Indeling huis

Gebruiksaanwijzingen en praktische tips.
Elektriciteit
Inschakelen: de hoofdschakelaar rechts onder van 0 op 1 zetten. (zie figuur 1).
Bij stroom uitval de hoofdschakelaar weer op 1 zetten!
Reservesleutels
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Figuur 1:
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de hoofdschakelaar elektriciteit

Boiler en koelkast in/uitschakelen
Inschakelen: Het deurtje rechts van de elektriciteitsmeter openen en de
schakelaar boiler rechtsonder (zie figuur 2) van stand 0 in de middelste stand (-)
zetten. Niet in stand 1. Bij vertrek op de bovenste stand 0 (uit) zetten.
De koelkast met de schakelaar in de kast zelf in/uitschakelen buiten ‘t seizoen.
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Figuur 2:

Schakelaar van de boiler.

bovenste stand 0 is uit
middelste stand – is aan
niet op stand 1 zetten
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Elektrische verwarmingen en gaskachels
Een vaste in de blauwe kamer en 2 verplaatsbare. Een kleintje staat op een
schap van de kast in de groene kamer (eetkamer).
Verder 2 gaskachels in deze kast. Kraangasfles opendraaien, knop indrukken en
linksom draaien. Nu even vasthouden. (zie figuur 3). Eventueel herhalen. Na
gebruik de kraan van de gasfles weer dichtdraaien.

Figuur 3:

de knoppen van de gaskachels

Waterleiding aansluiten
De hoofdkraan en de meter zitten achter het deurtje buiten, rechts in de
voorgevel. Het deurtje kan gemakkelijk met het ijzeren zaagje of een
schroevendraaier worden geopend.

Airco op de roze slaapkamer
(eerste verdieping):
De airco is al geplaatsten en hoeft bij vertrek niet binnen gehaald te worden.
De airco werkt alleen goed als je de luiken en ramen dicht laat. De roze
handdoek dient om inkijk van de buren te voorkomen.
De gebruiksaanwijzing ligt in de lade van het nachtkastje. Hang het kleinste deel
met de verstelbare riemen buiten onder het raam. Op de raamdorpel is een
metalen beugel met 2 gaten gemonteerd, waaraan de verstelbare riemen kunnen
worden vastgemaakt. Het apparaat moet horizontaal hangen. De airco werkt
alleen goed als je de luiken, ramen en deur naar de keuken sluit. Plaats de slang
in de sleuf van de kozijn dorpel (zie blz. 8 van de gebruiksaanwijzing). De luiken
en ramen kunnen vanwege de slang niet helemaal dicht. Bij het aanzetten (0-1
schakelaar links) moeten de schakelaars rechts op uit staan, dus niet ingedrukt
(zie blz. 7 van de gebruiksaanwijzing. Als de rode lamp blijft branden en de airco
het dus niet doet, kun je het euvel waarschijnlijk verhelpen door met
uitgeschakelde stroom het buitendeel wat te verhangen. Lukt dit niet, dan moet
je de servicemonteurs bellen (zie blz. 10) Waarschijnlijk is de airco in Perpignan
bij Ets. Dandy, route de Prades gekocht. Het tel.nr. van de zaak is
04.68.56.46.56. Het is misschien goedkoper om het apparaat daar naar toe te
brengen i.v.m. voorrijkosten die anders betaald moeten worden. Of bel mij !!!
Let op! : Bij het naar binnen halen van het buitendeel van het apparaat: Je moet
dit deel eerst schuin houden om het condenswater weg te laten stromen.

Belangrijk:

Plaats geen fauteuil of bed vlak bij de schoorsteen. Bij storm kan er soms water
doorslaan of lekken. Laatste tijd geen lekkage meer gehad!
Open haard niet gebruiken. De schoorsteen is buiten deels met hout afgesloten.
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Droogtrommel
Hier is geen gebruiksaanwijzing bij. In de deur zit een pluisjeszeef. Maak die
regelmatig schoon. De machine stopt als de bak met condenswater vol is. Eerst
legen voor verder gebruik

Koelkast
De koelkast is aangesloten op het stopcontact tussen koelkast en aanrecht.
Aanzetten met de schakelaar in de koelkast.
Vaatwasmachine en wasmachine
Gebruiksaanwijzingen liggen in het nachtkastje en bij de machines.
Hang geen droogrekje aan de balustrade van het terras. Dan valt er ook geen
wasgoed naar beneden en voorkom je een afdaling met de ladder. Wachten
op de wijnboer heeft geen zin, want die is met boeren gestopt. Hang het
droogrek evt. aan het deurluik.
Elektrische sfeerhaard

Nog een paar tips
Zorg voor een zaklamp (is aanwezig) binnen handbereik! Hoewel het totaal
vermogen van de elektrische installatie 45 Amp. is, kan toch het licht uitvallen.
Waarschijnlijk zijn de vaatwasmachine, wasmachine en de droogtrommel op één
groep aangesloten. Ze kunnen dus niet tegelijkertijd gebruikt worden! Als het
licht uitvalt moet de hoofdschakelaar van 0 op 1 gezet worden.
Een reservezekering heb ik (met plakband) achter het plastic deurtje hangen.
Zie toe dat de knop van de stortbak wc na doortrekken (blijft soms hangen) weer
terug

