
Gaasiküttega mullivaadi valmisseadmine 
1. Pargi järelhaagis tasasele tugevale pinnasele. Jälgi tuleohutust nõudeid lähedal 

asuvate objektide suhtes. 
2. Ühenda järelhaagis auto küljest lahti ja vaata loodiga, et mullivaat oleks 

enamvähem loodis 

 
3. Paigalda haagise rataste alla kaasasolevad tõkiskingad (4tk) 

 
4. Paigalda tugijalgade alla kaasasolevad lauajupid 

a. Kõigepealt fikseeri tagumised tugijalad tugijala turvapoldiga sobivasse 
auku. Kui tugijala ja lauajupi vahele jääb veel natuke ruumi siis pole hullu – 
see vajub hiljem ise vee raskusega paika. Vaata, et mullivaat oleks 
enamvähem loodis. 

 



b. Keera järelhaagise tugirattale kerge pinge peale (nii, et esiotsa tõuseb veidi 
üles poole) ja seejärel fikseeri esimesed tugijalad samuti tugijala 
turvapoldiga sobivasse auku. Kui tugijala ja lauajupi vahele jääb veel natuke 
ruumi siis pole hullu – see vajub hiljem ise vee raskusega paika. 

 
c. Nüüd haagis on fikseeritud ja keera haagise tugiratas üles nii, et ta ei 

toetuks vastu maad (muidu saab haagise tugiratas kasutuse käigus 
kahjustada). Mullivaat peaks jääma enamvähem loodi. 
 

5. Paigalda trepp (veendu, et jalad oleksid 
ilusti maas ja trepp ei kõiguks – vajadusel 
paigalda trepi jalgade alla või ülemisele 
toetuskohale alla lauajuppe) 
 

6. Paigalda korsten koos kuumakaitse võrega 

  
 
 



Gaasiküttega mullivaadi veega täitmine ja kütmine 
1. Too elektrikaabel ja 

veevoolik katlaruumi 
pildil näidatud ava kaudu 
(siis saad kapiuksi hiljem 
ilusti sulgeda): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ühenda oma veevoolik gaasikatla parempoolse voolikuga ja veendu, et veepumba 
külge on ühendatud kiirliitmikuga kraan mis on suletud asendis:

 
 

3. Keera lahti gaasiballoni kraan ja veendu, et elekter on ühendatud! 
 



4. Veendu, et gaasikatla regulaatorid on 
talvel „Winter“ asendis ja alates +20 
kraadiste ilmadega „Summer“ 
asendis. 
„Gasregulator“ max asendis ja 
„Waterregulator“ min asendis! 
 
 
 
 
 

5. Keera sissetuleva vee kraan lahti. 
Gaasikatel peaks süttima ning köetav 
vesi hakkama läbi katla tünni voolama 
35-37C kraadise veena: 

 
 

6. Tünn täitub köetud veega ca 5 ja poole tunniga. Täida tünn umbes 10-15cm 
vähem kui servani täis. 



7. Kui tünn on veega täidetud siis keera sissetulev vesi kinni. 
a. Eemalda veepumba vooliku küljest kraaniga kiirliides; 
b. Eemalda sissetuleva kraanivee voolik, nii, et kiirliitmiku isane ots jääb 

gaasiahju vooliku külge; 
c. Peata veevoolamine näpuga; 
d. Ühenda rohelised kiirliitmikud; 

 
 
 

e. Oota kuni veepump vett täis „mulksub“ (veepumpa kuivana kasutada ei 
tohi!). Lülita sisse vee 
tsirkulatsioonipump ja 
kütmine peaks jätkuma 
juba suurema 
gaasikatlast väljuva 
temperatuuriga. 
Edasi juhib vee 
soojenemist 
eelseadistatud 
temperatuurikontroller 
kuni vesi tünnis 
soojeneb 37C kraadini. 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Gaasiküttega mullivaadi kasutamine 
1. Mullivaadi kasutamise heakorra ja turvalisuse eest vastutab mullivaadi rentnik 

a. Mitte lubada kasutada mullivaati liigses joobes või terviseprobleemidega 
isikutel 

b. Mitte jätta lapsi mullivaati ilma järelevalveta 
c. Mitte kasutada mullivaati üksi 

2. Kui vesi on soe ja plaanis hakata mullivaati kasutama siis eemalda soojustatud kate. 
Selleks voldi kate kokku ja libista maha sealt servast kus ei ole mullivaadi silti. Katte 
peale ei tohi astuda! 

3. Trepi peal ole ettevaatlik – libisemisoht (eriti talvisel ajal) 
4. Kasuta mullivaati heaperemehelikult ja hoolitse, et keegi ei tekitaks kahjustusi 

mullivaadile, elektroonikale ega kasutaks seal liigset jõudu 
5. Sooja kraadiste ilmadega võib ööseks mullivaadi tsirkulatsioonipumba kinni panna 

(säästab elektrit, veepumpa ja gaasikatelt) 
6. Talvel miinuskraadiste ilmadega tuleb mullivaadi tsirkulatsioonipump alati töös 

hoida ja veenduda, et ei tekiks elektrikatkestust (ahju ja veepumba katki 
külmumis oht!). 
Ööseks võib ainult gaasikatla välja lülitada (katla all olevast lülitist): 

 

  



Gaasiküttega mullivaadi kokkupanek 
1. Ühenda lahti elekter vooluvõrgust 
2. Lase mullivaadis vesi välja küljepeal asuvast kraanist või juhi sealt vesi voolikuga 

kaugemale 
3. 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): 

 
4. 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!) 

 
5. Mullivaati seest pesema ei pea – sellega tegeleme meie 
6. Eemalda korsten ja paiguta see tagumisse vasakpoolsesse panipaika 
7. Eemalda alumine trepi osa ja paiguta see ettenähtud kohta 
8. Veendu, et mullivaadi soojustatud kaas oleks ilusti nelja klambriga kinnitatud. 

Samuti paigalda ka koormarihmad, nii nagu toomise ajal oli paigaldatud! 
9. Eemalda tõkiskingad ja pane need panipaika 
10. Veendu, et kõik vajalikud kaasapandud lisaseadmed oleks olemas ja paigutatud 

panipaika 
11. Veendu, et panipaiga uksed oleksid korralikult riiviga suletud 
12. Lase alla järelhaagise tugiratas 
13. Tõsta täiesti üles kõik tugijalad ja paigalda turvapoldid 
14. Ühenda järelhaagis autoga!  



15. Keera haagise tugijalg ülemisse asendisse nii, et ta oleks korralikult fikseeritud 
tugijala pesas ja vastu haagise konstruktsiooni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Turvalist sõitu tagasi! 

  



Gaasiküttega mullivaadi talvine kasutamine 
 

Talvisel miinuskraadide ajal 

 Talvel miinuskraadiste ilmadega tuleb mullivaadi tsirkulatsioonipump alati töös 
hoida ja veenduda, et ei tekiks elektrikatkestust (ahju ja veepumba katki 
külmumis oht!). 
Ööseks võib ainult gaasikatla välja lülitada (katla all olevast lülitist) 

 Külmumise vältimiseks kata kindlasti tünn ööseks soojustatud kattega ja kinnita 
soojustatud kate nii, et tuul seda öösel pealt ära ei puhuks (kinnitusklambritega). 

 Alati jäta elektritoide kogu kasutusajaks sisse, kuna mullivaadi äravoolu torule 
on paigaldatud küttekaabel külmumisohu vältimiseks. Kui siiski äravoolu kraan on 
kinni külmunud siis soojenda see lahti soojapuhuri või fööniga. 

 Kasutuse lõppedes keera lahti gaasikatla küljes olevad veevoolikud (kindlasti tee 
seda esimese asjana miinus kraadidega juba enne vee väljalaskmisega alustamist) 

 Keera lahti tsirkulatsiooni pumba küljes olevad voolikud, veefilter ja veekork 
(kindlasti tee seda miinus kraadide korral esimese asjana enne vee väljalaskmist ja 
vii veepump sooja tuppa!) 

 Ära jäta vett seisma gaasikatlas ja tsirkulatsiooni pumbas – katki külmumise 
oht! 

Mullisüsteemi kasutamine talvel 

 Mullisüsteem on kasutatav ka talvisel ajal ja ka mullisüsteemi torud on enamasti 
soojustatud isolatsiooni sees. Siiski võib juhtuda, et mõned mullisüsteemi 
düüsid/torud külmuvad natuke kinni. Tavaliselt mullisüsteemi peale ca 5 minutit 
töötamist peaks ka teised düüsid tööle hakkama. 

 Kui lased vett mullivaadist välja siis jäta mullisüsteem tööle (et mullisüsteemi 
torudesse ei jääks vett mis ära külmub) 

Veendu, et peale veevooliku kasutamist paigutad vooliku kuhugi sooja ruumi – vastasel 
juhul vesi voolikus külmub ja voolik võib saada kahjustada. 

Trepi peal ole ettevaatlik – libisemisoht (eriti talvisel ajal). Kasuta kaasasolevaid 
libisemisvastaseid matte 

 


