Pārvietojamā āra kubla ar piekabi transportēšanas,
uzstādīšanas un lietošana noteikumi
Pārvietošana
1. Pirms āra kubla (turpmāk tekstā - kubls) ar piekabi pārvietošanas nostiprināt kublu ar kravas
nostiprināšanas saitēm pie piekabes.
2. Novietot piekabi uz auto āķa, pacelt 4 piekabes balstus un atbalsta riteni un tos nostiprināt,
pieslēgt piekabes apgaismojumu.
3. Braucot ievērot braukšanas ātrumu atbilstoši ceļa apstākļiem, nepārsniedzot maksimālo – 90
km/h., kā arī ievērot distanci un trajektorijas ceļu līkumos (piekabe ir platāka par vieglo auto).

Uzstādīšana
1. Piekabi ar kublu novieto tikai uz līdzena, attīrīta no asiem priekšmetiem (naglām, stikliem un
tml.) laukuma, vietas.
2. Novietojot kublu ar piekabi lietošanai, pārliecinās vai tas atrodas taisnā līmeni un nolaiž atbalsta
riteni piekabes priekšpusē.
3. Atāķē piekabi no automašīnas.
4. Ar atbalsta riteni piekabes priekšpusē noregulē līmeni, lai piekabes priekšpuse un aizmugurējā
daļa ir vienā līmenī. Pretējā gadījumā iespējama piekabes sasvēršanās, kā rezultātā var tikt
radīti bojājumi gan piekabei , gan kublam .
5. Piekabes riteņus nostiprina ar ķīļiem, nolaiž un nostiprina visus piekabes sānu balstus (4 gb).
6. Aizliegts kāpt uz piekabes pirms nav nostiprināti piekabes balsti.
7. Uzstāda komplektā esošo papildus pakāpienu piekabes aizmugurē, pārliecinās par tā stabilitāti.
8. Uzstāda dūmvada augšējo daļu, pārliecinās par tā stabilitāti.
9. Aizliegts iekāpt tukšā kublā ar apaviem un/ vai veikt darbības, kas bojā/ saskrāpē tā virsmu.
Lietošana
1. Noņemiet kubla tentu un novietojiet to tīrā, sausā vietā.
2. Aptuveni 2 stundas pirms lietošanas kublu piepilda ar ūdeni, līdz tas sasniedz līmeni robežās
no 5 cm virs ūdens cirkulācijas atveres līdz 10 cm no kubla augšas
3. Uzpildīšanai izmantot tikai tīru ūdeni bez duļķiem, smiltīm un līdzīgiem piemaisījumiem.
4. Kurināšanu drīkst uzsākt tikai tad, kad ūdens līmenis pārsniedzis augšējo ūdens cirkulācijas
caurules augstumu.
5. Aptuveni 1-2 stundas pirms lietošanas, kad kubls ir piepildīts ar ūdeni , iekurina krāsni.
KATEGORSIKI AIZLIEGTS kurināt krāsni, ja kublā nav nepieciešamais ūdens daudzums.
6. Krāsni kurināt drīkst ar visa veida malku. Malkas garums nedrīkst pārsniegt 40 cm. Aizliegts
kurināt ar cita veida kurināmo materiālu.
7. Kurēšanās laikā krāsns durtiņām jābūt aizvērtām. Krāsns durtiņas un dūmvada detaļas ir
karstas. Esiet uzmanīgi!
8. Līdz 40 grādiem ūdens kublā uzsilts apmēram 2 stundu laikā atkarībā no gaisa temperatūras.
9. Ūdens temperatūra kublā nedrīkst pārsniegt 45 grādus. Optimālā tā temperatūra ir 35-40 grādi.
10. Apgaismojums , hidromasāža un gaisa burbuļu sistēma ieslēdzas ar pogām kubla sānu
malā. Nepieciešama elektrības (220 v) pievade ar sazemējumu
11. Vienlaicīgi kublā drīkst atrasties līdz 8 cilvēki.
12. Aizliegts kublā iekāpt ar apaviem.
13. Kubla lietošanas laikā jāievēro visas higiēnas un drošības prasības.
14. Pirms lietošanas jānoskalojas dušā.
15. Iekāpšana kublā notiek tikai tam paredzētajā vietā.
16. Atrodoties kublā nelietot pārtiku, nesmēķēt, neienest tur dzīvniekus, neatstāt bērnus bez
uzraudzības, nelietot ar elektrību darbināmas ierīces.
17. Elektroierīcēm jāatrodas no kubla pienācīgā attālumā.

18. Zemā gaisa temperatūrā lietojot kublu, ieteicams galvā likt cepuri.
19. Kubla procedūras neiesaka cilvēkiem ar sirds un asinsvadu slimībām, kā arī grūtniecēm.
20. Ja lietošanas laikā tiek konstatēti kādi kubla bojājumi, nekavējoties par to ziņot Iznomātājam un
pārtraukt kubla lietošanu.
Pēc lietošanas
1. Pabeidzot lietošanu, kad krāsns pilnībā atdzisusi ,izņem korķi no kubla , iztecina ūdeni no kubla
un krāsns atgriežot speciāli tam paredzētu ventili.
2. Pēc ūdens izlaišanas uz 5-7 sekundēm ieslēdz hidromasāžas režīmu, lai izlaistu ūdeni no
hidromasāžas caurulēm,
3. Zemā temperatūrā (ap 0 grādiem un zemākā) kublā ūdeni atstāt aizliegts.
4. Pēc kubla lietošanas veikt tā skalošanu.
5. Uzlikt vāku, tentu un nostiprināt kublu ar kravas nostiprināšanas saitēm pie piekabes.
6. Noņemt skursteņa augšējo daļu un novietot to speciāli tam paredzētā vietā uz piekabes.
7. Turpmāk rīkoties kā aprakstīts noteikumos sadaļā “Pārvietošana”.

