Rekisterinumero DGT-645

Lue tämä ohje huolella läpi ennen paljun käyttöönottoa!
Tällöin paljun käyttö on helppoa ja turvallista!

1. LÄHTÖVALMISTELUT
-

Nosta tukijalat yläasentoon ja lukitse ne kunnolla.
Kiinnitä paljukärry huolellisesti vetokoukkuun ja tarkista, että se on lukittunut kunnolla.
Nosta aisapyörä yläasentoon. Varmista kammesta, että pyörän pystyakseli lukittuu. Kiristä
kunnolla.
Kiinnitä kärryn pistoke ja tarkista valojen toimivuus (äärivalot, takavalot, vilkut, jarruvalot).
Tarkista suojapressun, kamiinanputkien ja muiden irtonaisten esineiden kiinnitys.
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2. ENNEN LÄMMITYSTÄ
-

Aseta kärry tukevalle alustalle, mahdollisimman suoraan asentoon käyttämällä säädettävää
aisapyörää ja tukijalkoja. Varmista, että aisapyörä on eteenpäin.
Aseta tukijalkojen alle laudanpätkät ja kiristä tukijalat kunnolla.
Aseta kamiinan piippu paikoilleen.
Aseta pohjatulppa altaaseen.
Täytä palju vedellä niin, että sen pinta on noin 15-20 cm altaan reunan alapuolella.
(Täyttömäärä noin 1500 L)

3. LÄMMITTÄMINEN
-

Aloita lämmittäminen, kun veden pinta on varmasti altaassa olevan ylimmäisen
lämmitysputken yläpuolella.

Huom! Jos pinta on alempana, kamiina sekä putket saattavat kuumentua liikaa riittämättömän
jäähdytyksen vuoksi. Liika kuumentuminen voi vaurioittaa kamiinaa sekä putkia.
-

Sytytä tuli kamiinaan
Lämmitysaika on noin 3 tuntia, riippuen mm. veden alkulämpötilasta ja ilman lämpötilasta.
Pidä lämpöpressu kylpytynnyrin päällä. Se ehkäisee lämmön karkaamista.
Sekoita välillä vettä.
Veden sopiva lämpötila on 37-38 astetta.
Älä polta kamiinassa muuta, kuin puuta, EI roskia tai muuta jätettä!
Voit säätää vetoa kamiinan tuhkaluukulla.

4. KYLPEMINEN JA TURVALLISUUS
-

Paljuun ei saa päästää pieniä lapsia ilman aikuisen valvontaa.
Varo kuumaa kamiinaa ja sen piippua!
Paljun portaat voivat tulla liukkaiksi varsinkin talvella.
Varo kamiinasta altaaseen virtaavaa kuumaa vettä. Ylempi kiertovesiputki!

5. PALJUN TYHJENNYS
-

Varmista, että tuli on kokonaan sammunut kamiinan tulipesästä ennen, kuin tyhjennät altaan.
Irrota pohjatulppa.
Liitä halutessasi tyhjennysletku poistoputkeen ja ohjaa poistuva vesi haluamaasi suuntaan.

6. LOPPUSIIVOUS
-

Tyhjennä tuhkaluukku ja tulipesä käytön jälkeen, jos mahdollista.
Huuhtele altaasta suurimmat liat ja roskat, niin vuokranantajan on mukavampi pestä paljua
käytön jälkeen.
VUOKRANANTAJA PESEE JA DESINFIOI PALJUN JOKAISEN VUOKRAUSKERRAN VÄLILLÄ.

PALUUMATKAA VARTEN TARKISTA, ETTÄ KAIKKI TARVIKKEET OVAT MUKANA JA TOIMI KOHDAN 1.
MUKAAN!!!
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