
 
 

 

Televisie 

De ontvangst loopt via Digitenne. Via de 2e afstandsbediening is de 

receiver in te schakelen en zijn de kanalen te kiezen. De Tv-

afstandsbediening is voor aan/uit, volume. De ingangsbron is HDMI-1. 

Mocht de ontvangst niet optimaal zijn dan is het raadzaam de antenne 

(in de vensterbank in de slaapstee) iets te herpositioneren.  

Verlichting 

Via de muurschakelaars is de verlichting in- en uit te schakelen, alsook 

te dimmen. Dit geldt voor de plafondspots, de 1e staande lamp (via de 

dubbele schakelaar bij de woonkamerdeur) en de eettafellamp / 

keukenspots (via de dubbele schakelaar bij de zijdeur bij de keuken).  

Voor in- en uitschakelen de knop indrukken tot een hoorbare en 

voelbare ‘klik’. Voor dimmen de knop AAN of UIT ingedrukt houden.  

Er ligt ook een afstandsbediening, deze bedient alle lampen tegelijk.  

Alleen de 2e staande lamp bij de keuken en de kleine lamp op het tafeltje zijn met een afzonderlijke 

schakelaar te bedienen (deze zijn niet gekoppeld).  

Ventilatie  

In de keuken graag stand 3 kiezen wanneer de douche of het bad wordt gebruikt.  

Verwarming 

• Met de aan/uit toets (LINKS) zet u 

de verwarming aan of uit. 

• Met de temperatuur toets 

(RECHTS) stelt u de gewenste 

temperatuur in. 

Na een tijdsperiode zonder beweging 

hoort u een piepsignaal en gaat de 

temperatuur naar een lager niveau.  

Bedien desgewenst opnieuw de 

aan/uit toets. 

Bij vasthouden van de temperatuur 

toets wordt de omgevingstemperatuur 

zichtbaar. 

 

Wi-Fi 

De bungalow heeft een eigen Wi- Fi toegangspunt. De netwerknaam en het wachtwoord vindt u op de 

meterkast.  



 
 

 

Kanoën 

Er liggen 2 éénpersoons toerkajaks op de standaard in de tuin 

voor gebruik!  

Mooie kanoroutes kunt u vinden op Vaarroutes - Earnewâld 

(www.earnewald-routes.nl/app/vaarroutes). 

Na gebruik graag ondersteboven terugleggen met de open zijde 

naar beneden, zodat het water eruit kan lopen (en er geen 

regenwater inloopt). En vastzetten met de spanbanden. 

De peddels liggen in de opslag onder de slaapstede. Na gebruik 

graag schoon en droog terugleggen!  

Het gebruik is voor eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk 

voor het treffen van veiligheidsvoorzieningen (zwemvesten).  

https://www.earnewald-routes.nl/app/vaarroutes
https://www.earnewald-routes.nl/app/vaarroutes

