter fra en stikkontakt. 

Bærbare elektriske apparater må ikke installeres tættere end 1,5 meter fra bassinet.
• Elledningerne skal være synlige, så der ikke er fare for beskadigelse af for eksempel en 

græsslåmaskine. Grav aldrig elkablerne ned i jorden.
• Sikkerhedsmærkaterne, der følger med karret, skal påsættes på et synligt sted omkring karret i 

henhold til sikkerhedsvejledningen.
• Børn må ikke efterlades i eller omkring karret uden opsyn.
• Karafdækningen skal holdes lukket, når polen ikke er i brug.
• Den anbefalede maksimale vandtemperatur er 38°C.
• Produktet må ikke anvendes under påvirkning af alkohol eller andre stoffer, der kan gå ud over 

sikker brug af karret.
• Vandbehandlingsprodukter (som kemikalier til bassinpleje) skal opbevares uden for børns 

rækkevidde og skal bruges som beskrevet i vejledningerne.
• Karafdækningen skal fjernes helt før brug af karret.
• Karrets opvarmningsudstyr bliver varmt under brug, og direkte berøring kan give alvorlig 

personskade.

Undgå elektrisk stød

• Før produktet anvendes, skal elledningerne og deres tilstand efterses. Hvis der er skader eller 
mangler på elledningerne, skal de udskiftes, før produktet tages i brug. Produktet må ikke bruges, 
hvis elledningen er beskadiget.

• Kontroller, at elledningerne er korrekt forbundet til de korrekte steder, og at de ikke er klemt eller i 
kontakt med vand.

• Produktet må ikke tilsluttes med en forlængerledning men til en stikkontakt med jordforbindelse på 
et egnet sted. Du må ikke røre ved stikkontakten, når du er våd.

• Boksens elledning skal forbindes korrekt til en stikkontakt med jordforbindelse, der er beskyttet mod 
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reststrøm.
• Brug kun originale dele leveret fra producenten ved servicering af produktet. Læs 

betjeningsvejledningen før brug.
• Tilstanden på udstyret og delene i leverancen skal efterses straks efter modtagelsen. Hvis der er 

mangler i leverancen, eller hvis du har spørgsmål om den, bedes du kontakte producenten.

Sikkerhedsafstande til brændefyret (Rexener Silence)

Ved installation af vildmarkskarret skal der sikres en tilstrækkelig afstand fra bygninger og brændbare 
materialer. Mindste afstand fra varmerens skorsten til andre bygninger og/eller brændbare materialer, 
målt opad fra skorstenens åbning er 3 meter. Varmeren må ikke installeres i kontakt med andre 
bygningsdele og forsiden af brændefyrets låge skal holdes fri af brændbare materialer.

Under normale forhold bliver varmeren ikke varmere end det opvarmede vand takket være den 
omgivende vandkappe. Skorstenen og lågen kan derimod blive meget varme. Kontroller altid de 
gældende sikkerhedsafstande ved de tilsynsførende myndigheder før installation.

Sikkerhedsafstande for PR200 vandvarmer (REXENER Aurora og Polar)

REXENER Aurora og Polar vildmarkskar er udstyret med en beskyttelseskasse. Skorstensrøret på REXENER 
PR200 vandvarmeren, der er installeret gennem beskyttelseskassens væg, bliver varmt under brug. 
Mindste afstand fra REXENER PR200 vandvarmerens skorsten til andre bygningsdele og/eller brændbare 
materialer, målt opad fra skorstenens åbning er 2 meter.

Mulig loftshøjde
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TEKNISKE OPLYSNINGER OG MÅL
Karrets udvendige mål (L x B x H)   1.880 x 1.880 x 1.100 mm
Beskyttelseskassen (Aurora/Polar)   570 x 850 x 960 mm
Beskyttelseskassens vægt (Aurora/Polar)  ca. 100 kg
Maks. Dybde    1.000 mm
Karrets volumen    ca. 1.500 l
Karrets vægt uden vand   ca. 200 kg
Karrets vægt med vand   ca. 2.000 kg
Maks. antal brugere    4-8 personer
Rammemateriale    Finsk grantræ
Standarder    EN17125
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600 mm

40
0 

m
mREXENER 

Silence 

REXENER 

Aurora/Polar 



7�������
�������������������������������

LEVERANCENS INDHOLD FOR PAKKER MED VILDMARKSKAR
REXENER Silence

• Vildmarkskar, færdigmonteret, træramme med afdækket støtteramme.
• Gabro Black indfarvet glasfiberbad.
• Cirkulationsslanger tilsluttet TK-35 brændefyret, færdigmonteret på karret
• TK-35 brændefyr, 35 kW + skorstensrør i en særskilt pakke, klar til installation. Brændefyrets vægt ca. 

50 kg.
• Varmeisolering af rammen.

REXENER Aurora

• Vildmarkskar, færdigmonteret, træramme med inddækket støtteramme.
• Arctic White indfarvet glasfiberbad.
• Beskyttelseskasse fremstillet af grantræ.
• Slanger og gennemføringer til installation, færdigmonteret til tilslutning.
• Bassinlys monteret og tilslutningsklar med stik.
• Fjernbetjening til lys.
• En REXENER PR200 vandvarmer installeret i beskyttelseskassen.
• Rexener massefilter og cirkulationspumpe monteret i beskyttelseskassen.
• Varmeisolering af rammen og beskyttelseshuset.

REXENER Polar

• Vildmarkskar, færdigmonteret, træramme med inddækket støtteramme.
• Arctic White eller Gabro Black indfarvet glasfiberbad.
• Beskyttelseskasse fremstillet af grantræ.
• Slanger og gennemføringer til installation, færdigmonteret til tilslutning.
• Bassinlys monteret og tilslutningsklar med stik.
• Dysesystem med otte færdigmonterede dyser.
• Fjernbetjening til lys.
• Kontakt til styring af det færdigmonterede dysesystem.
• En REXENER PR200 vandvarmer installeret i beskyttelseskassen.
• Rexener massefilter og cirkulationspumpe monteret i beskyttelseskassen.
• Varmeisolering af rammen og beskyttelseshuset.
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GENEREL VEJLEDNING
• Installationen af vildmarkskarret skal planlægges i hvert enkelt tilfælde.
• Producenten tilbyder ikke detaljerede, brugsklare planer.
• REXENER vildmarkskar overholder standarden EN 17125 for installationsmetode for vildmarkskar, 

der er opstillet på jorden i det fri.
• Den anslåede installationstid for REXENER vildmarkskarret er cirka 3 timer.
• Vildmarkskarret skal fyldes op efter antallet af brugere og under iagttagelse af det maksimale 

opfyldningsvolumen (ca. 1.500 l).
• Vis opvarmningsenheden (træfyr/REXENER PR200 vandvarmer) ikke er i brug, skal den tømmes for 

vand.
• Til vinterbrug er det især vigtigt, at der ikke efterlades vand i systemet, da det kan forårsage skader.
• Producentens og importøren erstatter ikke skader som følge af frost.
• Brugen af et isolerende dækken fremmer opvarmningen og reducerer fordampningen fra 

vandoverfladen.

REXENER Silence REXENER Polar/Aurora

Aftømning Aftømning
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KLARGØRING AF UNDERLAGET
• Underlaget til vildmarkskarret kan opbygges af for 

eksempel grus eller skærver.
• Et godt stampet underlag er det bedste underlag 

for et vildmarkskar.
• Isolering mod frost kan anlægges på underlaget. 

Derved kan jorden ikke bevæge sig, og 
vildmarkskarret holdes fast på stedet.

• Det kan være godt at lægge for eksempel 
betonfliser under vildmarkskarret og rammen. 
Installeret på denne måde er karrets bundramme 
og kasse anbragt en smule over jorden, og luften 
cirkulerer også under rammen.

• Brændefyret (REXENER Silence) og 
beskyttelseskassen med de tekniske dele 
(REXENER Aurora/Polar) skal installeres på et 
jævnt underlag og i samme højde som bunden af 
vildmarkskarrets ramme.

• Underlaget skal kunne bære 2.500 kg.
• Ved valg af placeringen skal der tages hensyn til muligheden for at aftømme karret.
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INDBYGNING AF VILDMARKSKARRET I EN TERRASSE
• Hvis vildmarkskarret er indbygget i terrassen, skal man være særligt opmærksom på 

specifikationerne i denne vejledning og EN 17125-standarden.
• Alle REXENER vildmarkskar kan indbygges efter ønske i en terrasse.
• Ved indbygning af et vildmarkskar skal der tages højde for, at bundrammen til vildmarkskarret er 

konstrueret til en egnet højde.
• Vildmarkskarret skal være mindst 15-20 cm fra terrassens gulv. Installeret på denne måde har 

isoleringsdækkenet tilstrækkelig plads til at komme på plads.
• Hullet i terrassen skal være mindst 1.900 x 1.900 mm for at vildmarkskarret kan falde på plads uden 

problemer.
• Ved indbygning af et REXENER Silence vildmarkskar skal der tages højde for den nødvendige plads 

til brændefyret.
• Brændefyret skal holdes skilt fra terrassens trædele, og sikkerhedsafstandene skal medregnes.
• I forbindelse med REXENER Aurora / Polar vildmarkskar skal der tages højde for beskyttelseskassen, 

der er bygget om vildmarkskarrets sider. Beskyttelseskassens bund skal være i samme højde som 
karrets bund. Sikkerhedsafstandene skal også overholdes ved montering af beskyttelseskassen.

• Ved indbygning af produktet i en terrasse er det meget vigtigt at sikre, at der ikke er forhindringer 
for adgangen til servicering og opvarmning af beskyttelseskassen (REXENER Polar/Aurora) og 
brændefyret (REXENER Silence).

• Tag højde for montering af slanger til aftømning af vildmarkskarret og adgangen til afløbshanen.
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REXENER SILENCE, INSTALLATIONSVEJLEDNING
Installation af brændefyret

• Brændefyret skal installeres på et jævnt, vandret underlag i samme højde som vildmarkskarrets 
bund.

• Den øverste returvandslange skal gå opad set fra fyret, mens den nederste sugeslange skal være 
vandret eller let nedadhældende vinkel i forhold til gennemgangen.

• Om nødvendigt skal gummislangerne, der leveres med vildmarkskarret afkortes efter behov.
• Den frie vandcirkulation må ikke lukkes på grund af trykdannelsen.
• Det anbefales også, at der for eksempel lægges betonfliser under rammen og fyret for at fremme 

luftcirkulationen.
• Sørg for, at varmeren er fyldt helt op med vand, før du begynder at varme op

Brændefyrets skorstensrør

• Skorstensrørene, der følger med vildmarkskarret er af rustfrit stål. Pakken indeholder 2 x 1.000 
mm skorstensrør, der kan kobles sammen. Et af dem er monteret en ”kineserhat” som værn mod 
regn. Skorstensrørene monteres inde i hinanden, så sømmene flugter, og anbringes oven på fyrets 
røgafgang.

Montering af skorstensrørende på brændefyret

• Nederste skorstensrør er et lige rør, der monteres inde i kraven oven på brændefyret. Øverste 
skorstensrør er monteret med en ”kineserhat” og monteres i forlængelse af det nederste rør.

Brændefyrets vandslanger

• Fyrets vandslanger er færdigmonteret.
• Slangerne er sat på fyret, så nederste sugeslange er forbundet med fyrets nederste tilslutning og 

den øverste returslange er forbundet med fyrets øverste tilslutning.
• Sugeslangen og returslangerne er færdigskåret til en længde på 35-40 cm. Slangerne kan afkortes 

efter behov ved at skære dem.
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REXENER AURORA/POLAR, 
INSTALLATIONSVEJLEDNING

Montering af beskyttelseskassen og vildmarkskarret

1. Installer vildmarkskarret på det valgte sted.
2. Monter beskyttelseskassen på den utildækkede 

side af vildmarkskarret.
3. Den nederste sugeslange er forbundet med 

tilslutningen for enden af cirkulationspumpen.
4. Den øverste returslange er forbundet med den 

øverste tilslutning på siden af REXENER PR200 
vandvarmeren.

5. Efter tilslutningen af slangerne installeres 
beskyttelseskassen.

6. Monter vandvarmerens skorstensrør. Sæt røret til 
varmeren med tre skruer.

7. Montere den dertil beregnede plade omkring 
skorstensrørets gennemgang og monter det med 
fire skruer.

8. Beskyttelseskassen har en færdigmonteret 
elledning. Stikket trækkes ud gennem hullet.

9. Alle elledninger, lys, dysesættet (kun REXENER 
Polar) og REXENER PR200 vandvarmeren er 
forbundet med det stik, der er færdigmonteret i 
beskyttelseskassen.

10. Monter pyntestriberne, der følger med kassen.

Den øverste slange er forbundet med den øverste 
tilslutning PR-200

Den nederste 
slange er forbundet 
med Rexener van-
dcirkulationspum-
pens tilslutning
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BETJENINGSVEJLEDNING FOR TILBEHØR

LED bassinlys (REXENER Aurora/Polar)

• REXENER Aurora og Polar vildmarkskar er udstyret med bassinlys. RGB-bassinlysene justeres med en 
fjernbetjening.

• Vildmarkskarret har ingen særskilt knap til at styre lysene. Lysene tændes og slukkes ved trykke på 
fjernbetjeningsknappen.

• Du kan lade blot ét lys være tændt eller bruge flere færdigprogrammerede farveprogrammer med 
fjernbetjeningen.

• Fjernbetjeningen må ikke berøres med våde hænder, da den ikke er vandtæt.
• Fjernbetjeningen skal opbevares varmt indendørs.
• Elledningen til LED-lyset er forbundet med fatningen i beskyttelseskassen

Vanddysesæt (REXENER Polar)

• REXENER Polar er monteret med et vanddysesæt.
• Kontakten, pumpen, dyserne og elledningen til vanddysesættet er færdigmonteret. 

Vanddysesættets pumpe og elledning er placeret inde i rammen, tæt på kanten på siden mod 
boksen. Derfra er det nemt at koble dem til den færdigmonterede fatning i kassen.

• Knappen til vanddysesættet er monteret på karrets kant, på siden at trinnet
• Vanddysesættet tændes og slukkes med et tryk på knappen på kanten af karret.
• Elledningen til vanddysen er forbundet med fatningen i beskyttelseskassen

Bemærk!
REXENER Polar vildmarkskarrene er udstyret med vanddysesæt. Vandet kan blive stående i rørene til 
vanddyserne, også selvom karret er tømt. Vandet løber ikke selv ud af rørene. Vanddyseanlægget skal 
tændes, når karret tømmes og vandoverfladen er under vanddysen. Dermed tømmes vanddyserørene 
helt for vand, og problemer og frostsprængningsskader  kan undgå.
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BETJENINGSVEJLEDNING TIL BRÆNDEFYRET (REXENER 
SILENCE)

Før opvarmning

• Bassinet skal fyldes til 5 cm over det øverste indløb til fyret, før opvarmningen påbegyndes. Hvis 
fyret starte før, og fyrets vandbeholder ikke er fuld af vand, smelter fyret og kan i værste tilfælde 
være årsag til alvorlige personskader.

• Sørg for, at bassinet er tomt, bundventilen og/eller propperne er lukket, før opvarmningen 
påbegyndes.

• Sørg også for, at vandcirkulationen i fyret ikke er blokeret eller lukket, før opvarmningen 
påbegyndes.

• Kontroller, at tilslutningsstederne mellem fyret og karret ikke er utætte. Hvis du finder en utæthed, 
skal forbindelserne tætnes nok til at standse den.

Bemærk! Brugen af et træfyr kræver øvelse og den rigtige fyringsmetode for at give det bedste resultat.

Generel vejledning til fyring i et træfyr:

• Brug ikke tændvæske til at antænde brændet
• Brændet skal helst være i små stykker
• Brug ikke træ med søm i eller byggeaffald til at fyre i brændefyret. Aluminiumsfyret tåler ikke varme 

metalgenstande, og de vil beskadige fyret
• Tilpas lufttilføringen med reguleringen, så den er konstant stærk 
• Ved opvarmning af koldt vand på et nyt fyr kan der komme en del vand ud af de forreste hjørner. 

Dette er kondensvand, der standser, når fyret har været brugt nogle få gange.
• Bland vandet i karret under opvarmningen for at opnå en ensartet temperatur.

Aftømning af brændefyret og karret

• Aftøm både bassinet og fyret for vand.
• Åbn fyrets aftømningsprop i forreste hjørne, og åbn karrets aftømningsventil og -prop.
• Fyrrummet ska først slukkes og nedkøles før aftømning for at undgå farlige situationer og skader.
• Karrets afdækning skal efterlades let åbnet for at undgå et undertryk i karret.
• Hvis fyret opbevares i frostgrader, skal det sikres, at alt vand er aftømt fra både fyret og slangerne.
• Fyrrummet skal renses efter brug. Til rengøring anvendes egnede produkter til rengøring af 

varmeflader som for eksempel ovnrensemidler eller lignende rensemidler.

Vedligeholdelse af brændefyret

Fyrets vandkappe skal rengøres jævnligt for at fjerne eventuelle ansamlinger af snavs. Vandkappen kan 
renses gennem furets øverste gennemgang ved for eksempel at gennemskylle den med en vandslange.
Fyrets skorstensrør skal jævvnligt renses for sod ca. 2 til 3 gange hvert år.
Ristene i fyret slides ned i brug og skal udskiftes. Kontroller fyrristenes tilstand før opvarmning. Hvis du vil 
købe en ny rist efter behov til fyret, finder opdaterede kontaktoplysninger på www.rexener.com.
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BETJENINGSVEJLEDNING TIL REXENER PR200 VANDVARMER 
(REXENER AURORA/POLAR)

Før opvarmning

• Før opfyldning af karret skal det sikres, at karret er tomt, og at nederste ventil og/eller propper er 
lukket.

• Kontroller, at aftømningshanen/-proppen på REXENER PR-200 vandvarmeren og REXENER 
cirkulationspumpen er lukket.

• Kontroller, at vandcirkulationen på REXENER PR200 vandvarmeren og REXENER cirkulationspumpen 
ikke er stoppet eller lukket, før du påbegynder opvarmningen.

• Kontroller, at tilslutningsstederne mellem fyret og pumpen ikke er utætte. Hvis du finder en 
utæthed, skal forbindelserne tætnes nok til at lukke den

• Karret. eller i det mindste benpladsen. skal opfyldes til laveste kant på sædet, før varmeren/pumpen 
startes.

• Fyld brændstoftanken op med biodiesel, diesel eller fyringsolie før opstart
• REXENER PR200 vandvarmeren startes ved at trykke på Start-knappen. Temperaturen reguleres med 

piltasterne.
• Største temperatur er 45 grader Celsius.
• Den anbefalede badetemperatur er 37 til 39 grader.
• Nærmere vejledning i Rexener varmeren og Rexener filterpumperne findes i det manuelle, der 

dækker driftsinstruktioner eller i de særskilte manualer til varmer og pumpe.
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RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF VILDMARKSKARRET
Glasfiberbadet skal rengøres og tørres, når det er muligt, for eksempel når karret er tomt. Efter brug skal 
karret afskylles grundigt. Hvis der bruges bassinplejemidler som for eksempel kemikalier i karret, skal 
vandet pH-værdi følges tæt for at undgå skader.

Behandling af glasfiberbades overflader

• Vi anbefaler, at REXENER vildmarkskar skal rengøres grundigt en gang hvert år. Til rengøring kan 
anvendes rengøringsmidler, der er egnet til plastikoverflader. Kanter og overflader kan rengøres 
med en fugtig klud. Om nødvendigt kan fastsiddende snavs fjernes fra karrets overflader med for 
eksempel en svamp af melamin, også kaldet tryllesvamp. Skuremiddel og skuresvampe må ikke 
anvendes.

• For at vandet skal opfylde kriterierne for svømme/badevand, skal pH-værdien være korrekt, og 
kemikalierne skal doseres som angivet i vejledningen.

• Ved normal brug er der kun lille behov for vedligeholdelse.
• Hvis gelcoatfladen kræver polering eller slibning, er dele/produkter, der er beregnet til bådpleje, 

egnede til behandling af overfladerne.
• Kontakt om nødvendigt forhandlerens vedligeholdelsestjeneste.

Gelcoat-farvekoder til badene:
• Gabro Black (mørkegrå) Gelcoat RAL7021
• Arctic White (hvid) karfarve SW P10616 S

• Garantien på karret dækker ikke skader som følge af fejlagtig brug så som korrodering af karret eller 
dets udstyr eller skader på overfladen. Du finder de detaljerede garantibetingelser på www.rexener.
com

• Ved tømning af karret skal vandet ledes ind i det korrekte spildevandssystem. Ved brug af kemikalier 
skal vandet tømmes ud i kloakken for at forhindre forurening.

Behandling af trærammens overflader

Olierede grantræspaneler bevarer farven godt. Men det anbefales at gentage overfladebehandlingen 
efter behov. 
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VEJLEDNING II VINTERBRUG
Rexener vildmarkskar er produkter, der er designet til de hårde nordiske forhold.  Vildmarkskarrene er 
frostsikrede, når de anvendes og vedligeholdes korrekt.

Korrekt brug af afløbsventilen om vinteren

Ved brug om vinteren er det vigtigt at holde bassinets afløbsrør tomt, så det ikke fryser. Når du 
bruger karrets bundprop, forbliver afløbshanen tom, og dermed undgås problemer som følge af 
frostsprængning. Når afløbsrørene er monteret med en afløbsventil, er det vigtigt at holde afløbsventilen 
åben eller mindst 45 grader åbnet om vinteren. Hvis afløbsventilen er lukket, kan der stå vand inde 
i afløbsventilen og røret, der kan anrette skader, hvis det fryser. Der skal bruges en bundprop i alle 
vildmarkskar.

Vinteropbevaring af varmere

• Tøm bassinet og varmere med rør fuldkomment
• Tildæk kar og tilbehør, så de ikke er i direkte kontakt med is og sne.
• Behold den prop, der leveres med karret, til senere brug.
• Kontroller, at der ikke samler sig sne i rammen eller karret.
• BEMÆRK! GARANTIEN DÆKKER IKKE SKADER SOM FØLGE A FROST

Brug af varmeren om vinteren

Vildmarkskarret kan også bruges om vinteren. Modelspecifikke forskelle og forholdsregler skal overholdes 
om vinteren.
Ved vinterbrug er det vigtigt at være opmærksom på især blokeringer på grund af tilfrosne vandrør. 
Bemærk! Vandet må ikke fryse under opvarmning (træfyr/REXENER PR200 vandvarmer). Hold en 
vandtemperatur så det ikke fryser.

Træfyret (REXENER Silence) må ikke bruges, hvis der findes is i vandrørene eller fyret, så vandet ikke kan 
cirkulere normalt. Hvis du bemærker, at vandrørene er frosne, skal fyret tages af og flyttes til et varmt sted, 
hvor det kan tø op.

REXENER PR200 vandvarmeren (REXENER Aurora/Polar) er fremragende til vinterbrug. Det vigtigste at 
sikre sig, er, at vandrørene ikke er blokeret, og at vandet cirkulerer normalt.

Hvis du bemærker, at et cirkulationsrør er frosset, skal det tøs op, før pumpen og varmeren startes. 
Til vinterbrug anbefales det at hælde tilstrækkeligt varmt vand i karret til at åbne pumpen og 
cirkulationsrørene, så vandet kan cirkulere uhindret i rørene.

Hvis cirkulationspumpen fryser, kan den startes ved at hælde 1 L varmt vand i cirkulationspumpen. 
Derefter kan bassinet fyldes normalt med vand. Du kan for eksempel holde vandtemperaturen på ti 
grader og varme vandet hurtigt til en optimal badetemperatur.
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GARANTI
Rexener vildmarkskar har tre års garanti. Garantiperioden for kar-elementer er på fem år, hvilket kan 
forlænges for kunder, der har aktiveret den udvidede garanti.

   Garanti  Udvidet garanti*
Karelement i glasfiber 5 års garanti + 5 år, 10 år i alt
Fyr (TK-35)   3 års garanti -
Rexener PR200  3 års garanti -
Bæreramme, træ  3 års garanti -
Bassinlys og vanddysesystem 3 års garanti -

* Den forlængede garanti gives til kunder, der er registreret til denne garanti.

Registreringen til den forlængede garanti og nærmere vejledning herom findes på www.rexener.com.
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UK

013 553 773 70
info@rexnordic.com

FINLAND

040 180 11 11
info@rexnordic.com

SWEDEN

072 200 22 22
info@rexnordic.com

NORWAY

0400 66 16
norge@rexnordic.com

EUROPE

+358 40 180 11 11
info@rexnordic.com

WE ARE HERE FOR YOU!
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