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B u u r t s c h u u r  N o b e l h o r s t - M i d d e n

INLEIDING 

Beste medebewoner van Nobelhorst-Midden, 

Voor u treft u de handleiding aan voor het gebruik van de Buurtschuur. Dit is een informatieve 
map waarin u alle noodzakelijke informatie snel terug kan vinden. Het zal in de toekomst 
verder aangevuld/bijgehouden worden met meer noodzakelijke informatie. 

In geval van nood kunt u altijd contact opnemen met de dienstdoende beheerder van de 
Buurtschuur.  

Wij hopen dat u veel plezier zult hebben van de Buurtschuur. 

Met vriendelijke groet, 

De Buurtschuur beheerders: 
• Sebastiaan Vos
• Henk Koningsveld  
• Martin Gerits
• Jan van den Berg
• Ben Rosier
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B u u r t s c h u u r  N o b e l h o r s t - M i d d e n

INHOUDSOPGAVE 

DE ARTIKELEN BOX 
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KOFFIE AUTOMAAT 

GELUIDSINSTALLATIE 

BEAMER 

HOUTPELLET KACHEL 

OVERIGE APPARATUUR 

Plafond Ventilator 

Disco Verlichting 

TV Ontvanger 

BIJLAGEN 

A. Uitgebreide handleiding Magnetron (Sharp R-231)

B. Uitgebreide handleiding Koffie Automaat (Novo-183)

C. Uitgebreide handleiding Beamer (Epson EB-S17)
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B u u r t s c h u u r  N o b e l h o r s t - M i d d e n  

DE ARTIKELEN BOX 
 

Bij het huren van de Buurtschuur, ontvangt u naast de sleutel ook een box met allerlei 
noodzakelijke artikelen (zie foto’s). Deze artikelen bestaat uit: 
 

• De kunststof box (blijft eigendom van de Buurtschuur). 
• Kabeltje om je externe geluidsdrager aan te sluiten op de geluidsinstallatie (blijft 

eigendom van de Buurtschuur). 
• Een handdoek (blijft eigendom van de Buurtschuur). 
• Een theedoek (blijft eigendom van de Buurtschuur). 
• Een vaatdoek voor schoonmaken. 
• Een schuurspons voor schoonmaken. 
• Een tablet voor de vaatwasser. 
• 3x vuilniszak voor rest afval (na afloop graag in de betreffende container aan de 

overkant deponeren). 
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Foto 1 Foto 2 

Foto 4 Foto 3 

 
B u u r t s c h u u r  N o b e l h o r s t - M i d d e n  

VAATWASSER 
Pro-Line FDP48ASL-E 

Starten Vaatwasser 
1. Stop de vuile vaat in de machine. Verwijder de “grote stukken” etensresten van de 

vaat. Dit voorkomt verstoppingen en/of een teleurstelling aan het eind van het 
programma wanneer de vaat niet goed schoon is. 

2. Doe het meegeleverde tablet in het daarvoor bestemde bakje en druk het klepje dicht 
(zie foto 1). 

3. Druk de ON/OFF schakelaar in om de machine aan te zetten (zie foto 2). 
4. Selecteer het type wasprogramma: 

i. Normaal (foto 3): standaard programma (duur: 102 minuten). 
ii. Snel (foto 4): programma voor weinig vervuiling (duur: 31 minuten). 

De overige programma’s zijn niet noodzakelijk voor het gebruik in de Buurtschuur. 
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Einde Programma 
1. Druk de ON/OFF schakelaar in om de machine uit te zetten (zie foto 2). 
2. Verwijder de schone vaat uit de machine. 
3. Daar waar nodig afdrogen met de meegeleverde theedoek. 
4. Ruim de vaat weer op in de daarvoor bestemde kasten. 

 

Gedragsregels 
Verwijder de schone vaat uit de machine en ruim het weer op in de daarvoor bestemde 
kasten. 
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Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 

B u u r t s c h u u r  N o b e l h o r s t - M i d d e n  

MAGNETRON 
Sharp R-231WW 

Opwarmen In Magnetron 
1. Open de magnetron deur 
2. Stop het op te warmen product in de magnetron. 
3. Draai aan de onderste knop om de magnetron tijd te selecteren (zie foto 1). 
4. Standaard start de magnetron op het hoogste vermogen (100P). Je kan een lager 

vermogen selecteren door deze knop meerdere keren in te drukken (zie foto 2). 
100P = 850W 30P = 240W (ontdooi stand) 
70P = 560W 10P = 80W 
50P = 400W 0P = 0W 

5. Start de magnetron door op de startknop te drukken (zie foto 3). 

Tussentijds is het mogelijk om de magnetron stop te zetten door de deur te openen. Druk de 
deur weer dicht en de magnetron zal het programma verder afmaken. Aan het einde van het 
programma zal de magnetron een piep-signaal geven. Deze kan je laten stoppen door de deur 
te openen of om op de STOP knop te drukken (zie foto 4). Wanneer je tussentijds klaar bent 
met het programma zet de magnetron dan uit door op de STOP knop te drukken (zie foto 4). 
Zie Bijlage A voor een uitgebreide gebruikers handleiding. 

 

 

 

 

 

Gedragsregels 
Houdt de binnenkant van de magnetron schoon. Dit is eenvoudig te doen door gebruik te 
maken van een vochtige vaatdoek (meegeleverd in de kunststof artikelen box). 
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Foto 1 Foto 2 Foto 3 

B u u r t s c h u u r  N o b e l h o r s t - M i d d e n  

KOFFIE AUTOMAAT 
Bravilor Bonamat Novo 

Koffie Automaat Aanzetten 
1. Stop de stekker van de koffie automaat in het stopcontact. 
2. Pak de filterhouder en doe daar het filter en de gemalen koffie in. Indicatie van de 

hoeveelheid: een bijna vol koffiekopje (het kleine model) met gemalen koffie is 
voldoende voor een volle kan koffie (zie foto 1). 

3. Vul de koffiekan met de gewenste hoeveelheid water en schenk dit bovenin de 
automaat onder het zwarte klepje (zie foto 2).  

4. Zet de koffie automaat aan door op de onderste knop te drukken (zie rode pijl foto 3). 
Je zal hierbij ook het onderste oranje lichtje zien branden. 

De automaat zal nu het proces vanzelf beginnen en het middelste oranje lampje gaat branden. 
De koffie automaat is klaar wanneer het middelste oranje lampje uit is (zie gele pijl foto 3). 
Indien noodzakelijk kan ook de bovenste warmhoudplaat gebruikt worden voor de tweede 
kan. Druk daarvoor de bovenste knop in (zie foto 3). Je zal hierbij ook het bovenste oranje 
lichtje zien branden. 

!!! Zet geen lege kannen op een hete warmhoudplaat. De koffiekan kan hierdoor stuk gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie Bijlage B voor een uitgebreide gebruikers handleiding. 
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Koffie Automaat Uitzetten 
1. Wanneer je klaar bent met de koffie automaat, druk dan de knop(pen) in. Wanneer de 

lampjes bij de knoppen uit zijn, is ook de automaat uit. 
2. Trek de stekker van de koffie automaat uit het stopcontact. 
3. Leeg de kan(nen) en de filterhouder. Spoel deze om met water wanneer u klaar bent 

met de koffie. 

 

Gedragsregels 
Leeg de kan(nen) en de filterhouder. Spoel deze even om met water wanneer u klaar bent met 

de koffie. 
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Foto 4 Foto 3 Foto 2 Foto 1 

B u u r t s c h u u r  N o b e l h o r s t - M i d d e n  

GELUIDSINSTALLATIE 
American Audio 

Geluidsinstallatie Aanzetten 
1. Zet de installatie aan door de bovenste schakelaar om te zetten naar 1 (zie foto 1). 

2. Zet de versterker aan door de onderste schakelaar om te zetten naar 1 (zie foto 2). 

3. Selecteer de input (zie foto 3): 

a. Line 1: geluid van de TV-ontvanger. 

b. Line 2: nog niet in gebruik. 

c. Line 3: nog niet in gebruik. 

d. Line 4: nog niet in gebruik. 
e. Aux 5: de ingang links van de input schakelaar. Het kabeltje is meegeleverd in 

de artikelen box.  

4. Je kunt ook Bluetooth verbinden met de versterker 
a. Houdt de input op Aux 5. 

b. Selecteer met de “mode” knop totdat er “blue” in het display staat (zie foto 4). 

c. Op je eigen apparatuur moet je zoeken naar het apparaat “BLUETOOTH” en 
hiermee kan je verbinden. 
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Geluidsinstallatie Uitzetten 
1. Zet de installatie uit door de bovenste schakelaar om te zetten naar 0 (zie foto 1). 

2. Zet de versterker uit door de onderste schakelaar om te zetten naar 0 (zie foto 2). 

 

Gedragsregels 
Denk aan het volume van de geluidsinstallatie. Zorg er voor dat het geluid niet buiten een 
straal van 20 meter hoorbaar is voor omwonenden. 
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Foto 1 

B u u r t s c h u u r  N o b e l h o r s t - M i d d e n  

BEAMER 
Epson EB-S17 

Beamer Aanzetten 
1. Pak de afstandsbediening van de beamer (zie foto 1). 

2. Druk op de blauwe AAN/UIT knop en wacht totdat het 

beeld is opgebouwd. 

3. Selecteer de “source” voor de beamer. 

a. Computer: RGB aansluiting 

b. Video: TV ontvanger en HDMI aansluiting 

c. USB: niet in gebruik 

d. LAN: niet in gebruik 
 

 

Beamer Uitzetten 
1. Pak de afstandsbediening van de beamer (zie foto 1). 

2. Druk 2x op de blauwe AAN/UIT knop en wacht totdat het beeld weg is. 
 

Zie Bijlage C voor een uitgebreide gebruikers handleiding. 
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Foto 3 Foto 2 Foto 1 

B u u r t s c h u u r  N o b e l h o r s t - M i d d e n  

HOUTPELLET KACHEL 
Pasian Supernova Hydro 

Kachel Aanzetten 
1. Zet de kachel aan door de AAN/UIT knop 2 seconden in te drukken (zie foto 1). Wacht 

totdat “Load Wood” in het display komt te staan. 

2. Wacht geduldig, het systeem heeft tijd nodig om te starten en op te warmen 

(ongeveer 15 minuten). 

3. Je kan uiteindelijk de kachel hoger of lager zetten door de knop HOGER of LAGER in te 

drukken (zie foto 2). 

a. HOGER (bovenste knop): meer warmte 
b. LAGER (onderste knop): minder warmte 

4. We adviseren ook om de plafond ventilator te gebruiken op stand LOW. De 

afstandsbediening hangt rechts van de kachel (zie foto 3). Zie hoofdstuk “Plafond 
Ventilator” voor meer informatie. 
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Foto 5 Foto 4 

 

 

Kachel Bijvullen 
1. De kleine voorraad houtpellets liggen links van de kachel (zie foto 4). 

2. Open de grijze klep bovenop de kachel (zie foto 5). 

3. Doe de pellets met beleid in de kachel aan de linkerkant van de opening (zie foto 5). 

Dus rustig aan in de kachel doen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kachel Uitzetten 
1. Zet de kachel uit door de AAN/UIT knop 2 seconden in te drukken (zie foto 1). In het 

display komt “off” te staan. 

2. De kachel gaat nu vanzelf uit. Doe dit 30 minuten voor het verlaten van de 

Buurtschuur, want dan profiteert u nog van de warmte. 

3. Vergeet niet om de plafond ventilator uit te zetten (OFF). De afstandsbediening hangt 

links van de kachel (zie foto 3). Zie hoofdstuk “Plafond Ventilator” voor meer 

informatie. 

De genoemde foto’s staan op de vorige pagina. 
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Foto 1 

Foto 2 Foto 3 

B u u r t s c h u u r  N o b e l h o r s t - M i d d e n  

OVERIGE APPARATUUR 
 

Plafond Ventilator 
Met de afstandsbediening, hangend rechts van de kachel, kunt u de 

plafond ventilator bedienen (zie foto 1). U kunt drie verschillende 

standen kiezen (“High”, “Medium” en “Low”). Na het gebruik de 

ventilator weer uitzetten (knop: OFF). 

Zet deze ventilator in ieder geval op stand “Low” bij gebruik van de 

kachel (zie hoofdstuk “Houtpellet Kachel”). Zo wordt de stijgende warme lucht neer beneden 

geholpen. 

Disco Verlichting 
1. Stop de stekker in de stopcontact. De verlichtingsunit zal zelf aan gaan. 

2. Na gebruik de stekker uit het stopcontact halen. 

TV Ontvanger 
1. Druk de TV ontvanger aan met de “AAN/UIT” knop (zie foto 2). 

2. Druk op de “Chanel UP/DOWN” om van kanaal te wisselen (zie foto 3). 
a. Te ontvangen tv zender: NPO1, NPO2 en NPO3 

3. Druk de TV ontvanger uit met de “AAN/UIT” knop. 
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B u u r t s c h u u r  N o b e l h o r s t - M i d d e n  

BIJLAGEN 
 

A. Uitgebreide handleiding Magnetron (Sharp R-231) 
B. Uitgebreide handleiding Koffie Automaat (Novo-183) 
C. Uitgebreide handleiding Beamer (Epson EB-S17) 
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