
Gaasiküttega mullivaadi kasutusjuhendi kokkuvõte - 
kõige olulisemad punktid  

VALMISSEADMINE 

Pargi järelhaagis tasasele tugevale pinnasele. Jälgi tuleohutust nõudeid lähedal asuvate 
objektide suhtes. Paigalda tugijalgade alla kaasasolevad lauajupid. Kõigepealt fikseeri 
tagumised tugijalad“). Keera järelhaagise tugirattale kerge pinge peale (nii, et esiotsa 
tõuseb veidi üles poole) ja seejärel fikseeri esimesed tugijalad. Nüüd kui haagis on 
fikseeritud ja keera haagise tugiratas üles nii, et ta ei toetuks vastu maad (muidu saab 
haagise tugiratas kasutuse käigus kahjustada) 

TÄITMINE JA KÜTMINE 

Ühenda oma veevoolik gaasikatla parempoolse voolikuga ja veendu, et veepumba 
vooliku külge on ühendatud kiirliitmikuga kraan mis on suletud asendis. 
Keera sissetuleva vee kraan lahti. Gaasikatel peaks süttima ning köetav vesi hakkama läbi 
katla tünni voolama 35-37C kraadise veena. Tünn täitub köetud veega ca 5 ja poole 
tunniga. Täida tünn umbes 10-15cm vähem kui servani täis. 

Kui tünn on veega täidetud siis keera sissetulev vesi kinni. Eemalda veepumba vooliku 
küljest kraaniga kiirliides. Eemalda sissetuleva kraanivee voolik, nii, et kiirliitmiku isane ots 
jääb gaasiahju vooliku külge. Peata veevoolamine näpuga. Ühenda rohelised kiirliitmikud. 
Oota kuni veepump vett täis „mulksub“ (veepumpa kuivana kasutada ei tohi!). Lülita 
sisse vee tsirkulatsioonipump ja kütmine peaks jätkuma juba suurema gaasikatlast väljuva 
temperatuuriga. 

KASUTAMINE 

Mullivaadi kasutamise heakorra ja turvalisuse eest vastutab mullivaadi rentnik. 
- Mitte lubada kasutada mullivaati liigses joobes või terviseprobleemidega isikutel 
- Mitte jätta lapsi mullivaati ilma järelevalveta 
- Mitte kasutada mullivaati üksi 

Talvel miinuskraadiste ilmadega tuleb mullivaadi tsirkulatsioonipump alati töös hoida ja 
veenduda, et ei tekiks elektrikatkestust (ahju ja veepumba katki külmumis oht!). 

KOKKUPANEK 

Ühenda lahti elekter vooluvõrgust ja lase mullivaadis vesi välja küljepeal asuvast kraanist 
või juhi sealt vesi voolikuga kaugemale. 
Keera lahti gaasikatla küljes olevad veevoolikud (kindlasti tee seda esimese asjana miinus 
kraadidega juba enne vee väljalaskmisega alustamist, et vesi ei jääks katla sees seisma). 
Keera lahti tsirkulatsiooni pumba küljes olevad voolikud, veefilter ja veekork (kindlasti tee 
seda miinus kraadide korral esimese asjana enne vee väljalaskmist, et vesi ei jääks 
pumba sees seisma ja vii veepump sooja tuppa!) 

 


