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Nederlandse versie 

 
 

Welkom bij Chalet Underhill 
Kom binnen en ontspan... Doe alsof u thuis bent. 

Ons huis is uw vakantiehuis. 
 

In dit informatiepakket vindt u veel informatie, van vakantie-activiteiten en 
bezienswaardigheden tot plaatsen om te eten en te drinken. Tevens vindt u 

gebruikershandleidingen en instructies voor het chalet. Wij hopen dat dit alles u 
helpt het beste uit uw verblijf te halen. 

 

Als u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via 
chaletunderhill@gmail.com 

 

Voor urgente huishoudelijke problemen kunt u contact opnemen met de conciërge, 
Franz Knoop, via +43 660 73 81154 

 

Wij hopen oprecht dat u van uw verblijf geniet en stellen het op prijs als u de 
tijd neemt om uw reactie in ons gastenboek achter te laten wanneer u vertrekt. 

 

Wifi: ChaletUnderhill 

Wifi-code: ChaletUnderhill9640  
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Noodnummers 
 

Nooddienst Telefoonnummer 

Europese nooddiensten 112 

Oostenrijkse brandweer 122 

Oostenrijkse politie 133 

Oostenrijkse ambulance 144 

Oostenrijkse bergredding 140 

Arts voor noodsituaties 141 

Conciërge (Franz Knoop) +43 660 73 81154 

 

 

Branddeken 

De branddeken van Chalet Underhill bevindt zich onder de wastafel.  
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Algemeen overzicht 
 

Huisregels 

Ons huis is uw vakantiehuis. We hopen dat u zich hier net als thuis voelt. Behandel ons huis 
alstublieft met alle zorg en respect, net zoals u voor uw eigen huis zou zorgen. Laat het chalet 
achter zoals u het zou willen aantreffen. 

Voor het comfort van alle gasten hebben we de volgende regels opgesteld; gelieve u zich eraan te 
houden. 

• Geen ski-schoenen of hoge hakken in het huis, omdat deze de vloer kunnen beschadigen en 
daardoor mogelijk ook de vloerverwarming. 

• Geen uitrusting voor buiten mee naar binnen nemen (ski's en skistokken, snowboards, 
fietsen enz.). 

• Niet roken. 

• Geen huisdieren. 

• Open het badkamerraam tijdens het douchen of baden om de waterdamp te laten 
ontsnappen. 

• Trek na het douchen met de wisser de badkamertegels en het douchescherm droog. 

• Zet het meubilair van binnen niet buiten op de patio en op het balkon. Wilt u buiten 
extra zitplaatsen creëren, gebruik dan de houten vouwstoelen. Deze zijn opgeslagen aan de 
linkerkant in de kast in de grote slaapkamer. 

• Plaats de panbeschermers in de koekenpan en wok wanneer u deze in de keukenkast 
plaatst, om schade aan de antiaanbaklaag te voorkomen. 

• Plaats de grote houten plaat over de elektrische kookplaat om meer werkruimte in de 
keuken te creëren. Voordat u de plaat op de kookplaat legt, houdt u de vergrendel-knop 
onderaan de kookplaat ingedrukt. Hiermee wordt de elektrische kookplaat vergrendeld, 
zodat hij niet per ongeluk kan worden ingeschakeld. Om deze te ontgrendelen, houdt u de 
vergrendel-knop nogmaals ingedrukt. U dient de vergrendel-knop gedurende ongeveer 5 
seconden ingedrukt te houden. 

• Reinig de as uit de barbecue na gebruik, met behulp van de houten behandelde borstel. 
De andere, van plastic, stoffer en blik is alleen voor gebruik binnen. 

 

Het openen van vensters en deuren 

De ramen en patiodeuren van het chalet kunnen volledig geopend worden en naar binnen worden open 
gedaan door de handgreep in de horizontale positie te bewegen. Zij kunnen ook van boven naar 
binnen worden gekanteld door de handgreep in de verticale positie te zetten. 

 

Boekenuitwisseling 

Voor uw plezier hebben wij een boekenuitwisseling opgezet. Wanneer u uw vakantieboek uit hebt, voel 
u vrij dit boek te ruilen met een van ons. Als u een van onze boeken meeneemt, laat dan alstublieft 
een van uw boeken achter voor het leesplezier van toekomstige gasten. 

 

DVD's en TV-ontspanning 

We hebben een verzameling dvd's voor uw ontspanning. Help uzelf, maar plaats ze na gebruik weer 
terug in de juiste doos. 

We hebben ook een abonnement op Netflix. U kunt inloggen en kiezen uit een reeks films en tv-
programma's. Deze programma's kunt u met behulp van de ondertiteling in een aantal talen bekijken.  
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Informatie huishoudelijk afval en 
vertrek 

 

Huishoudelijk afval 

Kötschach-Mauthen hergebruikt het meeste afval. Scheid uw afval in de volgende groepen 
en deponeer het in de aangewezen container. 

Container voor 
plastic 

Spoel plastic af en plaats het in de lichtblauwe 
container (te vinden in de wc beneden). 

Glas en blik Spoel af en plaats het in de rode container (te vinden 
in de wc beneden). 

Karton en papier Plaats dit in de groene wielbak (onder de carport). 

Restafval 

Gebruik een vuilniszak om in de vuilnisbak in de keuken 
te plaatsen. Zodra deze vol is, bindt u de vuilniszak 
dicht en plaatst u hem in de zwarte container (onder 

de carport). 

De conciërge zal het afval aan het eind van uw verblijf verwijderen. Als u echter 
tijdens uw verblijf het afval wilt wegbrengen, kan dat naar het afval- en recyclingdepot 
in Kötschach-Mauthen. Het ligt bij de rivier de Gail aan de Kötschach 524. Rijd richting 
Mauthen, sla linksaf voor de brug over de rivier, rijd voorbij restaurant Pfeffermuhle en 
volg de weg. Uiteindelijk ziet u het recyclingdepot aan de linkerkant, even nadat u een 
aangrenzende weg aan uw linkerkant bent gepasseerd. De openingstijden zijn als volgt: 

Maandag: 17.00-19.00  Woensdag: 16.00-19.00  Vrijdag: 14.00-17.00 

 

Sleutelafgifte 

Wanneer u vertrekt, bel de huisbewaarder, Franz Knoop, 30 minuten voor uw vertrek. Hij 
komt dan naar het huis en haalt de sleutels bij u op. 

 

Verwarming en elektrische apparaten 

Schakel de verwarming uit (zie de gebruiksaanwijzing), het licht en de stopcontacten en 
haal de stekkers van de elektrische apparaten uit het stopcontact, voordat u vertrekt. 
Zorg er echter voor dat de wifi blijft aangesloten en ingeschakeld, omdat bepaalde 
functies in het chalet via wifi worden bestuurd. 

 

Beddengoed en handdoeken 

Op de dag van uw vertrek kunt u uw beddengoed en dekbedovertrekken afhalen en op 
een stapel op het bed leggen. Wilt u de badkamerhanddoeken in het bad opstapelen. 
Plaats ook alle theedoeken en de toilethanddoeken op het aanrecht. 
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Faciliteiten in Kötschach-Mauthen 

 

Toeristisch informatiecentrum 

Dit is gelegen in het 'Rathaus' (Duits voor het stadhuis) in Kötschach 390, tegenover de Spar-
supermarkt. 

• Open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, van 9.00-12.00 uur. 

 

Apotheek 

Apotheke zum heiligen Josef (Apotheek St. Joseph) 

• Gelegen in Kötschach 425 (naast deRaiffeisen Bank). 

• Open op maandag tot en met vrijdag, van 8.00-12.00 uur en van 14.30-18.00 uur. Open op 
zaterdag van 8.00-12.00 uur. 

• Telefoonnummer: 04715 217. 

De dichtstbijzijnde ziekenhuizen zijn in Lienz en Villach. Lienz ligt op ongeveer 45 minuten rijden 
afstand, Villach is ongeveer 1 uur en 15 minuten rijden. 

 

Banken 
Dolomiten Bank 

• Heeft aan de buitenkant een ATM (internationale geldautomaat). 

• Open op maandag tot en met vrijdag, van 8.00-12.00 uur en van 14.00-16.30 uur (vrijdags tot 
17.00 uur). 

Raiffeisen Bank 

• Open op maandag tot en met vrijdag, van 8.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur. 

Kärntner Sparkasse AG Bank 

• Open op maandag tot en met donderdag, van 8.30-12.30 uur en op vrijdag van 8.30-12.30 uur en 
van 14.00-16.00 uur. 

BAWAG PSK Bank 

• Open op maandag tot en met vrijdag, van 8.00-12.00 uur en van 14.00-17.30 uur. 

 

Supermarkten 
Lidl 

• Open op maandag tot en met vrijdag van 7.40-20.00 uur en op zaterdag van 7.40-18.00 uur. 

Spar  

• Open op maandag tot en met vrijdag van 7.15-19.30 uur en op zaterdag van 7.15-18.00 uur. 

− Spar heeft een afdeling met gluten- en zuivelvrije producten. 

Billa  

• Open op maandag tot en met vrijdag van 7.15-19.30 uur en op zaterdag van 7.15-18.00 uur. 

Opmerking: 

De supermarkten zijn normaal gesproken gesloten op zon- en feestdagen. Zij veranderen echter 
hun openingstijden in het hoogseizoen. 

 

Postkantoor 
Gelegen in de BAWAG PSK Bank, in Kötschach 551. 

• Open op maandag tot en met vrijdag, van 8:00-12:00 uur en van 14:00-17:30 uur.  
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Vakantie-activiteiten en 
bezienswaardigheden 

 

Hieronder vindt u een selectie van de activiteiten in Kötschach-Mauthen en omgeving. Dit is 
slechts een kleine opsomming. Als u nog andere leuke activiteiten vindt, deel deze dan in 
het gastenboek. 

 

Activiteiten 

Aquarena (sportcentrum) 

• Gelegen in Kötschach. Het heeft een binnen- en buitenzwembad, spa, beachvolleybalveld, 
tennisbaan en een trampoline buiten. Bezoek de website voor meer informatie: 
www.aquarena.info 

Kinderspeelpark 

• Gelegen in Mauthen, naast het natuurzwembad. Het heeft een glijbaan, schommels, klimwerk en 
een rotonde. 

Natuurzwembad 

• Gelegen in Mauthen. Het is een openlucht natuurzwembad. Meer informatie is te vinden op de 
website: www.naturschwimmbad-waldbad-mauthen.at 

Golfclub Nassfeld 

• Gelegen in Waidegg, ongeveer 20 minuten rijden van Chalet Underhill. Bezoek de website voor 
meer informatie: www.gailtal-golf.at 

Gailberghöhe (diverse begeleide buitenactiviteiten en verhuur van uitrusting, voor alle leeftijden) 

• Gelegen bij Laas, ongeveer 10 minuten rijden van Chalet Underhill. Meer informatie is te 
vinden op de website: www.gailberg.at 

Weißensee (zwemmen in een natuurmeer) 

• Ongeveer 50 minuten rijden van Chalet Underhill. 

Millstätter See (zwemmen in natuurmeer met duikplanken en een kunstmatig strand) 

• Gelegen in Millstätt, ongeveer 1 uur rijden van Chalet Underhill. 

 

Bezienswaardigheden 

Museum 1915-18 (museum Eerste Wereldoorlog) 

• Gelegen in Kötschach-Mauthen. Bezoek de website voor meer informatie: 
www.dolomitenfreunde.at/museum1915-18.html 

Aguntum Roman - archeologische vindplaats 

• Gelegen bij Lienz, ongeveer 45 minuten rijden van Chalet Underhill. Bezoek de website voor 
meer informatie: www.aguntum.info 

Villach - automuseum 

• Gelegen in Villach, ongeveer 1 uur en 15 minuten rijden van Chalet Underhill. Meer informatie 
is te vinden op de website: www.oldtimermuseum.at 

De stad Lienz 

• Ongeveer 45 minuten rijden van Chalet Underhill. Tal van dingen te zien en te doen, waaronder 
een muziekmuseum, kasteel, stadsmuseum en stadswandeling. Bezoek het 
toeristeninformatiecentrum in Lienz voor meer informatie. Het toeristeninformatiecentrum is 
naast de parkeerplaats, tegenover het treinstation. 

 

Links naar de meeste activiteiten en bezienswaardigheden hierboven (en meer) vindt u op onze website: 
www.chaletunderhill.com/carinthia-summer-activities  
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Ski-informatie 
 

Familieskigebied Kötschach-Mauthen 

• Kötschach-Mauthen heeft een eigen skigebied, dat te zien is vanaf het balkon van 
Chalet Underhill. Het is slechts een paar honderd meter verderop en op 
loopafstand. 

• Het skigebied van Kötschach-Mauthen is gericht op gezinnen en bestaat uit: 1 
tweepersoons stoeltjeslift en 3 sleepliften, 6 km pistes (van makkelijk tot 
gemiddeld), een kinderpiste, een skischool en een skilift voor kinderen. Daarnaast 
worden er vele andere winteractiviteiten aangeboden, zoals langlaufen, ijsklimmen 
en rodelbanen. 

• Het is de perfecte plek voor uw kinderen om op de skischool hun skivaardigheden 
te leren en te verbeteren, terwijl u de langere pistes gebruikt. 

• De pistes van Kötschach-Mauthen zijn opgenomen in het skigebied Nassfeld en zijn 
liftpas. 

 

• Meer informatie is te vinden op de website van Kötschach-Mauthen Ski Area: 
http://www.nassfeld.at/en/aktiv/familien-und-kids/familienskigebiete/ 
koetschach-mauthen 

 

Skigebied Nassfeld 

• Nassfeld is een van de belangrijkste skigebieden in Kärnten. 
• Het beschikt over 110 km aan pistes en 30 liften, indrukwekkende bergpanorama's 

en goede sneeuwbetrouwbaarheid. Het is een van de ski-toplocaties van Oostenrijk. 
• Het biedt ook buiten de pistes vele sport- en vrijetijdsactiviteiten. 
• Nassfeld ligt op ongeveer 40 minuten rijden in de vallei van Kötschach-Mauthen. 
• De Nassfeld Skibus biedt een gratis shuttlebus vanaf verschillende plaatsen in 

Kötschach-Mauthen, waaronder het skigebied voor gezinnen. De bus brengt u naar 
het Millennium Express-kabelbaanstation, onderaan het skigebied van Nassfeld. 

 

• Meer informatie is te vinden op de website van Nassfeld: 
www.nassfeld.at/en 

 
 

Meer informatie 

• De busdienstregeling is beschikbaar op: 
http://www.nassfeld.at/en/aktiv/skifahren-oesterreich/skigebiet-
nassfeld/services/skibus-in-der-region  

• Liftprijzen vindt u op: 
www.nassfeld.at/en/aktiv/skifahren-oesterreich/skigebiet-nassfeld/skipasspreise 

• Informatie over verhuur van uitrusting is te vinden op: 
http://www.nassfeld.at/en/aktiv/skifahren-oesterreich/skigebiet-
nassfeld/services/skiverleih 

 
 
 

Meer informatie vindt u via de links op de pagina met winteractiviteiten op onze website: 

www.chaletunderhill.com/carinthia-winter-activities  
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Eten en drinken 
 

Hieronder vindt u een aantal suggesties voor eten en drinken in Kötschach-
Mauthen en omgeving. 

 

Restaurants 

In Kötschach-Mauthen zelf 

• Engl Hotel 

− Een zeer populaire bar en restaurant en terecht. 

• Huber-Feistritzer 

− Hun steaks zijn bijzonder lekker en zij hebben een reeks Loncium-bieren op de tap. 

• Restaurant Reiter 

• Gasthof Edelweiss 

− Hier bevindt zich de Loncium-microbierbrouwerij. 

• Pfeffermuhle 

• Landhuis Kellerwand 

− Dit is een duurder restaurant. 

• Odenhutte 

− Gelegen met uitzicht over de Gail-vallei, ongeveer 15 minuten van Chalet Underhill. 

 

Buiten Kötschach-Mauthen 

• Gasthof Grunwald 

• Ristorante Da Otto 

− Gelegen in St. Daniel, ongeveer 10 minuten rijden van Chalet Underhill. 

• Pizzeria Bunker 

− Gelegen in Timau, Italië, ongeveer 30 minuten rijden van Chalet Underhill. 

• Agriturismo Malga Pramosio 

− Gelegen in Paluzza, Italië, ongeveer 40 minuten rijden van Chalet Underhill. 

 

Drinken 

Loncium Brouwerij 

• Gelegen in Mauthen. De microbrouwerij ligt naast het Edelweiss Hotel. U kunt de 
microbrouwerij op bepaalde dagen bezichtigen. U kunt ook de bar van het Edelweiss 
Hotel bezoeken om van een glas van de lokale brouwerij te genieten. 

Sto & Enjoy Bar 

• Gelegen in Kötschach (in de hoofdstraat bij de kerk). 

• Elke dag open van 10.00-21.00 uur, behalve op dinsdag.  
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Cafés 

In Kötschach-Mauthen zelf 

• Café Planner (tegenover de kerk en de Dolomiten Bank) 

− Goed uitzicht op de bergen vanuit het buitengedeelte, waar u ook auto's kunt zien en 
passanten. 

• Josef Seiwald 

• Café Zuckereck (bakkerij en café in de hoofdstraat van Mauthen) 

− Geweldig om wat te drinken en taart te eten als u terugkeert uit het kinderspeelpark. 

− Grote open zitplaatsen, inclusief een serre en een buitenruimte. Waarschijnlijk mijn 
favoriet! 

• Café Matitz (bakkerij en café) 

− Lekkere lunches, vooral de goulash! 

• Backerei-Konditorei Fritz Klaus (bakkerij en café) 

− Vaak ziet u hier de lokale bevolking in de middag een flesje lokaal bier drinken. 

− Heeft melk in de koelkast voor op zondag en voor noodgevallen in de vakantie, wanneer de 
supermarkten zijn gesloten!  
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Gebruikershandleidingen en instructies 
 

Wifi 
De wifi wordt aangestuurd door het A1 Telekom internetkastje. Het staat in de buurt van 
de tv. Wanneer het blauwe licht schijnt, staat hij ingeschakeld. Als de wifi om een of 
andere reden niet meer werkt, zorg ervoor dat het internetkastje is aangesloten en het 
blauwe lampje brandt. De wifi wordt verstuurd via het A1 Telekom mobiele netwerk, 
waardoor het aantal mobiele gebruikers de snelheid kan beïnvloeden. 

• Zorg er echter voor dat de wifi altijd blijft aangesloten en ingeschakeld, omdat 
bepaalde functies in het chalet door de wifi worden bestuurd. 

• Wifi-netwerk: ChaletUnderhill 
• Wifi-wachtwoord: ChaletUnderhill9640 

 

Verwarming 
De vloerverwarming wordt geregeld door de thermostaat op de muur in de eetkamer. Druk 
rustig op de + kant van de thermostaat om de temperatuur te verhogen en op de - kant 
om de temperatuur te verlagen. Houd de -kant ingedrukt om de verwarming volledig uit 
te schakelen. Het aflezen is in graden Celsius. 

• Druk alstublieft rustig op de thermostaat. Het kan zijn dat hij niet onmiddellijk 
reageert, maar hij zal reageren. 

• De thermostaat regelt de vloerverwarming, die apart is van de waterboiler. Daardoor 
kunt u de verwarming uitzetten en nog steeds warm water hebben. 

• Schakel de verwarming gedurende de dag uit en wanneer u niet in het chalet bent. 
Dit is om energie te besparen. 

 

Wasmachine 
U kunt tijdens uw verblijf de wasmachine gebruiken. Doe de was in de machine en draai 
de knop naar de gewenste instelling (zie hieronder). Plaats het wasmiddel in opening 2 
en de wasverzachter in de middelste opening. Druk daarna op de startknop. 

Vertaling wasmachineprogramma's 

• Pflegeleicht - standaardwas 
• Baumwolle - katoenen kledingstukken 
• Schnell - korte was 
• Feinwäsche - delicate kleding 

 

Vaatwasmachine 
De vaatwasser bevindt zich in de kast, rechts van de koelkast. Volg onderstaande 
instructies om hem te gebruiken. 

• Plaats een vaatwastablet in de tablet-la in de deur. 
• Kies het juiste programma (advies is gebruik te maken van het Schnell 45o-programma 

of het Glas 40o-programma voor een standaardwas, in plaats van de automatische 
functie, omdat deze tweemaal zo snel is). 

• Druk op de aan-knop en sluit de vaatwasser. 
• Wanneer de vaatwasser draait, schijnt er een blauw licht aan de onderkant van de 

kast. Wanneer dit licht uitgaat, is het programma van de vaatwasser klaar. 
• Als het zout op is, vul het aan met speciaalzout, volgens de instructies van de 

vaatwasser (Quick Guide) op de Chalet-pagina van de website van Chalet Underhill. 
• Als het spoelmiddel op is, vul het aan met 'klarspüler', volgens de instructies van de 

vaatwasser (Quick Guide) op de Chalet-pagina van de website van Chalet Underhill. 
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Magnetron/oven 
De oven is een combi-oven en bestaat uit een magnetron, oven en grill. Hij wordt bediend door 
de knoppen en het touchscreen/LED-display. Volg onderstaande instructies om hem te gebruiken. 

• Druk op de on-knop (aan). 
• Druk op de menu-knop en kijk dan naar de LED-display. Selecteer magnetron of oven door 

het LED-scherm op de juiste plaats aan te raken. 

Instructies oven 

• Draai aan de knop om de oveninstelling te kiezen (met ventilator, grill enz.). Raak 
vervolgens rechts het LED-scherm aan om de temperatuur te selecteren. Draai aan de knop 
om de warmte-instelling te kiezen. Plaats uw eten in de oven, sluit de ovendeur en druk 
op de start-knop. 

Instructies magnetron 

• Draai aan de knop om de gewenste oveninstelling te kiezen (met ventilator, grill enz.). 
Raak vervolgens rechts het LED-scherm aan om de kooktijd te selecteren. Draai aan de 
knop om de tijdsduur te kiezen. Plaats uw eten in de oven, sluit de ovendeur en druk op 
de start-knop. 

Opmerking: 

Zorg ervoor dat u de ovendeur een paar seconden de tijd geeft om goed te kunnen sluiten. Hij 
heeft tijd nodig voor het maken van elektrisch contact en registratie. Als u die tijd niet in acht 
neemt, werkt de oven/magnetron niet. De LED-display geeft dan weer: Sluit de deur. 

 

Kookplaat 
Zet de kookplaat aan door op de aan-knop te drukken (knop linksonderaan). U hoort een pieptoon 
en de rode LED-display licht op. 

• Druk op de + knop op de kookplaat die u wilt gebruiken. De instelnummers gaan van 1 
tot en met 9. De punt, die soms naast een getal voorkomt, vertegenwoordigt 0,5. Gebruik 
de + en - toetsen om de warmte-instellingen op de juiste kookpit te veranderen. 

• Om de buitenste pit aan de rechter voorkant en de verlengde kookpit links achteraan te 
gebruiken, drukt u op de extra warmte-knop (kop vooraan rechts). 

• Gebruik de kookplaatreiniger onder de wastafel om de kookplaat schoon te maken. 
• Schraap niet over de kookplaat om hem schoon te maken; gebruik alleen een zachte doek. 
• Als u de grote houten plaat over de kookplaat wilt plaatsen om meer werkruimte te 

creëren, vergrendel dan eerst de kookplaat. Om dit te doen, houdt u de vergrendel-knop 
onderaan de kookplaat ingedrukt. Hierdoor kan hij niet per ongeluk worden ingeschakeld. 
Om deze te ontgrendelen, houdt u de vergrendel-knop nogmaals ingedrukt. U dient de 
vergrendel-knop gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden. 

 

Afzuigkap 
Zet de afzuigkap aan door op de + knop te drukken. U ziet de blauwe LED-display oplichten met 
nummer 1. 

• Gebruik de + en - knoppen om de ventilatorsnelheid te wijzigen. 
• Om de afzuigkap uit te zetten, drukt u op de - toets, totdat de blauwe LED-lampjes 

uitgaan. 
• Om het licht van de afzuigkap te gebruiken, drukt u op de licht-knop. 
• Geef de afzuigkap een paar seconden de tijd om op het indrukken te reageren, nadat u op 

een knop hebt gedrukt. 

 

Koelkast/diepvriezer 
De koelkast bevindt zich in de onderste linkerkast in de keuken. Deze dient aan te staan. Als dat 
niet het geval is, druk dan op de aan-knop, bovenaan op de koelkast. U kunt de temperatuur 
wijzigen door op de knop omhoog/omlaag te drukken. 

• Bovenin de koelkast is een klein vriesgedeelte. 
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TV 
De tv is een Smart TV. Zorg ervoor dat de tv is ingeschakeld door aan de achterkant van de tv 
op de aan/uit-knop te drukken (deze bevindt zich links onderaan). Als de TV in de stand-by-
modus staat, brandt er een rood licht. Druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening om de 
tv aan te zetten. U kunt kijken naar Netflix, YouTube, de dvd-speler gebruiken of een ander 
apparaat op de tv aansluiten. 

• Wanneer de tv wordt ingeschakeld, verschijnt er 'geen signaal' op het scherm. Negeer dit 
en druk op de input-knop op de afstandsbediening. Gebruik de omhoog/omlaag-toetsen om 
door de tabbladen links in het scherm te bewegen. 

• Netflix en YouTube vindt u in de Premium tab (dat is het bovenste tabblad). 
• De aansluiting op de dvd-speler of op een extern apparaat (uw tablet of telefoon) bevindt 

zich in het tabblad Ingangen (dat is het onderste tabblad). Zodra de Ingangen tab is 
geselecteerd, kies de AV- functie om de dvd-speler aan te sluiten of de Anyview Cast-
functie om verbinding te maken met een extern apparaat. 

• Gebruik de terug-knop om terug te keren naar een vorige menu. 

Opmerking: 

De tv-functie werkt niet, aangezien Chalet Underhill niet is aangesloten op het Oostenrijkse 
tv-netwerk. 

 

Netflix 
Chalet Underhill heeft een abonnement op NetFlix, dat via de tv kan worden bekeken. Om Netflix 
te gebruiken, zet de tv aan, druk op de knop Netflix op de afstandsbediening en kies uw 
gewenste film of programma. 

Als Netflix vastzit of geen films laadt, volg dan deze instructies. 

• Controleer eerst de wifi-verbinding. 
• Als die werkt, zet dan de tv uit en haal de stekker uit het stopcontact. 
• Houd de aan/uit-schakelaar achterop de tv (onderaan links) gedurende 1 minuut ingedrukt. 
• Steek de stekker van de tv weer in het stopcontact. Houd de aan/uit-knop nog een minuut 

ingedrukt. 
• Zet vervolgens de tv aan. Netflix zou nu weer moeten werken. 

 

Dvd-speler 
Om de dvd-speler te gebruiken, controleert u of hij is aangesloten. Zet hem aan, open de disc-
lade en plaats de gekozen dvd. Hij zou automatisch moeten starten. Als dat niet het geval is, 
druk dan op de afspeel-knop. Gebruik de afstandsbediening om de dvd-speler te bedienen. 

Zorg ervoor dat u de tv in de dvd-speler-modus instelt. 

• Zet vervolgens de tv aan. 
• Druk op de input-knop op de afstandsbediening. 
• Kies de Ingangen tab (links onderaan) door de omhoog/omlaag- toetsen te gebruiken. 
• Selecteer de AV-aansluiting. Zorg ervoor dat de dvd-speler is ingeschakeld. 

 

Anyview Cast 
Als u uw tablet of telefoon via de tv wilt bekijken, selecteert u Anyview Cast. 

• Zet de tv aan. 
• Druk op de input-knop op de afstandsbediening. 
• Kies de Ingangen tab (links onderaan) door de omhoog/omlaag- toetsen te gebruiken. 
• Selecteer de Anyview Cast-verbinding. Zoek op uw toestel de Smart TV-verbinding 

(meestal binnen de instellingen). 

 
Meer gedetailleerde gebruikershandleidingen en instructies zijn te vinden op de Chalet-website op de website van Chalet Underhill. 

www.chaletunderhill.com/the-chalet 


