DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A POKYNY - APARTMÁN ALEX
Nepohybujte sa v priestoroch apartmánu v topánkach,
zabránite tak poškodeniu podlahy.
Všetky návody k spotrebičom sa nachádzajú v komode pri 		
sedačkách.
Ak sa nedohodnete inak, najneskorší check out je 10:00 hod., 		
kľúče je potrebné uložiť späť do schránky.
Na konci pobytu vás poprosíme o vysypanie smetí a zapnutie
umývačky riadu.
Obliečky nevyzliekajte.

KÚRENIE
Kúrenie je prednastavené na 22 stupňov Celzia, zapína sa ráno o 7:00 hod., vypína
večer o 22:00 hod. Teplotu si regulujte výhradne cez termohlavice na radiátoroch,
je to rýchle a efektívne. Pri ich ponechaní v polohe max sa priestor rýchlo
prehreje. V prípade vašej neprítomnosti vás poprosíme o zatvorenie okien
vrátane strešného okna, vyhnete sa prechladeniu miestnosti a v letných
mesiacoch vytopeniu v dôsledku búrky.

TV A WIFI
K dispozícii máte vysokorýchlostný internet a viac ako 100 prémiových TV
programov. V prípade výpadku alebo problémov s wifi a televíziou stačí na 10
sekúnd odpojiť router od zdroja elektrickej energie (malá čierna krabička pod TV).
Všetko by malo automaticky nabehnúť.

ALTÁNOK A ZÁHRADA
V letných mesiacoch máte k dispozícii altánok priamo pri vstupe aj s vybavením
na grilovanie. Rovnako je vám k dispozícii aj plne vybavený veľký záhradný altánok
s kuchyňou a malou záhradou. Tento je však k dispozícii pre obidva apartmány,
Preto vám odporúčame vopred si overiť jeho dostupnosť. Celý priestor je pokrytý
wifi signálom, inštrukcie k pripojeniu nájdete na mieste.Kuchyňa je vybavená teplou
aj studenou vodou s dvojdrezom. Hrubé nečistoty z jedla prosíme nesplachovať
do odpadu, ale odstrániť mechanicky a vyhodiť do koša.

GRIL
Gril má 3 hlavné horáky, každý má vlastný veľký ovládač. Stačí zatlačiť a otočiť
doľava, horiaci horák signalizuje svietiace tlačidlo ovládania. Na pravej strane
grilu je prídavný horák na ohrievanie jedla. Ovláda sa menším ovládačom vpravo.
POZOR: pri grilovaní ho nezapínajte, predídete tak poškodeniu krytky.
V prípade, že si napriek tomu nebudete vedieť poradiť, niečo nájsť alebo odstrániť
problém, neváhajte nám volať na tel. číslo +421 915 754 525, budeme sa snažiť to
obratom vyriešiť.

Prajeme vám krásny a ničím nerušený pobyt, cíťte sa u nás ako doma.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A POKYNY - APARTMÁN GREGOR
Nepohybujte sa v priestoroch apartmánu v topánkach,
zabránite tak poškodeniu podlahy.
Všetky návody k spotrebičom sa nachádzajú v komode pri 		
sedačkách.
Ak sa nedohodnete inak, najneskorší check out je 10:00 hod., 		
kľúče je potrebné uložiť späť do schránky.
Na konci pobytu vás poprosíme o vysypanie smetí a zapnutie
umývačky riadu.
Obliečky nevyzliekajte.

MIKROVLNNÁ RÚRA
Mikrovlnná rúra je súčasťou rúry na pečenie. Na ľavom ovládači si zvolíte jednu z
ponúk pre mikrovlnné ohrievanie, pravým navolíte čas a na displeji stlačíte štart.
Nezabudnite si do rúry vložiť štvorcový sklenený tanier. Naopak pri použití rúry na
pečenie tanier z rúry vyberte a použite plech na pečenie.

KÚRENIE
Kúrenie je prednastavené na 22 stupňov Celzia, zapína sa ráno o 7:00 hod., vypína
večer o 22:00 hod. Teplotu si regulujte výhradne cez termohlavice na radiátoroch,
je to rýchle a efektívne. Pokiaľ ich necháte v polohe max, bude vám teplo. Do
hlavného kotla nám prosím nezasahujte, vyhnete sa tak výpadku kúrenia.

TV A WIFI
K dispozícii máte vysokorýchlostný internet a viac ako 100 prémiových TV programov. V prípade výpadku alebo problémov s wifi a televíziou stačí na 10 sekúnd
odpojiť modem od zdroja elektrickej energie (malá čierna krabička vľavo od TV).
Všetko by malo automaticky nabehnúť.

ALTÁNOK A ZÁHRADA
Altánok má plne vybavenú záhradnú kuchyňu, nevynášajte preto zariadenie z
apartmánu. Celý priestor je pokrytý wifi signálom, inštrukcie k pripojeniu nájdete
na mieste.Kuchyňa je vybavená teplou aj studenou vodou s dvojdrezom. Hrubé
nečistoty z jedla prosíme nesplachovať do odpadu, ale odstrániť mechanicky a
vyhodiť do koša.

GRIL
Gril má 3 hlavné horáky, každý má vlastný veľký ovládač. Stačí zatlačiť a otočiť
doľava, horiaci horák signalizuje svietiace tlačidlo ovládania.
Na pravej strane grilu je prídavný horák na ohrievanie jedla. Ovláda sa menším ovládačom
vpravo. POZOR: pri grilovaní ho nezapínajte, predídete tak poškodeniu krytky.
V prípade, že si napriek tomu nebudete vedieť poradiť, niečo nájsť alebo odstrániť problém,
neváhajte nám volať na tel. číslo +421 915 754 525, budeme sa snažiť to obratom vyriešiť
Prajeme vám krásny a ničím nerušený pobyt, cíťte sa u nás ako doma.

