HEPAKKA
Huippuhuvila Rukalla

TALOKIRJA
Tervetuloa huvila Hepakkaan viettämään lomaasi
Toivomme lomasi sujuvan mukavasti. Hepakka Oy:n varusteet on käytettävissä koko lomasi ajan.
Ilmoita tullessasi vuokraajalle vahingoittuneista varusteista tai huonosta siivouksesta.
Hepakan vuodevaatteissa on KÄYTETTÄVÄ AINA LIINAVAATTEITA (lakanoita ja tyynynpäällisiä).
Lakanoita, tyynyliinoja ja pyyhkeitä voi vuokrata RUKA-KOSTA.
Keittiön kaapeissa on elintarvikkeita käytettävissäsi ja voit ostaa tilalle uusia, kun edellinen loppuu. Jos
jokin elintarvike on pilaantunut, niin vietähän sen pois roskikseen.
Kiinteistössä on sähkön ylikuormituksenohjaus. Saunan ollessa päällä, kytkeytyy pois lattialämmitys, vesivaraaja, kuivauskaapit, autopistorasiat jne. Älä turhaan pidä saunaa päällä!
Käytä tehokkaita kuivauskaappeja mieluusti ennen saunankäyttöä, ei lieden käytön aikana tai 22-24 välisenä aikana (lattialämmitys kytkeytyy 22.00 päälle).
Rakennuksessa on logiikkaohjattu valaistuksenohjaus. Painikkeen LEDIN palaessa, siitä sammuu päällä
oleva valo.
HEPAKKA OY:N SISÄTILOISSA ON TUPAKOIMINEN KIELLETTY! Terasseilta löytyy tuhkakupit tupakointia
varten. Myöskin kotieläinten tuonti sisälle on kiellettyä.
Jäteastian tyhjennys tapahtuu joko to tai pe päivänä. Jätä vapaaksi jäteastian edusta, jotta tyhjentäjä pääsee jäteastialle.
Traktori poistaa lumet pihasta. Aja autosi mieluusti autokatokseen lumisateella.
Toivomme asiakkaan lakaisevan terassit ja altaankannen lumesta, samoin mahdollisuuksien mukaan
puhdistavan reitin talon edustalta. Emme halua häiritä sinua lomasi aikana, mutta osallistumme suurien
lumimäärien puhdistukseen.
Varastossa on kynttilöille ja ulkotulille keraamisia lautasalustoja. Käytä suurta harkintaa polttaessasi
kynttilöitä ja muista huolehtia tulien sammutuksesta. Huvilalla on ollut vaara tilanteita kynttilöitten ja
ulkotulien takia.
Älä tuo sisälle hiihtosuksia tai muitakaan ulkoharrastusvälineitä. Liikkumis- ja harrastusvälineitten säilytyksen on olemassa lukollinen ulkovarasto.
Lapsen matkapinnasänky löytyy sinisen huoneen vaatekaapista.
ONGELMIEN TAI NEUVONNAN TARPEESSA OTA YHTEYS RUKO-KO, HEIKKIIN TAI PASIIN.
Heikki Mustonen 0400-610 886
Pasi Korhonen 0400-643 892
Jos olet vuokrannut Ruka-kosta lomasi:
RUKA-KO 0400- 813 344

SAUNA

1. PÅÅKYTKIN ON / OFF
Kytkin oltava ON –asennossa käyttäessäsi saunaa.
Saunan saat poispäältä, käyttämällä kytkintä OFF –asennossa.
3. AJASTINKELLO
Painamalla kellon kohdasta säädät saunan päällä oloajan.
Säädä vain saunomisaika esim. 2h. Sauna lämpiää noin 30 min.
Saunan ollessa päällä moni muu sähkölaite kytkeytyy pois päältä (lattialämmitys, vesivaraaja, kuivauskaapit , jne.) kuormituksen alentamisen takia.
Jos saunotaan useita tunteja yhtäjaksoisesti (3h) voi lämminvesi loppua. Pidä saunomisen välissä yli 45 min taukoja ja sammuta sauna siksi ajaksi.
SAUNOMISEN JÄLKEEN EI TARVITSE VARATA LISÄAIKAA SAUNAN KUIVATTAMISEEN.
4. AJASTIN- JA LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ
Led- näyttö kertoo päällä oloajan ja saunan lämpötilan.
5. LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ
Säätimeen on merkitty optimaalinen lämpötilanarvo n.90 C.
Käytä saunassa aina istuinsuojia (Peflettejä).
Saunan ikkunasta voi näkyä saunojat tielle.
Jos menet altaaseen, huolehdi ettei ulko-ovi mene lukkoon!
Pyri huuhtelemaan lauteet käytön jälkeen.
ÄLÄ VIE KYNTTIÖITÄ SAUNAAN, PALOTURVALLISUUDEN TAKIA.

POREAMME

PÄIVITTÄISEN KÄYTTÖÖNOTON TOIMENPITEET:
1. KLOORAUS (PUHDISTUS)
Poista harjalla lumi kannesta, ennen kannen avaamista, muuten lumi saattaa jäätyä kiinni kanteen ja kansirakenteet rikkoutua lumen/jään painosta.
Pyykkikaapista (pesukoneen yläpuolella) löytyy sinikorkkinen (chlorine) tai valkeakorkkinen klooriton (non
chlorine) pullo altaan puhdistukseen.
Nosta suojakansi puoliksi auki ja käynnistä pesuohjelma CLEAN (alempi isossa ympyrässä) näppäimestä
(käynnistyy viiveellä 1-2 s). Puhdistus on suoritettava päivittäin ennen käyttöä. Mikäli käytätte allasta
aamulla ja illalla, klooraus hyvä suoritettava molemmilla kerroilla.
Laita sinikorkkisesta pullosta ½ -teelusikkaa (lusikka jommassakummassa pullossa) jauhetta altaan suodatinosan koteloon (kuvassa M- kotelo) ja odota pesuohjelman päättymistä kesto n. 10-15 min.
Pesuohjelman jälkeen allas on käyttökunnossa.
Jos altaan vedenpinta on laskenut liian matalaksi (suuttimet pärskyttää vettä), ota yhteys Heikki/
Pasi, saat ohjeet veden lisäämiseen altaaseen. Sopiva määrä on vettä on suodatinluukun alareunasta n. 10
cm korkeudelle. (Epäselvissä tilanteissa soita Heikille tai Pasille)
Käytön jälkeen kansi on suljettava huolellisesti paikoilleen ja sulkea kannen kiinnike remmit
edestä. Muista sammuttaa poremoottori ( JETS- painikkeesta) sekä huolehtia ettei altaan valot jää päälle
(sammuu LIGHT (-) näppäintä painamalla muutaman kerran)
Sulje kansi myös saunassa käyntien ajaksi.
MUISTETTAVAA:
Muista huolehtia takaoven lukitus, ettet jää oven taakse ulos. Ovi on lukossa, kun lukituksen vapautussalpa on kielekkeen alapuolella.
MUISTA PESEYTYÄ HYVIN ENNEN ALTAASEEN MENOA ! Altaaseen tullut saippua ja hiki samentaa vettä !
Allas saattaa olla myös terveydelle vaarallinen raskaana oleville, allergisille, sydänsairaille, verenpaineisille
jne. Pieniä lapsia ei saa jättää itsekseen altaaseen. Myös liian pitkään vietetty aika altaassa aiheuttaa pahoinvointia ja tajuttomuutta.
Jos virität kynttilöitä terassille, hae varastosta keraamiset alustat niille.
Älä vie juomia altaaseen! Samoin muukin epäasiallinen käyttö on kiellettyä. Epäasiallisen käytön puhdistuskulut tulee asiakkaan maksettavaksi
Mukavia, rentouttavia, romanttisia allashetkiä sinulle!!

TV ja internet
Kiinteistössä on SONERAN kaapeli-TV. Kanavat TV1, TV2, MTV, TV4, DW ja TV5 näkyvät Hepakka Oy:ssä.
Jos jokin kanava ei näy, odota muutamia tunteja. Vikailmoitus tehdään SONERAN vikapäivystykseen puh.
0800-19101, Ruka Vuosseli, nietoskuja 10 tai ilmoita meille.
Rakennuksessa on ELKO-link data-siirto järjestelmä. Rasioihin on merkitty TV tai ATK, jos ne on kytketty toimimaan verkossa. Toimintaan on kytketty tällä hetkellä parvi, sininen huone, vihreä huone ja
olohuoneen muutamat rasiat. ATK rasia olohuoneessa sijaitsee keittiöpöydän takana altaan puoleisella
seinällä (merkitty ATK).
Muista huolehtia tietokoneesi virus- ja palomuuri toiminnot, ennen kuin kytket ne verkkoon. EMME
VASTAA LAITTEILLESI TULLEISTA VAHINGOISTA! Keittiön kaapista löydät työasemakaapelin tarvittaessa.
Kiinteistössä on ELISAN liittymä nopeudella 512/512. Jos yhteys ei toimi pitkään aikaan, voi vika olla helposti liittymän toimittajalla. Ota yhteys ELISAN vikanumeropalvelu 0800-96060 tai meihin.
Voit myös itse tarkastaa modeemin tilan sähkökeskuksen kennosta, missä lukee ADSL. Sähkökeskuksen
ADSL -oven takaa löydät ohjeet modeemin toimintakunnon tarkastamiseen.
ÄLÄ TEE MITÄÄN, JOS ET TIEDÄ MITÄ OLET TEKEMÄSSÄ!!!

HUVILAN LUOVUTTAMINEN
Toimenpiteet silloin kun asiakas on itse sopinut hoitavansa loppusiivouksen.
LÄHTÖKOHTA SIIVOUKSELLE: HUOLEHDI HUVILAN SIISTEYS SAMAKSI, KUIN SAIT SEN.
Täytä puukori puuvaraston puilla.
Tyhjennä takka tuhkasta. Tuhka-astian löydät varastosta. Tuhkan ollessa kuumaa, jätä tuhka-astia ulos
kauemmas palavista aineista. Sulje hormin pelti.
Tyhjennä roskikset ja laita uudet roskapussit tilalle.
1. Imuroi ja pyyhi kosteahkolla mikrokuitumopilla lattia asialliseen kuntoon.
2. Tuuleta ja puistele matot ulkona
3. Pyyhi pölyt ja tahrat peilit/ikkunat siivouspyyhkeellä
4. Pese WC:t niille tarkoitetuilla aineilla ja siivousvälineillä
WC- ja käsipaperit löydät kuistin nurkkakaapista.
Petaa sängyt ja laita ylimääräiset vuodevaatteet kaappeihin.
Ilmoita vuokraajalle vahingoittuneista varusteista.
Tyhjät pullot voit jättää pusseihin kylmään varastoon kierrätystä varten.
Laita Hepakka Oy:n varusteen takaisin niille kuuluviin paikkoihin. Astiat voi jäädä kuivamaan pesukoneeseen tai kuivauskaappiin. Myös märät siivousvälineet voi jättää kuivauskaappeihin
LUKITSE OVET POIS LÄHTIESSÄSI!
Jos olet muuttanut lukkojen salpa-asentoja asuessasi, palauta ne lukitusasentoon.
Sulje vesihanat astia- ja vaatepesukoneesta.
Sammuta sähkölaitteet poistuessasi mökistä, myös astianpesukone.
OPASTAMME MIELELLÄÄN SIIVOUKSESTA! RUKA-KO Oy:n TAI HEIKKI / PASI PUHELINNUMEROT LÖYDÄT
TÄSTÄ OPPAASTA!

