
Tene Kaubandus OÜ

KANNELLINEN, KAMIINALLA 

VARUSTETTU KYLPYTYNNYRI 

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET



Tuotetta tulee käyttää ja huoltaa näiden ohjeiden mukaisesti. Tämä ohje pätee 

kaikkiin TENE-kylpytynnyrien malleihin.

YLEISET TIEDOT

Tuotteen käyttö- ja huolto-ohjeet sisältävät tietoa valmistajasta, 

käyttötarkoituksesta, käsittelystä, kuljetuksesta, asentamisesta, käyttämisestä ja 

huollosta.

Kamiinan visuaalinen ilme saattaa ajan kuluessa muuttua, mutta kylpytynnyrien 

huolto- ja käyttöohje on yleisesti pätevä ja koskee kaikkia Tene Kaubandus -

yhtiön valmistamia kylpytynnyreitä.
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1.1 SYMBOLIT

VAARA! Suoranainen vaara!

VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne.

HUOMIO! Ole tarkkaavainen, huomioi.

Käyttö – tuotteen käyttö oikeanlaisen käsittelyn ja asennuksen jälkeen.

Käsittely – tuotteen kuljettaminen, asentaminen tai huoltotöiden tekeminen.

Vastaava käyttäjä – tuotteen kuljetuksesta, käsittelystä, asennuksesta tai 

huollosta vastaava henkilö.

Kuljetus – tuotteen siirto paikasta toiseen. Kuljetus tarkoittaa myös tuotteen 

nostamista paikasta toiseen.

Tuote – kamiinalla varustettu kylpytynnyri.

Asennus – eri osien kytkeminen tai asentaminen.

1.2 KÄSITTEET

Muut riskit – tuotteen käytön aikaiset riskit.

Huolto – osien puhdistamiseen, korjaukseen ja vaihtamiseen liittyvät toimet.



Takuu-/reklamaatioaika – ostohetken jälkeinen aika, jonka kuluessa valmistaja 

vastaa tuotteen teknisestä tilasta. Valmistajan tarjoama reklamaatioaika on kaksi 

vuotta.

Kylpytynnyri – kylpytynnyrin vedellä täytettävä osa (ks. kuva 1).

Kamiina – tulisija (ks. kuva 2), joka on kytketty kylpytynnyriin tynnyrissä olevan 

veden lämmittämistä varten.

1.3 HUOMAUTUKSET

Käyttäjien tulee olla vähintään 18-vuotiaita ja ymmärtää ohjeen sisältö.

Vastaavan käyttäjän tulee käyttää suojavarusteita.

Tuotteen ja sen eri osien käsittelyssä, asennuksessa, huollossa ja käytössä tulee 

noudattaa kaikkia asianmukaisia paikallisia lakeja, asetuksia ja sääntöjä (tämän 

käyttöohjeen lisäksi), jotta voidaan taata käyttäjien turvallisuus ja takuun 

voimassaolo.

Jos tuotteen käsittelyn tai käytön aikana ilmenee vaaratilanne, kaikki toiminta 

tulee keskeyttää heti. Tarvittaessa paikalle tulee hälyttää pelastusviranomaiset. 

Asennus- ja huoltotöitä saavat tehdä ainoastaan kyseisten töiden tekemiseen 

perehtyneet ja osaavat vastaavat käyttäjät.

Tuotetta saavat käyttää ja huoltaa ainoastaan käyttöohjeen sisällön lukeneet ja 

ymmärtäneet vastaavat käyttäjät.

Takuu raukeaa, jos ostaja on muuttanut tuotteen kokoonpanoa tai käyttänyt ei-

alkuperäisiä osia, joita valmistaja ei ole tarkoittanut käytettäväksi. Tätä ohjetta 

koskevat kysymykset tulee esittää valmistajalle.

Takuun voimassaolon ehtona on tuotteen käyttöohjeen mukainen käyttö.

1.4 VALMISTAJAN TIEDOT
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KÄYTTÖTARKOITUS

Kylpytynnyri on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön ainoastaan ulkotiloissa. 

Kylpytynnyrin veden lämmittää siihen kuuluva kamiina.
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VAARA!

Tuotteen käyttö sisätiloissa on 

ehdottomasti kielletty. Käyttö 

sisätiloissa saattaa johtaa vakaviin 

vammoihin tai kuolemaan.

VAROITUS!

HUOMIO!

Tuotteen vääränlainen käyttö saattaa 

olla vahingollista omaisuudelle, 

tuotteelle tai terveydelle.

Ei-alkuperäisten osien käyttäminen 

saattaa vahingoittaa tuotetta ja 

aiheuttaa hengenvaaran.

3.2 KOKOONPANO JA ASENNUS

1. PE-muovinen (polyetyleenimuovi) kylpytynnyri 

4. Savupiippu (kahdessa osassa)

3. Kamiina

2. Kylpytynnyrin kupolikansi

Kylpytynnyrin nostamiseksi oikeaan asentoon tarvitaan vähintään kolme 

henkilöä. Käytä tarvittaessa nostolaitetta.

Pakkaus sisältää seuraavat osat:

Kylpytynnyriä kuljetetaan pystyasennossa.

Varmista ennen tuotteen purkamista, että pakkaus on ehjä. Jos havaitset 

puutteita, merkitse ne kuljetusasiakirjoihin eli rahtikirjaan.

Yhden pakkauksen paino on noin 250–300 kg (mallin mukaan).

Poista pakkausmuovi ja -pahvit ennen tuotteen kokoamista ja asentamista.

KULJETUS, KOKOONPANO JA ASENNUS

3.1 KULJETUS
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Kuva 1

Kuva 2

2. Kamiinan luukku

3. Kamiinan luukun salpa

6. Kylpytynnyrin tyhjennyshana 

5. Kamiinan tyhjennystulppa

1. Savupiipun aukko

4. Ilma-aukko

 ks. kuva 1
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3.3 PALOTURVALLISUUS

Varmista, ettei kamiinan eikä savupiipun läheisyydessä ole puita tai muuta 

tulenarkaa materiaalia/rakennetta. Kamiinan edessä on suositeltavaa käyttää 

lisäksi metallilevyä, jotta voidaan sulkea pois syttymisvaara. Riittävä 

paloturvallisuusetäisyys tulee varmistaa paikalliselta pelastuslaitokselta.

Kuva 3

Avaa letkuliittimet, ennen kuin yhdistät letkut kamiinaan, ja kiinnitä letkut sen 

jälkeen tiukasti kamiinan takaosassa sijaitseviin putkiin. Käytä kiinnittämisen 

helpottamiseksi nestesaippuaa tai jotain muuta liukastavaa ainetta. Letkun tulee 

peittää putki vähintään 4 senttimetrin matkalta.

3.4 ASENNUS



α

α

Maanpinta

Oikeaoppinen asennusjärjestys on seuraava:

Varmista, että tyhjennystulppa on kiinni, ennen kuin täytät kylpytynnyrin vedellä. 

Ensi kerran kylpytynnyriä täytettäessä kamiinasta saattaa tulla likaa.

Noudata tässä ohjeessa kuvattua asennusjärjestystä.

• Aseta kylpytynnyri etukäteen valmistellulle kovalle ja tasaiselle pinnalle.

• Kiinnitä elastiset letkut (2 kpl) kamiinan takaosassa sijaitseviin metallisiin 

 kuva 4.

• Kamiina tulee asentaa kylpytynnyrin kanssa samalle tasolle ja korkeudelle. Ks. 

 putkiliitoksiin. Letkun tulee peittää putki vähintään 4 senttimetrin matkalta.

• Kiristä liittimet (4 kpl). Ks. kuvat 5–6.

• Sulje kylpytynnyrin hana ja kamiinan tulppa (kamiinan tyhjennystulppa on 

 tulee yhdistää toisiinsa.) Ks. kuvat 7–8.

• Poista osat muovi- ja pahvipakkauksistaan.

• Asenna kamiinaan savupiippu. (Savupiippu koostuu kahdesta osasta, jotka 

 kamiinan sisällä). Ks. kuvat 9–10.

• Täytä kylpytynnyri vedellä.

Kuva 4



1

2

Kuva 5

Kiinnitysliittimet

Kuva 6



Kuva 8

Kuva 7



Kuva 9

Kuva 10



2. Varmista ennen tulen sytyttämistä kamiinaan, että kylpytynnyri on täytetty 

vedellä niin, että vesi ulottuu vähintään 5 senttimetrin verran kamiinan ylemmän 

putken yläpuolelle.

5. Varmista, että letkut on kiinnitetty kunnolla.

KÄYTTÖ

Tutustu tähän käyttöohjeeseen ennen kylpytynnyrin kamiinan käyttöä ja varmista 

seuraavat seikat.

4. Varmista, ettei kylpytynnyri vuoda.

1. Varmista, että asennus on tehty oikein (tätä ohjetta noudattaen).

3. Varmista, että kylpytynnyrin ja kamiinan tyhjennystulpat ovat kiinni.

Kamiinan lämmittämisen alussa rungossa saattaa ilmetä kondensaatiota 

(vesipisaroita), mikä ei tarkoita vuotoa.

Kamiinan käytön aikana (kun kamiinassa on jo tuli) sen luukun saa avata 

ainoastaan polttopuiden lisäämiseksi.

6. Varmista, että kylpytynnyri, kamiina ja niiden väliset letkut on asennettu 

oikein. Katso kuvia 5 ja 6.
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VAARA!

Kamiinan luukun auki jättäminen puiden 

lisäämisen jälkeen saattaa aiheuttaa 

tulipalovaaran.

VAARA!

VAARA!

Kylpytynnyrin kamiinaan ei saa tehdä 

tulta, ennen kuin tynnyri on täytetty 

vedellä.

Sytytysnesteen tai muiden vastaavien 

aineiden käyttö on ehdottomasti 

kiellettyä. Se on hengenvaarallista ja 

vahingoittaa tuotetta.

VAROITUS!
Esineiden asettaminen kamiinan päälle 

on kiellettyä. Tulipalovaara!

Ainoastaan aikuinen saa vastata kylpytynnyrin kamiinan lämmittämisestä.

Kamiina ja savupiippu ovat kuumia lämmittämisen ja sitä seuraavien tuntien 

aikana. Käytön aikana on kiellettyä koskettaa näitä osia paljain käsin. Kamiinan 

luukun avaamiseksi on tartuttava sen salpaan. Ks. kuva 2.



Suositeltava veden lämpötila on 35–38 °C. Sitä korkeammat lämpötilat saattavat 

olla riski terveydelle.

Kylpytynnyriä ei saa tyhjentää vedestä, ennen kuin tuli kamiinassa on sammunut 

täysin ja hiillos on jäähtynyt.

Kamiinan lämmittämisen aikana vedenkierron tulee olla taattu. Tasaisen 

lämpötilan saavuttamiseksi vettä tulee aika ajoin sekoittaa.

Älä käytä kylpytynnyrin puhdistamiseen karkeita materiaaleja tai teräviä 

esineitä.

Jos kamiina ei ole käytössä, kamiinan tyhjennystulpan tulee olla auki.

Kloorin tai klooria sisältävien ja muiden syövyttävien aineiden käyttö 

kylpytynnyreissä on kiellettyä.

Jos kylpytynnyriä ei käytetä, peitä se kannella sen suojaamiseksi sateelta, lialta 

ja auringonvalolta. Kannen päällä ei saa istua, seistä eikä kävellä!

Talvella kamiinan vettä ei saa päästää jäätymään. Kamiinaan ei saa tehdä tulta, 

jos siellä oleva vesi on jo päässyt jäätymään.

Metallivanteet (metallirenkaat) tulee kiristää/löyhentää ruuvien avulla ulko-

olosuhteiden mukaisiksi. Puu on luonnonmateriaali, joka kuivassa vetäytyy 

kasaan ja turpoaa kosteudessa.

Jokaisen lämmittämiskerran jälkeen tuhkat tulee puhdistaa kamiinan pesästä, 

jotta metallinen tuhkaritilä ei muuttuisi käyttökelvottomaksi.

VAROITUS!
Vääränlainen huolto tai käyttö vapauttaa 

valmistajan vastuusta.

VAROITUS!
Kloorin tai klooria sisältävien kemiakaalien 

käyttö vapauttaa valmistajan vastuusta.



MUUT RISKIT

Muilla riskeillä tarkoitetaan riskejä, jotka ovat aina olemassa huolimatta 

turvallisuusohjeiden noudattamisesta.
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VAARA!

Älä jätä lapsia ilman valvontaa 

kylpytynnyriin tai sen läheisyyteen. 

Hukkumisvaara!

VAARA!

Kamiina ja savupiippu ovat käytön aikana 

kuumia! Älä kosketa paljain käsin. 

Palovaara!

VAARA!
Märät pinnat saattavat olla liukkaita! 

Loukkaantumisvaara!

HUOLTO

Kamiinan tuhkalaatikko tulee tyhjentää/puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen, 

jotta metallinen tuhkaritilä ei muuttuisi käyttökelvottomaksi.

Kylpytynnyrin puuosat tulee käsitellä puupintojen suoja-aineella kerran 

vuodessa.

Kamiinan luukun saranat tulee öljytä kaksi kertaa vuodessa kuumankestävällä 

aineella niiden esteettömän toiminnan varmistamiseksi.

Metallivanteet (metallirenkaat) tulee kiristää/löyhentää ruuvien avulla ulko-

olosuhteiden mukaisiksi. Puu on luonnonmateriaali, joka kuivassa vetäytyy 

kasaan ja turpoaa kosteudessa.

Kylpytynnyri on suositeltavaa puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen. 

Kylpytynnyrin voi pestä painepesurilla. Myös kotitaloudessa käytettäviä 

pesuaineita, siivousliinoja ja pesusieniä voi käyttää.
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Tavallinen, käytöstä johtuva kuluminen ei kuulu hyvittämisen piiriin.

Valmistaja ei hyvitä poikkeustiloissa tai muissa poikkeuksellisissa sääoloissa 

tapahtuneita vahinkoja.

Valmistaja ei hyvitä kemikaalien käytöstä ja kemikaalien yliannostelusta johtuvia 

syöpymisvahinkoja.

Valmistaja ei hyvitä kustannuksia, jotka liittyvät siihen, että tuotetta on yritetty 

omavaltaisesti muuttaa tai korjata tai tuotetta ei käytetä sen käyttötarkoituksen 

mukaisella tavalla.

Valmistajan takuu ei kata sellaisia puumateriaalille ominaisia vikoja, kuten 

värimuutoksia, kosteuden aiheuttamia muutoksia, rakoja yms.

Valmistajan takuu ei kata kylpytynnyrin muovipinnan värimuutoksia (tahrat, 

kalkkeumat jne.). Myöskään kylmästä johtuvia vahinkoja ei hyvitetä, koska niiden 

ilmeneminen on mahdollista välttää oikeanlaisella käytöllä.

Valmistaja ei hyvitä lisäkustannuksia, kuten terassin rakentamis- tai 

purkamiskuluja.

REKLAMOINTIOIKEUS

Ostajalla on oikeus reklamoida kauppiaalle tuotteen puutteellisuuden takia 

kahden vuoden kuluessa ostohetkestä.

Reklamointioikeutta ei ole, jos tuotetta on säilytetty väärässä asennossa tai 

väärissä olosuhteissa.
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