
Puuküttega 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 (tähistatud 
markeriga nr „1“). Keera järelhaagise tugirattale kerge pinge peale (nii, et esiotsa tõuseb veidi üles 
poole) ja seejärel fikseeri esimesed tugijalad (tähistatud markeriga nr „2“) nii, et tugijala turvapolt 
oleks vahetult tugijala ühenduskoha all. 

Nüüd kui haagis on fikseeritud ja keera haagise tugiratas üles nii, et ta ei toetuks vastu maad (muidu 
saab haagise tugiratas kasutuse käigus kahjustada) 
Mullivaat tuleb täita enne kütmisega alustamist minimaalselt 10cm üle ülemise ahju ühendustoru ja 
veetaset tuleb jälgida kogu kasutusperioodi jooksul minimaalselt samal tasemel. 
Ühenda elektrikaabel mullivaadi rikkevoolu kaitsmega. Voolu ühendamisel tuleb rikkevoolu kaitsmel 
vajutada rohelist „reset“ nuppu voolu sisse lülitamiseks. 

Talvisel miinuskraadide ajal tuleb enne järgmine päev kütma hakkamist veenduda, et ahju sees pole 
vesi jäätunud (katsu kas ahju pind on soe ja lase natuke vett ahjust välja)! Selle vältimiseks kata 
kindlasti tünn ööseks kinnitatud soojustatud kattega ja peale kasutuse lõppu pane üks ahjutäis puid 
ööseks küdema. Kui siiski juhtub vesi ahjus jäätuma siis ära mingil juhul hakka ahju kütma – see teeb 
ahju katki (vajalik puhuriga sulatada või lasta soojas ruumis sulada). 

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 

Kui vesi on soe ja plaanis hakata mullivaati kasutama siis eemalda soojustatud kate. Seda tuleks teha 
kahekesi, et mitte kahjustada katet eemaldamise käigus. Katte peale ei tohi astuda! 

KOKKUPANEK 

Enne vee väljalaskmist mullivaadist veendu, et ahi on täielikult kustunud ja jahtunud! 
Lase ahjust vesi välja (ahju all ees paremas nurgas on kork mida keerata natuke ja siis välja 
tõmmata). Eriti oluline teha seda kohe peale kasutamist külma ilmaga (jäätumisoht). 

Eemalda korsten ja paiguta see tagumisse panipaika ja kinnita kumminööridega. 

Veendu, et mullivaadi soojustatud kaas oleks ilusti nelja klambriga kinnitatud ja üle katte kinnitatud 
lisa koormarihmad. Soojustatud katte klambri kood on „00“ 

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


