
Ohjeet kylpytynnyrin käyttöön

Paljun sijoittaminen ja täyttö
1. Sijoita palju sopivaan paikkaan, jossa alusta mahdollisimman kova ja tasainen.
2. Ota huomioon että palju on myös tyhjennettävä samaan paikkaan, sillä täysinäistä paljua ei saa 

siirtää.
3. Laske kärryn kulmissa olevat jalat maahan ja kiristä. Tarkista että kärry on huolellisesti tuettu.
4. Täytä palju vedellä (Tilavuus n. 1000-1200l)
5. Mikäli jätät veden yöksi paljuun, huolehdi että vesi ei pääse jäätymään ja että kärry on varmasti 

tuettu huolellisesti. Tarkista myös että pesästä on tuli sammunut.
Paljun lämmitys
1. Tarkista ettei paljun läheisyydessä ole mitään helposti palavia kohteita.
2. Kun paljun vesipinta ylittää ylävesiputken tason, niin pesän voi sytyttää. Tarkkaile säännöllisin 

ajoin lämpötilan nousua. Paljun lämmitys aika on n:3-4h. Suositeltava lämpö 35-40°C astetta.
3. Kun palju on sopivan lämmin, niin nouskaa varovasti paljuun ja nautinto voi alka
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.

Kaasulaitteen käyttö
1. Avaa kaasupullon venttiili
2. Aseta kaasulaitteen ajastin (ei kaikissa malleissa) (n.2-3h riippuen veden alkulämpötilasta)
3. Käännä katkaisija kohtaan 1. tämän jälkeen odota kunnes katkaisijan mittari on kokonaan 

punainen.
4. Käännä katkaisija kohtaan 2. ja tämän jälkeen hitaasti kohtaan 3.
HUOM! Talvikäytössä kasupullon venttiili saattaa jäätyä eikä lämmitin mene päälle. Tällöin 

venttiiliä on lämmitettävä käsin jonkin aikaa ennen käyttöä
5. Kun vesi on riittävän lämmintä, sammuta kaasulaite kääntämällä katkaisija 

kohtaan 0.
Mikäli kaasu pääsee loppumaan, vaihda venttiili toiseen pulloon.

Paljun tyhjennys
1. Tyhjennä palju avaamalla tyhjennysventtiili. Kokemuksen perusteella on 

suositeltavaa avata ensin pohja tulppa ja tämän jälkeen poistoputken tulppa.
HUOM! Mikäli tyhjennysletku on jäätynyt, avaa pesään menevä alempi lämmitysletku ja 

tyhjennä palju sitä kautta.
2. 2. Mikäli paljun puhdistuksesta ei ole erikseen sovittu, on se pestävä huolellisesti käytön jälkeen 

ennen palauttamista.
Pesemättömästä paljusta veloitetaan lisämaksu!

3. Ennen kuin lähdet vetämään paljua, huolehdi että tukijalat ovat ylhäällä, nahkasuojat kiinni ja 
kaikki tippuvat tavarat on poistettu paljun päältä.
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