Ohjeet kylpytynnyrin käyttöön
Paljun sijoittaminen ja täyttö
1. Sijoita palju sopivaan paikkaan, jossa alusta mahdollisimman kova ja tasainen. Ota huomioon, että palju on
myös tyhjennettävä samaan paikkaan, sillä täysinäistä paljua ei saa siirtää. Muista turvaetäisyys savupiipusta
lähellä oleviin rakennuksiin. Laske takaporras ala-asentoon.
2. Laske kärryn kulmissa olevat tukijalat maahan (4kpl). Tarkista että kärry on huolellisesti tuettu, käytä
pyöräkiiloja tarvittaessa. Jos maaperä on pehmeä, käytä jalkojen alla varustelaatikosta löytyviä
aluslevyjä/korokepaloja. Aseta palju mahdollisimman vaakasuoraan asentoon. Kamiinan päällä olevasta
silmästä voit tarkistaa, että kärry on suorassa.
3. Täytä palju vedellä (Tilavuus XL-koko n. 1600L, L-koko 1200L), täyttö kestää puutarhaletkusta n.1 - 1,5h.
Sopiva täyttöaste on n. 20cm yläreunan alapuolella.
Paljun lämmitys
1. Asenna savupiippu paikoilleen
2. Kun paljun vesipinta ylittää ylävesiputken tason, niin pesän voi sytyttää. Kamiinaa ei saa sytyttää sitä ennen,
kamiina voi sulaa!
3. Tarkkaile säännöllisin ajoin lämpötilan nousua. Paljun lämmitysaika riippuu käytettävän veden lämpötilasta
sekä ulkoilmasta ja on n. 2-4h. Suositeltava lämpötila on 36-38°C astetta.
4. Pidä kansi päällä lämmityksen aikana, se nopeuttaa veden lämpenemistä ja pitää veden puhtaana.
5. Lämmitä kamiinaa kuivilla puilla ja huolehdi että puita on riittävästi. Lämmitysaika pitenee huomattavasti,
jos tuli pääsee hiipumaan.
6. Sekoita vettä melalla tai porepumpulla n. puolen tunnin välein ja tarkkaile lämpötilaa, älä lämmitä liian
kuumaksi (yli 40°C on jo liian kuuma).
7. Halutessasi kytke LED valot pistorasiaan. Jos käytät jatkojohtoja, muista sähköturvallisuus sillä vettä roiskuu
helposti altaasta.
8. Kun palju on sopivan lämmin, niin nouskaa varovasti paljuun ja nautinto voi alkaa.
9. Mikäli jätät veden yöksi paljuun, huolehdi ettei vesi pääse jäätymään ja että kärry on varmasti tuettu
huolellisesti. Tarkista että pesästä on tuli sammunut ja sulje kansi.
Varoitus!!

Talvella paljun portaat ja muu ympäristö ovat vaarallisen liukkaita, koska paljusta roiskuva vesi jäätyy
niihin!!

Varoitus!!

Huolehtikaa aina itsestänne ja muista kylpijöistä, ettei kukaan nukahda ja huku paljuun.

Varoitus!!

Älkää päästäkö lapsia valvomatta paljun läheisyyteen.

Paljun tyhjennys
1. Tyhjennä palju avaamalla tyhjennyshana, varustelaatikosta löytyvällä purkuletkulla voit tyhjentää veden
haluamaasi paikkaan.
2. Tyhjennä kamiina vedestä avaamalla kamiinan tyhjennystulppa. Muista laittaa tulppa takaisin ja kiristää
tyhjennyksen jälkeen!
3. Ennen kuin lähdet vetämään paljua, huolehdi että kaikki tukijalat ovat ylhäällä (4kpl), nokkapyörän on täysin
yläasennossa, savupiippu purettu ja kiinnitetty, kansi kiinnitetty, varustelaatikossa on kaikki sinne kuuluvat
tarvikkeet ja kaikki tippuvat tavarat on poistettu paljun päältä. Nautinnollisia kylpyhetkiä!
Ongelmatilanteissa soita numeroon 040-5467619.

