Käyttöohjeet
LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI!

1. Etsi paljulle mahdollisimman tasainen alusta. Laske peräkärryn nokkapyörä maahan. Irroita
kärry auton vetokoukusta. Muista irroittaa myös peräkärryn sähköliitin auton pistokkeesta!
Säädä kärry vaakatasoon nokkapyörän avulla. Huomioithan, että palju on tyhjennettävä
samassa paikassa!

2. Laita tukijalkojen alle peräosan laatikkosta löytyvät maatuet. Laske tukijalat alas. Jätä
tukijalkojen ja maatukien väliin kaksi senttiä. Palju laskeutuu lopullisesti tukijalkojen varaan
sen täyttyessä. Löysää perävaunun nokkapyörä, ettei paino kohdistu siihen paljun täyttyessä.

3. Asenna peräosan laatikosta löytyvä piippu paikalleen kaminaan. Varmista että paljun
poistovesihana on kiinni ja altaan tulppa on paikallaan. Poistohana löytyy kärryn vasemmalta
puolelta pyörien edestä. Tarkasta myös että kaminan pohjassa oleva tyhjennystulppa on
kiinnitettynä.

4. Täytä palju vedellä. Paljuun ei saa mennä ennenkuin se on kokonaan täyttynyt. Paljun tulee
täyttyä 5cm ylemmän läpivienitiaukon yläpuolelle.

5. Sytytä tuli. Kaminaa ei saa sytyttää ennenkuin allas on täytetty. Mikäli kaminaan sytytetään
tuli aiemmin, se sulattaa kaminan. Kamina ei mene rikki kuin väärästä käytöstä.

6. Lämmitysaika vaihtelee veden alkulämpötilan ja lämmityksessä käytettävän puun mukaan.
Aikaa kannattaa varata n.2-4h. Suositeltava veden lämpötila on noin 37-39 astetta. Kylmä
vesi painuu pohjalle, joten paljun vettä kannattaa välillä sekoittaa (Painekyllästetty lauta löytyy
perälaatikosta). Paljun kansi kannattaa myös pitää päällä lämmityksen aikana.

7.

Varo istumista ylimmän veden tuloaukon edessä tulen ollessa kaminassa, kaminasta tuleva
vesi on todellaa kuumaa.

8. Noudata varovaisuutta paljun käytössä. Muista valvoa mikäli lapset käyttävät paljua. Varo
liukastumista. Paljun käyttäjänä vastaat itsesi ja muiden turvallisuudesta, sekä paljun
rikkoontumisesta vääränlaisen käytön seurauksena. Hyppiminen ehdottomasti kielletty.

9. Paljun tyhjennys: Huolehdi että tuli on sammunut kaminasta ja aloita tyhjennys vasta sen
jälkeen. Avaa tyhjennyshana ja anna paljun tyhjentyä. Paljussa olevaa vettä ei saa päästää
jäätymään. Tyhjennä kamina avaamalla kaminan vasemmalla puolella oleva tulppa.

10. Paljun voi puhdistaa vesiletkulla tai painepesurilla ja puhdistuksessa voi käyttää
kotitaloudessa käytettäviä puhdistusaineita (ei raakaa kloriittia). Hangata voi pehmeillä
räteillä, mopilla tai sienellä. Hankaavia karheita materiaaleja ei saa käyttää.

11. Nosta tukijalat, irroita piippu ja laita kansi paikalleen. Kiinnitä kärry auton vetokoukkuun ja liitä
sähköpistoke kiinni. Nosta nokkapyörä ylös. Varmista, että laatikko ja kansi on suljettu ja
lukittu eikä mitään irtonaisia tavaroita ole peräkärryssä. Paljun sisällä ei saa kuljettaa mitään.
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