
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kiitos paljukärryn vuokraamisesta!  

Luethan nämä ohjeet. Varsinkin turvallisuuteen liittyvät seikat! 

Paljun valmisteluissa menee jonkin aikaa, joten ota ihan rauhassa ja aloita jo rentoutuminen. 

Olemme huolehtineet kaikesta, jotta paljuilu onnistuisi.  

Tarvikelaatikosta löydät lähes kaiken mitä tarvitset paljusta nauttimiseen. 

Käyttöönotto pähkinänkuoressa: Alkuvalmistelujen jälkeen lasketaan puoli tuntia vettä. Sitten lasketaan 

tukijalat paikalleen. Lasketaan noin tunti vettä ja päästäänkin jo lämmityspuuhiin. Lämmitetään niin kauan, 

että lämpö nousee noin 32-38 asteiseksi ja päästään nauttimaan. lämpimistä kylvyistä. 
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Shokkihappi -aineen turvallisuusohje 
 
Vuokrauksen yhteydessä saat mukaasi purkillisen Shokkihappea. Shokkihappijauhetta 
käytetään nostamaan veden happitaso riittävän korkeaksi. Alkuannostus on 20g jauhetta / 
1000l vettä (Mukana olevassa purkissa 25g). Shokkihappi on luonnollinen hapettaja, jolla on 
bakteereja tappava vaikutus. Samalla se on erinomainen kemiallinen puhdistusaine. Lähes 
hajuton, ei kloorille ominaista pistävää hajua.  
 
Sisältää Kaliumperoksimonosulfaattia; CAS-numero 70693 62-8 
Voi edistää tulipaloa; hapettava. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Saattaa 
aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 
 
Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. 
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/suojalaseja/kasvosuojainta. 
Pidä ja varastoi erillään vaatetuksesta ja syttyvistä materiaaleista. 
 
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: pese runsaalla vedellä ja saippualla. 
 
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista 
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteyttä 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN puh. 09 471 977 tai lääkäriin. 
 
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on 
helppo hengittää. 
 
Säilytettävä suljettuna, lasten ulottumattomissa, kuivassa, viileässä ja auringolta suojattuna. Ei 
saa sekoittaa muihin kemikaaleihin.  
 
Valmistuttaja: Kirami Oy, Villiläntie 2, 32730 Sastamala, puh. (03) 5135569 
 

http://www.satavuokraus.fi/
mailto:info@satavuokraus.fi
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Pajukärryn hinaaminen 

 
Kytkentä: normaali 50 mm vetokoukkuun sopiva vetopää.  

 

 

Mitat: perävaunun leveys  221 cm, pituus  480 cm, korkeus  

175 cm, paino noin 400 kg. Varmista vetoauton 

rekisteröintitodistuksesta, että ajoneuvoon kytkettävän 

jarruttoman perävaunun suurin sallittu massa on vähintään 

400 kg tai enemmän.  

 

 

Sähköjärjestelmä: 12v perinteinen 7-napainen pistoke (+adapteri 13-

napaiselle uudemmalle autolle). 

 

 

 

 

 

 

 Huomioi: Suosittelemme hinauksen maksiminopeudeksi 80 km/h. 

Noudata muutenkin erityistä varovaisuutta kun kärry on perässä. Huomioi että et 
voi kääntyä esimerkiksi kaupunkialueella yhtä läheltä estettä kuin ilman kärryä, 
vaan muista ottaa kunnon kaari ajaessasi, jotta kärry ei osu mihinkään!  

Lisätietoja: http://www.trafi.fi/autoilu/auton_kaytto/peravaunut 

 

  

http://www.satavuokraus.fi/
mailto:info@satavuokraus.fi
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Turvallisuus 

 

☝TÄRKEÄÄ: Turvallisuus ennen kaikkea.  

Huomioi nämä turvallisiuusseikat: 

 

1. Huolehdi tynnyriin johtavien portaiden ja muun reitin turvallisuudesta, varsinkin talvella.  

Ulos roiskuva vesi saattaa jäätyä ja rakenteet ovat erittäin liukkaat. 

 

2. Huolehdi lasten turvallisuudesta paljussa ja sen läheisyydessä, äläkä jätä lapsia altaaseen tai 

sen läheisyyteen ilman valvontaa! 

 

3. Paljua ei saa tyhjentää ennen kuin tuli kamiinassa on kokonaan sammunut ja hiillos hiipunut. 

 

4. Jos vedenpinta laskee syystä tai toisesta kamiinasta lähtevän ylemmän putken alapuolelle, niin 

sammuta tuli välittömästi heittämällä vettä kaminaan! 

 

5. Täytettyä paljua ei saa päästää jäätymään. 

 

6. Perävaunua ei saa missään olosuhteissa siirtää/kuljettaa/vetää siten, että paljussa on vettä. 

 

7. Huolehtikaa aina itsestänne ja muista kylpijöistä, ettei kukaan nukahda ja huku paljuun.  

  

http://www.satavuokraus.fi/
mailto:info@satavuokraus.fi


 PALJUKÄRRYN KÄYTTÖOHJEET 5 

 
Puh: 040-216 7701  Satavuokraus 
www.satavuokraus.fi   Palokuja 5 
info@satavuokraus.fi  28400 Ulvila 
Y-tunnus: 1895914-8   

 
Käyttöönotto 

Kärryn alkuvalmistelut: 
 

1. Jos palju on kuraantunut kuljetuksen aikana, niin huuhtele se päältä puhtaaksi - erityisesti jos olet 

ajanut suolatulla tiellä. 

 

 TÄRKEÄÄ: Lukitse aisa mukana tulevalla 
aisalukolla – Olet vastuussa koko sen korvausarvosta, 
mikäli kärry varastetaan. 
 

 

 

2. Valitse paljulle tasainen paikka, jossa huomioit 

portaiden ja kamiinan sijoituksen erityisesti talvella. 

Pyri saamaan palju suoraan.  

 

Tarvittaessa voit laittaa laudan alempana olevan 

pyörän alle, jotta palju olisi mahdollisimman suorassa. 

 

 

 

 

 

3. Laita pyörien kiilat (4 kpl) paikoilleen. 

 

 TÄRKEÄÄ:  Käytä aina kiiloja. Kiiloilla estetään, että 

kärry ei lähde hallitsemattomasti liikkeelle. 

  

http://www.satavuokraus.fi/
mailto:info@satavuokraus.fi
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4. Irrota perävaunu autosta.  

Muista irrottaa myös sähköpistoke. 

 

 

 

 

 

 

5. Säädä palju suoraan asentoon nokkapyörän avulla.  

 

Tarkista vatupassilla, että kamiinaan jää kaatoa siten, 

että piipun puoli on aavistuksen paljun puolta 

alempana (jotta voidaan varmistua siitä, että 

kamiinaan ei jää ilmaa, jolloin kamiina saattaa 

vaurioitua lämmittäessä). 

 

 

 

6. Liitä piippu kamiinaan. 

  

http://www.satavuokraus.fi/
mailto:info@satavuokraus.fi
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Paljun täyttäminen vedellä: 

1. Avaa lämpökansi ja käy asettamassa pohjatulppa 

paikalleen. Jotta kylpyveteesi ei menisi epäpuhtauksia, 

niin suosittelemme käyttämään kumisaappaita ja 

huuhtomaan saappaat huuhtelualtaassa ennen paljuun 

menoa. 

 

 

 

 

 

 

2. Kiinnitä kamiinan tyhjennystulppa paikalleen kamiinan 

oikeaan etukulmaan ruuvaamalla sitä myötäpäivään.  

 

 

 

 

3. Liitä vesiletku vesipisteeseen ja aloita paljun 

täyttäminen puhtaalla kaivo/vesijohtovedellä. Paljun 

vetoisuus on noin 1300 litraa.  Kun paljua on täytetty 

normaalilla puutarhaletkulla noin puolen tunnin ajan, 

on päästy istuinosan korkeuteen.  

 

 

  

 

 

 

 

Vinkki: Varaosalaatikossa on adaptereita eri 

hanoihin 

http://www.satavuokraus.fi/
mailto:info@satavuokraus.fi
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4. Kun vedenpinta on 10 cm istuinosaa 

korkeammalla, säädä tukijalat (4 kpl) tukevasti 

maata vasten ja kiristä kiinnikkeet.  

 

Mikäli käytät paljua muualla kuin asfaltti- tai 

betonialustalla, laita alle mukana tulevat 

vanerilaput!  

 

Löysää ja nosta nokkapyörä kun palju tukijalkojen 

varassa, jotta nokkapyörä ei väänny! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÄRKEÄÄ: Jos tukijalat lasketaan heti alas 

ennen osittaista täyttöä, niin jousituksen 

antaessa periksi perävaunun runko vääntyy, 

koska tukijalat eivät anna periksi 

 

Vinkki: Älä turhaan täytä paljua reunoja 

myöten vaan jätä 20-30cm vajaaksi.  

Yksi kylpijä vastaa noin 3-4 cm:n vesitäyttöä 

paljussa 

http://www.satavuokraus.fi/
mailto:info@satavuokraus.fi
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Veden lämmittäminen: 

1.  TÄRKEÄÄ:  Kaminassa pitää olla aina vesi sisällä kun 

sitä lämmitetään.  

 

Kamiinaa ei saa missään tapauksessa sytyttää/lämmittää 

jos vettä ei ole 5 cm kamiinan ylemmän putken 

yläpuolella. Kuvan punainen viiva. Seurauksena tästä on 

alumiinisen kamiinan sulaminen. (Kamiinan korvausarvo 

on 750 €.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vain käsittelemätön puu käy polttoaineeksi. Kyllästetyn, 

maalatun, naulaisen puun tai kuitulevyn, muovin yms. 

polttaminen on ehdottomasti kielletty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lataa pesä aivan täyteen puita ja sytytä. Pesään mahtuu 

puita yllättävän paljon, kun lataa sen perää myöten täyteen. 

 

Kaminaan tuli vasta kun vesi on 5cm  yli  

ylemmän putken! 

 Vinkki:   

Lämmöntuottoa voit säädellä tuhkaluukkua 

avaamalla: raollaan oleva luukku aiheuttaa vetoa, 

jolloin vesi lämpenee nopeammin. Pidä siis luukku 

alussa reilusti raollaan 

http://www.satavuokraus.fi/
mailto:info@satavuokraus.fi
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4. Lisää kloorivapaata Kiramin 

Shokkihappijauhetta veden desinfioimiseksi 25 

g, eli yhden purkin sisällä olevan mitallisen 

verran. Katso ohjekirjan alusta aineen 

turvallisuusohjeet. 

 

Shokkihappi on luonnollinen hapettaja, jolla on 

bakteereja tappava vaikutus. Samalla se on 

erinomainen kemiallinen puhdistusaine. Aine 

on lähes hajuton, ei kloorille ominaista pistävää 

hajua. 

 

 Mikäli käytät paljua pidempään, niin lisää joka päivä mitallinen shokkihappea.  

 

 

5. Kansi kannattaa pitää paljun päällä lämmittämisen aikana, varsinkin viileämpinä vuodenaikoina. Vesi 

lämpenee näin huomattavasti nopeammin ja veteen ei pääse lehtiä tai muita epäpuhtauksia. Kun 

poistat kannen, laske se sellaiseen paikkaan, että se ei likaannu eikä siihen tartu epäpuhtauksia. 

 

 

6. Tarkkaile säännöllisin ajoin lämpötilan 

nousua. Lämpömittari löytyy 

varustelaatikosta. Sekoita vettä melalla ennen 

lämpötilan mittausta. Sekoittaminen tasaa 

lämpöä ja mittari näyttää todellista arvoa.   

 

Lämmittämiseen menee n. 2-4 tuntia riippuen 

ulkolämpötilasta, veden alkulämpötilasta ja 

käytettävästä puusta.  

 

 

 

7.  Kun veden lämpö lähentelee 30 astetta, lisää 

puita maltillisesti ja pienennä vetoa.  Sopiva 

veden kylpylämpötila on n. 34-38 astetta. 

Lopeta lämmittäminen, kun lämpötila on 37 

astetta 

  

 Vinkki:   
Poltettava puulaji vaikuttaa paljon 
lämmitysnopeuteen. Puulajit 
paremmuusjärjestyksessä lämpöarvon mukaan:  
1. koivu, 2. mänty, 3. kuusi, 4. leppä ja 5. haapa. 

http://www.satavuokraus.fi/
mailto:info@satavuokraus.fi
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Paljuilu 

 Paljuun mennään suihkussa/saunassa peseytymisen 

jälkeen ja jalat huuhdellaan altaassa.  

Pääset huomattavasti helpommalla paljua 

puhdistaessa, mikäli tästä pidetään kiinni.  

 

 Hauskaa ja nautinnollista paljuilua! Muista nauttia 

tarpeeksi nestettä (vettä), sillä paljuilu kuivattaa kehoa 

tehokkaasti ja seuraavana aamuna voi olla muuten 

hutera olo ja pää kipeä. 

 

 Kun lämpö laskee tarpeeksi, sytytä kamiina uudelleen. 

Ylläpitolämpö pysyy paljussa melko pienellä 

lämmittämisellä. 

 

 Jos lämpötila pääsee nousemaan yli 40 asteen, on 

vedessä tukalaa olla. Lisää tällöin paljuun kylmää 

vesijohtovettä letkulla. Vähennä myös kamiinan vetoa 

sulkemalla tuhkaluukku. 

 
 

Huomioitavaa pakkasilla 
 

  Pakkasella: Kannella peitetyssä paljussa vesi säilyy 

kylpylämpöisenä pikkupakkasilla eikä vesi pääse 

jäätymään kovimmillakaan pakkasilla yhdessä yössä. 

Talvella oikein kovilla pakkasilla kannattaa harkita pienen 

tulen pitämistä myös pitkään kylpiessä, sillä ilman kantta 

lämpöä haihtuu melko paljon. Kovilla pakkasilla pienen 

maton/pyyhkeen laittaminen portaille lisää mukavuutta 

ja turvallisuutta paljuun mentäessä ja varsinkin 

poistuttaessa. Ota huomioon että matto kuitenkin jäätyy 

jos se kastuu. 

 

  Pakkasella: Mikäli käytät paljua useamman päivän 

peräkkäin ja ilma on välillä plussan puolella, kiristä välillä 

tukijalkoja (lumi/jää saattaa sulaa jalkojen alta). 

  

http://www.satavuokraus.fi/
mailto:info@satavuokraus.fi
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Sähköjärjestelmä  

Pääkytkin ja akku 
Pääkytkin sijaitsee alimman portaan vasemmalla puolella. 

Väännä pääkytkin päälle-asentoon, jotta voit käyttää 

sähköjärjestelmää. Käännä sähköt pois päältä, kun et 

sähköjä ja aina kuljetuksen ajaksi. Paljussa on 75Ah akku. 

Akku riittää hyvin viikonlopuksi radion kuunteluun.  

 

 

 

 

 

 

Soitin Fusion MS-RA50 
Soitin on venekäyttöön tarkoitettu, mutta suojele soitinta 

silti ylimääräiseltä vedeltä. Roiskeet soitin kestää, samoin 

kun kaiuttimet. Tarkistamme soittimen kunnon jokaisen 

vuokrauksen jälkeen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Omaa musiikkia Bluetoothilla 
Soita omaa musiikkia esimerkiksi puhelimestasi etsimällä paljun soitin 

Bluetoothilla nimellä FUSION MS-BT100 ja valitse soittimesta AUX.  

http://www.satavuokraus.fi/
mailto:info@satavuokraus.fi
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Kun lopetat paljuilun 

Paljun tyhjennys vedestä: 

1. Varmista, että tuli on sammunut ja ettei kamiinassa ole 

enää hiillosta. Tyhjennä kamiina. 

 

2. Liitä musta letku kynsiliittimeen ja vie letkun pää 

kauemmas paljusta. Kuva -> 

 

3. Irrota pohjatulppa paljun pohjasta. Tyhjennys kestää noin 

tunnin. 

 

4. Kun palju on tyhjentynyt, irrota kamiinan tyhjennystulppa 

kamiinan etulevyn oikeasta alakulmasta. 

 

 

 

 

 

 

Huomioitavaa pakkasilla 
 

  Pakkasella: Irrota tyhjennysletku paikaltaan (jotta paljun poistoputki valuu kokonaan tyhjäksi)! 

 

  Pakkasella: Mikäli paljun tyhjennysletku on päässyt jäätymään, se voidaan helposti sulattaa paljusta 

saatavalla lämpimällä vedellä. Mikäli tämä ei auta, tyhjennysletku voidaan irrottaa tai palju voidaan tyhjentää 

kokonaan kamiinan tyhjennystulpasta. 

 

  Pakkasella: Mikäli käytön aikana on ollut pakkasta ja roiskunutta vettä on jäätynyt runsaasti rakenteisiin, ja 

mikäli paljua tyhjennettäessä lämpötila on lauhtunut lähelle nollaa, paljusta saatavaa lämmintä vettä 

kannattaa käyttää jäiden sulattamiseen ja paljun ulkopuoliseen pesuun. 

 

  Pakkasella: Mahdollisesti jäätynyttä kamiinaa ei saa yrittää sulattaa laittamalla tulta kamiinaan, vaan koko 

palju pitää viedä sisään sulamaan. 

 

  

http://www.satavuokraus.fi/
mailto:info@satavuokraus.fi
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Paljun puhdistus ennen palautusta: 

 

 

HUOMIOI: Palju pitää palauttaa täysin puhtaana.  

Likaisesta paljusta lähetämme 15€ puhdistuslaskun.   

 

 

1. Kun palju on tyhjentynyt, laita ämpärilliseen lämmintä vettä varustelaatikosta löytyvää 

pesuainetta. 

 

2. Laita saappaat jalkaan ja huuhtele saappaat paljuun mennessäsi huuhtelualtaassa. 

 

3. Harjaa mukana tulevalla sisäpesuharjalla kaikki 

altaan sisäpuoliset pinnat.  

 

Kiinnitä erityistä huomiota käytön aikana 

olleeseen vesirajaan.  

 

HUOM: Puhdistamiseen ei saa käyttää kovaa tai 

karkeapintaista materiaalia. Likaa ei saa yrittää 

irrottaa myöskään terävillä esineillä, sillä pinta 

naarmuuntuu. 

 

 

 

 

4. Pesun jälkeen huuhtele pesuaineet pois. Huuhtele myös kamiina laskemalla ylemmästä putkesta 

vettä sisään. 

 

5. Jos palju on kovin likaantunut, voi olla että yksi kerta ei riitä puhdistamaan sitä. 

 

  

Jos olet ostanut paljun puhdistuksen (15€)  

voit ohittaa tämän vaiheen kokonaan.  

 

Voit myös ostaa pesupalvelun jälkikäteen.  

Ilmoita silloin puhdistamattomasta paljusta  

palauttaessasi kärryä.  

 

http://www.satavuokraus.fi/
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Kärryn kuljetuskuntoon laittaminen: 

1. Kun palju on puhdistettu, aseta kansi paikalleen jokaisesta 

lenkistä tiukalle. 

 

2. Puhdista ja kuivaa kaikki märät tarvikkeet ennen laatikkoihin 

laittamista. Purista kylpyleluista vesi pois! 

 

3. Laita piipun jatko ja sekoitusmela portaiden alle ja kiinnitä ne. 

Katso kuva -> 

 

4. Poista tuhkat kamiinasta ja kiinnitä tuhkaluukun ja uuninluukun 

kuljetuksessa paikoillaan pitävä nauha takaisin paikalleen piipun 

takaa. Katso kuva -> 

 

5. Nosta tukijalat ylös vasta kun palju on kokonaan tyhjentynyt. 

 

6. Tyhjennä poistoletku vedestä nostamalla sitä niin, että vesi 

pääsee valumaan pois. 

 

7. Varmista että kaikki irtotavara on mukana. 

- Tarvikelaatikko 

- Kelluva juomateline 

- Tyhjennysletku 

- Pyöräkiilat & vanerilaput 

 

8. Kytke perävaunu autoon. Muista tarkistaa valojen toiminta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.satavuokraus.fi/
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Nautinnollisia kylpyhetkiä! 

Toivoo, Sari & Janne 

 

 

Kansi joka lenkistä 

http://www.satavuokraus.fi/
mailto:info@satavuokraus.fi

