Kevama kylpytynnyrin
vuokrahinnat

60 e vrk; ma, ti, ke, to (arkisin)
100 e pe-ma (viikonloppu)
250 e viikonloppu, juhlapyhät

(joulu, uusivuosi, juhannus, pääsiäinen, vappu)

Nouto ennen klo 15 – palautukset klo 11 mennessä.
Kysy myös pidempiä vuokra-aikoja!
Ohjeet kylpytynnyrin käyttöön kääntöpuolella.

Tiedustelut | varaukset: GSM, 044 791 8401
avoinna ma-to klo 8-16, pe 8-15

www.kevama.fi

Kevama kylpytynnyrin
käyttöohjeet
Kylpytynnyrin sijoittaminen ja käyttö
1. Sijoita peräkärri sopivaan paikkaan, jossa alusta on mahdollisimman kova ja
tasainen.
2. Ota huomioon, että kylpytynnyri on myös tyhjennettävä samaan paikkaan, sillä
täysinäistä kylpytynnyriä ei saa siirtää.
3. Laske nokkapyörä alas ja lukitse se paikoilleen. Laske kulmissa olevat jalat maahan
ja kiristä. Laita jalkojen varmistussokat lukituksen alapuolella olevaan lähimpään
reikään ja käännä sokka jalkaa vasten.
4. Ennen veden laskemista kylpytynnyriin, varmista, että kaminan alapuolella oleva
tyhjennyshana sekä kylpytynnyrin sivulla oleva tyhjennyshana ovat kiinni. Avaa
kaminan yläpuolella oleva ”ilmaushana” auki asentoon. Täytä kylpytynnyri vedellä
(huom. sulje kaminan yläpuolella oleva ”ilmaushana” täytön siinä vaiheessa kun
siitä alkaa tulla vettä!). Jatka täyttöä.

Kylpytynnyrin lämmitys
1. Tarkista, ettei kylpytynnyrin läheisyydessä ole mitään helposti palavia kohteita.
Huom! esim. vetoauto.
2. Kaminan lämmittämisen voi aloittaa vasta sitten, kun ”ilmaushasta” tulee vesi ja se
on suljettu. Tarkkaile säännöllisin ajoin lämpötilan nousua. Paljun lämmitysaika
on n. 3-4 h. Ihanteellisin veden käyttölämpötila on+38°C –+39°C astetta. Veden
sekoittaminen ja käyttämällä kantta altaan päällä lämmityksen aikana nopeuttavat
lämmitystä.
3. Kun kylpytynnyri on sopivan lämmin, nouskaa varovasti kylpytynnyriin ja nautinto
voi alkaa.
Varoitus! Talvella kylpytynnyrin portaat ja muu ympäristö ovat vaarallisen liukkaita
kylpytynnyristä roiskuvan veden jäätyessä niihin!
Varoitus! Huolehtikaa aina itsestänne ja muista kylpijöistä, ettei kukaan nukahda ja
huku kylpytynnyriin.
Varoitus! Lapsia ei saa päästää valvomatta kylpytynnyrin läheisyyteen.

Kylpytynnyrin tyhjennys
1. Kaminan tulen pitää olla sammunut / kaminan tulee olla jäähtynyt ennen kylpytynnyrin veden tyhjentämistä! Näin vältytään kaminan rikkoontumiselta.
2. Kun kylpytynnyri on tyhjä, tyhjennä kamina vedestä avaamalla siinä oleva hana. Tyhjennä tuhkat kaminasta.
3. Mikäli kylpytynnyrin puhdistuksesta ei ole erikseen sovittu, on se pestävä huo-lellisesti käytön jälkeen ennen palauttamista. Pesemättömästä kylpytynnyristä veloitetaan lisämaksu 30 e!
4. Ennen kuin lähdet vetämään kylpytynnyriä, huolehdi, että nokkapyörä ja tukijalat
ovat ylhäällä ja kärry on pakattu samalla tavalla kuin se luovutettaessa oli.

