Manuál k domu Chata Bělka
Dveře a zamykání:
K domu jsou přiloženy dva svazky klíčů. Při zamykání vstupních dveří je nutné nejprve zdvihnout
kliku nahoru a pustit, tím dojde ke správnému umístění bezpečnostních prvků a dveře je možné
běžně zamknout. V případě, že se klika nejprve nezvedne a pustí, nepůjde klíčem otočit. Odemykání
dveří je standardní bez zdvihání kliky.
Kouření je v celé chatě přísně zakázáno! Venku na schodech nebo v předsíni ve skříni bude
nachystán popelník. Kouření je možné na zahradě nebo u schodů. Nedopalky cigaret prosím
vhazujte do popelníku.
Koupelny:
Odtok sprchových koutů je řešen pomocí odtokové vpusti v rohu. Pokud ve sprchovém koutu stojí
voda, nebo pomalu odtéká, je nutné vyčistit sítko pod trojúhelníkovým krytem. Nečistoty
nevhazujte do odtoku odpadu, ale do sáčku v odpadkovém koši v koupelně.
Dřevěné desky kolem umyvadel udržujte stále v suchu pomocí čisté hadry nebo ručníku
pověšeném pod umyvadlem.
Topení v krbu:
K zatopení v krbu je nutné použít suché měkké dřevo (smrk, borovice) naštípané na drobné třísky,
nebo jakékoliv dřevěné zbytky umístěné v bedně před domem. K roztopení použijte noviny (ne
časopisy), které naleznete ve skříňce pod televizí, a třísky. Otevřete komínovou klapku tahem k
sobě a podpalte. Nechte rozhořet, případně přiložte větší kusy měkkého dřeva. Následně je možné
přiložit tvrdým dřevem (buk, dub, habr), nechat chvíli rozhořet a následně zavřít komínovou klapku
tahem dovnitř tak, aby oheň zbytečně nevyhořel do komína. Přísun vzduchu ve spodní části krbu s
malým táhlem doporučujeme nechat po celou dobu vlevo. Před jakýmkoliv otevřením dvířek je
nutné předem otevřít komínovou klapku, po přiložení a zavření dvířek je nutné opět komínovou
klapku uzavřít. V případě, že se komínová klapka před otevřením dvířek neotevře a krbová dvířka
se otevřou, všechen dým z krbu půjde do místnosti. Palivové tvrdé dříví je velmi drahé, proto jím
prosím šetřete. Krb je nutné před skončením pobytu vyčistit pomocí kovové lopatky a smetáčku.
Popel musí být již dokonale vyhaslý a je nutné jej vyhodit do popelnice. K tomu použijte plechovou
nádobu umístěnou venku pod schodištěm! Sklo lze dobře vyčistit přípravkem na čistění krbových
skel. Doporučujeme lehce nastříkat, nechat působit a setřít papírovými utěrkami. Krb je opatřený
digitálním čidlem, které zaznamenává teploty v krbu na internetu.
Noční klid:
Jelikož Chata Bělka není na samotě, je důležité dodržovat slušný noční klid. Velmi Vás prosíme,
abyste se jak přes den, tak i v noci chovali venku slušně a nehlučně!

Topení a termostaty:
V celém domě je teplovodní podlahové topení. Každý pokoj v domě je osazen termostatem, který
ovládá teplotu pouze daného pokoje. Všechny pokoje jsou nastaveny na teplotu 21°C, koupelny a
obývací pokoj na 22°C. Teplo jde od noh, proto jsou teploty plně dostačující. V případě, že by host
požadoval nižší nebo vyšší teplotu v dané místnosti, lze pomocí šipek nahoru a dolů teplotu
krátkodobě změnit. O půlnoci dojde automaticky ke znovunastavení předepsané teploty. Radiátory
a topné žebříky jsou osazeny termoelektrickými pohony, se kterými se nesmí jakkoliv otáčet, aby
nedošlo k poškození. Jejich nastavení si řídí samotný termostat v místnosti.
InfraSauna:
InfraSauna je vhodná i pro ty, kteří těžce snáší vysoké teploty klasických finských saun. Pobyt v
infrakabině je od klasického saunování odlišný tím, že v infrasauně dochází pomocí infrapanelů k
ohřívání nejen povrchu těla, ale proniká až do hloubky tkáně a tak se prohřívají všechny části těla
rychleji než při běžném saunování. Doba pobytu v infrakabině se běžně doporučuje přibližně cca
20 minut při teplotách max. 50–60 °C.
Předehřejte si kabinu cca 10 min před samotným saunováním na teplotu 40 °C, před saunováním
se osprchujte, jedna saunovací kúra v infrakabině trvá 20 min při nastavené teplotě max. 80°C (na
regulátoru se jedná o teplotu panelu, ne okolního prostředí). Přímo při saunování doplňujte do těla
tekutiny - voda zkvalitňuje celkové působení infračerveného tepelného systému a urychluje
látkovou výměnu. Při saunování použijte ručník na sezení a nekráčejte do sauny v jakékoliv obuvi,
pouze s čistými chodidly. Po saunování saunu i světlo vypněte, světlo v solném panelu zhasne
automaticky po 1 minutě.
Parkování:
Parkování je možné na zastřešené ploše, kam se vejdou 4 automobily. Dvoukřídlou bránu prosím
zavírejte pomocí dálkových ovladačů, tlačítka nebo klíčového
spínače tak, aby se nepoškodila brána nebo Vaše vozidla (např.
silným větrem).
Sníh:
V zimních měsících odhrnujte prosím sníh pravidelně a to směrem
od parkovacích stání přes silnici směrem k potoku. Nevhazujte sníh
na přístřešky na dřevo a do průchodu suterénu. V případě, že se
sníh nejprve neodhrne a přejede se vozidly, přilepí se tak k dlažbě a
je následně velmi kluzký.
Wifi:
V celé chatě je bezdrátové připojení k internetu. Síť Chata Bělka je bez hesla. V případě správného
připojení k této síti a nefunkčnosti internetu je chyba na straně poskytovatele – připojení k
internetu není garantováno.

Odpadky:
Popelnice je černá a je umístěna u sloupu před vjezdem. Svoz odpadků je každý týden v pátek v
ranních hodinách. Proto je důležité většinu Vašeho odpadu nachystat nejpozději ve čtvrtek večer
tak, aby při skončení Vašeho pobytu nebyla popelnice zaplněna a mohla sloužit následujícím
hostům. Odpad je nutné třídit – plasty, sklo a papír zvlášť. Využít můžete odpadkové pytle, které
naleznete pod dřezem. Sklo, plasty a papír odvezte před skončením pobytu do eko nádob
umístěných ihned u silnice vedle Hostince u Cimbury, nebo vlevo cca 900 metrů směrem na
Červenohorské sedlo nebo vpravo cca 700 metrů směrem na Jeseník. Eko nádoby jsou např. také
u obchodních domů Kaufland. Popeláři neodvážejí tříděný odpad a nadbytečný odpad odložený u
popelnice.
Povlečení:
Polštáře i peřiny jsou vyrobeny z antialergických materiálů. Peřiny lze v případě velkého tepla
rozepnout a vytvořit tak z ní pouze lehkou přikrývku. Peřiny i povlečení udržujte po celou dobu
pobytu prosím v čistotě. V případě jakýchkoliv hygienických problémů použijte prosím soukromé
podložky nebo větší osušky! Při zjištění jakéhokoliv zašpinění bude přiúčtován poplatek za
vyčištění. Při skončení pobytu všechno použité povlečení vyslečte a odložte na postele. Nepoužité
povlečení nechejte poskládané mimo postel, např. na skříňce.
Bazén:
Bazénová filtrace je nastavena a spouštěna automaticky v těchto hodinách 00:00 – 05:00, 10:00 –
12:00, 13:00 – 17:00. Po tuto dobu je možné provádět čištění bazénu bazénovým vysavačem. V
době, kdy se bazén nepoužívá a přes noc, je nutné bazén zakrýt bublinkovou fólií opatrným
rozmotáním z držáku. Bazén je dohříván solárním ohřevem vody a běží pouze v nastavenou dobu
bazénové filtrace a při slunečném počasí.
Kuchyně:
Návod k myčce nádobí je umístěn pod mikrovlnkou. Nejpoužívanější program je 30 minut a ve
většině případů dokonale umyje veškeré nádobí v myčce. Sporák, troubu, nádobí a veškeré
vybavení kuchyně udržujte prosím v čistotě! Varná deska je INDUKČNÍ a funguje na ní nádobí, na
které přilne magnet. Buďte prosím opatrní s nastavením vysoké teploty, varná deska reaguje velmi
rychle!
Úklid:
Chata Vám byla předána uklizená, v čistotě, a proto očekáváme, že i Vy budete předávat chatu
uklizenou! V předsíni ve skříni nebo v zimní zahradě je umístěn vysavač, případně další uklízecí
prostředky. V případě vytírání podlahy mopem prosíme všechny hosty, aby jej důkladně vyždímali
pomocí odstřeďovače a nevytírali tak podlahu zcela mokrým mopem, tak aby se nezničila plovoucí
podlaha. Veškeré hmotné škody, které byly způsobeny hosty během pobytu na majetku i na
zařízení je povinen host pronajímateli uhradit. Host je povinen po skončení pobytu předat dům i
zahradu v pořádku a uklizený!

