Velkommen til Gjøkvassbu
Hytta har både kjøleskap og komfyr som drives på gass, belysning som drives av
solcelle/ 12 volt, aggregat for lading av batteri under mørketiden, ved og
gassovn for varme.
En enkel bruksanvisning på de ulike tingene kommer her. Alle bruksanvisningene
ligger i øverste skuffe til venstre i kommoden på soverommet.
Gassflaske – tilkobling

•
•
•
•

Når dere kommer til hytta er tilkoblingen koblet fra. Koble til denne, 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 bod i yttergangen. (meld fra om det er tomt)
Gassvarsler er plassert på batteri, den slås på/av når der ankommer/
forlater hytta.

Gasskjøleskap

•
•
•

•
•

Gass må være koblet til, og bryter må være «på».
Bryter til venstre skal ikke røres.
Når kjøleskapet startes, husk at det tar litt tid før det kommer gass i
systemet.
o Press bryter i midten inn, samtidig trykker dere gjentatte ganger på
knapp til høyre for denne. Kjøleskapet antenner når indikatoren til
høyre beveger seg til grønn.
o Dere regulerer temperatur på kjøleskap ved bryter i midten.
Kjøleskapet slukkes kun når gassen stenges av!
Tøm og vask kjøleskapet, og sett døra på gløtt.

Gasskomyr
•
•
•

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 ved
blussen. Hold inn bryteren ca 30 sek før den slippes (viktig første gang
den benyttes).
Stekeovn antennes ved å tenne bluss i bunnen av stekeovnen.

Sovesofa
•

Sofaen kan med enkle grep gjøres om til en dobbelseng. Overmadrass
ligger under den ene sittedelen.

Hund
•
•
•

De med hund må ta hensyn til de som ikke har hund når de leier hytta.
Hund i sofa/ senger skal ikke forekomme.
Vinterstid er områdetet vinterbeite for rein. Det skal tas hensynhensyn til
reindriften, og hundekjøring skal begrenses til et minimum så lenge det er
rein i nærområdet vinterstid.

Solcelleanlegg

•
•
•

•
•

Når dere ankommer hytta, trykk en gang på knappen til høyre. Da vil det
bli strøm til de ulike lampene.
Batterrlader skal ikke røres. og skal alltid være koblet til.
Inverter
o Denne kan slås på ved å trykke på start knapp. ved bruk av denne
kan man lade telefoner mm. Benytt aldri utstyr som krever mer enn
600 W.
Vinterstid er det nødvendig å benytte aggrgat for å lade batteri. Pass på at
batteri er tilstrekkelig oppladet når dere forlater hytta.
Når dere forlater hytta, pass på at alle lys er slukket, og trykk en gang på
knappen til høyre.

Aggregat
•
•
•
•

Er plassert i vedboden, sammen med bensin.
Følg bruksanvisningen på aggregatet ved start/ stopp, koble til ledningen
som henger ved takutstikket.
Er det skikkelig kaldt når du ankommer, kan aggregatet være tungstartet
(det kan være en fordel å bære aggregatet inn i hytta slik at det får
romtemperatur før du deretter tar det ut og starter).
Fyll opp tanken på aggregat når du forlater hytta.

Støvsuger
•
•

Er plassert i boden, nye støvsugerposer er i kommoden på soverommet.
Skal KUN benyttes med aggregat. Stikkontakt under kjøkkenvindu.

Gassovn
•
•
•

Er plassert i boden og kan benyttes når du ankommer hytta vinterstid og
det er ekstra kaldt (ikke som eneste oppvarming).
Koble til gassflaske, hold regulatorbryter nede og trykk på knapp til gassen
antennes.
Stenges ved å koble fra gassen.

Vedovn
•
•
•
•
•
•

Ha døra på gløtt en liten stund når du tenner opp. Steng deretter.
Trekken reguleres på hendel under ovnen foran, og kan reguleres ved
hendel bak på ovnen.
Benytt gjerne luken på høyre side når du skal legge inn mer ved i ovnen,
da unngår man noe røyk og at aske kommer ut.
Kjele som står ved siden av ovnen kan benyttes til å varme varmtvann.
Søppel skal aldri brennes i ovnen!
Fyll opp vedkurven og vednett med ved og tennved før du forlater hytta.

Kjøkkenvask/ kjøkken:
•
•
•
•
•

Benyttes kun til gråvann/ oppvaskvann.
Kaffegrut/ matrester skal aldri tømmes i avløpet.
o Dette helles ut, enten på do eller tømmes ut på bakken ved do
Er avløpet frosset når du ankommer, er det montert varmekabel. Denne
kobles til aggregat. Snelle med skjøteledning står i gangen.
Tøm alle vannbøtter/ dunker for vann når dere forlater hytta.
Det skal ikke gjensettes mat. Alt øvrig avfall skal tas med hjem.

Badstue
•
•
•

Inneholder 2 sengeplasser
Badstua skal tømmes for alt vann når dere forlater hytta, spesielt viktig at
varmtvannstank tømmes
Fyll opp med ved og lag opptenningsved.

Båt
•
•

Årer og 2 redningsvester finnes i vedboden.
Båten skal alltid dras på land, og være vendt opp ned når dere forlater
hytta.

Bålplasser
•
•

Husk bålvett
Anvend gjerne nedfallsved som dere finner i skogen på bålplassene.

Ankomst og avreise
Ankomst er tidligst klokka 18 og avreise senest klokka 17. Gjør rent som
beskrevet i Sjekkliste for rengjøring før avreise. Fyll ut lista, og la denne ligge i
igjen i informasjonspermen slik at nestemann kan se at renholdet er gjennomført
som det skal.

Når dere skal låse ytterdøren, (inn til selve hovedrommet) ta dørhåndtaket opp
før dere vrir om nøkkelen.
Vi i FeFo ønsker dere et trivelig opphold. Skriv gjerne noen ord i
hytteboka og ta kontakt med vertskapet om det er noe som mangler ☺

