Furuli
Dette er en oversikt over ting og tang ang. hytta. Husk at ting kan endre seg, så det er lov å bruke
sunt vett.

Når du kommer
•

Slå på strøm vha hovedsikringen.

•

Åpne for gass, også til doen.

•

Sommer: sjekk at det er vann i vanndunken.

Når du drar
•

Slå av strøm vha hovedsikringen. Hvis du har brukt annekset, så husk strømmen der også.

•

Steng gass, også til doen.

•

Tøm alt vann. Kjøkkenbenk og badstua. Dunken i badstua må tømmes. Senkepumper må
tømmes helt, ingen vann i slanger.

•

Ang. badestampen, se lenger ned.

•

Sommer: Etter at strømmen er slått av, åpne varmtvannskranen for å slippe ut trykk, og
steng den igjen.

•

Vask opp, om nødvendig - vask gulv, eller i det minste støvsug!

•

Lås. Husk sjåen og annekset.

Nøkler
Nøkler til sjåen og annekset henger på et nøkkelknippe bak kjøkkendøra.

Strøm
•

«Hovedbryter/sikring» er den sikringen som er helt til venstre på veggen over batteriene.

•

Under verandaen er det en ekstra bryter for vannet. Normalt skal denne ikke brukes, men
dersom du må stenge vannet fort og er utendørs er det greit å nå den

Vann
Vi har sommervann. Sjekk for sikkerhetsskyld at det er vann i dunken under verandaen. Når
strømmen er tilkoblet (se over) skal det være nok å skru på varmtvannskranen. Kaldtvannkranen
skal være strengt.
Om vinteren henter vi vann på isen, og bruker 12V senkepumpe med bryter. Da skal
kaldtvannkranen stå åpen, og varmtvannkranen være stengt.

Badestampen
Dersom badestampen har vært brukt: Tøm aske fra ovnen. Bruk egen spade som står i bålhuset, fyll
i metallbøtte som også står i bålhuset. Dette må gjøres før stampen tømmes. Asken må ikke kastes
slik at det kan ta fyr i lyngen. Hell gjerne vann på asken før du kaster den. Sted for å kaste er i
bakken nedenfor stampen.

Vask stampen. Du finner en klut hengende over en sprayflaske i kjøkkenbenken. Spray på kantene
og vask innsiden i sin helhet. Husk å legge lokket på og stropp slik det var da du kom (ikke stram
for mye).
Sommer: vanntilførsel skal være åpen, bare bittelitt, slik at stampen er fyllt til neste hyttebesøk.
Proppa på siden skal ikke stå i. Men når du skal fyre i stampen, må du sette troppa i og stenge
kranen.

Gass
Gassen står i en «boks» ute på verandaen. Det er alltid to gassflasker der, og den ene er «tilkoblet».
Vipp den lille flippen nedover (du vil også se en rød «flamme» på bryteren), da er gassen på.

Kjøleskapet er ofte litt problematisk. Sjekk om tilførsel er åpen i
skapet ved siden av komfyr (se under). La gassen stå på i 10-15
minutter før du prøver å tenne gassen. Den beste måten er å bruke
fyrstikk nede til venstre i bakkant av kjøleskapet. Hold knappen til
høyre inne i minst 30 sekunder før du prøver å tenne.
På vinteren stenges tilførsel til kjøleskapet. Dette gjøres inne i
skapet til høyre for komfyren. Bildet viser to «brytere» som begge
er på. Den blå er til kjøleskapet, den røde til komfyren. Sjekk dette dersom du ikke får kjøleskapet
«i gang».
Innedoen har egen gassflaske som står på veggen til høyre for ytterdøra. Åpne tilførsel før doen tas i
bruk.

Vann
Vi har sommervann fra to kilder, til venstre fra myra (tjukt svart rør),
til høyre, helt bak på kranen, fra brønnen. Det fra myra brukes til
stampen og vanndunken (vannet skal alltid «piple» inn i
vanndunken).
Vannet fra brønnen kan brukes til å fylle vanndunker, f.eks dersom
du skal ta badstu og trenger vann.

Sjåen
Det er en «smekklås» i sjåen. Når du åpner døra, hold låsen åpen og
trykk knappen til venstre ned for å holde låsen åpen. Ta den samme
knappen opp for å «aktivere» låsen igjen.

Innedoen – Cinderella
Det er veldig greit dersom folk kan gå på utedoen, ikke bruke denne!
Men, må den brukes er det utrolig viktig at det legges pose i skåla før det gjøres noe «arbeid». Sjekk
at posen med innhold «slukes» etter at du har skylt ned (ved å trykke på egen knapp). Se
bruksanvisning i bladhylla ved doen.

Utedoen
Dersom det er høst/vinter og lys trengs på utedoen må strømmen i annekset slås på. Dette gjøres på
en liten regulator inne på «boden» i annekset.
Dopapir fins i skapet.

Aggregat
Det lille, gule aggregatet brukes når TV-en skal brukes.
•

Ved start, vri bryteren oppe til venstre til «start», og bryteren under startsnoren til «on». Det
er ofte lurt å slå av «smart trottle» (tror det er det det heter). Dette er en bryter på høyre side
på aggregatet.

•

Dra i startsnoren.

•

Etter start settes bryteren oppe til venstre til «run».

•

Sett støpselet inn i kontakten.

•

La «smart trottle» være på i opptil 15 minutter (viktig å slå av!).

•

Slå av ved å vri bryteren under startsnoren til «off».

•

Fyll opp med bensin straks du er ferdig!

Det store røde aggregatet (Honda) brukes stort sett til verktøy, støvsuging etc. Fungerer iht
beskriverlsen over, bortsett fra «smart trottle» (ser ut som en hare) som normalt ikke trenger å stå
på.

Bålhuset
Det henger brannslukningsapparat i bålhuset. Det skal ikke ligge aske igjen etter deg.
Gardinene i bålhuset må alltid trekkes for når huset ikke brukes, også over natta. Dette er for
å hindre at fugl flyr i glassrutene og stryker med. Vi har virkelig behov for fluesnappere.

Badstua
Skifersteinen skal ligge helt inntil lekasteinene under ovnen slik at
ev. glør ikke faller ned på gulvbelegget.
Sett steinen opp når gulvet vaskes, og la den stå oppe når du drar.

Telefon/internett
Telefonen henger på veggen til venstre for det store vinduet i stua. Det står et simkort i, et
tvillingkort til Hans’s telefon. Det betyr at den normalt ikke skal brukes, og det er ialfall ingen
grunn til å ta telefonen, det er ikke til deg! Dersom telefonen trenger å lades ligger det lader i hylla
over TV-en.
Oppe på hylla over vinduet ved sofaen står det en ruter. Slå på med
bryter på høyre side (dersom den ikke allerede er på).
Nettet heter baalhuset, og passordet er bygget2000.

