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HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA 
• Lue käyttöohjeet ennen asennusta huolella ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten. Mikäli asen-

nuksesta tai tuotteen käytöstä herää kysyttävää, otathan yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. 
Ajantasaiset tiedot löydät osoitteesta www.rexener.com. 

• Valmistaja tai maahantuoja ei vastaa tuotteen virheellisestä asennuksesta johtuvia vaurioita asiak-
kaan toteuttaessa asennuksen itse. 

• Allaspaketti on asennettava toimituksen mukana toimitettavan tukirungon varaan. Tässä ohjekir-
jassa tai verkkosivuilla esitetyt havainnekuvat ja kaaviot ovat suuntaa antavia esimerkkejä eivätkä 
tarkkoja suunnitelmia yksilöllisistä asennuksista.

TOIMITUS JA VASTAANOTTO 
Allaspakettien toimitus

• Paljut toimitetaan allasta varten valmistetun kuljetuslavan päällä kyljellään, muovitettuna ja lavaan 
sidottuna.

• REXENER Silence - puukamina toimitetaan omalla kuormalavalla pakattuna , muovitettuna ja lavaan 
sidottuna.

• REXENER Aurora / Polar - Sekä tekniikka että suojakotelo toimitetaan omalla kuormalavalla pakattu-
na, muovitettuna ja lavaan sidottuna.

Allaspaketin vastaanottaminen

Allas tulee tyhjentää mahdollisista irtonaisista, asentamattomista lisävarusteista ennen allaspaketin kään-
töä. Altaan kantamiseen sen lopulliselle paikalle tulee varata n. 4-6 henkilöä. Allaspaketin siirtämiseen 
suositellaan kantoliinojen käyttöä vakavien vammojen välttämiseksi. Allaspaketin voi kääntää kuljetusla-
valta suoraan sille suunniteltuun asennuspaikkaan. Kuljetuslava on irrallinen osa jonka päällä allaspaketti 
toimitetaan.

Tarkista lähetyksen sisältö. Vastaanottaja on velvollinen tarkistamaan toimituksen sisällön ja sen kunnon, 
sekä tämän ohjekirjan mukaisuuden viipymättä. Mikäli toimituksen sisältö ei vastaa tässä ohjekirjassa tai 
erikseen tarjouksessa esitettyä, ole yhteydessä asiakaspalveluun. Ajantasaiset yhteystiedot löydät osoit-
teesta www.rexener.com.
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TURVALLISUUSOHJEET 
Allaspakettien turvallinen käyttö

Vaara! Kiertovesipumpullisissa malleissa (REXENER AURORA ja POLAR) alkuperäiset imujärjestelmän osat 
ovat suunniteltu ehkäisemään tarttumisvaaraa. Käytä vain valmistajan toimittamia alkuperäisosia. Älä 
käytä tuotetta, mikäli imujärjestelmän osia on rikki tai puuttuu.
Vaara!  Hukkumisriski erityisesti alle 5-vuotiailla lapsilla. Huolehdi lasten turvallisuudesta altaassa sekä sen 
läheisyydessä. Lasta ei saa jättää yksin altaaseen. Kun allasta ei käytetä, tulee allas peittää lisävarusteena 
myytävällä lukollisella kannella.
Varoitus! Tämä tuote on suunniteltu ulkokäyttöön ja on varustettu palamislämmittimellä. 
Varoitus! Huomioi terveydelliset ja fyysiset rajoitteet tuotetta käytettäessä. Veden suositeltu maksimi-
lämpötila on 38 °C.  Tarkista veden lämpötila ennen altaaseen menoa. Tuotetta ei saa käyttää huumeiden, 
lääkkeiden tai muiden päihteiden kuten alkoholin vaikutuksen alaisena hukkumisriskin takia. Konsultoi 
lääkäriä ennen altaan käyttöä, mikäli sinulla on terveysongelmia. Vältä altaassa sukeltamista ja veden 
nielemistä.

• Tämä käyttöohje on luettava huolellisesti ja ymmärryksellä ennen tuotteen käyttöönottoa ja 
asennusta. Tässä ohjekirjassa esitetyt ohjeet ja varoitukset ovat ote yleisimmistä vesiaktiveetteihin 
liitetyistä riskeistä, eikä ole täydellinen tai rajoitettu yhteenveto riskeistä ja vaaroista.

• Tämä tuote on tarkoitettu takuuehtoineen vain yksityiseen, ulkotiloissa tapahtuvaan, maan päälle 
asennettavaan tai osittain upotettuun tuettuun käyttöön.

• Tuotteen siirtämisessä asiaan kuuluvaan asennuspaikkaan tulee huomioida mahdollisuus ulkopuo-
lisen nostimen tarpeesta, mikäli tuotteen asentaminen haluttuun paikkaan ei ole mahdollista ilman 
nostinta. 

Altaan turvallinen käyttö

• Kannusta kaikkia altaan käyttäjiä opettelemaan uimaan.
• Ensiaputaitojen ja elvytyksen osaaminen parantaa turvallisuutta. Ensiapu voi hätätilanteessa pelas-

taa hengen.
• Kaikkien altaan käyttäjien tulee olla perehdytetty sen käyttöön liittyviin ohjeistuksiin.
• Älä koskaan sukella / hyppää altaaseen. Altaaseen hyppääminen tai sukeltaminen voi johtaa vaka-

vaan vammaan tai jopa kuolemaan.
• Portaat tai irrotettavat tikkaat on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
• Varmista ennen tuotteen käyttöä, että altaaseen johtavat tikkaat tai portaat ovat turvalliset. 
• Älä käytä allasta, jos sinulla on tarttuva ihosairaus.
• Kylpyhatun käyttäminen ehkäisee vilustumista.
• Pahoinvoivana tai väsyneenä ei tule käyttää allasta.
• Tuotteen pitkäaikainen, yhtäjaksoinen käyttö, aiheuttaa nestehukkaa ja voi pahimmassa tapaukses-

sa aiheuttaa lämpöhalvauksen.
• Tämä ohje tulee säilyttää ja pitää saatavilla tuotteen koko käyttöikä.
• Tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta ja tässä ohjekirjassa kuvatut tiedot tai kuvat eivät 

ole sitovia.
• Sähköiskuvaaran välttämiseksi allasta ei saa asentaa alle 2 metrin päähän pistorasiasta. Kannettaviaz 

sähkölaitteita ei saa asentaa 1,5 metrin päähän altaasta. 
• Jätä sähköjohdot esille niin, että ei synny riskiä esimerkiksi ruohonleikkurin aiheuttamille vahingoil-

le. Älä koskaan hautaa sähköjohtoa maahan.
• Altaan mukana toimitettavat turvallisuusohje-tarrat tulee liimata näkyvälle paikalle altaan ympäris-

töön turvaohjeiden mukaisesti.
• Lasta ei saa jättää valvomatta altaaseen tai sen välittömään läheisyyteen.
• Altaan kansi on pidettävä suljettuna, mikäli allasta ei käytetä.
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• Allasveden suurin suositeltu lämpötila on 38 astetta.
• Tuotetta ei saa käyttää alkoholin tai muiden valmisteiden alaisena, jotka voivat vaikuttaa altaan 

turvalliseen käyttöön ja ovat omiaan heikentämään altaan turvallista käyttöä.
• Vedenhoitotuotteet (esim. altaan hoitoon tarkoitetut kemikaalit) on pidettävä lasten ulottumatto-

missa ja niitä on käytettävä ohjeiden mukaisesti.
• Altaan kansi on poistettava kokonaan ennen käyttöä ja altaaseen menoa.
• Altaan lämmityslaitteisto lämpenee käytössä; suora kosketus laitteistoon voi aiheuttaa vakavan 

vamman.

Vältä sähköiskua

• Ennen käyttöä tarkista tuotteen sähköjohdon ja niiden kunto. Mikäli sähköjohdoissa havaitaan 
puutteita, tulee ne korvata uudella ennen tuotteen käyttöä. Älä käytä tuotetta, mikäli sähköjohto on 
vaurioitunut. 

• Varmista että käytettävät sähköjohdot on kytketty asianmukaisesti niille osoitetuille paikoille, ja että 
johdot eivät ole puristuksissa tai veden kanssa kosketuksissa.

• Tuotteen kytkemisessä ei tule käyttää jatkojohtoa, vaan asianmukaisesti sijoitettua maadoitettua 
pistorasiaa. Pistorasiaan ei saa koskea märkänä.

• Laatikon sähköjohto tulee kytkeä asianmukaisesti maadoitettuun sekä vikavirtasuojattuun pisto-
rasiaan.

• Käytä tuotteen huollossa vain virallisia valmistajan tarjoamia osia. Lue käyttöohje ennen käyttöä.
• Laitteen kunto ja sen mukana toimitettavat osat on tarkistettava viipymättä toimituksen jälkeen. Ole 

yhteydessä valmistajaan mikäli toimituksen sisällössä on puutteita tai sinulla on siitä kysyttävää.

Puukamiinan turvaetäisyydet (Rexener Silence)

Allaspakettia asennettaessa on varmistettava riittävä etäisyys rakenteisiin sekä palaviin materiaaleihin. 
Lämmityslaitteen piipun vähimmäisetäisyys muihin rakenteisiin ja / tai palaviin materiaaleihin mitattuna 
piipun suusta ylöspäin on 3 metriä. Lämmityslaitetta ei saa asentaa kiinni muihin rakenteisiin ja kamiinan 
luukun edusta on pidettävä puhtaana palavasta materiaalista. 

Lämmityslaite ei normaaliolosuhteissa lämpene lämmitettävää vettä kuumemmaksi ympäröivän vesi-
vaipan ansiosta. Laitteen piippu sekä luukku voivat sen sijaan lämmetä erittäin kuumaksi. Tarkasta aina 
voimassa olevat turvallisuusetäisyydet valvovalta viranomaiselta ennen asennusta.
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PR200 vedenlämmittimen turvaetäisyydet (REXENER Aurora ja Polar)

REXENER Aurora ja Polar paljut on varusteltu suojakotelolla. Suojakotelon kannen läpi on asennettu 
REXENER PR200 vedenlämmittimen savuputki joka lämpenee laitteen ollessa käynnissä. REXENER PR200 
vedenlämmittimen  savuputken vähimmäisetäisyys muihin rakenteisiin ja / tai palaviin materiaaleihin 
mitattuna piipun suusta ylöspäin on 2 metriä.
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TEKNISET TIEDOT JA MITAT 
Altaan ulkomitat (P x L x K)   1880 x 1880 x 1100 mm 
Suojakotelo (Aurora/Polar)   570 x 850 x 960 mm
Suojakotelo paino (Aurora/Polar) n. 100 kg
Max. Syvyys   1000 mm
Altaan tilavuus   n. 1500 l
Altaan kuivapaino   n.200 kg
Altaan paino täytettynä  n. 2000 kg
Max. käyttäjät   4-8 hlö
Rungon materiaali   Suomalainen kuusi
Standardit    EN17125

500 mm

600 mm

40
0 

m
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PALJUPAKETTIEN TOIMITUSSISÄLTÖ 
REXENER Silence 

• Allaspaketti koottuna, puurunko tukirakenteineen paneloituna. 
• Gabro Black värinen- lasikuituallas. 
• TK-35 puukamiinaan liitettävät kiertovesiletkut valmiiksi altaaseen asennettuna
• TK-35 puukamiina, 35 kW + savuputket erillisenä pakkauksena asennusvalmiina. Puukamiinan paino 

n. 50 kg.
• Rungon lämpöeristys.

REXENER Aurora 

• Allaspaketti koottuna, puurunko tukirakenteineen paneloituna. 
• Arctic white-värinen lasikuituallas.
• Suojakotelo kuusipuusta.
• Asennukseen tarvittavat letkut ja läpiviennit kytkemistä varten valmiiksi asennettuna.
• Allasvalo asennettuna ja pistotulpalla kytkettävänä.
• Kaukosäädin valojen ohjaamiseksi.
• REXENER PR200 vedenlämmitin suojakoteloon asennettuna. 
• Rexener massasuodatin ja kiertovesipumppu suojakoteloon asennettuna.
• Rungon ja suojakotelon lämpöeristys.

REXENER Polar 

• Allaspaketti koottuna, puurunko tukirakenteineen paneloituna.
• Arctic white- tai Gabro Black- värinen lasikuituallas.
• Suojakotelo kuusipuusta.
• Asennukseen tarvittavat letkut ja läpiviennit kytkemistä varten valmiiksi asennettuna.
• Allasvalo asennettuna ja pistotulpalla kytkettävänä. 
• Porejärjestelmä kahdeksalla suuttimella asennettuna.
• Kaukosäädin valojen ohjaamiseksi.
• Kytkin porejärjestelmän ohjaamiseksi asennettuna.
• REXENER PR200 vedenlämmitin suojakoteloon asennettuna. 
• Rexener massasuodatin ja kiertovesipumppu suojakoteloon asennettuna.
• Rungon ja suojakotelon lämpöeristys.



9�������
�������������������������������

YLEISET OHJEET
• Paljun asennus on suunniteltava tapauskohtaisesti. 
• Valmistaja ei tarjoa valmiita, tarkkoja suunnitelmia. 
• REXENER allaspaketit noudattavat EN 17125 standardin mukaista maan päälle, ulkotiloihin asennet-

tavan paljun asennustapaa.
• REXENER allaspakettien arvioitu asennusaika on noin 3 tuntia. 
• Palju tulee täyttää käyttäjämäärää silmällä pitäen ja maksimi täyttömäärä (n. 1500 l) huomioiden.
• Mikäli lämmityslaitetta (Puukamiina / REXENER PR200 vedenlämmitin) ei käytetä, tulee lämmityslaite 

tyhjentää vedestä. 
• Talvikäytössä on erityisen tärkeää, että järjestelmään ei jää vettä rikkoutumisen välttämiseksi.
• Valmistajan ja maahantuojan myöntämä takuu ei korvaa jäätymisestä aiheutuvia vaurioita. 
• Eristekannen käyttö nopeuttaa lämmitystä ja vähentää lämmön haihtumista vedenpinnasta.

REXENER Silence REXENER Polar / Aurora
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POHJAN VALMISTELU
• Paljun alustan voi tehdä esim. sorasta tai murs-

keesta. 
• Hyvin tampattu pohja on paras alusta paljulle.
• Pohjalle voi asentaa routaeristeen. Näin maa ei 

pääse liikkumaan ja palju pysyy tukevasti paikoil-
laan.

• Paljun ja laatikon pohja rungon alle on hyvä laittaa 
esim. betoniset pihakivet. Näin asennettuna tynny-
rin ja laatikon pohja  runko jää hieman maasta irti 
ja ilma kiertää myös pohja rungon alla.

• Puukamiina (REXENER Silence) sekä tekniikan 
sisältävä Suojakotelo (REXENER Aurora/Polar) tulee 
asentaa tasaiselle alustalle sekä samalle tasolle 
allaspaketin rungon pohjan kanssa.

• Pohjan tulee kantaa n. 2 500 kg kuorma.
• Paikkaa  valitessa tulee ottaa huomioon tyhjentä-

misen mahdollistaminen.
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PALJUN UPOTTAMINEN TERASSIIN 
• Mikäli allaspaketti upotetaan terassiin, on kiinnitettävä erityistä huomiota tämän ohjekirjan sekä EN 

17125 mukaisiin määräyksiin.
• Kaikki REXENER paljut voi halutessaan upottaa terassiin. 
• Upotuksessa tulee ottaa huomioon, että allaspaketille tehty pohja on suunniteltu sille sopivalle 

korkeudelle. 
• Paljun reunojen tulee jäädä vähintään 15-20 cm korkeudelle terassin pinnasta. Näin asennettuna 

eristekannen helmat mahtuvat hyvin paikoilleen. 
• Terassiin tehtävän reiän tulee olla vähintään 1900 x 1900 mm, jotta palju mahtuu helposti paikoil-

leen. 
• REXENER Silence paljun upotuksessa tulee ottaa huomioon puukamiinalle tarvittava paikka. 
• Puukamiinan on oltava irrallaan terassin puuosista ja suojaetäisyydet on otettava huomioon.
• REXENER Aurora / Polar paljuissa tulee ottaa huomioon suojakotelo, joka asennetaan kiinni paljun 

kylkeen. Suojakotelon pohjan on oltava  samalla tasolla paljun pohjan kanssa. Myös suojakotelon 
asennuksessa on huomioitava turvaetäisyydet.

• Terassiin upotettaessa  erityisen tärkeää on ottaa huomioon se, että suojakoteloon (REXENER Polar / 
Aurora) sekä puukamiinaan (REXENER Silence) on esteetön pääsy tarvittavia huoltoja sekä lämmittä-
mistä varten. 

• Ota huomioon paljun tyhjennyksessä käytettävien letkujen asennus sekä mahdollisen tyjnennys 
hanan esteetön käyttö. 
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REXENER SILENCE ASENNUSOHJEET 
Puukamiinan asennus

• Kamiina tulee asentaa tasaiselle alustalle sekä samalle tasolle allaspaketin rungon pohjan kanssa. 
• Ylemmän, paluuveden letkun tulee olla kamiinasta katsottuna ylöspäin nouseva, kun taas alemman, 

imuletkun tulee olla vaakatasossa tai loivasti laskevassa kulmassa läpivientiin nähden. 
• Tarvittaessa allaspaketin mukana asennettuja kumiletkuja tulee lyhentää sopivan mittaiseksi. 
• Veden vapaakiertoa ei saa sulkea paineen kertymisen takia. 
• Rungon ja kaminan alle suositellaan lisäksi asennettavaksi esim. betonilaatat ilmankierron paranta-

miseksi rungon alla.
• Varmista, että lämmityslaite on kokonaisuudessaan täyttynyt vedellä ennen lämmityksen aloittamis-

ta

Puukamiinan savuputket

• Paljuun  sisältyvät savuputket on tehty ruostumattomasta teräksestä. Pakettiin sisältyy 2 x 1000 mm 
pituista yhteenliitettävää savuputkea, joista toisessa on päähän kiinnitetty piipunhattu. Savuputket 
asennetaan sisäkkäin saumoista yhteen ja ne asetetaan kamiinan savureiän päälle. 

Savuputkien asennus puukaminaan

• Alimmainen putki on suora putki joka asennetaan kamiinan päällä olevan kauluksen sisälle. Ylimmäi-
nen putki on varustettu integroidulla piipunhatulla joka asennetaan alimmaisen putken jatkoksi.

Puukamiinan vesiletkut

• Kamiinan letkut ovat asennettu valmiiksi. 
• Letkut kytketään kiinni kaminaan niin, että alimmaisena oleva imuletku kytketään kamiinan alim-

maiseen liitokseen ja ylimmäisenä oleva paluuletku kamiinan ylimmäiseen liitokseen. 
• Imu- ja paluuletku on leikattu valmiiksi noin 35-40cm pituuteen. Letkujen pituutta voi tarvittaessa 

lyhentää leikkaamalla.
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REXENER AURORA / POLAR ASENNUSOHJEET
Suojakotelon ja paljun yhdistäminen

1. Asenna palju sille tarkoitetulle paikalle. 
2. Asenna suojakotelo paikoilleen paljun laudoitta-

mattomalle sivulle.
3. Alimmaisena oleva imuletku kytketään kiertove-

sipumpun päässä olevaan liitokseen. 
4. Ylimmäisenä oleva paluuletku kytketään REXE-

NER PR200 vedenlämmittimen kyljessä olevaan 
ylimmäiseen liitokseen.

5. Letkujen liittämisen jälkeen suojakotelon kansi 
asennetaan paikoilleen. 

6. Asenna vedenlämmittimen savuputki paikoil-
leen. Kiinnitä putki kolmella ruuvilla lämmitti-
meen.

7. Asenna savuputken läpiviennin ympärille tuleva 
levy paikoilleen ja kiinnitä se neljällä ruuvilla.

8. Suojakotelon sisällä on valmiiksi asennettu 
sähköjohto, jonka pistotulppa viedään ulos reiän 
kautta. 

9. Suojakoteloon valmiiksi asennettuun pisto-
rasiaan kytketään kaikki sähköjohdot, valot, 
poresarja (vain REXENER Polar) sekä REXENER 
PR200 vedenlämmitin.

10. Asenna laatikon mukana tulevat koristelistat 
paikoilleen.
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LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖOHJEET

Led-allasvalot (REXENER Aurora / Polar)

• REXENER Aurora ja Polar paljut on varusteltu allasvalolla. RGB-allasvaloa ohjataan kaukosäätimellä. 
• Paljussa ei ole erillistä painiketta valon ohjaamiseen. Valot kytketään ja sammutetaan kaukosäätimen  

nappia painamalla. 
• Kaukosäätimellä voit jättää palamaan vain yhden värin tai käyttää useita valmiiksi ohjelmoituja 

väriohjelmia. 
• Kaukosäädintä ei saa käsitellä märillä käsillä koska kaukosäädin ei ole vedenkestävä. 
• Kaukosäätimen säilytyspaikka on lämpimässä sisätilassa.
• Led-valon sähköjohto kytketään suojakotelossa olevaan pistorasiaan

Poresarja (REXENER Polar)

• REXENER Polar on varusteltu poresarjalla. 
• Poresarjan kytkin, pumppu, suuttimet ja sähköjohto ovat asennettu valmiiksi. Poresarjan pumppu 

ja sähköjohto ovat rungon sisällä lähellä laatikon puoleista reunaa, josta ne on helppo kytkeä laatik-
koon valmiiksi asennettuun pistorasiaan. 

• Poresarjan painike on asennettu altaan askelman puoleisella reunalle
• Poresarja kytketään altaan reunalla olevaa painiketta painamalla ja sammutetaan samasta napista. 
• Poresarjan sähköjohto kytketään suojakotelossa olevaan pistorasiaan

Huom!
REXENER Polar paljut on varusteltu poresarjoilla. Porelaitteiden putkistoon voi jäädä vettä vaikka allas tyh-
jennetään. Vesi ei valu omalla paineella putkistoista pois. Porelaite tulee kytkeä päälle allasta tyhjennet-
täessä sen jälkeen, kun veden pinta on poresuuttimen alapuolella. Näin poreputkistot tyhjenevät vedestä 
kokonaan ja vältytään putkistojen mahdollisesta jäätymisestä johtuvat ongelmat ja rikkoontumiset.
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PUUKAMIINAN KÄYTTÖOHJE (REXENER SILENCE)
Ennen lämmittämistä

• Altaan tulee olla täytettynä 5 cm yli ylimmän kamiinan läpiviennin ennen lämmityksen aloittamista. 
Mikäli kamiinan lämmitys aloitetaan ja kamiinan vesitila ei ole täynnä vettä, johtaa tämä kamiinan 
sulamiseen ja pahimmillaan vakavaan vammaan tai loukkaantumiseen käyttäjälle. 

• Varmista että allas on tyhjä ja pohjaventtiili ja / tai tulppa on suljettu ennen, kuin aloitat lämmittämi-
sen. 

• Varmista myös, että kamiinan veden kiertoa ei ole tukittu tai tulpattu ennen lämmityksen aloittamis-
ta.

• Tarkista, että kamiinan ja altaan väliset liitoskohdat eivät vuoda. Mikäli havaitaan vuoto, on liitokset 
kiristettävä niin, että vuoto loppuu.

Huom! Puulämmitteisen kamiinan käyttö vaatii harjoittelua ja oikean lämmitysmenetelmän parhaan 
tuloksen saavuttamiseksi.

Yleisiä ohjeita puukamiinan lämmittämiseen:

• Älä käytä sytytysnestettä puiden sytyttämiseen
• Poltettava puu tulee olla mahdollisimman pientä puuta
• Älä käytä naulaista puuta tai rakennusjätettä kamiinassa; alumiinikamiina ei kestä kuumia metalliesi-

neitä ja ne vaurioittavat kamiinaa
• Järjestä ilman saanti säätimillä niin, että veto pysyy kovana
• Kylmää vettä ja uutta kamiinaa lämmittäessä saattaa etunurkista valua hieman vettä; kyse on kon-

denssivedestä ja sen tuleminen loppuu, kun kamiinaa on käytetty muutamia kertoja.
• Sekoita altaassa olevaa vettä lämmittämisen aikana tasaisen lämmön saavuttamiseksi.

Puukamiinan ja altaan tyhjennys

• Tyhjennä sekä allas että kamiina vedestä. 
• Avaa kamiinan tyhjennystulppa kamiinan etunurkasta, sekä altaan poistoventtiili sekä tulppa. 
• Kamiinan tulen tulee olla sammunut ja jäähtynyt ennen tyhjennystä vaaratilanteiden ja vaurioiden 

välttämiseksi. 
• Altaan kansi tulee jättää raolleen alipaineen välttämiseksi altaassa. 
• Mikäli kamiina säilytetään pakkasessa, tulee varmistua, että sekä kamiinasta että letkuista on kaikki 

vesi poistettu. 
• Kamiinan tulipesä tulee puhdistaa käytön jälkeen. Puhdistamisessa voidaan käyttää esimerkiksi 

uunin puhdistusaineita tai vastaavia puhdistusaineita, jotka soveltuvat kuumenevien pintojen 
puhdistukseen. 

Puukamiinan huolto

Kamiinan vesivaippa tulee puhdistaa säännöllisesti mahdollisten likakertymien poistamiseksi. Vesivaippa 
on pestävissä kamiinan ylempää läpivientiä käyttäen, esimerkiksi vesiletkulla paineella huuhdellen. 
Kamiinan savuputket tulee nuohota säännöllisin väliajoin, n. 2-3 kertaan vuodessa. 
Kamiinassa käytettävät arinat kuluvat käytössä ja ovat vaihdettavat. Tarkista arinoiden kunto ennen 
lämmitystä. Mikäli haluat ostaa varaosana uuden arinan kamiinaan, ajantasaiset yhteystiedot löytyvät 
osoitteesta www.rexener.com.
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REXENER PR200 VEDENLÄMMITTIMEN KÄYTTÖOHJE 
(REXENER AURORA / POLAR)

Ennen lämmittämistä

• Ennen altaan täyttöä, varmista että allas on tyhjä ja pohjaventtiili ja / tai tulppa on suljettu. 
• Varmista että REXENER PR-200 vedenlämmittimen ja REXENER kiertovesipumpun tyhjennyshana / 

tulppa on suljettu. 
• Varmista että REXENER PR200 vedenlämmittimen ja Rexener kiertovesipumpun veden kiertoa ei ole 

tukittu tai tulpattu ennen lämmityksen aloitusta. 
• Tarkista, että lämmittimen ja pumpun sekä altaan väliset liitoskohdat eivät vuoda. Mikäli havaitaan 

vuoto, on liitokset kiristettävä niin, että vuoto loppuu
• Altaan tulee olla täytettynä tai vähintään jalkatilan pitää olla istuinosan alareunaan saakka täytetty-

nä ennen lämmittimen/ pumpun käynnistämistä.
• Täytä polttoainetankki biodieselillä, dieselillä tai polttoöljyllä ennen käynnistämistä
• REXENER PR200 vedenlämmitin käynnistetään käynnistysnappia painamalla. Lämpötilaa säädetään 

nuolinäppäimillä. 
• Suurin mahdollinen lämpötila on 45 celsiusastetta. 
• Suositeltava kylpylämpötila on 37-39 astetta.
• Tarkemmat ohjeet Rexener lämmittimestä ja Rexener suodattimesta ja pumpusta löydät ohjekirjan 

kohdasta laitteiden käyttöohjeet tai lämmittimen ja pumpun omista ohjekirjoista. 
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PALJUN PUHDISTUS JA HOITO
Lasikuituvalmisteinen allas tulee puhdistaa ja kuivata aina kun mahdollista esimerkiksi altaan ollessa 
tyhjä. Käytön jälkeen allas tulee huuhdella huolellisesti. Mikäli altaassa käytetään altaanhoitotuotteita 
esimerkiksi altaanhoitokemikaaleja, tulee veden pH arvoa seurata tarkoin vaurioiden välttämiseksi. 

Lasikuitualtaan pintojen käsittely

• REXENER paljujen altaille suosittelemme huolellista pesua vuoden välein, pesuaineena voi käyttää 
muovipinnoille soveltuvia pesuaineita. Reunojen ja pintojen puhdistus kostealla rätillä. Altaan 
pinnoista voi pinttynyttä likaa irroittaa tarvittaessa esim. taikasienellä. Hankaavia materiaaleja ei saa 
käyttää.

• Veden tulee täyttää uimaveden tunnusmerkit; pH kunnossa ja kemikaalit annostelu kemikaalien 
ohjeiden mukaisesti.

• Tavallisessa käytössä huoltotarve on vähäistä. 
• Jos gelcoat pinta vaatii kiillotusta tai hiontaa niin veneiden pinnan huoltoon tarkoitetut laitteet/

aineet soveltuvat pintojen käsittelyyn. 
• Ota tarvittaessa yhteys valmistajan huoltopalveluun. 

Altaiden gelgoat värikoodit ovat:
• Gabro black (tumman harmaa) Gelgoat RAL7021
• Arctic white (valkoinen) Allasväri SW P10616 S

• Altaalle myönnetty takuu ei kata väärästä  käytöstä johtuvia vikoja, kuten esimerkiksi altaan tai sen 
lisävarusteiden syöpymistä tai pinnan rikkoutumista. Katso tarkat takuuehdot netistä www.rexener.
com

• Tyhjennettäessä altaan vedet on ohjattava asiankuuluvaan jätevesijärjestelmään. Kemikaaleja käy-
tettäessä vesi tulee tyhjentää viemäriin saastumisen estämiseksi.

Puuverhouksen pintojen käsittely

Öljytty kuusipaneeli säilyttää värinsä hyvin, mutta tarpeen vaatiessa pinta kannattaa käsitellä uudestaan.
Paljujen valmistuksessa käytetään erikseen Rexener tuotteille sävytettyä harmaan sävyä Rexener Gray 
johon on lisätty puunsuoja-ainetta . Alkuperäistä väriä voit ostaa lähimmältä Rexener jälleenmyyjältä tai 
Rexener verkkokaupasta. Alkuperäisellä Rexener maalilla varmistat puuverhouksen parhaan mahdollisen 
kestävyyden kaikissa olosuhteissa ja sävy on sama kuin alkuperäisenäkin.

Halutessasi voit myös käyttää jotain muuta puuverhouksen pintojen käsittelyyn soveltuvaa maalia. 
Yleisesti tähän soveltuu yleisimmät puuöljyt sekä kuultovärit, sekä vesi- ja liuotinpohjaisena. Varmista 
aina ensin tuotteen soveltuvuus käsiteltävälle pinnalle ja testaa sitä pienelle alueelle ennen koko altaan 
käsittelyä. Takuu ei kata vääränlaisen käsittelyaineen käyttöstä aiheutuneita vikoja.
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TALVIKÄYTÖN OHJE
Rexener allastuotteet on suunniteltu pohjoisen vaativiin olosuhteisiin.  Allaspaketit ovat pakkasen kestä-
viä oikein käytettyinä ja huollettuina. 

Poistoventtiilin oikea käyttö talvella

Talvikäytössä on tärkeää että altaan tyhjennysputki on tyhjä eikä tyhjennysputki pääse jäätymään. Altaan 
pohjatulppaa käyttämällä tyhjennysputki pysyy tyhjänä ja näin vältytään putken jäätymisestä aiheutuvilta 
ongelmilta. Tyhjennysputket joissa on lisävarusteena hankittava poistoventtiili, niin on tärkeää että pois-
toventtiili pidetään talvikäytössä auki tai vähintään 45 asteen kulmassa auki asennossa. Jos poistoventtiili 
on kiinni, niin poistoventtiilin sisälle ja poistoputkeen voi jäädä vettä joka voi jäätyessään aiheuttaa 
rikkoontumisia. Kaikissa paljuversioissa on käytettävä altaan pohjatulppaa.

Lämmittimien talvisäilytys

• Tyhjennä allas ja lämmityslaitteet putkineen täysin tyhjäksi
• Suojaa allas ja lisälaitteet niin, että ne eivät joudu suoraan kosketukseen lumen ja jään kanssa.
• Ota altaan mukana toimitettava tulppa talteen uudelleen käyttöönottoa varten.
• Varmista, että lunta ei kerry allaspaketin tukirunkoon tai altaaseen.
• HUOM! TAKUU EI KATA JÄÄTYMISESTÄ AIHEUTUVIA VAURIOITA

Lämmittimien käyttäminen talvella

Allaspakettia voi käyttää myös talvella. Talvikäytössä on huomioitava mallikohtaiset erot ja varotoimet. 
Talvikäytössä on tärkeää huomioida erityisesti jäätymisestä johtuvat tukokset veden virtauskanavissa. 
Huom! Kummassakaan lämmitysmuodossa (puukamiina / REXENER PR200 vedenlämmitin) vesi ei saa 
päästä jäätymään. Ylläpidä veden lämpötilaa niin, että se ei jäädy. 

Puukaminaa (REXENER Silence) ei saa käyttää, jos havaitaan että vedenvirtaus putkistoissa tai kaminassa 
on jäätä ja veden vapaakierto ei pääse toimimaan normaalisti. Jos havaitset että virtauskanavat on jääty-
nyt, kamina tulee irroittaa ja viedä lämpimään tilaan sulamaan. 

REXENER PR200 vedenlämmitin (REXENER Aurora / Polar) sopii erittäin hyvin talvikäyttöön. Tärkeintä on 
huomioida että virtauskanavissa ei ole tukoksia ja veden virtaus toimii normaalisti. 

Jos havaitset että jokin virtauskanava on päässyt jäätymään, niin ne pitää sulattaa ennen pumpun ja läm-
mittimen käynnistämistä. Suositeltavaa on, että altaaseen laitetaan talvikäytössä ensin lämmintä vettä sen 
verran että pumppu ja virtauskanavat varmasti aukeavat ja vesi pääsee vapaasti virtaamaan putkistoissa. 

Jos kiertovesipumppu pääsee jäätymään niin sen voi saada käyttöön kaatamalla 1L lämmintä vettä kierto-
vesipumppuun. Tämän jälkeen altaaseen voidaan laskea vettä normaalisti. Voit ylläpitää veden lämpötilaa  
esimerkiksi kymmenessä asteessa ja näinollen vesi on nopeasti lämmitettävissä optimaaliseen kylpemis-
lämpötilaan.
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TAKUU
Rexener allastuotteilla on kolmen  vuoden takuu. Lasikuituisen allaselementin takuuaika on 5 vuotta joka 
on pidennettävissä lisätakuun aktivoinneille asiakkaille.

   Takuu  Lisätakuu*
Lasikuituinen allaselementti 5 vuoden takuu + 5 vuotta, yhteensä 10 vuotta
Kamiina (TK-35)  3 vuoden takuu -
Rexener PR200  3 vuoden takuu -
Tukirunko, puuvalmisteinen 3 vuoden takuu -
Allasvalot ja porejärjestelmä 3 vuoden takuu -

* lisätakuu myönnetään takuun rekisteröineille asiakkaille.

Takuun rekisteröinti ja tarkemmat ohjeet osoitteesta www.rexener.com.



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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