Kylpytynnyrin sijoittaminen ja käyttö on helppoa:
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.
Laske kärryn kulmissa olevat jalat maahan ja kiristä. Tarkista että kärry on huolellisesti tuettu. Käytä
tarvittaessa pyöräkiiloja. Tarkasta, että kylpytynnyri on vaaka-tasossa! Mikäli maa on pehmeä, käytä
tukijalkojen alla tuki alus/levyjä. Huom! Kärryn paino voi olla täytenä n.2500kg! Nosta nokkapyörä
ilmaan.
Täytä palju vedellä (Tilavuus n. 1000-1200 l). Yleensä kylpytynnyrin ulkopuolella olevan rosteri pannan
tasoon. Vettä tulee lisätä vähintään kamiinasta lähtevän ylemmän vesiputken tasoon. Huomioi veden
määrä varsinkin jos paljussa useita kylpijöitä ja paljusta noustaan useasti pois kylvyn aikana.
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.

Kylpytynnyrin lämmitys
Tarkista ettei paljun läheisyydessä ole mitään palavia kohteita. Huomioi metsäpalovaara!
Pystytä savupiippu ja varmista, että se on tukevasti kiinni.
Kun paljun vesipinta ylittää vähintään ylävesiputken tason (tai mieluummin kylpytynnyrin ulkopuolella
olevan rosteri pannan tasoon), niin tulipesän voi sytyttää. Tulta ei saa sytyttää ennen kuin vettä on
riittävästi, muuten kamiina sulaa! Tarkkaile säännöllisin ajoin lämpötilan nousua. Paljun
kokonaislämmitys aika on n.3-4h (talvella enemmän) , polttopuusta ja veden alkulämmöstä riippuen.
Pidä paljussa kansi kiinni koko lämmityksen ajan. Toisen lämmitystunnin jälkeen voi kannen avata ja
kokeilla varovaisesti veden lämpötilaa. Pintavesi voi olla kuuma, mutta pohjalla viileämpää. Sekoita vesi
vasta, kun alat kylpeä. Suositeltava lämpö 35-40°C astetta. Kamiinassa saa polttaa vain ja ainoastaan
kuivaa puuta. Talousjätteiden, roskien, muovien, lastulevyjen ym. polttaminen on ehdottomasti kielletty!
Muovin palamistuotteet tiivistyvät kamiinaan ja kamiina sulaa. Omavastuu 750€.
Kun palju on sopivan lämmin, niin nouskaa varovasti paljuun ja nautinto voi alkaa.

VAROITUS
Talvella paljun portaat ja muu ympäristö ovat vaarallisen liukkaita, koska paljusta roiskuva vesi jäätyy
niihin.
Huolehtikaa aina itsestänne ja muista kylpijöistä, ettei kukaan polta itseään kuumaan kamiinaan,
savupiippuun tai nukahda ja huku paljuun.
Pullon avaaminen paljun laitaa vasten on kielletty. Paljun reuna lohkeaa ja pintaan tulee säröjä. Säröihin
voivat loukata itsensä niin pienet kuin isommatkin kylpijät.
Älkää päästäkö lapsia valvomatta paljun läheisyyteen.
Paljun saa tyhjentää vasta, kun tuli on sammunut kamiinassa. Mikäli tyhjennysletku on jäätynyt, avaa
pesään menevä alempi lämmitysletkun ns. klemmarit ja tyhjennä palju sitä kautta. Älä tyhjennä paljua
piha-alueelle, kadulle tai kävelytielle – ohjaa vesi letkulla muualle!
Huuhtele palju hyvin ja huolehdi, ettei vesi pääse jäätymään paljuun pakkasella.
Mikäli paljun puhdistuksesta ei ole erikseen sovittu, on se pestävä huolellisesti käytön jälkeen ennen
palauttamista. Huomioithan tähän menevän ajan, ennen kylpytynnyrin palautusta. Varaa siis riittävästi
aikaa tyhjennykseen ja pesuun. Jos olet tilannut vienti – haku palvelun kylpytynnyrille, huomioithan, että
palju on kunnossa sovittuna aikana. Veloitamme odotusajasta työtunnit, minimi 1 h.(68€/h)

Pesemättömästä paljusta veloitetaan lisämaksu!
Ennen kuin lähdet vetämään paljua, huolehdi että tukijalat ovat ylhäällä, kansi kiinni ja kaikki tippuvat
tavarat on poistettu paljun päältä ja kaikki mukaan kuuluvat tavarat mukana.
Muista myös poistaa savupiippu kamiinasta!

