Wannan käyttö ja vuokraus ohje
Wannan tiedot:
•
•
•
•

Paljun halkaisija on 180 cm, veden tarve noin 1000 litraa.Altaassa merkit.
Lämmityksenä puulämmitys.
Istumapaikkoja 6-8 hengelle
Mobiilikylpytynnyri on rekisteröity perävaunu

• Puulaatikossa olevien puiden käyttö maksaa 20€/laatikko(laskutetaan täydestä laatikosta)

Sijoittaminen ja täyttö
Sijoita Wanna sopivaan paikkaan, jossa alusta mahdollisimman kova ja tasainen
Ota huomioon että palju on myös tyhjennettävä samaan paikkaan, sillä täysinäistä paljua ei saa
siirtää.Laske kärryn kulmissa olevat jalat maahan ja kiristä.Tarkista että kärry on huolellisesti tuettu.
Sekä aisassa olevan vesivaakan mukaan suorassa.
Allas voidaan täyttää lämmittimen takana olevasta liittimestä.Täytä Wanna vedellä.
Altaassa merkit veden korkeudelle.Alempi merkki kertoo koska lämmityksen voi aloittaa.
Mikäli jätät veden yöksi paljuun, huolehdi että vesi ei pääse jäätymään ja että kärry on varmasti
tuettu huolellisesti.

Lämmitys
Tarkista ettei paljun läheisyydessä ole mitään helposti palavia kohteita.
Kun paljun vesipinta ylittänyt lämmittimen ylemmän aukon (merkki)voidaan lämmitys aloittaa.
Aloita lämmittäminen pienillä puilla ja yritä saada nopeasti mahdollisiman iso hiillos. Puolentoista
lämmittämisen jälkeen sekoita vesi melalla ja aloita veden lämpötilan tarkailu. Paljun lämmitys aika
on n:2 h. Suositeltava lämpö 35-38°C astetta. Aseta portaat tukevasti maahan(takalaatikossa
puupaloja epätasauuden tasaamiseksi)Aseta mukanatuleva pesuvatiin vettä jalkojen putsaamista
varten.Vati laitetaan maahan tulevien portaiden eteen näin roskat eivät kulkeudu altaaseen ja
kylpyhetkestäsi tulee mielyttävä.
Kun palju on sopivan lämmin, nouskaa varovasti paljuun ja nautinto voi alkaa.

Huom.
Talvella paljun portaat ja muu ympäristö ovat vaarallisen liukkaita, koska paljusta roiskuva vesi
jäätyy.Huolehtikaa aina itsestänne ja muista kylpijöistä,ettei kukaan nukahda ja huku paljuun.
Älkää päästäkö lapsia valvomatta paljun läheisyyteen

Tyhjennys
Tyhjennä Wanna avaamalla tyhjennysventtiili altaan pohjasta sisäpiolelta kun kaikki vesi on
altaasta tyhjennyty voit tyhjentää lämmittimen.
Lämmitin tyhjennetään lämmittimen takaosassa olevasta hanasta (samasta liitimestä voit myös
täyttää altaan)Muista tyhjentää omat roskat ja lämmittimen tuhkat.
Ennen lähtöä, huolehdi että tukijalat ovat ylhäällä, kannen kiinnitys kunnossa ja kaikki
tippuvat tavarat on poistettu paljun ja trailerin päältä.

