INSTRUKTIONER

103 m2, 8 bäddar
3 Sovrum
2 Dusch
2 WC
50m till skidspår
1 km till Fiske
1 km till fjällkrog
2,8 km till mataffär
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diskmaskin
Innan start av diskmaskin måste vatten kopplas på (timer)
Tryck på touchknapp (Damixa) till vänster om blandare
-

Ett tryck ger vatten i 3h (indikeras av grön lampa)
Två tryck ger vatten i 12h (indikeras av blå lampa)

Om indikatorn blinkar grönt och blått håller batteriet på att ta slut och måste då
bytas. Batterihållaren sitter i skåpet under diskbänken och nytt 9V batteri finns
vanligtvis bredvid den.
Diskprogram finns beskrivna i överkant på diskmaskinsluckan. Panelen aktiveras
med lätt beröring av finger. Om touch knapparna inte reagerar så testa att blöta
fingret lite.
OBS! Diska ej kökskivar i diskmaskin

BAstu
Styrpanel sitter på väggen bredvis torkskåpet.
Strömbrytare för bastubelysning sitter tillsammans med
brytaren för rumsbelysningen.
Start av bastu:
-

Tryck på ”ON/OFF”
Ställ in ”Temperatur” (80-90C brukar vara lagom),
avsluta med att trycka på ”OK” för att spara värdet
Ställ in ”Badtid” (03:00 brukar vara lagom), avsluta
med att trycka på ”OK” för att spara värdet
Håll inne ”OK”-knapp i ca 3 sek tills ett klick hörs från bastuaggregatet och
bastun startar

Om inte bastudisplayen visar något kan det bero på att ”vippströmbrytaren” under
bastuaggregatet blivit påverkad, testa i så fall att ändra läge på den.
Det tar ca 45 min för bastun att uppnå 85C

Öppen spis
Innan eldning säkra att tilluften är fri från snö
Elda:
-

Dra ut spjället under glasluckan max
Elda med stängd lucka
När brasan tagit sig, skjut in spjället tills den
röda lappen inte syns

Tilluft öppen spis

Vanligtvis bör det finnas minst en koppartunna med ved vid ankomst. Lämna gärna
liknande till nästa gäst. Ved finns att köpa på ICA vid hotellet.
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Induktionshäll
Hällen är utrustad med touch panel. Vid en lätt beröring av en symbol aktiveras
tillhörande kokzon/funktion. Så snart elektroniken registrerat ditt val hörs ett
pipljud, en kontrollampa tänds och en bokstav eller ett nummer visas i displayen.
Tryck endast på en knapp i taget.
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Ugn
Ugnen är utrustad med barnspärr. Dra spaken åt sidan för
öppning av ugnsluckan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Belysning
Övre-/nedre värmare
Grill (endast infravärme)
Stor grill (infravärmare + övre värmare)
Grill & Fläkt
Varmluft & nedre värmare
Varmluft
Upptining (endast fläkt)
Nedre värmare & Fläkt
PYROLYS rengöringsprogram Ugnen värms upp till ca 500C.
OBS! För att använda denna funktion krävs noggrann studie av instruktionsbok
11. Snabb förvärmning av ugn
Vid användning av ugnstermometer (finns i lådan till vä om häll) kom ihåg att sätta tillbaka
den skyddande metallpluggen efteråt

Fläkt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Av/På
Fläkt läge 1-3
Boostfunktion (fläkt max)
Belysning
Filterlarm*
30min timer, vid aktivering slås fläkten automatiskt av
efter 30min
7. ”Clean & Fresh. Fläkten går 5min varje timme i
effektläge 1
*Vid larm har 100 drifttimmar uppnåtts och kontroll/rengöring av metallfilter krävs. Ta bort kolfiltret
från metallfiltret (får ej blötas) och rengör metallfiltret med varmvatten och diskmedel. Låt filtret torka
innan återmontering. Nytt kolfilter finns i skrubben vid behov av byte. Efter filtrets kontroll och
rengöring tryck på sensor ”5” (minst 5 sek, varefter timräknaren nollställs.

Värme
Huset är utrustat med frånluftsvärmepump och vattenburen golvvärme.
Rumstemperatur är normalt förinställd på 20C. Övervåningen är lite svalare än
nedervåning därför finns där ett extra fristående el-element.
Höja/sänka:
-

Öppna frontluckan på värmepannan
Välj flik ”inomhusklimat” med hjälp av
manöverratten, tryck ”OK”
Gå in i meny ”temperatur”
Ändra termometern till önskad temp, tryck ”OK”

Obs! Det tar tid innan förändring slår igenom förhuset pga ”tröghet” i betongplatta
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Torkskåp
Torkskåpet är försedd med automatiksom känner av när plaggen är torra och
stänger därefter avsig själv.
Starta torkskåp:
-

Tryck på ”ON/OFF”
Välj program ”Auto 40C eller “Auto 60C”
Tryck “Start/Stopp”, torkskåpet startar

Vatten
Huvudavstängningskran finns under bastulav. Ska normalt var på.

El
El-central finns i skrubb bredvid kyl samt utomhus under köksfönster. El-centralen
är utrustad med jordfelsbrytare för samtliga grupper. Utomhusbelysning styrs av
astronomiskt tidur (belysning för altan tänds/släcks via vardagsrum.

Internet
Huset är utrustat med fritt Wifi (100/100mb) via fiber samt nätverksuttag i
vardagsum. Om TV eller Wifi strular så testa att starta om routern i städskrubben.
Nätverket heter:
Lösenord:

Se anslag på insida
ytterdörr eller på Routern

TV
Plasma-TV. Basutbud från Serverado/Viasat via fiber.
För att starta TV:
-

Tryck på ”ON/OFF” på TV-dosan (stora fjärrkontrollen)
Tryck på ”ON/OFF” på dosan till digitalboxen (lilla fjärrkontrollen)

Digitalboxen ska vara kopplad till ingång ”HDMI 1” på TV:n
Volymen styrs både via stora fjärrkontrollen och på sidan av den lilla fjärrkontrollen

Stereo
För att koppla in extern ljudkälla använd förinkopplad sladd med 3.5mm kontakt
som sticker ut under förstärkaren och välj ”Aux”. Adapter för Iphone finns i
lådan i TV-bänken.
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Snöröjning
Vemdalsskalets Vägförening (www.vskvag.se) ansvarar för områdets snöröjning.
Snöröjning för området startar efter bestämt roterande schema. Först röjjer de
vägarna sedan kommer de tillbaka och skottar infarter och parkeringar. Vid kraftig
blåst finns risk för att vägen närmast stugan yr igen.
Vid akut behov av snöröjning kontakta vägfogden Kjell Tjärnås på 076-066 76 64.

Sopor
Container för hushållssopor finns i området nedanför stugan (ca 500m) samt efter
vägen när man närmar sig parkeringen vid Vemdalsskalets skidanläggning.
Källsortering (glas, metall, papp.. finns vid parkering mittemot ICA Vemdalsskalet
Källsortering

Sopor
Hotellet

Stuga
Sopor

Sängar
Huset har 8 bäddar fördelade på tre sovrum. Bäddarna är utrustade med
resårmadrass, bäddmadrass, madrasskydd, täcke och kudde med kuddfodral.
OBS! Sänglinnen ingår ej.
Sovrum 1: 1st dubbelsäng 160cm (går att göra till 2st enkelsängar)
Sovrum 2: 1st våningssäng, 120cm + 90cm
Sovrum 3: 2st våningssängar, 120cm + 90cm & 90cm + 90cm

Instruktionsböcker
Instruktionsböcker för utrustning i huset finns i låda till vänster om ugn
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Städinstruktion
Städutrustning, kemikalier och dammsugare finns i skrubb bredvid kylskåp.
Kök
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Diska och återställ porslin
Rengör kyl och frys, lämna dem påslagna
Rengör micro, ugn och häll
Rengör fläkt. Blöt ej kolfilter som sitter på insida av fettfilter
Torka av köksbänk, diskho och blandare
Töm sopor, lämna soptunna med en ny påse

Vardagsrum
✓
✓
✓
✓

Töm och rengör öppen spis. Aska töms i askhink som står utanför entrén.
Torka av tv-bänk, mat – och vardagsrumsbord
Återställ stolar, kuddar och filtar
Lämna gärna koppartunnan full med ved och sätt i nya värmeljus i lyktor

Sovrum 1-3
✓ Skaka av täcken och mattor och öppna upp mörkläggningsgardiner
WC övervåning
✓ Rengör toalett och handfat (även silen)
✓ Töm silen i duschen och torka av duschglas och spegel (glasputs)
WC nedervåning
✓ Rengör toalett och handfat
✓ Torka av spegel
Bastu/duschrum
✓
✓
✓
✓
✓

Torka av bastulav och töm bastuhinken
Torka av bastudörren (glasputs)
Torka ur torkskåp
Töm silen i duschen och rengör duschglas
Torka av sittbänken

Golv/trapp
✓ Dammsug och våttorka samtliga golv och trapp.
Innan avfärd
✓
✓
✓
✓
✓

Lämna alla innerdörrar lite öppna (även bastudörr)
Ställa värmepannan på 20C
Släck alla lampor. Utebelysning styrs automatiskt
Lås altandörr och säkra att alla fönster är stängda
Lås ytterdörr och lämna nyckel enligt beskrivning vid bokning
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