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OHJEITA KYLPYTYNNYRIN KÄYTTÖÖN  

PALJUN SIJOITTAMINEN JA TÄYTTÖ  

1. Sijoita palju sopivaan paikkaan, jossa alusta on mahdollisimman kova ja tasainen.  

2. Ota huomioon, että palju on myös tyhjennettävä samaan paikkaan, sillä täysinäistä 

paljua ei saa siirtää.  

3. Laske kärryn kulmissa olevat jalat maahan ja kiristä. Tarkista että kärry on huolelli-

sesti tuettu.  

4. Täytä palju vedellä. Paljua ei kannata täyttää reunoja myöten, sillä veden pinta nou-

see jokaisen kylpijän noustessa paljuun. HUOM! lämmitysohje kohta 2. 

5. Mikäli jätät veden yöksi paljuun, huolehdi että vesi ei pääse jäätymään ja että kärry 

on varmasti tuettu huolellisesti. Tarkista myös, että lämmittimen tulipesästä on tuli 

sammunut.  

 

PALJUN LÄMMITYS  

1. Tarkista ettei paljun läheisyydessä ole mitään helposti palavia/syttyviä kohteita.  

2. Kun paljun vesipinta ylittää lämmittimen ylemmän vesiputken tason, niin lämmityksen 

voi aloittaa. Paljun lämmitysaika on noin 3 - 4 h. Tarkkaile säännöllisin ajoin veden 

lämpötilan nousua. Suositeltava veden lämpötila kylpemiseen on 35 - 38°C astetta.  

3. Kun mittaat veden lämpötilaa, sekoita sitä, jolloin saat todellisen lämpötilan. Kun vesi 

on sopivan lämmin, niin nouskaa varovasti paljuun ja nautinto voi alkaa!  

Varoitus!! Talvella paljun portaat ja muu ympäristö ovat vaarallisen liukkaita, koska pal-

justa roiskuva vesi jäätyy niihin!! 

Varoitus!! Huolehtikaa aina kaikista kylpijöistä, ettei kukaan nukahda ja huku paljuun! 

Varoitus!! Älkää päästäkö lapsia valvomatta paljun läheisyyteen! 

 

PALJUN TYHJENNYS  

1. Tyhjennä palju avaamalla tyhjennysventtiili. Kokemuksen perusteella on suositelta-

vaa avata ensin pohja tulppa ja tämän jälkeen poistoputken tulppa. HUOM! Mikäli 

tyhjennysletku on jäätynyt, avaa tulipesään menevä alempi lämmitysletku ja tyhjennä 

palju sitä kautta.  

2. Mikäli paljun puhdistuksesta ei ole erikseen sovittu, on se pestävä huolellisesti käy-

tön jälkeen ennen palauttamista. Pesemättömästä paljusta veloitetaan lisämaksu! 

3. Ennen kuin lähdet siirtämään paljua, huolehdi, että palju on tyhjennetty, kaikki tuki-

jalat ovat ylhäällä, lämmittimen savupiippu on irrotettu ja sidottu kiinni, suojakupu on 

kiinnitetty ja kaikki tippuvat tavarat on poistettu paljun ja kärryn päältä.  

 


