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Palju Kaltio
Kaytto ohjeet

Lue tämä ensin!
Vuokratessa on noudatettava
paljun käyttöohjeita.
(Tämä ohjekirja)
Kloorin käyttö kielletty! Muut
kylpykemikaalit (aktiivihappi)
oman harkinnan mukaan. Uimahallissa ja kylpylöissä voit uida
kemikaaleissa, jos haluat. Lyhyellä vuokraus ajalla et tarvitse
kemikaaleja.
Paljukärryä ei saa siirtää kun
allas on täytetty vedellä, siirtäminen rikkoo kärryn akselin.
Kamiinasta työntäminen paljua
siirrettäessä on ehdottomasti
kielletty! Kamiina alkaa vuotamaan ja vaatii viikon huoltoajan,
joka veloitetaan asiakkaalta.
Kamiinaan ei missään tapauksessa saa sytyttää tulta ennen,
kuin vedentaso on ylittänyt
kamiinasta tulevat reiät. Ellei
vesi ole tarpeeksi korkealla,

liian aikaisin sytytetty tuli rikkoo kamiinan. Tällaisessa tapauksessa vuokraaja on velvollinen korvaamaan kamiinan hinnan 750€.
Huuhtele paljun pohjalla oleva
hiekka ja lika pois käytön jälkeen. Paljun pesu sisältyy vuokra hintaan. Jätä vedenpoisto
tulppa aina auki, kun olet tyhjännyt paljun. Tyhjää hiilet kamiinasta ennen palautusta. Hiilet
voivat syttyä kuljettaessa tuleen.

sattuvat onnettomuudet. Paljuissa on myös vakuutus käytössä
tapahtuvia rikkoutumisia/
varkauksia/onnettomuuksia
varten. Asiakas vastaa omavastuusta, joka on noin 800€ riippuen onnettomuuden/
tapahtuman luonteesta.
Palju on pidettävä aina lukossa
Vuokratessa Lapin Rengiltä
sitoudut näihin vuokraus ehtoihin.

Jos tulee kysyttävää
paljuun koskien, soita

0503509372

Vuokraus on henkilökohtainen,
älä siis vuokraa Paljua eteenpäin.
Vuokra maksetaan aina ennen
vuokrausta, joko käteisellä noudettaessa, taikka laskulla. Säilytä tosite mukana, jos olet juuri
maksanut laskun.
Paljuissa on kasko ja liikennevakuutus, joka korvaa liikenteessä

Hätätapauksessa soita aina ensin
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Käyttö ja kuljetusohjeet
taa montako henkeä paljuun tulee
kylpemään. Ylimääräinen vesi
tulee paljusta yli ja lämmittäminen
on hitaanpaa. Tilavuus on noin
1600-1800l.

Käyttökuntoon laittaminen:
1.

2.

3.

Perävaunu irroitetaan autosta ja
asennetaan vaakatasoon tukevalle
alustalle Mikäli maasto on kaltevaa on käytettävä kuvassa 1. näkyviä renkaiden alle asetettavia tasauslevyjä.
Tukijalat tulee asentaa kiristyspantoihin kuvan 2. mukaan käyttöasentoon.

Poista kansi ja siirrä se syrjempään.

5.

Laita paljun pohjatulppa paikalleen. (Kuva 3.)

6.

Aloita altaan täyttäminen. Paljun
paino laskeutuu tukijalkojen varaan altaan täyttyessä, joten altaan
täyttyessä yli 10cm penkkitason
siirry seuraavaan kohtaan.

7.

1.

Irroita kaikki sähköjohdot ja laita
ne kuljetuskuntoon omille paikoilleen

2.

Kiinnitä vedenpoistoletku liittimeen, joka löytyy huoltoluukusta
2. Poista pohjatulppa altaasta ja
odota että vedet poistuvat altaasta

3.

Kun allas on tyhjentynyt ruuvaa
tukijalat ylos ja nosta ne käyttöasennosta kuljetusasentoon

4.

Vedenpoistoletkun ollessa vielä
kiinni laske kärryä taakse ja eteen
muutamia kertoja, jotta vesi poistuu putkistoista ja kaminasta

5.

Poista kaminan tyhjennys tulppa ja
kallista kärry eteenpäin, näin kaminasta tyhjentyy vielä viimeiset
vedet. Laita tulppa takaisin kaminaan kiinni.

6.

Kun olet varmistunut että vedet
ovat poistuneet kiinnitä kärry auton vetokoukkuun, muista turvavaijeri myös. Laita pohjatulppa
varustelaatikkoon

7.

Tulen käytössä ja paljuun siirtymisessä
tulee olla varovainen.

Kiinnitä hormi kuljetustelineeseen
ja lukitse kaminan
kansi kuljetusremmillä

8.

Kiinnitä kansi kunnolla kiinni kaikilla kiinnikkeillä, kamiinan
päällä huppu

9.

Varmista vielä että
kaikki on kuten pitää.
Voit siirtää kärryä
autolla.

12.

Laita eristekansi paljun päälle,
nopeuttaa veden lämmitystä huomattavasti. Kantta ei tarvitse erikseen kiinnittää.

13.

Lämmitä vesi 35-37 asteeseen. Yli
39 astetta on epämiellyttävän kuuma. Lämpöeristettyä kantta kannattaa pitää lämmityksen aikana
paljun päällä. Kansi vaikuttaa paljon lämmitysaikaan. Normaali
lämmitysaika on 3-4 tuntia. Lämmitysaikaan vaikuttaa poltettavan
puun kuivuus ja veden lämpötila.
Vesi lämpeää noin 10 astetta tunnissa.

Ruuvaa tukijaloilla palju vesivaakojen avulla tasaan. Käytä tukijalkojen alla tasauslevyjä (kuva 2.)

4.

kierrä jokaista tukijalkaa 3-4 kierrosta sisäänpäin, tämä tasaa painoa
tukijaloilta kärryn akselille. Painon täytyy myös olla akselille
painotettuna (kuva 4.), pelkästään
painon ollessa tukijaloilla kärryn
runko saattaa vääntyä! (onhan
tarvittaessa tasauslevyt renkaiden
alla?)

14.

Kylmä vesi painuu pohjalle, joten
sekoita allas esim. löylykauhalla
ennen altaaseen menoa.

Veden puhtauden kannalta on syytä käydä
suihkussa ennen kylpyä.

8.

Asennetaan savuhormi paikoilleen. (kuva 5.)

Jos lapset käyttävät paljua, tulee valvonta olla huolellista. Minimitäytössäkin allas on melko syvä.

9.

Palju on varustettu allasvaloilla
(kuva 6), musiikkilaitteistolla
(kuva 7) sekä vesihierontapumpulla (kuva 8). Jos haluat ne toimintaan kytke kärryn oikealla etulokerossa oleva pistoke verkkovirtaan.
(kuva 9.)

Alkoholin ja altaan käyttö yhdessä voi
aiheuttaa vaaratilanteita. Varmista, että
käyttäjä on vastuussa sekä paljusta, että
muista käyttäjistä.

10.

Mikäli olet kytkenyt 230v järjestelmän käyttöön varmista keskuksesta että vikavirrat on kuitattuna
(kuva 10.)

11.

Kamiinaa ei saa koskaan sytyttää
paljun ollessa tyhjä tai vajaasti
täytetty. Vajaan paljun lämmitys
johtaa kamiinan sulamiseen! Palju
on aina täytettävä vähintään 5
cm ylimmän vedenkiertoreiän
yläpuolelle ennen tulen sytyttämistä kamiinaan. Suositeltava veden
täyttökorkeus on 10-20 cm reiästä
ylöspäin. Täyttökorkeuteen vaikut-

Kuljetuskuntoon laittaminen:

Paljua ei saa tyhjentää ennen kuin tuli on
täysin sammunut kamiinasta. Kamiina
sulaa, jos sen ympärillä ei ole vettä.
Paljua ei saa päästää jäätymään. Huolehdi
tyhjennyksestä tarvittaessa. Yön yli vesi
pysyy tarpeeksi lämpimänä eristetyn ulkokuoren ja kannen avulla, näin järjestelmät
pysyvät sulana. Pidempi säilytys ilman
lämmitystä aiheuttaa jäätymisvaaran!

Paljun siirtäminen täytettynä on ehdottomasti kielletty!
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