Velkommen til Sortbrysttjernkoia
Koia har solcelleanlegg og 12V anlegg til belysning og lading av mindre
elektroniske komponenter. Der er også kjøleskap og komfyr som drives på gass.
Enkle bruksanvisninger for koia vises under:
Solcelleanlegg
•

Ved behov for strøm inne i koia - trykk på knappen til høyre merket "OK"
på displayet ved inngangsdøra. Animasjon av en tent lyspære vil lyse til
høyre på displayet. Anlegget er nå slått på, og lysene kan slås på etter
behov.

•

Det er plassert en USB lader ved kjøkkeninnredningen, hvor mobiltelefoner
og annet mindre elektronisk utstyr kan lades.

•

Anlegget drives av solstrøm og en batteripakke. Slå alltid av strømmen når
du forlater koia, og ellers når den ikke trengs. For å slå av strømmen,
trykk igjen på knappen merket "OK". Animasjon av lyspærene blir nå
mørk.

•

Det er viktig å slå av strømmen for at neste gjest også får oppladet
batteri. Sjekk at strømmen er slått av ved å prøve å trykke på en av
lysbryterne.

•

Grønt lys på display lyser hele tiden, dette kan du se bort fra. Dersom
rødlampe merket med "Warning" lyser; gi beskjed til utleier. Dette gjelder
også dersom noen av lysene ikke skulle fungere.

Gassflaske – tilkobling

•

Tilkoblingen (påtrykksventilen) skal være frakoblet når dere kommer til
hytta. Koble denne til, dra ned den sorte ringen på koblingen og vri
bryteren i samme stilling som på bildet. Den er da koblet til.

•

Når dere forlater hytta, skal påtrykksventilen kobles fra flasken.

•

Ekstra gassflaske står i vedsjåen (meld fra om det er tomt for gass).

Gasskomfyr
•

Gass må være koblet til, og bryter må være «på».

•

Vri bryter til ønsket bluss til midt på (full styrke), hold inne og tenn på.
Hold inn bryteren ca 30 sek før den slippes (ekstra viktig første gang den
benyttes).

•

Stekeovn antennes ved å tenne bluss i bunnen av stekeovnen.

•

Husk rengjøring av stekeovn og koketopp.

Gasskjøleskap
Gasskjøleskapet har egen gassflaske ved kjøleskapet.

1. Åpne gassbeholderen
2. Bryter til venstre vris om til «åpen»
3. Hold inne tenningsventilen (rød knapp) og trykk gjentatte ganger på
tenneren (stjerne og flammemerke)
4. Når flammeindikatoren (on/off i midten) viser at flammen er tent, hold
tenningsventilen inne i ytterligere 15 sekunder.
5. Temperatur reguleres med bryter til høyre.
6. Kjøleskapet slukkes kun når gassen stenges eller kobles fra.
7. Tøm og vask kjøleskapet. Sett døra på gløtt.
OBS! Kjøleskap bør ikke være på i samme rom som noen sover. Dersom
oppholdsrommet brukes til overnatting, bør kjøleskapet slås av om natten.
Hund
•
•
•
•
•
•

De med hund må ta hensyn til de som ikke har hund.
Hund skal fortrinnsvis ligge i medbrakt bur, dersom den er inne i hytta.
Hund i senger og brisk ved spisebord skal ikke forekomme.
Det tillates ikke halm eller oppstalling av hund på hyttetunet.
Vinterstid er området vinterbeite for rein. Det skal tas hensyn til
reindriften.
Hundekjøring må begrenses til et minimum så lenge det er rein i området
vinterstid.

Parkering
Parkeringsplassen er også for andre som besøker området. Parker smart – slik at
det er plass til flere.
Vinterstid er Sortbrysttjernveien ikke brøyta. Parkering blir da ved avkjørsel fra
Nyrudveien (ca 7 km fra Sortbrysttjernhytta). Vis hensyn, og pass på at du ikke

forlater bilen på en slik måte at den er i veien for brøyting eller øvrig trafikk.
Vedovn
•
•
•
•

Ha døra på gløtt en liten stund når du tenner opp. Steng deretter.
Den store kjelen (10 liter) kan benyttes til å varme vann på ovnen.
Søppel skal aldri brennes i ovnen.
Fyll opp vedkurven med ved og tennved før du forlater hytta.

Kjøkken
•
•
•
•
•

Vann kan hentes i Sortbrysttjernet både sommer og vinter. Vær forsiktig!
Vaskevann/sølevann og kaffegrut tømmes i god avstand fra hytta (bak
utedo)
Tøm alle vannbøtter/dunker for vann før avreise.
Det skal ikke gjensettes mat.
Alt avfall skal tas med ved avreise.

Badstue
•
•
•

Alle bøtter og vannkar i badstua skal tømmes for når du forlater hytta. Det
er spesielt viktig at varmtvannstank tømmes.
Fyll opp med ved og opptenningsved.
Tørk over benker med rent vann etter bruk. Snu alle bøtter.

Bålplasser
•
•
•
•
•

Husk bålvett!
Bruk bålplassen.
Det er ikke tillatt å lage nye bålplasser på tunet.
Dersom det er tvil om det fortsatt er glør i grua ved bålplassen, hell vann
over.
Det er koselig med bål, men i hytteleien inngår ikke ved til utstrakt
bålfyring. Det er ikke tillatt å felle skog rundt hytta for å skaffe ved til bål.
Ta gjerne med egen bålved i sekker.

Vi ønsker dere et trivelig opphold. Skriv gjerne noen ord i hytteboka og
gi oss tilbakemelding etter oppholdet via vår hjemmeside www.fefo.no
Lenke:
https://www.fefo.no/friluftsliv/leie-hytte-i-pasvik/tilbakemeldinghytteleie/
Hilsen oss i FeFo/Finnmarkseiendommen

