Kylpytynnyrin käyttöohje

Kylpytynnyrin käyttöönotto
Aseta kylpytynnyri tasaiselle kantavalle alustalle
niin että ilma pääsee kiertämään kylpytynnyrin
alla. Betonilaatta tai tiivistetty murskepohja ovat
hyviä asennusalustoja. Tarkista kylpytynnyrin
vaakasuoruus. Huomioi myös kamiinan pohja.
Varmista että ilma pääsee kiertämään
kylpytynnyrin alla, eikä kosteus pääse nousemaan
kylpytynnyrin rakenteisiin. Huomioi myös vedenpoisto asentaessasi kylpytynnyriä. Kätevin
tapa on asentaa sadevesiputki tai -kaivo kylpytynnyrin läheisyyteen niin että kylpytynnyri
on helppo tyhjentää suoraan sadevesijärjestelmään. Kylpytynnyrissä käytettyä vettä ei
yleensä tarvitse johtaa viemäriverkostoon. Asenna putket huolellisesti riittävällä kaadolla (>
1 cm/m) niin vältyt talvikäytössä jäätymisongelmilta. Kytke kamiinaan altaasta tulevat letkut
ja kiristä klemmarit hyvin. Asenna savupiippu ja mahdollinen suojaverkko paikalleen.
Asenna palju riittävän kauas rakennuksista. Yleisesti ohjeena on pidetty vähintään 4
metrin etäisyyttä kamiinasta rakennuksiin. Jos paljusi tulee lähelle rakennusta, varmista
paikalliselta paloviranomaiselta sallittu etäisyys. Piippu tulisi aina ulottua reilusti räystään
yläpuolelle, tarvittaessa piippuun on saatavana jatkopaloja.
Ensimmäinen käyttökerta
Varmista että klemmarit ovat kunnolla kiinni, eikä vedellä täytettäessä ilmene liitoksissa
vesivuotoja. Tarkista myös ettei mahdollisissa muissa liitoksissa ilmene vuotoja. Kamiina
kannattaa huuhdella vedellä ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Kylpytynnyrin käyttö
Täytä kylpytynnyri vedellä kamiinan ylemmän putken
yläpuolelle noin 5 cm ennen kuin teet tulta kamiinaan,
muista myös kylpytynnyriä tyhjentäessäsi ettei
kamiinassa ole enää hiillosta kun poistat veden.
MERIALUMIINIKAMIINA EI KESTÄ
LÄMMITYSTÄ TYHJÄNÄ!
Älä milloinkaan päästä paljua tai kamiinaa jäätymään.
Jos kamiina kuitenkin vahingossa pääsee jäätymään niin älä tee siihen tulta, vaan sulata
se muulla tavalla. Esimerkiksi irrottamalla piippu, peittämällä kamiina ja asentamalla
kamiinan sisälle auton sisätilalämmitin. Takuu ei korvaa jäätymisen tai tyhjänä
lämmittämisen seurauksena syntyneitä vaurioita.
Nopein tapa lämmittää tynnyri on polttaa kuivia koivuklapeja. Tynnyrin lämmitysaika
riippuu kamiinan tyypistä, kylpytynnyrin koosta, ulkolämpötilasta, lämmityspuista ja siitä
kuinka ahkerasti puita lisätään. Se vaihtelee 1,5 tunnista 4 tuntiin.
Jos kylpytynnyrissäsi on kansi, niin se kannattaa pitää paikoillaan aina kun tynnyrissä ei
ole kylpijöitä. Kansi estää lämmön karkaamisen kylpytynnyristä ja estää roskien
joutumisen kylpytynnyriin. Pidä kansi paikoillaan myös lasten turvallisuuden takia, ellei
kylpytynnyrissä ole kantta niin estä lasten kulku tynnyriin poistamalla mahdolliset rappuset
kun tynnyri ei ole käytössä. Älä milloinkaan jätä lapsia valvomatta kylpytynnyriin!
Kamiina ei tarvitse erillistä pumppua vaan vesi alkaa kiertää kamiinassa luontaisesti kun
se lämpenee. Sekoita vettä silloin tällöin esimerkiksi lyhyellä melalla lämmityksen aikana,
niin vedessä olevat lämpötilaerot tasaantuvat. Tarkista lämpömittari vasta sekoituksen
jälkeen niin saat totuudenmukaisemman mittaustuloksen. Sopiva kylpylämpötila vaihtelee
34-38 asteen välillä, riippuen ulkolämpötilasta ja kylpijöiden mieltymyksistä. Älä
milloinkaan lämmitä kylpytynnyriä sitä kuumemmaksi!
Kylmällä ilmalla kylvettäessä suosittelemme lakin tai pipon käyttöä!

Talvikäytössä muista tyhjentää kylpytynnyri käytön jälkeen, ettei se pääse jäätymään.
Tyhjennä vesi myös aina kamiinasta.
Kylpytynnyrin puhdistamiseen voi käyttää mietoja saunanpesuaineita ja esimerkiksi
mäntysuopaa. Suosittelemme luonnossa hajoavia pesuaineita. Puhdistamiseen voi käyttää
pitkävartista pehmeää pesuharjaa. Huuhtele pesun yhteydessä myös kamiina päästämällä
sen läpi vettä kamiinan ylemmästä liitosputkesta.
Jos kylpytynnyrissäsi on valot tai jokin muu sähkölaite, joka käyttää verkkovirtaa niin kytke
virtajohto aina vikavirtasuojattuun pistorasiaan.
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Toivotamme viihtyisiä hetkiä kylpytynnyrinne parissa!

