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6 persoons villa met zwembad

Welkom
Welkom in uw villa op Villapark De Koog. Het doet ons veel genoegen dat u Villapark De Koog heeft
uitgezocht om uw vakantie door te brengen. Wij hopen dat u een heel fijn verblijf heeft op ons park
en op Texel. Om u goed te informeren over uw villa en de apparaten die hierin aanwezig zijn hebben
we deze handleiding voor u samengesteld.
Daarnaast hebben we de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet en in deze handleiding
opgenomen.
Heeft u na het doornemen van de handleiding nog vragen? Onze medewerkers helpen u graag.
Stel uw vraag via onze WhatsAppService: 06-13491966. Tussen 09:00 en 20:00 uur wordt uw vraag
binnen 30 minuten beantwoord.
Namens mijn collega’s wens ik u een fijn verblijf op Texel en op ons park,
Robert Saal - parkmanager Villapark De Koog.
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Toegang tot uw villa met het slimme deurslot
U heeft per e-mail aanreisinformatie ontvangen met daarin een cijfercode voor het slimme deurslot
van uw villa op Villapark De Koog. Deze code geeft u op de dag van aankomst vanaf 15:00 uur
toegang tot uw villa. Hierdoor hoeft u niet eerst langs de receptie om in te checken maar kunt u zich
direct naar de door u gereserveerde villa begeven. De code blijft gedurende uw gehele verblijf geldig
en dient telkens te worden ingevoerd om de deur van buitenaf te kunnen openen.
Hoe werkt het:
1. Op de deur van uw villa ziet u een cijferslot.
2. Voer de code in die u per e-mail heeft ontvangen. Begin met het sterretje (*) voer uw persoonlijke
code in en sluit af met het hekje (#).
3. Als de code correct is ingevoerd springt het lampje kortstondig op groen.
4. U kunt de deur nu openen.
U ontvangt de cijfercode alleen als uw boeking compleet is en de betaling compleet is. Heeft u geen
aanreisinformatie met code ontvangen? Controleer of uw boeking volledig is. Zo ja, bekijk dan uw
spambox. Indien u daar ook geen aanreisinformatie met code vindt of is uw boeking niet compleet?
Neem dan contact op met onze medewerkers op de reserveringsafdeling via:
+31 (0)222 – 390 112 of kom langs op de receptie van Villapark De Koog op Camping De Shelter.
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Hoe werkt de kookplaat
Bedieningspaneel

•

Inschakelen/uitschakelen
Raak het
symbool aan.

•

Kookzone en kookstand kiezen
Druk op het
symbool van de gewenste kookzone. Kies daarna de gewenste stand.
U kunt de gewenste kookstand instellen met symbool 1 tot 9.
Elke kookstand heeft een tussenstand, dit wordt aangegeven met het
symbool ▪.
Kookstand 1= laagste stand
Kookstand 9= hoogste stand

•

Kinderslot activeren en deactiveren
De kookplaat moet uitgeschakeld zijn.
•

•

Activeren
Het symbool
Het symbool

ca. 4 seconden lang aanraken.
is 10 seconden lang verlicht. De kookplaat is geblokkeerd.

Deactiveren
Het symbool

ca. 4 seconden lang aanraken. De blokkering is opgeheven.
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Gebruik van de combioven met magnetron
Weergaven

1. Toetsen

2. Touch-velden

3. Bedieningsring
Druk er licht op en beweeg hem met een vinger in de gewenste richting.
4. Display
Hier ziet u de keuzemogelijkheden en aanwijzingsteksten.
5. Touch-displays
Hier ziet u de keuzemogelijkheden. Deze kunt u kiezen door op het tekstveld te tippen.
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Functies

Het apparaat in- en uitschakelen
Met de toets on/off

schakelt u het apparaat in of uit.

In werking stellen
U moet altijd starten met de toets start/stop

.

Functie instellen
1. Tip op het tekstveld.
2. De functie veranderen met de bedieningsring.
3. Starten met de toets start/stop .
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Magnetron instellen
1. Tip op het veld menu.
De lijst met functies verschijnt.
2. Tip op het tekstveld ‘Magnetron’.
3. Tip op het tekstveld met het gewenste vermogen.
Op het display staat de tijdsduur in het wit.
4. Met de bedieningsring de tijdsduur instellen.
5. Starten met de toets start/stop .
6. Het apparaat start en de tijdsduur loopt af op het display.
7. Wanneer het gerecht klaar is, schakelt u het apparaat met de toets on/off
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uit.

Instellen van de wasmachine

Functies
•
•
•
•
•
•
•

Temperatuur
Druk op deze knop om de watertemperatuur voor het huidige programma te kiezen.
Spoelen
Druk op spoelen om het aantal keren spoelen voor het huidige programma te wijzigen.
Centrifugeren
Druk op deze knop om de centrifugeersnelheid voor het huidige programma te wijzigen.
Droogniveau/Droogtegraad
Druk op deze knop om de geschickte droogoptie te selecteren.
Bubble Soak
Druk op deze knop voor verwijderen van hardnekkige vlekken.
Opties
Druk hierop om de optie Intensief, Voorwas of Intensief + Voorwas te selecteren. Druk
nogmaals om te deselecteren.
Uitgesteld Einde
Met Uitgesteld Einde kunt u de eindtijd van de actuele cyclus uitstellen.

In werking stellen
1. Druk op de Aan/Uit knop om de wasmachine in of uit te schakelen.
2. Draai aan de knop om een programmakeuze te maken.
3. Op het display worden de huidige programmagegevens en de verwachte resterende tijd
weergeven.
4. Druk op de temperatuur knop om de watertemperatuur voor het huidige programma te
kiezen.
5. Druk op de centrifugeren knop om de centrifugeersnelheid voor het huidige programma te
wijzigen.
6. Druk op de droogniveau knop om de geschikte droogoptie te selecteren.
7. Druk op opties om de optie Intensief, Voorwas of Intensief + Voorwas te selecteren.
8. Druk op de Start/Pauze knop om te starten of te stoppen.
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Hoe is de binnentemperatuur geregeld
U heeft het genoegen om in deze luxe villa op Villapark de Koog te verblijven. Niet alleen is deze villa
van alle gemakken voorzien maar de techniek dat zorgt voor het verwarmen en koelen van de villa is
ook volledig duurzaam.
In de villa zorgt een warmtepomp in combinatie met een gebalanceerd ventilatiesysteem met
warmteterugwinning voor een optimaal binnenklimaat. Voor extra comfort en vooral sfeer is een
gashaard toegepast in deze villa.
Wellicht is dit de eerste keer dat u zich in een villa bevindt waar deze technieken zijn toegepast
daarom hieronder een korte uitleg over deze technieken.

Binnenklimaat
Warmtepomp
(in combinatie met vloerverwarming voor zowel verwarming als koeling)
Deze villa wordt verwarmd en gekoeld door een warmtepomp die de benodigde warmte of koude via
bodemwarmtewisselaars vanuit de bodem onder de villa onttrekt en deze warmte of koude naar
behoefte via een vloerverwarmingssysteem aan de te verwarmen vertrekken afgeeft.
De vloerverwarming cq. vloerkoeling zorgt voor een goed verdeelde temperatuur in de gehele villa. U
dient er wel rekening mee te houden dat het door dit systeem iets langer duurt voor een vertrek is
opgewarmd ten opzichte van een traditioneel systeem met bijvoorbeeld radiatoren.
Met deze warmtepomp kan er via het vloerverwarmingssysteem ook iets gekoeld worden. Deze
koeling functioneert echter alleen wanneer de buitentemperatuur meerdere uren boven 18°C uit
komt. Omdat de warmtepomp ook via het vloerverwarmingssysteem de vloer zal gaan koelen zal de
vloer afkoelen tot een temperatuur van maximaal 18°C, lager kan helaas niet omdat de vloer anders
gaat condenseren. Door deze vloertemperatuur is het systeem ook slechts in staat om de
ruimtetemperatuur enkele graden te verlagen wat bij de meeste mensen al heel behaaglijk aanvoelt
maar het is geen airconditioning! Tijdens het koelen worden de vloeren in de badkamers overigens
uitgeschakeld zodat de badkamer behaaglijk warm blijft en de vloer daar niet vervelend koud wordt.
In deze villa’s is verder een ruimteregeling toegepast. De thermostaat schakelt automatisch met de
warmtepomp mee in de verwarming- of koelmodus.
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Gebalanceerde ventilatiesysteem
(met warmteterugwinningsunit voor een gezond binnenklimaat en voldoende ventilatie)
De luchtkwaliteit in de woning wordt geregeld door middel van een gebalanceerd ventilatiesysteem
met warmteterugwinning. Dit ventilatiesysteem zorgt voor voldoende verse luchttoevoer en -afvoer
van de vuile lucht. In de badkamer, toiletten en de keuken wordt de vuile lucht afgezogen en in de
slaapkamers en de woonkamer wordt verse en voorverwarmde buitenlucht toegevoerd.
De regeling van de luchthoeveelheid wordt automatisch aan de hand van de behoefte geregeld door
een CO² sensor in de woonkamer.
Heeft u net gedoucht en wilt u de ruimte vochtvrij maken? In de badkamer zit een ‘’puls schakelaar’’
wanneer u deze kortstondig indrukt zal het ventilatiesysteem een half uurtje lang op een verhoogde
ventilatiestand gaan ventileren.

De gashaard bedienen
(voor extra comfort en sfeer)
Een van de eyecatchers in de woonkamer van de villa is natuurlijk de
gashaard. Aan de muur nabij de haard is hiervoor een
bedieningspaneeltje gemonteerd waarvan hieronder een beknopte uitleg.

Afbeelding 1

Bij het benaderen van het bedieningspaneel wordt het display zichtbaar.
Druk vervolgens de ‘’+’’ en de ‘’-‘’ tegelijkertijd en minimaal 1 seconde in.
De gashaard gaat aan en afbeelding 2 verschijnt in beeld.
Afbeelding 2

Met ‘’+’’ en ‘’-‘’ kunt u de hoogte van de vlammen instellen.
U schakelt de haard uit door deze op de laagste branderstand te zetten
en vervolgens nogmaals op ’’- ‘’ te toetsen. Er verschijnt ‘’off’’ in het
venster. Druk op de ‘’+’’ toets om de haard uit te schakelen.
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Afbeelding 3

Welke functies heeft de Samsung Smart TV
Smart TV
U kunt op deze Smart TV onder andere gebruik maken van:
• Diverse apps (NOS, NPO)
• Youtube
• Netflix
De smartfuncties gebruiken (gebruik de afstandsbediening)
• Gebruik de knop SMART HUB om op te starten
• Met de pijlen kunt u navigeren op het scherm
• Met RETURN gaat u 1 stap terug
• Met EXIT verlaat u het SMART programma en keert u terug naar de tv/radio zenders
• Vanaf een 2e keer gebruik van de knop SMART HUB kunt u met de pijlen switchen tussen
recent bekeken en de aanbevolen kanalen
Televisie
Kijk op bladzijde 10 voor het zenderoverzicht.
Vanaf kanaal 401 zijn een aantal zenders in HD kwaliteit beschikbaar.
Geen televisie?
Wellicht is er nog een SMART-programma geactiveerd. Klik op EXIT om het SMART programma te
verlaten.
Radio
U kunt de Televisie ook gebruiken om radio te luisteren.
Vanaf kanaal 801 vindt u de radiozenders.
Kijk op bladzijde 9 voor het zenderoverzicht.
Geen radio?
Wellicht is er nog een SMART-programma geactiveerd. Klik op EXIT om het SMART programma te
verlaten.
HDMI en USB
Aan de rechterkant vindt u de aansluitingen voor HDMI en USB.
Hiermee kunt u eventueel een eigen apparaat aansluiten op de TV.
Meestal maakt een extern apparaat automatisch verbinding met de TV.
Zo niet dan kunt u met de knop SOURCE naar het desbetreffende apparaat gaan.
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Bekijk een overzicht van alle TV zenders
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Gebruik maken van de sauna
Let op: Er worden meerdere typen sauna’s gebruikt in verschillende villa’s.
Kijk welk type sauna in uw villa aanwezig is en raadpleeg daarbij de juiste gebruiksaanwijzing.
Functies
1. Door aan de tijdknop te draaien wordt de kachel gestart, deze maakt een licht geruis.
2. Om het apparaat uit te schakelen moet de tijdklok weer op “0” gedraaid worden.
•
•
•

Met de thermostaatknop kunt u de temperatuur verhogen
of verlagen naar de temperatuur die u prettig vindt.
Tussen 40 C
̊ en 100 C
̊
Houd er rekening mee dat de sauna circa 45-60 minuten
moet opwarmen om het typische saunaklimaat te bereiken.
Bij de maximale warmte kan hij maximaal 4 uur ingeschakeld
blijven. Hierna schakelt de kachel zich automatisch uit.

Tijdinstelling

Thermostaat

Sauna gebruiken
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Thermostaat

Timer
rrr

Gebruik Temperatuurregeling: De gewenste saunatemperatuur wordt ingesteld door aan de knop
op de temperatuurregeling van de saunaoven te draaien. De sauna wordt binnen een uur tot de
vereiste temperatuur opgewarmd, afhankelijk van de grootte, constructie en warmte-isolatie van de
sauna. De thermostaat houdt de sauna op de ingestelde temperatuur. De verwarmingsthermostaat
beschermt de verwarmingselementen ook tegen oververhitting. Als de stenen te dicht op elkaar
worden gestapeld, kan de lucht niet goed door de unit circuleren. De thermostaat sluit de
stroomvoorziening af om oververhitting te voorkomen; het gevolg is dat de sauna ongewoon
langzaam warm zal worden. Temperatuurbegrenzing: Als (door wat voor oorzaak dan ook) de houten
onderdelen van de sauna ongewoon heet worden, dan zal de temperatuurbegrenzer de saunaoven
geheel uitschakelen. Zodra de temperatuur weer een normale waarde heeft bereikt, kan de zekering
met de hand worden teruggezet met behulp van de knop die zich naast de thermostaatknop van de
saunaoven bevindt.
Tijdklok ( Timer): De saunaoven wordt ingeschakeld met behulp van een tijdschakelaar. De
indicatorlampjes gaan branden. (KV) De tijdklok heeft twee schalen: de eerste (met grote cijfers) is
het “meteen aan” gedeelte, d.w.z. de saunaoven is gedurende de gekozen tijdsduur (0–4 uur)
ingeschakeld. Het andere gedeelte is het zogenaamde “vooraf ingestelde” gedeelte (1–8 uur), dat
wordt gebruikt om de saunaoven na een bepaalde tijd in te schakelen. De saunaoven start wanneer
de tijdklok de schakelaar terug heeft gezet op het “meteen aan” gedeelte bij nummer 4. Hierna zal de
saunaoven gedurende ongeveer 4 uur aanblijven, tenzij de schakelaar eerder op nul wordt gezet. Bij
het bereiken van de nul (0) wordt de netvoeding naar de elementen onderbroken en wordt de
saunaoven uitgeschakeld.
Schakel de saunaoven meteen na het baden uit en controleer of de saunastenen droog zijn.
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Het stoombad instellen
Waarschuwingen
Zonder toestemming en zonder aanwijzingen is het gebruik van de
stoomcabine voor de volgende personen verboden:
- Kinderen
- Volwassenen met psychische, mentale en/of sensorische beperkingen
- Personen die niet geïnstrueerd zijn, over waar de stoomcabine voor
bedoeld is.
Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen geen gebruik van de
stoomcabine maken. Stoomcabine alleen betreden zonder make-up

Het meebrengen van elektrische apparaten in de cabine is verboden!

Waarschuwing hete oppervlakken.
De stoominlaat, maar ook de nabije omgeving hiervan zijn heel heet.
Niet aanraken i.v.m. verbrandingsgevaar.
Niet direct de hete damp aanraken i.v.m. verbrandingsgevaar.

Waarschuwing voor uitglijden.
De bodem van de cabine kan glad zijn.

Voor het gebruik van de stoomcabine moet de gebruikshandleiding zorgvuldig
worden doorgelezen!
Maximale verblijfstijd in de cabine:
15 min
Luchtvochtigheid in de cabine:
100%
Maximale temperatuur in de cabine:
60 ˚C
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Bediening
Stomen (A)
Druk knop A in om the stoomproductie te activeren. De stoomproductie is optimaal 10 minuten
nadat de knop is ingedrukt.
Verlichting (B)
Druk toets B in om de verlichtingsfunctie te activeren (LED ‘aan’) of te deactiveren (LED ‘uit’). De
helderheid van de verlichting is aan te passen. Bij het activeren van de knop start de verlichting in
een ‘midden’ stand. Door de toets ingedrukt te houden, wordt de intensiteit sterker. Na het bereiken
van de hoogste stand dimt de intensiteit. U kunt dus de intensiteit aanpassen door de toets lang of
kort in te drukken. De verlichting gaat automatisch uit na 40 minuten.
Geurstof (C)
De geurstofpomp staat geprogrammeerd om de geurstof op optimale wijze bij de stoom te voegen. U
kunt de intensiteit van de geurstof verhogen of verlagen door de mengverhouding aan te passen.

A. Stoomtoets (aan / uit)
LED aan: stoom wordt geproduceerd.
LED uit: stoom wordt niet geproduceerd.

B. Licht toets (licht / kleurlicht aan/uit)
LED aan: verlichting aan.
LED uit: verlichting uit.

C. Geurstof toets (geurstof aan / uit)
LED aan: geurstofdoseringssysteem is werkend
(kan alleen wanneer stoom productie aan staat)
LED uit: geurstofdoseringssysteem staat uit.
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