Hartelijk welkom!
bij Prima Plek

Praktische tips!

Mocht er zich onverhoopt
problemen voordoen bel ons
dan gerust op 0644840218.

www.primaplek.nl

Voor directe hulp kunt u ook
terecht bij Hotel de Tipmast,
0497 381810.

Welkom bij PrimaPlek!

Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken hebben wij een
aantal praktische tips en opmerkingen voor u op een rijtje gezet.

Verwarming

De bungalow wordt verwarmd met een ‘airco’ en kachel. De airco biedt meer dan
voldoende kracht en hangt boven de kast in de woonkamer. De bediening van de
airco gebeurt met de afstandsbediening die links langs de kast tegen de muur hangt.
•
•
•

Aan- en uitzetten gaat met de gele START/STOP knop.
De temperatuur kunt u regelen met de knop SET TEMP
De blower kunt u controleren met FAN CONTROL, de AUTO stand is het best.

Er hangen twee thermostaten in het huisje, een in de badkamer en een in de
woonkamer. Gelieve deze niet te gebruiken.

Kachel

Vooraf:
Zorg dat de afzuigkap boven het gasfornuis uit staat. Zorg dat de schuif bovenaan
de kachel volledig naar rechts staat. Zorg tot slot dat de ronde knop op de deur ook
open staan, dit is het geval wanneer de dunne kant van de knop omhoog wijst.

Afstandsbediening van de airco

Aanmaken:
Maak de kachel rustig aan zodat de trek zich langzaam op kan bouwen. Gebruik een
paar kleine houtjes en een aanmaakblokje, geen grote blokken. Zet evt. de deur op
een kiertje voor extra lucht toevoer.
Wanneer de houtjes goed branden kunnen er langzaam grotere houtje op. Zodra
deze goed branden zet je de ronde knop dicht (dunne zijde wijst naar beneden)
en regel de temperatuur met de bovenste schuif. Geniet ervan! Wanneer de kachel
brand kun je de afzuigkap op standje 1 of 2 zetten (niet op 3).

Ventilatie

Wanneer u gebruik maakt van de douche gelieve de ventilatie te activeren ‘standje
3’. Zet ‘m een minuut of tien na het douchen terug op 1. Met deze knop bedien je
de ventilatie in het gehele huis. Als alternatief kunt u ook enkele ramen open zetten.

Kachel

Rolluiken

In de slaapkamer vind u twee rolluiken deze worden elektrisch bediend.
Elk luik heeft twee knoppen: links voor omhoog en rechts voor omlaag. Zorg ervoor
dat beide knoppen “boven” ingedrukt zijn voordat je het luik omhoog/omlaag
bediend.

Keukenkraan

De kraan in de keuken heeft een bijzondere bediening. De temperatuur regel je door
draaien, het volume door het kantelen van de knop.

Gebruiksaanwijzingen

Ventilatieregelaar in de badkamer

De gebruiksaanwijzingen van de verschillende apparaten zijn te vinden in een grijze
map, te vinden in het linker kastje van het keukenblok aan de kamerzijde.

Afval

Op het park wordt helaas geen afval opgehaald. We verzoeken u daarom vriendelijk
om het afval zelf mee te nemen.
Hartelijke groet,
Joke Timmers & Tom Loois

Bediening voor de rolluiken

Tip!
Heeft u tijdens uw verblijf foto’s gemaakt waar u trots op bent? Stuur deze dan naar info@primaplek zodat wij deze kunnen plaatsen op onze
website en facebook pagina! Vinden wij leuk :), evenals een review op natuurhuisje.nl of op facebook of google!

