
 

 

 

 

Pirts ar kublu ekspluatācijas noteikumi. 
 

Uzsākšana. 

1. Novietot piekabi ar pirti un kublu līdzenā horizontālā vietā. 

2. Nofiksēt piekabes ratus, izmantojot tam paredzētos klučus. 

3. Uzstādīt atbalsta “kāju” piekabes priekšpusē, izmantojot regulējamo riteni, piekabi pieceļot 

vai nolaižot. 

4. Nolaist visas četras atbalsta “kājas”, zem kurām novietot koka plāksnes. 

5. Noņemt kubla vāku un novietot to sausā un tīrā vietā. 

6. Uzstādīt dūmvadu, kas sastāv no 3 daļām. 

7. Piepildiet kublu ar tīru ūdeni (bez duļķiem, māliem, smiltīm u.c.) līdz ieteicamajai ūdens 

atzīmei. 

8. Kad kubls piepildīts (ūdens pārklāj augšējo ūdens cirkulācijas caurules augstumu), var sākt 

kurināt kubla krāsni. 

9. Tikai pēc kubla piepildīšanas ar ūdeni, papildus trepi, kas nāk komplektā, kārtīgi novietot 

piekabes sānā, lai tas būtu stabils. 

10. Pirts krāsni drīkst sākt kurināt, kad piepildīts ūdens tvertne pie skursteņa. 

11. Krāsnis kurināt tikai ar lapu koku kvalitatīvu malku.  

12. Kubla krāsns un pirts krāsns durtiņām kurināšanas laikā jābūt aizvērtām! 

13. Ūdens kublā uzkarst 1-2h laikā, atkarīgs no gaisa temperatūras ārā. Normāla ūdens 

temperatūra kublā ir 35-40 grādi. Nepārsniegt 40 grādu ūdens temperatūru! 

14. Hidromasāžas sistēmai, gaisa burbuļiem un apgaismojumam nepieciešama elektrības padeve 

(220v). 

15. Pirms kubla lietošanas izvērtēt savu veselības stāvokli. 

16. Vienlaicīgi maksimālais personu skaits kublā ir 6-8 personas. 

17. Ja pirts un kubla lietošanas laikā tiek konstatēti kādi bojājumi, nekavējoties pārtraukt tā 

lietošanu un paziņot par to iznomātajam. 

Novākšana. 

1. Iztecināt ūdeni (pagriežot krānu) no kubla drīkst tikai tad, kad krāsns ir pilnībā atdzisusi! 

2. Aizliegts atstāt ūdeni kublā, ja āra temperatūra ir zem 0 grādiem. 

3. Pēc ūdens iztecēšanas kubls jāizskalo. Nekādā gadījumā netīrīt kubla vannu ar spēcīgiem 

tīrīšanas līdzekļiem vai raupjiem, asiem sūkļiem vai birstēm. 

4. Iztecināt ūdeni no ūdens tvertnes pirtī. 

5. Iztirīt pirti. 

6. Pēc ūdens iztecināšanas no kubla, ūdens jāiztecina arī no krāsns. 

7. Nepieciešamības gadījumā veikt krāsniņu tīrīšanu. 

8. Kad ūdens no kubla un pirts ir izlaists, var pacelt atbalsta kājas un pieāķēt piekabi pie 

automašīnas. 

Pirts ar kublu lietošanas drošības noteikumi. 

1. Uz piekabes pirms balstu nostiprināšanas kāpt aizliegts. 

2. Aizliegts veikt darbības, kas skrāpē kubla vannu, t.sk. kāpt ar  

apaviem kublā. 

3. Aizliegts darbināt hidromasāžas sistēmu kamēr ūdens nav  

sasniedzis pietiekamu līmeni. 

4. Piekabi aizliegts pārvietot, ja kubls ir pilns ar ūdeni. 



 

 

 

5. Kublā iekāpt un izkāpt tikai tam paredzētā vietā. 

6. Kublā bez uzraudzības nedrīkst atstāt mazus bērnus. 

7. Aizliegts pie kubla ūdens pievienot aromātiskās eļļas, krāsvielas utml. piemaisījumus. 

8. Aizliegts lekt kublā. 

9. Atrodoties pirtī vai kublā, nedrīkst lietot plīstošus traukus. 

10. Nepieskarties pie karstās krāsns un skursteņa gan pirtī, gan pie kubla. Apdegumu risks. 

11. Aizliegts liet alu un citus saldinātus dzērienus uz pirts akmeņiem. 

12. Nebojāt un saudzīgi izturēties pret inventāru – grīdas redele, spaiņi, galvas paliktņi, 

termometri, kausiņš u. c. 

13. Ievērot vispārpieņemtos elektrodrošības noteikumus. 

14. Aizliegts pirtij ar kublu un platformai veikt jebkādas iepriekš ar iznomātāju nesaskaņotas 

vizuālas un tehniskas izmaiņas. 

 

Jautājumu gadījumā sazināties ar mums! 

Tālrunis: +37126590640                         Epasts: info@affuo.com 


