
                                 

Gebruik van tv & Mediaplayer 

Er zijn 4  toestellen die je kunt bedienen: 
- Televisie Samsung 
- Versterker:  JVC  deze staat bovenaan, links met grote draaiknop 
- Decoder tv Vlaanderen:  deze staat bovenaan rechts met vermelding  “SAT  &  M7” 
- Mediaplayer:  Eminent  Staat links van de decoder. 

  
Bediening: Er zijn 3 afstand bedieningen. 

- Voor tv:     Samsung Grootste van de 3  Met bovenaan 2 rode toetsen. 
- Voor tv Vlaanderen:   Middelste van de 3, zonder naam.  Met bovenaan 2 witte toetsen. 
- Mediaplayer:   Kleinste van de 3, met naam Eminent. 

 
TV Vlaanderen kijken: 

Zorg dat tv & decoder aan staan:  
De tv zet je aan met de knop “TV” (links boven op tv Vlaanderen kiezer) of met de on/off knop op de 

Hitachi kiezer.  De decoder met de knop “STB” rechts boven op tv vlaand. kiezer)  
 Op de decoder komt blauwe cijfer display te staan. (kan even duren) 
 Heb geen beeld neem de tv kiezer en zet deze op HDMI 1.  (input en dan op HDMI1) 
 Geluid kun je regelen met de tv kiezer, of met de tv vlaand. Kiezer (vol+ & vol-) 

Kanalen kies je met ch+  & ch- op tv vlaand. of op de tv kiezer. Er zijn ong. 350 tv kanalen ter 
beschikking & 120 radio zenders. Radio kies je met de knop “Radio”,  
nogmaals deze knop om terug naar tv te gaan.  

 
Versterker gebruiken voor beter geluid op televisie: 

Zet de versterker op (knop links boven op versterker) 
Zet de versterker op “tape 1” + de volume knop op ongeveer half. 
Je kunt het volume nu regelen met de volume van de tv Vlaanderen of samsung kiezer. 

 Of handmatig op de versterker. 
 
Mediaplayer:    (ong. 2000 films van tekenfilm tot actie.) 

 Zorg dat tv & Mediaplayer aan staan:  
De tv zet je aan met de knop “TV” (links boven op tv Vlaanderen kiezer) of met de on/off knop op de 
Hitachi kiezer.  De Mediaplayer met de knop “on/off” links boven op Eminent kiezer)  Het ledje van de 
eminent  wordt blauw.  Normaal schakelt de tv zelf naar  Mediaplayer, anders neem de tv kiezer en zet 
deze op HDMI 2.  (input en dan op HDMI2) 

 Gebruik de pijltjes op de Eminent om film te kiezen:  (Media keuze,  HDD, movies) 
 Je krijgt nu een lijst met soort film, kiezen om te openen en dan een lijst van films. 
 Je kunt films stoppen, verder of terug spoelen (zoals op een dvd) met de eminent kiezer) 
 Gebruik de pijltjes om tussen de films te kiezen.  
 Geluid kun je regelen met de eminent kiezer, of handmatig op de versterker. 
 Terug naar tv Vlaanderen:  neem de tv kiezer en zet deze op HDMI 1. 
 
 
 
 
 

Gebruik houtvuur 

Gebruik geen papier om de houtkachel aan te steken maar klein hout en aanmaakblokjes. 
Papier maakt te veel vuil waardoor er te veel asse in de kachel achterblijft. 
Als je de kachel opent, (voorkant met hendel) zie je aan de onderkant een verschuifbare regelaar 
deze kun je minder zetten indien de kachel te hard brand. Links schuiven is minder rechts is meer.  
ALTIJD DEUR SLUITEN VOOR DE KACHEL WORDT AANGESTOKEN 
Indien je de kachel wilt uitkuisen (indien er veel asse achterblijft en de kachel niet goed meer wilt 
branden) ZORG DAT ALLE VUUR UIT IS  hout kan lang nagloeien.  Deponeer de asse in de daarvoor 
voorziene ijzeren emmer (staat buiten onder trapje)  doe hier een weinig water in en kuis deze nadien 
terug uit. Verwijder asse uit de kachel.  Verwijder de 3 hittebestendige plaatjes links, rechts en voor in 
de kachel. Verwijder de vloerplaat (zware plaat) kuis het opvangbakje onder de plaat uit (is 
uitneembaar) monteer alles terug. Enkel nodig indien je lange tijd in de winter in Livideha verblijft, voor 
kortere periodes doen we zelf deze opkuis.   
OPGELET MET DIEREN OF KLEINE KINDEREN HOUTKACHEL KAN ERG WARM WORDEN. 



 

Douche bediening: 
 Gebruik de knop “power”  om de display te activeren 
 Nu kun je de led lamp boven je aan doen, de afzuiging opzetten en zelfs radio opzetten. 
 Gebruik volume, of scan of reset om de radio te bedienen  

Er staan 3 draaiknoppen om de douche te bedienen. 
 
Bovenste draaiknop kiest tussen regendouche, jets, of handsproeier of voetenmassage. 
Middelste is water aan of uit en kracht van het water te regelen. 
Onderste is de temperatuur van ’t water. 
Wit los bakje is voor voeten massage. 

 
 
Wasmachine:  Dit is wasmachine en droogkast samen.  

Na elke wasbeurt, of programma het toestel terug op “0” zetten. 
Droogkast (teken zonnetje) =  De draaiknop naar links draaien (eerste 3 progs) 
Rest is wasmachine programma’s.   

 

 
Oven:  combioven  
 2 grote knoppen links & rechts met 5 kleine ertussen 
 Links  =  Hiermee kies je de functie 
 Rechts =  hier kies je de tijd of temperatuur.  

In de grote kast in de linker bovenschuif vindt je de handleiding voor alle functies.   
 
 

Nuttige tips: 
Bij aankomst de beveiligingcameras uitzetten. Rechts van de grote kast, achter de pc vindt je een 
lichtgevende rode knop. Deze uitschakelen zet alle beveiliging uit.  
Bij vertrek deze knop terug aanzetten. 
 
In de linker boven schuif van de grote kast in de living vindt je alle handleidingen van de keuken 
toestellen en de wasmachine. 
 
Alle vuil mag in de buiten container, behalve glas. Dit moet buiten in de Curver bak. 
 
Zekeringenkast = naast de deur van de badkamer. 
In de zekeringkast vindt je een branddeken. 
Brandblusser staat aan de achterdeur, schuifraam. 
 
Draadloos internet  naam:  Livideha   paswoord  “livideha”  (zonder haakjes) 
 
Bij vertrek alle ramen sluiten, deuren afsluiten en in de winter overal verwarming op 2 zetten. 
 
Wij zijn steeds bereikbaar op gsm bij eventueel probleem of vraag: 
Eddy 0475  959025,    
Anita 0475  636051 
 
 

Bij de Planckaerts kunt u eventueel ontbijten, of avondeten. U kunt hier elec. Fietsen huren, buggy’s enz.  Zie 
www.planckaerts.be voor meer info. 
U moet wel steeds eerst reserveren. 
Voor afspraak in Chambre d’ höte (bij de Planckaerts)  of reservatie:  

 

Stephanie  0478/04.11.16   

Magali    0495 78.12.60 

Tel: hotel      084 445856 

 

 
 
 



 
 
Informatie over locatie: 
 
U bevindt zich op 12 km van Rochefort & 8 km van St Hubert. 
Bij het verlaten van de parking naar rechts en u komt in St Hubert,  naar links draaien en u komt in Rochefort.  
Zowel in St Hubert als in Rochefort vindt in supermarkten, bakkers beenhouwers enz. 
Richting Rochefort vindt u aan het 2de rond punt een benzine station met een winkel waar u zowat alles kunt 
vinden. Deze is tot 20 uur s’ avonds open. 
 
Indien u in Rochefort rechts richting Marche neemt komt u aan de rechterkant een groot wok restaurant tegen 
waar je lekker, veel en goedkoop kunt eten 
 

Livideha  
Bevindt zich tussen Rochefort & Saint Hubert 

Beide dorpen zijn een bezoek meer dan waard. Niet enkel vindt u hier de toeristische winkeltjes, 

markten, en bezienswaardigheden. In beide dorpen zijn verschillende grootwarenhuizen, 
eetgelegenheden,  cafeetjes enz..... De ideale plaats voor een terrasje, of shopping. 
De Ardennen zijn dan ook de ideale plaats om te ontspannen of voor de meer actievere persoon te 
genieten van Kajakken,   Raften,  Paardrijden,  Paintball, Quads besturen of 
voor de meer culturele ervaring.  Bezoek aan cultureel erfgoed zoals kastelen, musea, 
dierenparken enz 

De ardennen voor ellk wat wils. 
Een kleine greep van activiteiten in de buurt:  

Zie onze website Livideha.be voor meer informtie. 

 

  Saint-Hubert. 

  Rochefort 

  Afvaart van de Lesse  

  Parc à Gibier de Saint-Hubert 

  Domein van de Grotten van Han  

  Euro Space Center  

  Nationaal Centrum  Zweefvliegen 

  Domein van Fourneau Saint-Michel 

  
Watervallen van coo 

Le Monde sauvage (safari park) 

  Plopsa Coo 

  Wandelen door bos & natuurpark, , fietsen, of gewoon een tripje met de auto 

  
 
Buggyverhuur - Fietsenverhuur -  Huifkarrentocht -  Mountainbike –zoektocht 

  
En zo veel meer  @ten huize Planckaerts   084 445856 
 

  

 

Meer informatie vindt je op www.livideha.be 

De computer is ter uwer beschikking, opstarten met gast. 
(pc niet uitzetten als u vertrekt) 

 
 

http://livideha.be/omgeving.htm#sthubert
http://livideha.be/omgeving.htm#Rochefort
http://livideha.be/omgeving.htm#lesse
http://livideha.be/omgeving.htm#gibier
http://livideha.be/omgeving.htm#han
http://livideha.be/omgeving.htm#spacecenter
http://livideha.be/omgeving.htm#zweven
http://livideha.be/omgeving.htm#fourneau
http://livideha.be/omgeving.htm#coo
http://livideha.be/omgeving.htm#plopsa
http://livideha.be/omgeving.htm#plankies
http://livideha.be/omgeving.htm#plankies
http://www.livideha.be/


Nuttige adressen: 
 
La table des champions :     061 61 10 11 
Place du Marche 14 | 6870 saint-Hubert, Saint-Hubert 6870,  
Klein restaurant. De uitbater is tevens de slager van de slagerij aan de voorkant van het restaurant 
Klein typisch op z’n Ardennen ingericht etablissement Maar ongelooflijk lekker 
 
 
Wok KEYAKI : Tel. 084/388/688 
RUE DU VELODROME 2A 5580 ROCHEFORT 
Wok / chinees  restaurant / Koud buffet & BBQ   
Zo veel je kunt eten voor een vaste prijs 
Lekker en verzorgd restaurant   Erg groot  maar in de weekends druk. 
 
 

La Diva :  084 21 15 77 

Adres: Place Roi Albert 1er 12, 5580 Rochefort, België 

Typisch Italiaans restaurant  erg lekker & verzorgd en niet duur. 

 
 Auberge Du Sabotier :   084  36 65 23 

Adres: Grand'Rue 21, 6870  Awenne 
Eens chique gaan eten,   dit is de plaats Franse keuken op top niveau. 
 
In Rochefort vind je naast de Aldi ook een prima pizza eet & afhaal restaurant. 
Erg lekker en goedkoop.  
 
In centrum Rochefort vindt je een Spar en juist voorbij Rochefort een Colruyt. 
In St Hubert vindt je de Little een Aldi & een Carrefour   
(in de Carrefour dagelijks vers brood en baguettes) 
 
Indien je uit de chalet richting Rochefort rijd om je aan de 2de rotonde een benzinestation tegen met een  
Supermarktje. Deze zijn tot 9 uur ‘s avonds open. 

 
Rijd je aan deze rotonde rechts richting Forrières  vindt je in her dorp Forrières een goede bakker en  
Beenhouwer. 
 
 
Uiteraard is in de chalet Wifi en zelfs een pc ter beschikking zodat je eventueel zelf opzoekingen kunt . 
Doen. 
 
 


