FUNTZIONAMENDURAKO ZENBAIT NOTA
MAHAIAK
 Erreserba egiteko erabiliko diren mahaien zenbakiak eskatu behar dira.
 Umeak eta helduak bi txandatan mahai berdinak erabiliko badituzte, helduak bakarrik
apuntatu eta heldu kopuruagatik ordaindu. Danak batera jezarriko badira, kopuru guztiagatik
egin erreserba eta ordainketa.
 Helduak eta umeak batera egotekotan txoko barruan eta 50 baino gehiago izatekotan, txoko
osoa hartu behar da.
 Ez elkartu mahai bi baino gehiago. Mahai bitan kabitu ezean, luzapenak erabili.
 Bukatzerakoan mahaiak beheko planoan bezala utzi.
 Txokoa erabiltzen talde bat baino gehiago elkartuz gero, erreserba egin dutenen artean ados
jarri behar dira erabiliko dituzten mahaien kokapenaz. Adostasunera heldu ezean, mahaien
kokapena zuzendaritzak erabakiko du.

SUKALDEA

 Sukaldeko edozein su pizteko, lehenik eta behin
kanpana piztuta egon behar da. Horretarako
mikrouhin ondoan dagoen interruptorea piztu, 1
zenbakia duena (ikus argazkia). Kanpana piztuta ez
badago suak, labea eta plantxa ezin dira piztu.
 Extraktore handiak (beheko interruptoreagaz
pixten dena) zarata handia ateratzen duenez,
kontuz ordutegiagaz. Ahal den ehinean ez
erabili, baldin eta ke asko pilatzen ez bada
 Suak pizteko txiskeroa edo poxpoloak erabili.
 Labea eta plantxa pizteko, sukaldean bertan dagoen
txispa erabili (ikus beheko argazkia)
 Kafetera erabili aurretik ura daukala ziurtatu. Piztu
eta 10 minutu itxaron lehenengo kafea atera ahal izateko.
 Poltsa zurian datorren kafe kapsula dosi biko kafe normala da. Deskafeinatua eta normala
dosi bakarrekoa Baque poltsan dator. Bakoitza bere kazilloagaz erabili.
 Kazilloa sartzeko orduan, ez fortzatu. Tope egiten duenean badago.
 Ez sartu sukaldeko ahiztoak plater ikusgailuan. Zuk zeuk garbitu.
 Esnea kafeterako lurrunagaz berotzekotan garbitu.
 Kafeterako soberako ura jasotzen duen depositotxoa hustu (ikus argazkia)

PLANTXAK GARBITZEKO
 Justo erabiltzen bukatu eta gero, hozten utzi gabe, garbitzeko produktu berezia bota plantxa
guztitik zabalduz
 15 minutuz hozten utzi, eta paperagaz produktu dana kendu.
 Urez buztitako trapuekin ondar guztia kendu. Behar beste ura erabiliz.

GALDARA
 Galdara martxan egoteko bi botoiak argazkia dauden moduan egon behar dira.
 Horrela egonda, ur beroa egongo da eskuragarri.
 Berogailua martxan jartzeko, termostatoan dagoen gurpilarekin nahi den tenperatura bilatu,
eta botoia sakatu bertan finkatzeko. Botoia gurpila bera da.

Galdara

Termostatoa

BESTELAKOAK
 Giroa kargatuegia dagoela iruditzen bazaigu, koadro generalean dagoen “Extracción” eta
“impulsión” interruptoreak igo. Honekin barruko airea kanpora atera eta kanpoko aire berria
barrura sartzen dugu.
 Ura ixteko giltza generala almazenan dago. Ate aurreko orman bi bat metroko alturan (ikus
argazkia).
 Behar izatekotan, biltegian plater eta kubierto gehiago dago

 Elkargesteko programan kontua apuntatu haurretik, kontuak egiteko ohiko paper batean
apuntatzeak errakuntzak ekiditu ditzake.

JOATERAKOAN












Kafetera itzali eta urez beteta dagoela ziurtatu.
Termostatoa 5ºCtan programatuta utzi
Edalontzi garbigailua itzali. Honetarako, itzali aurretik, kendu tapoia (ikus argazkiak)
“Extraccion” eta “impulsión interruptoreak amatau.
Kanpana amatauta dagola ziurtatu
Komuneko argiak presentzia detektorea eta tenporizadorea du. Bera bakarrik amatauko da.
Erabilitako mahaietako aulkiak mahai gainean igo
Iñarra pasatu erabilitako lekutik.
Platerrak uretatik pasatu eta bertan dauden asketan utzi.
Biltegi ondoko harrian dagoen askan ura eta xaboia bota eta kubiertoak laga bertan.
Ateak ondo itxitak daudela ziurtatu

OHARRAK
➔ Atzeko patioa zikinduko ez dugula zaindu behar dugu, beraz, kontuz
batez ere umeak bertara ateratzen direnean.
Txokoa gauez erabiltzekoan, ez ibili irten eta sartu, gehienetan zarata
momentu honetan kanporatzen da.
➔

1. identifikazioa
Zure pasahitzaren zenbakia sartu eta botoi hau
sakatu.

2. Ereserba egin
Erreserbatutako
gaien zerrenda.

Talde
bakoitzean
erreserbatu daitezken
gaiak ikusten dira

Bigarren,
erreserba
eguna aukeratzen dut.

Libre
dagoen
gaia,
sakatuz
aukeratu egiten
dut.
Blokeatutako
gaia,
beste bazkide batek
erreserbatua
dagoelako.

Aurreko
erreserbak
edo aldatu

Irten, gorde
gabe

Erreserba
egin den
data.

ikusi

Erreserba
ezabatu

Nik erreserbatutako
gaia
SAKATUZ
libratu daiteke.

Planoa
ikusten dugu

Erreserba
zerrenda

Hirugarren
Txanda aukeratu.

Lehenengo,
lagun kopurua

Mahaien planoa
pantaila osoan
ikusteko

Laugarren, itxi
eta
erreserba
gordetzen dut.

1. Identificación
Teclea los números de tu contraseña y a
continuación pulsa el botón.

2. Anotar Reserva
Lista de artículos
reservados

Muestra los recursos
a reservar de cada
grupo

Segundo, Marco
fecha reservada

Recurso libre.
Pulsando lo
reservo

Artículo
bloqueado,
por que ya está
reservado por otro
socio

Modificar o consultar
nuestras reservas

Salir,
sin
guardar

Borrar
reserva

Recurso
reservado
por Mí. Si pulso lo
libero

Vemos el plano

Lista de
reservas

Fecha en
la que se
hace
la
reserva

la

Tercero, Marco el
turno para la reserva

Primero, el número
de comensales

Visualiza
el
plano en pantalla
completa

Cuarto, cierro y
grabo la reserva.

1. Identifikazioa
Zure pasa hitzaren zenbakia sartu eta botoi hau
sakatu.

2. Kontsumoak sartu
Talde bakoitzeko artikuluak
erakusten ditu.

Lehenik, artikulua
aukeratu.

Mezuak ikusteko

Artikuluak eta kantitateak
elkarren segidan sartuz,
kontua erakusten du.

Bigarrenik,
sartu.

Tiketa
inprimatu.

Artikulu bat EZABATZEKO,
artikulua aukeratu eta zero
sakatu.

Kobratutako eta kobratu
gabeko azken kontsumoak
inprimatzen ditu.

Aurreko
kontsumoak
zabaltzen ditu.

Kontsumoa
gorde gabe
irten.

kantitatea

Nire saldoa erakusten
du.

Diru sarrerak egiteko, kantitatea
adierazi zenbakiak erabiliz.
Gero tiketarekin batera dirua
diru kutxan sartu.

Hirugarrenik,
kontsumoa itxi
eta gorde.

1. Identificación
Teclea los números de tu contraseña y a
continuación pulsa el botón

2. Apuntar consumos
Muestra los artículos
de cada grupo

Introduciendo artículos y cantidad
sucesivamente, muestra el detalle
de la cuenta.

Primero, selecciono el
artículo.

Segundo, introduzco la
cantidad.

Para ver los mensajes
Imprimir
ticket

Para BORRAR un
artículo, lo selecciono
e introduzco CERO.

Imprime los últimos
consumos cobrados y
los pendientes.

Abre
el
consumo
anterior.

Salir, sin
guardar

Muestra mi saldo

Para ingresos en metálico, indica
el importe a ingresar utilizando
los números y deja el dinero con
el ticket de ingreso.

Tercero,
cierro y grabo
el consumo.

