Technische handleiding – ’t Vakantiehuisje Pierroo
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, het poortje, 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.

Technische handleiding

Pierroo

p. 2

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 en badkamer: ‘Off’ (of trek de stekker uit)

Houtkachel







Venster uitheffen: een beetje omhoog, onderkant wat naar je toe trekken, venster laten zakken
(een beetje onhandig!).
Venster terugplaatsen: omgekeerde werkwijze als hierboven, zeker controleren of het venster
vast zit voor het loslaten…
Lucifers en aanmaakblokjes: staan bij de kachel.
Luchttoevoer regelen d.m.v. de drie draaischijven onderaan de voorkant of eventueel de lade
wat laten open staan.
Vergeet niet de handschoenen niet aan te doen vooraleer het venster te openen om hout bij te
vullen! Dat kun je normaal maar één keer vergeten ;-)
Reinigen van de houtkachel:
- Elke morgen dienen de assen verwijderd te worden.
- Steek met de kachelpook of schuif met het kachelschopje de assen door het rooster.
- 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.

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.
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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. Intensief
65°
2:50 u.
4. Dagelijks
50°
1:30 u.
5. Stil
50°
3:30 u.
6. Snel 30’
50°
0:30 u.
7. Kristallen
45°
1:40 u.
8. Voorspoelen
0:12 u.
9. Desinfecterende 65°
1:40 u.
10. 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.
 Als het wasprogramma beëindigd is, klinkt er een biep.




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

Badkamer


Verwarming: De regeling hangt onderaan de radiator.

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
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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 en tv-kijken


Zie handleiding ter plaatse

Handleiding van alle toestellen


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