Čerpání a ohřev vody
Čerpání vody do nádrže
1.
2.
3.

4.
5.

Nad chatou je nádrž na vodu – sud o objemu 220 litrů.
Sud se napouští elektrickým čerpadlem. Že je sud plný poznáte, že přepadem začne téct voda do
nádržky WC (hadice nejblíže u okna).
Tlak vody při sprchování lze podpořit puštěním elektrického čerpadla. Vždy je ale nutné dodržet postup –
pustit sprchu – pustit čerpadlo – vypnout čerpadlo – vypnout sprchu. Jinak by tlak čerpadla mohl vyrazit
hadice z armatur.
V umyvadle teče jen studená voda.
Voda je užitková!

Ohřev vody na sprchování
1.

2.
3.
4.
5.

Než zatopíte v lázeňských kamnech, ujistěte se, že v nich je voda. Zjistíte to tak, že otočíte červeně
označeným kohoutkem a poteče „teplá“. Pokud je zapojená sprcha, chvíli to trvá. Pokud v kamnech není
voda, mohla by kamna prasknout.
Během ohřevu z kamen kape voda – zvětšuje se tlak uvnitř.
Pokud teče voda okolo ventilu nahoře vedle vývodu do komína, je voda ohřátá naplno a není nutné dále
topit (cca 30–45 minut plného topení).
Pokud ohřejete vodu v deset večer, je ráno v 8 hodin ještě teplá. Vlahou vodu pak budete mít ještě po
obědě na mytí nádobí.
Regulace teploty: přidat teplou (červená) = točit kohoutkem od sebe. Přidat studenou (modrá) = točit
kohoutkem k sobě. Standardně se pustí teplá na víc a pak se přidává studená, dokud není teplota
snesitelná. Chvilku trvá, než se teplota ve sprše upraví. Sprcha reaguje pomaleji.

Porucha elektrického čerpadla
1.
2.
3.

V případě poruchy elektrického čerpadla nebo vybití baterií lze použít ruční čerpadlo.
Přepněte kulový kohout nad mechanickým čerpadlem (ten pod stropem) do polohy zapnuto.
Před čerpáním vody je nutné do čerpadla nalít vodu, aby zabíralo. Otevřete kulový kohout vlevo nad
čerpadlem a nalejte do něj cca 0,2 – 0,3 litru vody skrz trychtýř (do volného konce hadice). Pak kohout
uzavřete a začněte pumpovat. Ze začátku to trochu bublá, pak ale zabere.

Topení v kamnech
Topení v chladnějších dnech, příprava jídla, ohřev vody
1.
2.
3.
4.

Verze 3

V chatě jsou kamna na dřevo.
Zatopení – otevřete klapku do komína (na kamnech zezadu na komínové rouře – klapka nahoru =
otevřeno, klapka do boku = zavřeno) a povytáhněte popelník.
Jakmile se teploměr na komínové rouře dostane do bílého pole, zatlačte popelník a zavřete klapku do
komína (otočit do boku).
Přetápění kamen by mohlo vést k požáru střechy a celé chaty. Topte s citem.

