Muutamia vinkkejä huoneiston käyttäjille
Sähköistä:
Huoneiston keittiössä sijaitsevan huippu-imurin ja pihalla numerolla 3 merkityn auton
lämmitystolpan käyttöohjeet löytyvät tuulikaapissa sijaitsevan ryhmäkeskuksen kannen
sisäpuolelta. Auton lämmitystolpan katkaisija on tuulikaapissa. Ryhmäkeskuksessa on
lisäksi tietoa muistakin huoneiston sähköistykseen liittyvistä asioista. Keskuksen kansi
aukeaa pienellä kolikolla tai siivouskaapista löytyvällä ruuvimeisselillä.

Takan käyttö:
Takan käyttöön ja ilmanvaihdon poissulkemiseen liittyvät ohjeet löytyvät myös
ryhmäkeskuksesta. Tutustu niihin, ennen kuin sytytät takkaa, jottei huoneistoon tule sisälle
savua. Takan lähellä on sohva, minkä vuoksi takan käyttö vaatii hieman tavallisesta
enemmän huomiota ja varovaisuutta.

TV:n virittäminen
Jos televisio on pitkän aikaa ilman sähköä, saattaa se tarvita kanavien uudelleen
virittämisen, jos kanavien näkyvyydessä on puutteita.
Jos dvd-soittimen kuva ei näy televisiossa, varmista että scart-kaapeli on painettu riittävän
syvälle televisioon ja soittimeen.

Astianpesukone:
Jos astiapesukoneen käynnistämisessä on ongelmia, toimi seuraavasti:
*Avaa pesukoneen vesihana.
*Valitse haluamasi pesuohjelma ja laita pesuainetabletti sille varattuun paikkaan.
*Sulje koneen luukku ja paina koneen virta päälle paneelin vasemmasta reunasta.
*Varmista, että vihreä virtavalo on paneelin (start/end) merkkivalojen oikeanpuoleisessa
ikkunassa, ennen kuin painat käynnistyspainiketta. Painikkeen painamisen jälkeen n
joidenkin sekuntien viive, ennen kuin kone käynnistyy. Odota viive.
*Jos vihreä virtavalo on vasemmalla puolella, kone ei käynnisty. Joten sammuta virta ja
yritä uudelleen.
*Astianpesukone käynnistyy vasta, kun käynnistyspainiketta on painettu pohjaan asti ja
viive odotettu.
HUOM!käynnistysnappia on pidettävä pohjassa hetken ajan ja senkin jälkeen pesukoneessa
on muutaman sekunnin käynnistysviive.

kaapeista löytyy yleensä:
*Paristoja, polttimoita, koneiden käyttöohjeet, ruuvimeisseleitä sekä siivousvälineet.
*Talouspaperia, wc-paperia, laudeliinoja, pesuaineita yms.
*peittoja ja tyynyjä
Jos jokin tarpeellinen leivinpaperista wc-paperiin pääse loppumaan, täydennätkö varastoa
kaupalla käydessäsi. Kulut hankinnasta voit periä yhdistyksen rahastonhoitajalta kuittia
vastaan. Tämä on mukavaa seuraavaa lomailijaa ajatellen.

Pois lähtiessä:
*Kertaa vielä ennen poislähtöäsi ryhmäkeskuksen sisäkannessa olevat ohjeet.
*Nämä ohjeet löytyvät keltaisesta kansiosta, joka on yleensä joko pöydällä, hyllyllä tai tv:n
alla. Jätä kansio näkyvästi esille seuraavaa asukasta varten.
*Suositeltavaa on siirtää lämpötilan pudotuskytkin I-asentoon, eli vipukytkin yläasentoon.
Näin säästämme sähköä silloin, kun huoneistoa ei käytä kukaan. Lämpimään aikaan
lämmitystä ei tarvitse lainkaan, ja joskus huoneistossa on sopiva lämpötila vaikka
lämpötilan pudotus olisikin koko ajan valittuna.
HUOM! Lisäksi muista jättää kylpyhuoneen ja eteisen väli-ovi kokonaan auki.
Lattialämpötermostaatti sijaitsee eteisen puolella ja näin lämpö pääsee tasaantumaan ja
termostaatti toimimaan oikein.
*Sulje myös keittiön vesihanasta pesukoneen paine.
*Sulje myös wc:n vesihana, pyörittämällä kiinni pöntön vesisäiliön alapuolella, oikealla
oleva sulkuventtiili.
Tiedoksi vielä, että huoneistossa on oma vesimittari ja sulkuhana. Ne löytyvät tarvittaessa
oikealta puolelta luukusta, kun vedät hellan ulos. Hella liikkuu helposti pyörien varassa.
Tarvittaessa apua ongelmatilanteissa voi saada taloyhtiön omalta talonmieheltä.
Tahkon kiinteistöpalvelusta Heikki Ulmaselta. 0500 675 390 tai TahkoCom:in
henkilökunnalta 017 481 400. Voit myös soittaa Jussi Hanhilahdelle 0400 882 090, vastaan
mielelläni kysymyksiin.
Kehitysehdotuksia otetaan ilomielin myös vastaan. -> jussi.hanhilahti@purolan.fi tai 0400882090.

Viihtyisiä oleskeluhetkiä!
Tuusulan maamiesseuran johtokunta

