
 

 

Käyttöohjeet   

 

Allaskärryn vetäminen 

1. Laita allaskärry vetokoukkuun. Kärry nousee veivaamalla, jolloin peräkoukku 

on helppo ajaa kärryn alle ja laskea vivulla kärry koukkuun kiinni. 

2. Kytke sähköpistoke. 

3. Tarkasta valojen toimivuus. 

4. Nosta nokkapyörä ylös. (tarkista että myös 5kpl tukijalkoja on ylhäällä.) 

5. Tarkasta että porrasjakkara ja lämpökansi on kuormaliinalla sidotut. 

6. Huomioi, että kärry on leveämpi ja pidempi kuin tavallinen kärry. 

7. Kärryn perä on matalalla, huomioi tämä peruuttaessasi kärryä. 

 

Allaskärryn sijoittaminen 

1. Allaskärry tulee sijoittaa paikkaan, jossa alusta on mahdollisimman kova ja 

tasainen. 

2. Täyttöletkua sekä sähköjohtoa tulee mukana n.20m, huomio tämä! 

3. Paikan valinnassa on otettava huomioon se, että allas tulee voida tyhjentää 20m etäisyyden sisällä, koska 

täytettyä allaskärryä ei saa siirtää. 

4. Aseta renkaiden alle tuet (esim. puupalat). Irrota allaskärry autosta irrottamalla 

vetoliitin ja veivaamalla nokkapyörää ylös. Laske tukijalat (5 kpl) alas kun kärry on vaakasuorassa ja aseta 

"tassujen" alle vanerin palat. Kiristä tukijalat huolellisesti. Löysää nokkapyörä, ettei 

paino kohdistu siihen altaan täyttyessä. 

 

Ammeen täyttäminen (ainoastaan vesijohtovedellä) 

1. Varmista, että altaan tyhjennysreiässä on tulppa paikoillaan. 

2. Täytä allas vedellä (n. 1600-1850 l). Veden pinnan tulee ylittää vähintään 5cm kamiinan ylemmän kierto 

reiän. (HUOM) Älä sytytä kamiinaa ennen kuin olet täyttänyt altaan. 

3. Altaan täyttäminen kestää alle 2 tuntia. 

4. Liuota mukana tuleva pullollinen raeklooria pieneen määrään vettä ja kaada kylpyveteen jo altaan täyttö 

vaiheessa.    

5. Laita mukana tuleva lämpömittarilla varustettu klooriannostelija myös veteen huolehtimaan altaan 

puhtaudesta. 



 

 

Altaan kytkeminen  

1. Altaan tunnelmavalot toimivat verkkovirralla. Altaassa on vikavirtasuoja, jonka poistaminen on 

ehdottomasti kielletty. 

2. Pidä lämmittäessä lämpökantta altaan päällä, jolloin vesi lämpenee nopeammin. 

3. Suositeltava veden lämpötila on 35–40 astetta. Allas lämpeää noin 10 astetta/tunti. 

4. Lämmin vesi kerrostuu pintaan, joten sekoita välillä mukana tulevalla melalla. 

5. Kun veden lämpö alkaa olla noin 34 astetta niin älä lisää puita enää, koska kamiinasta tulee lämpöä vielä 

jonkin aikaa. 

 

Altaan käyttäminen 

1. Käy pesulla ennen altaaseen menoa, huuhdo myös hiekkaiset/likaiset jalat. 

2. Noudata varovaisuutta altaan käytössä. Porealtaan käyttäjänä olet itse vastuussa 

turvallisuudesta sekä altaan rikkoontumisesta vääränlaisen käytön seurauksena. 

5. Altaan portaat ja muu ympäristö voivat talvella olla vaarallisen liukkaat, altaasta 

roiskuneen veden jäätyessä. 

6. Älä päästä pieniä lapsia valvomatta altaaseen. Huolehdi, ettei kukaan nukahda tai 

huku altaaseen. 

 

Altaan tyhjentäminen ja puhdistaminen 

1. Vuokraaja pääsääntöisesti tyhjentää altaan ja palauttaa sen sovittuun paikkaan. Vuokranantaja huolehtii 

pesusta ja desinfioinnista. 

 

2. Laita altaan mukana tulevat varusteet (ks. varustelista) takaisin niille varatuille paikoilleen, niin etteivät 

ne liiku kuljetuksen aikana. 

Varusteet (luukku kyljessä) 

• vanerin palat (5 kpl) 

• porrasjakkara 

• sähköjohto 20m 

• Tyhjennys/täyttöletku adaptereineen 

• lämpökansi 

• klooritabletit ja kelluva annostelija lämpömittarilla 

• tulppa 


