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Vuoron aloitus:
Seuran vuoroa varten jäädytys laitetaan topista ohijuoksulle ettei kiipeilijät kastu
(kovin pahasti).
Talkooporukka pyrkii järjestämään paikalle henkilön joka laittaa ohijuoksun päälle
ennen vuoroa, joko jo edellisenä päivänä tai vuoron alussa.
Jos näin ei ole kuitenkaan käynyt niin ensimmäinen vuorolle tullut kiipeilijä laittaa
jäädytyksen ohijuoksulle seuraten ohjeen ”Jäätornin huolto-ohje” kohtaa ”Topin
laittaminen ohijuoksulle”. Ohje löytyy kopista ja topista, samoin kuin jakotukin
kaavakuva johon hanat on nimetty. Topista löytyy myös Ikean kassista vedenpitävät
lämpöhanskat. Jos tuntuu ettei onnistu tai epäilet että homma ei mennyt putkeen
niin kerro asiasta seuraaville kiipeilijöille ja pyydä auttamaan tai soita Juha
Lipponen 050-3631080.
Vuoron lopetus:
Samaten talkooporukka pyrkii saamaan vuoron lopussa paikalle henkilön
palauttamaan jäädytyksen takaisin päälle. Jos näin ei kuitenkaan käynyt niin
viimeinen kiipeilijä laittaa jäädytyksen takaisin päälle jos tuntee asian osaavansa.
Muussa tapauksessa seuraavan päivän huoltovuoro laittaa taas jäädytyksen päälle.
Jäädytys laitetaan takaisin päälle seuraavan ohjeen mukaisesti.
Jäädytyksen laittaminen takaisin päälle ohijuoksulta:
- Vie suuttimet kopista takaisin toppiin.
- Kiinnitä letkut jakotukkiin.
- Varmista että letkullisten lähtöjen hanat on auki ja muut kiinni.
- Laita suuttimet letkujen päihin.
- Asettele letkut tornin ulkopuolelle sopiviin jäädytyssuuntiin (EI HÄRSKIHÄNKIN
PÄÄLLE)
- Avaa erotushana ( jos on jäässä niin käytä topissa olevasta Ikean kassista
löytyvää kuumailmapuhallinta sulatukseen )
- Käännä ohijuoksutushana pienemmälle niin että suuttimista alkaa tulla sopivasti
vettä
( EI KOKONAAN KIINNI! )
- Tarkista että kaikista suuttimista tulee vettä. Jos ei tule niin selvittele missä on
tukos ja sulata kuumailmapuhaltimella. Jos ei selviä/onnistu niin sulje ko. lähtö,
irroita letku ja vie letku ja suutin koppiin sulamaan (letkun voi heittää alas kunhan ei
ole kukaan alla).
- Asettele letkuja vielä paremmin ja säädä tarvittaessa suuttimien sumua:
Pikkupakkasella ja tyynellä sumua ( -5C asti ), kovemmalla pakkasella ja tuulella
pisaraa. Pyrkimys on että vesi valuu jään ulkolaitaa pitkin. Pitää välttää sitä että se
muodostaisi altaita tornin ja jään väliin (puskee tornin sisälle).

