Beste gast,
Hartelijk welkom in uw vakantieverblijf op Strandcamping Groede.
Hier zal u de komende tijd ongetwijfeld op en top genieten en mooie herinneringen
maken. Kijkt u eens rustig rond. Mocht u tot de ontdekking komen dat er zaken zijn
beschadigd of ontbreken, meld dit dan zo snel mogelijk bij de receptie. Wij streven
ernaar dit vervolgens zo snel mogelijk te verhelpen.

App
Neem ook eens een kijkje op de gratis app van Strandcamping Groede. Deze kunt u
downloaden via de Google Playstore of de Appstore.

Receptie
Indien u vragen of opmerkingen heeft, staan onze medewerkers voor u klaar in onze
receptie. Bij hen kunt u tevens terecht voor meer informatie over de camping en de
omgeving. Onze receptiemedewerkers zijn tijdens de openingstijden ook telefonisch te
bereiken via +31 (0)117 37 13 84.
Wij wensen u een fijn verblijf én een natuurlijke ervaring aan zee!

Familie Van Damme en medewerkers
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1. Inventarislijst
Op onderstaande inventarislijst kunt u zien wat er in uw huuraccommodatie aanwezig
hoort te zijn. Ontbreekt er iets of gaat er tijdens uw verblijf iets kapot? Vriendelijk verzoek
dit door te geven aan de receptie, zodat de inventaris aangevuld kan worden.
Serviesgoed
Bierglazen (6)
Borrelglazen (4)
Diepe borden (6)
Eierdopjes (6)
Gebaksborden (6)
Kinderservies (4 sets)
Koppen en schotels (6)
Limonadeglazen (6)
Mokken (6)
Ontbijtborden (6)
Opdienschalen (3)
Platte borden (6)
Puddingschaaltjes (6)
Theepot
Theeglazen (6)
Wijnglazen (6)
Bestek
Aardappellepel
Broodmes
Gebaksvorkjes (6)
Groentelepel
Juslepel
Lepels (10)
Messen (10)
Pannenkoekmes
Roerlepel
Soeplepel
Theelepels (10)
Vleesvork
Vorken (10)

Keukengereedschap
Afwasteil
Blikopener
Citruspers
Flesopener
Garde
Kaasschaaf
Komkommerschaaf
Kurkentrekker
Maatkan
Onderzetters (3)
Schaar
Schilmesje
Schuimspaan
Snijplank
Vergiet
Vlamverdeler
Voorraadpot
Pannen
Bakpan
Hapjespan
Kookpannen (4)
Steelpan
Apparaten
Combi-magnetron
Flatscreen televisie
Nespresso apparaat
Stofzuiger
Vaatwasser
Waterkoker
Koffiezetapparaat

Buiten
Ligstoel
Parasol
Terrasstoel (6)
Terrastafel
Schoonmaakartikelen
Afvalemmer
Emmers
Grote veger
Handveger
Spons
Stofzuigerzakken (2)
Toiletborstel/houder
Vloerblik Vloertrekker
Wasknijpers
Zeem
Slaapkamer
Dekbedden (3 of 4)
Hoofdkussens (4)
Kapstokken (12)
Algemeen
Dienblad
Draadloos internet
Rookmelder
Sierkussens (2)
Waarde kluisje
Wasrek

De volgende artikelen zijn op aanvraag tegen betaling en op basis van beschikbaarheid
te verkrijgen bij de receptie: Campingbedje, bedrekje, kinderstoel, kinderbadje,
handdoekenset (2 handdoeken en 1 badhanddoek), strandcabine, extra parkeerplaats.
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2. TelevisieZenders

2.

3. GebruiksaanwijZing kluisje
Hoewel de camping een veilige omgeving is, raden wij u toch aan om waardevolle spullen
op te bergen. Dit kan bijvoorbeeld in het kluisje of in de koffer van uw auto.
Kluisje sluiten
1. Toets een 4 cijferige code in, die u zelf kiest.
2. Doe het deurtje dicht en toets “ #”.
Kluisje open
1. Type uw code.

4. GebruiksaanwijZing Verwarming
De ruimtetemperatuur wordt standaard in het venster weergegeven. De
thermostaat meet de ruimtetemperatuur continu in de ruimte waar hij hangt.
De ingestelde temperatuur:
De ingestelde temperatuur is de gewenste temperatuur in de ruimte waar de thermostaat
hangt. U kunt de ingestelde temperatuur controleren door de draai-instelring één
voelbare klik linksom of rechtsom te draaien. U ziet de ingestelde temperatuur dan
knipperen. Na vijf seconden verschijnt de ruimtetemperatuur weer in het venster.
De temperatuurinstelling wijzigen:
Wanneer u het warmer of kouder wilt hebben dan kunt u de temperatuurinstelling
wijzigen. U doet dit door de draai-instelring te verdraaien. Bij iedere klik linksom
verlaat u de ingestelde temperatuur met een halve graad. Iedere klik rechtsom
verhoogt de ingestelde temperatuur met een halve graad.
U ziet de ingestelde temperatuur knipperen in het venster. Bij de gewenste
temperatuur laat u de ring los. Na vijf seconden verschijnt dan weer de
ruimtetemperatuur in het venster.

5. GebruiksaanwijZing koelkast
Normaal gesproken staat de koelkast aan bij uw aankomst. Doet deze het niet?
Controleer dan de stekker in het keukenkastje naast de koelkast of in de kast van de
geiser.
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6. GebruiksaanwijZing combi-magnetron
Algemene veiligheid
• Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers om de
glazen deur schoon te maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak,
waardoor het glas zou kunnen breken.
• Schakel het apparaat niet in als het leeg is. Metalen delen in de ovenruimte kunnen
elektrische vonken veroorzaken.
• Als de deur, scharnieren/handgrepen of deurafdichtingen zijn beschadigd, mag het
apparaat niet worden gebruikt tot hij is gerepareerd door een vakkundig persoon.
• Verwarm geen vloeistoffen of andere levensmiddelen in afgesloten houders. Deze
kunnen dan ontploffen.
• Gebruik alleen hulpstukken die geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.
• Let bij het opwarmen van voedsel in plastic of papieren verpakkingen, vanwege
de mogelijkheid tot zelfontbranding.
• Het apparaat is bedoeld voor het opwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van
levensmiddelen of kleding en het opwarmen van warmhoudpads, slippers, sponzen,
vochtige doekjes en dergelijke kan leiden tot letsel, zelfontbranding of brand.
• De inhoud van melkflesjes en potjes babyvoeding moet worden geroerd of geschud
en de temperatuur moet voor consumptie worden gecontroleerd om brandwonden te
voorkomen.
• Eieren in de schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet in het apparaat worden
opgewarmd omdat ze dan kunnen ontploffen, zelfs nadat de magnetronverwarming is
beëindigd.
• Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd en voedselresten dienen te worden
verwijderd.
• Het niet schoonhouden van het apparaat kan leiden tot beschadigingen aan het
oppervlak hetgeen weer een negatief effect kan hebben op de levensduur van het
apparaat wat weer kan leiden tot een gevaarlijke situatie.
• Wees voorzichtig met het openen van de deur van het apparaat als het apparaat aan
staat. Er kan hete lucht ontsnappen.
• Om schade of verkleuring van het apparaat te voorkomen:
– Zet geen kookgerei of andere voorwerpen direct op de bodem van het apparaat.
– Leg geen aluminiumfolie op de bodem van het apparaat.
– Plaats geen water direct in het hete apparaat.
– Haal vochthoudende schotels en eten uit het apparaat als u klaar bent met koken.
– Wees voorzichtig bij het verwijderen of bevestigen van accessoires.
• Zorg ervoor dat de ovenruimte en de deur na elk gebruik worden afgeveegd. Stoom
geproduceerd tijdens de werking van het apparaat condenseert op de wanden en kan
roest veroorzaken.
• Als rook wordt waargenomen, zet dan het apparaat uit of trek de stekker uit het
stopcontact en houd de deur gesloten om vlammen te doven.
• Het in de magnetron opwarmen van dranken kan ertoe leiden dat het langer duurt
voordat het kookpunt wordt bereikt. Pas op als u de houder uit de magnetron haalt.
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toepassing) met een schoonmaakmiddel.

Binnenverlichting
•

De gloeilampen of halogeenlampen in dit
apparaat zijn uitsluitend bedoeld voor
gebruik in huishoudelijke apparaten. Gebruik
deze niet voor andere doeleinden.

•
•

Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi
dit weg.
Verwijder de deurgreep om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren opgesloten raken
in het apparaat.

•

WAARSCHUWING!

Combi-magnetron
Gevaar voor elektrische schokken!
Algemeen overzicht
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Alle accessoires hebben links en
rechts bovenaan kleine
inkepingen om de veiligheid te
verhogen. Deze inkepingen
zorgen er ook voor dat ze niet
omkantelen.
Door de verhoogde lijst die om
het rooster loopt, is kookgerei
beveiligd tegen wegglijden.
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Bedieningspaneel
Knop voor verwarmingsfuncties
Scherm
Bedieningsknop
Verwarmingselement

6 Magnetrongenerator
7 Lamp
8 Ventilator

Extra functies
Het kinderslot gebruiken

Restwarmte-indicatie

Wanneer u het apparaat uitschakelt, geeft het
Het kinderslot voorkomt dat het apparaat per
ongeluk in werking wordt gesteld.
display de restwarmte aan
als de
temperatuur
in
de
oven
hoger
is
dan 40 °C.
Stel
geen
ovenfunctie
in.
1.
Draai de knop voor de temperatuur naar links of
en
gedurende ten minste 2 seconden samen ingedrukt
2. Houd
rechts om de oventemperatuur weer te geven.
Er klinkt een geluidssignaal. SAFE gaat aan op het display.
Automatische uitschakeling
Herhaal stap 2 om het kinderslot uit te schakelen.
Om veiligheidsredenen wordt het apparaat na
6
www.zanussi.com
een tijdje automatisch uitgeschakeld
als een
ovenfunctie werkt en u geen instellingen wijzigt.
U kunt de Toetsblokkering alleen inschakelen
als het apparaat in werking is.
Toetsblokkering voorkomt dat de temperatuur
en de tijdinstelling van een lopende een
ovenfunctie per ongeluk worden gewijzigd.
1. Selecteer een ovenfunctie en stel het in
volgens uw voorkeur
en
gedurende ten minste 2
2. Houd
seconden samen ingedrukt.
Er klinkt een geluidssignaal. Loc gaat aan op
het display.
Herhaal stap 2 om de toetsblokkering uit te
schakelen.
Loc gaat aan op het display als u
aan de temperatuurknop draait of op
een knop indrukt. Als u aan de knop
voor de ovenfuncties draait, gaat het
apparaat uit.

Temperatuur (°C)

Uitschakeltijd (u)

30 - 115

12.5

120 - 195

8.5

200 - 230

5.5

Druk na een automatische uitschakeling op een
willekeurige knop om het toestel opnieuw te
activeren.
De automatische uitschakeling werkt
niet met de functies: licht, duur,
einde.

Koelventilator
Als het apparaat in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld om de
oppervlakken van het apparaat koel te houden.
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Combi-magnetron
Verwarmingsfuncties

6.

Combi-magnetron
Klokfuncties

7.
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• Gebruik platte, brede schalen of borden.
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Snelteopwarmen
selecteren.
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2. Verander de temperatuur.
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Activeer
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Zie
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"Magnetronfunctie instellen" en begin bij
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instellen.
punt 2.
• Plaats het bevroren, uitgepakte voedsel op
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4. Draai de functieknop naar de uit-stand.
• Draai het voedsel halverwege de ontdooitijd
om. Verdeel de stukken zo mogelijk opnieuw
Magnetron
en verwijder de stukken die al zijn ontdooid.
Informatie over bediening
Boter, gebakjes, kwark ontdooien:
Algemeen:
• Ontdooi nooit volledig in het apparaat, maar
• Laat het voedsel na het uitschakelen van het
bij kamertemperatuur. Dit geeft een meer
apparaat enkele minuten rusten. Zie de
gelijkmatig resultaat. Verwijder metalen of
8. magnetronbereidingstabellen: rusttijd.
aluminium verpakking of onderdelen volledig
• Verwijder de verpakking van aluminiumfolie,
voordat u begint te ontdooien.
metalen bakjes, enz. voordat u het voedsel
Fruit, groenten ontdooien:
bereidt.
• Ontdooi fruit en groenten, die verder als
Bakken:

7. GebruiksaanwijZing vaatwasser
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Een programma kiezen en starten
1. Druk op de toets van het desbetreffende programma dat u wilt instellen. Het lampje
van de knop gaat aan en op het display wordt de programmaduur weergegeven.
2. Activeer van toepassing zijnde opties indien gewenst.
3. Sluit de deur van de afwasmachine om het programma te starten.

Programma's

A. 30 min is het kortste programma geschikt voor het wassen van een lading met
niet-aangekoekt en weinig vuil.
B. 60 min is een programma dat geschikt is voor het wassen van een lading met nietaangekoekt of weinig aangekoekt vuil.
C. 90 min is een programma dat geschikt is voor het wassen en drogen van
zwaarbevuilde vaat.
D. 160 min is een programma dat geschikt is voor het wassen en drogen van
zwaarbevuilde vaat.
E. ECO is het langste programma en beidt het meest efficiënte water-en
energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en bestek.

Einde van het programma
Nadat het programma is voltooid, verschijnt 0:00 op het display.
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8. GebruiksaanwijZing reisbed
Openen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reisbed uit de tas nemen en zoals Fig. 1
neerzetten
Matras (klittenband A) losmaken – Fig. 2
Reisbed half uit elkaar vouwen – Fig. 3
Vergrendelingen tot een hoorbare klik naar
boven trekken, Fig, 3
Vergrendeling onder het bed (onder de lus)
helemaal naar beneden drukken – Fig. 4
Matras op de bedbodem leggen en met
klittenband B vastzetten – Fig. 4

Sluiten
1. Klittenband B openen en matras uitnemen
2. Let u er op dat de bodem naar beneden
gedrukt is. Aansluitend de lus naar boven
trekken. - Fig. 5
3. Vergrendeling aan de vier zijden losmaken:
Vergrendeling een beetje omhoog trekken,
dan de drukknop indrukken en de
vergrendeling naar beneden drukken
– Fig. 5, Fig. 6
4. De lus helemaal omhoogtrekken en het
reisbed dichtklappen – Fig. 7
5. De buitenste zijden van het matras naar
binnen klappen
6. Het matras om het ingeklapte reisbed
vouwen (Fig. 2) en met de 3 klittenbanden
A dichtmaken (Fig. 1)
7. Reisbed in de tas schuiven
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