
  
  

Info Kioskvakt  

 

- Nøkkelkort tas med hjem etter hver vakt, og ved vakt ukas slutt gies den til de 
neste på lista.  

- Slå på kaffeautomaten med knapp nede på høyre side (oppvarming vil ta 2-3 min). 
Fyll på vann i tanken på høyre side. Kommer det varsel om at kaffepose er tom, 
ligger det ny i kjøleskapet. Ta av plastikk og rist den godt før den settes inni 
automaten.  

 
- Vannkanne finnes i kiosken og fylles opp i klubbhuset eller Thomasbua. 

Nøkkelkort benyttes til å komme inn i klubbhuset og Thomasbua. Legges inn til 
kortleser og tykker kode 310316.  

      Kok opp pølsevann. Pølser finnes i kjøleskapet. Ikke legg i for mange.  
- Stek vaffel etter behov. Om det er medbrakt vaffelrøre til overs, sett den i 

kjøleskapet og skriv dato på. Legg gjerne noe under vaffeljernet ved steking og 
tørk av etter bruk.  

- Prisliste står inne i kiosken og utenfor (og ligger inne på iPad)  
- Kortleser og iPad hentes i Thomasbua. Gå inn 2 dør til venstre, liten safe henger på 

veggen og den åpnes ved å trykke inn kode: 31032016B 
- Vri på sort handle og hent ut iPad og kortleser, la døra til safen stå åpen. 
 
- -iZettle: Tar imot kortbetalinger og vipps NB! Vi tar ikke imot kontanter! 
- iPad: Åpne appen iZettle, velg riktig mappe: kiosk, (det finnes også en for 

utstyr/klær) 
- Påse at kortleser er slått på, knapp på venstre side av kortleser. 
- Ved kjøp trykk på ønsket vare og den blir lagt i handlekurv. Her kan flere varer 

velges og ønsker man flere av samme vare trykk flere ganger. 
- Trykk på Ta betalt, her kan man velge enten kortbetaling eller vipps. 

 
- Ønsker at iZettle benyttes både ved kortbetaling og vipps, dette for at vi skal få en 

oversikt over hvilke varer som selger og dermed enklere å fylle opp kiosken. 
 
- -Siste vakt har ansvaret for rydding og vasking i kiosken. Vasking av kjeler må 

gjøres i klubbhuset. 
- -iPad og kortleser må legges tilbake i safen i Thomasbua. Ta igjen safen og vri om 

på håndtak. Sjekk at safen er låst 
- Kiosken blir fylt opp med varer fortløpende. Er det tomt for varer eller er det 

spørsmål rundt rutiner i kiosk send en mail til may.solgaard@gmail.com eller send 
SMS til 92466290. 
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