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1. CAMPER BEVEILIGING
De camper heeft een klasse 2 diefstalbeveiliging met startonderbreker.
1.1
DIEFSTALBEVEILIGING
Je hoeft de camper niet op het alarm te zetten. Hij doet het namelijk niet goed.
Als het sirene alarm per ongeluk afgaat omdat je de oranje button op de sleutelhanger hebt
ingedrukt, dan ga je voor de camper staan en wijs je met hangertje 5 die aan de sleutelbos zit, in
de richting van de camper terwijl je het zwarte knopje indrukt.
Resetten van de diefstalbeveiliging
Mocht het alarm niet werken, of de sleutel geen contact maken waardoor de motor niet kan
starten, druk dan 3 keer achter elkaar de zwarte knop in op hangertje 5 dat aan de sleutelbos zit.
1.2
RESERVE SLEUTELBOS
Mocht je jezelf buitensluiten van de camper of zelfs de hele sleutelbos verliezen, dan is er een
noodoplossing. Als je achter de camper staat en je kijkt onder de camper, dan zie je o.a links een
ijzeren steunbalk. In die steunbalk kun je een plastic zakje zien liggen die aan die balk is
vastgebonden. In dat zakje zit de sleutel van de deur van de camper. Eenmaal in de camper kun je
een extra sleutelbos vinden op een geheime plaats. Deze vind je als je de kledingkast opendoet en
de achterste klep van de bodemplaat omhoog klapt. Onder die bodemplaat vind je dan
rechtsachter het sleutelbosje hangen.
1.3
STARTONDERBREKING
De camper is voldoende beveiligd door de startonderbreker. De startonderbreking wordt
automatisch ingeschakeld als je de sleutel uit het slot haalt. (het linker led-lampje op het
dashboard knippert als de startonderbreking geactiveerd is) Dit betekent dat het starten van de
motor niet zal lukken als de startonderbreking nog is ingeschakeld.
1.4
STARTEN VAN DE CAMPER
Om de camper te kunnen starten moet de startonderbreking
uitgeschakeld worden. Dit doe je door het zwarte knopje op hangertje 5
die aan de sleutelbos zit, even in te drukken. Als het rode led lampje links
op het dashboard stopt met knipperen, is de startonderbreking
gedeactiveerd.
1.5
GAS DETECTIE
De camper is beveiligd met een gas detectie alarm
systeem. Hiervoor moet het interne 12v circuit wel aan
staan (rechter schakelaar op bedieningspaneel boven
de achterdeur).
Het systeem detecteert verschillende gassen, zoals
propaan/butaan (LPG), koolmonoxide en anesthesie
gassen. Het systeem waarschuwt (slapende) bewoners
met een luid signaal bij de kleinste schadelijke gasconcentraties. Wanneer het systeem een
gasconcentratie in de omgevingslucht detecteert, genereert het een 40 seconden durende prealarm. Als de gasconcentratie tijdens het vooralarm constant blijft of stijgt, wordt het alarm
geactiveerd met een continue alarmtoon en de rode LED brandt constant. Als de gasconcentratie
na het alarm is verdwenen, keert het systeem terug naar de stand-bymodus.
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2. RIJDEN MET DE CAMPER
Voor het rijden met de camper geld de regel: rijd zo met de camper alsof het je eigen camper is!
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

De camper heeft een dieselmotor. Toch hoef je de motor niet voor te laten gloeien. Alleen als
het rond de 5 graden of kouder is, wacht dan totdat het oranje dieselsymbool lampje in het
dashboard stopt met knipperen.
Een dieselmotor moet eerst 5 minuten warmgedraaid zijn voordat je hem zwaar belast.
Oftewel: rij de eerste 5 minuten rustig aan en ga niet met een koude motor gelijk de berg op
rijden!
Tank alleen gewone diesel (B7). TANK GEEN: bio-diesel, geen ad-blue, geen ‘avgiftsfri’ (zgn
rode diesel in Noorwegen).
Zorg ervoor dat je nooit zonder diesel komt te staan. Dan heb je een groot probleem en zal je
naar de garage gesleept moeten worden die het systeem zal moeten ontluchten. Rechts onder
de motorkap zit een rode jerrycan waar 5 liter Diesel in zit. Gebruik deze als de tank bijna leeg
is en je nog niet bij een tankstation bent. LET OP: na gebruik van de jerrycan deze altijd direct
weer bijvullen!
Rijdt niet harder dan 100 km/h. Het brandstofverbruik is dan onnodig hoog. Tussen de 80 en
90 km/h is de meest economische snelheid. Zo kun je dus snel vakantiegeld besparen! Hij rijdt
dan gemiddeld 1:10
Je kunt maximaal 2 fietsen meenemen op de fietsendragers. Het maximumgewicht op deze
fietsdragers is 50 KG. Bindt de fietsen extra goed vast mbv extra spankabels. Het is NIET
toegestaan fietsen in de camper mee te vervoeren (ivm beschadiging).
Het is wettelijk NIET toegestaan om personen te vervoeren zonder gordel. Dit betekent dus dat
er geen personen mogen zitten op de lange bank tijdens het rijden.
Het is verboden de keuken te gebruiken tijdens het rijden.
De koelkast koelt onvoldoende goed op 12 V tijdens het rijden. Als je 1 of 2 uur rijdt is dit geen
probleem. Als je een lange rit van een aantal uren doet is dat wel lastig. Op gas koelt hij wel
goed. Het is officieel echter niet toegestaan om de gaskraan van de gasfles open te hebben
staan terwijl je aan het rijden bent. De wet- en regelgeving per land verschilt hierin. Er is een
gasonderbreker in de gasleiding geplaatst. Voor sommige landen is het dan wel toegestaan om
met een open gasfles te rijden.
Controleer regelmatig ‘op het oog’ of er voldoende bandenspanning is. De bandenspanning
voor de voorwielen moet zijn: 4.1 Voor de achterwielen: 4.5.
Een camper is een soort vrachtwagen en maakt daardoor meer lawaai dan een gewone auto.
De remweg is beduidend langer dan bij een gewone auto. Houdt dus echt voldoende afstand.
De meest voorkomende schade oorzaken:
o Bij het uitrijden maakt de achterkant een grote zwier en raakt
Hoogte: 285
Breedte: 260 (met buitenspiegels)
daardoor snel auto’s en muren naast je! Doe dit zo mogelijk
Lengte: 599 (zonder fietsdrager)
samen, dat de ander meekijkt! Dit geldt ook voor inparkeren
Lengte: 634 (fietsdrager ingeklapt)
o De camper is breder dan je denkt. Hierdoor is er een groot
Lengte: 665 (fietsdrager uitgeklapt)
Leeg gewicht (incl volledige vaste
risico dat je te veel rechts op de weg rijdt. Als een rechter
inventaris + volle brandstoftank,
band in de berm terecht komt is de kans groot dat de camper
excl water): 2800kg
Bandendruk: voor 4.1 achter 4.5
onbestuurbaar wordt met alle gevolgen van dien.
o De camper is hoger dan je denkt. Let op tunnelhoogtes, met
name in het buitenland op buitenweggetjes.
o De camper is langer dan je denkt. Gebruik bij het inparkeren hulpmiddelen zoals de
achteruitrijcamera. Deze gaat automatisch aan als je de versnelling in zijn achteruit zet.
Maar nog beter is dat de bijrijder van achter de camper, instructies geeft
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•

•

•

•
•

Verkeersdrempels (en gaten in de weg) zijn ‘killing’. Als je daar met te grote snelheid overheen
rijdt zal de camper een flinke klap maken en bestaat de mogelijkheid dat de achterkant tegen
de grond klapt! En dat de inventaris volledig overhoop raakt. Neem bij drempels gas terug tot
ongeveer 30km per uur.
Blijf ALTIJD op verharde wegen. De kans dat je met zo’n zwaar voertuig op een bospad vast
komt te zitten is groot. Zeker bij natte ondergrond. Mocht je toch op een bospad terecht zijn
gekomen, houdt dan met het volgende rekening: Als op een bospad een plas water ligt, dan is
het het meest ‘safe’ om door de plas te rijden ipv er omheen, omdat onder de plas de
ondergrond het meest compact is. (anders was immers het water daar doorheen gezakt).
Probeer altijd voldoende snelheid te houden en voorkom dat je stil komt te staan. Vanuit
stilstand is de kans groter dat de banden zich ingraven in het zand!
Mocht het zo zijn dat de camper op een drassige plaatst staat
en de wielen lopen vast in de blubber, dan liggen er twee plastic
profiel matten onder de lange bank. Deze matten leg je strak
tegen de voorwielbanden aan in de richting waar je naar toe
wilt rijden. Door nu rustig gas te geven heb je kans dat de
banden grip krijgen op de profielmatten, waardoor je weg kunt
rijden.
Voordat je daadwerkelijk gaat rijden, zorg dat je altijd even de dashboard checklist hebt
doorgelopen. Je ziet gemakkelijk zomaar iets over het hoofd!
Links, naast de bestuurderstoel, zit de handrem.

2.1
BERGOPWAARTS RIJDEN
• Bergopwaarts rijden vergt veel van de motor. Let steeds op de temperatuurmeter. Laat deze
ZEKER niet over de 100 komen! In de zomerdagen kan dit al snel het geval zijn. Je moet dan
echt zorgen dat hij afkoelt om te voorkomen dat de motor in de soep loopt. Neem een pauze.
Je kunt het afkoelen vd motor ook versnellen door (tijdens het rijden) de verwarming op warm
te zetten en de ventilatoren op maximaal te zetten. Hierdoor wordt hitte onttrokken aan de
motor! Zet de ramen vd camper open want het wordt zo flink warm in de camper.
• Schakel tijdig terug naar een lagere versnelling (bv van 4 naar 3) als je hoort dat de motor
zwaarder gaat klinken en de snelheid afneemt. Doe je dit niet dan zal de temperatuur heel snel
toenemen (en verspil je onnodig veel diesel).
• Laat je niet opjagen door mensen achter je, maar geef hen de ruimte om te passeren.
2.2
BERGAFWAARTS RIJDEN
• Als je lange afdalingen maakt moet je voorkomen dat de remmen over belast worden en
daardoor oververhit raken en daardoor stuk kunnen gaan. Houd je aan de volgende procedure:
o Voorkom langdurig intrappen van de remmen bij een afdaling.
o Rijd, om oververhitting van de remschijven te voorkomen, in een lage versnelling naar
beneden. Schakel terug van bv. 3 naar 2. En bij heel steile stukken zelfs van 2 naar 1. De
motor maakt dan weliswaar enorm veel toeren (veel herrie dus), maar je remt dan af op de
motor en voorkomt stinkende oververhitte remschijven.
• Als je stank begint te ruiken ben je echt verkeerd bezig en moet je direct je rijstijl aanpassen!
Je kunt het volgende principe hanteren: ga met dezelfde versnelling naar beneden als dat je ook
naar boven gaat!
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3. NICE TO KNOW OVER DE CAMPER
•

Zorg dat je de camper horizontaal neerzet. Anders loopt het water in de
wasbakken waarschijnlijk niet goed weg. Ook slaap je dan heel vervelend.
In het mandje voor in de camper ligt een handig waterpasje die je op de
tafel kunt leggen ter controle. Om te stabiliseren, gebruik daarvoor de
camper stabilisatieblokken / levelaars.

•

Afvalwater uit de afvalwatertank mag alleen op daarvoor bestemde
plaatsen geloosd worden. Zie daarvoor de campergids. Zet de camper
zo, dat de vuilwaterafvoer uitgang boven de afvalwaterput komt te
staan. Draai de dop boven de afvoer plek open. LET OP: voorkom dat de
dop zelf in de afvalput valt!

•

Op het bedieningspaneel boven de deur kun je met de schakelaar zien hoe vol de friswatertank
is (de afvalwatertank meter is kapot). Beiden hebben een maximum inhoud van 100 liter. Deze
meters zijn echter erg onnauwkeurig!

•

Let erop dat je de koelkast óf op 220V zet óf op gas. Nooit tegelijk!!!

•

Mocht je een 220V aansluiting nabij de camper hebben, dan vind je het
verlengsnoer en het verloopstekkersnoer in het kastje waar je de toiletcassette
kunt verwijderen. Onder de lange bank heb je nog een lange verlengkabel.

•

Om de elektrische apparaten te kunnen gebruiken (waterpomp, licht etc) moet je
altijd de 12V hoofdschakelaar op het bedieningspaneel boven de ingang naar boven
hebben aangeklikt. Het lampje moet groen branden. Het beste is deze gedurende de
hele camperperiode aan te laten staan!

•

Als je via de achterdeur de camper binnenkomt, heb je direct rechts van je een
schakelaar op het houten kastje. Daarmee gaat de verlichting boven de keuken aan.
Erg handig als het donker is en je stapt de camper binnen. Uitschakelen van deze
lamp kun je ook op de lamp zelf doen (=hotelschakeling).

•

Om eenvoudig in de camper te kunnen stappen, kun je de opstaande
hendel, direct rechts op de vloer bij de achterdeur, voorzichtig naar
achteren drukken. Help het uitklapbare plateau een beetje mee door
deze naar beneden te drukken totdat deze de horizontale positie
bereikt.

•

Onder de bijrijdersstoel bevindt zich een eenvoudige ijzeren kluis. Hoewel het voor een
geoefende dief geen zware klus is om deze kluis open te breken, biedt het voor het gewone
gebruik voldoende bescherming. De verhuurder is overigens niet verzekerd en ook niet
aansprakelijk voor diefstal uit deze kluis of elders uit de camper. De grote ijzeren sleutel aan de
sleutelbos gebruik je om de kluis te openen.

•

We zijn zuinig op de bekleding van de banken. Daarom willen we je dringend verzoeken niet
met schoenen op de bank te zitten. Dit voorkomt onnodige slijtage.
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•

Overtuig je ervan dat de deurvergrendeling van de koelkastdeur ingedrukt is voor je met de
camper gaat rijden anders klapt de deur open en valt de inhoud uit de koelkast.

•

Je kunt de dakraampjes in de doucheruimte en boven de keuken volgens de volgende
instructie openen. (sluiten vica-versa). Doe dit voorzichtig!

•

Gebruik altijd de roostertjes in de afvoeropeningen in de gootstenen en op de douchevloer. Je
moet echt voorkomen dat etensresten en haren in de afvoer terecht komen. Door de smalle
leidingen kan de afvoer eenvoudig verstopt raken. En het is lastig om dit gemakkelijk te
verhelpen. Voorkomen is beter dan ‘genezen’.

•

Als je wilt weten hoeveel vers water er nog in de tank zit, druk dan de ‘Test Frischwasser’
schakelaar in op het bedieningspaneel boven de achterdeur.
- Staat het metertje op ‘¾’ dan is de tank nog minimaal voor 75% gevuld.
- Staat het metertje op ‘½’ dan is de tank nog minimaal voor 50% gevuld.
- Staat het metertje op ‘¼’ dan is de tank nog minimaal voor 25% gevuld.
- Staat het metertje op ‘0’ dan is de tank voor minder dan 25% gevuld.

4. VULLEN VAN DE VERS-WATERTANK
- Ga met de camper binnen en straal van 5 meter van het aftappunt staan.
- Haal de blauwe vulslang uit het chemisch-toilet cassette compartiment.
- Sluit de vulslang aan op de kraan waar je het water aftapt. In het
compartiment liggen diverse aansluitstukken voor diverse
kraanopeningen.
- Open de vulingang aan de buitenkant van de camper (zie rode pijl). Je
hebt hier de sleutel voor nodig met een blauw labeltje. Deze hangt aan
het sleutelrekje, direct rechts bij de achterdeur.
- Vul de watertank. Er kan totaal 100 liter in! Het is belangrijk dat de
watertank niet overloopt. Daarom bij het vullen de volgende werkwijze hanteren:
o Haal de kussen van de achterste bank weg en doe de houtenbodem plaat omhoog.
o Draai de watertank dop los.
o Vul de watertank met water tot aan de onderste rand van de opening waar je de dop
hebt losgedraaid. Dus het water niet laten doorlopen tot in de schroefdraad.
o Draai de watertank dop weer stevig vast.
- Sluit de vulingang aan de buitenkant van de camper en draai deze met de sleutel op slot.
Controleer altijd of hij echt goed geborgd vastzit!
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5. OPZETTEN LUIFEL
Je kunt de luifel opendraaien met behulp van de lier. Deze ligt onder de lange bank. Open de luifel
volgens de afbeeldinginstructie. Als het hard waait moet de luifel naar binnen gedraaid worden. Bij
het dichtdraaien moet de luifel wel droog zijn. Soms moet je de luifel bij het laatste stukje van het
dichtdraaien even ‘helpen’ zodat hij uiteindelijk goed in het ‘slot valt’
Start

Draai luifel cá 30cm open

In voorste aluminium strip
zitten de poten die je met het
schuifje naar buiten klapt.

Zet poten in schuine positie

Draai aan de lier

Stop met draaien tot in deze
positie.

Verplaats beide poten in deze
positie

Draai de luifel verder open tot
deze positie.

Zet poten in deze positie. Zet
poten stevig vast met haring.

6. WEERSTATION
Links bij de achterdeur zit een weerstation. Deze heeft een
temperatuurmeter aan de binnenzijde en aan de buitenzijde van de
camper. De buitentemperatuurmeter werkt alleen als de batterijen
van deze meter voldoende opgeladen zijn.
Je zet het weerstation aan mbv de kleine zwarte schakelaar (zie pijl)
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7. HORREN EN BLINDERING
Je kunt elk raam met een schuif-hor afsluiten. Dit betekent dat je de raam geopend kunt hebben
zonder dat muggen en vliegen daarlangs binnen kunnen komen.
7.1
HOR UITROLLEN NAAR BENEDEN
Door de hor voor het raam naar beneden uit te rollen en vast te klikken kun je je permanent
beschermen tegen aanvallen van al die nare insecten.

7.2
HOR INROLLEN NAAR BOVEN
De rolhor kun je weer dicht rollen, door de klemmetjes onderaan het raam naar binnen te
schuiven. De hor zal daarna zichzelf omhoog oprollen. Als dit niet soepel loopt, help dan een
beetje mee.

7.3
BLINDERING UITROLLEN
Om de blindering te gebruiken moet de rol-hor voor het raam zitten. Vanuit die positie duw je
beide zijvleugeltjes van de blinderinghendel gelijktijdig naar binnen toe en trek je vervolgens,
terwijl je ze ingeduwd houdt, de blinderinggordijn naar boven toe. Als je de zijvleugeltjes loslaat,
blijft de blinderinggordijn in die positie hangen. (geheel of gedeeltelijk gesloten). De blindering
weer inrollen doe je in omgekeerde volgorde.
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8. GEBRUIK VAN DE DIESELKACHEL
Onder de lange bank, achter de bestuurderstoel, is een dieselkachel
ingebouwd. De bijbehorende dieseltank zit direct achter de bestuurderstoel
zodat je makkelijk bij een tankstation deze dieseltank kan bijvullen. Er gaat
gewone diesel in (B7).
Boven de lange bank, eveneens achter de bestuurderstoel, bevindt zich het
bedieningspaneel van de dieselkachel en de witte hoofdschakelaar om dit
systeem aan te zetten.
8.1
AANZETTEN
- Controleer of er minimaal 12V accuspanning aanwezig is (af te lezen op
de blauwe monitor boven de deur bij de keuken). Als deze lager dan 12V
is, dan bestaat er brandgevaar als de dieselkachel door gebrek aan
spanning plotseling uitvalt.
- Zet de witte hoofdschakelaar aan om het systeem van stroom te voorzien
- Druk 3 seconden op de on/off knop (links-boven) op het zwarte bedieningspaneel om de
dieselkachel aan te zetten.
- In de opstart en aanwarm-fase zal de dieselkachel best wat geluid produceren. Maar als de
gewenste temperatuur bereikt is, zal hij terugvallen in een lage blaasstand. Heel zacht op de
achtergrond zal je een regelmatig tikje horen van de dieselpomp.
8.2
TEMPERATUUR AANPASSEN
- Je kunt de dieselkachel in 6 warmtestanden zetten, van H1 t/m H6
- Standaard staat de dieselkachel op warmtestand H3
- Elke stand wordt gerepresenteerd met een blokje meer of minder
op het display (bij H3 dus 3 blokjes)
- Pas de temperatuur aan door met de pijltjes knoppen ‘omhoog’ dan wel ‘omlaag’ te gaan
- Onder de lange-bank, bij het vloergedeelte, zitten de 2 verstelbare luchtventilatie uitgangen.
8.3
UITZETTEN
- Druk 3 seconden op de on/off knop (links-boven) op het zwarte bedieningspaneel om de
dieselkachel uit te zetten.
- Het systeem start een afkoelingsprocedure die ongeveer 5 tot 10 minuten kan duren. Om deze
reden mag je NOOIT de dieselkachel in 1 keer uitschakelen via de witte hoofdschakelaar,
teneinde brandgevaar te voorkomen.
- Als de afkoelprocedure is afgerond hoor je een stem zeggen ‘system off’.
Het display zal dan het actuele spanningsvoltage tonen, bijvoorbeeld:
- Schakel nu het systeem uit met de witte hoofdschakelaar.
LET OP:
• Het gebruik van de dieselkachel vraagt relatief veel accustroom. Als de accu spanning 11V
bedraagt (af te lezen op de blauwe monitor boven de deur bij de keuken), dan moet je direct
de dieselkachel via het zwarte bedieningspaneel uitzetten. Zie verder de beschrijving bij
‘UITZETTEN’.
• Zorg dat je nooit onder de minimale grens van 5 cm diesel in de dieseltank komt. Vul de tank
dan eerst bij!
• Als er witte rook uit de uitlaat onder de camper komt, is er sprake van een slechte verbranding
en komt er waarschijnlijk te weinig diesel in de verbrander. Mogelijk is ergens een leiding
beknelt. Beter is om de kachel dan maar uit te zetten en niet meer te gebruiken.
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9. AUDIO / VIDEO
9.1
AUTORADIO-CD / MP3 SPELER
De camper heeft een autoradio met CD speler én USB /
SD poort, inclusief bluetooth communicatie met je
mobiele telefoon. Bij verlaten van de camper altijd het
frontje er af halen en in het kluisje onder de bijrijderstoel
opbergen. Als het frontje opengeklapt is kun je een SD
kaart of CD in de speler plaatsen.
9.1.1
Uitnemen van het frontje
Open het bedieningspaneel naar de neergeklapte positie. Druk voorzichtig de rechterkant naar de
linkerkant en neem het bedieningspaneel voorzichtig los door de rechterkant naar je toe te
trekken.
9.1.2
Plaatsen van het frontje
Houdt het frontje plat, zoals op de afbeelding. Plaats de linkerkant van het frontje op de
verbindingspin links. Breng daarna voorzichtig de rechter kant van het frontje naar het apparaat
toe en druk het voorzichtig op zijn plaats in de rechtse verbindingspin, totdat je een klik hoort.
Klap dan het frontje naar boven. Forceer dit niet! Als het frontje niet in het apparaat klikt, dan is
mogelijk het linker plastic beugeltje (zie pijltje) te ver uit het apparaat gekomen. Plaats deze eerst
terug. Herhaal dan de vorige stap.
9.2
TV KIJKEN
In de camper zit een TV. De ingebouwde DVD speler in de TV werkt overigens niet.
Je kunt films kijken op TV door:
- gebruik te maken van de VideoBox waar zo’n 200 films op staan.
- lokale TV zenders (zoals NPO1, NPO2 en NPO3) bekijken door gebruik te maken van de DVBtuner.
Hoe je e.e.a moet gebruiken wordt hier uitgelegd.
Elektriciteit
De camper heeft een extern geleverd 220V elektriciteit systeem (als je de camper hebt
aangesloten op een 220V laadpaal bij een camperplek) en een intern 220V elektriciteit systeem
welke geleverd wordt door een 12V omvormer die op de accu in de camper is aangesloten.
LET OP: Met het oog op het behoud van de accu, heeft het de voorkeur dat je gebruik maakt van
de externe 220V elektriciteitsvoorziening!
Om de TV en de VideoBox te kunnen gebruiken heb je 220V nodig.
Optie 1
Standaard is het systeem aangesloten op de witte 220V wandcontactdoos van de 12V omvormer
die op de accu in de camper is aangesloten. De 12V omvormer is echter standaard uitgeschakeld.
Om deze aan te zetten zet je de schakelaar op de omvormer aan. De omvormer bevindt zich rechts
naast de bijrijder stoel.
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Optie 2
Als je gebruik kunt maken van een externe 220V elektriciteitsvoorziening, haal dan de beide
stekkers van de TV en de VideoBox uit de witte wandcontactdoos (deze vind je rechtsboven in het
kastje boven de TV) en sluit deze aan op de bruine wandcontactdoos (deze vind je linksboven in
het kastje boven de TV).
Als de elektriciteit is aangesloten zet je de TV aan door op de rood-oplichtende knop te drukken
welke aan de voorkant van de TV zit (midden/onder)
De afstandsbedieningen liggen in het onderste gedeelte van het
kastje boven de TV. Het onderste deurtje kun je openen door de 2
hendeltjes achter het deurtje te ontgrendelen.
hendeltje

9.3
VIDEOBOX GEBRUIKEN (AC-RYAN)
- Controleer of de HDMI-kabel met het label (VIDEO) op de TV is aangesloten (aansluitpunt zit
onderop de TV). Zet dan de TV aan.
- Zet daarna de AC-Ryan VideoBox aan door op de ronde knop aan de voorzijde van de AC-Ryan
te drukken. Deze zal dan wit oplichten.
- Als het goed is, is de VideoBox
na enige tijd opgestart en zie je
het volgende ‘startscherm’ op de
TV.

-

Scrol m.b.v de pijltjestoetsen op de AC Ryan afstand bediening naar bestandsbeheer en druk
dan op ronde ‘enter/ok’ button op de afstandsbediening.
Vervolgens scrol je naar ‘HDD’ en geeft een ‘enter/ok’ om daarna te scrollen naar ‘movie’
gevolgd door een ‘enter/ok’.
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- Nadat je dit gedaan hebt krijg je een overzicht van alle beschikbare films, verdeeld naar genre.
Scrol naar de gewenste film, bevestig je keuze d.m.v de ‘enter/ok’ button en klik daarna op het
bestand met de nam van de film (meestal met een extensie ‘.mkv’, bv: Happy Feet.mkv)

- Stoppen. Na afloop druk je op de ronde AC Ryan knop. De blauw verlichte knop zal langzaam
dimmen en geheel uitgaan. Op de TV krijg je de melding te zien: ‘Shutting down. Please wait…
This may take a few seconds’. Zet daarna de TV uit.
LET OP: als je gebruik hebt gemaakt van het intern 220V elektriciteit systeem welke geleverd
wordt door de 12V omvormer, zet deze omvormer dan ook gelijk uit om onnodig leegloop van de
accu te voorkomen. Je vindt de omvormer rechts naast de bijrijder stoel.
9.4
DIGITAAL TV KIJKEN
Je kunt digitaal TV kijken naar gratis TV kanalen in een land. Voor Nederland zijn dit iig: NPO1,2 en
3 en vaak enkele regionale zenders.
De afstandsbedieningen liggen in het onderste gedeelte van het
kastje boven de TV. Het onderste deurtje kun je openen door de
2 hendeltjes achter het deurtje te ontgrendelen.

-

Controleer of de HDMI-kabel met het label ‘DVB-TV tuner’ op de TV is aangesloten
(aansluitpunt zit onderop de TV). Zet dan de TV aan.
Controleer of de witte USB kabel in de USB poort zit in het kastje boven de TV. Er verschijnt
dan op het DVB-tuner kastje een rood gekleurd display
Zet daarna de DVB-TV tuner kastje aan mbv de DVB afstandsbediening
Als het niet al automatisch is gebeurd, zet dan de ‘TV source’ mbv de TV afstandsbediening op
HDMI (groene knopje op afstandbediening van de TV)
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Voordat je TV kunt kijken moet in de DVB-tuner de gratis TV kanalen staan. Het kan zijn dat ze er al
in staan, maar in veel gevallen zal je de DVB-tuner de kanalen moeten laten zoeken. Dit doe je als
volgt:
-

Voor een goede ontvangst zet je de antenne (staat in het kastje boven de TV) via het dakraam,
op het dak vd camper.
Druk op de menuknop op de DVB afstandsbediening.
Ga mbv de pijltjes toetsen naar het tweede icoontje links in het
menu op het TV scherm.

-

Ga vervolgens mbv de pijltjes toetsen op ‘Terrestrial Search (DVBT2) staan en druk dan op de ‘OK’ button op de afstandsbediening.
Elk land heeft een aantal FTA (free to air) zenders en worden op
specifieke frequenties uitgezonden. Je vindt deze zenders door op
‘auto search’ te klikken. De DVB-tuner gaat dan alle frequenties
scannen die hij vindt en legt ze vervolgens automatisch vast.

-

Druk op ‘OK’ als het searchen klaar is.

Veel van de gevonden programma’s zijn ‘encrypt’ en kun je dus niet bekijken. Het is dan een
kwestie vd zenders doorlopen mbv de pijltjestoetsen (omhoog en omlaag) op de DVB
afstandsbediening om te ontdekken welke zenders vrij toegankelijk zijn.
Voor het beste ontvangst kun je de antenne het beste plaatsen op het dak waar zo weinig mogelijk
omgevingsbelemmeringen aanwezig zijn. Als je op een open veld staat zorgt dit voor duidelijk
sterkere signalen en dus een beter beeld.
Na verplaatsen vd antenne altijd opnieuw het ‘auto search’ programma draaien.
Na het TV kijken de antenne weer opruimen en terugzetten in het kastje boven de TV. Trek
vervolgens de witte USB kabel uit de lader in het kastje boven de TV.
LET OP: als je gebruik hebt gemaakt van het intern 220V elektriciteit systeem welke geleverd
wordt door de 12V omvormer, zet deze omvormer dan ook gelijk uit om onnodig leegloop van de
accu te voorkomen. Je vindt de omvormer rechts naast de bijrijder stoel.
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10. GEBRUIKAANWIJZING GAS
De camper is voorzien van een LPG-gasinstallatie en omvat 2 hervulbare gasflessen. Deze
gasflessen kunnen gewoon gevuld worden met LPG zoals je deze aantreft bij de meeste
benzinestations in Nederland (en in mindere mate bij benzinestations in het buitenland).
Het is in Nederland officieel echter niet toegestaan LPG bij de reguliere benzinestations te tanken
als brandstof voor ‘niet-vervoer’ doeleinden. In het buitenland geldt deze regel echter niet.
Gas wordt in deze camper voor de volgende doeleinden gebruikt:
- voor het koken
- voor koelen van de koelkast
- voor warmwatervoorziening
- voor warmtevoorziening (gebruiken we niet!)
De gasflessen worden in principe nooit door de huurder bijgevuld. Dit is een taak van de
verhuurder. Hieronder staat hoe dit moet gebeuren.
-

-

-

Draai de juiste connector op de
LPG-buitenvulopening. Er zijn drie
connectoren in omloop welke in
verschillende landen worden
gebruikt. Zie de afbeelding
hiernaast.
De drie type connectoren
bevinden zich in het voorste
kastje, rechts van de bijrijder
stoel.

2

1

3

Sluit de slang van de LPG pomp
aan op de connector. De
gasflessen worden ivm
veiligheidsregels tot maximaal
80% gevuld.
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10.1 IN GEBRUIK NEMEN VAN DE GASVOORZIENING
- Het gassysteem zet je aan door de gasfles open te draaien.
- Boven op de gasfles kun je zien hoeveel gas er nog in de fles zit.
- Als een gasfles leeg is, draai je de kraan op
die gasfles helemaal dicht. (pijl wit) en zet je
de gasdrukregelaar(pijl blauw) over op de
andere gasfles. Gebruik hiervoor de baco
tang uit de gereedschapskist om de schroef
los te draaien die de drukregelaar verbind
met de gasfles. Draai de schroef stevig aan.
Daarna kun je de gaskraan van de nieuwe
gasfles openen. Controleer of er geen
gaslucht ontsnapt!!! Je ruikt dit gas!
10.2 GASGEBRUIK OM TE KOKEN
- Draai de gasknop bij het gasfornuis open terwijl je deze ingedrukt houdt. Je
hoort het gas stromen.
- Steek het gas aan met een aansteker terwijl je de gasknop nog 4 seconden
ingedrukt houdt. Daarna zal het gas blijven branden.
- LET OP: zorg altijd voor voldoende frisse lucht door het dakraampje en
eventueel het achterraam te openen én zet de ventilator boven het
gasfornuis aan. (zie witte cirkel).
10.3 GASGEBRUIK VOOR VERWARMING
Deze functie wordt eigenlijk niet meer gebruikt. De verwarming van de camper gebeurt met de
dieselkachel. De gasverwarming is alleen nog van toepassing als je gaat douchen. Dan wordt de
doucheruimte alleen verwarmt.
11. GEBRUIKSAANWIJZING KOELKAST
De koelkast kan zowel op 220V via een externe laadpaal op een camperplek, 12V als op gas
werken. 220V heeft de voorkeur, daarna gas. De koelkast werkt alleen op 12V als de campermotor
draait, maar de praktijk laat zien dat dan de koeling onvoldoende is.
LET OP: de koelkast mag niet gelijktijdig op gas draaien én op 220V. Dan gaat hij stuk.

F
AB C

GH

J

D

E

11.1 GEBRUIK OP 220V
- Zorg dat schakelaar (A) en schakelaar (F) uit staan.
- Zet schakelaar (B) aan. Als de camper aangesloten is op een externe laadpaal op de
camperplek, dan zal de schakelaar groen oplichten.
- Met de draaiknop (C) regel je de thermostaat: bij warm weer op een lage stand zetten (anders
wordt er nog meer warmte geproduceerd!) Bij koud weer juist op hoge stand zetten.
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11.2 GEBRUIK OP 12V
De koelkast werkt alleen op 12V als de campermotor draait;
anders zou de accu zeer snel leeg lopen! In de praktijk heeft
het echter weinig zit deze te gebruiken omdat de koeling op
12V nagenoeg geen effect heeft.
- Zorg dat schakelaar (F) uit staat.
- Zet de rode schakelaar (A) aan. Het lampje moet dan rood
oplichten bij een gestarte motor.
- De 12v monitor op de koelkast laat het stroomverbruik en
de actuele spanning zien wat de koelkast verbruikt.
11.3 GEBRUIK OP GAS
- Schakel de rode knop (F) in. Het knipperen van de schakelaar, begeleid door een tikkend
geluid, geven aan dat vonken aan de brander verzorgd worden.
- Draai knop (D) in de stand van het vlammetje.
- Druk nu knop (D) in, waardoor het gas naar de brander stroomt.
- Zodra het gas is aangestoken zal het tikkende geluid stoppen en de schakelaar zal niet meer
knipperen.
- Houdt knop (D) nog cá 5 seconden ingedrukt en laat daarna los.
- Draai knop (E) van de thermostaat op gewenste stand: bij warm weer op een lage stand
zetten (anders wordt er nog meer warmte geproduceerd!) Bij koud weer juist op hoge stand
zetten.
- Laat de rode schakelaar (F) altijd aanstaan als de koelkast op gas werkt. Maar zet hem uit als
je de koelkast op elektrisch laat werken!
Indien de schakelaar af en toe knippert betekent dit dat de vlam onrustig brandt door windinvloed
of een nog erg koude brander. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Als je een tikkend geluid
hoort en de rechtse rode schakelaar op het koelkastbedieningspaneel knippert, is naar alle
waarschijnlijkheid het gas leeg. Koppel dan de andere gasfles aan.
11.4 KOELKASTVENTILATOR
Op dagen dat het weer wat warmer wordt, dan is het belangrijk dat je de koelkastventilator (K)
aan doet. Als je dit niet doet zal de koelkast moeite hebben met koelen. De zilverkleurige
schakelaar (L) zet een extra luchtafzuiger aan voor een nog beter resultaat. Nadeel is dat er wel
meer lawaai geproduceerd wordt.
De draaiknop (M) regelt de ventilatorsnelheid (en daardoor ook de geluidsoverlast)

K

L

M

De binnentemperatuur (blauw) en de buitentemperatuur (rood) van de koelkast
wordt op het rood/blauwe display getoond op het koelkastbedieningspaneel.

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G

H Y M E R M O B I L

B 5 4 4

18

12. DOUCHEN
Zorg altijd voor frisse lucht in de doucheruimte door het
dakraampje open te houden. Het horretje bij het dakraampje kun
je in de hangende stand er gemakkelijk uit trekken als je gaat
douchen. Doe dit voorzichtig!
De halfronde beugel bij het dakraam kan je lichtjes heen en weer
verdraaien om vervolgens daar de douchekop in te hangen. De kraan van het wasbakje kun je er
uit trekken en kan dan als douchekraan functioneren.
Het douchegordijn kun je helemaal rondom om je heen draaien. Doe dit ook om te voorkomen dat
alles om je heen kletsnat wordt. LET OP: Zorg er voor dat de douchegordijn altijd binnen de
douchebak hangt anders komt het douchewater de leefruimte binnen en gaat de boel verrotten!
Als je gaat douchen leg dan een rooster-filtertje op de afvoer zodat haren e.d niet in het smalle
afvoersysteem terecht komt en de boel daardoor verstopt raakt.
13. DE BOILER AANZETTEN
De boiler bevat 10 liter water. Het duurt ongeveer 30 minuten om 10
liter water van ongeveer 15°C te verwarmen naar cá 75°C
Zet de warmwaterboiler ruim 30 minuten voor het gewenste
douchemoment aan, zodat de 10 liter in deze boiler met heet water
gevuld wordt. Dit doe je door knop (B) van de Trumatic schakelaar (zit
boven de TV) naar boven te schuiven. Je mag de schakelaar ook naar
beneden schuiven, maar dan heb je geen verwarming in de
doucheruimte.
-

Als het groene controlelampje op de draaischijf brand, dan is het systeem goed in werking.
Deze draaischijf heeft voor de warmwatervoorziening overigens geen functie, alleen voor de
kachel in de douche!
Als het oranje lampje (D) brandt, dan is het systeem op temperatuur en ‘stand-by’.
Als het rode controle lampje C af en toe knippert, dan is er mogelijk onvoldoende aanvoer van
zuurstof…

LET OP: Als na enkele seconden, nadat je schakelaar B hebt ingeschakeld, het rode lampje (C)
oplicht, dan is er een storing. De boiler zal dan niet werken! Doe dan het volgende:
- Zet schakelaar B terug in de middenpositie.
- Wacht 2 seconden en schuif schakelaar B weer naar de gewenste positie.
- Doe dit net zo vaak totdat het rode lampje niet meer oplicht. Dit kan in het ongelukkige geval
soms wel 15 keer moeten worden herhaald (!)
- Het ontsteken van de boiler kan namelijk worden bemoeilijkt doordat er lucht in de gasleiding
zit.
Als na veelvuldige pogingen het systeem niet in werking treedt, volg dan de volgende aanwijzingen
op:
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•

Het kan zijn dat de zekering gesprongen is. Je kunt dit
controleren door het voorste houten klepje naast de
bijrijder stoel te openen. Daar bevindt zich het elektroblok.
Op dit blok bevinden zich een 10-tal gekleurde zekeringen.
Controleer of de zekering bij ‘Heizung’ doorgebrand is. Het
ijzeren draadje tussen de opening bovenin moet dan
gebroken of weg zijn. Als dit het geval is, vervang deze
zekering dan door HETZELFDE type. In dit geval 5A. Als deze niet beschikbaar is, stop er dan
eentje in van een lager Amperage, bv 3A. Je vindt deze zekeringen in het plastic potje dat bij
dit zekeringsblok ligt.

•

Check of er voldoende water in de drinkwatervoorraad is
(mogelijk is de boiler zonder water). Je kunt dit checken via
het bedieningspaneel boven de deur. Druk op ‘Test
Frischwasser’. Als de meter niet uitslaat of vrij ver links in
het rood staat, dan is er waarschijnlijk onvoldoende water.
Omdat deze metertjes erg onnauwkeurig zijn, kun je het
beste de watervoorraad visueel controleren. De verswatervoorraadtank bevindt zich onder de kleine bank aan de keukenzijde. Door de zwarte
draaidop te openen kun je zien hoeveel water er nog aanwezig is.

•

Het kan ook zijn dat de batterij leeg is, waardoor het thermosstaatsysteem niet meer werkt. Je
kunt dit checken op de accu monitor op het bedieningspaneel boven de deur. Als er minder
dan 10V in de accu zit moet de accu eerst weer worden opgeladen door bv een half uur met de
auto te gaan rijden, of door de camper aan een 220V aansluiting te koppelen.

•

Het kan ook zijn dat er onvoldoende gas in de gasflessen zit. Bekijk hiervoor de meter bovenop
de gasfles.
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14. STROOMVOORZIENING IN DE CAMPER
De camper kan op vier manieren van stroom worden voorzien:
• 220v via een laadpaal op een camperplek
• 12v via de huishoudaccu. Deze accu staat onder de afdekdeksel, rechts naast de bijrijders stoel
• 220v door middel van een ‘12v / 220v omvormer’ die op de accu in de camper is aangesloten.
• 12v via het zonnepaneel op het dak van de camper. Het zonnepaneel levert de stroom direct
aan de accu en laadt deze zo op.
14.1 220V VIA EEN LAADPAAL OP EEN CAMPERPLEK
Aan de buitenkant van de camper is een aansluitkastje, waar je de camper via een verloopstekker,
op een 220v laadpaal kunt aansluiten.

De verloopstekker, het verlengsnoer en de rode stekkerbeschermerdoos is
opgeborgen in het chemisch-toilet cassette compartiment.
In de camper zijn 5, 220v stopcontacten aanwezig.
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Helemaal links, op het bedieningspaneel boven de
achterdeur, vind je een 220v verbruikers display. Deze
laat alleen meetwaarden zien als de camper op een
220v laadpaal is aangesloten.
Standaard wordt op het display het totale energie
verbruik getoond. Door op het oranje knopje te drukken
worden andere meetwaarden getoond.
Een handige optie is het display met de F. Als dit display in beeld is kun je
de getalswaarde die dan getoond wordt resetten naar ‘0’ door het oranje
knopje enkele seconden ingedrukt te houden.
Vanaf dat moment wordt het 220v energieverbruik gemeten. Dat is vooral
handig als je de camper aan een laadpaal hebt verbonden waar je
bijvoorbeeld €2,- betaalt voor 1 Kwh energie. Je kan dan zelf monitoren
hoeveel energie je intussen hebt verbruikt van deze laadpaal, voordat je
weer moet bijbetalen!
Om uit te rekenen hoeveel energie een apparaat verbruikt, moet je het stroomverbruik in watt
vermenigvuldigen met de tijd. Stel, je hebt een waterkoker van 600 watt. Als je deze 10 minuten
aan hebt staan, verbruikt de waterkoker 600 watt x 1/6 uur = 100 wattuur = 0,1 kilowatt uur.
14.2 12V STROOMVOORZIENING
Voor de 12v stroomvoorziening is een, van de motor gescheiden, huishoudaccu aanwezig (Type
AGM). Deze bevindt zich onder de afdekplaat, rechts naast de bijrijder stoel.

De 12v stroomvoorziening wordt ingeschakeld via het bedieningspaneel boven de deur
van de ingang. De stroomvoorziening is ingeschakeld als het groene lampje brandt.
LET OP: Je kunt deze het beste gewoon altijd aan laten staan!
De volgende apparaten in de camper werken op 12v huishoudaccu
- Alle binnenverlichting
- De waterpomp
- De dieselkachel
- Het motorische gedeelte in de warmwater boiler
- Alle USB ingangen
- De auto radio
- De 12v / 220v omvormer
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Op de accumonitor op het bedieningspaneel boven de ingangsdeur
kun je het actueel stroomverbruik en de accuspanning aflezen als ook
het actueel verbruikte vermogen.

Je kunt ook op ‘Batterie 2’ drukken om de accu spanning van de
huishoudaccu te bekijken: Als de meter niet uitslaat of vrij ver in het
rood staat, is de huishoud accu te ver leeg.
Door op ‘Batterie 1’ te drukken controleer je de spanning van de
motoraccu. Die hoort ergens bij de 13.5 te zitten.
Opladen van de 12v accu
Het opladen van de huishoudaccu gebeurt tijdens het rijden met de camper, via de zonnepanelen,
of door de camper aan een 220v laadpaal te koppelen.
De laadspanning voor een 12V accu ligt ongeveer tussen de 13,6 en 14,8 Volt
Hoeveel procent is de accu
opgeladen?
100%
80%
60%
50%
40%
20%
0%

Wat is de corresponderende
accuspanning?
12.7
12.5
12.3
12.2
12.0
11.9
11.6

Hoever is de accu dan
ontladen?
0%
20%
40%
50%
60%
80%
100%

14.3 220V DOOR MIDDEL VAN EEN ‘12V / 220V OMVORMER’
Rechts naast de bijrijder stoel hangt een 12v/220v omvormer die is
aangesloten op de huishoudaccu. Dit apparaat zet 12v van de accu om
naar 220v. Op deze omvormer kunnen apparaten worden aangesloten tot
een maximum vermogen van 1000 watt.
De omvormer staat standaard uit en moet na gebruik ook weer uitgezet
worden!
Je zet de omvormer aan door de schakelaar op de omvormer aan te
zetten. Het groene lampje zal dan oplichten. Er zit standaard een stekker
aangesloten op de omvormer. Deze stekker zorgt ervoor dat de twee
witte wandcontactdozen in de camper 220v via deze omvormer leveren.
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De twee witte wandcontactdozen vind je:

WAARSCHUWINGEN
Tijdens het gebruik van de omvormer, kan bij het leveren van veel vermogen, de omvormer erg
warm worden. Dit kan oplopen tot wel 60 graden! De ventilator op de omvormer start alleen als
de temperatuur sterk toeneemt.
Hoe meer vermogen deze omvormer moet leveren, hoe meer de omvormer de accu leeg trekt.
Daarom is het aangeraden hier zeer zuinig mee om te gaan teneinde de accu niet onbruikbaar te
maken. Check op de accumonitor op het bedieningspaneel boven de ingangsdeur dat de
accuspanning NIET onder de 10.5v komt. Je moet dan direct alle spanningsbronnen afsluiten en
eerst de accu weer opladen. Anders kan de accu definitief kapot gaan!
Er zal een geluidsignaal afgaan als de accuspanning onder de 10.2v uitkomt. Schakel in dat geval
DIRECT de omvormer uit! Als het geluidsalarm wordt genegeerd, kan de omvormer zichzelf
uitschakelen. Dit is om te voorkomen dat de accu beschadigd door een diepe ontlading als de
spanning daalt tot 9,8V-10,2V.
Als het benodigde vermogen van de aangesloten apparatuur hoger is dan dat wat de omvormer
kan leveren (1000w), schakelt de omvormer zichzelf uit. Er gaat een rood lampje branden.
Als de omvormer de veilige bedrijfstemperatuur overschrijdt als gevolg van slechte ventilatie of
hoge temperatuur van de omgeving kan de omvormer automatisch uitschakelen. Er gaat een rood
lampje branden en het geluidsalarm gaat af.
Als een defect acculaadsysteem een gevaarlijk hoge spanningspiek veroorzaakt, wordt de
omvormer eveneens uitgeschakeld.
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15. ZONNEPANEEL
De camper heeft op het dak een zonnepaneel die in staat is 90W te
leveren. Ook als het bewolkt is leveren de zonnepanelen stroom. De
stroom wordt via een zonnepaneelregelaar geleverd aan de huishoudaccu.
De zonnepaneel regulator vind je onder de kastjes, rechts naast de
bijrijder stoel.
Op het display kun je de oplaadstatus van de accu door het zonnepaneel
aflezen. Je kunt met behulp van de linkse knop door het menu springen
waar je verschillende overzichten getoond krijgt. Er zitten 2 USB poorten
op waar je devices mee kunt opladen.

16. ELEKTRISCHE STORINGEN
Er kunnen nogal wat redenen zijn waarom er iets in de elektrische installatie niet
goed functioneert. In deze handleiding word je geholpen eventuele elektrische
problemen op te lossen.
Een digitale voltmeter vind je in één van de kastjes rechts bij de bijrijder stoel.
Gebruik dit apparaat alleen als je weet hoe er mee te werken!
16.1 ELEKTRISCH SYSTEEM WOONGEDEELTE
De zekeringskast voor het woongedeelte bevindt zich
onder het houten opklapklepje rechts bij de bijrijder stoel.
Als iets niet werkt wat betreft elektriciteit in het
woongedeelte (bv d koelkast, de verlichting, de
waterpomp, de kachel etc), controleer dan altijd eerst of er
niet een zekering is doorgebrand. Ook zijn er nog enkele
zekeringen te vinden in de ruimte waar de huishoudaccu
geplaatst is. Die moet je ook even controleren als de
elektriciteit in het woongedeelte is uitgevallen.
16.2 CONTROLEREN EN VERVANGEN VAN DE ZEKERINGEN
Vervang een zekering ALTIJD door een zekering van hetzelfde type (dezelfde kleur). Extra
zekeringen bevinden zich in het plastic potje bij de zekeringskast.
Je kunt visueel controleren of een zekering kapot is (de draad tussen de twee polen van de
zekering is doorgebrand, niet meer met elkaar verbonden). Maar je kunt hem ook doormeten met
de multimeter die ook bij de zekeringskast ligt.
G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
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•
•
•
•

Draai daarvoor de draaiknop op de multimeter naar het diode symbooltje (in het rode vakje).
In het display komt dan een ‘1’ te staan
Haal de zekering uit de zekeringskast
Verbind gelijktijdig de ene pool van de zekering met de zwarte draad van de multimeter en de
andere pool met de rode draad van de multimeter.
Als de ‘1’ op het display blijft, dan is de zekering kapot. Als de display veranderd naar ‘000’
dan is de zekering goed.

Als de camper is aangesloten op een 220v laadpaal, maar er staat geen
spanning op de 220v wandcontactdozen, dan kan de 220v
hoofdschakelaar uitgeschakeld zijn. Deze hoofdschakelaar bevindt zich
op de zekeringkast. Druk deze zwarte knop opnieuw in. (rode pijl)
Als het dan nog niet werkt, dan kan de aardlekschakelaar gesprongen
zijn. Deze aardlekschakelaar bevindt zich rechtsonder in de hangkast
onder de bodemplaat. Om bij deze aardlekschakelaar te kunnen
komen moet je de bodemplaat in de hangkast even opklappen. Daar
kun je dan de schakelaar omhoog drukken.
Als de 220v het dan nog niet doet, controleer dan of de zekering in
de laadpaal waarvan je de 220v aftapt op de camping /
camperplaats, niet gesprongen is.
16.3 ELEKTRISCH SYSTEEM MOTORGEDEELTE
Om te controleren hoeveel spanning de motoraccu nog heeft, druk je op de ‘batterie 1’ schakelaar
op het bedieningspaneel boven de achterdeur. Als de spanning lager is dan 10V, dan is de kritische
ondergrens wel bereikt en is er niet voldoende spanning meer over voor de belangrijkste functies.
Mogelijk dat je dan zelfs de motor niet meer kunt starten!
Voor het motorgedeelte zijn er verschillende plekken waar je zekeringen kunt vinden. De
belangrijkste plek van de zekeringen vind je onder het klepje in het dashboardkastje.

In het klepje vind je een reeks aan afbeeldingen die aanwijzingen geven waar de betreffende
zekering mee correspondeert. Ik ben er alleen niet van overtuigd dat die aanduidingen allemaal
correct zijn. Mochten er problemen zijn met het elektrisch gedeelte van het motorgedeelte, dan
kun je maar het beste al deze zekeringen afzonderlijk controleren.
Behalve hier, vind je ook nog een serie zekeringen bij de motoraccu. Je kunt
daarbij als je de motorkap verwijderd. Deze zekeringen zijn van het zware type.
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16.4 VERSCHILLENDE STORING SCENARIO’S
§ Ik draai het sleutelcontact een slag om. De dashboardlampjes gaan aan. Ik draai het
sleutelcontact een slag verder om de motor te starten. De dashboardlampjes verzwakken en
gaan vrijwel uit en soms hoor je daarbij het snel aan en uitklikken van een schakelsysteem
(schakelrelais).
ANTWOORD: de motoraccu heeft te weinig vermogen. De startmotor kan niet aanslaan.
BESTE OPLOSSING: controleer of de plus-kabel en de massa-kabel stevig en onwrikbaar zijn
verbonden met de polen van de motoraccu. Zorg dat als je de camper wilt gaan starten, de
koelkast schakelaar uitstaat, en dat er geen ventilator of lampen e.d aan staan zodat alle
power beschikbaar komt voor de startmotor. Probeer nu opnieuw te starten (let op
deactiveren vd startonderbreking bij elke poging om te starten!)
§ Als het probleem blijft bestaan: wacht totdat er een collega camper of personenbusje of RV
auto langs komt die mbv startkabels de motor wil starten. Een gewone auto zal niet
voldoende vermogen leveren om te kunnen helpen hierbij. De startkabels vind je links
naast de motoraccu nadat je de motorkap hebt verwijderd: zorg dat je plus van de ene
accu aan de plus en de min aan de min verbind! LET OP: Eerst de min aan de min verbinden
en dan de plus aan de plus. Zorg dat de knijpers vd startkabels stevig en optimaal contact
hebben met de polen van de accu anders komt er te weinig stroomdoorvoer op gang!
Nadat je de accukabels met het externe voertuig hebt verbonden, laat dat voertuig dan de
motor draaien (en geef extra gas bij zodat de motor meer toeren maakt) terwijl jij de
camper probeert te starten. (zorg dat de startonderbreking uitgezet is!)
SLECHTE OPLOSSING: als pechhulp niet voorhanden is en alles is geprobeerd, dan kun je als
laatste poging de huishoudaccu loskoppelen en uit de camper halen en deze mbv de startkabel
op de motoraccu aansluiten (min aan min en plus aan plus) en bovenstaande stappen
herhalen.
§

Ik draai het sleutelcontact een slag om. De dashboardlampjes gaan niet aan. Ik draai het
sleutelcontact een slag verder om de motor te starten. Er gebeurt helemaal niets!
ANTWOORD: mogelijk een zekering defect of de accu is helemaal leeg.
§ Controleer of de accuklemmen stevig zijn verbonden met de polen van de motoraccu.
§ Check een aantal zaken: kijk of de autolamp brand als je hem aan doet. Check of de
ventilator werkt. Als de lampen of de ventilator werkt, dan is de accu waarschijnlijk nog
goed. Grote kans dat een zekering gesprongen is die verantwoordelijk is voor de aansturing
van het startcircuit. Controleer de zekeringen in het dashboardkastje. Vervang de defecte
zekering door een goede van hetzelfde type (met dezelfde kleur dus)
§ Als de lampen en de ventilator het bij de check ook niet doen, dan is de kans groot dat een
zekering bij de accu defect is. Controleer dit en vervang indien nodig.
§ Als ook deze zekeringen goed zijn is wellicht de accu volledig leeg. Je kunt dit controleren
met de multimeter (die ligt bij het zekering blok naast de bijrijder stoel). Draai de knop op
de multimeter 3 slagen naar links (naar 20). Zet de zwarte draad van de multimeter op de
min-pool van de accu en de rode draad op de plus-pool. De accu moet minimaal 12V
weergeven op het display.
§ Als de accu wel voldoende spanning heeft is mogelijk de noodbeveiligingsknop onder de
motorkap gesprongen (dit is een automatische schakelaar die in 1 keer het hele elektrische
systeem uitschakelt als er sprake zou zijn van een ongeluk. Deze schakelaar kan per
ongeluk springen als je bijvoorbeeld door een diepe kuil heen rijdt en daardoor een flinke
klap met de camper maakt). Je kunt deze schakelaar weer indrukken en het systeem
herstellen. Open daarvoor de motorkap. Boven de accu, tegen de achterwand van de
motorruimte, vind je deze schakelaar. Druk deze in tot je een klik hoort.
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§

De motoraccu laadt niet op tijdens het rijden.
ANTWOORD: mogelijk is er een defect aan de dynamo.
OPLOSSING: je kunt checken of de dynamo zijn werk doet door met een draaiende motor de
spanning op de motor accupolen te meten met de multimeter. Zet de zwarte draad van de
multimeter op de min-pool van de accu en de rode draad op de plus-pool terwijl de motor
draait. De multimeter moet rond de 14V weergeven op het display. Blijft deze op of onder de
12V staan, dan functioneert de dynamo niet goed. Controleer of de massa aansluiting van de
dynamo goed verbonden is aan de carrosserie van de motor. Als dit goed is, dan moet er een
garage naar kijken.

§

Een, of beide, autolichten gaan niet aan terwijl de rest van de elektrische onderdelen het wel
lijken te doen.
ANTWOORD: mogelijk dat door oververhitting de connector die verbonden is aan de lamp, de
contactpunten, gesmolten zijn.
OPLOSSING: controleer de connector op defecten door deze van de lamp los te halen. Indien
de connector inderdaad gesmolten is, moet er eentje bij een garage gemonteerd worden.
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17. GEBRUIKSAANWIJZING TOILET (THETFORD C2)
17.1

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

Druk de vasthoudklem naar
beneden.

Trek de Cassette recht naar je Zet de tank rechtop en draai
toe tot tegen de aanslag.
de schenktuit omhoog.
Kantel hem dan enigszins naar
beneden en neem hem
geheel uit.

Neem de dop er af. Voeg
toiletvloeistof (125 ml) of
toiletkorrels toe door de
schenktuit. Voeg een ½liter
water toe om de bodem van
de tank geheel te bedekken.

Schuif de Cassette weer via de
opening in de caravan met de
schenktuit naar buiten.
Probeer nooit met kracht de
Cassette naar binnen te
duwen; dit kan tot ernstige
beschadigingen leiden.

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G

Vergrendel de Cassette
zorgvuldig met de
vasthoudklem. Sluit de
toegangsdeur en doe deze op
slot.
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17.2

BEDIENING

Druk na gebruik vh toilet de
draaiknop in en draai hem
tegelijkertijd naar links. De
draaibeweging opent de
afsluitschuif, zodat de pot
geleegd wordt. Draai na het
doorspoelen de knop weer
naar rechts om de schuif te
sluiten. Het toilet kan ook
met open schuif gebruikt
worden. De ontlasting valt
dan rechtstreeks in de tank.

Je kunt de toiletpot
naspoelen mbv de
wastafelkraan. Je kunt deze
uit de houder trekken zoals je
dat ook zou doen als je gaat
douchen en dan rondom in
de toiletpot de boel
schoonspuiten.

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G

Toiletpapier blijft schoon en
droog in het speciaal
ontworpen opbergvak.
Werp GEEN toiletpapier in de
afvalcassette. Beter is het om
toiletpapier in het afval
emmertje te doen ipv door te
trekken!
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17.3 LEGEN VAN DE AFVALCASSETTE
De cassette moet geleegd worden als de niveaumeter van groen naar geheel rood gegaan is. De
niveaumeter begint pas van groen naar rood te gaan als de tank halfvol is.

Toiletpot moet afgesloten
zijn anders kan je de cassette
er niet uit trekken. Open de
toegangsdeur aan de
buitenkant van de camper.
Druk de vasthoudklem van
de Cassette in en verwijder
de Cassette-tank.

Draag hem m.b.v de
handvaten naar een normaal
toilet of een ander
toegestane stortplaats. Zet
de Cassette verticaal op de
grond en draai de schenktuit
omhoog

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G

Verwijder de dop van de tuit.
Pak de Cassette bij het
bovenhandvat dat het dichtst
bij de tuit is. Pak de
achterhandgreep met de
andere hand zodat de
ontluchtingsknop tijdens het
legen bediend kan worden.
Houd nu de ontluchtingsknop
ingedrukt terwijl de tank
leegloopt. Dit voorkomt
spatten. Reinig na het legen de
tank en de afsluitschuif met
water. De afsluitschuifopener
op de Cassette moet in lijn
staan met de draaiknop
afsluitschuif op het toilet!
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18. BED INRICHTING MOGELIJKHEDEN
Woonruimte zonder bedinrichting

Eettafel wordt 1-persoons bed.
De lange bank blijft functioneel.

Lange bank en eettafel worden beide Lange bank wordt 1-persoons bed
een 1-persoonsbed. Gangpad blijft
en eettafel wordt een smal 2functioneel.
persoonsbed.

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G

Lange bank wordt 1-persoons bed.
Eettafel en gangpad blijft
functioneel.

Lange bank wordt een
verbreed 1-persoonsbed.
Eettafel blijft functioneel. Er is
geen gangpad meer.

Het hele woongedeelte wordt een
3-persoonsbed zonder gangpad.

Het plafond boven bestuurders
gedeelte wordt verlaagd en
wordt een middelgroot 2persoons bed.
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Loskoppelen van het tafelblad.
In 45 graden stand kun je het
blad uit de wandklem trekken.
Het plaatsen van de tafel aan de
wand gaat vica-versa!

Neerklappen tafelpoot.
Vanuit haaks positie de tafelpoot naar rechts duwen en dan naar beneden toe
klappen. NOOIT FORCEREN! Het moet heel gemakkelijk gaan. Het opklappen
gaat vica-versa!

Lattenbodem verlengen.
De lattenbodem van de lange
bank kan je, door de
lattenbodem lichtjes aan de
voorkant op te tillen, een stukje
verlengen.

Eettafelbankjes verlengen.
Je kunt de metalen beugels aan de zijkant
van de eettafelbankjes naar buiten toe
uittrekken.

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
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Tafelblad neerleggen.
Het tafelblad past precies op
de randen van de het
zitgedeelte van de bankjes.
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BOVENBED GEREED MAKEN
Bovenbed in rij stand
Bed boven bestuurdersgedeelte
gesloten en is rijklaar en voor het
gezicht afgesloten met gordijntjes.

Bovenbed gezekerd
Bed boven bestuurdersgedeelte
wordt door veiligheidsgordel
gezekerd.

Chauffeurstoelen inklappen
Klap de rugleuning van de
bestuurder- en bijrijderstoel naar
voren. Druk hiervoor de hendel in
de richting vd pijl. Leuning
omhoog plaatsten gaat vica-versa!

Bovenbed in slaapstand
De veiligheidsgordel wordt
losgemaakt en bed wordt
voorzichtig helemaal naar
beneden geduwd. Zoals het bed er
nu bij ligt, zo moet hij tzt ook weer
opgeklapt worden.

Bovenbed met beschermgordel
De beschermgordel breng je in
deze positie aan als je op het
bovenbed ligt. Dit voorkomt dat je
er uit rolt.
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19. ONDER DE MOTORKAP
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20. AFLEVEREN CAMPER
•

Je hebt de camper met een volle brandstoftank meegekregen. Je moet de camper ook weer
met een volle brandstoftank inleveren.

•

Zorg ervoor dat de camper, zowel aan de binnen als aan de buitenkant, bezemschoon wordt
ingeleverd. Het is overigens niet toegestaan de camper door een wasstraat te rijden. De
camper is daar doorgaans gewoonweg te groot voor. Gebruik aub geen schuurmiddelen voor
het reinigen van de buitenkant, de ramen en de kastjes.

•

De camper moet afgeleverd worden met
- een lege schoonwatertank,
- een lege vuilwatertank
- én een leeg chemisch toilet

•

Bel ruim van te voren even op om door te geven hoe laat je verwacht de camper in Dordrecht
te komen afleveren: +316 119 606 74
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21. CAMPER TERUGREIS TIPS
De volgende locaties zijn handig om te benutten als je goedkoop wil tanken of je WC en vuilwater
nog moet lozen voor thuiskomst.
Ik kom vanuit Antwerpen
TANKEN
Let op: goedkoop LPG tanken (kan niet meer op terugreis in Luxemburg).
LPG: Bij ring Antwerpen bij ‘Klein Bareel’ eraf. Bij Texaco, Kapelsesteenweg 71 Ekeren.
DIESEL: Bij ring Antwerpen: Autolei 262, Wommelgem
VUILWATER EN WC GRATIS LOZEN
Kan In Brasschaat, Elshoutbaan 17
Ik kom vanuit Maastricht
TANKEN
Let op: goedkoop LPG tanken (kan niet meer op terugreis in Luxemburg).
LPG:
- Regio Maastricht/Luik. Total tankstation in Vise, rue de Maastricht 86 (net voor de grens met NL)
- Regio Aken: PM tankstation in Aken, Trierer Strasse 21
DIESEL:
VUILWATER EN WC GRATIS LOZEN
Kan bij tankstation bij Weert. Vanuit zuiden paar km doorrijden voorbij deze plek omdat
tankstation aan andere kant vd snelweg staat. Eerst mogelijke afslag nemen en dan terug reiden
richting het zuiden. Bij tankstation Roevenpeel de snelweg af. Na het lozen de weg naar het zuiden
enkele km vervolgen en eerstvolgende afslag nemen en de weg naar Eindhoven vervolgen.
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