
TROND klubbhus, diverse instrukser                               

Vask av klubbsal og kjøkken
 • Bøtte og mopp finner du i høyskap på kjøkken ved siden av kjøleskap. 

 Dette skal kun brukes i festsal og kjøkken (NB eget vaskeutstyr for toaletter!)  

 • Benytt utslagsvask ute når du fyller i og heller ut vaskevann, egen løs kran til varmtvann 
  finner du hengende i høyskap på kjøkken. (Husk å legge den på plass etter bruk!) 

Vask av banevaktrom og toaletter
 • Bøtte finner du i skap under vasken i garderoben, mopp i høyskapet i garderoben.

 • Benytt engangs-papirkluter for rengjøring av vasker og toaletter, dette finner du i høyskapet.

 • Vann fylles i og helles ut i utslagsvask ute, egen løs kran til varmtvann finner du hengende i skapet  
 på kjøkkenet. (Husk å legge den på plass etter bruk!)

 • Toalettpapir, tørkepapir og såpe etterfylles ved behov. Dette finner du i høyskapet.  

Søppel
Søppel tømmes i grønne restavfall-søppeldunker som er plassert ved porten inn til området. 
Vi har så langt ikke sortering. 

Oppvaskmaskin
Se egen instruks som henger på veggen over maskina.

Kaffemaskin
Kaffemaskin er direkte koblet til vann.
Maskina er innstilt på 18/20 kaffekopper. Kaffe traktes direkte på termos med egen tappekran.   

 • Åpne stoppekrana (egen kran på kjøkkenbatteri mot festsalen, krana skrus mot venstre).

 • Slå på maskina – egen bryter nederst til venstre.

 • Dosering: 1,5 målebeger (3 dl) kaffe til 20 kopper. Målebeger og filter finner du i skapet over maskina.

 • Skru på topplokk på termosen.

 • Sett kanna på plata, ”flipp” skyves inn.

 • Trykk på startknappen øverst til høyre.

 • Maskina fylles med vann og trakting starter (du kan selv følge med på displayet). 

 • Du hører tre pip når kaffen er ferdigtraktet, men la den stå litt til filteret er gjennomtrukket. 

 • Etter bruk: 
   Skru av topplokket og skyll termosene. Topplokket skal ikke være skrudd på når kannene tørker/lagres.
   Husk å slå av maskina (bryter nederst til venstre).
   Husk å stenge stoppekrana (på kjøkkenbatteri mot festsal, krana er stengt når den står rett opp).  

Lydanlegg og videokanon
Se egen instruks som ligger oppå stereoskapet i festsalen og i instruksjonspermen i høyskapet på  
kjøkkenet.
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