Als gebruiker bent u te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van deze regels
Stapppen voor het gebruik van de Ayak houttobbe:
- Zorg dat de tobbe op een vlakke en stabiele ondergrond geplaatst is
- LET OP: Controleer of de aftapkraan onderaan de tobbe dicht is, voordat u water begint te vullen
- Vul de tobbe tot 10 cm onder de rand met water
- Steek de kachel pas aan als de tobbe gevuld is
- Leg enkele blokken hout onder in de kachel
- Leg daarna aanmaakhout over de blokken
- Spuit aanmaakvloeistof over het aanmaakhout
- Neem een krant en steek deze aan
- Stop de brandende krant in de kachel
- Door de vulopening van de kachel meer of minder af te dichten kunt u de intensiteit van het vuur
beïnvloeden en op die manier dus de warmtetoevoer regelen (kouder/warmer water in je tobbe)
- Doe regelmatig nieuw hout in de kachel en zorg voor een gelijkmatig vuur
- LET OP: Pas op dat u géén contact maakt met de kachelpijp of de vulopening van de kachel,
deze zijn zeer warm
- Als het water de gewenste temperatuur heeft, sluit u de deksel van de kachel
Laat een opening van ongeveer 1 – 2 cm open zodat het water op temperatuur kan blijven
- Pas op dat het water niet te warm wordt. Dit kan duizeligheid of zelfs bewusteloosheid tot gevolg
hebben
- Na gebruik van de tobbe de deksel weer plaatsen. Hierdoor blijft hij langer op temperatuur
en u voorkomt dat de kinderen in de tobbe vallen/klimmen. Ook voorkomt u dat bladeren e.d. uw
tobbe bevuilen
- Zorg dat het vuur uit is, voordat u de tobbe leeg laat lopen
- Door de aftapkraan onderaan de tobbe open te zetten, laat u de tobbe leeglopen
Veel plezier met uw houttobbe!

