Hartelijk welkom

Beste caravanner,
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe HOBBY caravan! Wij hopen dat deze altijd een
goede metgezel voor u zal zijn.
Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. aandachtig door, ook als u al langere tijd een caravan hebt
gehad. U voorkomt daarmee schade aan de caravan en uitrusting als gevolg van verkeerde handelwijzen. Het correct omgaan met alle technische aspecten verhoogt het rijplezier en draagt bij tot het
behoud van de waarde van uw caravan.
Wij wensen u en uw medepassagiers veel ontspannende reizen en altijd en overal een goede reis.
HOBBY – Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
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1. Inleiding

De ontwikkeling van onze caravans staat niet stil.
We vragen uw begrip voor het feit dat wijzigingen
in uitrusting, vorm en technische bijzonderheden
voorbehouden zijn. Om deze reden kunnen geen
rechten jegens HOBBY worden ontleend aan
de inhoud van de gebruiksaanwijzing. Deze gebruiksaanwijzing is bijgewerkt tot het moment van
ter perse gaan: de beschrijvingen van de diverse
uitvoeringen zijn tevens van toepassing op de in
essentie gelijke varianten. U zult begrijpen dat
het ondoenlijk is elke variant apart te beschrijven.
Voor speciale vragen m.b.t. uitrusting en technische bijzonderheden kunt u contact opnemen
met uw dealer.

1.1 Algemeen

Uw HOBBY caravan is gebouwd volgens de laatste stand der techniek en conform de erkende
technische veiligheidsvoorschriften. Ondanks alle
voorzorgsmaatregelen is het mogelijk dat personen gewond raken of de caravan beschadigd
raakt als de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding of de waarschuwingsaanwijzingen (bijv. op
stickers) in de caravan zelf niet worden opgevolgd.
Gebruik de caravan a.u.b. alleen in een technisch
perfecte staat. Storingen die de veiligheid van
personen of van de caravan in gevaar brengen,
dienen onmiddellijk door een deskundige reparateur te worden verholpen. Het remsysteem, de
elektrische installatie en de gasinstallatie mogen
uitsluitend door een erkend reparatiebedrijf worden gecontroleerd en gerepareerd.
Neem aan persoonlijke uitrusting en speciale accessoires slechts tot het technisch toelaatbare
totaalgewicht mee.
Houd de voorgeschreven controle- en inspectietermijnen in acht.

Voorafgaand aan de eerste rit

Gebruik deze handleiding niet alleen als
naslagwerk, maar maak uzelf grondig vertrouwd
met de inhoud.
Vul de in de afzonderlijke gebruiksaanwijzingen
bijgesloten garantiekaarten voor de inbouwapparatuur en het toebehoren in en stuur deze op
naar de desbetreffende fabrikanten of vraag dit
aan uw dealer.
Daardoor zijn uw garantieaanspraken voor alle
apparaten gewaarborgd.
HOBBY geeft 5 jaar extra garantie op de
dichtheid van de caravan op grond van
de garantiebepalingen. Bij het in ontvangst nemen van de caravan ontvangt u
een garantieboekje ”5 jaar dichtheidsgarantie” via uw dealer.
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Aan de jaarlijkse dichtheidscontroles
zijn kosten verbonden. NB: Als de
dichtheidscontroles niet worden uitgevoerd, kunt u geen aanspraak meer
maken op de 5 jaar dichtheidsgarantie.

1.2 Gebruikte termen in
de gebruiksaanwijzing
1

De informatie over de caravan in
gebruiksaanwijzing is als volgt opgezet:

deze

Teksten en afbeeldingen
Teksten die betrekking hebben op afbeeldingen
staan direct naast de afbeeldingen.
Details in afbeeldingen (hier: toegangsdeur) zijn
met positienummers (1) aangeduid.

Opsommingen
-

Opsommingen geschieden puntsgewijs 		
en zijn te herkennen aan een daaraan 		
voorafgaand koppelteken.

Werkwijzen
•

Werkwijzen staan eveneens puntsgewijs
vermeld en worden aangeduid met 		
een ronde stip aan het begin van de zin.
Aanwijzingen attenderen de gebruiker
op belangrijke details, die onontbeerlijk
zijn voor een perfect functioneren
van de caravan en de accessoires.
Denkt u er wel om, dat op grond van
verschillen in de uitvoering afwijkingen
ten opzichte van de beschrijving
mogelijk zijn.
Waarschuwingen maken u attent op
mogelijke gevaren. Het niet in acht
nemenvan deze waarschuwingen kan
ertoe leiden dat materiaal beschadigd
raakt en/of mensen worden verwond.
Millieutips doen u suggesties aan de
hand waarmee u de belasting van het
milieu kunt ontzien.
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2. Veiligheid
2.1 Algemeen

2.2 Vóór en tijdens de rit

In dit hoofdstuk vindt u belangrijke veiligheidsinstructies.
Deze zijn bedoeld voor de veiligheid van personen
en goederen.
• Zorg voor voldoende ventilatie. Dek ingebouwde
ventilatieroosters (dakluiken met ventilatierooster of dakventilatoren in paddestoelvorm) nooit af. Houd ingebouwde ventilatieroosters vrij
van sneeuw en bladeren; verstikkingsgevaar!
• Let op de doorganghoogte van de voordeur.
• Volg de aanwijzingen voor de inbouwapparatuur (koelkast, verwarming, kooktoestel, enz.)
alsook overige handleidingen beslist op.
• Als accessoires of persoonlijke uitrustingsitems
aan de caravan zijn aangebracht, kan dit van
invloed zijn op de afmetingen, het gewicht en
het rijgedrag van het voertuig. Vergewis u er
a.u.b. van of toegevoegde onderdelen registratieplichtig zijn.
• Gebruik uitsluitend banden en velgen die voor
uw caravan zijn toegelaten. Zie voor specificaties m.b.t. de band- resp. velgmaat 13.1.
• Gebruik steeds de handrem als u de caravan
ergens neerzet.
• Betreed of belaad het dak uitsluitend met behulp van daarvoor geschikte en veilig gemonteerde ladders. Draai a.u.b. ook de achterste
draaisteunen uit en/of koppel de caravan aan
het trekkende voertuig. Anders zou de caravan
achterover kunnen kiepen.

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor de staat waarin uw caravancombinatie zich bevindt. Daarom
moet u de volgende punten in acht
nemen.

Als caravaneigenaar bent u te allen tijde voor
de conditie van uw caravan verantwoordelijk.
Daarom dient u de volgende punten goed in acht
te nemen.
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Buitenkant
Loop om de combinatie heen en maak deze als
volgt klaar voor de reis.

Caravan reisklaar maken
• De caravan moet goed aangekoppeld zijn (zie
Aanwijzing Veiligheidskoppeling WS3000).
• De breekkabel moet aan het trekkende voertuig zijn bevestigd.
• Draai bij de eerste rit de wielmoeren na 50 km
aan.
• Steek de 13-polige stekker in de contactdoos
van het trekkende voertuig.
• Controleer of de verkeersverlichting werkt.
• Uitdraaisteunen omhoogdraaien en neuswiel
indraaien en borgen.
• Gasflessen dichtdoen (de verwarming moet
tijdens het rijden uit zijn) en borgen.
• Afvalwatertank legen.
• Disselbak sluiten en op slot doen.
• Buitenspiegels op het trekkende voertuig instellen.
• Bandenspanning van de caravan controleren
(zie tabel bandenspanning).
• Alle ramen sluiten.
• Dakluiken sluiten en goed vergrendelen.
• Voortentverlichting uitschakelen.
• Toegangsdeur sluiten en op slot doen.
• Indien van toepassing: elektriciteitskabel uit de
buitencontactdoos halen.
• Indien van toepassing: tv-antenne zo ver mogelijk intrekken.
• Indien van toepassing: bagage op het dak
goed vastmaken en beveiligen tegen schuiven.
• Indien van toepassing: fietsen veilig vastmaken, beveiligen tegen schuiven en ervoor
zorgen dat de remlichten en achterverlichting
van het voertuig niet aan het zicht onttrokken
worden.
• In de winter moet het dak vóór het begin van
de rit sneeuw- en ijsvrij worden gemaakt.
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Binnenruimte
Ook in het inwendige van de caravan dient u een
aantal voorbereidingen te treffen.

Binnenruimte voorbereiden
• Losse voorwerpen ordenen en in de kastjes
opbergen.
• Zware en/of grote voorwerpen (bijv. tv/radio)
vóór de reis veilig opbergen en beveiligen tegen
schuiven.
• Evt. koelkast op 12V-voeding omschakelen.
• Binnenverlichting uitschakelen.
• Alle vloeistoffen, ook die in de koelkast, tegen
uitstromen/lekken beveiligen.
• Gasflessen vastzetten.
• Gasfles-hoofdventiel en snelsluitventielen van de
verschillende gasverbruikers sluiten.
• Deuren (ook koelkastdeur), schuifladen en kastkleppen goed sluiten.
• Schuifdeur vergrendelen.
• Tafel neerlaten en vastmaken.
Caravan niet overbeladen! Neem
beslist het maximaal toelaatbare totaalgewicht alsmede de toegestane
hoogte, breedte en lengte van de
caravan in acht.
Breng goed zichtbaar in het trekkende
voertuig een briefje met alle belangrijke
maten en gewichten van de combinatie
aan.

Trekauto
De volgende punten niet vergeten
• Buitenspiegel instellen
• Verlichting controleren

Alvorens weg te rijden
Vóór vertrek dient u de volgende vragen met ‘ja’
te kunnen beantwoorden:
• Zijn de verbanddoos en de gevarendriehoek aan
boord?
• Is de verlichting (vóór, achter, opzij) in orde?
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• Hebben alle inzittenden in het trekkend voertuig
de veiligheidsgordel om?
• Hebt u gecontroleerd dat zich geen personen in
de caravan bevinden?
Het verblijf in de caravan is tijdens
het rijden bij de wet verboden! Bij een
ongeval kunnen personen naar buiten
geslingerd worden en levensgevaarlijk
gewond raken.

2.3 Aanwijzingen voor de reis
Belading

Voor de belading geldt
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• Verdeel het gewicht van de lading evenwichtig over het linker en rechter gedeelte van de
caravan. Zware voorwerpen of voorwerpen
die veel ruimte innemen dienen in de onderste
opbergruimten te worden opgeborgen; zo dicht
mogelijk bij de assen.
• Bij caravans met een tandemas dient het gewicht gelijkmatig over beide assen te worden
verdeeld.
• Zorg ervoor dat de achterkant van de caravan
niet te zwaar wordt belast (slipgevaar).
• Zware voorwerpen veilig opbergen, zodat ze
niet kunnen gaan schuiven.
• Lichte voorwerpen (kleding) opbergen in de
hangkasten.
• Het is niet altijd mogelijk om de lading optimaal op te bergen, omdat de bergruimten zich
op diverse plaatsen in de caravan bevinden.
Zware voorwerpen moeten daarom zonodig in
de bagageruimte van het trekkende voertuig
worden opgeborgen.
• Sjor bagage op het dak goed vast.
• De bagage in de caravan zelf dient te worden
opgeborgen in kasten en opbergruimten.
• Deuren en bovenkasten sluiten.
• Controleer na belading het totaalgewicht en de
asbelasting op een openbare weeginstallatie.
IDe bijlading is gelijk aan het verschil van de
‘technisch toelaatbare totaalmassa’ en de ‘massa in rijklare toestand’. In deze waarde moeten
de massa’s van:
- extra uitrusting (aanvullend op de standaarduitvoering in de fabriek en/of bij de dealer ingebouwde uitrusting)
- persoonlijke uitrusting (bijv. kleding, levensmiddelen, tv-toestel, speelgoed ect.) zijn meegerekend.

De in de caravanpapieren vermelde
toelaatbare totaalmassa, alsmede de
toegestane verticale kogeldruk, mogen
niet overschreden worden. Let tevens
op de toegestane verticale kogeldruk
van het trekkend voertuig.
Als het trekkende voertuig het toe
laat, kan afhankelijk van de grootte
van de caravan een hogere kogeldruk leiden tot verbetering van de
rijeigenschappen.
Hoe lager het zwaartepunt van een
auto ligt, hoe beter het gedrag in
bochten en het rijgedrag.

Bagagecategorieën in de caravan

1
2
3

- Lichte voorwerpen (1) als handdoeken en licht
linnengoed.
- Middelzware voorwerpen (2) als kleding, linnengoed en levensmiddelen.
- Zware voorwerpen (3) als voortent en bootmotor.
Als de caravan wordt voorzien van een fietsendrager, dan moet de door het gewicht van de fietsen veroorzaakte verandering van de kogeldruk
door de resterende belading worden gecompenseerd. De caravan moet zo worden beladen
dat de toegestane kogeldruk van het trekkende
voertuig volledig wordt benut. (Max. kogeldruk
van de caravan van 100 kg niet te boven gaan.)

Kogeldruk

Enkel een juiste kogeldruk, voor zowel de caravan als het trekkende voertuig, biedt optimale
stabiliteit en weggedrag.
Kogeldruk is de eenheid in kilogrammen waarmee de dissel (koppeling) van de caravan op de
trekhaak van de auto drukt.
De laagste van de twee aangegeven kogeldrukgegevens (caravan en auto) mag niet worden
overschreden.

Voor de kogeldruk geldt:
• Bepaal de juiste kogeldruk! Gebruik daarvoor
bijvoorbeeld een weegschaal, die loodrecht
onder de koppeling wordt geplaatst. De dissel
van de aanhanger moet daarbij waterpas zijn.
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• Controleer de kogeldruk vóór het begin van
iedere rit!
• De voorgeschreven kogeldruk (zie gebruiksaanwijzing of typeplaatje) alsook het toegestane totaalgewicht van trekkend voertuig en
caravan mogen niet worden overschreden!

Zo wordt de kogeldruk juist bepaald:
1. Stel uzelf op de hoogte van de maximale
kogeldruk van het trekkende voertuig (autopapieren, typeplaatje,trekhaakplaatje).
2. De maximaal toegestane kogeldruk van uw
Hobby-caravan bedraagt 100 kg.
3. Richt u bij het inladen van de caravan op de
kleinste van deze twee waarden. Maar gebruik
deze waarde zo mogelijk ten volle.
4. De laagst aangegeven kogeldruk – die van
het trekkende voertuig of die van de caravan
– mag niet worden overschreden.

Daklast

De hoogte van de caravan kan van rit tot rit op
grond van verschillende daklasten variëren.

Voor de daklast geldt
• Tel de hoogte van de daklast bij de hoogte
van de caravan op.

• Breng in het trekkend voertuig een briefje
met de totale hoogte goed zichtbaar aan. Bij
bruggen en viaducten hoeft dan niet meer
gerekend te worden.
• Bagage op het dak heeft een negatieve
invloed op het rijgedrag van de caravan en
moet worden vermeden.
De maximaal toegestane daklast bedraagt 50 kg tijdens het rijden!

Remmen

Een voertuig met caravan heeft een ander remgedrag dan een voertuig zonder caravan. Om die
reden is het zinvol, met name voor ongeoefende
bestuurders, op een geschikt terrein een aantal
voorzichtige remtests uit te voeren. De remafstand
van de combinatie is langer dan die van een voer-
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tuig zonder caravan. Deze wordt bovendien in
sterke mate beïnvloed door de beladingstoestand
van de caravan.

Voor het remmen geldt
• Met langere remweg rekening houden, vooral
bij nat weer.

• Bij het bergafwaarts rijden geen hogere versnelling gebruiken dan bergop.
• In principe kan een oploopremsysteem geen
onderscheid maken tussen het oplopen bij ‘normaal’ gebruik van de rem en het oplopen tijdens
langdurige bergritten. Daardoor kan het gebeuren
dat de wielremmen bijzonder warm worden, zodat er in voorkomende gevallen voldoende tijd
moet worden genomen om deze weer te laten
afkoelen.

Rangeren

Uw combinatie is veel langer en groter dan enkel
een personenauto.

Voor rangeren geldt
• Ook bij goed afgestelde buitenspiegels is er nog
een aanmerkelijk grote dode hoek.
• Bij het inparkeren op onoverzichtelijke plaatsen
iemand laten assisteren.
De assisterende persoon mag zich
niet tussen de trekauto en de caravan
opstellen.

Rijden
Maak voorafgaand aan de eerste grote tocht een
proefrit, om vertrouwd te raken met het rijgedrag
van de combinatie. Oefen ook het achteruitrijden.

Voor het rijden geldt
• Onderschat de lengte van de combinatie niet.
• Wees voorzichtig bij het inrijden van inritten en
doorritten.
• Bij zijwind, ijzel of nat wegdek kan de combinatie
gaan slingeren.
• Pas de rijsnelheid aan de wegcondities en de
verkeerssituatie aan.
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• Lange, iets hellende weggedeelten kunnen

•

•
•
•

gevaar opleveren. Regel de snelheid hier van
begin af aan zodanig dat deze zonodig nog kan
versnellen, zonder andere verkeersdeelnemers
in gevaar te brengen.
Bij slingerbewegingen van de combinatie op
glooiende trajecten: rem voorzichtig maar vlot
zodra auto en caravan op één lijn liggen, d.w.z.
zodra de combinatie gestrekt is.
Bij slingerbewegingen nooit accelereren.
Bergafwaarts beslist niet harder dan bergopwaarts rijden.
Bij het inhalen van en ingehaald worden door
vrachtwagencombinaties of bussen kan de
combinatie van auto en caravan in de slipstream
terecht komen. Iets tegensturen heft deze werking op.

Achteruitrijden
Uw Hobby-caravan heeft een remsysteem met
automatisch achteruitrijsysteem. Dit maakt het
mogelijk om achteruit te rijden, zonder dat de
oplooprem wordt geactiveerd. Maar behalve de
rolweerstand moet bovendien eerst de resterende
remkracht worden overwonnen.

Voor achteruitrijden geldt
• De caravan beweegt tegengesteld aan de richting waarin u de auto stuurt.
• Bij achteruitrijden iemand laten assisteren.
De assisterende persoon mag niet
tussen de auto en de caravan gaan
staan.

Rijden van bochten

Uw combinatie is veel langer dan een gewone
auto.
Voor het rijden van bochten geldt
• Bochten niet te scherp en te snel aansturen!
• Neem bij het afslaan de bochtradius altijd iets
ruimer.
• Houd er rekening mee dat de caravan tot voorbij
de achterkant van de auto uitwijkt.
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2.4 Nooduitrusting

Om op noodgevallen voorbereid te zijn, dient u de
volgende drie hulpmiddelen altijd bij zich te hebben
en met het gebruik daarvan vertrouwd te zijn.
Voor bandenpech altijd een krik, reservewiel of
bandenreparatieset binnen handbereik hebben
(gedeeltelijk niet standaard bijgeleverd).

100 m

Verbanddoos

De verbanddoos moet te allen tijde onder handbereik zijn en op een vaste plaats in het trekkende
voertuig worden bewaard. Na gebruik van spullen
uit de verbanddoos moet deze onmiddellijk weer
worden aangevuld. De houdbaarheidsdatum van
bepaalde middelen moet regelmatig worden gecontroleerd.

Gevarendriehoek

De gevarendriehoek moet zich eveneens te allen
tijde onder handbereik bevinden, bij voorkeur in
de buurt van de verbanddoos.

Bij noodgevallen
• Gevarendriehoek minstens 100m vóór het
gevaarpunt opstellen!

Veiligheidsvest

(niet standaard meegeleverd)
Wij adviseren het meenemen en dragen van een
veiligheidsvest conform EN 471 voorzien van witte
retroreflecterende strepen bij het verlaten van het
voertuig buiten de bebouwde kom en op pechstroken. De bestuurder dient deze veiligheidskleding
te dragen als de combinatie
• buiten de bebouwde kom op een secundaire
weg door een ongeval of met pech op een onoverzichtelijk weggedeelte tot stilstand komt
terwijl er sprake is van slecht zicht, schemering
of duisternis, of
• op de pechstrook van een autosnelweg door een
ongeval of met pech is blijven steken en door het
opstellen van een gevarendriehoek moet worden
beveiligd.
• In sommige landen dient iedere reiziger een
veiligheidsvest bij zich te hebben.

Brandblusser

(niet bijgeleverd)
Maak uzelf tijdig met het gebruik van de brandblusser vertrouwd.
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Let op de vuldatum! Om de twee jaar is een inspectie van de brandblusser vereist.

Preventieve maatregelen tegen brand
• Laat geen kinderen zonder toezicht in de caravan.
• Houd brandbare materialen uit de buurt van
alle verwarmings– en kooktoestellen.
• Veranderingen aan de elektrische installatie, de gasinstallatie of de inbouwapparaten
mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
erkende reparateurs.
• Bevestig een brandblusser in de buurt van de
toegangsdeur.
• Lees de aanwijzingen op de brandblusser,
zodat u weet hoe in noodgevallen te handelen.
• Bewaar een branddeken in de buurt van het
kooktoestel.
• Houd alle vluchtwegen vrij.
• Stel u op de hoogte van de geldende veiligheidsmaatregelen op campings e.d.

Wat te doen bij brand
• Evacueer onmiddellijk de inzittenden van de
caravan.
• Sluit de ventielen van de gastanks.
• Schakel de stroomtoevoer af.
• Sla alarm en bel de brandweer.
• Bestrijd de brand alleen als dit mogelijk is zonder gevaar voor uzelf.
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2.5 Maximumsnelheden
1. Uw Hobby-caravan is technisch berekend op een maximale snelheid van 100 km/h. Deze
snelheid mag in geen geval worden overschreden!
2. Neem de ter plaatse geldende voorschriften m.b.t. de maximumsnelheid van
caravancombinaties in acht!
3. Let beslist op de volgende punten, want u bent verantwoordelijk voor de naleving ervan.
a)

De caravan moet zijn voorzien van hydraulische trillingsdempers 			
(schokdempers), hetgeen bij uw nieuwe Hobby-caravan uiteraard het geval is.

b) De banden van de caravan moeten jonger zijn dan zes jaar.
c)
		

De caravan moet zijn voorzien van een stabilisatiesysteem conform
ISO 11555-1 (standaard in Hobby caravans sinds 1997).

4. Trekkend voertuig en caravan zijn vrij uitwisselbaar
Verschillende caravans kunnen met verschillende trekkende voertuigen worden
gecombineerd.
5. Juiste kogeldruk – meer veiligheid
Zie de aanbevelingen m.b.t. de kogeldruk op blz. 02-5
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Wettelijke
maximumsnelheden in Europa (km/h)
Geschwindigkeitsvorschriften in Europa (km/h)
Snelwegen
Autobahn

innerorts
Bebouwde
kom
Land
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ausser
Buitenorts
bebouwde kom

Combinatie
(auto
+ aanhanger)
Kombinationen

Personenauto
Pkw

Belgien
België

50

90

120

120 [a]

Bosnien-Herzeg.
Bosnië-Herzeg.

60

80

120

n/a

Bulgarien
Bulgarije

50

90

130

120 [a]

Duitsland
Deutschland

50 [b]

100

130 [c]

80 [d]

Denemarken
Dänemark

50

80

130

80

Estland

50

90

110

90

Finnland
Finland

50

100

120

80

Frankreich
Frankrijk

50

90 [e,f,g]

130 [f,g]

130 [a]

Griechenland
Griekenland

50

90 [t]

120

80

Großbritannien
Groot-Brittannië

45

96

112

96

Irland
Ierland

50

80 [i]

120

120 [a]

Italien
Italië

50

90

130 [r,s]

80

Kroatien

50

90 [i]

130

80

Lettland

50

90

110

80

Litauen

60

90

110

110 [a]

Luxemburg

50

90 [k]

130 [j,k]

90 [j]

Malta

50

80

ñ

ñ

Mazedonien

50 [u]

80 [i]

120

80

Irland

50

80 [i]

120

120 [a]

Italien

50

90

130 [r,s]

80

Kroatië
Kroatien

50

90 [i]

130

80

Lettland

50

90

110

80

Litauen
Litouwen

60

90

110

110 [a]

Luxemburg

50

90 [k]

130 [j,k]

90 [j]

Malta

50

80

ñ

ñ

Macedonië
Mazedonien

50 [u]

80 [i]

120

80

Nederland
Niederlande

50

80 [i]

120

80

Noorwegen
Norwegen

50

80

90

80 [l]

Oostenrijk
Österreich

50

100

130 [m]

100 [n]

Polen

50/60 [w]

90 [i]

130

80

Portugal

50

90

120 [o]

100

Roemenië
Rumänien

50

90

120

100 [p]

Zweden
Schweden

50

90

110

80 [q]

Zwitserland
Schweiz

50

80 [i]

120

80

Servië/Montenegro
Serbien/Monten.
60

80 [i]

120

80

Slowakije
Slowakei

60

90

130

80

Slovenië
Slowenien

50

90 [i]

130

80

Spanien
Spanje

50

90 [i]

120

90 [v]

Tsjechië
Tschechien

50

90

130

80

Turkije
Türkei

50

90

120

80

Ungarn

50

90 [e]

130

80
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Zypern

50

80

100

100
Stand 06/2005

Slowenien

50

90 [i]

130

80

Spanien

50

90 [i]

120

90 [v]

Tschechien

50

90

130

80

Türkei

50

90

120

80

Hongarije
Ungarn

50

90 [e]

130

80

Cyprus
Zypern

50

80

100

100
Stand 06/2005

Bitte beachten Sie:
[a] Bei het
Unfällen
mit deutschen
Gespannen bei Geschwindigkeiten über 100 km/h muss immer mit Einschränkungen bei der
Neem
volgende
in acht:
Versicherungsleistung gerechnet werden, da Wohnwagen in Deutschland bauartbedingt nur bis 100 km/h zugelassen sind
[a] Bij ongevallen met Duitse combinaties bij snelheden boven 100 km/h moet rekening worden ge[b] In vielen Gebieten sind Tempo 30-Zonen eingerichtet
houden met een beperkte verzekeringsuitkering, omdat caravans in Duitsland om constructieve
[c] Empfohlene Richtgeschwindigkeit
redenen slechts zijn toegelaten voor snelheden tot 100 km/h.
[d] In
Unter
bestimmten
Voraussetzungen
Tempo
100maximum snelheid van 30 km/h ingericht.
[b]
veel
gebieden
zijn zones met
een
[e] Aanbevolen
Auf Schnellstrassen
110 km/h
[c]
richtsnelheid
[f] Onder
Bei Nässe
muss die Geschwindigkeit
um10 km/h, auf Autobahnen um 20 km/h verringert werden
[d]
bepaalde
voorwaardenausserorts
100 km/h
[e]
max.
110
km/h
[g] Op
Bei autowegen
Führerscheinbesitz
unter
zwei
Jahren ausserorts höchstens 80 km/h, Schnellstrassen100 km/h und Autobahnen 110
km/h
[f] Bij
een nat wegdek moet de snelheid buiten de bebouwde kom worden beperkt met 10 km/h, op
[i] snelwegen
Auf Schnellstrassen
gilt Tempo
met 20
km/h.10 0
[g]
deverringerte
bestuurder
nog geenumtwee
jaar
bezit
is km/h
van bei
hetKombinationen
rijbewijs, is de maximumsnelheid bui[j] Indien
Bei Nässe
Geschwindigkeit
20 km/h
beiin
Pkw
und 15
ten
de bebouwde kom 80 km/h, op autowegen 100 km/h en op snelwegen 110 km/h.
[j] Op autowegen max. 100 km/h
[k] Indien de bestuurder nog geen jaar in bezit is van het rijbewijs, is de maximumsnelheid buiten de
bebouwde kom 75 km/h en op snelwegen 90 km/h.
[l] Max. 60 km/h voor ongeremde aanhangers met een gewicht hoger dan 0,3t.
[m] In Oostenrijk geldt ’s nachts op enkele snelwegen een lagere maximumsnelheid.
[n] Voor combinaties met een toelaatbaar totaalgewicht van meer dan 3,5 t geldt een maximumsnelheid
van 80 km/h.
[o] Indien de bestuurder nog geen jaar in bezit is van het rijbewijs, is de maximumsnelheid 90 km/h.
[p] Voor combinaties met een toelaatbaar totaalgewicht van meer dan 3,5 t geldt een maximumsnelheid
van 90 km/h.
[q] Max. 40 km/h wanneer het toelaatbare totaalgewicht van de ongeremde aanhanger meer dan de
helft bedraagt van het leeggewicht van het trekkende voertuig.
[r] 150 km/h toegestaan op driebaans snelwegen, indien met verkeersborden aangegeven.
[s] Bij een nat wegdek is de maximumsnelheid op snelwegen 110 km/h en op autowegen 90 km/h.
[t] Hier en daar is 110 km/h toegestaan.
[u] Indien met verkeersborden aangegeven ook 60 km/h.
[v] Voor combinaties met aanhanger onder 0,75 t geldt een maximumsnelheid van 90 km/h.
[w] 50 km/h tussen 5 en 23 uur, 60 km/h tussen 23 en 5 uur.
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2.6 Na de rit

Kampeerplaats
Voor de kampeerplaats geldt
• Kies een zo horizontaal mogelijke kampeerplaats.
• Controleer bij de ingang of de caravan horizontaal staat (belangrijk voor een goede werking
van de koelkast).
• Hef een schuine stand in de lengterichting op
met het neuswiel.
• Hef een schuine stand in de dwarsrichting op
door een geschikt plankje onder een wiel te
plaatsen.
Nivelleer hoogteverschillen niet door
middel van de uitdraaisteunen.

Caravan plaatsen
Voor het plaatsen van de caravan geldt
• Handrem aantrekken.
• Draai de uitdraaisteunen slechts zover uit dat
de as meesteunt.

• Plaats bij een zachte ondergrond onderleggers
onder de uitdraaisteunen.

• Gebruik wiggen op hellend terrein. De wiggen
bevinden zich aan de binnenkant van het deksel
van de disselbak.

Apparaten omschakelen
Voor het omschakelen van de apparaten
geldt
• Schakel de koelkast van 12V om op gas of 230V,
omdat anders de accu van de trekauto leeg zou
kunnen raken.

Waterinstallatie
Als de caravan bij vorstgevaar niet wordt verwarmd, moet het gehele waterleidingsysteem
worden geleegd (zonodig waterleidingen doorblazen). Schakel de waterpomp uit (zekering uitschakelen). Laat de kranen en alle overloopventielen
openstaan. Zo wordt vorstschade voorkomen.
Stilstaand water in de drinkwatertank of in de in
de waterleidingen wordt na korte tijd ondrinkbaar.
Spoel daarom vóór ieder gebruik de waterleidingen door met enkele liters vers water.
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3. Chassis, toelating
3.1 Chassis

Chassisdelen en assen zijn onderdeel van het
onderstel. Er mogen geen technische wijzigingen
in worden aangebracht, omdat in dat geval de
goedkeuring van het voertuig vervalt!
Technische veranderingen mogen
alleen worden doorgevoerd met toestemming van de fabrikant.
Met het oog op de verkeersveiligheid dient het
chassis van een caravan even zorgvuldig onderhouden te worden als het trekkend voertuig zelf.
Het onderhoud dient door uw HOBBY-dealer te geschieden. Bij materiaalvervanging dienen de door
de fabrikant gespecificeerde originele onderdelen
te worden gebruikt.
Caravans zijn in principe niet bedoeld
om te worden voortgetrokken door
vrachtauto’s, bestelwagens of busjes.
Als dit vaak gebeurt kan schade optreden.

Smeren en olien
De glijpunten en lageronderdelen van het onderstel
dienen regelmatig gecontroleerd en nagesmeerd te
worden. Voor caravans waarmee weinig wordt gereden is een jaarlijkse onderhoudsbeurt vereist.

Voor smeren en olien geldt
• Smeer om de 5000 kilometer de tuimelaar•
•
•

•
•

lageringen op de torsiestaafveeras.
Smeer de lagerpunten op de behuizing van de
oploopinrichting.
Bewegende delen (bijv. bouten en scharnierpunten) oliën.
Smeer om de 5000 kilometer de glijpunten van
de oploopinrichting.
Belangrijk: De frictie-elementen van de veiligheidskoppeling WS 3000 mogen in geen
geval geolied of gesmeerd worden.
Controleer van tijd tot tijd de speling van de
lagerpunten voor de schuifstang.
Alle glij- en lageronderdelen regelmatig van
vuil
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De torsiestaafveeras van de caravan
is met compactwiellagers uitgerust.
Trommelnaaf, compactlagers en asmoer vormen een gesloten eenheid. De
compactlagers zijn dankzij het gebruik
van een speciaal vet onderhoudsvrij.
Het bijstellen van de wielrem mag nooit
met de wartel of de gaffelkop van de
remsteller gebeuren! Stel de wielrem
alleen bij met de zelfborgende 6-kantstelmoer!
Zie voor verdere aanwijzingen de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de
asleverancier.
De in de caravanpapieren vermelde
belasting en de technisch toelaatbare
totaalmassa mogen niet worden overschreden.
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Stabilisatiekoppeling WS 3000

De caravan is met een stabilisatiekoppeling
(ISO11555-1) uitgerust. Deze stabilisatiekoppeling
stabiliseert de caravan tijdens het rijden en zorgt
zo voor een beter rijgedrag.
Raadpleeg tevens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies van de fabrikant.
NB: Ondanks de aanwezigheid van
deze stabilisatiekoppeling moet te
allen tijde terdege rekening worden
gehouden met natuurkundige wetmatigheden. Wanneer de grenswaarden
(snelheid en gewichtsverhoudingen)
overschreden worden, is de bestuurder
verantwoordelijk voor de gevolgen van
ontbrekende tractie en spoorkracht.
Neem dus ondanks het extra veiligheidspakket geen onnodig risico.Houd
rekening met de maximale kogeldruk
van de trekhaak van het trekkend voertuig. U kunt de huidige kogeldruk van
de caravan aflezen op een kogeldrukmeter of weegschaal.

Aankoppelen/Afkoppelen voorbereiden
• Om aan- of af te koppelen de stabilisatiekoppeling openen (hefboom in stand 1).

1

Bij hogere kogeldruk kan het aan-of
afkoppelen worden vergemakkelijkt
door gebruik te maken van een neuswiel.

2

Aankoppelen
• De geopende stabilisatiekoppeling wordt op de
3

koppelingskogel van het trekkend voertuig geplaatst. Door benedenwaartse druk – meestal is
het gewicht van de caravan voldoende – sluit de
stabilisatiekoppeling zich (hefboom in stand 2).
Let er beslist op dat de kogelvan uw
trekhaak blank en vetvrij is.

Aankoppelen controleren
• De stabilisatiekoppeling is correct aangekoppeld
c.q. gesloten wanneer de bedieningshefboom
in stand (2) staat.
Wanneer de WS 3000 niet op de juiste
manier op de trekhaak wordt bevestigd, kan de caravan van het
voertuig losraken.
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Activeren van de stabilisatie-inrichting

1

• Daartoe moet de bedieningshefboom vanuit de-

2

3

gesloten stand (2) omlaag, tot aan de aanslag,
stand (3) gezet worden. Daarbij wordt het verenpakket gespannen, dat de aandrukkracht
via de frictie-elementen op de koppelingskogel
uitoefent. De bedieningshefboom ligt daarna
nagenoeg evenwijdig aan de disselas. Rijden
zonder geactiveerde stabilisatie-inrichting is
mogelijk en bij bepaalde weers- en wegomstandigheden, bijv. bij ijs en sneeuw zelf gewenst.

Controle van de stabilisatie-inrichting
• Na het aankoppelen en activeren van de stabilisatie-inrichting kan de toestand van de
frictievoeringen gecontroleerd worden. Het op
de bedieningshefboom bevestigde typeplaatje
(afbeelding 2-1) toont een met +/- teken gemarkeerd driehoeksveld, evenwijdig aan het in de
hefboom aanwezige, in de rijrichting wijzende
slobgat. De stabilisatiekoppeling wordt fabrieksmatig zodanig ingesteld dat de in het slobgat
zichtbare kop (afbeelding 2-2) van een metaalpen onder het +-teken van de gemarkeerde
driehoekzijde ligt.

Afbeelding 1

1

Uitschakelen van de stabilisatie-inrichting
2

• Door de bedieningshefboom langzaam omhoog
te trekken, stand (2), wordt de stabilisatie uitgeschakeld.

Afkoppelen
Afbeelding 2

1

Afbeelding 3
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• Zet de bedieningshefboom omhoog in de geopende stand (stand 1). Na het uitpluggen van
verlichtingsstekker en breekkabel kan de caravan bijv. met behulp van een neuswiel van het
trekkend voertuig afgekoppeld worden.
Als de caravan langdurig buiten gebruik is, wordt
geadviseerd hem met gesloten stabilisatiekoppeling te stallen.
Duw daartoe de bedieningshefboom omhoog,
trek gelijktijdig de kogelkom (beweeglijk element
met frictievoering – afbeelding 3) naar voren en
sluit langzaam de bedieningshefboom.

Onderhoud
Trekhaakkogel op het trekkend voertuig
Deze dient maathoudend, onbeschadigd, schoon
en vetvrij te zijn. Bij koppelingskogels met Dacromet-coating (mat-zilveren antiroestcoating) en
gelakte trekhaakkogels moet de coating voorafgaand aan de eerste rit met schuurpapier, korreling
200-240, geheel verwijderd worden, opdat deze
zich niet op het oppervlak van de frictievoeringen
kan afzetten. Het oppervlak van de trekhaakkogel
moet ‘metaalblank’ zijn. Een beschadigde of vuile
trekhaakkogel veroorzaakt verhoogde slijtage van
de frictievoeringen, een vette koppelingskogel
vermindert de stabiliserende werking aanmerkelijk.
Voor reiniging zijn b.v. een verdunningsmiddel of
spiritus geschikt.

Afbeelding 4

1

Stabilisatiekoppeling
Houd het inwendige van de stabilisatie ter hoogte
van de frictievoeringen schoon en vetvrij (afbeelding 5). Bij vuile frictievoeringen kan het oppervlak
met schuurpapier, korreling 200-240, gereinigd
worden. Reinig vervolgens het oppervlak met
wasbenzine of spiritus. Alle bewegende lagerdelen
en bouten moeten lichtjes worden geolied. Door
regelmatige service en onderhoud verbetert u de
werking en verhoogt u de levensduur en de veiligheid van uw WS 3000.
Vervanging van de frictievoering
De voorste frictievoering (1) kan bij slijtage vervangen worden. Lees daartoe de uitvoerige montageinstructies bij de reserveset van de fabrikant. De
achterste frictievoering is zo groot uitgevoerd dat
deze niet vervangen hoeft te worden.

Afbeelding 5
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Rijgeluiden
Tijdens het rijden kunnen geluiden optreden; deze
zijn echter niet van invloed op de werking van de
stabilisatiekoppeling. Mogelijke oorzaken van deze
geluiden zijn:
1. Een van een Dacromet-coating voorziene trekhaakkogel op het trekkend voertuig
2. Een verzinkte trekhaakkogel op het trekkend
voertuig
3. Een beschadigde of vuile trekhaakkogel op het
trekkend voertuig
4. Vuile frictie-elementen in de stabilisatiekoppeling
Remedie: ad 1. en 2.:
Verwijder de oppervlaktecoating van de trekhaakkogel met schuurpapier (korreling 200-240), en
reinig deze met verdunningsmiddel of spiritus.
ad 3.:
Beschadigde of vuile trekhaakkogel eveneens
schuren of reinigen.
ad 4.:
Reinig het oppervlak van de frictie-elementen met
schuurpapier (korreling 200-240) en reinig dit vervolgens met wasbenzine of spiritus.
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3.2 Toelating op de weg

3.3 Keuring

In Nederland wordt dit uitgevoerd door de rijksdienst voor het wegverkeer(R.D.W.)
Indien een caravan is toegelaten is het mogelijk (door tussenkomst importeur en dealer) bij
aanschaf van een nieuwe caravan, de volgende
documenten te verkrijgen.
Kentekenbewijs deel 1A : voertuigbewijs
Kentekenbewijs deel 1B : te naamstellingsbewijs
Kentekenbewijs deel 2 : overschrijvingsbewijs
Voor de juiste procedure in deze, verwijzen wij u
naar uw dealer.

In Nederland is niet voorzien in een wettelijk kader m.b.t. periodieke keuring van caravans.
Wij adviseren u echter nadrukkelijk toe te zien
op de staat en onderhoud van uw caravan, door
jaarlijks- en/of tweejaarlijks onderhoud te laten
uitvoeren door uw Hobby-dealer.

Voertuigidentificatienummer (VIN)
Het 17-cijferige identificatienummer van het
voertuig bevindt zich leesbaar vanaf de rechter
kant ofwel rechts vooraan op de trekstang (model 400 – 650) ofwel rechts op de voorste dwarsbalk (model 720/750).
Bovendien staat het VIN vermeld op het fabrieksplaatje.

Typeplaatje
Nr. van de algemene gebruiksvergunning
Identificatienummer van de caravan
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht
Toelaatbare asbelasting 1ste as
Toelaatbare asbelasting 2de as
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3.4 Definitie van de
massa

Definitie van de massa (gewichten)
voor caravans
Voor het berekenen van de massa (gewichten)
en de daaruit resulterende bijlading van caravans
geldt sedert 2001 op Europees niveau de EU-richtlijn 92/27/EG. De hierin opgenomen voorschriften
zijn voor het merendeel conform de norm DIN EN
1645-2. In het volgende gedeelte worden de gehanteerde begrippen en berekeningsgrondslagen
verduidelijkt.
1. Technisch toelaatbare totaalmassa (t.t.t.)
De specificatie van de technisch toelaatbare
totaalmassa geschiedt op basis van de fabrikantgegevens. Deze massa werd via uitvoerige
berekeningen en tests bepaald en mag om veiligheidstechnische redenen in geen geval worden
overschreden.
2. Rijklaar gewicht
Het rijklaar gewicht komt overeen met de massa
van het lege voertuig, inclusief alle fabrieksmatig
ingebouwde standaardvoorzieningen te vermeerderen met de basisuitrusting als gas, water en
kabelhaspel.
3. Basisuitrusting
De basisuitrusting omvat alle uitrustingen en vloeistoffen, die voor een veilig en correct gebruik van
de caravan noodzakelijk zijn. Daartoe behoren de
massa’s van gas, water en elektrische voeding (zie
voor de samenstelling punt 13.3).
4. Nuttige lading
De nuttige lading is het verschil tussen de technische toelaatbare totaalmassa en het gewicht in
rijklare toestand. De resterende nuttige lading moet
zo groot zijn dat deze is berekend op een mogelijke
extra uitrusting en op de persoonlijke uitrusting.
5. Extra uitrusting
Het extra uitrustingspakket omvat alle aanvullend
op de standaarduitrusting door het Hobby Wohnwagenwerk of de dealer ingebouwde uitrustingen
of speciale wensen.
Het rijklaar gewicht heeft betrekking op de caravan
met standaard uitrusting. Door de inbouw van accessoires neemt de massa evenredig toe.
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Wanneer u niet zeker weet of het voertuig
te zwaar beladen is, kunt u dit het best
controleren op een openbare weegbrug.
Overbelading kan leiden tot disfunctioneren of zelfs scheuren van de banden!
Daardoor bestaat het gevaar dat u de
macht over het voertuig verliest. U brengt
in dat geval uzelf maar ook andere weggebruikers in gevaar.

3.5 Uitdraaisteunen
De uitdraaisteunen bevinden zich aan de voor- en
achterzijde onder de caravan.

Uitdraaisteunen uitdraaien
• Parkeer het voertuig het liefst waterpas.
• Leg bij een zachte ondergrond onderleggers
onder de uitdraaisteunen om te voorkomen dat
de caravan wegzakt.
• Draai de uitdraaisteunen uit.
Uitdraaisteunen mogen alleen voor
het stutten en niet voor het uitlijnen of
opkrikken worden gebruikt.

Uitdraaisteunen indraaien
• Draai de uitdraaisteunen met de slinger tot in
horizontale positie (waterpas) in.
De slinger voor de uitdraaisteunen bevindt zich
voor in de disselbak, vastgeklikt aan de vloer.

V-dissel /dwarsbalk

Indien beschadigd of verbogen moeten ze zo snel mogelijk worden vervangen. Het repareren van geknikte
V-dissels is niet toegestaan.
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3.6 Opstapje
Bij het in- en uitstappen geldt
• Zet het opstapje voor de ingang voor de caravan.
• Let erop dat het opstapje (1) op vaste bodem
rust. Zo wordt voorkomen dat het opstapje
kantelt.
Let op de verschillende treehoogtes en
bij het uitstappen op een vaste en effen
ondergrond.

3.7 Handrem

De componenten van de reminrichting maken deel
uit van de wettelijke voertuiggoedkeuring (ABE).
Wanneer u wijzigen aan de reminrichtingcomponenten aanbrengt, vervalt deze goedkeuring. Wijzigingen zijn alleen toegestaan met goedkeuring
van de fabrikant.

Combinatie (trekauto + caravan)
parkeren of wegzetten
Bij het parkeren of wegzetten van de combinatie
moet de handrem van de caravan worden aangetrokken.

1

Rem aantrekken
• Trek de handremhefboom aan de greep (1) omhoog tot aan de aanslag. Door de gasdrukveer
wordt de handremhefboom in de eindstand
gedrukt.

Rem los zetten
• Handremhefboom in de uitgangsstand terugduwen.
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3.8 Oploopreminrichting

De reminrichting van de caravan op zijn laatst na
een loopprestatie van ca. 1000 km controleren.
Kan de stabillisatiekoppeling voor meer dan een
derde (ca. 30 mm) van de benutbare oploopafstand worden ingeschoven, moet de reminrichting
opnieuw worden ingesteld.
Deze werkzaamheden dienen elke 5000 km – maar
minimaal één keer per jaar – te worden herhaald.

Zorg voor voldoende afkoeling van
de remmen bij afdalingen op bergpassen.
Rijd in een lage versnelling en in een
rustig tempo bergafwaarts. Zorg er
voor dat u het rempedaal(geheel)
loslaat, om te voorkomen dat de
caravan voortdurend oploopt en
de caravan met slepende remmen
afdaalt. Maak beslist gebruik van parkeerplaatsen en -inhammen om de
remmen te laten afkoelen.

03-11

03-12

4. Wielen, banden
4.1 Banden

Gebruik uitsluitend banden die in de toelatingspapieren zijn gespecificeerd. Voor het gebruik
van andere bandenmaten is goedkeuring van de
fabrikant vereist (ABE).
• Controleer de banden regelmatig op gelijkmatige
profielslijtage, profieldiepte en uiterlijke beschadigingen.
• Gebruik altijd banden van hetzelfde soort en type
(zomer- of winterbanden).
• Rijd nieuwe banden de eerste 100 km voorzichtig
in, zodat ze hun volledige gripvermogen kunnen
ontwikkelen.

Caravans met tandemas kunnen
afhankelijk van het model een verhoogde bandenslijtage vertonen.

4.2 Bandenspanning

1

2

Controleer de bandenspanning van alle banden
en het reservewiel (niet bijgeleverd) ca. om de vier
weken en voorafgaand aan lange ritten.

3

Voor controle van de bandenspanning geldt
• Om de vier weken, op zijn laatst om de drie
maanden en voorafgaand aan ieder gebruik de
bandenspanning controleren en corrigeren.
• Indien het rijden met geringe bandenspanning
niet te vermijden is (van de camping naar het
dichtstbijzijnde tankstation) mag de maximumsnelheid ten hoogste 20 km/h bedragen.
• Verhoog de bandenspanning van de achterwielen van de trekauto 0,2 bar.
• De controle dient met koude banden te geschieden.
• Bij controle of correctie van warme banden
moet de druk 0,3 bar hoger zijn dan bij koude
banden.

Voor de bandenspanning geldt
- correcte bandenspanning (1)
- te lage bandenspanning (2)
- te hoge bandenspanning (3)
Een te lage spanning leidt tot oververhitting van de band. Ernstige schade aan de
band kan daarvan het gevolg zijn.
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De juiste bandenspanning staat aangegeven in de bandenspanningtabel in het
hoofdstuk ‘Technische Gegevens’ of de
tabel in de disselbak.

Raadpleeg bij gebruik van sneeuwkettingen de
montage-instructies van de kettingfabrikant.
Banden met de afmeting 195/70 R 15
C mogen niet worden gebruikt met
sneeuwkettingen.

4.3 Profieldiepte,
		 leeftijd van de banden

Vernieuw uw banden uiterlijk wanneer de profieldiepte nog slechts 1,6 mm bedraagt

Banden verouderen, ook als ze weinig
of niet gebruikt worden.

Advies van de bandenfabrikanten
• Na 6 jaar banden verwisselen, ongeacht de
profieldiepte.
• Vermijd het botsen tegen trottoirbanden of andere obstakels en het rijden door grote gaten
in het wegdek.

Ouderdom van de banden
Banden mogen niet ouder zijn dan zes jaar. Het
materiaal wordt door lang stilstaan en veroudering broos. Het viercijferige DOT-nummer op de
zijkant van de band (evt. aan de binnenkant checken) geeft de productiedatum aan. De eerste
twee cijfers duiden de week, de laatste twee
cijfers het productiejaar aan.
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4.4 Velgen

Gebruik alleen velgen die in de wettelijke goedkeuring van het voertuig staan vermeld. Indien u
andere velgen wilt gebruiken, let dan op de volgende punten.

Voor gebruik van andere velgen geldt:
-

maat,
uitvoering,
inpersdiepte en
draagvermogen moeten op het toegestane totaalgewicht berekend zijn.
- de conus van de bevestigingsschroef moet passen bij de velguitvoering.
Afwijkingen zijn alleen met goedkeuring
van de fabrikant toegestaan.
De precieze gegevens staan vermeld in
de wettelijke goedkeuring.

Voor wielbouten geldt
- wielbouten de eerste keer na 50 km, daarna om
de 500 km aanhalen.

Aandraaimomenten
- voor staalvelgen: 110 Nm
- voor aluminium velgen: 120 Nm

NB: Let bij vervanging van velgen (staal
-> aluminium / aluminium -> staal) beslist op de bijbehorende wielbouten!
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4.5 Het verwisselen van een wiel
Het verwisselen van een wiel voorbereiden

1

• Zorg in de eerste plaats voor uw eigen veiligheid!
• Verwissel het wiel zo mogelijk bij een aangekoppeld trekkend voertuig.
• Parkeer het voertuig op een zo vlak mogelijke
en vaste ondergrond.
• Bij bandenpech op de openbare weg: beveilig
het weggedeelte met gevarendriehoek resp.
knipperlicht.
• Trekkend voertuig: handrem aantrekken, wielen
recht naar voren zetten, in een versnelling schakelen of bij een automatische versnellingsbak in
de P-stand schakelen.
• Caravan: handrem aantrekken, neuswiel in rijdende stand laten staan, stabilisatie-inrichting
deactiveren (let op: niet helemaal openen!).
• Haal de onderlegkeggen (1) uit de houders onder
het voertuig.

• Plaats de onderlegkeggen (1) vóór en achter het
nog intacte wiel, om het voertuig te borgen.

1

1

• Draai vóór het opkrikken de wielbouten één slag
los, maar draai ze niet verder los.

• Het reservewiel (niet bijgeleverd) (2) kan voorin
de caravan in de disselbak worden ondergebracht (speciale houder vereist).

2
Indien de caravan licht metalen heeft,
dient er bij montage van het reservewiel
op stalen velg op gelet te worden dat bij
de velg passende wielbouten worden
gebruikt.
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Waarschuwingen bij het verwisselen van
een wiel
Plaats een geschikte krik uitsluitend op
de daarvoor bestemde chassisdelen!
Bijvoorbeeld op de asbuis naar de tuimelarmgroep of op de langsligger ter
hoogte van de asbevestiging.
Wordt de krik op andere plaatsen bevestigd, dan kan dat tot beschadiging
van het voertuig of zelfs tot ongevallen
door vallen van het voertuig leiden!
De krik dient alleen voor het verwisselen van de banden. Hij mag niet voor
werkzaamheden onder het voertuig
gebruikt worden!
De uitdraaisteunen dienen niet als krikken!
De krik is geen standaard accessoire en
maakt derhalve geen deel uit van het
standaardpakket.
Na het verwisselen van het wiel moet
na een afstand van 50 km worden
gecontroleerd of de wielbouten stevig
vastzitten en moeten deze zo nodig
aangehaald worden.

Het verwisselen van een wiel
• Geschikte krik op de asbuis naar de tuimelarmgroep of op de langsligger ter hoogte van de asbevestiging van het verwisselen wiel plaatsen.

• Bij caravans met dubbele as, krik altijd onder
de achteras plaatsen.
•
•
•
•

Aanbevolen wordt het gebruik van een hydraulische krik (niet bijgeleverd).
Bij zachte ondergrond een stabiele onderlegger
onder de krik leggen, b.v. een plank.
Voertuig opkrikken, tot het wiel 2 tot 3 cm boven
de grond hangt.
Wielbouten verder losdraaien en wiel afnemen.
Plaats de krik opnieuw zodra deze bij het opkrikken scheef komt te staan.
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• Wielbouten indraaien en kruiselings iets aanhalen.

• Reservewiel op de wielnaaf plaatsen en uitlijnen.

• Krik omlaag draaien en wegnemen.
• Wielbouten met wielsleutel gelijkmatig aanhalen.
De instelwaarde van het aandraaimoment van de
wielbouten bedraagt bij staalvelgen 110 Nm en
bij aluminiumvelgen 120 Nm.
• Zet de handrem los en activeer de stabilisatieinrichting weer.
U dient altijd een gebruiksklaar
reservewiel beschikbaar te hebben.
Vervang het verwisselde wiel daarom
onmiddellijk door een nieuw.

Bandenreparatieset
Gebruik de bandenreparatieset niet wanneer de
band ten gevolge van rijden zonder lucht is beschadigd. Kleine sneden, in het bijzonder in het
bandloopvlak, kunnen met de bandenreparatieset
afgedicht worden. Verwijder geen voorwerpen (b.v.
schroeven of spijkers) uit de band. De bandenreparatieset is te gebruiken bij buitentemperaturen
tot ca. –30°C.

A Schud de fles vóór gebruik. Schroef de vulslang
(1) op de fles (foliesluiting wordt daarbij doorboord).

B Schroef de ventielklep van het bandventiel af.
Schroef het ventiel (2) met de ventieluitdraaier
(3) uit. Leg het ventielstuk (2) niet op zand of op
een vuile ondergrond neer.

C Trek de sluitplug (4) van de vulslang (1). Schuif
de vulslang op het bandventiel.
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D Houd de vulfles met de vulslang omlaag en
knijp deze in. Pers de gehele flesinhoud in de
band. Verwijder de vulslang (1) en schroef het
ventielstuk (2) met de ventieluitdraaier (3) in het
bandventiel vast.
E Schroef de luchtvulslang (5) op het bandventiel
vast.Steek de stekker (6) in de contactdoos
van de sigarenaansteker. Pomp de band op (7).
Gebruik de elektrische luchtpomp maximaal 8
minuten lang! Oververhittinggevaar! Wordt de
vereiste luchtdruk niet bereikt, rijd dan met het
voertuig ca. 10 meter vooruit of achteruit, zodat
het afdichtmiddel zich in de band kan verdelen.
Oppompen herhalen. Zet de rit onmiddellijk
voort, opdat het afdichtmiddel zich in de band
kan verdelen.
Maximumsnelheid max. 80 km/h. Voorzichtig
rijden, met name in bochten.
Controleer na 10 minuten rijden de bandenspanning. Is de bandenspanning beneden deze
minimumwaarde (8) gedaald, dan mag niet doorgereden worden. Wordt de minimumwaarde nog
aangegeven (8), stel dan de bandenspanning
overeenkomstig het bandenspanningsplaatje
in de disselbak juist in. Rijd voorzichtig door
naar de eerstvolgende garage en laat de band
vervangen.

Gevaar voor ongevallen: Wordt de vereiste
luchtdruk ook nu niet bereikt, dan is de
band te sterk beschadigd. In dat geval
kan de bandenreparatieset de benodigde
afdichting niet leveren. Rijd daarom beslist
niet door. Waarschuw een servicestation
of de 24-uurs service.

F Plak de bijgeleverde sticker in het zicht van de
bestuurder op het dashboard.
Deponeer de gebruikte bandenreparatieset in
een servicestation bij het afval.
Gevaar voor ongevallen: Laat de band in
het eerstvolgende servicestation vervangen.
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5. Opbouw buiten
5.1 Dwang ventilatie

Voor dwang ventilatie geldt
Een juiste beluchting en ontluchting is een absolute
voorwaarde voor aangenaam wooncomfort. In uw
caravan zijn een trekvrije beluchting in de vloer en
een ontluchting in de dakkappen geïntegreerd, die
niet in hun werking belemmerd mogen worden. De
beluchting en ontluchting van de koelkast kunnen
met bijpassende afdekkingen worden afgesloten,
wanneer deze niet op gas werkt.

Lees de aanwijzingen op de afdekkingen. De afdekkingen mogen ‘s winters
alleen bij elektrisch ingeschakelde
koelkast gebruikt worden.
Wij adviseren dakluiken te openen bij
gebruik van de caravan als woonverblijf.
Door koken, natte kleding enz. ontstaat waterdamp. Ieder mens staat per
uur ca. 35 g water aan zijn omgeving
af. Daarom moeten, afhankelijk van
de relatieve luchtvochtigheid, ook de
ramen en dakluiken worden gebruikt
voor ventilatie en de aanvoer van frisse
lucht (zie ook ”Gebruik in de winter”).
De veiligheidsventilatie mag onder
geen enkele omstandigheid – ook niet
gedeeltelijk – worden gesloten.
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Koelkast

2

De koelkast wordt van buiten via roosters van
verse lucht voorzien, om voldoende koelvermogen te realiseren. Het ventilatierooster (1) bevindt
zich onderop de buitenwand van het voertuig.
Het ontluchtingsrooster bevindt zich boven het
ventilatierooster (2).

1

Bij geblokkeerde ventilatie-openingen
dreigt verstikkingsgevaar! Ventilatieopeningen mogen daarom niet worden
afgesloten.
Bij gebruik ‘s winters moeten speciale
afdekplaten worden aangebracht. Deze
afdekplaten zijn tegen betaling verkrijgbaar bij uw dealer.
Bij extreem hoge buitentemperaturen
wordt aanbevolen de ventilatieroosters
te verwijderen. Daardoor wordt een
hogere luchttoevoer naar de koelkast
verkregen en de koeling verhoogd.

3

Verwijderen van de ventilatieroosters
• Draai de schroef (3) tot aan de aanslag naar
links.
• Trek het ventilatierooster voorzichtig eerst aan
de linkerkant naar buiten.
• Verwijder vervolgens het ventilatierooster.

Verwarming
1

De verwarming wordt van onderen via een ventilatieklep van verse lucht voorzien.
De verbrandingsgassen worden via een schoorsteen naar buiten geleid. De schoorsteen bevindt
zich op het dak van de caravan (1).

Bij een geblokkeerde schoorsteen-opening dreigt verstikkingsgevaar!
Beluchtings- en ontluchtingsopeningen mogen daarom niet geblokkeerd
worden.
Zorg bij gebruik ‘s winters beslist voor
een onbelemmerde schoorsteentrek!
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5.2 Caravansleutels

Bij de caravan worden twee sleutels geleverd.
Beide sleutels passen op :
- toegangsdeur
- serviceluiken
- toiletluik
- disselbak

Toegangsdeur

Openen
• Slot met sleutel ontgrendelen.
• Aan deurgreep trekken.
• Deur openen.
Sluiten
• Deur sluiten.
• Sleutel omdraaien, tot de schoot hoorbaar vergrendelt.
• Sleutel in verticale positie terugdraaien en uit het
slot trekken.
Teneinde beschadigingen aan slot
en deurkader te voorkomen, dient de
deurhendel aan de binnenkant horizontaal te staan en niet schuin naar
boven.
De toegangsdeur is uw vluchtweg
naar buiten. Daarom de deur nooit
barricaderen.

Serviceluik
Openen
• Het luik ter hoogte van het slot stevig met de
hand naar binnen duwen.
• Slot met sleutel ontgrendelen.
• Luik naar boven of naar beneden openen.

Sluiten
• Doe het luik dicht.
• Druk het luik links en rechts aan, zodat alle
sluitingen ook daadwerkelijk vastklikken.
• Sluit het slot met de sleutel af.
Het serviceluik is pas stevig gesloten
als alle sluitingen tijdens het sluiten
vastklikken. Als de klep niet correct
gesloten is, dan kan dit – vooral bij
langdurige stilstand zonder gebruik
van de caravan – leiden tot permanente vervorming van het serviceluik.
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Disselbak
Openen
• Slot (1) met sleutel ontgrendelen.
• De greep beetpakken en klep openen.
Sluiten
• Klep terugdraaien tot deze vastklikt.
• Slot met sleutel vergrendelen.

1

Toiletluik
1
Openen
• Slot met sleutel (1) ontgrendelen.
• Beide knoppen (1 en 2) indrukken en luik

2

openen.

Sluiten
• Luik terugdraaien tot deze vastklikt.
• Slot met sleutel (1) vergrendelen.

Buitencontactdoos
1

Openen
• Afdekklep beneden beetpakken (1) en omhoog
klappen.

2

Sluiten
• CEE-stekker (2) uitnemen, door blauwe hendel
naar beneden te drukken. Hierdoor ontgrendeld
de CEE-stekker.
• Afdekklep (1) omlaag drukken tot deze vastklikt.
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5.3 Buitenspiegels
Om de caravan te mogen trekken moet de trekauto
met twee buitenspiegels zijn uitgerust. De buitenspiegels dienen ervoor te zorgen dat er voldoende
zicht is op de rijbaan naast de aanhanger.
Om veiligheidsredenen moeten voorafgaand aan iedere rit de buitenspiegels
op het trekkende voertuig worden
ingesteld.

Voor de aankoop van hulpspiegels geldt
• Neem de auto liefst met aangekoppelde caravan
naar het verkooppunt mee.

• Controleer ter plekke of de spiegels passen.
• Beoordeel of de spiegels geschikt zijn voor het
voertuig en voor de zitpositie van de bestuurder.
• Hulpspiegels dienen een EG-keurmerk te hebben en aldus aan de EG richtlijnen te voldoen.

5.4 Dakreling
Voor belading van het dak geldt
• Alleen lichte bagage op het dak bevestigen.
• Daklast deugdelijk vastsjorren en beveiligen
tegen wegglijden of vallen.

• Dak niet te zwaar beladen! Bij toenemende dakbelasting vermindert het rijgedrag evenredig.

De max. totale belasting bedraagt
50 kg!
Let bij belading op de maximaal toegestane aslasten.
Tel de hoogte van de dakbagage bij de
hoogte van het voertuig op.
Breng goed zichtbaar voorin de auto
een notitie met de totale hoogte aan.
Bij bruggen en viaducten hoeft dan niet
meer gerekend te worden.
Schoorsteen niet afdekken.
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5.5 Toegangsdeur
Openen
• Grendel richting deurscharnier draaien
Zo kan ook de van buiten vergrendelde
deur van binnen uit geopend worden.

Sluiten
• Grendel van deurscharnier weg draaien.
De toegangsdeur is uw vluchtweg bij
noodgevallen. Daarom nooit de deur
aan de buitenzijde barricaderen!
Rijd uitsluitend terwijl de toegangsdeur gesloten is.

Deurbovendeel
Deurframe (1) en benedendeel (2) van de toegangsdeur kunnen bij geopende deur gesloten worden.
Daartoe moet het bovendeel (3) van de deur na het
openen van het deurframe losgemaakt worden.

4

1

3
2

5

6

Deurbovendeel ontgrendelen
• Grendel (4) richting deurscharnier schuiven en
naar buiten duwen. Deurbovendeel wordt ontgrendeld en opent naar buiten.
• Grendel (4) klikt na loslaten terug in de uitgangsstand.
• Deurbovendeel geheel openen en tegen voertuigwand duwen. Daarbij klikt de vergrendeling
(5) van de deur in het contrastuk (6) op de voertuigwand en verhindert dichtklappen van het
deurbovendeel.
• Deurframe en deurbenedendeel kunnen nu los
van het deurbovendeel teruggedraaid en op een
kier gezet worden.

Deurbovendeel vergrendelen
• Deurbovendeel (3) tegen het deurframe (1) duwen, tot de vergrendeling vastklikt.
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6. Elektrische installaties
6.1 Veiligheidsinstructies
De elektrische installaties in HOBBY-caravans voldoen aan de geldende voorschriften en normen.
NB:
• De veiligheids- resp. gevaarinstructies op elektrische componenten niet verwijderen.
• Gebruik de installatiecompartimenten om elektrische inbouwapparaten heen (bijv. zekeringinrichting, 230V-aansluitkast, etc.) niet als extra
opbergruimte.
• Indien uw caravan over een accuvoeding
beschikt:
Er mogen uitsluitend accu’s met in gel gebonden
elektrolyten worden ingebouwd (gel-accu).
• Alvorens de accu aan te sluiten of los te koppelen moeten alle 12V-apparaten worden uitgeschakeld.
• Werkzaamheden aan het elektrische systeem
mogen uitsluitend door geautoriseerde installatiebedrijven worden uitgevoerd.
• Ondeskundige ingrepen in het elektrische systeem van het voertuig kunnen gevaar opleveren
voor het leven van uzelf en/of anderen en kunnen
brand veroorzaken.
• Gebruik voor de aansluiting van de caravan op
een extern 230V-net uitsluitend een drie-aderige
verlengkabel (3 x 2,5 mm2) met CEE-stekker en
-koppeling gebruiken. Kabelhaspels moeten
geheel worden afgerold, omdat er anders acuut
brandgevaar van het netsnoer kan ontstaan
(brand door verhitting van het netsnoer als gevolg van inductie).
• In Europa is elke campingbeheerder er in principe toe verplicht de elektrische aansluitpunten
voor caravans te voorzien van een FI-veiligheidsschakelaar. Het is echter aan te bevelen
een FI-veiligheidsschakelaar in de leiding in te
bouwen. Dit geldt ook voor buitencontactdozen
bij woonhuizen.
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6.2 Servicepaneel

2 1
3
4

11

5
6
7

8

9

10

Toets		

Werking

1 Warmwaterboiler		
2 Vloerverwarming
(niet standaard)		
3 Voortentlamp		
4 Wandlamp		
			
			
5 Keukenlamp		
6 Plafondspots		
7 Plafondlamp		
			
			
8 Indirecte verlichting		
9 Indirecte verlichting 2		
10 Watertank		
11 Hoofdschakelaar		
			
			
			
			
			
			
			
			

Aan- en uitschakelen van de warmwaterboiler – functiecontrole d.m.v. een rode LED.
Aan- en uitschakelen van de vloerverwarming – functiecontrole d.m.v. een rode LED.
Aan- en uitschakelen van de voortentverlichting.
Aan- en uitschakelen van de wandlampen.
Door de toets ingedrukt te houden, wordt de dimmerfunctie geactiveerd. Daarmee
kan de lichtintensiteit traploos worden geregeld.
Aan- en uitschakelen van de lamp.
Aan- en uitschakelen van de verlichting.
Aan- en uitschakelen van de lamp.
Door de toets ingedrukt te houden, wordt de dimmerfunctie geactiveerd. Daarmee
kan de lichtintensiteit traploos worden geregeld.
Aan- en uitschakelen van de verlichting (boven).
Aan- en uitschakelen van de verlichting (onder).
Niveau-indicator watertank.
1 x kort de toets indrukken
Uitschakelen van alle op het systeem aangesloten apparatuur, waarbij de instellingen
bewaard blijven (in-/ uitgeschakeld of gedimd). Warmwaterboiler en vloerverwarming
worden niet uitgeschakeld.
Door nogmaals op de toets te drukken wordt de verlichting weer ingeschakeld, zoals
in de eerdere toestand.
Als bij het uitschakelen de toets gedurende 5 seconden ingedrukt wordt gehouden, worden alle op het systeem aangesloten apparaten uitgeschakeld, ook de 		
warmwaterboiler]en de vloerverwarming. (Het geheugen wordt gereset.)

Algemene aanwijzing		
			
			

De hoofdschakelaar regelt alleen de door het systeem aangestuurde apparaten! 		
Lampen en andere apparaten (bijv. koelkast, waterpomp) kunnen niet d.m.v. deze
schakelaar worden gestuurd resp. aan-/uitgeschakeld.
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Zijpaneel 1

Slaapgedeelte

Toets			

Werking

Links				
				
				
Midden			
				
				
Rechts
		
				
				

Aan- en uitschakelen van de opbouwspots bij het bed links.
Door de toets ingedrukt te houden, wordt de dimmerfunctie geac-		
tiveerd. Daarmee kan de lichtintensiteit traploos worden geregeld.
Aan- en uitschakelen van de plafondverlichting in de zithoek.
Door de toets ingedrukt te houden, wordt de dimmerfunctie geac-		
tiveerd. Daarmee kan de lichtintensiteit traploos worden geregeld.
Aan- en uitschakelen van de opbouwspots bij het bed rechts.
Door de toets ingedrukt te houden, wordt de dimmerfunctie geac-		
tiveerd. Daarmee kan de lichtintensiteit traploos worden geregeld.

Zijpaneel 2

Badkamergedeelte

Toets			

Werking

Links				
Midden			
Rechts			

Aan- en uitschakelen van de inbouwspots boven de Porta Potti.
Niet in gebruik.
Aan- en uitschakelen van de badkamerverlichting.

Afstandsbediening
				
				
				

Met de afstandsbediening kan het servicepaneel individueel worden
bediend.
(geen standaardvoorziening, maar als accessoire leverbaar).
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6.3 Voeding

De caravan kan op de volgende manieren op een
externe elektrische voeding worden aangesloten:
- 230V netaansluiting 50 Hz
- via de accu van het trekkende voertuig met de
13-polige stekker (beperkte functieomvang)
- via een ingebouwde hulpaccu (optioneel). Alle
12V-apparaten zoals verlichting, watervoorziening, etc. worden gevoed.

Stroomvoorziening via het elektriciteitsnet
De caravan moet worden aangesloten via de
230 V-toevoerstekker CEE in de zijwand van het
voertuig.

1

Het zekeren van de 230 V-installatie gebeurt
d.m.v. een tweepolige 13 A-veiligheidsschakelaar (1). Hierop vormen inbouwapparaten als
Ultraheat, warmwaterverwarming enz. een uitzondering. Hiervoor wordt een extra tweepolige
16 A-beveiligingsautomaat geïnstalleerd).
De zekeringkast bevindt zich in de kledingkast.
Alvorens de caravan wordt aangesloten op het
230 V-net moet de beveiligingsautomaat worden
uitgeschakeld door de wipschakelaar naar beneden te drukken.
Nu kan de elektrische verbinding tot stand worden gebracht d.m.v. een netsnoer.
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Voor de netaansluiting geldt
• De caravan mag slechts op het 230V-net worden
aangesloten d.m.v. een kabel (3 x 2,5 mm2) van
max. 25 m lengte met CEE-stekker en -koppeling.

Bij gebruik van een kabelhaspel
moet deze geheel worden afgerold
omdat er anders verhitting door
inductie en zelfs kabelbrand kan
ontstaan.

• Na aansluiting op het 230V-net kan de zekeringsautomaat weer worden ingeschakeld door de
wipschakelaar naar boven te duwen. Als er een
FI-veiligheidsschakelaar (speciale installatie) in
uw caravan is ingebouwd, moet deze regelmatig
worden gecontroleerd door de testschakelaar
te activeren.
• Het 230V-net in de caravan mag maximaal met
2300 Watt worden belast! Let er bij het aansluiten van extra apparaten (bijv. waterkoker) in
combinatie met koelkast, boiler, etc. op dat dit
maximale vermogen niet wordt overschreden.

Toewijzing zekeringen 450VA
Stroomtoevoer

Bij een 450VA stroomvoorziening moeten de zekeringen volgens de afbeelding zijn ingestoken.
De volgorde van links naar rechts:
1. stroomkring 1 / 15A
2. stroomkring 2 / 15A
3. stroomkring 3 / 15A
4. stroomkring 4 / 15A
5. stroomkring 5 / 7,5A voor warmwatervoorziening, oven enz.
6. stroomkring 6 / 15A voor de laadregelaar niet
via uitschakelrelais
Verkeerd geplaatste zekeringen
moeten op de juiste plaats worden
ingestoken.
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6.4 Werking van de omvormer
Omschakeling van batterijvoeding op netvoeding
geschiedt automatisch, zodra een netaansluiting
aanwezig is.
De voedingseenheid zet via een omvormer de
externe netspanning om naar de juiste spanning
voor de 12V-apparaten.
De verlichting in de caravan werkt op 12V. Alleen
grote elektrische apparaten als boiler, magnetron,
airconditioning etc. werken uitsluitend op de 230Vnetvoeding.
Uitzondering: alleen in het model Landhuis bestaat de verlichting deels uit 230V-lampen.
Uw caravan beschikt tevens over een gecombineerde buitencontactdoos met antenneaansluiting.
Hierop kan bijv. een tv-toestel in de voortent aangesloten worden. De geïntegreerde antenne-aansluiting kan al naar gelang het gewenste circuit als
ingangs- of uitgangsbus worden gebruikt. Nadere
informatie is verkrijgbaar uw Hobby-dealer.

Accu

Tijdens het rijden levert de accu van het trekkende
voertuig de voeding voor de 12V- apparaten wanneer contactpunt 9 van het 13-polige connectorsysteem van de trekauto is aangesloten.
De 12V-voeding dient bij langdurige tussenstops
en rustpauzes te worden uitgeschakeld, aangezien
de accu van het trekkende voertuig anders leeg
raakt.
De koelkast werkt slechts op 12V bij een lopende
motor van het trekkende voertuig (via contactpunten 10 en 11 van de 13-polige stekker).

De elektrische verbinding tussen trekkend voertuig en caravan moet altijd worden uitgeschakeld voordat een laagspanningsvoorziening op de caravan wordt
aangesloten.
Uw caravan is niet standaard uitgerust
voor een stroomvoorziening d.m.v. accu.
Zie ook de aparte aanwijzingen voor
de uitrusting ‘Autarkpakket’, die bij de
voertuigdocumenten zijn gevoegd.
Als een accu wordt gebruikt, dan is bij vervanging een accu van hetzelfde type en met dezelfde specificaties nodig, of een door de fabrikant
aangegeven type.
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6.5 Truma-luchtcirculatiesysteem (ringverwarming)

1

Uw caravan is afhankelijk van de uitvoering met
een luchtcirculatiesysteem uitgerust. Dit verdeelt
de warme lucht van de verwarming over de gehele
binnenruimte. Het gewenste vermogen kan met
de draaiknop ingesteld worden. De draaiknop
(1) bevindt zich in de verwarmingsommanteling
(afbeelding 1 en 2).

Uitvoering met automatische
toerenregeling 12V
Handmatig aanzetten
• Schakelaar in stand (1) (afbeelding 3) zetten.
• Gewenst vermogen met draaiknop (4) instellen.

afbeelding 1

Uit
• Schakelaar in stand (2) zetten.
Automatisch gebruik

1

• Schakelaar in stand (3) zetten. Het vermogen
wordt traploos aan de warmte afgifte van de
verwarming aangepast. Het maximumvermogen
kan met de draaiknop begrenst worden. De
overgang van deze max. waarde naar langzamer
functioneren geschiedt automatisch.

Wanneer het luchtvermogen afneemt
of het bedrijfsgeluid toeneemt, is de
rotor vuil. Stelselmatig na ca. 500 bedrijfsuren verwarmingsommanteling
resp. zuigbuis afnemen en rotor met
kwast voorzichtig reinigen.

afbeelding 2

1

2

3

4

afbeelding 3
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6.6 Gloeilampen achterlichten vervangen
Verwijder voorzichtig de beschermkappen met
een schroevendraaier.

Draai nu met een kruiskopschroevendraaier de vier bevestigingsschroeven los.

Nu kunt u de achterlichten losmaken van de
lampdrager.

Verwijder nu de klembeugel door de schroef los
te draaien.

U kunt nu bij de lampjes. Vervang ze en monteer
alles weer in omgekeerde volgorde.
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6.7 Aansluitschema binnen

Lichtregeling Hobby modeljaar 2007
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rood
zwart

2, 5

1, 5

1, 5

1, 5

1, 5

oranje
blau / weiß
blauw 2,5
weißblauw/wit
/ rot
2, 5
wit/rood
violet t
1, 5
paars 2,5
w e i ß / bl au
wit/blauw

b l au

9

8
10
9
1110
1211
12
13
13

orange

s c hwarz

8

6
7

b ra u n

S t rom vers orgung (Dauerplus )

1,5
achteruitrijlicht
S t rom vers orgung, Zünds c halt er ges t euert
2,5
stroomvoorziening (continu plus)
M as s e für 10
2,5
stroomvoorziening, contactschakelaar gestuurd
2,5
voor 10
A nhängererk ennung M asmassa
s e von 3
1,5
aanhangerherkenning
massa van 3
M as s e für 9
2,5
massa voor 9

B re m s l e u c h t e n

1,5
remlichten
Link e S c hluß l euc ht e, Um riß leuc ht e, B egrenz ungs leuc ht e und K ennz ei c henbeleuc ht ung
1,5
linker achterlicht, contourlicht, begrenzingslicht en kenRüc k fahrs c hei nwerfer tekenverlichting

V e rb r a u ch e r

positie- en contourlicht links

wit/rood

bruin

wit

zwart

zijmarkeringslicht rechts

wit/blauw
blauw/wit
blauw

zijmarkeringslicht links

positie- en contourlicht rechts

kentekenverlichting 5W
verdeelkast 12 V (voorzijde links)

mistachterlicht 21W

richtingaanwijzer21W
remlichten 21W
achterlicht 10W

LED remlichten
contourlicht rood 5W

Doorsnede
Verbruiksapparaat
F ahrt ri c ht ungs anz eiger, li nk s
1,5
richtingaanwijzer, links
N e be l s c hl u ß l e uc h t e
1,5
mistachterlicht
2,5
(voor stroomkring 1 tot 8)
M as s e (für S t rom k reis 1 massa
bis 8)
1,5
richtingaanwijzer,
rechts
F ahrt ri c ht ungs anz eiger, rec ht s
1,5
rechter achterlicht, contourlicht, begrenzingslicht en
Rec ht e S c hl uß leuc ht e, Um riß leuc ht e, B egrenz ungs leuc ht e und K ennz ei c henbeleuc ht ung
kentekenverlichting

Q u e rsch n i tt

ro t

7

5

g el b

6

Ad e rfa rb e

Aderkleur
in m m ²
1, 5
geel
bblauw
l au
1, 5
wit
w ei ß
2, 5
groen 1,5
g rü n
bruin

1

PIN
1
22
33
4
4
5

P IN

contourlicht wit 5W

voorste begrenzingslicht met
reflector 5W

zijmarkeringslicht 5W

Elektrische 12-V installatie
modeljaar 2007

6.8 Aansluitschema buiten

Contactdoos Jäger 13-polig
Aanzicht van de aansluitzijde

Contactpunt		
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13

Circuit

Richtingaanwijzer, links
Mistachterlicht
Massa (voor circuits nr. 1 t/m 8)
Richtingaanwijzer, rechts
Rechter achterlicht, contourlicht,
spatbordverlichting,
nummerplaatverlichting
Remlichten
Linker achterlicht, contourlicht,
spatbordverlichting,
nummerplaatverlichting
Voedingsstroom (continu plus)

Contacten van de contactdozen
conform DIN 1648-1:97

Voedingsstroom, contactschakelaar
bediend
Massa voor circuit nr. 10
Massa voor aanhangersignaal
Massa voor circuit nr. 9
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6.9 Verlichting in de caravan
te bedienen via het servicepaneel

Halogeenspots rondom in het zitgedeelte (vanaf
Excellent)

Hoekschap met geïntegreerde lampdrager is
apart te bedienen.

Indirecte verlichting boven de bergruimten in het
zitgedeelte en de keuken met extra draaibare
spot.

06-12

Indirecte verlichting boven het raam in het ronde
zitgedeelte

Plafondverlichting boven het zitgedeelte (dimbaar).

Verlichting van de kledingkast
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6.10 Elektrische vloerverwarming

(geen standaarduitvoering, slechts als optie leverbaar)
De verwarming bevindt zich in het middelste loopgedeelte van de vloer en heeft een breedte van
60 cm. De lengte is afhankelijk van het voertuig.
De verwarming dient niet voor het verwarmen van
de ruimte, maar voorkomt warmteverlies via de
vloer.

Inschakelen van de vloerverwarming 24V
De schakelaar bevindt zich op het servicepaneel
Technische gegevens
Spanning 24V~uit eigen transformator 230V/24V.
Opgenomen vermogen ligt afhankelijk van de opbouwlengte tussen 150W en 320W.
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7. Opbouw binnen
7.1 Openen en sluiten van deuren en bovenkasten
Kastdeuren met greep
Openen
• Aan de greep trekken tot de kastdeur open is.
Sluiten
• Deurtje met de greep dichtduwen tot deze voelbaar sluit.

Voorafgaand aan het wegrijden kastdeurtjes goed sluiten. Het per ongeluk
opengaan van de deurtjes en het naar
buiten vallen van voorwerpen wordt zo
voorkomen.

Meubeldeuren
Deurkruk badkamer

Meubeldeuren met draaiknop
Kledingkast		
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7.2 Mediaovaal (TV/ Bar draaibaar)
TV/bar, draaibaar, met aansluiting voor een 15‘‘
flatscreen tv-beeldscherm en LED-verlichting.
De aansluitingen hiervoor bevinden zich in het
L-gedeelte van de keuken.

Het media-ovaal kan worden gedraaid nadat het
is gedeblokkeerd via de geïntegreerde treksluiting.

1
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7.3 Ramen
Uitzetramen
Openen
Er zijn meerdere standen instelbaar.

• Grendel in verticale positie draaien.
• Raam naar buiten duwen tot een klik gehoord
wordt. Het raam blijft automatisch in deze stand
staan.
Ramen bij kinderbedden zijn beveiligd
tegen onbedoeld openen, zodat wordt
voorkomen dat kinderen naar buiten
vallen.

Sluiten
• Raam iets omhoog duwen om de uitzetter te
ontgrendelen.

• Raam dichtklappen.
• Grendels (1) en (2) in horizontale positie draaien.

1

2

Aparte zonweringsrolgordijnen
en insectenhorren
Zonweringsrolgordijnen en insectenhor zijn in het
raamkader geïntegreerd. Het zonweringsrolgordijn
kan in verschillende standen worden vastgezet.

Zonweringsrolgordijn sluiten
• Zonweringsrolgordijn aan de strip in de gewenste positie trekken en loslaten.
Het rolgordijn blijft in deze positie staan.

Zonweringsrolgordijn openen
• Zonweringsrolgordijn aan de strip iets omlaag
trekken en vervolgens omhoog leiden. Het
rolgordijn wordt automatisch naar boven toe
opgerold.
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Insectenhor sluiten
• Insectenhor aan de strip geheel omlaag trekken
en loslaten. De hor blijft in deze positie staan.

Insectenhor openen
• Insectenhor aan de strip iets omlaag trekken en
vervolgens omhoog leiden. De hor wordt automatisch naar boven toe opgerold.

Zonweringsrolgordijn resp. insectenhor
niet plotseling loslaten!
Als de caravan buiten gebruik is, dienen
de rolgordijnen geopend te blijven om
eventuele beschadigingen te voorkomen.
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7.4 Dakluiken
Veiligheidsaanwijzingen

Panorama-Thermo dakluik

- Open het dakluik niet als het hard
waait, regent, hagelt enz., of bij buitentemperaturen onder -20°C!
- Verwijder sneeuw, ijs of vuil voordat
u het dakluik opent. Houd rekening
met de ruimte die het geopende
dakluik inneemt als u het onder een
boom of in een garage opent.
- Ga niet op het dakluik staan.
- Sluit en vergrendel het dakluik vóór
het begin van iedere rit. Insectenrolgordijn en plooigordijn openen
(ruststand).
- Sluit bij sterke zonneschijn de
verduistering slechts voor ¾ deel,
omdat anders gevaar voor oververhitting dreigt.
De ventilatieopeningen van de
luchtroosters moeten steeds open
blijven. Luchtroosters nooit sluiten
of afdekken!

Luik openen

Thermo dakluik in de slaapruimte

Voordat u het luik opent, dient u zich ervan te
vergewissen dat er boven de caravan voldoende
ruimte is voor het luik in geopende toestand.
Het luik kan tot maximaal 60° worden geopend.
Schuif de uitwerper van de draaihendel in de
richting van de pijl. Hierdoor wordt de draaihendel uitgeklapt. Klap de draaihendel in de gebruikspositie. Door met de wijzers van de klok
aan de hendel te draaien, kunt u nu het luik
openen tot de gewenste positie. Bij een obstakel
wordt de draaihendel door de overbelastingsbeveiliging afgeremd; dit is te horen aan een zacht
‘ratelen’ van de draaihendel. Sluit het luik bij
regen en storm.

Luik sluiten

Draai de draaihendel tegen de wijzers van
de klok in totdat het luik dicht is. Klap nu de
draaihendel om en duw hem in de daarvoor
bestemde uitsparing. Bij een obstakel wordt de
draaihendel door de overbelastingsbeveiliging
afgeremd; dit is te horen aan een zacht ‘ratelen’
van de draaihendel. In dit geval draait u de
hendel nogmaals een hele slag, totdat de hendel
weer in de uitsparing kan worden geduwd.
Vergewis u er vóór het begin van
elke rit van dat het dakluik veilig
vergrendeld is.
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Verduisteringsrolgordijn
Trek het rolgordijn aan de onderste greeplijst omlaag tot in de gewenste positie of tot de sluiting
inklikt in de greeplijst van het insectenrolgordijn.

Insectenrolgordijn sluiten /openen
Pak het insectenrolgordijn bij de greeplijst en
schuif het tegen de greeplijst van het verduisteringsrolgordijn totdat ze vastklikken.
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7.5 Zitbanken en bedombouw
De zithoek kan voor het slapen gaan tot een comfortabel bed worden omgebouwd.

Schuiftafeluitvoering
Ombouw
• Zit- en rugkussens verwijderen.
• Vergrendeling van de schuiftafel omhoog trekken
en loskoppelen.
• Vergrendeling van het tafelonderstel in binnenwaartse richting duwen en tafel omlaag brengen.
• Zitkussens op de tafel plaatsen en in het midden
van de tafel tegen elkaar leggen.

• Vaste telescopische tafelpoot zit- en rugkussens verwijderen ontgrendelen tafelblad
neerwaarts drukken vergrendelen

• De vrijgekomen ruimten met de rugkussens

3
2

opvullen. Daartoe de rugkussens (2) omdraaien
en met de brede kant richting voorwand of
scheidingswand neerleggen.
• Bij voertuigen met een breedte van 2,50 m dient
het rugkussen (3) ter opvulling in de resterende
langwerpige ruimte te worden gestoken.

Let op de juiste bevestiging van het
tafelblad, de zitbanken resp. uittrekelementen en de kussens, zodat er niets
omlaag kan vallen.
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Bedverbreding voor caravans met zithoek achterin

Bedopbouw
Rugkussen links
Zitkussen rechts

Rugkussen rechts
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Zitkussen rechts
Zitkussen links

7.6 Kinderbedden
• Ramen bij kinderbedden zijn beveiligd tegen
onbedoeld openen, zodat wordt voorkomen
dat kinderen naar buiten vallen.

Denk bij gebruik van het bovenste bed
door kleine kinderen aan het risico van
vallen. Kleine kinderen mogen nooit
alleen in de caravan worden achtergelaten.

• Aan- en uitschakelen van het kinderlampje via
de draaibare ‘neus’ van de beer.
De lamp kan worden gedimd en kan worden
ingesteld op nachtverlichting (‘blauwe oren’).
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8. Water
8.1 Watervoorziening

Werking van de watervoorziening
Keuken en toiletruimte worden via een dompelpomp van schoonwater voorzien. De dompelpomp
werkt elektrisch:
- Bij aansluiting van de caravan met de stekker
op het trekkend voertuig via de 12V autoaccu.
- Bij aansluiting van de caravan op het 230V net
via de omvormer.

Voor de dompelpomp geldt
- De dompelpomp is alleen voor water geschikt.
- De dompelpomp verdraagt kortstondig temperaturen tot 60°C.
- Drooglopen vermijden.
- De pomp tegen vastvriezen beschermen.
- Heftige stoten, slagen of sterk vervuild water
kunnen de pomp vernielen.
- De maximale doorvoercapaciteit bedraagt 8,5
l/min.
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Schoonwatertank 22 l met serviceluik
De schoonwatertank is verrijd- resp. draagbaar

Water bijvullen
• Serviceluik openen.
• Schroefkoppeling losdraaien en dompelpomp
uit de schoonwatertank trekken.

• Rolwatertank naar buiten trekken.
• Drinkwater in de tank vullen.
• Bij transport de rolwatertank met sluitdeksel
afsluiten.

Water gebruiken
• Waterkranen ‘koud’ of ‘warm’ opendraaien.
De pomp schakelt automatisch in.

Tank legen
• Serviceluik openen.
• Dompelpomp uit de schoonwatertank trekken.
• Rolwatertank naar buiten trekken en legen.
Afhankelijk van uitvoering leverbaar met geïntegreerde vaste tank.
De geïntegreerde vaste 50 liter-tank kan via de
vulopening worden (bij)gevuld.

Afvalwatertank rolbaar
1

De verrijdbare afvalwatertank (1) kan bij een caravandie op een kampeerplaats staat onder de
caravan worden geplaatst. Deze verzamelt het
afvalwater. De opvangcapaciteit bedraagt 22 liter.
De afvalwatertank kan op wielen en met een uitklapbare transportgreep getransporteerd worden,
om de tank op een daarvoor bestemde plaats te
ledigen.

2
Tijdens de reis kan de afvalwatertank (2) ruimtesparend in de disselbak worden geplaatst.
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50 l vaste tank standaard vanaf
model 540
De tank heeft een volume van 50 l.
Het (bij)vullen van de tank met vers water vindt
plaats via de vulopening aan de zijwand.

Legen van de tank en overloop bij het overstromen
Door de overloopbuis eruit te draaien kan men het
water geheel uit de tank laten weglopen.
De overloop buis biedt bescherming tegen het
overvol raken van de tank
Vaste verswatertank met niveausensor (50 liter)

8.2 Toilet met waterspoeling
1

Vasttoilet met een schoonwatertank
Voorbereiding
1. Open het luik aan de buitenkant van uw
caravan.

2

2. Draai de schenktuit van de toilettank 90
graden en verwijder het verlengstuk van de
watertank (dit bevindt zich onder de handgreep het dichtst bij de schenktuit).
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3

MAX

4

3. Draai de vultrechter naar buiten, verwijder
het deksel en plaats het verlengstuk op de
trechter. Doe de aangegeven hoeveelheid
Thetford toiletmiddel in de watertank. Dit
zorgt voor een betere en schonere spoeling
en houdt het water in de verswatertank fris.

5

4. Vul de watertank met vers water.

Let erop dat het waterniveau onder
de vultrechter blijft.

5

4

6

5. Verwijder het verlengstuk en berg hem op, op
de oorspronkelijke plaats bij de toilettank.
Als er voldoende ruimte is tussen de
deur en de toilettank kan het verlengstuk ook met een pen aan de
deur worden bevestigd. Schroef het
deksel weer op de trechter en druk
hem terug naar binnen, in de richting
van de verswatertank.

Als de watertank leeg is, bevat de
trechter nog 150 ml water.
6. Verwijder de toilettank door de veiligheidsgreep naar boven te trekken.

7
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7. Trek de toilettank naar buiten tot aan de
aanslag. Zet hem een beetje scheef en haal
de tank er vervolgens helemaal uit.

8

9

10

8. Plaats de tank vertikaal met uittrekbare hendel naar boven en de wieltjes naar beneden.

9. Draai de dop, met de doseerbeker aan de
binnenkant, van de schenktuit af en doe de
aangegeven hoeveelheid toiletvloeistof in
de toilettank. Hierdoor wordt onaangename geurvorming in de toilettank voorkomen
en wordt de binnenkant van de toilettank
schoon gehouden. Voeg er nog ongeveer
twee liter water aan toe, zodat de bodem van
de toilettank volledig bedekt is. Draai daarna
de doseerbeker terug op de schenktuit. Draai
de schenktuit terug naar zijn oorspronkelijke
positie.
De doseerbeker van de schenktuit
bevindt zich bij de aflevering in de
verpakking van de gebruiksaanwijzing van uw toilet.
Voeg nooit toiletvloeistof toe via de
schuif of via de toiletpot. In de toilettank wordt de vloeistof direct met
water vermengd.

11

10. Schuif de toilettank door de deur weer in zijn
oorspronkelijke positie.
Gebruik niet te veel kracht bij het
naar binnen schuiven van de toilettank. Dit kan tot ernstige beschadigingen leiden.
11. Zorg ervoor dat de toilettank goed vaststaat
met de veiligheidsklem. Sluit het luik.

12

Bediening
12. Laat wat water in de toiletpot lopen door
kort op de spoelknop te drukken, of open
de schuif door de hendel tegen de wijzers
van de klok in te draaien. U kunt nu gebruik
maken van uw Thetford toilet.
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13

13. Na gebruik opent u de schuif (als die dan
nog gesloten is) door de hendel tegen de
wijzers van de klok in te draaien. Druk enkele seconden op de spoelknop en spoel het
toilet door. Sluit de schuif na gebruik.
Laat geen water in de toiletpot staan,
als het toilet niet wordt gebruikt.
Dit reduceert geen onaangename
geurtjes, en kan alleen maar leiden
tot verstopping.

14

Om verstoppingen te voorkomen,
bevelen wij het gebruik van Aqua
Soft aan: een snel oplossend toiletpapier van Thetford.

Leegmaken
De toilettank heeft een inhoud van 19 liter en
moet geleegd worden uiterlijk als het rode
lampje van de niveau-indicator gaat branden.
Dat gebeurt als er in de toilettank nog ruimte
is voor ongeveer 2 liter, wat overeenkomt
met ongeveer 3 toiletbezoeken. Aanbevolen
wordt om de toilettank al te legen vóór het
zover is.

15

Zorg er voor dat de afvaltank niet te
vol raakt.

16

14. Zorg ervoor dat de schuif gesloten is. Open
de servicedeur aan de buitenkant van uw
voertuig. Trek de veiligheidsklem naar boven
en verwijder de toilettank.
15. Verwijder eerst het verlengstuk van de watertank om te voorkomen dat dit bij het legen
van de toilettank verloren raakt.

17

16. Zet de toilettank verticaal neer (uitklapbare
hendel aan de bovenkant, wieltjes aan de
onderkant). Druk de hendel naar beneden
en beweeg hem van de toilettank vandaan,
zodat hij uit de vergrendeling losspringt.
17.Trek de hendel naar boven en breng de toilettank voor een adequate verwerking naar een
aanbevolen vuilwaterinzamelpunt.
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18
23

18
19

18. Schuif de hendel terug. Draai de schenktuit naar boven en verwijder de dop van de
schenktuit. Houdt met één hand de toilettank
vast bij de bovenste handgreep en met de
andere hand bij de achterste handgreep,
zodat de ontluchtingsknop tijdens het legen
met de duim kan worden bediend. Om de
tank zonder spatten leeg te maken, dient u
de ontluchtingsknop voorzichtig in te drukken tijdens het legen. Spoel de toilettank na
het legen grondig met water. Maak ook de
schuif met water schoon.
Druk de ontluchtingsknop pas in als
de schenktuit naar beneden gericht
is!

22
20

19. Maak het toilet zo nodig weer gebruiksklaar.
Plaats het verlengstuk van de watertank weer
op zijn oorspronkelijke plaats bij de toilettank. Schuif de toilettank in het toilet en sluit
het luik.

Stalling
Als u uw Thetford toilet langere tijd niet gebruikt,
is het belangrijk de volgende aanwijzingen op te
volgen.
Verwijder al het water uit het centrale watersysteem van uw caravan.

21
20

22
21

20. Open de schuif door de hendel tegen de
wijzers van de klok in te draaien. Houd nu de
blauwe knop ingedrukt totdat er geen water
meer in de toiletpot stroomt. Sluit daarna de
schuif.
21. Open het luik aan de buitenkant van de
caravan en draai de vultrechter naar buiten.
Verwijder het deksel en leeg de vultrechter
door hem een kwartslag te draaien, tegen de
wijzers van de klok in.
22. Verwijder de toilettank en leeg hem op adequate wijze bij een officieel vuilwaterinzamelpunt. Volg de aanwijzingen m.b.t. reiniging en
onderhoud op.
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23
18

23. Plaats de toilettank terug en open de
schuif door de hendel op het toilet naar links
te bewegen.

8.3 Warmwatervoorziening met Truma-boiler
Voor goed water uit de boiler geldt
• Alleen drinkbaar water gebruiken.
Alvorens de Truma-boiler in bedrijf te
stellen, op het volgende letten!

Boiler vullen
Bij voormengkraan:
• Regelknop (2) van de voormengkraan tot aan
de aanslag op rood symbool ‘heet’ zetten.
Bij mengkraan:
• Warmwaterkraan op voormengkraan openen of
eenhendelmengkraan op ‘warm’ zetten.

• Armaturen zolang geopend houden tot de Truma-boiler door verdringing van de lucht gevuld
is en er water uitstroomt.

Boiler aanzetten gebruiken
• Al naar gelang de stand van de mengkraan/kranen resp. de voormengkraan wordt het water
gemengd en op de ingestelde temperatuur
gebracht.
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Boiler ledigen
• Stroom voor waterpomp met de hoofdschake•
•
•
•
•
Schema van de watervoorziening
2

3

laar of de trafo afkoppelen.
Alle waterkranen openen.
Evt. voormengkranen op ‘warm’ zetten.
Afvoerventiel (4) openen.
Controleren of er water wegstroomt.
Na het ledigen het afvoerventiel (4) weer sluiten
(evt. leiding doorblazen)

Boiler aanzetten
• De schakelaar (3) op het bedieningsdeel op ‘Aan’
zetten. Het controlelampje geeft de operationele
status aan. De watertemperatuur wordt met
behulp van de thermostaat op 55°C gebracht.
• Het opgenomen vermogen bedraagt 300W.

Voor de boiler geldt
• Toestel uitschakelen als de caravan niet gebruikt
wordt.

• Bij vorstgevaar de boiler ledigen. Bevroren water
4

1

kan de boiler doen barsten!

• In de koudwaterleiding (1) mag tussen boiler en
dompelpomp geen terugslagventiel
ingebouwd worden.
• Bij aansluiting op een centrale watervoorziening
of bij krachtiger pompen moet een reduceerafsluiter geïnstalleerd worden. In de boiler mag
slechts een druk heersen van maximaal 1,2 bar.
Tevens moet een veiligheids-/aflaatventiel in de
koudwatertoevoerleiding (1) worden geplaatst.
• Geadviseerd wordt, het water uit de boiler niet
als drinkwater te gebruiken.

Sluit de boiler nooit zonder water aan
op het stroomnet.

NB:
Het blokaansluitschema geeft alleen de werking
weer. Op grond van de verschillende plattegronden
zijn individuele wijzigingen mogelijk.
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9 Gas

9.1 Algemene veiligheidsregels voor het gebruik
van vloeibaargasinstallaties
De gaswerkdruk bedraagt 30 mbar.

Inspectie van de gasinstallatie
• Laat de vloeibaargasinstallatie vóór de eerste
ingebruikneming door een deskundige controleren.
• Ook de gasdrukregelaar en afvoerleidingen moeten gecontroleerd worden.
• Wij adviseren de gasdrukregelaar uiterlijk na 6
jaar te vervangen.
• De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het
laten uitvoeren van de inspectie.

Inbouwwerkzaamheden en wijzigingen
• Inbouwwerkzaamheden en wijzigingen aan de
gasinstallatie mogen uitsluitend door een deskundige worden uitgevoerd.
• Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van
apparaten met een aansluitdruk van 30 mbar.

Regelaar en ventielen
• Gebruik uitsluitend speciale drukregelaars met
veiligheidsventiel. Andere regelaars zijn niet
toegestaan en zijn niet berekend op de hoge
belasting.
• Drukregelaars moeten een vaste uitgangsdruk
van 30 mbar hebben. Hiervoor gelden de
normeisen van EN 12864, bijlage D. De doorstroomhoeveelheid van de regelaar moet 1,2
kg/h bedragen.

De schroefverbindingen van de
gasdrukregelaar hebben een linkse
schroefdraad.
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• Sluit de drukregelaar zorgvuldig handmatig op
de fles aan. Daarbij geen sleutels, tangen of
vergelijkbaar gereedschap gebruiken.
• Gebruik bij temperaturen beneden 5°C een ijsbestrijdingsinstallatie (IJs-Ex) voor regelaars.

Verbrandingsgasafvoer
• De gasafvoerbuis moet stevig en goedsluitend
op de verwarming en de schoorsteen zijn aangesloten. De buis mag geen beschadiging vertonen.
• Verbrandingsgassen moeten ongehinderd kunnen wegstromen en verse lucht moet onbelemmerd kunnen instromen. Daarom mogen er geen
sneeuwwallen of spoilers tegen het voertuig aan
liggen. De aanzuigopeningen onder de voertuigbodem moeten vrij en schoon blijven.

Vóór de ingebruikneming
• Ventilatieopeningen vrijhouden.
• Schoorsteen zo nodig van sneeuw ontdoen.
• Aanzuigopeningen voor de verbrandingslucht
onder de voertuigbodem van vuil en zo nodig
sneeuwresten ontdoen. De verbrandingsgassen
kunnen anders een ontoelaatbaar hoog CO-gehalte krijgen.
• De veiligheidsontluchtingen mogen niet afgesloten worden.
• Wij raden u aan een poeder-brandblusser met
een capaciteit van minstens 1 kg bij de toegangsdeur en een branddeken naast het kooktoestel te plaatsen. Maak uzelf vertrouwd met de
op het terrein genomen veiligheidsmaatregelen
tegen brand (zie ook punt 1.4 Nooduitrusting).

Lees de gebruiksaanwijzing van de
toestelfabrikanten aandachtig door.
Gebruik nooit draagbare kook- of verwarmingsapparaten, met uitzondering
van elektrische verwarmingsapparaten
(houd rekening met het energieverbruik), maar geen straalkachel, omdat
die brand kan veroorzaken of tot verstikking kan leiden.

09-2

9.2 Gasvoorziening

De caravan is voorzien van een propaangasinstallatie. Deze installatie voedt de volgende toestellen:
- kooktoestel
- koelkast
- verwarming
- evt. warmwaterboiler
- evt. speciaal toebehoren
- evt. oven

Disselbak

3
2
1

De disselbak is berekend op 2 x 11 kg propaangasflessen (1). De gasflessen zijn via een veiligheidsregelaar met een slang (2) op de toevoerleiding aangesloten. De flessen zijn met riemen (3)
bevestigd.

Gasflessen mogen uitsluitend in de
disselbak worden vervoerd.

Voor de disselbak geldt
• Controleer de bevestiging van de gasflessen
vóór iedere rit. De gasflessen moeten rechtop
staan en het ventiel moet worden gesloten.
• Trek losse riemen weer vast.
• Steeds als een gasfles verwisseld is, moet met
een lekzoekmiddel worden gecontroleerd of de
aansluiting van de gasdrukregelaar helemaal
dicht is.
• Een disselbak is per definitie niet spatwaterdicht en dus niet geschikt voor het transporteren van goederen (bijv. de voortent e.d.)
• De hoofdafsluiters van de gasflessen moeten
te allen tijde bereikbaar blijven.
• De ontluchtingsopening van de disselbak
(spleet tussen de bodem van de disselbak
en de wand van de caravan mag niet worden
afgedekt.
• Sluit de disselbak af met een slot om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de gasflessen.
• Een disselbak is per definitie niet waterdicht.
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Gasfles verwisselen
Tijdens het verwisselen van de
gasfles niet roken en geen open
vuur ontsteken! Controleer na het
verwisselen van de gasfles of er bij
de aansluitpunten gas weglekt.
Besproei de aansluitpunten daartoe
met lekzoekspray.
• Open de klep van de disselbak.
• Sluit de hoofdafsluiter van de gasfles.
• Schroef de gasdrukregelaar en de gasslang
met de hand van de gasfles af (linkse schroefdraad).
• Maak de bevestigingsriemen los en neem de
gasfles eruit.
• Zet de volle gasfles in de disselbak.
• Maak de bevestigingsriemen zorgvuldig vast.
• Schroef de gasdrukregelaar en de gasslang
met de hand op de gasfles (linkse schroefdraad).

Afsluitkranen en ventielen
Met deze kranen kan de gastoevoer naar het desbetreffende toestel worden afgesloten. De kranen
zijn voorzien van symboolstickers voor de verschillende toestellen.

Inbouwpositie van de gasafsluitkranen
• De afsluitkranen bevinden zich in het keukenblok in de bovenste la.

Voor afsluitkranen en ventielen geldt
• Tijdens het rijden alle kranen van gastoestellen

De symbolen op de gasafsluiters hebben de volgende betekenis:

Verwarming

Oven

Gasfornuis

Koelkast

sluiten.
• Tijdens het tanken van brandstof bij een tankstation, op veerboten en in de garage mag
geen enkel gasapparaat in bedrijf zijn.
Zodra u een lekkage in de gasinstallatie vermoedt, moeten onmiddellijk
de afsluitkranen in de caravan en de
afsluitkranen van de gasflessen in de
disselbak worden afgesloten.
Wanneer u een lekkage vermoedt,
schakel dan uw dealer of een gespecialiseerd gasinstallateur in voor het
uitvoeren van een inspectie.
Een dichtheidsinspectie mag nooit in de
buurt van open vuur geschieden.
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9.3 Verwarming

Verwarming S 5002 en S 3002
Het tijdens het rijden aan hebben
staan van de kachel is ten strengste
verboden.

- Afbeelding boven: S 5002 (modellen 560 tot
750)

- Afbeelding beneden: S 3002 (modellen 400 tot
540)

Inbouwpositie
- In de kledingkast of in de schouw
Vóór de ingebruikneming
• In de caravan zijn diverse luchtafvoeropeningen
ingebouwd. Via buizen wordt de warme lucht
naar de luchtafvoeropeningen geleid. Draai
de uitmondingen zo, dat de warme lucht daar
terechtkomt, waar u deze wilt.
• Check voordat u de verwarming voor de eerste
keer ontsteekt of de batterijen in het batterijvak
van de automatische ontsteker vol zijn.

Gebruik
• Flesventiel en snelsluitventiel in de gastoevoer1

•
•

•
•

2

leiding openen.
Bedieningsknop (1) in thermostaatstand 1-10
draaien.
Bedieningsknop (1) tot aan de aanslag omlaag
drukken. De gasvlam wordt in deze stand automatisch ontstoken. De ontstekingsvonk is
hoorbaar. Tijdens de ontsteking knippert het
controlelampje van de ontstekingsautomaat
(2).
Bedieningsknop (1) nog 10 seconden ingedrukt
houden, opdat de ontstekingsbeveiliging wordt
geactiveerd.
Indien de gasleiding met lucht gevuld is, kan
het wel een minuut duren voordat gas voor
verbranding beschikbaar is. Gedurende deze
tijd de bedieningsknop (1) ingedrukt houden tot
dat de vlam brandt.
Lukt het niet de verwarming aan te
steken, wacht dan minstens twee
minuten voordat u een nieuwe poging
onderneemt. Anders dreigt ontploffingsgevaar! Dit geldt tevens wanneer
een reeds in bedrijf gestelde verwarming uitgaat en opnieuw aangestoken
wordt.
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1

• Dooft de vlam opnieuw, dan volgt tijdens de
sluittijd van de ontstekingsbeveiliging (ca. 30
seconden) een onmiddellijke herontsteking.
• Indien geen vlamvorming optreedt, dan knippert
het controlelampje.
• Knippert het controlelampje tijdens het ontsteken in het geheel niet, dan moeten de batterijen
in de ontstekingsautomaat (2) vervangen worden.

Uitschakelen
• Bedieningsknop (1) in de stand ‘0’ draaien. De
ontstekingsautomaat wordt daarmee tevens
uitgeschakeld.
• Bij langdurige stilstand flesventiel en snelsluitventiel in de gastoevoerleiding sluiten.

2

Batterijen van de ontstekingsautomaat
vervangen
• Zorg ervoor dat de verwarming is uitgescha•
4

•
•

2

•
•

keld.
Batterijcassette (2) ontgrendelen. Daartoe arrêteerhendel (3) naar links duwen en de cassette
naar buiten zwenken.
Nieuwe batterij van hetzelfde type plaatsen.
Uitschakelen
Alleen temperatuurbestendige (+70°C) en lekveilige Mignon-batterij gebruiken.
Batterijcassette links aansluitend in de ontstekingsautomaat schuiven.
Arrêteerhendel (3) naar rechts duwen, tot de
vergrendeling hoorbaar vastklikt.

3

Plaats aan het begin van ieder stookseizoen nieuwe batterijen.
Lees tevens de afzonderlijke gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

09-6

9.4 Koelkast
Er worden koelkasten van de merken Dometic en
Thetford geïnstalleerd.

Neem a.u.b. goede nota van de aanwijzingen in de handleiding van de
betreffende fabrikant.

Werking

De koelkast werkt op drie manieren.
- op 12 V: elektriciteitsvoorziening via de accu van
de auto (contactslot ingeschakeld).
- op 230 V: elektriciteitsvoorziening van externe
bron.
- op vloeibaar gas: gasfles van de caravan.
Tijdens het rijden moet de deur van
de koelkast altijd gesloten en vergrendeld zijn.
Tijdens het rijden mag de koelkast
om veiligheidsredenen, enkel op
12 -V worden gebruikt
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9.5 Kooktoestel
Het keukenblok van de caravan is uitgerust met
een 3-pits-kooktoestel.

Vóór de ingebruikneming
• Flesventiel en snelsluitventiel in de gastoevoerleiding openen.
• Bij gebruik van het kooktoestel moet het dakluik
of het raam geopend zijn.
• Bedieningsknoppen van kooktoestellen die bij
inschakelen voor ontsteking moeten worden
ingedrukt, moeten automatisch terugveren.
• Alvorens het kooktoestel te gebruiken, moet de
bijgeleverde vlambeveiliging (3) worden neergezet of permanent worden gemonteerd, zodat
brandgevaarlijke onderdelen van het interieur
worden voorzien van een effectieve isolatie.

1
Kooktoestellen of andere toestellen die
bij de verbranding lucht aan de binnenruimte onttrekken, mogen nooit voor
verwarming van het voertuig gebruikt
worden. Bij veronachtzaming bestaat
acuut levensgevaar door zuurstofgebrek en de mogelijke vorming van het
reukloze koolmonoxide.

2

Het kooktoestel mag niet worden gebruikt wanneer het glazen deksel is
gesloten.

Gebruik van het kooktoestel
• Open het deksel (1) van het kooktoestel.
• Draaiknop (2) van de gewenste brander in de
ontstekingsstand (grote vlam) zetten en indrukken.
• Steek de brander aan met een gasaansteker,
lucifer of aansteker.
• Draaiknop (2) 10-15 seconden ingedrukt houden.
• Draaiknop (2) loslaten en op de gewenste instelling (grote of kleine vlam) draaien.
• Indien de ontsteking mislukt, de procedure vanaf
het begin herhalen.
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Gebruik voor het vastpakken van hete
potten, pannen en soortgelijke voorwerpen kookhandschoenen of pannenlappen. Gevaar voor letsel!
Laat het deksel van het kooktoestel (1)
na het koken nog zo lang open, als de
branders hitte afgeven.
Houd licht ontvlambare voorwerpen
zoals vaatdoeken, servetten enz. uit de
buurt van het kooktoestel. Zorg ervoor
dat de bijgeleverde vlambeveiliging
van het kooktoestel bij ieder gebruik is
aangebracht. Brandgevaar!

9.6 Warmwaterverwarming
Alde-warmwaterverwarming
Neem a.u.b. goede nota van de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing
van de fabrikant.

9.7 Boiler
Truma gasboiler
Neem a.u.b. goede nota van de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing
van de fabrikant.

Boiler

50°

70°
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Truma elektrische boiler
Boiler EL

Neem a.u.b. goede nota van de aanwijzingen in de handleiding van de
fabrikant.

230 V ~

9.8 Oven
Neem a.u.b. goede nota van de aanwijzingen in de handleiding van de
firma SMEV. Deze maakt onderdeel
uit van de voertuigdocumentatie.

Gebruik de oven alleen als de caravan is aangesloten op 230 V. De oven
heeft een automatische ontsteking.
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10. Accessoires

Neem voor het gebruik van de accessoires a.u.b.
de uitvoerige gebruiksaanwijzingen, inbouwvoorschriften en schakelschema’s van de betreffende
fabrikant in acht. Deze bevinden zich in de servicemap.
•

Elke verandering aan de oorspronkelijke
staat van de caravan kan het rijgedrag en de
verkeersveiligheid in gevaar brengen.

•

Accessoires en onderdelen voor in- of aanbouw die niet door HOBBY zijn goedgekeurd, kunnen leiden tot schade aan het
voertuig en kunnen de verkeersveiligheid
beïnvloeden. Zelfs als zulke onderdelen
gecertificeerd zijn, of zijn voorzien van een
algemene wettelijke goedkeuring of bouwvergunning, geeft dat niet altijd de garantie
dat deze producten volgens de voorschriften
kunnen worden gebruikt.

•

Voor schade die is veroorzaakt door het
gebruik van onderdelen die niet door HOBBY
zijn goedgekeurd of door het aanbrengen
van ongeoorloofde veranderingen, kan
HOBBY niet aansprakelijk worden gesteld.

In de volgende tabel is te zien welk gewicht de diverse accessoires hebben. Als deze onderdelen in
of aan de caravan worden meegevoerd maar niet tot de standaarduitrusting behoren, dan moet hun
gewicht worden meegeteld in de bijlading.
Voorwerp				
Afvalsysteem
Alde warmwaterverwarming
AL-KO Easy Pull
AL-KO reservewielhouder
Dockingboy aankoppelhulp
Antennemast Teleco SF 165
Autark-pakket
Oven
City-wateraansluiting
Dakreling
Disselafdekking
Dometic afzuigkap
Fietsendrager
FI-veiligheidsschakelaar
Platte antenne voor SAT-installatie
Airconditioning HobbyCool 24

Gewicht [kg] Voorwerp				
4,0
26,0
0,9
7,7
3,0
0,9
29,0
14,1
0,5
3,4
2,4
3,0
6,8
0,3
7,2
25,0

Gewicht [kg]

Airconditioning HobbyCool25 		
LCD-televisie15“				
LCD-televisie – universele draagbeugel
Lederen bekleding				
Zonneluifel Omnistore 6002			
Magnetron					
Dwarsliggers voor dakreling			
Wieldop 2 x 14“			
Wieldop 4 x 13“			
Reservewielhouder				
Digitale satellietontvanger			
Lastdragers				
Beddensprei					
Tapijt (de luxe)			
Krik met doos			
		
Robstop diefstalbeveiliging koppeling

25,0
5,0
0,5
5,0
27,0
15,0
3,0
1,0
2,0
1,0
3,0
1,6
1,5
7 - 10,5
5,4
3,0
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11. Onderhoud en reiniging
11.1 Onderhoud

Onderhoudsschema

Voor de caravan en de geinstalleerde onderdelen
geld een vast onderhoudsschema.

Voor het onderhoudsschema geldt
• Laat het eerste onderhoud 12 maanden na datum eerste toelating door een HOBBY-dealer
uitvoeren.
• Laat alle verdere onderhoudsbeurten één keer
per jaar door een HOBBY-dealer uitvoeren.
• Voer het onderhoud aan alle inbouwtoestellen
overeenkomstig de in de bijbehorende gebruikshandleidingen aangegeven onderhoudsschema‘s uit.
HOBBY biedt 5 jaar garantie op dichtheid van de caravan conform de garantievoorwaarden. Daartoe dient het
voertuig om de 12 maanden aan de
HOBBY-dealer te worden getoond.
Vervang gasdrukregelaar en gasslang
volgens geldende normen.

Smeren en invetten
De beweegbare en gelagerde onderdelen van
het chassis moeten regelmatig worden gecontroleerd en gesmeerd. Bij caravans waarmee weinig
wordt gereden moet dit onderhoud minimaal
eenmaal per jaar plaatsvinden.
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Voor het smeren en oliën geldt
• Smeer om de 5000 kilometer de tuimelaarlage•
•
•
•
•

11.2 Ventileren

ringen op de torsiestaafveeras.
Smeer de lagerpunten op de behuizing van de
oploopinrichting.
Bewegende delen (bijv. bouten en scharnierpunten) oliën.
Smeer om de 5000 kilometer de glijpunten van
de oploopinrichting.
Controleer van tijd tot tijd de speling van de
lagerpunten voor de schuifstang.
Alle glij- en lageronderdelen regelmatig van vuil
ontdoen en oliën.
Uit veiligheidsoverwegingen moeten
de vervangende onderdelen voor verwarmingsapparaten voldoen aan de
specificaties van de fabrikant van het
betreffende verwarmingsapparaat. Ze
moeten worden ingebouwd door de
fabrikant zelf of door een door hem
geautoriseerde monteur.

Voldoende beluchting en ontluchting van het caravaninterieur is voor een behaaglijk binnenklimaat
een absolute voorwaarde. Tevens wordt zo corrosieschade door condensvocht vermeden.

Oppervlaktecondens ontstaat door
- Gering ruimtevolume.
- Adem en uitwaseming van de passagiers.
- Naar binnen brengen van vochtige kleding.
- Gebruik van het kooktoestel.
Zorg voor voldoende ventilatie om
schade door condensvorming te voorkomen!

11.3 Reiniging

Reiniging van de buitenkant

De caravan dient niet vaker dan strikt noodzakelijk
gewassen te worden.
De caravan alleen op de speciaal daarvoor bestemde wasplaatsen wassen.
Wees zuinig met het gebruik van reinigingsmiddelen. Agressieve middelen
zoals b.v. velgreinigers belasten het
milieu.
Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
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Voor de buitenreiniging geldt
• Caravan met zwakke waterstraal afspoelen.
• Caravan met zachte spons en normale shampooplossing wassen. De spons daarbij frequent
uitspoelen.
• Vervolgens de caravan met overvloedig water
afspoelen.
• De caravan met zeem drogen.
• Na het wassen de caravan nog enige tijd in de
open lucht laten staan om het de gelegenheid
te geven geheel droog te worden.
Randen van de verlichting grondig afdrogen, aangezien zich op die plaatsen
gemakkelijk water ophoopt.

Wassen met hogedrukspuit
Richt de straal van de hogedrukspuit
niet rechtstreeks op stickers en stripings. Deze zouden kunnen loslaten.

Lees de handleiding van de hogedrukspuit voordat u de caravan met een hogedrukspuit gaat
wassen. Houd tijdens het wassen altijd minimaal
een afstand van 700 mm in acht. Realiseer u dat
de waterstraal onder grote druk uit de sproeikop
komt. Door een verkeerd gebruik van de hogedrukspuit kan de caravan beschadigd raken.
De watertemperatuur mag de 60°C niet overschrijden. Blijf de waterstraal constant bewegen
tijdens het wassen. De straal mag niet rechtstreeks worden gericht op deur en raamkieren,
elektrische aanbouwelementen, aansluitstekkers,
afdichtingen, ventilatieroosters van de koelkast
of dakluiken. Het voertuig zou beschadigd kunnen raken of water zou in het interieur kunnen
binnendringen.

Voor de wasbehandeling van de oppervlakken geldt
• De lakoppervlakken zo nu en dan met was
nabehandelen. Daarbij de gebruiksinstructies
van de wasfabrikanten opvolgen. Wij adviseren
producten van de merken VALMA, Turtle, Flash
en System.
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Voor het poetsen van oppervlakken geldt
• In uitzonderingsgevallen verweerde lakoppervlakken met glansmiddel bijwerken. Wij adviseren oplosmiddelvrije poetspasta.

Poetswerkzaamheden alleen in uitzonderingsgevallen en niet te vaak
uitvoeren, aangezien bij het poetsen
de bovenste laklaag verwijderd wordt.
Bij frequent poetsen treedt daarom
slijtage op.

Voor teer- en harsvervuiling geldt
• Teer- en harsafzetting en andere organische vervuiling verwijderen met wasbenzine of spiritus.

Geen agressieve oplosmiddelen, zoals
ether- of ketonhoudende producten
gebruiken.

Bij beschadigingen geldt
• Beschadigingen onmiddellijk repareren om verdere schade door corrosie te vermijden. Schakel
daarvoor uw Hobby-dealer in.

Bodemplaat
De bodemplaat van de caravan is voorzien van
een speciale coating.
Bij beschadiging moet deze beschermende laag
direct worden hersteld.
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Ramen en deuren
Voor het onderhoud geldt
• Deur- en raamrubbers lichtjes met talk inwrijven.
• Acrylglasvensters uitsluitend met een schone
spons en een zachte doek nat reinigen. Door
droge reiniging kunnen krassen op de ramen
optreden.
Geen scherpe en agressieve wasmiddelen gebruiken die weekmakers of
oplosmiddelen bevatten!
Talk is in speciaalzaken voor autoaccessoires verkrijgbaar.

Binnenreiniging
Voor stoelbekledingen, bankkussens en
gordijnen geldt
• Stoelbekledingen met een zachte borstel of een
stofzuiger reinigen.
• Sterk vervuilde zitkussens en gordijnen laten
reinigen, niet zelf wassen!
• Zo nodig voorzichtig met het schuim van een
fijnwasmiddel reinigen.

Voor tapijtvloeren geldt
• Met stofzuiger of borstel reinigen.
• Indien noodzakelijk met tapijtschuim behandelen
of shamponeren.

Voor de PVC-vloerbedekking geldt
• Maak de vloerbedekking schoon met schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor PVC. Leg
geen tapijt bovenop de natte PVC-vloerbedekking. Het tapijt en de PVC-vloerbedekking zouden dan aan elkaar kunnen plakken.

Voor meubeloppervlakken geldt
• Houtmeubelfronten met een vochtige doek of
spons reinigen.
• Met stofvrije zachte doek droogwrijven.
• Mild onderhoudsmiddel voor meubels gebruiken.
Geen schuurmiddel of intensief onderhoudsmiddel gebruiken, aangezien
deze krassen in het oppervlak kunnen
veroorzaken!
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Voor de toiletruimte geldt
• Met neutrale vloeibare zeep en niet schurende
doek reinigen.
• Gebruik voor het schoonmaken van het toilet
en de waterinstallatie alsook bij het ontkalken
van de waterinstallatie geen azijnhoudend
schoonmaakmiddel, omdat dit afdichtingen en
delen van de installatie kan beschadigen.
Ook in de toiletruimte geen schuurmiddel gebruiken!
Gooi geen bijtende stoffen in de afvoeropeningen. Gooi geen kokend water in
de afvoeropeningen. Bijtende stoffen of
kokend water beschadigen afvoerpijpen en sifons.

Voor de spoelbak van email geldt
• Reinig de spoelbak van email met een gangbaar
middel.

Toebehoren
Voor het onderhoud geldt
• Kunststofdelen (b.v. bumpers, schermen) met
max. 60°C warm water en milde huishoudreiniger reinigen.
• Vettige of met olie besmeurde oppervlakken
met spiritus reinigen.
• Zo nodig deurscharnieren en uitdraaisteunen
invetten.
• Verswaterleidingen, schoonwatertank en
afvalwatertank jaarlijks reinigen.

Geen schuurmiddel gebruiken, aangezien dit krassen op het oppervlak kan
voorzaken!
Na beëindiging van de onderhoudswerkzaamheden alle spuitbussen met
reinigings- of onderhoudsmiddelen uit
het voertuig verwijderen!
Bij temperaturen boven 50°C bestaat
explosiegevaar!

11-6

11.4 Gebruik ‘s winters

Voorbereiding
Dankzij het integrale voertuigconcept (alusandwich-constructies met isolatieramen) is uw caravan
wintervast.
NB: Voor kamperen in de wintermaanden adviseren wij u uw caravan naar eigen behoefte te
optimaliseren.
Uw dealer is u daarbij graag behulpzaam.

Voor de voorbereiding geldt
• Caravan op lak- en roestschade controleren.
Schade indien nodig repareren.
• Ervoor zorgen dat geen water in de kunstmatige
vloerventilatie en in de verwarming kan binnendringen.
• De metaaldelen van de ondervloer met een
beschermmiddel op wasbasis tegen roest beschermen.
• Gelakte buitenoppervlakken met een geschikt
middel conserveren.

Winterklaar maken
In het algemeen geldt
• Stal de caravan alleen in een afgesloten ruimte
als deze droog en goed geventileerd is. Anders
kunt u de caravan beter in de buitenlucht laten
staan.

Voor het interieur van de caravan geldt
• Leeg de koelkast en maak hem schoon. Laat de
deur van de koelkast open staan.
• Laat deuren van bergruimten en kasten open
staan i.v.m. de ventilatie.
• Kussens en matrassen zo neerzetten dat ze niet
in contact kunnen komen met condenswater.
• Maak de caravan zonodig grondig droog door
hem voor het stallen goed te verwarmen; zo voorkomt u schimmelvorming door condensvocht.
• Zet een schaal met 3 kg keukenzout middenin
de caravan om het interieur droog te houden.
Het zout absorbeert het vocht. Vervang het zout
regelmatig.
• Accu’s loskoppelen, zo mogelijk verwijderen en
ongeveer eenmaal per maand het oplaadniveau
controleren c.q. bijladen.
• Laat alle leidingen van het watersysteem volledig
leeglopen.
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Gebruik ‘s winters
Bij gebruik ‘s winters ontstaat door bewoning van
de caravan bij lage temperaturen condens. Om
een goede ruimteluchtkwaliteit te waarborgen en
schade aan het voertuig door condenswater te
voorkomen, is een goede ventilatie zeer belangrijk.

Voor de ventilatie geldt
• In de opwarmfase van de caravan de verwarming
in de hoogste stand zetten en bovenkasten, gordijnen en rolgordijnen openen. Daardoor wordt
een optimale be- en ontluchting bereikt.
• Uitsluitend met ingeschakelde luchtcirculatie
verwarmen.
• ‘s Morgens alle kussens omhoog zetten, de
bergruimten ventileren en vochtige plekken
droogmaken.
• Schoorsteenverlengstuk van minimaal 10 cm
lengte plaatsen.

Mocht zich desondanks ergens condens vormen, deze dan gewoon opnemen.

Vorstbeschermingsmaatregelen
Bij voldoende verwarming van de binnenruimte is
dichtvriezen van de schoonwatertank, de waterleidingen en de warmwaterboiler niet te verwachten.
Schoon water pas na verwarming van het voertuig
bijvullen. Wel adviseren wij bij lage buitentemperaturen een extra tankverwarming te gebruiken.
Uw dealer toont u diverse mogelijkheden. (Niet
bijgeleverd)

Voor de afvalwatertank geldt
• Bij lage temperaturen aan het afvalwater een
antivriesmiddel of kookzout toevoegen.
• Afvalwater buiten de caravan opvangen.
• Afvoer van de afvalwatertank open houden.
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Na beëindiging van het winterseizoen
Voor het onderhoud geldt
• Het onderstel van de caravan grondig wassen.
Daardoor worden corrosiebevorderende ontdooimiddelen (zouten, loogresten) verwijderd.
• Maak de buitenkant schoon en behandel het
plaatwerk met autowas.
• Vergeet niet eventueel het schoorsteenverlengstuk te demonteren.
De caravan uitsluitend op de speciaal
daarvoor bestemde wasplaatsen wassen.
Reinigingsmiddelen zo zuinig mogelijk
gebruiken. Agressieve middelen zoals
b.v. velgreinigers belasten het milieu.

Voor het buitenwerk geldt
• Uitdraaisteunen omlaagdraaien en vervolgens
wielen en assen iets ontlasten.
• Gelakte buitenvlakken met geschikt middel
conserveren.
• De metaaldelen van de onderkant van de caravan met een beschermmiddel op wasbasis tegen
roest beschermen.
• De kunstmatige ventilatie open laten staan.
• De caravan om de drie tot vier weken grondig
ventileren.

Voor tanks geldt
• Schoonwatertank met pomp, evt. aftapplug,
legen en schoonmaken.
• Afvalwatertank legen en schoonmaken.
• WC-tank legen en schoonmaken.
• Warmwaterboiler geheel legen. Daartoe schakelaar voor schoonwaterpomp in het boord-control-center op ‘UIT’ zetten en alle waterkranen
openen.
• Ervoor zorgen dat geen water in de kunstmatige
vloerventilatie en in de verwarming kan binnendringen.

Lees tevens de aanwijzingen en bedieningsinstructies van de fabrikanten van
de inbouwapparaten.
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12 Afvalverwijdering en milieubescherming
Milieu en reizen met de caravan
Milieuverantwoordelijk gebruik

Caravaners hebben vanzelfsprekend een bijzondere verantwoording voor het milieu. Daarom
dient bij het gebruik van de caravan het milieu
altijd te worden ontzien.

Voor een milieuverantwoordelijk gebruik
geldt
• Rust en reinheid van de natuur niet verstoren
of aantasten.
• Afvalwater, fecaliën (menselijke afvalstoffen)
en afval op correcte wijze afvoeren.
• Vertoon voorbeeldig gedrag, zodat caravantoeristen niet generaliserend als milieuvervuilers kunnen worden bestempeld.
• Als u voor langere tijd in een bepaalde plaats
verblijft, ga dan bij voorkeur naar een parkeerterrein speciaal voor caravancombinaties.
Informeer a.u.b. tijdig naar de plaatselijke
parkeermogelijkheden.

Voor afvalwater geldt
• Afvalwater aan boord uitsluitend in ingebouwde afval-watertanks of desnoods in andere
daarvoor geschikte tanks opslaan!
• Afvalwater nooit in de berm of putten lozen!
Straatputten zijn dikwijls niet op zuiveringsinstallaties aangesloten.
• Afvalwatertank zo vaak mogelijk legen, ook
wanneer deze niet helemaal vol is (hygiëne).
Afvalwatertank bij voorkeur bij iedere lediging
met schoon water uitspoelen.

Leeg uw afvalwatertank uitsluitend
bij de daarvoor bestemde verwijderingspunten, maar nooit in de vrije
natuur! Verwijderingspunten zijn in de
regel te vinden bij snelwegrestaurants,
campings of tankstations.
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Voor fecaliën geldt
• Gebruik voor de fecaliëntank alleen toegestane
ontsmettingsmiddelen.
Door installatie van een filtersysteem
met actieve kool (accessoirehandel) kan
het gebruik van ontsmettingsvloeistof
mogelijk vermeden worden!
Ontsmettingsvloeistof zeer zuinig doseren.
Overdosering is geen garantie tegen
eventuele geuroverlast!

Legen
• Fecaliëntank nooit te vol laten worden. Uiterlijk wanneer de vulstandindicatie brandt, de
tank onmiddellijk legen.

Fecaliëntank alleen op de daarvoor
bestemde verwijderingspunten legen,
en nooit in de vrije natuur!

Voor alle afval geldt
• Afval scheiden en recycleerbare stoffen in de
kringloop terugbrengen.
• Afvalbakken liefst in de daarvoor bestemde
tonnen of containers ledigen. Zo worden onaangename geurvorming en problematische
vuilnisophoping aan boord vermeden.

Voor parkeerterreinen geldt
• Rustplaatsen altijd in schone toestand achtterlaten, ook wanneer het afval van anderen
afkomstig is.
• Huisvuil mag niet in de afvalbakken worden
gedeponeerd.
• Laat de motor van het trekkende voertuig niet
onnodig draaien. Een koude motor produceert
tijdens het stationair draaien bijzonder veel
schadelijke stoffen. De bedrijfstemperatuur
van de motor wordt het snelst bereikt tijdens
het rijden.
Een behoedzame omgang met het
milieu ontziet niet alleen de natuur,
maar is ook in het belang van alle
caravanners!
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13. Technische gegevens
13.1 Bandenspanningtabel
Als vuistregel kan worden aangehouden, dat een volledig gevulde band elke twee maanden 0,1 bar
druk verliest. Om schade of een klapband te voorkomen moet de bandenspanning regelmatig worden gecontroleerd.
Bandenmaat

Luchtdruk in bar

155 R 13 C
165 R 13 C
185 R 14 C
195/70 R 15 C
185/70 R 13
195/70 R 14
Reinholdt

4,5
3,8
4,5
4,5
3,0
3,0
97_27 2007

14.07.2006

13.2
Gewichten
conform
modeljaar 2007
Gewichte
nach 97/27/EG,
Saison97/27/EG,
2007
Type
Modell
Modell

LeegEgenLeergewicht
vekt
gewicht
[kg]

Massa
in
BasisuitBasisKjøre-im
GrundausMasse
rijklare
voering
utstyr
vekt
stattung
fahrbereiten
toestand
[kg]
Zustand
[kg]

T.t.tot.
Totalt.z.G.
gew.
vekt

Bijlading
Nyttelast
Zuladung

[kg]

[kg]

400 SB De Luxe Easy

879

59

938

1100

162

400 SF De Luxe Easy

875

59

934

1100

166

400 KB De Luxe Easy

881

59

940

1100

160

400 SB Excellent Easy

890

59

949

1100

151

400 SF Excellent Easy

887

59

946

1100

154

410 SFe Excellent Easy

994

59

1053

1200

147

440 SB De Luxe Easy

993

59

1052

1200

148

440 SF De Luxe Easy

989

59

1048

1200

152

440 SB Excellent Easy

1001

59

1060

1200

140

440 SF Excellent Easy

997

59

1056

1200

144

450 UB De Luxe Easy

970

59

1029

1200

171

450 UF De Luxe Easy

979

59

1038

1200

162

450 UB Excellent Easy

981

59

1040

1200

160

450 UF Excellent Easy

988

59

1047

1200

153

460 UFe De Luxe Easy

1066

59

1125

1300

175

460 UFe Excellent Easy

1077

59

1136

1300

164

495 UL De Luxe Easy

1107

59

1166

1400

234

495 UK De Luxe Easy

1118

59

1177

1400

223

495 UL Excellent Easy

1116

59

1175

1400

225

495 UFe Excellent Easy

1126

59

1185

1400

215

500 KMFe De Luxe Easy

1153

59

1212

1400

188
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450 UF Excellent Easy

988

59

1047

1200

153

460 UFe De Luxe Easy

1066

59

1125

1300

175

460 UFe Excellent Easy

1077

59

1136

1300

164

495 UL De Luxe Easy

1107

59

1166

1400

234

495 UK De Luxe Easy

1118

59

1177

1400

223

495 UL Excellent Easy

1116

59

1175

1400

225

495 UFe Excellent Easy

1126

59

1185

1400

215

500 KMFe De Luxe Easy

1153

59

1212

1400

188

500 KMFe Excellent Easy

1164

59

1223

1400

177

520 TMF de Luxe Easy

1137

87

1224

1500

276

540 UL De Luxe Easy

1170

87

1257

1500

243

540 UF De Luxe Easy

1174

87

1261

1500

239

540 UK De Luxe Easy

1186

87

1273

1500

227

540 UL Excellent Easy

1179

87

1266

1500

234

540 UF Excellent Easy

1182

87

1269

1500

231

540 UK Excellent Easy

1187

87

1274

1500

226

540 WLU Excellent Easy

1189

87

1276

1500

224

540 UFe Excellent Easy

1201

87

1288

1500

212

540 UFf Excellent

1158

87

1245

1500

255

560 UL Excellent Easy

1293

87

1380

1600

220

560 UF Excellent Easy

1296

87

1383

1600

217

560 UFe Excellent Easy

1303

87

1390

1600

210

1351

1600

249

1600
t.z.G.
1600

193
Zuladung
181

[kg]
1600

[kg]
201

Reinholdt

97_27 2007

Gewichte nach 97/27/EG, Saison
2007
560 UFf Excellent Easy
1264
87
560 KMFe De Luxe Easy
Modell
560 KMFe Excellent Easy
560 WLU Excellent Easy

1320
Leer1332
gewicht
[kg]
1312

87
1407
Grundaus- Masse im
87
1419
stattung
fahrbereiten
[kg]
Zustand
87
1399[kg]

495 UFe Prestige

1145

59

1204

1500

296

540 UL Prestige

1196

87

1283

1600

317

540 UF Prestige

1197

87

1284

1600

316

540 UL Excelsior

1243

87

1330

1600

270

540 UF Excelsior

1251

87

1338

1600

262

540 WLU Prestige

1199

87

1286

1600

314

540 UFe Excelsior

1264

87

1351

1600

249

540 UFe Prestige

1199

87

1286

1600

314

560 UL Prestige

1265

87

1352

1600

248

560 UF Prestige

1269

87

1356

1600

244

560 UKF Prestige

1289

87

1376

1600

224

560 UFe Prestige

1278

87

1365

1600

235

560 UFe Excelsior

1337

87

1424

1600

176

560 WLU Prestige

1283

87

1370

1600

230

610 UL Prestige

1413

87

1500

1800

300

610 UF Prestige

1419

87

1506

1800

294

610 UL Excelsior

1486

87

1573

1900

327

610 UF Excelsior

1491

87

1578

1900

322

650 KFU Prestige

1527

87

1614

1900

286

650 WFU Prestige

1493

87

1580

1900

320

650 UMFe Prestige
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1477

87

1564

1900

336

650 KMFe Prestige

1486

87

1573

1900

327

650 UFf Excelsior

1503

87

1590

1900

310

720 UML Prestige

1704

87

1791

2000

209
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610 UL Prestige

1413

87

1500

1800

300

610 UF Prestige

1419

87

1506

1800

294

610 UL Excelsior

1486

87

1573

1900

327

610 UF Excelsior

1491

87

1578

1900

322

650 KFU Prestige

1527

87

1614

1900

286

650 WFU Prestige

1493

87

1580

1900

320

650 UMFe Prestige

1477

87

1564

1900

336

650 KMFe Prestige

1486

87

1573

1900

327

650 UFf Excelsior

1503

87

1590

1900

310

720 UML Prestige

1704

87

1791

2000

209

720 UMF Prestige

1712

87

1799

2000

201

720 UKFe Prestige

1733

87

1820

2000

180

750 UMF Landhaus
750 UML Landhaus

1952

87

2039

2200

161

1945

87

2032

2200

168

13.3 Basisuitrusting
De basisuitrusting omvat alle uitrustingsstukken en vloeistoffen die voor een veilig en correct gebruik
van het voertuig noodzakelijk zijn.
Daartoe behoort het gewicht van:

400 - 500

a) Vloeibaargas-voorziening

520 - 750

Aantal 11 kg gasflessen:
Gewicht van een aluminium gasfles:
Gewicht van een 11 kg gasfles:

2
5,5
11

2
5,5
11

kg
kg
kg

In totaal:

33

33

kg

22 l schoonwater-roltank
50 l vaste schoonwatertank

22
--

-50

kg
kg

Laagspanningsleidingen:

4

4

kg

59

87

kg

b) Vloeistoffen

c) Stroomvoorziening

Basisuitrusting in totaal::
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13.4 Verlichting
Positie
buiten
buiten
buiten
buiten
buiten
buiten
buiten
buiten
buiten

12V-voertuigverlichting
Beschrijving 		
knipperlicht links 		
knipperlicht rechts
parkeerlicht 		
remlicht 			
kentekenplaat 		
contourverlichting 		
spatbordlamp 		
zijmarkering 		
3. remlicht 			

Volt
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Watt
21
21
5
21
5
3
3
3

12V-binnenverlichting
Armatuur
Art-.nr. Lamp
Plafondlamp rond, grijs 		
1 x 21W
Plafondlamp rond, grijs 		
1 x 21W
Plafondlamp 12V halogeen 		
3 x 10W
Panorama dakkap boven- 		
4 x 5W
en benedendeel
Klerenkastlamp 			
LED
Kinderbedlamp 			
1 x 21W
Wasruimtelamp 			
3 x 10W
Hoeklamp 				
2 x 10W
Keukenlamp zilver 12V 		
3 x 21W
Keukenlamp zilver 230/12V 		
1 x 21W
Inbouwspot 1980/12H/G/chroom
1 x 10W
Inbouwspot met stolp 		
1 x 10W
Inbouwspot zilver 			
1 x 5W
Spot
				
1 x 10W
Lampbevestiging zilver 		
1 x 21W
Lampbevestiging elzenhout 		
1 x 21W
Indirecte verlichting 3 x B9 		
3 x 4W
Indirecte verlichting 5 x B9 		
5 x 4W
Indirecte verlichting 5 x B9 		
5 x 4W
Indirecte verlichting 6 x B9 		
6 x 4W
Indirecte verlichting 7 x B9 		
7 x 4W
Indirecte verlichting 7 x B9 		
7 x 4W
Indirecte verlichting 10 x B9 		
10 x 4W
Entree-lamp 				
2x10W
230 V binnenverlichting
Armatuur
Art-.nr. Lamp
Plafondlamp 				
3 x 15W
Plafondlamp rond, grijs 		
1 x 25W
Plafondlamp rond, grijs 		
1 x 25W
Plafondlamp rond, grijs (GB) 		
1 x 40W
Kinderbedlamp 			
1 x 25W
Keukenlamp zilver 			
2 x 25W
Keukenlamp zilver (GB) 		
2 x 25W
Keukenlamp zilver 230/12V 		
2 x 25W
Spot 1934 / matzilver 		
1 x 30W
Lampbevestiging elzenhout 		
1 x 40W
Lampbevestiging zilver 		
1 x 40W
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