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Speciaal voor u
Dit boekje is gemaakt voor de 

huurders van de St.-Maartendreef 

172 - 402. 

In deze handleiding leest u over 

het gebruik en het onderhoud van

de voorzieningen in uw woning.

Wij adviseren u dit boekje goed 

door te nemen en 

te bewaren in de meterkast.

Veel plezier in uw ‘nieuwe’ (t)huis!
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Hoe doet u de 
balkondeur op slot?

Als u de deur niet gebruikt, doet u de deur op slot. Zo trekt de deur niet krom.

Normale krukstand. U steekt de sleutel in het slot. U draait de sleutel om tot die niet 

verder kan. De deur is nu op slot.

2,5 x
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Uw keuken

Tips voor onderhoud:
• De kastjes en deurtjes kunt u 

schoonmaken met een vochtige 

doek met zacht (niet schurend of 

bijtend) schoonmaakmiddel of 

allesreiniger.

• Na het schoonmaken eventueel 

droogwrijven om te voorkomen 

dat water in de hoeken en 

naden achterblijft en strepen 

zichtbaar blijven.

• Aanrechtbladen en de wasbak 

kunt u op dezelfde manier 

schoonmaken.

• Leg geen natte of vochtige 

vaatdoeken of dweiltjes op de 

kastbodems of planken.

• Gebruik geen schurende 

middelen zoals staalwol, of 

pannenspons. Zie foto 1, 2, 3.

• Kitrand bij het aanrechtblad 

altijd droogmaken ter 

voorkoming van schimmel.

• Zet geen  hete  pannen  op  

het aanrechtblad maar maak 

gebruik van onderzetters.   

Zie foto 4 en 5.

• Bij het snijden op het aanrecht 

altijd een snijplank gebruiken.

• Als u een gaskookplaat en/of 

een oven hebt, zorg  er dan voor 

dat de gaspitten 5 cm boven het 

aanrechtblad uitsteken, zodat 

de zijkant van de keuken niet 

verbrandt.

• Laat geen vettigheid door de 

afvoer van uw gootsteen lopen. 

Anders krijgt u een verstopte 

afvoer.
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Brillo doekjes

Pan zonder onderzetter

Schuursponsjes

Pan met onderzetter

Schoonmaakmiddel
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De wasemkap

De wasemkap.

Uw keuken heeft over een motorloze 

wasemkap. De motor van de 

mechanische ventilatie hangt in de 

meterkast. U zult dus geen geluid 

horen wanneer u de wasemkap 

gebruikt.  

U moet de twee zwarte schuifjes 

naar buiten schuiven.

De wasemkap zet u aan door de 

draaiknop op de wasemkap naar 

rechts te draaien.

U kunt nu de onderkant van 

de wasemkap verwijderen en 

schoonmaken.

Schoonmaken
U kunt de onderkant van de 

wasemkap met zachte schoonmaak-

middelen reinigen. Om de wasemkap 

te verwijderen volgt u onderstaande 

stappen op de foto.
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Uw woning is voorzien van HR triple 

glas. Dit is zeer goed (drie lagen) 

isolerend glas. Het kan gebeuren 

dat de buitenzijde van het raam 

beslaat. Dan is er niets fout, maar het 

betekent dat het glas goed isoleert. 

Als het buiten koud en vochtig is, 

kan het vocht uit de buitenlucht 

op het koude glas slaan. Als de ruit 

beslagen is, geeft dit aan dat het glas 

aan de buitenzijde koud is en er dus 

heel weinig warmte uit de woning 

verdwijnt.

Het HR triple glas mag u niet 

beplakken met stickers, plakfolie en 

dergelijke. Het glas kan dan scheuren 

vanwege opwarming door de zon.

Triple glas in uw woning

Stickers e.d. Zonder stickers e.d.
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Ramen wassen

Het schuifkapje.

Uw woning is voorzien van 

draairamen. Hierdoor kunt u de 

ramen zelf schoonmaken. Op 

onderstaande foto’s ziet u hoe u het 

U beweegt het kapje naar 

beneden.

raam kunt openen. U doet dit alleen 

als u de ramen wilt wassen. Het raam 

is niet bedoeld om open te zetten 

voor frisse lucht.

In het vrijgekomen gat 

steekt u de losse kruk.

Als u de kruk naar rechts of 

links beweegt, kunt u het 

raam openen.

U mag niet boren in de kunststof 

kozijnen. Raambekleding kunt u aan 

het plafond bevestigen.
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Waarom?
De rookmelder is bedoeld om u tijdig 

te waarschuwen voor brand of rook 

in uw woning.

Wat u nooit mag doen
U mag de rookmelder nooit 

schilderen. De rookmelder mag 

ook nooit worden afgeplakt.

Wat u wel moet doen
Regelmatig testen. De rookmelder 

moet u regelmatig testen op een 

goede werking.  Druk op de knop. 

U hoort als de werking goed is een 

luide pieptoon.

Let op!
Wanneer er korte piepjes te horen 

zijn, is de 9 volt batterij leeg. Die 

moet u dan vervangen. Schakel de 

stroom uit en schuif de kap eraf. 

U opent de batterij aansluiting. 

Vervang de batterij. Plaats de 

rookmelder weer terug en klik vast.

Rookmelder

De rookmelder. Wanneer u een luide pieptoon hoort, 

werkt de rookmelder goed.
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Het ventilatierooster staat open.

U hebt mechanische ventilatie 

gekregen. Daarom zijn er 

ventilatieroosters geplaatst 

aan de bovenkant van de ramen. 

U kunt met de stofzuiger het stof uit 

het rooster zuigen.

Om voldoende frisse lucht in de 

woning te krijgen, is het belangrijk 

dat de roosters altijd open staan. 

Als u de roosters dicht doet, krijgt 

u last van vocht en schimmel.

Schoonmaken 
van de roosters
U kunt de roosters stofvrij houden 

met de stofzuiger. U kunt  het rooster 

los klikken. U heeft hiervoor geen 

gereedschap nodig. U mag het 

rooster ook in een sopje doen.

Ventilatieroosters 
in de kozijnen
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Uw woning is voorzien van een 

CO2 (koolstofdioxide) gestuurd 

ventilatiesysteem. Wanneer de 

CO2-schakelaar  in  de woonkamer 

een verhoogde concentratie CO2 

meet, schakelt de ventilatie van de 

toilet en badkamer naar een standje 

hoger. Daardoor wordt meer frisse 

lucht aangetrokken uit de roosters 

boven de ramen. Hierdoor komt er 

meer frisse lucht in uw woning.

Ook uw keuken heeft mechanische 

ventilatie. U kunt die bedienen met 

het paneeltje op de muur in uw 

keuken. Er zit een batterij in die 

u soms moet vervangen. Een gezond 

binnenklimaat kan alleen behaald 

worden als er voldoende frisse 

buitenlucht binnen kan komen. 

Sluit daarom nooit de roosters boven 

de ramen. Door de ventielen in 

toilet, badkamer en keuken wordt 

gebruikte lucht afgevoerd. Sluit de 

ventielen nooit! Wij adviseren om 

de ventielen twee keer per jaar in 

een sopje te doen zodat het ventiel 

goed openblijft. U kunt het volledige 

ventiel zo uit het plafond of de 

muur trekken. Hiervoor heeft u 

geen gereedschap nodig. Let daarbij 

op het pijltje. Dit wijst naar een 

nummer. Het ventiel moet op dit 

nummer blijven staan.Ventiel tweemaal per jaar reinigen 

met stofzuiger of een sopje.

CO2 sensor in de woonkamer.

Ventilatie in uw keuken, 
woonkamer en badkamer
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Videofoon

Telefoonhoorn

Deur open toets

Schuifje helderheid (onderzijde)

Schuifje contrast of kleur (onderzijde)

Zelfoproep toets (roep videobeeld op)

Extra schakeltoets (niet in gebruik)

Volumeregelaar voor het signaal 
Deze zit aan de zijkant van het apparaat

Omhoog = maximaal volume 

Midden = gemiddeld volume 

Omlaag = minimaal volume
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Watermeter

In uw meterkast of cv-kast is een nieuwe watermeter aangebracht. Woont u in 

een tweekamerappartement, dan bevindt de watermeter zich achter het luikje  

in het plafond in uw badkamer.
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Handmatige bediening 
ventilatie

Deze knop alleen indrukken als u het huis 

langdurig verlaat. (vakantie)

Automatische stand. In deze stand verbruikt u geen 

onnodige energie. De MV reageert op een verhoging 

in de luchtvochtigheid en een te hoog CO2 gehalte 

(luchtkwaliteit). De MV toert automatisch op en af.

Met de timer kunt u tijdelijk extra laten ventileren in de 

hoogste stand, bijvoorbeeld na het douchen of koken. 

1x drukken is 15 minuten, 2x drukken is 30 minuten, 

3x drukken is 60 minuten. De ventilator gaat na die tijd  

terug naar de laatstgekozen stand.

Als u deze knoppen gebruikt, schakelt u de CO2-meter uit. De ventilator reageert dan niet 

op vochtsturing (tijdens douchen en koken) en op de luchtkwaliteit sensor. Wij adviseren 

daarom de automatische stand te gebruiken, eventueel aangevuld met de timer-knop.

Stand 1: laag Stand 2: midden Stand 3: hoog
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Luchtkwaliteit sensor (CO2) 
Als de LEDs 2x groen zijn staat het systeem in de 

energie-zuinige stand. U hoeft niets meer te doen. 

De roosters bij de ramen moeten open staan voor de  

toevoer van frisse lucht. Wanneer ze dicht zijn,  duurt 

het langer om de lucht te verversen en blijft de MV 

langer draaien. U verbruikt dan meer energie en uw 

woning wordt niet goed warm.

Voor meer informatie zie het blauwe boekje 

rechts bij de MV installatie.
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Gas- en elektriciteitsmeter

Op de meters kunt u uw verbruik  aflezen. 

Ze bevinden zich in de meterkast of in de cv-kast.

Elektrameter Gasmeter
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Opmerkingen



Brennerbaan 106

Utrecht

0800 - 767 82 25

info@portaal.nl

Reparaties kunt u melden 

via de website www.portaal.nl 

of telefonisch 0800 - 767 82 25


