Ohjeet kylpytynnyrin käyttöön
Sijoittaminen
-Sijoita kylpytynnyri sopivaan paikkaan, jossa alusta on tasainen ja kova.

www.Lainatynnyri.fi

-Sijoituspaikkaa valittaessa muista ottaa huomioon että kylpytynnyri on
myös tyhjennettävä samaan paikkaan, sillä kylpytynnyriä ei saa siirtää
missään olosuhteissa mikäli tynnyrissä on vettä.
-Asenna pyöräkiilat ja laske kärryn kulmissa olevat tolpat maahan ja kiristä.
Tolppien sekä renkaiden alla on hyvä käyttää vanerin tms. palaa jolla taataan
etteivät tolpat uppoa maaperään. Sivusuunnassa kärryn suoristus onnistuu
lisäämällä riittävän kestäviä lankkuja renkaan alle.

www.Laitevuokraamo.fi

-Nosta nokkapyörä maasta ilmaan. Kylpytynnyrin ollessa käytössä, aisaan ei
saa kohdistua painoa.
-Tarkista että kärry on huolellisesti tuettu sekä tarkista tarvittaessa kärryn
suoruus sivu- ja pituuttaissuunnassa vesivaa´an avulla.

Täyttö ja lämmitys
-Varmista että tyhjennysventtiili(t) on kiinni ja täytä kylpytynnyri vedellä
-Kun vettä on yli minimirajan (merkitty tynnyriin) voi pesän sytyttää. Ei
missään olosuhteissa aiemmin.
-Käytä vain kuivia, naulattomia polttopuita. Pesässä roskien yms.
polttaminen on ehdottomasti kielletty!
-Tarkkaile säännöllisin ajoin lämpötilan nousua. Veden lämpenemistä
edesauttaa sekoittaminen esim. pesuharjan varrella. Kylpytynnyrin
lämmitysaika on n.2-5 tuntia johon vaikuttaa mm. veden alkulämpötila sekä
ulkoilman lämpötila. Suositeltava vedenlämpö 34-38 ⁰C.
-Mikäli jätät veden yöksi kylpytynnyriin, huolehdi että vesi ei pääse
jäätymään ja että kärry on varmasti tuettu huolellisesti. Tarkista myös että
pesästä on tuli sammunut.

Tyhjennys ja käytön lopetus

LÄMMITYSVINKIT
-Asettele kärry pituussuunnassa
siten että kamina on hieman
alempana, ilma poistuu vedellä
täytettäessä ja vesi kiertää
altaassa tehokkaammin
-Täytä palju vain alarajaan
saakka ja kylpemään mennessä
lisää kylmää vettä sen verran
että vesi on sopivaa.

-Kylpytynnyrin saa tyhjentää vedestä vasta kun tuli on sammunut, ja tuhkat
poistettu pesästä. (Kaminan vaurioitumisvaara)
-Tyhjennä kylpytynnyri avaamalla tyhjennysventtiili. Tarvittaessa voit käyttää
kärryn mukana tulevaa tyhjennysletkua.
-Mikäli kylpytynnyrin puhdistuksesta ei ole erikseen sovittu, on se pestävä
huolellisesti käytön jälkeen ennen palauttamista. Vuokraaja on velvollinen
poistamaan kaikki roskat (pullonkorkit/lasinsirut yms.) paljusta sekä kärrystä
riippumatta siitä, mitä pesusta on sovittu. Pesemättömästä kylpytynnyristä
veloitetaan aiheutuneet pesukustannukset min. 50,00€.
-Ennen kuin lähdet vetämään kylpytynnyriä, huolehdi että kaikki tukijalat on
ylhäällä sekä nokkapyörä nostettuna niin ylös kuin mahdollista aisan sivuun
sekä lukittuna hahloon ja että kaikki on pakattuna kuten luovutusvaiheessa.

