
Læse denne vejledning grundigt igennem idet den beskriver brug af huset 
og dets faciliteter.
Vi håber I får nogle gode dage derude og at I kommer ud og oplever den 
smukke og til tider barske natur.
Koden til nøgleboksen, som sidder på væggen til 
venstre for hoveddøren, modtages 
via sms eller mail.
For dem af jer, der ikke har lejet huset inklusive 
strøm, skal som det første aflæse 
måleren og denne sidder ved siden af nøgleboksen.

Velkommen på Sivsangervej 24

Hold knap tre inde i tre sekun-
der og ordet"Accende"  står nu 
i dis  playet. Det indikerer at 
ovnen er ved at starte op. 
Det tager mellem ti og femten 
minutter før man ser flammer i 
oven. 
Hvis ikke ovnen tænder så vil der  lyde en alarm og så skal skålen inde i brænderummet 
tømmes og startes igen Det er sjældent det sker, men bliv ikke forskrækket hvis det sker, 
det er jo organisk mate riale der fyres med. Slukke er på samme måde som start, hold 
knap 3 nede i nogle sekun  der og der vil nu stå ”Rensning slut” og oven udnytter de sidste 
piller i brænderummet og lukker ned (10 minutter før den slukker helt)
Knap 4 og 5 er til at regulere den ønskede temperatur i huset. Knap 1 og 2 er til  at regulere 
hvor 
hårdt ovnen skal arbejde. Det typiske er, når huset er varmet op, Pl og P2.

Pillerne skal fyldes i for oven ved at lukket låget op.

Når låget er åben får man øje på to  sorte håndtag, et i hver side og de er til  at rense 
brændekanalerne og dette skal gøres hyppigt. (En til  to  gange om dagen).

Husk, ind i mellem, at tømme askeskuffen der sidder allernederst på pille ovnen. Skærmen 
der dækker for askeskuffen tages ud og håndtaget vippes ned og skuffen tages ud.

Brændeskålen skal holdes ren for at sikre at hullerne ikke stopper til og dermed for  
brændingen 
ikke er korrekt.

Typisk om morgenen når man skal tænde op er det en god ide at rense skålen.



1. On/Off

2+3. Bobler

4. Indstilling af det ønskede antal grader.
Tryk en gang på knappen og med 5 og 6
reguleres til det øn  skede antal grader.

7+8. programindstilling Panel og funktioner 
må ikke tændes uden
vand. Badet tømmer selv rør m.m. efter 
brug.

Alle knapper til venstre er ikke i brug.

Karret skal grundig rengøres umiddelbart 
efter brug for at undgå at skidtet tørrer og 
bliver vanskelig at få af.
Badet tømmer selv rør m.m. efter brug.

Alle knapper til venstre er ikke i brug.
Karret skal grundig rengøres umiddelbart efter brug for at undgå at skidtet tørrer og bliver 
vanskelig at få af.
OBS
Desværre er der ikke lys i displayet længere,men spaet virker som det skal.
Hold jer til de tre knapper fra højre.

SPABAD:

Fyld vand i via den udendørs vandhane i hjørnet ved køkkenvinduet.
Tjek ved påfyldning at de forrige brugere har lukket for hanen da de forlod sommerhuset.
Vandhanen er frostsikret og nøglen/hanen til at åbne for vandet, har sin plads i det sorte 
skab i grovkøkkenet.
Vær OBS på at hanen ikke må lukkes for 
hårdt
Vær opmærksom på antal og jeres vægfylde 
når I fylder vand på.
Der skal mimimum være vand op til det øver-
ste rør i badet før der tændes op.
Princippet er som at tænde op i en brænde-
ovn og i takt med at der kommer varme i ov-
nen suges der vand ind i det nederste hul og i 
det øvereste kommer der varm vand ud.
Nogle sprittabeletter/lampeolie og lidt småt 
brænde og tænde og derefter fylder større stykker på.
På øverste hylde i grovkøkkenet ligger der et stegetermometer monteret på en korkplade.
Lad den flyde i overfladen og I kan se temperaturen.
Hvis vandet er meget koldt så beregn ca tre -fire timer til at varme vandet op første gang.
Sæt låget på efter brug og vandet vil være en del hurtigere om at varme op de kommende 
dage.

Vildmarksbad



Husk at tømme askebakken en eller to gange i løbet af opholdet.

VÆR opmærksom på når I sidder i badet at vandet der strømmer ud af det øverste hul kan være 
temmelig varmt.

Rør aldrig skortstenen når badet er i brug.

Når badet skal tømmes skruer man slangen på som ligger i skuret nede i hjørnet af grunden. 
Trækker askeskuffen ud og åbner for hanen og vandet lader man så strømme ud på græsset. 

Brug en kost fra grovkøkkenet til at rengøre karet i takt med at vandet strømmer ud.
Det sidste skidt i bundet af karret fjernes med en klud og hanen lukkes igen.
       

Følg rækkefølgen 1-2-3-4

1. On/Off

2. Bryg, når temperaturen er omkring de 100 grader

3. Hæver temperaturen til 120-130 grader.

4. Dreje håndtag og lad dampen blæse ud i mælken i en af de små 
kander. 
Husk at gøre dyssen ren efter brug. Evt lad noget damp 
strømme ud i en kop.

Ekspressomaskine



Der er WiFi i huset og koden hænger på opslagstavlen i køkkenet

Husets tv har Stofas mindste pakke.

Der er Google Chromecast koblet til husets tv så det er muligt at overføre fra en IPad eller mobil. 

I annekset er der to sovepladser.

Nøglen til sommerhuset passer også ind til grovkøkken og badeværelse.
Nøglen til annekset hænger på nøglebræt i køkkenet.

Der må ikke stilles på varmepumpen i grovkøkkenet.
Varmesystemet styrer vi via wifi og kan bl.a. andet tænde for varme hjemmefra.

I vintersæsonen skal der lukkes for vand og sættes musefælder.

Der er total rygeforbud i alle rum i sommerhuset.

Husk at give besked når der går ting i stykker. 

Vi bliver kede af det når vi kommer ud og konstaterer at noget er gået i stykker uden at vi har fået 
besked.

Flasker uden pant skal i containeren over for fiskesøen på Klevevej (fire minutter til fods)

Der er sorteringspligt i sommerhusområdet, se ophængte vejledning.

Sommerhuset er koblet på offentlig kloak juni 2022, husk ikke at putte ting i toilettet der ikke skal 

den vej.

Sluk pilleovn om natten og lad varmepumpe holde den ønskede varme til næste morgen.
Husk at skrue ned på 18 grader på varmepumpen når pilleoven er i gang.

Priser: (Gælder kun dem der ikke har en all inclusive aftale)

Strøm kr. 3,00/ Kw.
Piller (hvis man ikke selv køber i Ringkøbing) kr. 60,00/sæk
Vand spabad 50,00/bad
Vand vildmarksbad 50,00

Dem der lejer inklusive el, vand og træ til vildmarksbadet skal være Obs på at elforbruget kun 
dækker ved almindelig brug af strøm.
Tænk som var det jeres egen elmåler og spar på strømmen.

I den kolde periode kan vi via sms tænde for varmepumpen så der er lunt når man kommer. 
Dette koster kr. 50,00.

Afregning kans ske via bank - Lunar     6695 1002606247 eller MobilPay 24423887

Er I i tvivl så ring hellere en gang for meget end en for lidt.

Svend: 40213174
Ruth: 24423887

Mvh
Ruth Klostergård & Svend Løwe



Ruth           0045 24423887
Svend         0045 40213174
Vagtlæge   70 11 31 31.






