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Mökin ohjeet 

Langaton wifi-verkko 

• Mökillä on ilmainen wifi-verkko nimellä ”Rannantupa” 

• Verkossa ei ole salasanaa 

Televisio 

• Televisiossa on mahdollisuus käyttää Google Chromecastia tai DVD-soitinta 

o TV:ssä on vain yksi HDMI-paikka, joten sinun pitää vaihtaa haluamasi laite HDMI-portiin 

Takka 

• Varmista ennen lämmitystä, että takan pelti on auki 

• Varmista, että liesituuletin on pois päältä 

• Poltathan takassa vain kuivaa puuta 

• Kesäaikaan tai pitkän lämmitystauon jälkeen takassa saattaa olla vetovaikeuksia, joten varmista 

kunnollinen tuuletus ja polta aluksi vain pieniä määriä esim. paperia, jotta saat takan vetämään 

Liesi 

• Oikeinpuoleinen säädin on ajastin ja se pitää olla käännettynä päälle, muuten lieden levyt eivät 

lämpene, vaikka valot palavatkin 

Liesituuletin 

• Liesituuletin saa olla koko ajan nopeudella yksi, koska se huolehtii mökin poistoilmasta 

(huippuimuri poistaa ilmaa myös mökin pesuhuoneesta ja WC:stä) 

• Takan lämmittämisen ajaksi liesituuletin on syytä kytkeä pois päältä 

Lämmitys 

• Laatoitetuissa tiloissa on lattialämmitys, joita voit säätää tarvittaessa lattialämmityksen 

säätökytkimistä 

• Huoneiden pattereissa on sisäänrakennetut termostaatit 

• Pettereiden lämpötilaa voit tarvittaessa säätää patterin päädyssä olevasta säätökiekosta (poista 

ensin varovasti muovinen suojakansi) 

Vesi ja lämmin vesi 

• Vesi tulee kaivosta suodattimen kautta mökin vesijärjestelmään 

• Vesi on tutkittu ja se on talousvedeksi kelpaavaa 

• Käytähän vettä säästeliäästi erityisesti suihkussa! 

• Lämminvesivaraaja on saunan lauteiden alla 

• Varaaja lämpiää yöaikaan ja lämmintä vettä riittää normaalikäytössä koko päiväksi 

Roskat 

• Lajittelethan roskat energia- ja sekajätteeseen 

• Jätesäiliöt ovat puuvajan päädyssä pihassa 

• Jäteastiat tyhjennetään kesäaikaan kahden viikon välein, muuna aikana neljän viikon välein 
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Tyhjät pullot ja tölkit sekä lasi 

• Tyhjät pullot ja tölkit sekä lasiesineet voit jättää pääoven edessä olevaan keräysastiaan 

Sauna 

• Saunan käyttöpaneeli on saunassa, saunaan mentäessä oven vasemmalla puolella 

• Käyttöpaneelin säätöpainikkeet: 

• Painamalla I/O -nappia kiuas menee päälle ja lämpenee asetettuun pyyntilämpötilaan (oletus 70 

astetta) noin puolessa tunnissa. 

•  
• Kiuas sammuu itsestään kahden tunnin kuluttua tai kun painat I/O-nappia 

• Tarvittaessa voit säätää pyyntilämpötilaa (valitse SET-valikosta pyyntilämpötila ja säädä +/- 

painikkeilla 

Rantasauna 

• Käytä rantasaunassa pesuvetenä vain kaivovettä 

• Vesiletku riittää saunan sisälle asti – voit täyttää sillä vesiastiat 

• Täytä kiukaan päällä oleva vesisäiliö aina ennen lämmitystä 

Polttopuut 

• Polttopuita voit käyttää joko mökin takana olevasta isosta puuvajasta tai rannassa olevasta 

pienestä puukatoksesta 

Perämoottori ja vene 

• Veneilyliivejä löytyy saunan pukuhuoneesta 

• Kiinnitä veneen tulppa kiinni kiertämällä se paikalleen 

• Työnnä vene vesille ja souda riittävän kauas rannasta (pois rantakasvillisuudesta) 

• Vapauta moottorin vasemmalla puolella oleva vipu ja laske moottori ajoasentoon 

• Perämoottorissa on integroitu polttoainesäiliö 

• Avaa polttoainesäiliön ilmausruuvi ennen käynnistystä 

• Avaa polttoainehana moottorin vasemmalta sivulta 

• vedä rikastinvipu esiin ja laita kaasuvipu käynnistys -asentoon 

• Varmista, että punaisen narun päässä oleva nasta on kiinni punaisessa pysäytyskytkimessä 

(moottori ei käynnisty, jos se on irti) 

• Vedä käynnistysnarusta 

• Kun moottori käynnistyy, niin paina rikastusvipu sisään 

• Säädä nopeutta kaasuvivulla 

• Moottori sammuu, kun irrotat punaisen narun päässä olevan nastan pysäytyskytkimestä 

• Nosta moottori ylös ennen rantautumista 
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Palju 

• Kylpytynnyri on aina täytettävä vähintään 10 cm kamiinan ylemmän liitosputken yläpuolelle ennen 

tulen sytyttämistä kamiinaan. Vajaan kylpytynnyrin lämmittäminen johtaa kamiinan sulamiseen!  

• Tarkista kamiinan pohjassa olevasta hanasta, että vesi on päässyt kamiinan ympärillä olevaan 

vesivaippaan. Ilman vettä, kamiinan käyttö johtaa kamiinan rikkoutumiseen. 

• Kylpytynnyriä/kamiinaa ei saa tyhjentää ennen kuin tuli on kokonaan sammunut ja hiillos hiipunut 

kamiinassa.                   

• Täytettyä allasta ja kamiinaa ei saa päästää jäätymään talvella! 

• Kylpytynnyrin voi lämmittää jo hyvissä ajoin ennen käyttöä. Kylpemisen aikana tulta ei tarvitse pitää 

pesässä. Vesi on parhaimmillaan talvipakkasilla noin 38 asteisena, mikä on myös suurin suositeltava 

veden lämpötila.  

• Huolehdi kylpytynnyrin puhtaudesta ja hygieniasta pesemällä ja kuivaamalla se huolellisesti 

riittävän usein. 

• Kun paljua tyhjennetään, se kannattaa puhdistaa saman tien. 

• Tynnyri lämpiää parhaiten kuivalla puulla. Käytä ainoastaan pieniksi pilkottuja kuivia polttopuita. 

Isojen ja kosteiden puiden käyttö saattaa helposti kaksinkertaistaa lämmitysaikaa. 

• Tyhjennä tuhkapesä tarvittaessa ennen lämmitystä. 

• Mikäli pidät talvella vettä pitempään altaassa, on huolehdittava, että tulipesä ei pääse jäätymään.  

• Kylpytynnyri kannattaa pitää peitettynä, kun sitä ei käytetä, jotta sinne ei mene roskia ja likaa. 

• Lämmityksen aikana kansi kannattaa pitää paikoillaan, jotta lämmön haihtuminen pysyy 

mahdollisimman pienenä. 

 

Muistilista ennen lähtöä 

• Astiat on tiskattu ja laitettu paikoilleen 

o tarvittaessa voit jättää astioita peseytymään astianpesukoneeseen lähtiessäsi 

• Jätteet on lajiteltuna (energia ja sekajäte) ja viety pihalla oleviin jäteastioihin 

• Pullot, tölkit ja lasit on jätetty ulko-oven edessä olevaan keräysastiaan tai jos ne eivät mahdu siihen, 

niin ne ovat astian vieressä muovipusseissa 

• Jos olet tilannut liinavaatteet, niin jätä käytetyt liinavaatteet ja pyyhkeet pinottuina sängyn päälle 

• Palju on tyhjennetty ja huuhdeltu vesiletkulla (kaivovedellä) 

• Kaikki tavarat on omilla paikoillaan 

• Jätä avain avainboksiin ja lukitse ovat lähtiessäsi 

 

Puhelinpalvelu 

• Mikäli tarvitse jossakin asiassa apua, etkä pysty ratkaisemaan asiaa itse, niin voit tarvittaessa olla 

yhteydessä kohteen huoltajaan 

• Yhteystiedot: Jussi Partanen 0405900076 (puhelin, whatsapp), sähköposti: info@suomirent.fi 


