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normes de la casa
- Si us plau, respecteu el descans dels veïns, es prega no fer soroll de 22 h a 8 h.

- Tanqueu les portes a l’entrar i sortir.

- Preguem no fumar

- No s’accepten mascotes

- Preguem no s’encenguin espelmes

terrassa
L’horari de la terrassa és de 8am a 10pm.

La terrassa és d’ús compartit, us preguem que deixeu les taules i cadires ordenades.

neteja
Us preguem que deixeu els plats i utensilis de la cuina nets.

Els llençols i tovalloles utilitzats, els podeu deixar dins la cistella de mimbre que es

troba al menjador.

1



guia - guía - guidebook

escombraries

Les escombraries, degudament reciclades, les podeu penjar amb bosses a l’entrada

de l’edifici.

Veureu els cartells al damunt dels claus per penjar cada tipus d’escombraria: Plàstic,

Cartró, Orgànic i Resta.

Hi ha un cubell negre per a deixar les ampolles de vidre.

aire condicionat

Els aires condicionats tenen un comandament, el trobareu penjat a la paret.

Tenen 2 modalitats: aire calent i aire fred.

Si us plau, apagueu l’aire condicionat i les estufes al fer el check-out.

El botó OFF-ON és per encendre apagar.

El botó MODE és per cambiar d’aire fred o aire calent.

Fred: cold // Heat: calent.

El botó TEMP és per regular la temperatura

El botó FAN SPEED / QUIET serveix per regular la

intensitat de l’aire. Us recomanem posar el QUIET, ja que

és el més silenciós.
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llum

Si salta la llum, els automàtics de l’apartament es troben darrere del quadre

d’instruccions. El quadre d’instruccions està situat a dins de l’apartament al costat de

la porta d’entrada.

Al ser una zona rural, a vegades la llum salta a tot el poble i aleshores hem d’esperar

a que torni…
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sofà-llit

Els llençols per al sofà-llit, es troben dins del llit de matrimoni de l'habitació.

Trobareu una bossa gris que indica: llençols sofà-llit. En aquesta bossa hi trobareu:

els coixins, els llençols, les fundes de coixí i una manta a l'estiu. A l'hivern también hi

ha un edredó nòrdic per al sofà-llit.

Per obrir el sofà llit, podeu seguir els passos de les imatges o bé del vídeo que

adjunto link a continuació.

https://www.youtube.com/watch?v=ZLSJrqtM2lM
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placa inducció

La placa és d’inducció, per tant, només funciona si detecta una olla/paella especial

per inducció al damunt.

Per encendre, prémer el botó d’encendre

Té un bloqueig de seguretat per a nens, que s’activa força sovint i apareixen dues

lletres “Lo”, que indica que la placa està bloquejada. Per a desbloquear-la, podeu

prèmer 5 segons el botó amb forma de candau.
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Quan a la placa li apareixen aquestes línies, vol dir que ja està desbloquejada i ja

podeu començar a cuinar. Heu de prémer el botó del foc que vulgueu i regular la

temperatura.
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microones

1. Prémer el botó MODE

2. Escollir el programa que volem fer servir girant la roda

3. Prémer el botó rodó per confirmar el programa i triar el temps.

4. Prémer el botó rodó per confirmar

  

El botó MODE serveix per escollir el programa que volem fer servir.

El botó rodó, és per confirmar el programa i afegir el temps que volem.

Programes:

P100, P80, P50, P30 I P10 és el programa normal i els números són la potència que

volem.

Progama G: és el grill (funció forn)

Programa C1 i C2: és el programa combi i els números són la potència. Combina

funció calentar i funció grill alhora.

Bloqueig:

Si es bloqueja el microones, s’ha de prémer durant 3 segons el botó
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rentaplats

1. Encendre rentaplats

2. Escollir programa

3. Posar pastilla de sabó recipient

(Les pastilles les trobareu a la cistella de la porta de la cuina on està la pica).

4. Tancar la porta
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rentadora

La rentadora disposa de varios programes pels diferents tipus de roba.

El sabó de la rentadora es troba al mateix lloc que la rentadora.

1. Introduir el sabó per a roba

2. Escollir le programa

3. Prémer el botó Inici/Pausa (durant 2 segons)
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