Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2
Brannvarsling
 Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut.
 Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje.
 For å deaktivere hold inne svart knapp på ”Elotek Firealarm” til
stemme bekrefter utkobling.

Brannslokking
 Ring brannvesenet 110 ved brann.
 Brannslage i tekniske rommet i kjelleren.
 Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.
Bruk av platetopp på kjøkken
Platene betjenes med en hovedbryter til venstre på panelet
Hold fingeren på bryteren i ca. 2 sekunder for aktivering
For å bruke varmeplaten øverst til høyre må du holde knappen nede slik at
det tennes en liten rød diode.
Deretter betjenes hver enkelt plate med sin bryter på panelet.
Kjøle og fryseskap
 Fryser skal stå på ca – 24 grader.
 Kjøleskapet skal stå på ca + 4 grader.
 Ikke slå av fryser eller kjøleskap.
 Pipelyd vil varsle temperaturfall (strømbrudd, justering eller åpen dør)
 Trykk på knappen øverst på skapet for å bli kvitt lyden.
 Gjenta. Pipelyden forsvinner først når riktig temperatur er oppnådd.
Bruk av gasspeisen.

1. Gasspeisen aktiveres med intervallbryter på veggen ved siden av peisen.
Peisen skal tennes automatisk når bryteren slås på. Dette er gitt at
pilotflammen brenner.
2. Peisen skal normalt ikke justeres.
3. Skru av peisen etter bruk. Den er kostbar i drift og det tar noe
tid for gulvvarme og termostater å hente seg inn igjen etter at
peisen har vært i bruk.
4. Skru av gassen hvis du har problemer med peisen. Pilotflammen
kan slukke. Ta i så fall kontakt resepsjonen.
Vaskemaskin.
Vaskemaskinen befinner seg i tekniske rommet ved bunnen av trappen i
kjelleren. Bruksanvisning i ringperm.
Bruk av badstuen i 1. etg..
Badstuen er i rommet innenfor badet i 1.
etg.
Fyll vann i beholder øverst til venstre på ovnen for å få produsert damp.
For å aktivere ovnen må du vri på bryteren nede til venstre på ovnen. Da vil
det bli lys i panelet på ovnen.
Ved å trykke på ”Time” og holde den inne velger du hvor lenge ovnen
skal være på.
Ovnen blir stående på i 3 timer hvis du ikke avbyter den med ”Off” knappen.
Ved å velge ”Temp” og holde den inne velger du hvor varmt du vil ha
det.
Ved å Velge ”RH%” knappen og holde den inne velger du hvor fuktig
du vil ha det. Nivå 4 er middels fuktig.
Du må i tillegg aktivere steamfunksjonen med knappen til høyre på
panelet.
Vi ber om at du utviser forsiktighet ved bruk av badstuen, og at barn
holdes under oppsyn ved bruk av badstuen. Husk å dusje før bruk.
Det gjør det riveligere for alle som kommer etter deg.
Badstuen kan yter 8 kilowatt, så det er normalt ikke nødvendig med
så lang forhåndsoppvarming.
Sett på avsugningsvifte når du bruker badstuen. Se eget punkt.
Bruk av innendørs massasjebad
 Fyll i vann
 For luftmassasje trykk inn knappen til høyre for overløpsventil i karet

 Du skrur av og justerer luftmassasjen med samme knappen
 Sett på avsugningsvifte

Bruk av utendørs boblebad.
For å få tilgang til karet må du ha betalt for dette. Det kan du enten gjør ved
bestillingen av hytta, eller du kan etterbestille dette ved å ta kontakt med
bookingen. Du vil da få utlevert en nøkkel som gir deg mulighet til å låse
opp og fjerne dekselet som ligger over karet.
Karet vil noen ganger kjøre en renseprosess. Det vil da være bevegelse i
vannet, og lyd fra karet. Dette er normalt. Ikke avbryt prosessen. Karet er
sjekket for synlige skader før du kommer.
Vannet er kontrollert med rett tilstand av klor. Temperaturen ca 39
grader C. Det er veldig viktig at du ikke endrer på dette!
For å fjerne dekslet gjør du følgende;
1. Løft første halvdel av dekslet over den svarte bøylen.
2. Brett lokket forsiktig dobbelt over bøylen.
3. Løft bøylen slik at dekslet blir hengende bak karet.
4. Det er en fordel å være to, slik at du ikke skader bøylefunksjonen.
Viktig før bruk.
Alle som skal opp i karet MÅ dusje først.
Bruk IKKE : SOLKREM – PARFYME eller BADEOLJER
Dette ødelegger vannet, og det må da skiftes.
Karet er beregnet for bruk av maksimum 8 personer.
HUSK!!!!! Uteboblebadet er ment for velvære, IKKE ment for
hygienisk renhold.
Under bruk.
Du aktiverer luftmassasjen ved hjelp av panelet på karet.

Du skrur av luftmassasjen ved hjelp av panelet på karet. Noen av
karets posisjoner kan justere dysene individuelt ved hjelp av
knappene rundt kanten av karet.
Viktig etter bruk.
Om det er sølet ut vann av karet eller at vannstanden er kommet
under midten av inntaket over filtrene ( de to runde tallerken
formede grå plastdekslene over filtrene ) må det etterfylles vann.
Slange og kran finnes på veggen på hytte 2 og i bod kjeller ved
trappa på nr. 1.
Nivået skal ikke være over eller under de vertikale sprinklene mellom
filteret og toppen.
TILSETT ca 1 spisesje med klor. ( hvit boks med gul skrift )
Legg på lokket og påse at det tetter godt.
Karet kontrolleres av vaskepersonale ved utsjekk.
Ved utsjekk av hytta blir karet kontrollert . Karet skal være
avleveres med korrekt vannstand og riktig vanntemperatur. Det tar
over ett døgn å klargjøre karet ved misbruk. Om det er skader eller
vanntilstanden er ødelagt må dette derfor erstattes av dere som har
leid det.
Om dere bruker tar disse få forholdsregler får neste mann en like
fin opplevelse i badestampen som dere forhåpentligvis har hatt.
Friskluftanlegg for hele hytta.
Vifteavsuget bestemmes for badene og hytta ved hjelp av egen
betjeningsbryter med fire nivåer.
I Nuten 1 er denne plassert ved siden av dør til det lille badet i 1. etg.
I Nuten 2 er den plassert mellom speilet og dør til garderobe i 1. etg.
Bryteren har fire valg. Det er ikke mulig å slå anlegget helt av. Husk
å bruke anlegget hvis mange dusjer, eller dere bruker badstue og
innendørs boblebad.
Gasspeisen har eget avtrekk og påvirkes ikke av viftefunksjonen.
Gulvarme og temperaturregulering
 Gulvvarmen har en viss treghet, ikke forvent raske endringer ved
regulering av termostat.
 Gulvvarm i kjøkken og gang kan påvirkes av peisvarme.
 Det er mulig å stille varmen forskjellig i mange av rommene.

 Noen av soverommene har temperaturregulering sammen med
naborommet.
TV og parabolanlegg.
 Trykk inn på -knappen på TV’en
 Trykk inn en kanalknapp på fjernkontroll
Radio / CD spiller.
Finner du i høyskapet i storstua og betjenes med fjernkontroll merket ”JVC”.
Røyking
Det er ikke tillatt å røyke inne. Vi anmoder om at det røykes utendørs.

