Kylpytynnyrin käyttöohje
Täytä palju vedellä
• Tarkista, että tyhjennyshanat on kiinni (allas ja kamiina) ennen vedenlaskua altaaseen.
• Aseta pohjatulppa altaan pohjalle ennen vedentäyttöä (talvikäytössä).
• Pohjatulppaa käyttäessä altaan tyhjennysputkeen ei pääse vettä (putki voi jäätyä talvella, jos
putkeen pääsee vettä).
• Täytä allas altaan kulmissa olevien tasojen korkeudelle (riippuu kylpijöiden määrästä).
Sytytä tuli kamiinaan
• Tarkista, että veden pinta on varmasti altaassa olevan ylimmäisen läpiviennin yläpuolella.
• Polta kamiinassa vain hyvälaatuista polttopuuta (ei naulaisia puita eikä rakennusjätteitä).
• Pieneksi pilkottu polttopuu palaa parhaiten kamiinan tulipesässä.
• Voit säätää vetoa kamiinan tulipesän luukussa olevalla kahvalla ja tuhkaluukun pellillä.
Veden lämmitys
• Veden lämmitysaika TK-35 kamiinalla on noin 2–4 tuntia (riippuen lämmittäjän ahkeruudesta).
• Pidä kansi kylpytynnyrin päällä (kansi nopeuttaa veden lämpiämistä).
• Sekoita välillä vettä (sekoitus nopeuttaa veden lämpiämistä).
• Sopiva kylpylämpötila on noin 37–40 astetta.
Turvallisuus
• Kylpytynnyriin ei saa päästää lapsia ilman aikuisen valvontaa.
• Kamiinan savuputki on todella kuuma, kun kamiina on käytössä. Älä koske putkeen.
• Kylpytynnyrin rappuset voi olla todella liukkaat talvikäytössä
• Alkoholin käyttö oman harkinnan perusteella/omalla vastuulla.
• Kamiinasta altaaseen tuleva vesi on kuumaa (ylimmäinen läpivienti altaassa).
Paljun tyhjennys
• Tarkista, että liekki on varmasti sammunut kamiinan tulipesästä ennen kuin tyhjennät altaan.
• Muista tyhjentää myös kamiina (venttiili kamiinan takana alareunassa).
Altaan huolto ja pesu
• Altaan voi pestä yleisimmillä pesuaineilla ja liuotinaineilla, joita kaupasta löytyy
• Allas kannattaa vahata kerran vuodessa, jotta kiilto säilyy altaan pinnassa ja lika irtoaa
helpommin.Vahaukseen kannattaa käyttää yleisimpiä lasikuituun sopivia vahoja.
Puuosat
• Kylpytynnyrin puuverhous on käsitelty Valtti Color -pinnoitteella.
• Puuosat kannattaa käsitellä uudelleen muutaman vuoden välein.
Takuu
• TK-Kylpytynnyrit myöntää ostopäivästä 4kk takuun altaalle ja kamiinalle.
Takuu ei korvaa
• Jos kylpytynnyrin allas tai kamiina rikkoutuu jäätymisen vuoksi.
• Jos altaasta on rikottu jäätä, ja lasikuituun on tullut reikä.
• Jos kamiina rikkoutuu sen vuoksi, että rautanaula on palanut alumiinista läpi.
• Jos kamiina rikkoutuu sen vuoksi, että kamiinaan on jäänyt ilmatasku väärin täytettäessä allasta.
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