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BETRAKTNINGER FØR INSTALLASJON
• Les bruksanvisningen nøye før installasjon, og oppbevar den for senere bruk. Hvis du har spørsmål 

om installasjon eller bruk av produktet, kan du kontakte produsentens kundeservice. Du finner 
oppdatert informasjon på www.rexener.com.

• Produsenten eller importøren er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil installasjon når kunden 
utfører installasjonen på egen hånd.

• Badestampen skal installeres på støttestrukturen som medfølger produktet. Illustrasjonene og 
diagrammene i denne veiledningen eller på stedet er bare eksempler, ikke detaljerte planer for 
individuelle installasjoner.

LEVERING OG MOTTAKELSE 
Levering av badestampen

• Badestampene leveres på siden, innpakket i plast og bundet til en transportpall laget for stampen.
• REXENER Silence – vedovnen leveres på egen pall, innpakket i plast og bundet til pallen.
• REXENER Aurora/Polar – både de tekniske delene og beskyttelsesinnfatningen leveres på egen pall, 

innpakket i plast og bundet til pallen.

Mottakelse av badestampen

Stampen må tømmes for eventuelt løst, avinstallert tilbehør før du snur badestampen. 4 til 6 personer 
behøves for å bære stampen til dets endelige plassering. For å unngå alvorlige skader, anbefales det 
å bruke bærestropper til å flytte stampen. Badestampen kan dreies direkte fra pallen til det planlagte 
installasjonsstedet. Pallen er et eget element som badestampen leveres på.

Sjekk innholdet i leveransen. Mottakeren er ansvarlig for å verifisere innholdet og tilstanden til leveransen, 
samt overholdelse av denne veiledningen, uten forsinkelse. Hvis innholdet i leveransen ikke er i 
samsvar med det som er beskrevet i denne bruksanvisningen eller separat i tilbudet, kan du kontakte 
kundeservice. Du finner oppdatert kontaktinformasjon på www.rexener.com.
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SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Fare!  I modeller med sirkulasjonspumpe (REXENER AURORA og POLAR) er de originale delene av 
sugesystemet designet for å forhindre risiko for sammenfiltring. Bruk kun de originale delene levert av 
produsenten. Ikke bruk produktet hvis deler av sugesystemet er skadet eller mangler.
Fare!  Fare for drukning, spesielt for barn under 5 år. Sikre at barn er trygge i badesampen og rundt det 
til enhver tid. Ikke la et barn oppholde seg i badesampen uten tilsyn. Når stampen ikke brukes, bør det 
lukkes med et låsbart lokk (selges som tilbehør).
Advarsel!  Dette produktet er designet for utendørs bruk og er utstyrt med en ovn. 
Advarsel! Vurder helserelaterte og fysiske begrensninger når du bruker produktet. Den anbefalte 
maksimale vanntemperaturen er 38 °C. Sjekk vanntemperaturen før du begir deg opp i stampen. 
Produktet skal ikke brukes under påvirkning av narkotika, medisin, alkohol eller andre rusmidler, fordi det 
er fare for drukning. Rådfør deg med lege før du bruker stampen dersom du har helseproblemer. Unngå å 
dykke i badesetampen, og unngå å svelge vann.

• Denne veiledningen må leses nøye og forstås før du installerer og bruker produktet. Instruksjonene 
og advarslene i denne bruksanvisningen er et utvalg av de vanligste risikoene knyttet til 
vannaktiviteter. De er verken en fullstendig eller delvis oppsummering av risikoene og farene.

• Dette produktet med garantibetingelsene er kun ment for privat utendørs bruk og installasjon på 
bakken, eller bygd inn i en terrasse.

• Når produktet flyttes til riktig installasjonssted, bør du vurdere behovet for en ekstern 
løfteinnretning hvis installasjonen av produktet på ønsket sted er umulig uten en slik enhet.

Sikker bruk av badestampen

• Oppfordre alle brukere av badestampen til å lære å svømme.
• Kunnskap om førstehjelpstiltak og gjenoppliving forbedrer sikkerheten. Førstehjelp kan redde en 

persons liv i en nødsituasjon.
• Alle brukere av badestampen må være kjent med instruksjonene knyttet til bruken.
• Dykk/hopp aldri i badestampen. Hopping eller dykking i stampen kan forårsake alvorlig 

personskade eller død.
• Trapper eller avtakbare stiger må oppbevares utilgjengelig for barn.
• Før du bruker produktet må du sørge for at stigen eller trappene som fører til stampen, er trygge. 
• Ikke bruk badestampen hvis du har en smittsom hudsykdom.
• Bruk av badehette eller lue hindrer forkjølelse.
• Bassenget skal ikke brukes hvis du føler deg kvalm eller sliten.
• Å bruke produktet over lang tid forårsaker kontinuerlig dehydrering, og kan i verste fall resultere i 

heteslag.
• Oppbevar denne veiledningen tilgjengelig i løpet av hele produktets levetid.
• Produkter kan endres uten varsel, og informasjonen eller bildene som er beskrevet i denne 

veiledningen er ikke bindende.
• For å unngå fare for elektrisk støt, må badestampen ikke installeres nærmere enn 2 meter fra en 

stikkontakt. Bærbare elektriske apparater må ikke installeres nærmere 1,5 meter fra stampen.
• La de elektriske kablene være synlige slik at det ikke er fare for skade med for eksempel en 

gressklipper. Begrav aldri en elektrisk kabel i bakken.
• Sikkerhetsinstruksjonsetikettene som leveres med badestampen, må festes på et synlig sted rundt 

stampen i samsvar med sikkerhetsinstruksjonene.
• Et barn må ikke etterlates uten tilsyn i badestampen eller i nærheten av det.
• Lokket på badestampen må holdes lukket når stampen ikke er i bruk.
• Den anbefalte maksimumstemperaturen for badevann er 38 grader.
• Produktet må ikke brukes under påvirkning av alkohol eller andre stoffer som kan påvirke sikker 

bruk av bassenget.
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• Kjemikalier som er beregnet for desinfeksjon og god hygiene i stampen må oppbevares 
utilgjengelig for barn, og de må brukes i samsvar med instruksjonene.

• Lokket må fjernes helt før bruk av badestampen.
• Badestampens varme elementer blir varmt når det brukes, og det å berøre det direkte kan forårsake 

alvorlig personskade.

Unngå elektrisk støt

• Før du bruker produktet, må du undersøke de elektriske kablene og deres tilstand. Hvis det er 
defekter på de elektriske kablene, må de byttes ut før du bruker produktet. Ikke bruk produktet hvis 
den elektriske kabelen er skadet.

• Forsikre deg om at de elektriske kablene som er brukt, er koblet riktig til de aktuelle stedene, og at 
kablene ikke blir klemt eller er i kontakt med vann.

• Produktet må ikke kobles til en skjøteledning, men til en jordet stikkontakt på et passende sted. Du 
må ikke berøre stikkontakten når du er våt.

• Boksens elektriske ledning må kobles etter behov til en jordet stikkontakt, beskyttet mot jordstrøm.
• Bruk kun offisielle deler levert av produsenten når du utfører service på produktet. Les 

bruksanvisningen før bruk.
• Tilstanden til utstyret og delene som leveres med det, må inspiseres uten forsinkelse etter levering. 

Kontakt produsenten hvis det er mangler i leveringsinnholdet, eller hvis du har noen spørsmål i så 
henseende.

Sikkerhetsavstander til vedovnen (Rexener Silence)

Når du installerer badestampen, må det sikres tilstrekkelig avstand fra bygningsstrukturer og brennbare 
materialer. Minimumsavstanden fra ovnens skorstein til andre strukturer og/eller brennbare materialer, 
målt oppover fra skorsteinens åpning, er 3 meter. Ovnen må ikke installeres i kontakt med andre 
strukturer, og fronten på ovnsdøren må til enhver tid være fritt for brennbart materiale.

Under normale forhold blir ikke ovnen varmere enn det oppvarmede vannet, takket være det 
omkringliggende vannskiktet. Skorsteinen og døren til enheten kan for øvrig bli veldig varm. Kontroller 
alltid sikkerhetsavstandene med tilsynsmyndigheten før installasjon.

Sikkerhetsavstander for PR200 vannvarmer (REXENER Aurora og Polar)
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Badestampene REXENER Aurora og Polar er utstyrt med en beskyttelsesinnfatning. Røykrøret på REXENER 
PR200-vannvarmer, som er installert gjennom dekselet til beskyttelsesinnfatningen, blir varm under drift. 
Minimumsavstanden fra REXENER PR200s røykrør til andre konstruksjoner og/eller brennbare materialer, 
målt oppover fra skorsteinens åpning, er 2 meter.
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TEKNISK INFORMASJON OG MÅL
Badestampens ytre mål (L x B x H)   1880 x 1880 x 1100 mm
Beskyttelsesinnfatning (Aurora/Polar)   570 x 850 x 960 mm
Beskyttelsesinnfatningens vekt (Aurora/Polar)  ca. 100 kg
Maks. dybde     1000 mm
Stampens volum     ca. 1500 l
Stampens tørrvekt     ca. 200 kg
Stampens vekt når fylt    ca. 2000 kg
Maks. antall brukere     4–8 personer
Rammemateriale     Finsk gran
Standarder     EN17125
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40
0 

m
mREXENER 

Silence 

REXENER 

Aurora/Polar 



8 �������
�������������������������������

LEVERINGSINNHOLD I BADESTAMP-PAKKER
REXENER Silence

• Badestamp-pakke montert, treramme med støttestrukturer panelert.
• Gabro svartfarget glassfiberstamp.
• Sirkulasjonsslanger koblet til vedovnen TK-35, forhåndsinstallert i stampen.
• TK-35-vedovn, 35 kW + røykrør som egen pakke, klar for installasjon. Vedovnens vekt er ca. 50 kg.
• Varmeisolasjon av rammen.

REXENER Aurora

• Badestamp-pakke montert, treramme med støttestrukturer panelert.
• Arktisk hvitfarget glassfiberstamp.
• Beskyttelsesinnfatning laget av gran.
• Slanger og gjennomgående hull som trengs for installasjon, forhåndsinstallert for tilkobling.
• LED-lys installert og kan kobles til med en stikkontakt.
• Fjernkontroll for LED-lys.
• En REXENER PR200-vannvarmer, installert i beskyttelsesinnfatningen.
• Et Rexener-filter og -sirkulasjonspumpe, installert i beskyttelsesinnfatningen.
• Isolert ramme og beskyttelseskasse.

REXENER Polar

• Badestamp-pakke montert, treramme med støttestrukturer panelert.
• Arktisk hvit- eller Gabro svartfarget glassfiberstamp.
• Beskyttelsesinnfatning laget av gran.
• Slanger og gjennomgående hull som trengs for installasjon, forhåndsinstallert for tilkobling.
• LED-lys installert og kan kobles til med en stikkontakt.
• Fjernkontroll for LED-lys.
• Jet-system med åtte forhåndsinstallerte dyser.
• Bryter for å kontrollere det forhåndsinstallerte jet-systemet.
• En REXENER PR200-vannvarmer, installert i beskyttelsesinnfatningen.
• Et Rexener-filter og -sirkulasjonspumpe, installert i beskyttelsesinnfatningen.
• Isolert ramme og beskyttelseskasse.
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GENERELL VEILEDNING
• Installasjonen av badestampen må planlegges nøye i hvert enkelt tilfelle.
• Produsenten tilbyr ikke detaljerte bruksklare planer for bruk.
• REXENER-badestamp-pakker er i samsvar med EN 17125-standardens installasjonsmetode for 

badestamper installert på bakken utendørs.
• Anslått installasjonstid for REXENER-badestamp-pakker er omtrent 3 timer.
• Badestampen bør fylles med vann i henhold til antall brukere. Maksimalt volum er ca 1500 liter. 
• Hvis varmeenheten (vedovn/REXENER PR200-vannvarmer) ikke er i bruk, bør vannet tømmes fra 

varmeenheten.
• Om vinteren er det spesielt viktig at det ikke er vann gjenværende i systemet, da dette kan fryse og 

forårsake skade.
• Garantien fra produsenten og importøren kompenserer ikke for skader forårsaket av frysing.
• Bruken av et isolert lokk gir raskere oppvarming og reduserer vanndampen på vannoverflaten.

REXENER Silence REXENER Polar/Aurora

Drenering Drenering
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KLARGJØRE UNDERLAGET
• Stedet der hvor badestampen skal stå kan for 

eksempel bearbeides med grus eller pukk.
• En godt stampet grunn er det beste underlaget for 

en badestamp.
• Frostisolering kan installeres i grunnen. På 

denne måten kan jorden ikke bevege seg, og 
badestampen holder seg godt på plass.

• Det kan være bra å legge for eksempel 
betongsteiner under badestampen og rammen. Når 
den installeres på denne måten, blir bunnrammen 
til stampen og boksen igjen litt over bakken, og 
luften sirkulerer også under rammen.

• Vedovnen (REXENER Silence) og 
beskyttelsesinnfatingen som inneholder tekniske 
deler (REXENER Aurora/Polar) må installeres på en 
jevn overflate, og på samme nivå som bunnen av 
badestamp-pakkens ramme.

• Grunnen må kunne bære ca. 2500 kg.
• Når du velger plassering, bør du vurdere mulighetene for å tømme stampen.
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INNBYGGING AV BADESTAMPEN I TERRASSE
• Hvis badestampen er innebygd i terrassen, må spesifikasjonene i denne bruksanvisningen og EN 

17125-standarden gis spesiell oppmerksomhet.
• Alle REXENER-badestamper kan bygges inn i en terrasse etter ønske.
• Når du bygger inn en badestamp, må du ta hensyn til at bunnen til badestampen er designet til en 

passende høyde.
• Kantene til badestampen må være minst 15–20 cm fra terrassens overflate. Når du installerer på 

denne måten, har kantene på lokket nok plass til å sitte godt på plass.
• Hullet på terrassen må være minst 1900 x 1900 mm for at badestampen skal sitte godt på plass.
• Når du bygger inn en REXENER Silence-badestamp, må du ta hensyn til plassen som er nødvendig 

for vedovnen.
• Vedovnen må skilles fra terrassens tredeler, og sikkerhetsavstander må tas i betraktning.
• I forbindelse med REXENER Aurora/Polar-badestamper, ta hensyn til beskyttelsesinnfatingen 

montert på badestampens side. Bunnen av beskyttelsesinnfatningen må være på samme 
nivå som badestampens bunn. Sikkerhetsavstander må også overholdes når du installerer 
beskyttelsesinnfatningen.

• Når du bygger inn inn produktet i en terrasse, er det veldig viktig å sikre at det ikke er 
tilgangshindringer for service og oppvarming av beskyttelsesinnfatningen (REXENER Polar/Aurora) 
og vedovnen (REXENER Silence).

• Ta hensyn til installasjonen av slanger som brukes til å tømme badestampen, og tilgangen til den 
eventuelle dreneringskranen.
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REXENER SILENCE, INSTALLASJONS VEILEDNING
Installasjon av vedovnen

• Ovnen må installeres på en jevn overflate og på samme nivå som rammen til badestampen.
• Den øvre returvannsslangen må være stigende sett fra ovnen, mens den nedre sugeslangen må 

være i vannrett stilling eller i svakt fallende vinkel i forhold til gjennomføringen.
• Om nødvendig skal gummislanger som leveres med badestampen, forkortes etter behov.
• Den frie sirkulasjonen av vann må ikke lukkes på grunn av trykkakkumulering.
• Det anbefales også at for eksempel betongplater installeres under rammen og ovnen for å forbedre 

luftsirkulasjonen.
• Forsikre deg om at varmeenheten er helt fylt med vann før du starter oppvarmingen

Røykrør på vedovnen

• Røykrørene som er inkludert i badestampen, er laget av rustfritt stål. Pakken inneholder 2 x 1000 
mm sammenkoblingsbare røykrør. Ett av dem har en rørhatt. Røykrørene installeres inne i hverandre 
av sømmene og plasseres på toppen av ovnens røykhull.

Installere røykrørene til vedovnen

• Det nedre røret er et rett rør, installert inne i kragen på toppen av ovnen. Det øvre røret er utstyrt 
med en integrert rørhatt og installert for å utvide det nedre røret.

Vannslanger på vedovnen

• Slangene på ovnen er forhåndsinstallert.
• Slangene er festet til ovnen slik at den nedre sugeslangen kobles til ovnens laveste tilkobling, og 

den øvre returslangen er koblet til ovnens øverste tilkobling.
• Suge- og returslangene er forhåndskuttet til en lengde på ca. 35–40 cm. Slangene kan forkortes 

etter behov ved å kutte dem.
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REXENER AURORA/POLAR, 
INSTALLASJONS VEILEDNING

Koble til beskyttelsesinnfatingen og badestampen

1. Installer badestampen på et bestemt sted.
2. Installer beskyttelseskassen på badestampens side.
3. Den nedre sugeslangen er koblet til tilkoblingen på 

slutten av sirkulasjonspumpen.
4. Den øvre returslangen er koblet til den øverste 

tilkoblingen på siden av REXENER PR200-vannvarmer.
5. Etter tilkobling av slangene monteres 

beskyttelsesinnfatningens deksel.
6. Installer røykrøret til vannvarmerern. Fest røret til 

varmeenheten med tre skruer.
7. Installer platen som er beregnet rundt røykrørets 

gjennomføring, og fest den med fire skruer.
8. Beskyttelsesinnfatningen inkluderer en 

forhåndsinstallert elektrisk ledning. Kontakten trekkes 
ut gjennom hullet.

9. Alle elektriske kabler, lys, luft-jet system (kun 
REXENER Polar) og REXENER PR200-vannvarmer 
er koblet til kontakten som er forhåndsinstallert i 
beskyttelsesinnfatningen.

10. Installer dekorasjonsstrimlene som følger med boksen.

Den øvre slangen er koblet til den øverste tilkob-
lingen PR-200

Den nedre slangen 
er koblet til 
Rexener-vannsir-
kulasjonspumpens 
tilkobling

Pu
m
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Stikkontakt
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BRUKSANVISNING FOR TILBEHØR

LED-lys (REXENER Aurora/Polar)

• Badestampene REXENER Aurora og Polar er utstyrt med LED-lys. RGB-bassenglyset justeres med en 
fjernkontroll.

• Badestampen har ingen separat knapp for å kontrollere lysene. Lysene slås på og av ved å trykke på 
fjernkontrollen.

• Du kan la ett lys være på eller bruke flere forhåndsprogrammerte fargeprogrammer ved å betjene 
fjernkontrollen.

• Fjernkontrollen bør ikke berøres med våte hender, fordi den er ikke vanntett.
• Fjernkontrollen skal oppbevares på et varmt sted innendørs.
• Den elektriske ledningen til LED-lyset er koblet til kontakten i beskyttelsesinnfatningen.

Luft-jet bobler (REXENER Polar)

• REXENER Polar er utstyrt med et luft-jet bobler.
• Bryteren, pumpen, dysene og den elektriske ledningen til luft-jet systemet er forhåndsinstallert. 

Pumpen og den elektriske ledningen er plassert inne i rammen, nær kanten på boksens side. Derfra 
er det enkelt å koble dem til den forhåndsinstallerte kontakten i boksen.

• Knappen til boblene er installert på kanten av badestampen, ved siden av trinnet.
• Luft-jet boblene slås på og av ved å trykke på knappen på kanten av badestampen.
• Den elektriske ledningen til luft-jet systemet er koblet til kontakten i beskyttelsesinnfatningen.

OBS!
Badestampene REXENER Polar er utstyrt med luft-jet system. Vann kan forbli i rørene til systemet, selv om 
badestampen er tømt. Vannet dreneres ikke fra rørene alene. Luft-jet systemet må være slått på når du 
drenerer stampen etter at vannoverflaten er under dysene. På denne måten tømmes Luft-jet systemet 
fullstendig for vann, og problemer og skader forårsaket av eventuell frysing av rør kan unngås.
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BRUKSANVISNING FOR VEDOVNEN (REXENER SILENCE)
Før oppvarming

• Badestampen må fylles 5 cm over den øverste gjennomføringen til ovnen før du starter 
oppvarmingen. Hvis ovnens oppvarming startes, og ovnens vannbeholder ikke er full av vann, kan 
ovnen smelte og kan i verste fall forårsake alvorlige skader.

• Forsikre deg om at badestampen er tom og at bunnventilen og/eller pluggen er lukket før du starter 
oppvarmingen.

• Sørg også for at vannsirkulasjonen i ovnen ikke har blitt blokkert eller lukket før du starter 
oppvarmingen.

• Kontroller at festepunktene mellom ovnen og stampen ikke lekker. Hvis du oppdager en lekkasje, 
må tilkoblingene strammes tilstrekkelig til å stoppe den.

OBS! Bruk av vedovn krever øvelse og riktig oppvarmingsmetode for å oppnå det beste resultatet.

Generelle instruksjoner for oppvarming av vedovn

• Ikke bruk tennvæske til å atenne på veden.
• Veden som brukes bør være i små kubber. 
• Ikke bruk ved som inneholder spiker eller byggeavfall i ovnen. Aluminiumsovnen tåler ikke varme 

metallgjenstander, og de vil skade ovnen
• Juster luftstrømmen med kontroller slik at den er kontinuerlig sterk
• Ved oppvarming av kaldt vann og en ny ovn, kan det komme noe vann ut av hjørnene foran. Dette 

er kondensvann, og det vil stoppe når ovnen har blitt brukt noen ganger.
• Bland vannet i stampen under oppvarming for å oppnå en jevn temperatur.

Tømming av vedovn og stamp

• Tøm både stampen og ovnen for vann.
• Åpne ovnens avløpsplugg i hjørnet foran, og åpne avløpsventilen og pluggen til badestampen.
• Ovnen må slukkes og kjøles ned før drenering for å unngå farlige situasjoner og skader.
• Lokket til badestampen skal stå litt åpent for å unngå vakuum i stampen.
• Hvis ovnen står utendørs i kuldegrader, må du sørge for at alt vannet er drenert fra både ovnen og 

slangene.
• Ildstedet på ovnen må rengjøres etter bruk. For rengjøring, bruk produkter som er passende for 

rengjøring av oppvarmede overflater, som ovnsrengjøringsmidler eller lignende rengjøringsmidler.

Vedlikehold av vedovnen

Ovnens vannmantel må rengjøres regelmessig for å fjerne eventuelt oppsamlet smuss. Vannkappen kan 
rengjøres ved hjelp av ovnens øvre mating ved å skylle med for eksempel en vannslange.
Ovnens røykrør må rengjøres for sot regelmessig, ca. 2 til 3 ganger hvert år.
Ristene som brukes i ovnen blir slitte under bruk, og de må skiftes. Sjekk ristenes tilstand før oppvarming. 
Hvis du vil kjøpe en ny rist til ovnen som tilbehør, kan du finne oppdatert kontaktinformasjon på www.
rexener.com.
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BRUKSANVISNING FOR REXENER PR200-VANNVARMER 
(REXENER AURORA/POLAR)

Før oppvarming

• Før du fyller badestampen, må du sørge for at den er tom, og at bunnventilen og/eller pluggen er 
lukket.

• Forsikre deg om at tappekranen/pluggen til REXENER PR-200-vannvarmer og REXENER-
sirkulasjonspumpen er lukket.

• Forsikre deg om at vannsirkulasjonen til REXENER PR200-vannvarmer og Rexener-
sirkulasjonspumpen ikke er blokkert eller lukket før du starter oppvarmingen.

• Kontroller at festepunktene mellom varmeenheten, pumpen og stampen ikke lekker. Hvis du 
oppdager en lekkasje, må tilkoblingene strammes tilstrekkelig til å stoppe den

• Badestampen må minimum fylles opp til setets nedre kant før du starter varmeenheten/pumpen.
• Fyll drivstofftanken med biodiesel, diesel eller avgiftsfri diesel før oppstart.
• REXENER PR200-vannvarmeren startes ved å trykke på startknappen. Bruk piltastene til å regulere 

temperaturen.
• Maksimum temperatur er 45 grader celsius.
• Den anbefalte badetemperaturen er 37 til 39 grader.
• Detaljerte instruksjoner for Rexener-varmeenheten, samt Rexener-filteret og -pumpen finner du i 

det manuelle avsnittet som dekker bruksanvisningen til enheten, eller i de separate håndbøkene for 
varmeenheten og pumpen.
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RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV BADESTAMPEN
Glassfiberstampen må rengjøres og tørkes når det er mulig, for eksempel når bassenget er tomt. 
Badestampen må skylles grundig etter bruk. Hvis det brukes kjemikalier i stampen, må vannens pH 
overvåkes nøye for å unngå skade.

Behandling av overflater av glassfiberstamper

• Vi anbefaler at REXENER-badestamper rengjøres grundig én gang i året. Vaskemidler egnet for 
plastoverflater kan brukes til rengjøring. Kanter og overflater skal rengjøres med en fuktig klut. Når 
det er nødvendig, kan for eksempel fastsittende smuss fjernes fra bassengflatene med myk klut. 
Skuremiddel må ikke brukes. 

• Vannet må oppfylle badevannskriteriene, pH-verdien må være riktig, og kjemikaliene må doseres i 
henhold til instruksjonene.

• Ved normal bruk er det lite behov for vedlikehold.
• Hvis gelcoat-overflaten krever polering eller sliping, er enheter/produkter beregnet for pleie av båt 

egnet for behandling av overflatene.
• Kontakt produsentens vedlikeholdstjeneste om nødvendig.

Gelcoat-fargekodene for badestampene

• Gabro svart (mørkegrå) Gelcoat RAL7021
• Arktisk hvit (hvit) SW P10616 S

• Garantien som er gitt for badestampen dekker ikke feil forårsaket av feil bruk, som korrosjon av 
stampen eller dets tilbehør, eller overflateskader. Du finner de detaljerte garantibetingelsene på 
www.rexener.com

• Når du tømmer badestampen, må vannet ledes til riktig avløpsvannsystem. Når du bruker 
kjemikalier, må vannet tappes til kloakken for å forhindre forurensning.

Behandling av overflater i tre

Det oljede treverket i gran beholder fargen godt, men det anbefales å gjenta overflatebehandlingen etter 
behov.

Våre badestamper er behandlet med “Rexener Grey”, en fargenyanse i gråtoner. Du kan kjøpe 
originalfargen hos din nærmeste Rexener-forhandler, eller i vår nettbutikk. Med den originale Rexener-
oljen sørger du for best mulig holdbarhet av treverket under alle forhold, og nyansen vil være den samme 
som originalen.

Dersom du ønsker, kan du selvsagt også bruke en annen maling eller olje som er egnet for behandling 
av treoverflater. Generelt er de vanligste treoljene og transparente malingene, både vann,- og 
løsemiddelbaserte, egnet for dette. Sørg for at produktet du bruker er egnet for overflaten som skal 
behandles først, og test det på et lite område før du behandler hele stampen. Garantien dekker ikke feil 
forårsaket på grunn av bruk av feil type overflatebehandling.
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INSTRUKSJONER OM VINTERBRUK
Rexener-badestamp-produkter er designet for tøffe nordiske forhold.  Badestampene er frostsikre når de 
brukes og vedlikeholdes riktig.

Riktig bruk av dreneringsventilen om vinteren

Under vinterbruk er det viktig å holde stampens avløpsrør tomt, slik at det ikke fryser. Når du bruker 
bunnpluggen i stampen, forblir avløpsrøret tomt, og problemene forårsaket av frostskader blir dermed 
unngått. Når dreneringsrør er utstyrt med en dreneringsventil, er det viktig å holde dreneringsventilen 
åpen eller minst 45 grader i åpen stilling om vinteren. Hvis dreneringsventilen er lukket, kan det forbli 
vann inne i dreneringsventilen og røret, og forårsake skade når den fryser. Bunnpluggen i stampen  
brukes i alle badestampversjoner.

Vinteroppbevaring av varmeenheter

• Tøm badestampen, ovnen og rør fullstendig
• Dekk til stampen slik at den ikke berører snø og is direkte.
• Oppbevar pluggen som leveres med bassenget, for senere bruk.
• Forsikre deg om at det ikke legger seg snø i trerammen eller oppe i badestampen. 
• OBS! GARANTIEN DEKKER IKKE SKADER FORÅRSAKET AV FROST

Bruke varmeenheter om vinteren

Badestampen kan også brukes om vinteren. Modellspesifikke forskjeller og forholdsregler må overholdes 
under vinterbruk.
Om vinteren er det viktig å vurdere blokkeringer som skyldes frysing i vannføringskanalene. OBS! Vann 
må ikke få fryse i noen av oppvarmingsmodusene (vedovn/REXENER PR200-vannvarmer). Oppretthold 
vanntemperaturen slik at den ikke fryser.

Vedovnen (REXENER Silence) må ikke brukes hvis det oppdages is i vannstrømningsrørene eller ovnen, og 
vannet ikke kan sirkulere normalt. Hvis du merker at vannføringskanalene er frossne, bør ovnen fjernes og 
føres til et varmt rom for å tine.

REXENER PR200-vannvarmer (REXENER Aurora/Polar) er utmerket for vinterbruk. Det viktigste er å sikre at 
strømningskanalene ikke blokkeres, og at vannet strømmer normalt.

Hvis du merker at en strømningskanal har frosset, må den tines før du starter pumpen og varmeenheten. 
Om vinteren anbefales det å tilsette tilstrekkelig mengde varmt vann i stampen for å åpne pumpen og 
strømningskanalene, og la vannet strømme fritt i rørene.

Hvis sirkulasjonspumpen fryser, kan den startes ved å helle 1 liter varmt vann i sirkulasjonspumpen. Etter 
dette kan stampen fylles med vann normalt. Du kan for eksempel holde vanntemperaturen på ti grader, 
og varme vannet raskt til en optimal badetemperatur.
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GARANTI
Rexener-badestamp-produkter har tre års garanti. Garantiperioden for glassfiberstampen er fem år, som 
kan forlenges for kunder som har aktivert tilleggsgarantien.

   Garanti  Tilleggsgaranti*
Glassfiberstamp  5 års garanti + 5 år, totalt 10 år
Ovn (TK-35)  3 års garanti -
Rexener PR200  3 års garanti -
Ramme av tre  3 års garanti  -
LED-lys og jet-system  3-års garanti  -

* tilleggsgarantien gis til kunder som har registrert seg for garantien.

For registrering av garantien og detaljerte instruksjoner, gå til 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

4000 66 16
norge@rexnordic.com

EUROPE

+358 40 180 11 11
info@rexnordic.com

VI ER HER FOR DEG! 
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