
Handleiding + inhoud mobiel 'Buurthuis op Wieltjes' 
 

- Er zijn twee ingebouwde frigo's waar 4 bakken frisdrank in kunnen. U vindt de               
elektriciteitsaansluiting voor de frigo’s via de zwarte kabel naast de kast rechts. Indien u              
deze kabel aansluit, werken ook de stopcontacten aan de kast links en het lichtje bovenaan. 
 
- Naast de kast staat een professioneel koffie-apparaat Jura. Het apparaat werkt met verse             
koffiebonen die gemalen worden. (voor gebruik: zie aparte handleiding in deze map) 
 
- Onder de kast liggen twee tafels/togen die in hoogte verstelbaar zijn. U haalt ze uit de                 
mobiel door achteraan de klep te openen en ze eruit te schuiven. De poten kunnen uitgeklapt                
worden en u kiest de hoogte. 
 
- Er is een afwasbak beschikbaar. Dit vraagt u vooraf. U dient de tafel met bak zelf ineen te                   
steken, dit is heel eenvoudig (er is één rug en twee zijkanten, er staat aangeduid wat de                 
bovenkant is, de pompbak zelf past erin). De vijzen en moertjes liggen in een zakje in het                 
handschoenkastje. U kan de pompbak aansluiten op een waterleiding of er gewoon een             
emmer onder plaatsen. 
 
- Achter de passagierszetel bevindt zich een kleine stretchtent. Deze is geschikt voor een              
25-tal personen staand. De tent zit in drie aparte zakken (zeil, stokken en haringen). Om de                
tent te plaatsen: zie de aparte handleiding in deze map.  
 
- In de kast is aanwezig: 

- een geluidsinstallatie, d.i. een versterker met rechtstreekse aansluiting voor usb, laptop            
en gsm (zie aparte handleiding). De versterker kan geplaatst worden op een            
driepikkelstatief (deze ligt naast de kast). Gelieve na gebruik de versterker weer in de              
hoes te plaatsen. 
- een waterkoker 
- een verlengkabel van 50 meter  
 

- In de kast en bovenop de kast vindt u de volgende curverbox-dozen (gelieve alles juist en                 
netjes terug te plaatsen): 
doos 1: 
– micro (kan aangesloten worden op versterker) 
– audiokabels (microkabel (1), voedingskabel luidspreker (2), cinchminijack (3),         
cinchverlengkabel (4)) 
–  afstandsbediening luidspreker 
– stekkerdoos 
doos 2:  
– 2 vlagjeslijnen 
– 1 gekleurde lichtslinger 
doos 3:  
– 32 wijnglazen  
– een waterkan 
doos 4: 
– bierglazen allerlei 
doos 5: 
– 30-tal cavaglazen 
doos 6:  
– 30-tal koffietassen + bordjes 


