Technische handleiding - De Pannekotter
Opmerking: U bent met vakantie en heeft waarschijnlijk geen zin om deze handleiding grondig door
te nemen? Bekijk dan toch zéker in vogelvlucht de delen die met een ‘’ aangeduid staan!
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Sleutels en badge




De badge dient om het domein in- en uit te rijden.
(Hou de badge tegen de kaartlezer bij de slagboom).
De sleutel past op de sloten van de voordeur, de poort, het hokje en het tuinhuisje.
Er ligt één reservesleutel in de kast.
Aan die sleutelhanger hangt ook de sleutel van de brievenbus bij de ingang van het domein.
Vergeet niet om dit sleutelbundeltje op de juiste plaats terug te leggen bij uw vertrek, dat
bespaart ons zoekwerk en eventuele telefoontjes ;-)

Tellerstanden




Noteer bij aankomst en vertrek de tellerstanden op het evaluatieformulier dat u op de salontafel
vindt.
Tellerstand elektriciteit: afleesbaar op de kleine teller bovenaan links naast de zekeringenkast in
het hokje.
Tellerstand waterleiding: onder de trap.

Wifi en internet




Zie het kaartje in de map op de salontafel voor de netwerknaam en het paswoord.
 Wil met deze gegevens discreet omgaan.
In onze huisjes is er wifi aanwezig.
Hiermee kun je héél comfortabel surfen voor gewoon ‘huis-, keuken- en tuingebruik’.
Wij beschikken over een downloadlimiet die maandelijks terug op nul wordt gezet.
Bij overschrijding van die downloadlimiet valt het internetcomfort een heel stuk weg.
Wij stellen helaas in zeldzame gevallen vast dat onze wifiverbinding misbruikt wordt om volop te
streamen of b.v. Netflixfilms te downloaden voor offlinegebruik thuis of op een andere locatie.
Ongeremd massaal data binnenhalen is uiteraard de bedoeling niet van onze wifivoorziening.
Wanneer wij dergelijk misbruik vaststellen, houden wij ons het recht voor om de wifiverbinding
voor de betrokken toestellen met onmiddellijke ingang te blokkeren en zullen wij bij
overschrijding van de downloadlimiet de bijkomende downloadbundel(s) aanrekenen om onze
volgende gasten hetzelfde comfort te kunnen bieden.

Koelkast


Druk kort op




Druk 3 seconden op
om de koelkast uit te schakelen.
 Let er goed op dat het diepvriesvak goed dicht is, de sluiting werkt soms tegen…
Je moet een ‘klik’ horen bij het sluiten!
Koelzones:
o Diepvriesvak: bovenaan
o Minst koude zone: onder het vriesvak
o Medium: halfweg
o Koudste zone: bovenste lade
o Groenten- en fruitzone: onderste lade
 Bij vertrek: schakel de koelkast uit en laat de deur van het diepvriesvakje en de koelkast open
staan.





om de koelkast in te schakelen.
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Uitzondering: als je weet dat er andere gasten na u komen, hoeft de koelkast niet uitgeschakeld
te worden.

Verwarming met elektriciteit


Verwarmingsconvectoren in de living:
- Aanzetten door het schuifknopje op





- Uitschakelen door het schuifknopje op
- Gebruik de stand ‘Eco’ bij afwezigheid voor meer dan twee uur of tijdens de nacht, dan wordt
de comforttemperatuur met 3 à 4 graden verlaagd.
- Zet het draaiwieltje tussen 4 en 5 (dat is de stand om te verwarmen naar 20°C).
- Het controlelampje geeft aan wanneer de weerstanden opgewarmd worden.
Gebruikstips:
-  Het heeft geen zin om het draaiwieltje volledig open te zetten, de temperatuur zal hierdoor
niet sneller stijgen…
-  Het is economischer om ál de convectoren in éénzelfde ruimte gelijktijdig samen te laten
werken om de ruimte op te warmen i.p.v. slechts één convector te gebruiken.
Het totale elektriciteitsverbruik zal niet hoger liggen door de verschillende convectoren in
éénzelfde ruimte tegelijk te gebruiken.
 Na uw verblijf: vergeet zéker niet om alle convectoren uit te zetten:
- living:
- slaapkamer vooronder: ‘Off’ (of trek de stekker uit)

Houtkachel






Om de kachel aan te maken:
- Aanmaakblokjes en lucifers zitten in het vak onderaan de kachel
- Laat de kacheldeur de eerste paar minuutjes na het aansteken gewoon tegenaan staan tot de
vlammen goed zichtbaar zijn.
Zuurstoftoevoer:
- De zuurstof wordt rechtstreeks vanuit de buitenlucht aangevoerd.
- Schuif de hendel volledig naar rechts: in de stand halfweg voel je weerstand, die moet je
overwinnen door de schuifhendel wat omlaag te drukken).
- Eens de kachel goed brandt: schuif de hendel terug tot halfweg. Dat is de normale stand.
-  Smoor het vuur niet door de hendel helemaal naar links te schuiven.
Daardoor krijg je immers slechte verbranding en wordt de kachelruit zwart.
De intensiteit van het vuur regel je vooral door de gebruikte hoeveelheid hout. Hou voor de
brandveiligheid die intensiteit onder controle…
Bij té hevig vuur: vul straks een kleinere hoeveelheid hout aan…
Hout bijvullen:
- Enkel bijvullen als er nog slechts beperkt vlammen zijn!
-  Open de deur traag, wees voorzichtig en hou rekening met eventueel uitslaande vlammen!
- Gebruik meerdere houtblokken maar stapel het hout niet hoger dan de verluchtingsgaten aan
de achterkant en hou ook voldoende afstand van de kacheldeur (om geen uitwaaiende assen te
hebben bij het openen van de kacheldeur).
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Reinigen van de houtkachel:
- Elke morgen dienen de assen verwijderd te worden.
- Hef met de kachelpook de twee roostertjes uit de bodem van de kachel.
- Schuif met het kachelschopje de meeste as in de aslade.
- Ledig de aslade in de vuilniszak buiten.
 Let er natuurlijk op dat die as dan volledig afgekoeld is. Brandgevaar!
 Assen nooit verwijderen met de stofzuiger!
Het is geen probleem als er nog wat asresten achterblijven in de kachel.

Verlichting living en keuken



Inschakelen van de verlichting: de draaischakelaars even indrukken.
De spots zijn dimbaar met de draaischakelaars.
Ledbalk plafond langs kant parking, bediening met de led-afstandsbediening (ligt op/in het
televisiekastje):
o

Kort

o
o
o

Drie seconden
voor een reset
‘M’ voor een kleurkeuze (druk nogmaals op ‘M’ om een voorkeurkleur te houden)
Andere toetsen zijn spielerei

om aan/uit te schakelen

Keuken
 Voorkom a.u.b. krassen: het aanrecht, de gootsteen, de buitenzijde van de kookpotten, de
kookplaat en de spatwanden achter het kookdeel, … mogen enkel met een zachte vaatdoek gereinigd
worden.
Schuursponsjes enkel gebruiken voor de binnenzijde van de potten maar niet als die van een
antikleeflaag (tefal) voorzien zijn.

Vaatwasmachine


De regeltoetsen zitten bovenaan op de binnenzijde van de deur.




Zet de vaatwasmachine aan/uit met
in de deur.
Kies het programma met de P-toets:
1. Eco
50°
3:40 u.
2. 6th Sense
50-60° 1:25-3:00 u.
3. 1u wassen/ drogen 55°
1:00 u.
4. Intensief
65°
2:50 u.
5. Dagelijks
50°
1:30 u.
6. Stil
50°
3:30 u.
7. Snel 30’
50°
0:30 u.
8. Kristallen
45°
1:40 u.
9. Voorspoelen
0:12 u.
10. Desinfecterende 65°
1:40 u.
11. Zelfreinigend
65°
0:50 u.
 Gebruik bij voorkeur de ECO-stand
Druk op de meest rechtse toets om aan te geven dat je vaatwastabletten gebruikt.
Vaatwastabletten zitten in de gootsteenkast.
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 Zolang de vaatwasmachine in werking is, zie je onderaan op de vloer een knipperend geel
lichtje.
Als het wasprogramma beëindigd is, klinkt er een biep en brandt het geel lichtje op de vloer
continu.

Oven





Kies met de functieknop van de oven de gewenste ovenfunctie:
1. Uitstand
2. Binnenverlichting
3. Multi hetelucht
4. Pizza hetelucht
5. Boven- en onderwarmte
6. Onderwarmte
7. Ontdooien
8. Multi hetelucht (Vochtig)
9. Grill
10. Circulatiegrill
11. Pyrolyse (hoef je niet te gebruiken…)
Regel met de temperatuurknop de gewenste temperatuur.
Draai na gebruik beide knoppen naar de uit-stand

Microgolfoven




Uw gastheer Robert gebruikt hier enkel de twee onderste bedieningstoetsen ‘START/QUICK’ en
‘STOP’
De rest is voor hem wat te hoog gegrepen ;-)
Na een eventuele stroomuitval dient eerst de tijd ingesteld te worden.
Zie hiervoor de handleiding (in de handleidingenmap) op p. 146.

Badkamer




Ventilator
o De bovenste schakelaar bij de deur is voor het in- en eventueel uitschakelen van de
ventilator.
o Gebruik de ventilator zeker als je het venstertje niet open zet tijdens het douchen.
o  De ventilator schakel vanzelf uit nadat de verlichting een tiental minuten uit is (of na
een druk op de bovenste schakelaar).
Verwarming
o De regeling hangt links naast de deur.
o  De knoppen P en P2 hoef je niet te gebruiken.
 Als er een P1/P2 op het schermpje staat, haal je die eerst weg met de P1/P2-knoppen.
o
o
o

Druk 2 à 3 seconden op
om de verwarming aan/uit te zetten (je hoort dan een biep
vanuit het verwarmingstoestel).
Stel de gewenste temperatuur in met de toetsen +/-.
Maximum is 28°C.
De radiator warmt pas langzaam op maar blijft nog een tijdje warm na uitschakeling!
Wees geduldig!
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o

Druk eventueel op BOOST om de blazer in/uit te schakelen.
Op het schermpje zie je de resterende boosttijd aftellen.

 In de Boost-stand kun je de temperatuur niet wijzigen!
 Schakel BOOST desnoods even uit om de gewenste temperatuur te wijzigen.

Wasmachine





Staat in het hokje
In de wintermaanden is de wasmachine niet aangesloten omwille van de vorstbeveiliging.
Indien nodig kunt u zelf de stekker achter de wasmachine in het stopcontact steken en de
watertoevoer open zetten.
Meldt dit zeker na uw verblijf zodat we alles weer vorstvrij kunnen maken (o.a. water aflaten).
Verdere gebruiksaanwijzingen: zie handleidingenmap…

Mediakastje onder TV


Schakel de stroom in/uit met de schakelaar op de blokstekker links in het bovenste vak.
Hiermee worden alle mediatoestellen van stroom voorzien.

TV-kijken


Kanaalkeuze via Telenet:
o Schakel éérst de telenet-decoder in met de zwarte afstandsbediening van Telenet.
o Na het opstarten kun je met dezelfde afstandsbediening de kanalen kiezen en het geluid
regelen.



Schakel pas daarna het televisietoestel in met
op de zwarte afstandsbediening van het TVtoestel.
 Indien er geen signaal is, gebruik dan de afstandsbediening van de TV: Input > AV > HDMI 1
(= de verbinding met de telenet-decoder)



Bluray DVD-speler


Schakel het toestel in met



Schakel pas daarna het televisietoestel in met
op de zwarte afstandsbediening van het TVtoestel.
 Indien er geen signaal is: Input > AV > HDMI 2
(= de verbinding met de blurayspeler)



op de afstandsbediening van de blurayspeler

Handleiding van alle toestellen


Er bevindt zich een map met de gebruikershandleidingen van alle toestellen in de kast.
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