
 

PALJUN KÄYTTÖOHJEET
 

ASENNUS- JA LÄMMITYSOHJEET
1. Sijoita palju mahdollisimman tasaiselle ja kovalle alustalle. Laita pyörien eteen/taakse kivi tai puuklapi 
  liukuesteeksi. (KUVA 1) Säädä tarvittaessa perävaunua suoraan nokkapyörän avulla. 
2. Laske kaikki tukijalat alas jättäen ne noin 5 cm maasta irti. Näin paino jakautuu myös jousille ja akselille, 
  kun palju täytetään. (KUVA 2)
3. Asenna kamiinan piippu suojaritilän kanssa niin, että piipun lähellä ei ole palavaa materiaalia  
 (esim. talo tai puu).
4. Sulje altaan pohjatulppa painamalla.
5. Täytä palju vedellä vähintään ylävesiletkuun (KUVA 3) asti ennen lämmitystä, jotta vesi pääsee  
 kiertämään ja kamiina ei sula. Täyttö kestää noin tunnin.
6. Paljun lämmityksen saa aloittaa vasta, kun palju on täytetty vedellä.
7. Paljun lämmitys kestää noin 2 tuntia. Suositeltavaa on käyttää kuivaa polttopuuta lämmitysajan  
 minimoimiseksi. ÄLÄ KÄYTÄ KAMIINAN LÄMMITTÄMISEEN MITÄÄN MUUTA KUIN POLTTOPUITA!!
8. Sekoita vettä lämmityksen aikana, koska vesi lämpiää kerroksittain.
 

KYLPEMINEN
1. Palju on sopiva käyttöön veden lämpötilan ollessa 32–40 astetta.  
 Lämpömittari on mukana tarvikelaatikossa.
2. Paljun lämmitystä tulee valvoa, jotta vesi ei kuumene liikaa. Paljun jäähdytys on hidasta 
  ja aina on helpompi lämmittää vähän lisää.
3. Mikäli kamiinassa on kylvettäessä tuli, paljuun tulee kuumaa (n. 70 asteista) vettä  
 ylemmästä tuloputkesta (KUVA 3), joten varothan polttamasta itseäsi.
4. Paljusta ylitse tullut ja roiskunut vesi jäätyy pakkasella, eli varothan talvella liukkautta 
  paljun portaissa ja ympärillä!
5. Vettä ei saa kylvettäessä vähentyä niin paljoa, että ylempi tuloputki ei peittyisi vedellä. Palju on  
 tarkoitettu 6-8 ihmiselle, isompi määrä ihmisiä tyhjentää paljua liikaa ihmisten poistuessa paljusta.
6. Huolehdithan, etteivät lapset kylve koskaan yksin ilman valvontaa!
7. Huolehdithan, ettei kukaan nukahda paljuun!
8. Pakkasella ja kylmällä ilmalla kamiinassa kannattaa pitää pientä tulta lämmön ylläpitämiseksi.
9. Suihkussa on hyvä käydä ja huuhtoa jalat tarvittaessa vadissa ennen paljuun astumista, jotta  
 paljuun ei kerääntyisi ylimääräistä likaa. Näin käyttömukavuus paranee huomattavasti.
10. Pesuaineiden ja muiden kemikaalien käyttö kylpemisen aikana on kiellettyä.
11. Kun pidät taukoa kylpemisestä, paljun kansi kannattaa pitää suljettuna, jotta kylpyvesi säilyy lämpimänä.
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PALJUN KÄYTTÖOHJEET

 

PALJUN TYHJENNYS JA TOIMENPITEET ENNEN PALAUTUSTA

1. Varmista ettei kamiinassa ole tulta eikä hiillosta.
2. Tyhjennä tuhkat kamiinasta. Varmista kiinnityslenkillä kamiinan luukun ja tuhkaluukun pysyminen  
 paikoillaan kuljetuksen ajaksi. (KUVA 4)
3. Irrota jäähtynyt piippu ja sen osat toisistaan. Kiinnitä osat huolellisesti hihnalla kuljetuksen ajaksi.  
 (KUVA 5)
4. Aseta tyhjennysletku paikoilleen ja avaa pohjatulppa painamalla. Ohjaa vesi letkulla sopivaan paikkaan.
5. Nosta tukijalat ylös vasta, kun vesi on tyhjentynyt paljusta.
6. Poista paljusta isommat roskat pois (tarkempi pesu ja desinfiointi kuuluu hintaan).
7. Kiinnitä kansi huolellisesti paikoilleen ja varmista kiinnitys kuormaliinalla. (KUVA 6)
8. Kerää vesiletkut ja muut mukana olevat varusteet (lista tarvikkeista löytyy laatikon kannen alta)  
 tarvikelaatikkoon ja lukitse laatikon kansi ennen kuljetusta.
9. Poista pyörien edestä liukueste ja kiinnitä vaunu huolellisesti ajoneuvoon ja kytke sähköpistoke 
  sekä nosta nokkapyörä ilmaan.

KUVA 1  (Lliukueste pyörien edessä)           KUVA 2 (Tukijalat ennen täyttöä)  KUVA 3 (Paljun ylävesiletku)

KUVA 4 (Kamiinan luukkujen kiinnitys)         KUVA 5 (Piipun kiinnitys liinoilla)               KUVA 6 (Kannen kiinnitys) 


