
Kümblustünni kasutusjuhend 
 

 

❶ Paigaldus 

 
 Leia koht, kuhu soovid kümblustünni paigaldada, selleks sobib nii aed, terrass kui ka järve kallas. Oluline on, et tünn 

asetseks tasasel ning tugeval alusel. Õhutsirkulatsiooni tagamiseks peate tünni põhja alla asetama palgid või blokid, 

mille kandevõime on mitu tonni.  NB! Kümblustünn ei tohi toetuda küljelaudadele.  (vt joonist) 
Hoolitse selle eest, et tünn ei seisaks pikalt heina sees, vastasel korral hakkab puit pidevast niiskusest mädanema. 

 
Kohavalikul jälgi, et kümblustünni korsten jääks tuleohu tõttu hoonetest piisavalt kaugele! 
 
 

❶ Kasutus 

 
 Mõnedes kohtades võib vesi hakata tünnist läbi tilkuma. See on normaalne. Kuna tünn on valmistatud kuivast 

puidust, siis niiskuse käes puit paisub  ning  tilkumine lakkab. 
Enne tünni kasutamist, soovitame tünni küljelippide seisukorra üle kontrollida. Puu- või kummihaamriga tasakesi 

koputades lükkad lipid õigesse asendisse. Seejärel reguleeri ahju kõrval, tünni välisel küljel olevate mutrite abil  

vitsade pingulolekut. 
 

Ajal, mil kümblustünni ei kasutata, soovitame hoida tünnipõhjas vähemalt 50 cm vett, nii ei kuiva puit enne järgmist 

kasutamist ära . 

Vältimaks prahi ja mustuse sattumist vette, kata tünn kaanega.  
Kui tünn on pikemat aega veeta seisnud, tuleb tünni veepidavuse taastamiseks toimida samamoodi, kui esimese 

kasutuskorra ajal. 

 
Ahju võid kütma asuda alles siis, kui tünn on pooleldi vett täis ning ahi vee sees! Vastasel korral võib kütmise ajal 
tünni lastud külm vesi põhjustada ahju deformeerumise! 
 

Sisseehitatud ahjus on tuld kergem süüdata kuivade puudega. Jätke esialgu ahi kaaneta, nii on õhu juurdepääs 
tagatud. Ahjukaane abil saad reguleerida õhuvoolu liikumist, samas hoiad ära vee sattumise ahju. Pidevalt suletuna 

hoitud ahjukaane all tuli kustub. 

 
Nii kaua kui  söed on ahjus kuumad, ei ole kümblustünni veest tühjaks laskmine lubatud.  
 

Kümblemiseks soovitatav vee temperatuur on keskmiselt 37- 40°C. 

Talvel kanna kümblemise ajal mütsi. 
 
Talvel ära jäta tünni veega täidetult seisma !  
 
 
 

 



❶ Hooldus 

 

• Puhasta ahju  vastavalt vajadusele. 

• Ära jäta kümblustünni suvel pikalt veeta, nii hoiad ära puidu kuivamise. 

• Vähemalt 1 kord aastas töötle kümblustünni väljast poolt puidukaitsevahendiga. 

• Pikema ja sagedasema tünnikasutuse korral vaheta tünnis  tihedamini vett. 

• Tünni puhastamiseks seest poolt võid kasutada basseini puhastusvahendeid. 
 
 

❶ Ettevaatusabinõud 

 

• Ole ahju läheduses ettevaatlik, nii ahi kui korsten võivad olla tulised! 

• Ahjukaant tõsta ainult puidust käepidemest! 

• Talvel ole ettevaatlik, kümblustünni trepp võib olla libe! 

• Ära jäta kümblustünni läheduses viibivaid lapsi järelvalveta! 


