KUBILŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ. NESILAIKANT REIKALAVIMŲ NURODYTŲ
INSTRUKCIJOJE, GARANTINIS APTARNAVIMAS NEBUS TAIKOMAS.
KUBILO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI:
● Prieš naudojant medinį kubilą pirmą kartą būtina išmirkyti jį vandenyje.
● Mediniam kubilam su plastiko ar stiklo pluošto įdėklu mirkymo procesas yra nereikalingas.
Mirkymo procesas: Pirmiausiai reikia uždaryti vandens išleidimo angą, po to įpilti 10 - 50 litrų vandens apšlakstant sienas. Po 2 - 4
valandų procedūrą pakartoti. Tada pilnai užpildyti kubilo talpą vandeniu. Pradžioje vanduo gali ir turėtų dar šiek tiek prasiskverbti pro
tarpelius, tačiau mirkstant ji taps vis sandaresnė. Po 2 - 4 parų tvarkingas kubilas turi tapti visiškai sandarus. Pilnai išmirkinus
rekomenduojama šiek tiek atleisti plienines suveržimo juostas. Šiltuoju laikotarpiu rekomenduojama kubilą laikyti su vandeniu, kad
būtų išvengta medienos perdžiūvimo, dėl kurio kubilas taptų nesandarus. Taip pat vandenį reikia reguliariai keisti.
● Žiemos metu kubilą reikia laikyti be vandens, nes susidaręs ledas sulaužys kubilą.
● Kubilo pagrindas privalo būti stabilus ir stiprus.
● Kubilo naudojimosi metu vandens lygis turi būti 10 - 15 cm nuo viršaus, tai užtikrins vandens nebėgimą per viršų kai sulips visi
žmonės.
● Kubilo valymui naudokite sanitarines priemones baseinams, nuo bakterijų ir kitas, be chloro.
● Prieš kuriant kubilo krosnelę įsitikinkite, kad ji pilnai apsemta vandeniu, priešingu atveju kurti negalima. Šio punkto nepaisymo
pasekmės - sugadinta krosnelė. Draudžiama kurti krosnelę be vandens.
● Norint užtikrinti kubilo ilgaamžiškumą ir estetiką, rekomenduojame išorinę kubilo dalį aliejuoti natūraliu aliejumi.
● Kubile naudojamas vanduo turi būti švarus be chemikalų ar druskų, kas gali pakenkti kubilo krosnelei .

SAUGUMAS:
●


Kubilas yra talpa su karštu vandeniu ir karšta krosnele, prašome elgtis atsakingai ir saugoti save, aplinkinius, bei aplinką.
Rekomenduojama kubilą statyti ne arčiau kaip 2-4 metrai nuo pastatų. Būtina laikytis saugumo reikalavimų atsižvelgiant į
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Niekada nepalikite kubilo krosnelės be priežiūros.
Nelieskite nei kamino, nei krosnelės, net jei ji nesikūrena, nes galite nudegti.
Kiekvienas kubilas turi nustatytą leidžiamą maksimalų žmonių skaičių, užtikrinkite kad neviršijate leistino kiekio.
Kūrenant krosnelę šildyti vandenį rekomenduojama +38 - 41 laipsnio.
Niekada nešokite į kubilą.
Niekada nepalikite vaikų be priežiūros kubile.
Nenaudokite abrazyvinių valiklių kubilui valyti.
Žiemą visada išleiskite vandenį iš kubilo, kad išvengtumėte užšalimo ir kubilo sulaužymo.

esąmą padėties situaciją.

KUBILO KROSNELĖ:
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Kurti krosnelę galima tik tada kai ją pilnai apsemia vanduo.
Išleisti vandenį iš kubilo galima tik tada kai, krosnelė pilnai atvėsusi.
Prieš pildant kubilą vandeniu, įsitikinkite kad vandens išleidimo vožtuvas uždarytas.
Vandens lygis, kada galima kurti krosnelę yra 10 cm virš krosnelės.
Krosnelei naudokite tik sausą medieną. Anglį naudoti draudžiama.
Greičiau vanduo užšils, jeigu kubilą uždengsite dangčiu.
Rekomenduojame šildyti vandenį iki +41 laipsnio.
Atkreipkite dėmesį į rekomendacijas, naudojamo vandens sąlyčiui su krosnelės metalu. Metalo klasės kodą rasite pažymėtą ant
krosnelės arba pirkimo dokumetuose.
KROSNELIŲ METALAS AISI 430 - galima naudoti tik švarų vandenį, be jokių chemikalų ar druskų.
KROSNELIŲ METALAS AISI 304 - galima naudoti tik švarų vandenį, be druskų su labai mažu kiekiu chloro.
KROSNELIŲ METALAS AISI 316 - galima naudoti vandenį su druskomis ir labai mažu kiekiu chloro.

KUBILO PRIEŽIŪRA:
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Kubilo ilgaamžiškumo ir higienos palaikymui būtinas reguliarus valymas.
Patartina plauti kubilą po kiekvieno naudojimo.
Patartina naudotis dušu prieš einant į kubilą.
Nerekomenduotina plauti kubilo su aukšto vandens slėgio priemonėmis, naudokite buitines švelnias priemones.
Nenaudoti šiurkščių valymo priemonių, chloro valiklių.
Žiemą visada išleiskite vandenį iš kubilo ir krosnelės.
Kubilo vandenyje nenaudokite priemonių su chloru ar druskomis.

DĖMESIO! Ugnis ir karštas vanduo gali sukelti traumų! Niekada nepalikite savo vaikų be priežiūros!
Nepalikite kubilo be priežiūros, kol ugnis dega!

