
         

Alasintie 2
80130 Joensuu 
p. 050 5811 323



KunkkuPaljun k

Paljukärryn vetäminen: 

1. Laita paljukärry vetokou
2. Tarkasta valojen toimiv
3. Nosta nokkapyörä ylös.
4. Huomioi, että kärry on l
5. Kärryn perä on matalall

Paljukärryn sijoittaminen: 

1. Paljukärry tulee sijoitta
nen.

2. Paikan valinnassa on o
samasta paikasta, kosk
on vedenpoistoletku (no

3. Paljukärryä ei tule sijoit
4. Irrota paljukärry vetoau

nerin palat. Kiristä tuk
siihen paljun täyttyessä

5. Paljukärryn etuosa voi 
kiertää kamiinassa pare

Paljun täyttäminen: 

1. Varmista, että paljun po
kiinni. 

2. Täytä palju vedellä (n. 
sä vesi tulvii yli. Vettä t
viennin.  

3. Altaan täyttäminen kest

käyttöohjeet

ukkuun ja kytke sähköpistoke. 
vuus. 
. 
leveämpi ja pidempi kuin tavallinen kärry.
la, huomioi tämä peruuttaessasi kärryä.  

aa paikkaan, jossa alusta on mahdollisim

otettava huomioon se, että kylpytynnyri t
ka täytettyä kylpytynnyriä ei saa siirtää
oin 25 m) 
ttaa helposti syttyvien materiaalien lähelle
utosta. Laske tukijalat (5 kpl) alas ja aset
ijalat huolellisesti. Löysää nokkapyörä, 

ä. 
olla hieman alempana (n. 2 cm) kuin 

emmin. 

ohjatulppa ja kamiinan alaosassa oleva 

1600 l). Älä täytä paljua piripintaan, sillä 
tulee olla kuitenkin ainakin 5 cm yli pa

tää noin 2 tuntia puutarhaletkulla. 

. 

mman kova ja tasai-

ulee voida tyhjentää 
ä. Paljun varusteena 

e. 
ta "tassujen" alle va-
ettei paino kohdistu 

takaosa, jolloin vesi 

kuminen tulppa ovat 

altaaseen mentäes-
aljun ylemmän läpi-

 



Paljun lämmittäminen: 

1. Asenna piippu kamiinaan.
2. Kamiinan lämmittämisen saa aloittaa vasta, kun kylpytynnyrin ylempi läpi-

vienti on vähintään 5 cm veden alla.
3. Pidä lämmittäessä kantta paljun päällä, jolloin vesi lämpenee nopeammin. Kiinnitä

kansi kumilenkeillä, ettei tuuli pääse riepottelemaan kantta.
4. Veden sekoittaminen silloin tällöin porejärjestelmän avulla varmistaa veden tasai-

sen lämpenemisen.
5. Suositeltava veden lämpötila on 35–40 astetta. Lämmitys 5 asteisesta vedestä kes-

tää 3-4 tuntia.
6. Paljussa ja kamiinassa oleva vesi ei saa jäätyä!

Paljun käyttäminen: 

1. Paljun porejärjestelmä ja led-valot toimivat paljun kyljessä olevista napeista ja vaa-
tivat toimiakseen sähköä. Kytke palju verkkovirtaan paljun mukana tulevalla liitos-
johdolla (25 m).

2. Talviaikaan, kun ulkona on pakkasta, porejärjestelmä tulee pitää toiminnassa niin
kauan kuin kylpytynnyrissä on vettä. Jos kylpytynnyrissä on vettä eikä porejärjes-
telmä ole toiminnassa, putkistoon joutunut vesi voi jäätyä.

3. Huuhdo hiekkaiset/likaiset jalat ennen paljuun menoa. Tätä varten paljun säilytyslo-
kerosta löytyy pesuvati.

4. Noudata varovaisuutta paljun käytössä. Paljun käyttäjänä olet itse vastuussa turval-
lisuudesta sekä paljun rikkoontumisesta vääränlaisen käytön seurauksena.

5. Paljun portaat ja muu ympäristö voivat talvella olla vaarallisen liukkaat paljusta rois-
kuneen veden jäätyessä niihin.

6. Älä päästä pieniä lapsia valvomatta paljuun. Huolehdi, ettei kukaan nukahda tai hu-
ku paljuun.

Paljun tyhjentäminen ja puhdistaminen:  

1. Varmista, että tuli on sammunut kamiinasta ja aloita tyhjennys vasta sen jälkeen.
2. Liitä mukana tuleva tyhjennysletku paljun oikealla puolella olevaan putkeen työntä-

mällä. Varmista, ettei letku ole rutussa tai kierteillä.
3. Tyhjennä palju avaamalla pohjatulppa ja lopuksi kamiinan etuosassa oleva tulppa.

Ole huolellinen talvella, etteivät putket ja kamiina jäädy rikki.
4. Käynnistä porejärjestelmä tyhjennyksen jälkeen noin 15 sekunnin ajaksi, ettei vettä

jää porejärjestelmään.
5. Mikäli paljun puhdistuksesta ei ole erikseen sovittu, on se pestävä

käytön jälkeen ennen palauttamista. Pesemättömästä paljusta veloitetaan 50 € li-
sämaksu. Puhdista palju pesuharjaa ja vettä apuna käyttäen. Tyhjennä kamiina.

Paljukärryn laittaminen hinauskuntoon: 

1. Laita kansi paljun päälle ja kiinnitä kumilenkit huolellisesti.
2. Sido piippu huolellisesti paikalleen.
3. Laske nokkapyörä alas.
4. Veivaa tukijalat ylös
5. Laita paljun mukana olevat varusteet (ks. varustelista) kärryn takaosan säilytysloke-

roon. Sulje lokero huolella.



KunkkuPaljun varustelista: 
• vanerin palat (5 kpl)
• veivi tukijalkoihin
• porrasjakkara
• vedenpoistoletku ( 25 m)
• liitosjohto (25 m)
• lämpömittari
• pesuharja
• pesuvati




