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1. Aseta traileri tasaiselle alustalle. Varmista liikkumattomuus rinteessä. 

Huomioi PALOTURVALLISUUS, maaperä sekä läheiset rakennukset! 
 

2. Suorista kärry pituussuunnassa käyttäen nokkapyörän veiviä. Sivusuun- 
nassa paljun suoristamiseen tarvitset renkaiden alle täytettä (esim. lautoja). 
Tukijalkoja ei saa käyttää paljun suoristamiseen ts. trailerin renkaat täytyy olla 
koko ajan tukevasti maata vasten. RIKKOUTUMISVAARA! 
 

3. Avaa suojakansien kiinnitykset. Poista suojakannet (kannet voi myös pitää osittain 
kiinni lämmitysvaiheessa kunhan säilytetään näköyhteys vedenpintaan).  
Kansien nostamiseen tarvitaan aina kaksi henkilöä ! Vältä paljun yläreunan 
naarmuuntumista kun poistat kansia. RIKKOUTUMISVAARA ! 

 
4. Asenna savupiipun jatkokappale. Savupiipun kuljetuspaikka on trailerin etureunassa. 

 
5. Aseta Jumbo-nousutikkaat paikoilleen. Lukitse ne käyttöasentoon käyttämällä samaa 

pulttia ja sokkaa millä ne on lukittu kuljetusasentoon. 
Varmista tikkaiden lukitus – TURVALLISUUSASIA! 
 

6. Varmista, että veden sulkuventtiili on kiinni. Sulkuventtiili sijaitsee trailerin alla, takana. 
 

7. Aloita vedentäyttö. Älä laske vielä tukijalkoja. 
Älä aloita lämmittämistä vielä - RIKKOUTUMISVAARA! 
 

8. Kun olet täyttänyt paljua vedellä noin 1/3 maksimitäytöstä niin aseta maatukilevyt 
paikoilleen ja veivaa tukijalat kevyesti niitä vasten. 

 
9. Kun vedenpinta on 5 cm yli kamiinan yläreunan (istuimen korkeudella) niin voit aloittaa 

lämmityksen. 
Jos lämmitys aloitetaan tätä aiemmin niin kamiina vaurioituu! 
Lämmityksessä käytä vain kuivia puita - kosteat puut aiheuttavat pikeentymistä 
joka vaurioittaa kamiinaa. 
Älä täytä pesää aivan täyteen ettei mm. kamiinan suojaluukut kuumene liikaa. 
 

10. Kytke sähköpistoke verkkoon (muista vikavirtasuoja) jotta voit käyttää valoja ja poreita.  
Poreiden käyttökytkin sijaitsee kätevästi paljun ylätasolla. Valojen kaudosäädin 
sijaitsee huoltoluukun takana seinällä. 
HUOM. kaukosäädin ei ole vesitiivis. 

 
11. Lopeta vedentäyttö kun vedenpinta on noin 10-15 cm paljun yläreunasta. 

Täyttöasteeseen vaikuttaa kylpijöiden määrä. Mitä enemmän kylpijöitä niin sitä 
enemmän kannattaa jättää varaa yläreunasta. 
 

12. Kun veden lämpötila on yli +32° niin hidasta hieman lämmittämistä ettei vesi kuumene 
liikaa. Sopiva lämpötila kylpemiseen on noin +37°. 
Seuraa vedenlämpötilaa aktiivisesti ettei vesi kuumene liikaa. 
 

13. Kylpemisen loputtua ja kun hiillokset ovat sammuneet, tyhjennä palju avaamalla 
sulkuventtiili (sijaitsee paljun takana, alhaalla). 
Kamiinan on oltava täysin viilentynyt kun vesi poistetaan. 



Käyttöohjeet, KUUTIO ver26092019 

 

   
14. Tyhjennä kamiina tuhkasta, myös arina (vuokralaisen vastuulla). 

 
15. Poista Jumbo-nousutikkaat ja aseta ne kuljetusasentoon käyttäen samaa pulttia ja 

sokkaa kuin aiemmin. 
 

16. Veivaa tukijalat täysin ylös ja aseta maatukilevyt varustekassiin. 
 

17. Aseta kannet paikoilleen sekä lukitse huolellisesti kaikki lukitussalvat sokkineen. 
 

(jatkuu...) 
 
 
Puhdistuskemikaalit 
Tabletit 
Illalla kylpemisen jälkeen aseta yksi tabletti annostelijaan. 
Huomaa annostelijan säätövipu. Aseta annostelija vedenpinnalle ja sulje paljun kansi. 
Tabletti liukenee yön aikana veteen. HUOM: Tabletin liukenemisen aikana älä kylve 
paljussa. 
Jauhe 
Sekoita yksi teelusikallinen jauhetta ämpärilliseen lämmintä vettä. Kaada liuos paljuun 
ja sulje kansi. Älä kylve paljussa seuraavaan 2-3 tuntiin. Suositellaan käytettäväksi 
illalla jotta liuos saa vaikuttaa yön yli. 
HUOM ! Älä käsittele kemikaaleja paljain käsin. 

 
 

 
Huomioi aina paloturvallisuus, maaperä sekä 
läheiset rakennukset! 

 
 
 
 

Mikäli sinulle tulee jotain ongelmia tai kysyttävää niin ota rohkeasti 
meihin yhteyttä. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Mukavia kylpyhetkiä 😊  

  
Puh. 045 7870 2649 
info@palju-vuokraus.fi 
www.palju-vuokraus.fi 
www.hauskaa.fi  
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