TILAVUOKRAUS

Paljun ohjeet
Paljun kamina ei saa laittaa missään tilanteessa tulta ennen kuin kaminan ja paljun väliset letkut
ovat täysin veden peitossa.
(Kamina voi vaurioitua, jos ylempi paloletku ei ole vettä täynnä ennen kaminan sytyttämistä.)
Paljun vuokraaja on aina korvausvelvollinen mahdollisista vaurioista!

TOIMI NÄIN:
1. Täytä palju vedellä istuimiin asti
2. Aseta tukijalat 4kpl maahan ja kiristä tiukalle
3. Täytä palju täyteen vedellä
4. Aseta piippu paikalleen
5. Sytytä tulet kaminaan. Varmista, että veden pinta ylittää kaminan molemmat letkut
6. Kamina kannattaa täyttää puilla niin kauan, kunnes veden lämpötilaksi on saavutettu 40 astetta.
Tämän jälkeen pidä kaminassa enintään 1-2 puuta kerrallaan, muuten vesi kuumenee liikaa

Paljun lämmitysaika on noin 1,5-2,5h riippuen olosuhteista ja puun määrästä. Pitämällä kantta
paljun päällä saat paljun lämpenemään nopeammin.
Veden ei koskaan tulisi nousta kokonaislämpötilaltaan yli 41 asteen, sillä kuuma vesi poistaa
nestettä nopeasti kehosta joka voi aiheuttaa käyttömukavuuden alenemista.
Varo kaminan kohdalta paljun sisälle tulevia letkuja.
Varmista tukijalkojen oikea asennus ennen paljun loppuuntäyttöä.
Paljua ei saa kuljettaa täytettynä!
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TILAVUOKRAUS

Paljun tyhjennys
Käytön jälkeen tyhjennä paljusta vesi mikäli ulkona on pakkasta. Jos paljuun jää vettä talvella, on
vaaran että palju hajoaa. Huomioi, että vuokraaja on aina korvausvelvollinen kaikista aiheutuvista
vaurioista. Paljun portaiden alla on pitkä poistoletku, jonka voi kytkeä hanaan. Näin veden saa
ohjattua pois paljun luota.

1. Katso, että kamiinassa ei ole enää tulta
2. Sammuta led-valot
3. Poista vesi paljusta. Tulppa pois paljun pohjasta ja letku kiinni kamiinan oikealla puolella
olevaan valkoiseen poistovesiputkeen. (Halutessasi voit käyttää myös laatikosta löytyvää
uppopumppua tyhjennykseen. Aseta pumppu paljun sisälle. Kiinnitä uppopumppu letkuun ja kytke
pumppu virtalähteeseen. Ohjaa letku tyhjennyspaikkaan.)
4. Paljun ollessa tyhjä avaa pyörittämällä ja vetämällä kamiinan puuntäyttöluukun oikealla puolella
oleva musta muovinen korkki. (Poistaa veden kamiinasta, talvella jäätymisvaara)
5. Pura piippu takaisin paikalleen kamiinan viereen
6. Nosta tallat maasta ja kiristä yläasentoon

Ongelmatapauksissa ja kysymyksien ilmetessä ota yhteyttä suoraan Mielakan Rinnekeskukseen.
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