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1. Inleiding

Hartelijk welkom                               
 

Beste caravanner, 

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe HOBBY caravan. Het in ons gestelde vertrouwen is voor 
ons aanleiding ernaar te streven onze caravans voortdurend te verbeteren, met nieuwe ideeën, technische in-
novaties en subtiele details. Met compleet uitgeruste en geperfectioneerde modellen willen wij u de optimale 
omgeving voor de mooiste dagen van het jaar bieden.

Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. aandachtig door, ook als u al langere tijd een caravan hebt gehad. U voor-
komt daarmee schade aan de caravan en uitrusting als gevolg van verkeerd handelen. Het correct omgaan met 
alle technische aspecten verhoogt het rijplezier en draagt bij tot het behoud van de waarde van uw caravan. 

Mocht deze gebruiksaanwijzing u op enig moment onverhoopt in de steek laten, dan hebt u de beschikking 
over een fijnmazig servicenetwerk van dealers in alle delen van Europa. Maak ook gebruik van de ervaring en 
vakkennis van uw dealer, met wie u beslist een uitvoerig gesprek moet hebben voordat u met uw Hobby caravan 
gaat rijden.

Wij wensen u en uw medepassagiers veel ontspannende reizen en altijd en overal een goede reis met uw nieu-
we Hobby caravan.
 

HOBBY – Wohnwagenwerk 
Ing. Harald Striewski GmbH
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1. Inleiding

De ontwikkeling van onze caravans staat niet stil. We vragen uw be-
grip voor het feit dat wijzigingen in uitrusting, vorm en technische bij-
zonderheden voorbehouden zijn. 

In deze gebruiksaanwijzing zijn ook uitvoeringsvarianten beschreven 
die deels niet tot de standaarduitrusting behoren. Om deze reden 
kunnen geen rechten jegens HOBBY worden ontleend aan de inhoud 
van de gebruiksaanwijzing. 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.
 
Uw HOBBY caravan is gebouwd volgens de laatste stand der tech-
niek en conform de erkende technische veiligheidsvoorschriften. 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is het mogelijk dat personen 
gewond raken of de caravan beschadigd raakt als de veiligheidsvoor-
schriften in deze handleiding of de waarschuwingsaanwijzingen (bijv. 
op stickers) in de caravan zelf niet worden opgevolgd.

1.1 Algemeen 

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 garantie-
kaarten voor de inbouwapparatuur en de accessoires in en stuur 
deze op naar de desbetreffende fabrikanten of vraag dit aan uw 
dealer. Daardoor zijn uw garantieaanspraken voor alle apparaten 
gewaarborgd. Uw Hobby-dealer regelt de aanmelding van uw caravan 
voor de garantie.

HOBBY geeft u via uw dealer 5 jaar garantie op dichtheid 
van de caravan volgens de garantiebepalingen. Voorwaar-
de voor de garantieverlening is dat de onderhoudsinter-
vallen worden aangehouden. Het onderhoud moeten 
met regelmatige tussenpozen worden uitgevoerd door 
een erkende Hobby-dealer, die dit in het Hobby onder-
houdsboekje dient te documenteren. Daarnaast geeft de 
dealer de uitgevoerde onderhoudsbeurt door aan Hobby.
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Wij willen er uitdrukkelijk op wijzen dat wij niet aan-
sprakelijk gesteld kunnen worden voor schade of be-
drijfsstoringen die voortkomen uit de nietnaleving van 
deze gebruiksaanwijzing.

•  Gebruik de caravan alleen in een technisch perfecte 
staat.

•  Laat storingen die van invloed (kunnen) zijn op de 
veiligheid van personen of van de caravan onmiddel-
lijk door een deskundige reparateur verhelpen.

•  De reminrichting mag uitsluitend door een erkend 
vakman worden gecontroleerd en gerepareerd.

•  Neem de voorgeschreven controle- en inspectieter-
mijnen in acht.
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Aanduiding van details met behulp van positie-
nummers
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1.2 Gebruikte termen in de gebruiksaanwijzing

Aanwijzingen

Waarschuwingen

Millieutips

In deze handleiding wordt de caravan op de volgende manier aan u 
uitgelegd:

Teksten en afbeeldingen
Teksten die betrekking hebben op afbeeldingen staan direct naast de 
afbeeldingen.

Details in afbeeldingen (hier: toegangsdeur) zijn met positienum-
mers j aangeduid.

Opsommingen
Opsommingen verschijnen puntsgewijs en worden voorafgegaan door 
een koppelteken “-”. 

Werkwijzen
Handelingsinstructies worden eveneens puntsgewijs weergegeven, 
waarbij elke alinea begint met het teken “•”.

Aanwijzingen attenderen de gebruiker op belangrijke 
details, die onontbeerlijk zijn voor een perfect 
functioneren van de caravan en de accessoires. Bedenk 
a.u.b. dat er op grond van verschillende uitvoeringen 
afwijkende beschrijvingen kunnen voorkomen.

Waarschuwingen maken u attent op mogelijke gevaren. 
Het niet in acht nemen van 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.

Aan de jaarlijkse dichtheidscontroles zijn kosten ver-
bonden. NB: Als de dichtheidscontroles niet worden 
uitgevoerd, kunt u geen aanspraak meer maken op de 5 
jaar dichtheidsgarantie.
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Art der ÄnderungName DatumNr.

Zeich.Nr.:Maßstab

Geprüft
Gezeichnet

NameDatum

Ing. H. Striewski GmbH, Harald-Striewski-Str.15, 24787 Fockbek

Hobby Wohnwagenwerk
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1. Inleiding

Speciale uitvoeringen

U hebt gekozen voor een caravan met een individuele uitrusting.

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft alle modellen en uitvoeringen die 
binnen hetzelfde programma leverbaar zijn. Zodoende kunnen hier 
uitvoeringsvarianten worden genoemd die geen betrekking hebben 
op uw caravan. 

Alle onderlinge varianten en daarmee alle speciale accessoires zijn 
aangeduid met een sterretje „*“.

Speciale uitvoeringen zijn tot op zekere hoogte modelafhankelijk en 
dus niet in elk model technisch realiseerbaar. Neem bij vragen contact 
op met uw Hobby-dealer.

Actualiteit van de publicatie
Het hoge veiligheid en kwaliteitsniveau van de caravans wordt ge-
waarborgd door een voortdurende verdere ontwikkeling. Het kan 
incidenteel voorkomen dat dit leidt tot een beschrijving van het voer-
tuig die afwijkt van de actuele situatie.

3

Als bepaalde uitvoeringen en modellen niet zijn be-
schreven in deze gebruiksaanwijzing, raadpleeg dan de 
bijgevoegde extra handleidingen.
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2. Veiligheid

2.2 Algemeen

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

• De caravan mag op de openbare weg uitsluitend worden meege-
voerd door personen die beschikken over een geldig rijbewijs van 
de geschikte categorie.

• Neem m.b.t. de inbouwapparatuur (koelbox enz.) de bij het be-
treffende apparaat behorende gebruiksaanwijzingen en handlei-
dingen van de fabrikant beslist in acht. 

•  Het aan- of inbouwen van accessoires kan van invloed zijn op de 
afmetingen, het gewicht en de rijeigenschappen van de caravan; 
ook bij speciale uitvoeringen kunnen deze specificaties afwijken. 
Bij aanbouw achteraf geldt voor accessoires deels een registratie-
plicht. 

• Gebruik uitsluitend banden en velgen die voor uw caravan zijn 
toegestaan. Zie voor specificaties m.b.t. de band- resp. velgmaat 
de kentekenpapieren of hoofdstuk 13.4 Banden en velgen.

Preventieve maatregelen tegen brand
•  Laat geen kinderen en kwetsbare personen zonder toezicht in de 

caravan.  
•  Houd brandbare materialen uit de buurt van alle verwarmings en 

kooktoestellen*. 
•  Veranderingen aan de elektrische installatie of de inbouwappara-

ten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door erkende repara-
teurs. 

2.3 Brandveiligheid

De caravan is ontworpen als mobiele reisaccommodatie voor particu-
lier, niet-commercieel gebruik. Het betreft een bewoonbaar vrijetijds-
voertuig met een wooneenheid die tijdelijk of gedurende bepaalde 
seizoenen kan worden gebruikt en voldoet aan de eisen op het gebied 
van de constructie en het gebruik als voertuig op de openbare weg. 
De caravan is niet bedoeld voor gebruik als permanente woonplaats. 
Bovendien mogen er niet meer personen in het voertuig overnach-
ten dan er slaapplaatsen zijn. Op de openbare weg mag het voertuig 
uitsluitend worden gebruikt volgens de bepalingen van de wegenver-
keerswet en de Duitse regeling inzake de toelating van motorrijtuigen 
tot het wegverkeer (StVZO).

De caravan is uitsluitend bedoeld om te worden voortgetrokken door 
een personenauto, niet door een vrachtwagen, bus of dergelijke. Hij 
mag niet worden gebruikt voor het transport van personen/dieren en/
of goederen. Tijdens het rijden mogen zich geen personen/dieren in 
de caravan bevinden; op de openbare weg is de caravan uitsluitend 
bedoeld voor het meenemen van persoonlijke uitrusting. Het is niet 
toegestaan om onbeveiligde lasten en/of goederen in de caravan te 
transporteren.

Let erop dat het technisch toelaatbare totaalgewicht van de caravan 
en de toelaatbare asbelasting(en) per as niet worden overschreden.

Elk gebruik van de caravan dat afwijkt van het hier beschreven gebruik 
is verboden en is in strijd met de voorschriften.

2.1 Gebruik volgens de voorschriften

Plaatje voor de bandenspanning
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2. Veiligheid

•  Bevestig een ABC- 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.
•  Als op gas werkende apparaten* in gebruik zijn, sluit dan de gas-

toevoer af.
•  Gastanks* die niet verwijderd kunnen worden, moeten met wa-

ter worden gekoeld.
•  Schakel de stroomtoevoer af.
•  Sla alarm en bel de brandweer.
•  Bestrijd de brand alleen als dit mogelijk is zonder gevaar voor uzelf.

Rookmelder

De caravan beschikt over een op batterijen werkende rookmelder aan 
het plafond. Bij rookontwikkeling in het voertuig klinkt een hard alarm, 
dat de inzittenden waarschuwt voor een eventuele brand.
De eigen voeding met de ingebouwde 9V-blokbatterij zorgt ervoor 
dat de rookmelder onafhankelijk van de elektrische installatie van het 
voertuig werkt en ook bij uitgeschakelde stroomvoorziening in bedrijf is.

• Om de rookmelder te activeren, trekt u de afdekfolie van de   
 blokbatterij af en plaatst u de batterij.
•  Test de rookmelder met behulp van de testknop.

Rookmelder

Neem a.u.b. ook goede nota van de bij het apparaat 
geleverde gebruiksaanwijzing.

Meer informatie over de omgang met en het vervangen 
van de batterij kunt u vinden in hoofdstuk 11 Onderhoud 
en verzorging.

De rookmelder dient niet ter voorkoming van brand, 
noch is hij bedoeld om een brand te blussen. Bij gebruik 
volgens de voorschriften zorgt hij alleen voor de beslis-
sende seconden die nodig zijn om uzelf in veiligheid te 
brengen en de hulpdiensten te alarmeren.

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.

Verbanddoos
De verbanddoos moet te allen tijde onder handbereik zijn en op een 
vaste plaats in het trekkende voertuig c.q. de caravan worden bewaard. 
Na verwijdering/gebruik van materialen uit de verbanddoos moet de 
inhoud ervan onmiddellijk weer worden aangevuld. De uiterste gebruiks-
datum van bepaalde middelen moet regelmatig worden gecontroleerd.

Veiligheidsvest *
Het meevoeren van een veiligheidsvest volgens EN 471 met witte 
retroreflecterende strips en het aantrekken daarvan bij het verlaten 
van het voertuig op de openbare weg buiten de bebouwde kom en 
op pechstroken is verplicht in een aantal landen.
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2. Veiligheid

Minimale afstand tussen gevarendriehoek en 
caravan

Gevarendriehoek
Ook de gevarendriehoek moet te allen tijde onder handbereik zijn en 
een vaste plaats in het trekkend voertuig c.q. de caravan hebben, bij 
voorkeur in de buurt van de verbanddoos.

In geval van nood
• Plaats de gevarendriehoek op een afstand van minstens 100 m 

achter het voertuig!

De bestuurder moet deze veiligheidskleding dragen als het voertuig:
- buiten de bebouwde kom op een secundaire weg door een onge-

val of met pech op een onoverzichtelijk weggedeelte tot stilstand 
komt terwijl er sprake is van slecht zicht, schemering of duisternis.

- op de pechstrook van een autosnelweg door een ongeval of met 
pech is blijven steken en door het opstellen van een gevarendrie-
hoek moet worden beveiligd.

Neem nota van de nationale voorschriften van de des-
betreffende reislanden m.b.t. het meevoeren van de 
nooduitrusting.

100 m
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2.5.1 Voordat u op weg gaat

Toelating op de weg 
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 vol-
gende documenten te verkrijgen.

Kentekenbewijs op creditcardformaat (kenteken-card) Deze wordt 
naar uw adres opgestuurd binnen enkele dagen na het op naam zetten 
van uw caravan.

Tenaamstellingscode het deel dat nodig is bij overschrijving van het 
kenteken en dat u thuis moet bewaren. De tenaamstellingscode 
bestaat uit 9 cijfers en ontvangt u gedeeltelijk bij het op naam zet-
ten (eerste 4 cijfers) en gedeeltelijk als u de kentekencard ontvangt 
(laatste 5 cijfers).

Vergeet a.u.b. niet evt. een 100 km-sticker aan te vragen.

Voor de juiste procedure in deze, verwijzen wij u naar uw dealer.

2.5 Vóór de rit

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

100 km vignet

Geschiktheid voor snelheden tot 100 km/u

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).

  Deze is bij Hobby-voertuigen standaard in alle modellen   
 ingebouwd. 

4. Trekkend voertuig en caravan zijn vrij uitwisselbaar

 Verschillende caravans kunnen met verschillende trekkende 
voertuigen worden gecombineerd. 

5.  Juiste kogeldruk – meer veiligheid

6. Zie de aanbevelingen m.b.t. de kogeldruk op blz. 3.3.2
 

• Draai bij de eerste rit de wielmoeren na 50 km aan.

Laat u a.u.b. in het buitenland informeren over eventueel 
geldende nationale voorschriften m.b.t. de registratie, 
de periodieke keuring en de geschiktheid van uw cara-
van voor snelheden tot 100 km/u.

2.5.2 Vóór iedere rit Verkeersveiligheid
•  De elektrische verbinding tussen het trekkende voertuig en de 

caravan moet perfect functioneren. 
•  Controleer voor het begin van de reis of de verlichting, de richtin-

gaanwijzers en de remmen goed functioneren. 
•  Laat de remmen door een erkend garagebedrijf controleren als 

het voertuig langere tijd heeft stilgestaan (ca. 10 maanden).
• Buitenspiegels op het voertuig instellen.
•  Het dak van de caravan moet sneeuw- en ijsvrij zijn voordat u 

begint te rijden. 
•  Controleer regelmatig de bandenspanning voordat u gaat rijden. 

Een verkeerde bandenspanning kan leiden tot extra slijtage of 
beschadigingen aan de banden of een klapband veroorzaken. 

 (zie ook hoofdstuk “13.5 Banden”)
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Maak het voertuig vóór het begin van de rit 
reisklaar!

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.

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 3.4 

Stabilisatie-trekkogelkoppeling).
• Ontgrendel de handrem van de caravan.
• Draai de uitdraaisteunen en het neuswiel omhoog en zet ze vast.
• Toegangsdeur sluiten en op slot doen.
• Indien van toepassing: trek het 230V netsnoer uit de buiten-

contactdoos. 
• Indien van toepassing: zet de fietsen veilig vast op de fietsendra-

ger*, beveilig ze tegen schuiven en zorg ervoor dat de remlichten 
en de achterverlichting van het voertuig niet aan het zicht wor-
den onttrokken. Klap een onbeladen fietsendrager in en zet hem 
vast (zie hoofdstuk 5.6). 

• Borg zo nodig de reservewielhouder.
•  Berg zo nodig het zonnezeil in de caravan op.
 

Binnenruimte

Binnenruimte voorbereiden
• Sluit alle ramen en dakluiken en vergrendel ze goed.
•  Losse voorwerpen ordenen en in de kastjes opbergen.
•  Berg zware en/of grote voorwerpen (bijv. radio, zonnezeil, krat-

ten drank) vóór de reis veilig op en beveilig ze tegen schuiven (zie 
ook hoofdstuk 3.3 Belading).

•  Indien van toepassing: zet de koelbox op 12V.
•  Zorg ervoor dat vloeistoffen, ook die in de koelbox, niet kunnen 

weglekken. Sluit de gastoevoer van op gas werkende apparaten* 
af.

•  Sluit deuren en laden goed af (centrale sluiting van de keukenla-
den sluiten).

•  Sluit en vergrendel de achterklep.
•  Berg het opstapje veilig op in de caravan.
• Maak de tafel vast en laat deze zo mogelijk neer.
•  Schakel de binnenverlichting uit, zet in hoogte verstelbare lam-

pen in de bovenste positie.
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Ing. H. Striewski GmbH, Harald-Striewski-Str.15, 24787 Fockbek

Hobby Wohnwagenwerk

Belast het voertuig niet te zwaar! Houd beslist re-
kening met de toelaatbare asbelasting, het technisch 
toelaatbaar gewicht en de toegestane hoogte, breedte 
en lengte van de caravan.

Zorg voor voldoende ventilatie. Dek ingebouwde venti-
latieroosters (dakluiken met ventilatierooster) nooit af. 
Houd ventilatieroosters vrij van sneeuw en bladeren 
i.v.m. verstikkingsgevaar. 

Breng goed zichtbaar op het dashboard een briefje met 
alle belangrijke afmetingen en gewichten aan.
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2. Veiligheid

2.6 Tijdens de rit

Maak vóór de eerste grote rit een proefrit of volg een veiligheidstrai-
ning, om uzelf vertrouwd te maken met het rijgedrag van de combi-
natie. Oefen ook het achteruit rijden.

Voor het rijden geldt

• Om ervoor te zorgen dat de combinatie goed rijdt en remt, is het 
essentieel dat de aankoppelhoogtes van het trekkende voertuig en 
de aanhanger overeenkomen.

• Onderschat de lengte en breedte 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.
•  Bij slingerbewegingen nooit accelereren.
•  Bergafwaarts beslist niet harder dan bergopwaarts rijden.
•  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 lig-
gen, d.w.z. zodra de combinatie gestrekt is.

•  Bij het inhalen van of ingehaald worden door vrachtwagencom-
binaties of bussen kan de caravancombinatie in een luchtstroom 
terecht komen. Hierdoor kan de voertuigcombinatie neiging tot 
overstuur vertonen en aan het slingeren raken. 

• Rijd anticiperend en las bij lange ritten regelmatig pauzes in.

Rijden

Het verblijf in de caravan is tijdens het rijden bij de wet 
verboden!

Remmen
Het remgedrag van een combinatie van trekkend voertuig en aan-
hangwagen wijkt af van dat van een personenauto. Om die reden is 
het zinvol, met name voor ongeoefende bestuurders, op een geschikt 
terrein een aantal voorzichtige remtests uit te voeren. De remweg 
van een combinatie van trekkend voertuig en aanhangwagen is langer 
dan die van een personenauto. 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.
•  Kies bij bergafwaarts rijden geen hogere versnelling dan bij bergop-

waarts rijden.
• Tijdens langdurige bergritten kan het door voortdurend oplopen van 

de caravan gebeuren dat de wielremmen bijzonder warm worden, 
zodat er in voorkomende gevallen voldoende tijd moet worden 
genomen om ze weer te laten afkoelen.

Rijden van bochten
Uw combinatie is veel langer dan een gewone auto.

Voor het rijden van bochten geldt
•  Rijd niet te scherp en te snel een bocht in!
•  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. Veiligheid

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 as-

sisteren.

In de inrijdperiode van de reminrichting kan afhankelijk 
van het model sprake zijn van een relatief sterke slij-
tage van de remvoeringen. Ondanks de automatische 
remverstelling bij Hobby caravans moet na 500 km de 
basisinstelling van de rem door een erkende vakgarage 
worden gecontroleerd en zo nodig opnieuw worden in-
gesteld (eerste controle).

Als er sprake is van storingen of onvolkomenheden in 
het rijgedrag van de caravan, bel dan de wegenwacht en 
laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitslui-
tend uitvoeren door een erkend garagebedrijf.

Voor achteruitrijden geldt
•  De caravan beweegt tegengesteld aan de richting waarin u de 

auto stuurt.
•  Bij achteruitrijden iemand laten assisteren.

Gebruik bij het handmatig verplaatsen van de caravan 
uitsluitend de rangeergrepen aan voor- en achterzijde; 
duw niet tegen de kunststof onderdelen of de wanden.

2.7 Na de rit

Rangeergreep vóór

Achteruitrijden
Uw Hobby-caravan heeft een remsysteem met automatisch achter-
uitrijsysteem. Dit maakt het mogelijk om achteruit te rijden zonder dat 
de oplooprem wordt geactiveerd, omdat de oploopinrichting in principe 
geen onderscheid kan maken tussen het oplopen of achteruitrijden van 
de caravan. Bij het achteruitrijden van de caravan moet eerst een gering 
resterend remkoppel worden overwonnen om het automatische achteruit-
rijdsysteem te activeren. Vervolgens kan de aanhanger zonder problemen 
achteruit worden gereden. 

Bij de volgende voorwaartse beweging van de caravan worden automa-
tisch weer de normale remeigenschappen tot stand gebracht.

Tijdens het achteruitrijden is de rem van de caravan 
gedeactiveerd.

Rangeergreep achter

Kampeerplaats

Voor de kampeerplaats geldt
• Zoek de staanplaats zo mogelijk bij daglicht.
•  Kies een zo horizontaal mogelijke kampeerplaats.
•  Controleer bij de ingang of de caravan horizontaal staat (.
•  Hef een schuine stand in de lengterichting op met het neuswiel.
•  Egaliseer een dwarshelling door geschikte planken of oprijwiggen 

onder de wielen te leggen.



11

2. Veiligheid

Compenseer hoogteverschillen niet met de uitdraai-
steunen!

Waterinstallatie

Stilstaand water in de verswaterjerrycan of in de waterleidingen 
wordt na korte tijd ondrinkbaar.

Controleer daarom vóór elk gebruik of de waterleidingen en de drink-
waterjerrycan schoon zijn. Desinfecteer en spoel regelmatig uw 
drinkwaterinstallatie – beslist vóór elke reis.

Zorg er absoluut voor dat het restwater volledig wordt 
afgetapt voordat de waterjerrycan wordt gevuld.

Caravan plaatsen

Voor het plaatsen van de caravan geldt
•  Handrem aantrekken.
•  Draai de uitdraaisteunen slechts zover uit dat het gewicht nog op 

de as blijft steunen (De kruk bevindt zich in de garderobekast of 
in de disselbak*).

•  Leg bij een zachte bodem onderleggers onder de uitdraaisteunen.
•  Zet de wielen stevig vast met onderlegwiggen. De onderlegwig-

gen bevinden zich aan de zijkant onder het voertuig in de buurt 
van de wielen.

Een veeraccumulator aan de handremhendel zorgt er-
voor dat de remmen niet vanzelf kunnen lossen, ook 
niet wanneer de draairichting verandert van vooruit- 
naar achteruitrijden. Bij een geactiveerd automatisch 
achteruitrijdsysteem moet de handremhendel hiervoor 
over het dode punt heen in de eindstand komen. 

Trek de handrem bij temperaturen onder nul hooguit 
lichtjes aan, zodat deze niet vastvriest.

Apparaten omschakelen

Voor het omschakelen van de apparaten geldt
•  Schakel de koelbox om van 12V op 230V, omdat de 12V-voorzie-

ning bij staande motor (van het trekkende voertuig) na korte tijd 
automatisch wordt uitgeschakeld..

Als de contactdoos van de aanhanger op de juiste wijze 
(DIN ISO 11446) is aangesloten op het trekkend voer-
tuig zal de accu van het trekkend voertuig bij uitgescha-
kelde motor niet leeglopen ingeval de koelbox nog op 
12V is geschakeld.
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3. Chassis

3.1 Algemeen

Het 17-cijferige voertuigidentificatienummer bevindt zich rechts 
vooraan op de trekstang.

Bovendien staat het VIN vermeld op het fabrieksplaatje.

Houd a.u.b. het VIN bij de hand bij elke aanvraag en bij elk bezoek 
aan uw dealer.

Typeplaatje

3.2 Voertuigidentificatienummer (VIN)

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! 

Met het oog op de verkeersveiligheid dient het chassis van een caravan 
even zorgvuldig onderhouden te worden als het trekkend voertuig zelf. 
Laat het onderhoud uitvoeren door uw HOBBY-dealer. Gebruik bij 
vervanging van onderdelen uitsluitend de door de fabrikant hiervoor 
bestemde originele onderdelen.

Technische veranderingen mogen alleen worden 
doorgevoerd met toe-stemming van de fabrikant.

Caravans zijn in principe niet bedoeld om te worden 
voortgetrokken door vrachtauto’s, bestelwagens of 
busjes. Als dit vaak gebeurt kan schade optreden.

Verwijder of verander het fabrieksplaatje niet.

Het fabrieksplaatje bevindt zich op de zijwand, rechts 
naast de toegangsdeur.

Hobby-fabrieksplaatje

Vergunningnummer
Voertuigidentificatienummer (VIN)
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht

Toelaatbare asbelasting 1ste as
Toelaatbare asbelasting 2de as

max. kogeldruk

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
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3. Chassis

3.3 Belading Voor de belading geldt
•  Verdeel het gewicht van de lading evenwichtig over het linker en 

rechter gedeelte van de caravan. Zware voorwerpen of voor-
werpen die veel ruimte innemen dienen zo dicht mogelijk bij de 
assen te worden opgeborgen.

• Zorg ervoor dat de achterkant van de caravan niet te zwaar 
wordt belast (slingergevaar).

• Hoe lager het zwaartepunt van de caravan, hoe beter het gedrag 
in bochten en het algehele rijgedrag.

•  Berg de bagage in de caravan zelf en lichte voorwerpen (kleding) 
op in de opbergruimten.

•  Zware voorwerpen veilig opbergen, zodat ze niet kunnen gaan 
schuiven.

•  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.

•  Deuren en bovenkasten sluiten.
•  Controleer na belading de technisch toelaatbare maximummassa 

en de asbelasting.

3.3.1 Algemeen

De in de voertuigpapieren vermelde maximale asbela-
sting en de technisch toelaatbare totale massa mogen 
niet worden overschreden.
Overbelading kan leiden tot uitval van een band of 
zelfs een klapband! Hierdoor bestaat het risico dat de 
controle over het voertuig wordt verloren. U brengt 
daardoor uzelf en ook andere weggebruikers in gevaar. 

Als u niet zeker weet of u het voertuig te zwaar hebt bela-
den, moet u het wegen op een openbare weeg-installatie. 

Vastzetten van de lading

Sjorogen

Met behulp van de sjorogen in het voertuiginterieur kunnen voorwer-
pen door het gebruik van geschikte bevestingsbanden (niet standaard 
meegeleverd) worden beveiligd tegen schuiven tijdens het rijden.

Controleer vóór het begin van een rit altijd of de sjorogen 
nog stevig vastzitten.

Het maximale totaalgewicht van de door de vier sjorogen 
beveiligde bagage bedraagt 55 kg!

In principe is de eigenaar c.q. bestuurder van het voertuig 
verantwoordelijk voor de juiste borging van de meegevo-
erde bagage. Gebruik zo mogelijk hiervoor goedgekeurde 
spanriemsystemen.

Gebruik nooit rubberen riemen om bagage vast te zetten. 
Denk daarbij aan de buitengewoon hoge rijdynamische 
krachten die kunnen optreden in een gevaarlijke situatie 
of bij een noodstop.

Let op: Hoe zwaarder de bagage die aan de achterkant 
wordt meegevoerd, hoe onvoorspelbaarder het rij- en 
remgedrag.
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3. Chassis

Steunlastindicatie bij neuswiel

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:
• Stel de kogeldruk juist in! Gebruik daarvoor bijv. een gangbare 

personenweegschaal, die d.m.v. een houten lat (ca. 400 mm lang) 
verticaal onder de trekhaak wordt bevestigd. Eventueel kan de 
verticale last grof worden geschat via de in het neuswiel geïnte-
greerde kogeldrukmeter m. De dissel van de aanhanger moet in 
dat geval horizontaal staan.

•  Controleer de kogeldruk vóór het begin van iedere rit!
•  De voorgeschreven steunlasten (zie punt 2 of typeplaatje) alsook 

het toegestane totaalgewicht van zowel trekkend voertuig als 
aanhanger mogen niet worden overschreden!

4

3.3.2 Kogeldruk

3.3.3 Definitie van de massa
Voor de berekening van het gewicht (massa) en het daaruit voortvloei-
ende laadvermogen van caravans geldt voor voertuigen op Europees 
niveau de EU-verordening nr. 1230/2012. In het volgende gedeelte 
worden de gehanteerde begrippen en berekeningsgrondslagen ver-
duidelijkt.

1. Technisch toelaatbare totaalmassa (t.t.t.)
De specificatie van de technisch toelaatbare totaalmassa geschiedt op 
basis van de fabrikantgegevens. Deze massa houdt rekening met de 
specifieke gebruiksomstandigheden die zijn gebaseerd op het type en 
het constructietechnische prestatievermogen van de caravan, inclusief 
factoren als de stevigheid van het materiaal, het draagvermogen van 
de assen en banden etc. Deze massa mag om veiligheidstechnische 
redenen in geen geval worden overschreden.

Zo wordt de kogeldruk juist bepaald:

1. Stel uzelf op de hoogte van de maximale kogeldruk van het trek-
kende voertuig (autopapieren, typeplaatje,trekhaakplaatje).

2.  De maximaal toegestane steunlast van uw Hobby-caravan be-
draagt 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.

Bagagecategorieën in de caravan
-  Lichte voorwerpen j als handdoeken en licht linnengoed.
-  Middelzware voorwerpen k als kleding, linnengoed en levens-

middelen.
-  Zware voorwerpen l als zonnezeil, bootmotor of kratten met 

drank.

Bagagecategorieën
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3. Chassis

3. Accessoires / speciaal toebehoren
Massa van de uitrusting die vooraf in de fabriek aanvullend op de 
standaard uitrusting aan, op of in de caravan wordt gemonteerd. De 
speciale toebehoren worden in de feitelijke massa van het voertuig 
aangegeven als het
−  niet tot de standaard omvang van de uitrusting behoort,
−  is gemonteerd onder de verantwoordelijkheid van Hobby,
−  door de klant kan worden besteld.

Als men afziet van de onder punt 2 (rijklaar gewicht) 
weergegeven uitrustingsstukken en vloeistoffen, dan 
neemt de nuttige belasting c.q. het laadvermogen (punt 
5) toe met deze waarde.

4. Feitelijke massa
Het totaal van het ‘rijklaar gewicht’ en de fabrieksmatig aangebrachte 
speciale toebehoren resp. de accessoires.

5. Nuttige belasting / laadvermogen
Verschil tussen de technisch toelaatbare maximummassa en de feitelijke 
massa van het voertuig.

6. Minimale nuttige belasting
De nuttige belasting moet minstens overeenkomen met de waarde 
van de formule 10 x (n + L), waarbij geldt:
n – maximum aantal slaapplaatsen
L – totale lengte van de opbouw

Voor het bepalen van de minimale nuttige belasting telt mee het gewicht 
van voorwerpen die de gebruikers in de caravan bij zich kunnen hebben 
en die niet in het rijklaar gewicht of bij het speciale toebehoren zijn 
inbegrepen (bijv. kleding, toilet- en keukeninrichting, levensmiddelen, 
campinguitrusting, speelgoed).

Het resterende laadvermogen (5.) moet altijd groter zijn dan of gelijk zijn 
aan de minimale nuttige belasting (6.) Hierop moet bij de configuratie 
van het voertuig worden gelet.

2. Rijklaar gewicht
Het rijklaar gewicht komt overeen met de massa van het standaard 
voertuig inclusief alle fabrieksmatig ingebouwde standaardvoor-
zieningen, plus alle uitrustingsstukken en vloeistoffen die voor een 
veilig en correct gebruik van het voertuig noodzakelijk zijn. Bij het 
model BEACHY maakt een gevulde verswater jerrycan van 13 liter 
deel uit van de basisuitrusting (13 kg).
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3. Chassis

Stabilisatie-trekkogelkoppeling

Aankoppelen 
• Haak de breekkabel in het daarvoor bedoelde bevestigingsoog  
 (zie 3.6 parkeerrem, hoofdstuk Losbreekreminrichting).
• De geopende stabilisatiekoppeling wordt op de koppelingskogel 

van het trekkend voertuig geplaatst.
 Door druk in neerwaartse richting – meestal is de kogeldruk 

voldoende – sluit de trekkogelkoppeling automatisch (hendel in 
stand k). Draai hiervoor het neuswiel in.

• Steek de 13-polige stekker in een draaibeweging met de schroef-
draad mee in de contactdoos van het trekkende voertuig. 

• Zet het neuswiel vast (zie 3.5 neuswiel).

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

De stabilisatie-trekkogelkoppeling mag uitsluitend 
worden gebruikt met koppelingskogels van de klasse A 
(kogels met diameter 50 mm conform ISO 1103) van de 
ECE R55. Let er beslist op dat de kogel van uw trekhaak 
blank en vetvrij is.

De caravan is uitgerust met een stabilisatie-trekkogelkoppeling van de 
klasse B50-X, waarmee slinger- en knikbewegingen van de aanhanger 
worden verminderd. Dit systeem voldoet aan de norm ISO 11555-1 en 
is toegelaten voor gebruik tot een maximumsnelheid van 100 km/h.

Raadpleeg tevens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing en veiligheids-
instructies van de fabrikant.

3.4 Stabilisatie-trekkogelkoppeling KS 25

NB: De stabilisatie-trekkogelkoppeling blijft onderhevig 
aan natuurkundige wetmatigheden.

Wanneer de grenswaarden (snelheid en gewichtsver-
houdingen) overschreden worden, is de bestuurder 
verantwoordelijk voor de gevolgen van ontbrekende 
tractie en spoorkracht. Neem dus ondanks het extra 
veiligheidspakket geen onnodig risico. 

De maximale stabiliserende werking van de voertuigcom-
binatie hangt in grote mate af van de effectiviteit van de 
frictievoeringen in de kogelkoppeling resp. de toestand 
van de trekhaakkogel. Controleer daarom regelmatig de 
frictie-elementen op slijtage. De frictie-elementen moeten 
absoluut olie- en vetvrij zijn.
De rijstabiliteit van de caravan hangt in hoge mate ook af 
van de belading, de bandenspanning en de toestand van 
de banden.

Bij dacromet-gecoate (mat-zilveren corrosiewerende 
coating) en gelakte koppelingskogels moeten vóór het 
begin van de eerste rit de aanwijzingen uit hoofdstuk 
11.2 Onderhoud en verzorging van de trekinrichting in 
acht worden genomen.

Stabilisatie-trekkogelkoppeling openen en 
sluiten

1

2
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3. Chassis

Bij een ingeschakeld stabilisatiesysteem moet tijdens 
het rijden de bedieningshendel vrij zijn van voertuig- of 
aanbouwdelen. Dat wil zeggen: bij het naar binnen schu-
iven van de trekstang en een gelijktijdige draaibeweging 
van de KS 25 mogen deze de handremhendel of andere 
aanbouwdelen niet raken.

Als het stabilisatiesysteem is uitgeschakeld, mag niet 
worden gereden!

Activeren van de stabilisatie-inrichting 
• Hiervoor moet de bedieningshendel uit de gesloten stand k 

naar beneden tot aan de aanslag, stand l, worden gedrukt. 
Daarbij wordt een aantal veren gespannen die via de bedienings-
hefboom op de bolkap met de frictie-elementen tegen de kogel 
aan drukken. De bedieningshefboom ligt daarna nagenoeg even-
wijdig aan de disselas. 

•  Omdat een zekere krachtsinspanning nodig is om het stabilisatie-
systeem te activeren, is het aan te bevelen – zoals weergegeven 
op de afbeelding hiernaast – om eerst kracht te zetten in richting 
n en daarna tevens de eigenlijke veerkracht in richting o.

Uitschakelen van de stabilisatie-inrichting  
• Trek de bedieningshendel langzaam over het dode punt heen 

naar boven, zodat deze zelfstandig in de juiste positie k springt.

Signaalpen en positie slijtage-indicatie

Wanneer de KS 25 niet op de juiste manier op de trek-
haak wordt bevestigd, kan de caravan van het voertuig 
losraken. Na het aankoppelen moet het groene cilindervlak 
van de signaalpen zichtbaar zijn! Open anders nogmaals de 
kogelkoppeling en zorg voor een correcte aankoppeling.

Door het omlaagdraaien van het neuswiel mag de trekko-
gelkoppeling niet meer van de koppelingskogel losraken.

Aankoppelen controleren 
• De trekkogelkoppeling is gesloten als de hendel zich in stand k 

of l bevindt en het groene cilindervlak van de signaalpen op 
het controlevlak op de bovenkant van de trekkogelkoppeling m 
zichtbaar is.

Ga niet op de dissel staan bij een aangekoppelde caravan.  
De maximale kogeldruk van caravan en/of trekkend voer-
tuig zou overschreden kunnen worden en de combinatie 
zou kunnen knikken.

Gebruik bij het verplaatsen van de caravan uitsluitend 
de daarvoor bestemde rangeergrepen (zie hoofdstuk 2.7 
Na de rit) en nooit de bedieningshendel van de KS 25. 

Til de caravan niet aan de koppeling omhoog! Bij hogere 
kogeldruk kan het aan-of afkoppelen worden vergemak-
kelijkt door gebruik te maken van een neuswiel.

Kom niet met de hand in de geopende stabilisatie-trek-
kogelkoppeling! Het sluitmechanisme zou geactiveerd 
kunnen worden en kunnen leiden tot letsel aan de handen 
door beknelling.

Tijdens het rijden moet de stabilisatie geactiveerd zijn!

Geactiveerd stabilisatiesysteem

3

1

2

4

9

Vereenvoudigde activering

5

6

7
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Slijtage-indicatie van de frictievoeringen

Controle van het stabilisatiesysteem
Na het aankoppelen en activeren van het stabilisatiesysteem kan 
de toestand van de wrijvingselementen van boven r worden 
gecontroleerd:
- Bevindt de slijtage-indicatie q zich in de groene “+”-zone, dan 

bevinden de frictievoeringen zich in een goede slijtagetoestand.
- Als de indicatie ter hoogte van de scheidingslijn staat, dan 

moeten de frictie-elementen worden vervangen (zie hoofdstuk 
11.2 trekinrichting).

- Als de indicatie zich in de rode “–“-zone bevindt, is er geen 
sprake meer van een stabilisatiefunctie. De wrijvingselementen 
moeten dan onmiddellijk worden vernieuwd. De geschiktheid 
voor snelheden tot 100 km/uur vervalt. Vermijd het rijden met 
de caravan totdat de frictie-elementen zijn vervangen!

Als de frictie-elementen moeten worden vervangen/ver-
nieuwd, dan moet tevens de toestand van de koppelings-
kogel op het trekkende voertuig worden gecontroleerd. 
De optimale demping bij nieuwe frictievoeringen wordt 
bereikt na een zekere inrijperiode.

Afkoppelen 
• Ontspan de oploopinrichting zodat de vouwbalg p volledig is 

uitgevouwen.
•  Trek de parkeerrem aan en borg de wielen van de caravan zo 

nodig met onderlegwiggen.
•  Trek de 13-polige stekker eruit en maak vervolgens de breekkabel los.
•  Trek de bedieningshendel langzaam naar achteren en aansluitend 

naar boven in stand k om de stabilisatie uit te schakelen.
•  Til de hendel verder tot aan de aanslag op naar stand j zodat 

de koppeling volledig wordt geopend. Houd de hendel in deze 
stand vast.

• Na het neuswiel te hebben uitgedraaid kan de caravan worden 
gescheiden van het trekkende voertuig.

Als de caravan langdurig niet wordt gebruikt, moet hij 
met gesloten trekkogelkoppeling worden geparkeerd.

Koppel de caravan alleen op een horizontale ondergrond 
los, nooit in de buurt van stijgingen of hellingen.

8
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Neuswiel Omhoogdraaien en vastzetten 

Handremhendel

Laten zakken
•  Draai de knevelschroef k los.
•  Laat de neuswielbuis l zo ver zakken totdat het neuswiel ca. 70 

mm afstand tot de bodem heeft.
•  Draai de knevelschroef k vast.
•  Laat het neuswiel zakken door de kruk m tegen de wijzers van 

de klok in te draaien totdat deze de bodem raakt.
•  Koppel de caravan van het trekkende voertuig af en draai het 

neuswiel zo nodig verder uit.

3.5 Neuswiel
Omhoogdraaien en vastzetten 
•  Koppel de caravan aan het trekkend voertuig en richt daarbij het 

neuswiel j naar achteren toe.
•  Draai de knevelschroef k los.
•  Trek de neuswielbuis l zo ver mogelijk omhoog.
•  Draai de knevelschroef k vast.
•  Draai m.b.v. de kruk m het neuswiel zo ver mogelijk omhoog in 

de richting van de wijzers van de klok en borg hem tegen ver-
draaien.

Zorg ervoor dat het neuswiel tijdens het rijden altijd 
volledig omhoog is gedraaid en geborgd.

De maximummassa waarmee het steunwiel en zijn klem-
mechanisme mogen worden belast, komt overeen met 
de maximaal toegestane steunlast (100 kg).

3.6 Handrem De onderdelen van de reminrichting, met name oploopinrichting, 
overbrengingsinrichting en wielrem zijn gecontroleerd volgens de 
desbetreffende EG-richtlijnen en mogen uitsluitend worden gebruikt 
in de toegelaten combinatie. Wanneer u wijzigingen aan de reminrich-
tingcomponenten aanbrengt, vervalt deze goedkeuring. Wijzigingen 
zijn alleen toegestaan met goedkeuring van de fabrikant.

Combinatie parkeren of weg-zetten
Bij het parkeren of wegzetten van de combinatie moet de handrem 
van de caravan worden aangetrokken.

Rem aantrekken
•  Trek de handremhefboom aan de greep j omhoog tot aan de 

aanslag. Door de gasdrukveer wordt de handremhefboom in de 
eindstand gedrukt.

Rem los zetten
•  Duw de handremhendel naar voren in de uitgangspositie terug.

Bij het achteruit parkeren van de caravan moet de hand-
remhendel over het dode punt heen in de eindstand ko-
men, want anders functioneert de handrem niet optimaal.

4

2

3

1

1
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Losbreekreminrichting

De losbreekkabel moet vóór elke rit aan het daarvoor 
bestemde bevestigingsoog van het trekkend voertuig 
worden bevestigd (niet afgebeeld).

Bevestiging van de losbreekreminrichting 
d.m.v. bevestigingsoog aan de trekhaak

2

De losbreekreminrichting is met de handrem gecombineerd. In het 
geval dat de caravan onbedoeld losraakt van het trekkende voertuig, 
wordt de handremhendel door de trekwerking van de losbreekkabel k 
aangetrokken resp. over het dode punt getrokken. De handrem wordt 
geactiveerd en de caravan wordt met een noodstop afgeremd. Dit 
voorkomt dat de caravan na de ontkoppeling onbelemmerd verder rolt. 

Om de breekkabel aan het trekkend voertuig te bevestigen, moet de 
karabijnhaak aan het daarvoor bestemde bevestigingsoog worden 
gehangen (plaatsing afhankelijk van het model van het trekkende vo-
ertuig). Als er geen bevestigingsoog aanwezig is, leg dan de breekkabel 
eenmaal om de trekhaak heen, vorm een lus en bevestig de karabijnhaak 
rechtstreeks aan de kabel (zie op de foto nr. l).

Let bij een eventuele vervanging van de karabijnhaak op een gelijkwaar-
dig alternatief. Uw Hobby caravan beschikt standaard over een brand-
weerkarabijnhaak. Een zogeheten veerhaak mag niet rechtstreeks aan 
het bevestigingsoog worden bevestigd, omdat deze alleen als sluiting 
van een lus voldoende kracht heeft om de rem volledig aan te trekken.

Neem a.u.b. zo nodig de nationale voorschriften voor de 
bevestiging van de losbreekreminrichting in acht.

Bevestiging van de losbreekreminrichting 
zonder bevestigingsoog

1.  Als de trekstang bij aangetrokken handrem tot meer dan de helft (ca. 
45 mm) naar binnen kan worden geschoven, moet de reminrichting 
onmiddellijk door een garagebedrijf worden bijgesteld.

Oploopinrichting controleren

Wij adviseren u vóór het begin van iedere rit de oploo-
pinrichting te controleren op correct functioneren.

3.7 Oploopinrichting en wielremmen
Het oploopremsysteem bestaat uit de oploop-inrichting, een overbren-
gingsinrichting en de wielremmen. De oplooprem zorgt ervoor dat de 
caravan bij het oplopen op het trekkend voertuig automatisch wordt 
afgeremd. D.w.z. het oploop-remsysteem werkt onafhankelijk van het 
remsysteem van het trekkende voertuig. De opgewekte remkracht 
is voornamelijk afhankelijk van de intensiteit van de afremming van 
het trekkende voertuig en de laadtoestand van de caravan. Een in de 
oploopinrichting geïntegreerde schokdemper met een gedefinieerde 
grenswaarde zorgt enerzijds voor een comfortabel oplopen en voor-
komt anderzijds dat de caravan al gaat afremmen zodra het trekkende 
voertuig even gas terugneemt of in een andere versnelling overschakelt.

3

2. Trek ter controle van de grenswaarde de handrem aan en schuif 
de caravan zo ver achteruit totdat de handremhendel volledig 
omslaat. Schuif aansluitend de stabilisatie-trekkogelkoppeling in 
de oploopinrichting. De trekstang moet door het gaskussen in de 
hydraulische demper weer zelfstandig in de nulstand uitschuiven. 
Mocht dit langer dan 30 sec. duren, dan moet de oploopinrichting 
in een garagebedrijf worden gecontroleerd.
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Wielremmen

Alle caravanmodellen beschikken over een automatische remverstel-
ling, de slijtage van de remvoeringen wordt automatisch gecompen-
seerd. 

•  Het regelmatig bijstellen van de remmen is overbodig.
•  Bij het achteruit rijden wordt de verstelling automatisch 
 gedeactiveerd.

Ondanks de remverstelling blijven remvoeringen over het algemeen 
onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage. Daarom moet de toestand 
van de voeringen om de 5000 km of uiterlijk na een jaar worden ge-
controleerd. Visuele controle vindt plaats via de kleine kijkgaten aan 
de achterzijde van de wielremmen.

Als bij een controle van de oplooprem de trekstang meer dan 45mm 
naar binnen kan worden geschoven, raadpleeg dan een erkend gara-
gebedrijf.

Elke caravan moet na 500 km worden gecontroleerd 
door een garagebedrijf (eerste controle) (zie ook 11.3 
Remmen).

• Zorg voor voldoende afkoeling van de remmen bij 
afdalingen op bergpassen. 

• Rijd in een lage versnelling en in een rustig tempo 
bergafwaarts. 

• Zorg ervoor dat de oplooprem regelmatig wordt ge-
lost, om te voorkomen dat de aanhanger voortdurend 
oploopt en de caravan met slepende remmen afdaalt. 

• Maak beslist gebruik van parkeerplaatsen en -inham-
men om de remmen te laten afkoelen. 

Neem in dit verband beslist ook goede nota van de 
afzonderlijk bijgevoegde gebruiksaanwijzing van de 
fabrikant van de assen en remmen (Knott).

3.8 Elektronisch trailerstabiliseringssysteem (ETS Plus)*
ETS Plus is een achteraf in te bouwen veiligheidssysteem voor cara-
vans van het merk Hobby met mechanische oplooprem. Het signaleert 
automatisch gevaarlijke slingerbewegingen en stabiliseert zo nodig de 
combinatie door een gerichte remingreep aan de caravan.

Voor het inbouwen van ETS Plus is geen aparte TÜV-
controle vereist. 

Het ETS Plus systeem geeft met behulp van een led 
op de dissel aan of de koppeling met het trekkende 
voertuig correct is. Het ETS Plus systeem voert na het 
aankoppelen een zelftest uit. Na ca. 3 seconden springt 
de led op groen. De voertuigcombinatie is nu startklaar. 
Neem a.u.b. ook goede nota van de aanwijzingen in de 
handleiding van de fabrikant.
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• Controleer vóór het begin van elke rit de lichtdiode (led) 
van ETS Plus.

•  ETS Plus werkt bij temperaturen van -20°C tot 65°C.
•  Kom niet met de hand in het bewegende deel van 

de centrale ETS Plus-unit.
• De continu plus op de 13-polige contactdoos van 

het trekkende voertuig moet beveiligd zijn met een 
zekering van minimaal 15 A en maximaal 20 A.

•  De grotere mate van veiligheid die door ETS Plus 
wordt geboden, moet u niet verleiden om risico’s 
met betrekking tot de veiligheid te nemen. U dient 
de rijsnelheid altijd aan te passen aan de weersom-
standigheden, de toestand van de weg en de actuele 
verkeerssituatie.

•  De fysiek bepaalde grenzen kunnen ook door ETS 
Plus niet worden opgeheven. Houd hier rekening 
mee bij een nat of glad wegdek.

•  Caravans met een hoog zwaartepunt kunnen kan-
telen voordat er slingerbewegingen optreden.

•  Aan de reminrichting mogen geen ondeskundige 
veranderingen worden/zijn aangebracht. Dit zou het 
functioneren van ETS Plus nadelig kunnen beïnvloeden.

Als de led van ETS Plus niet continu op groen blijft staan, raadpleeg dan de onderstaande tabel:

LED-indicatie Betekenis Probleemoplossing

Groen knipperend (snel) 
x_x_x_x

Remingreep of zelftest
(voortzetting van de reis mogelijk)

-

Groen knipperend (korte 
pulsen)
x___x___

In de energiespaarstand
(voortzetting van de reis mogelijk)

Na ca. drie seconden rijden schakelt het systeem over 
op de standby-modus.

Groen knipperend (langzaam)
 xxx__xxx__

Systeem resp. remmen te heet
(voortzetting van de reis mogelijk)

Rijd voorzichtig door. Na 120 seconden afkoelen 
weer volledige bedrijfsgereed.

Rood knipperend 
_x_______

Fout in de stroomvoorziening 
(bijv. loszittend contact of span-
ning te laag)
(voorzichtige voortzetting van de 
reis mogelijk)

• Controle van de insteekbedrading.
• Sluit het systeem gedurende 20 minuten af en 

vervolgens weer aan.
Is het probleem niet opgelost?: Neem contact op met
een dealer/garagebedrijf.

Rood knipperend 
_x_x_____

Mechanische fout (bijv. geen 
remkabel aangesloten / rem-
men sterk versleten / systeem 
verkeerd gemonteerd)
(voorzichtige voortzetting van de 
reis mogelijk)

• Visuele controle van de reminrichting c.q. van de 
montage van het ETS Plus systeem / controle 
instelling van de reminrichting.

• Sluit het systeem gedurende 20 minuten af en 
vervolgens weer aan.

Is het probleem niet opgelost?: Neem contact op met
een dealer/garagebedrijf.

Rood knipperend 
_x_x_x___

Fout in de centrale verwer-
kingseenheid (bijv. parkeerrem 
geactiveerd / remstangen bij 
montage voorgespannen)
(voorzichtige voortzetting van de 
reis mogelijk)

• Maak zo nodig de parkeerrem los (de oploopinrich-
ting moet daarbij compleet zijn uitgeschoven).

• Controleer zo nodig de instelling van de remstangen.
• Sluit het systeem gedurende 20 minuten af en 

vervolgens weer aan.
Is het probleem niet opgelost?: Neem contact op met
een dealer/garagebedrijf.

LED brandt niet ETS Plus is inactief
(voorzichtige voortzetting van 
de reis mogelijk)

• Koppel de 13-polige aanhangerkabel van het trekkend 
voertuig los.

• Visuele controle stekkers en contacten
• Controle of continu plus op contactdoos beschikbaar is.
• Sluit de 13-polige aanhangerkabel op het trekkend 

voertuig aan.
Is het probleem niet opgelost?: Neem contact op met
een dealer/garagebedrijf.
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4.2 Banden In de kentekenbewijzen deel I en II staat nog slechts één bandenmaat 
vermeld. Deze hoeft niet per se overeen te stemmen met de op het vo-
ertuig gemonteerde bandenmaat. In het conformiteitscertificaat (CoC, 
Certificate of Conformity) staan mogelijke bandenmaten vermeld.

Andere banden mogen slechts worden gebruikt als de fabrikant ze 
heeft goedgekeurd voor uw caravan.

Neem bij onduidelijkheden contact op met uw dealer.

•  Controleer de banden regelmatig op gelijkmatige profielslijtage, 
profieldiepte en uiterlijke beschadigingen.

•  Gebruik altijd banden van hetzelfde soort en type (zomer- of win-
terbanden).

•  Rijd nieuwe banden de eerste 100 km voorzichtig in, zodat ze hun 
volledige gripvermogen kunnen ontwikkelen.

Ontzie uw banden tijdens het rijden
• Voorkom hard remmen en het starten met plankgas.
•  Vermijd lange ritten op slechte wegen.
•  Rijd nooit met een te zwaar beladen voertuig

4.1 Wielen Voor wielmoeren geldt
Draai bij een nieuw voertuig en na elke (de)montage van de wielen de 
wielbouten of wielmoeren na de eerste 50 km en de daaropvolgende 
100 km aan.

Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend de originele wielen en 
bevestigingsmaterialen. Controleer daarna regelmatig of de wielbouten 
resp. wielmoeren nog stevig vastzitten.

Aandraaimomenten van de wielmoeren resp. wielbouten:

Controleer aanhaalmomenten eens in de 5000 km of 
minstens eenmaal per jaar.

Velg Wielbouten Aandraaimoment
Stalen velg M12 x 1,5 x 24 110 Nm

Lichtmetalen velg M12 x 1,5 x 28 120 Nm
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4.3 Bandenspanning 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.
• De controle dient met koude banden te geschieden.
• Bij het controleren of bijvullen van warme banden moet de druk 

0,3 bar hoger zijn dan bij koude banden.
•  Indien het rijden met geringe bandenspanning niet te vermijden 

is (van de camping naar het dichtstbijzijnde tankstation) mag de 
maximum-snelheid ten hoogste 20 km/h bedragen.

Voor de bandenspanning geldt
- correcte bandenspanning j
- te lage bandenspanning k
- te hoge bandenspanning l

Een te lage spanning leidt tot oververhitting van de band. 
Ernstige schade aan de band kan daarvan het gevolg zijn. 

Een te hoge bandenspanning leidt tot een hogere slijtage 
van het loopvlak en kan leiden tot beschadigingen aan 
de wielophanging.

De juiste bandenspanning vindt u in de tabel “Banden-
spanning (waarden)” in hoofdstuk 13 “Technische gege-
vens” of op de stickers op de wielkasten.

Verschillende luchtdrukken van de banden

Aanwijzingssticker bandenluchtdruk

4.4 Profieldiepte, leeftijd van de banden

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

De wettelijk toegestane minimale profieldiepte biedt 
slechts een beperkte rijveiligheid! 

Banden mogen niet kruislings worden verwisseld, d.w.z. 
van de rechterzijde van de wagen naar de linker en om-
gekeerd.

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

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 kunnen beter niet ouder zijn dan zes jaar. Het materiaal wordt 
door lang stilstaan en veroudering broos. Het viercijferige DOT-num-
mer op de zijkant van de band (evt. aan de binnenkant checken) geeft de 
productiedatum aan. De eerste twee cijfers duiden de productieweek, 
de laatste twee cijfers het productiejaar aan.

Voorbeeld: 
DOT 1022 betekent week 10 in het productiejaar 2022.

4.5 Velgen Gebruik alleen velgen die op grond van de specificaties in de voertuig-
papieren mogen worden gebruikt. Als u andere velgen wilt gebruiken, 
moet u de volgende punten in acht nemen.

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 fabri-
kant toegestaan.

Voor wielbouten geldt

Wielbouten voor alle 14” stalen velgen en alle lichtmetalen 
velgen: conisch

Let bij vervanging van velgen (staal -> aluminium / alu-
minium ->  staal) beslist op de bijbehorende 
wielbouten!
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4.6 Het verwisselen van een wiel
Het verwisselen van een wiel voorbereiden
• Zorg in de eerste plaats voor uw eigen veiligheid!
•  Verwissel het wiel zo mogelijk bij een aangekoppeld trekkend voer-

tuig.
•  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: Trek de handrem aan, zet de motor in een 

versnelling en de wielen recht naar voren; bij een automaat: kies 
versnellingspook positie "P".

•  Caravan: handrem aantrekken, neuswiel in rijdende stand laten 
staan, stabilisatie-inrichting deactiveren (let op: niet helemaal 
openen!).

•  Pak de onderlegwiggen j.

•  Plaats onderlegwiggen j vóór en achter onder de intacte wielen 
om te voorkomen dat de caravan wegrolt.

Onderlegwiggen

Onderlegwiggen onder het wiel plaatsen

Reservewiel*
Het reservewiel bevindt zich in een houder onder het voertuig.. 

Om het reservewiel te kunnen verwijderen moet het voertuig zijn 
afgekoppeld en op de trekhaak worden geplaatst, zodat de achter-
kant van het voertuig omhoog komt.

Reservewiel verwijderen
•  Koppel het voertuig los en zet hem neer.
•  Draai de schroefborging j los.
•  Haal de reservewielhouder uit de langsligger k.
•  Laat de houder voorzichtig zakken.
•  Draai de borgschroef van het reservewiel los.
•  Verwijder het reservewiel uit de houder.

Het verwijderen van het reservewiel vereist enige 
handigheid en kracht. Roep zo nodig de hulp in van een 
technische servicedienst (bijv. ANWB), die u behulp-
zaam kan zijn bij de (de)montage.

Schroefborging bij de reservewielhouder

Als de caravan beschikt over lichtmetalen velgen, moet 
er bij het monteren van een reservewiel op stalen velg 
op worden gelet dat de bij de velg passende wielbouten 
worden gebruikt.

Reservewielhouder in de langsligger

2

1

1 1
Als de caravan beschikt over een disselbak*, bevinden 
de onderlegwiggen zich rechts en links bij de disselbak.

1
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Het verwisselen van een wiel
•  Bij zachte ondergrond een stabiele onderlegger onder de krik* 

leggen, b.v. een plank.
•  Geschikte krik* op de asbuis naast de tuimelarmgroep of op de 

langsligger ter hoogte van de asbevestiging  van het te verwisse-
len wiel plaatsen.

• Draai de wielmoeren vóór het omhoog krikken los, maar niet 
meer dan één slag.

•  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. 
•  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 staalvel-
gen 110 Nm en bij aluminiumvelgen 120 Nm.

•  Zet de handrem los en activeer de stabilisatieinrichting weer.

U dient te allen tijde te beschikken over een gebruiks-
klaar reservewiel. Laat daarom een defect wiel onmid-
dellijk vervangen.

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

Plaats een geschikte krik* uitsluitend op de daarvoor be-
stemde chassisdelen!
Bijvoorbeeld op de asbuis naast 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! Levensgevaar!
De uitdraaisteunen dienen niet als krikken*!
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Gebruik de bandenreparatieset niet wanneer de band 
ten gevolge van rijden zonder lucht is beschadigd. Kleine 
scheurtjes (tot 6 mm), vooral in het loopvlak van de band, 
kunnen met de bandenreparatieset worden afgedicht. 
Verwijder geen voorwerpen (b.v. schroeven of spijkers) 
uit de band. De bandenreparatieset is bruikbaar bij bui-
tentemperaturen van -30°C tot +70°C.

Met behulp van de bandenreparatieset kan slechts een 
noodreparatie worden uitgevoerd. De band moet echter 
zo spoedig mogelijk door deskundig personeel worden 
gecontroleerd en gerepareerd.

De bandenreparatieset heeft een houdbaarheidsdatum. 
Let daarom op de vervaldatum. Als de datum oversch-
reden is, kan een perfect functioneren van de set niet 
worden gegarandeerd.

Bandenreparatieset

Alle modellen zijn standaard uitgerust met een bandenreparatieset.

Onderdelen van de reparatieset

4.7 Bandenreparatieset

1 Draai de band zodanig dat het ventiel zich in de bovenste helft   
 van de band bevindt.

2  Draai het ventieldopje er vanaf en schroef de ventielkern met   
 meegeleverde ventielsleutel langzaam los, en houd    
 daarbij steeds de ventielkern vast.

3 Laat de lucht volledig uit de band lopen.

Band plaatsen

Ventielkern losschroeven
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Lucht laten weglopen
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4 Verwijder zo mogelijk vreemde elementen uit de band.

Steentjes e.d. verwijderen
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4. Wielen en banden
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Gevaar voor ongevallen: Laat de band in het eerstvol-
gende servicestation vervangen.

Vulslang op het bandventiel 
schuiven

Ventielkern vastschroeven
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5 Schud de bandenvulfles. Schroef het witte opzetstuk op de fles, plaats 
vervolgens de vulslang en verbind deze met het ventiel. Vul daarna 
de band met de aanbevolen hoeveelheid bandenafdichtmiddel.
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6 Trek de vulslang eraf. Plaats de ventielkern weer terug met behulp  
 van de ventielsleutel en schroef hem vast.
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7 Draai de luchtslang op het bandventiel. Sluit de stroomkabel aan 
op de sigarettenaansteker. Schakel de compressor in via de aan-/
uitschakelknop. Schakel de compressor weer uit zodra de juiste 
bandenspanning is bereikt. Verwijder aansluitend de stroomkabel en 
draai de luchtslang los. Plaats het ventieldopje terug.

 Laat de compressor niet langer dan 10 minuten aan één stuk door 
lopen! Gevaar voor oververhitting! Laat de compressor gedurende 
25 minuten afkoelen alvorens hem opnieuw te gebruiken. Zet de rit 
onmiddellijk voort, opdat het afdichtmiddel zich in de band kan 
verdelen. Maximumsnelheid max. 80 km/h. Rijd voorzichtig, vooral 
in bochten.

Als de band helemaal plat is, kan het voorkomen dat hij 
van de velg losraakt, waardoor er bij het oppompen van 
de band lucht kan vrijkomen. Til de caravan in dat geval 
vóór het oppompen met een krik* op.

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.

De compressor wordt tijdens het gebruik heet. Gevaar 
voor brandwonden!

Tijdens het gebruik mag de motor van het trekkend vo-
ertuig niet draaien. De handrem moet zijn aangetrokken.
Bewaar de compressor buiten bereik van kinderen!
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8 Stop na 3 km om te controleren of de afdichting en de banden-
spanning nog in orde zijn. Breng bijgevoegde sticker van binnen op 
de voorruit van het trekkend voertuig aan. Rijd voorzichtig naar de 
dichtstbijzijnde garage en laat de band vervangen. 

Plak de bijgeleverde sticker 
op een goed zichtbare plaats
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5.1 Luchttoevoer en ontluchting

Voor de ventilatie geldt
Een goede luchttoevoer en ontluchting van de caravan is een voor-
waarde voor een aangenaam wooncomfort.
In uw caravan zijn tochtvrije luchtroosters in de vloer j en ventilatiero-
osters in het dakluik geïntegreerd; deze mogen nooit worden gesloten 
of afgedekt omdat ze anders niet effectief kunnen functioneren.

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 omge-
ving af. Daarom moeten, afhankelijk van de relatieve 
luchtvochtigheid, ook de ramen en dakluiken worden 
gebruikt voor ventilatie en de aanvoer van frisse lucht.

De veiligheidsventilatie-openingen mogen onder geen 
enkel beding worden afgesloten, ook niet gedeeltelijk. 

Houd de roosters en afdekkingen schoon en stofvrij.

Dakluik met geïntegreerd ventilatierooster

5.2 Deuren openen en sluiten

Samen met de caravan worden twee sleutels voor het slot van de toe-
gangsdeur geleverd.

Sleutels

De toegangsdeur is uw vluchtweg naar buiten. 
Versper de deur daarom nooit van binnen of buiten!

Tijdens het rijden moet de toegangsdeur zijn gesloten 
en vergrendeld.

Toegangsdeur

Toegangsdeur buiten

Openen
•  Draai de sleutel naar links tot het slot hoorbaar openklikt.
•  Draai de sleutel in horizontale stand en trek hem uit het sleutelgat.
•  Trek aan de deurgreep.
•  Open de deur.

Sluiten
•  Sluit de deur.
•  Draai de sleutel naar rechts totdat de grendel hoorbaar vastklikt.
•  Draai de sleutel in verticale stand en trek hem uit het sleutelgat.

Toegangsdeur
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Opstapje 
Bij het in- en uitstappen geldt
•  Zet het opstapje voor de toegangsdeur van de caravan.
•  Let erop dat het opstapje op vaste bodem rust. Zo wordt voorko-

men dat het opstapje kantelt.

Let op de verschillende treehoogtes en bij het uitstap-
pen op een vaste en effen ondergrond. Het opstapje 
mag worden belast met maximaal 200 kg.

Toegangsdeur binnen

Deur openen
•  Druk de deurgreep j naar beneden en open de deur naar bui-

ten toe.

Deur sluiten
•  Trek de deur bij de greep k stevig naar je toe in het deurframe 

totdat hij duidelijk en merkbaar gesloten is..

Toegangsdeur

1

2

De deur is in deze positie vergrendeld en kan van 
buitenaf alleen nog maar met de sleutel voor de toe-
gangsdeur worden geopend.

Deur van binnen vergrendelen
•  Zet de deurgreep j ca. 45° omhoog (zie afbeelding).

Deurgreep vergrendeld

Opstapje

1
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Tweedelige achterklep buiten

De bovenklep en de onderdeur kunnen slechts van bin-
nenuit worden geopend en gesloten.

Tweedelige achterklep

Bovenklep geopend Boven- en onderklep geopend

Tweedelige achterklep binnen

Bovenklep openen
•  Druk de grepen j naar beneden en klap de klep naar buiten 

omhoog.

Bovenklep sluiten
•  Beweeg de klep terug in het kozijn en trek hem naar je toe totdat 

hij duidelijk en merkbaar is gesloten. 

Onderklep openen
•  Draai de draaisluitingen k in verticale positie en klap de klep 

naar rechts open.

Onderklep sluiten
•  Beweeg de klep terug in het kozijn en draai de draaisluitingen k 

in horizontale positie. 

1

2

Tweedelige achterklep binnen

Gevaar voor verwondingen! De achterklep is door zijn 
hoge positie in de caravan niet bedoeld als in- of uitgang 
voor personen!



5. Opbouw buiten

33

Deur- en luikklemmen
De toegangsdeur en het onderste deel van de achterklep kunnen met 
behulp van een klem worden vastgezet aan de buitenwand van de caravan.

Vastzetten
• Open de deur c.q. de klep volledig.
•  Druk de nok die aan de deur/klep is bevestigd, in het contrastuk 

op de buitenwand van uw caravan. Let erop dat deze goed vast-
klikt.

Klem losmaken
•  Trek de nok uit het contrastukKlem met contrastuk

Deuren en kleppen/luiken moeten vóór het begin van 
elke rit altijd worden afgesloten.

Afdekklep

Afdekkleppen

Afdekkleppen zijn bedoeld om de toegang tot onderdelen van water- 
of elektrische installaties af te dekken, bijvoorbeeld:    
  
  CEE-buitencontactdoos 

Openen
• Pak de afdekklep onder bij het lipje vast en draai hem naar boven 

open.

Sluiten
• Pak de afdekklep bij het lipje vast en sluit hem totdat hij vastklikt.

Hoe de afzonderlijke onderdelen kunnen worden bediend, is te vinden 
in de desbetreffende hoofdstukken Water (hoofdstuk 8) en Elektrische 
installatie (hoofdstuk 7).

Afdekkleppen moeten tijdens het rijden goed gesloten 
zijn.
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Uitdraaisteunen indraaien
•  Draai de uitdraaisteunen met de slinger tot in horizontale positie  

(waterpas) in. 

De kruk voor de draaisteunen bevindt zich in de garderobekast of in 
de disselbak*.

5.3 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 uitdraaisteu-

nen om te voorkomen dat de caravan wegzakt.
•  Steek de draaihendel op de zeskant j en draai de uitdraaisteunen uit.

Uitdraaisteunen mogen alleen voor het stutten en niet 
voor het uitlijnen of opkrikken worden gebruikt.

Draai de uitdraaisteunen vóór het wegrijden altijd in!

Uitdraaisteunen in- en uitdraaien

Ondersteunde caravan

5.4 Dak Ga niet op het dak van de BEACHY staan!

5.5 Zonnezeil-schuifrail
De voortentpees van de luifel kan aan beide kanten van de caravan 
zowel vanaf de voorzijde als vanaf de achterzijde in de tentrail worden 
getrokken.

Rail voor het bevestigen van het zonnezeil

“BEACHY” zonnezeil

• Het zonnezeil is bedoeld als bescherming tegen de zon 
en geen all-weather bescherming.

• Voordat u gaat rijden moet het zonnezeil altijd volledig 
zijn opgevouwen en opgeborgen.

De wielkastafdekking beschikt over een geïntegreerde lijst voor het 
bevestigen van een wielafscherming.

1



5. Opbouw buiten

35

Bij het model “BEACHY” kan een fietsendrager op de dissel worden 
gemonteerd.

5.6 Fietsendrager*

Disselfietsendrager

Lees a.u.b. vóór gebruik de bij de fietsendrager geleverde 
gebruiksaanwijzing. 

Doe vóór de eerste rit eerst enkele tests om met e.e.a. 
vertrouwd te raken.

Disselfietsendrager

Controleer na bevestiging van de fietsen altijd de kogeldruk 
en reguleer deze zo nodig (zie ook 3.3 Belading).

Houd a.u.b. rekening met het maximale draagvermogen 
van de disselfietsendrager van 60 kg. Geen enkele meege-
voerde fiets mag zwaarder zijn dan 30 kg. 

Tijdens het rangeren en bij het rijden door bochten moe-
ten hoeken royaal worden genomen, omdat anders om 
constructietechnische redenen fiets(drager) en trekkend 
voertuig met elkaar in aanraking kunnen komen.

Tijdens het meevoeren van fietsen moeten het voor- en achterwiel 
van elke fiets met de gespen k worden vastgemaakt. Voor het frame 
moeten de bevestigingen uit de verpakking worden gebruikt. Tijdens 
het rijden moeten de vergrendelingen l gesloten zijn. Als de cara-
van niet in beweging is, kan de beugel j naar beneden worden ge-
klapt. Daarvoor moeten de vergrendelingen l worden losgemaakt.

open

gesloten

Beveiligingen en vergrendelingen

1

2
3
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6.1 Deuren en laden openen en sluiten

Inloopkledingkast/Porta Potti*
•	 Druk	de	klink	naar	beneden	om	de	deur	te	openen	of	te	sluiten.	
	

Deurgreep

Keukenladen/-kasten met drukslot

Kast	en	lade	zijn	beveiligd	door	een	aparte	Pushlock	j.

Openen
•	 Druk	op	de	Pushlock	j	(druk-arrêteerknop)	zodat	de	knop	
naar	buiten	springt.

•		Trek	aan	de	Pushlock	j	totdat	de	lade	opengaat	resp.	de	deur	
open	is.

Sluiten
•	 Schuif	de	lade	dicht	resp.	sluit	de	deur	door	tegen	de	Pushlock	j	
te	duwen.

•		Druk	op	de	Pushlock	j	(druk-arrêteerknop)	totdat	de	knop	vast-
klikt	en	de	lade	c.q.	de	deur	is	vastgezet.

Pushlock (drukslot) in combinatie met keukenkast 
en -lade

1

Hangende opbergvakken woongedeelte/keuken

Openen
•	 Maak	de	elastische	banden	van	de	onderste	haken	los.	Berg	de	
spullen	erin	op	of	haal	ze	eruit.

Sluiten
•	 Maak	de	elastische	banden	weer	aan	de	onderste	haken	vast.	

Hangende opbergvakken keuken

Berg	 in	 de	 hangende	 opbergvakken	 uitsluitend	 lichte	
voorwerpen	op.

Gevaar voor verwondingen! Laat	de	elastische	banden	
niet	schieten.
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6.2 Klaptafel
Klaptafel

Laten zakken
•	 Haak	de	steunen	los	en	klap	de	poten	naar	binnen	samen.

Klaptafel

6.3 Zitgroep en slaapruimte

Ombouw voorbereiden
•	 Klap	de	twee	klaptafels	j	samen	(zie hoofdstuk 6.2 Tafels).

De	zitgroep	kan	worden	omgebouwd	tot	comfortabele	bedden.

Ombouw zitgroep

2

1

3 4

•	 Leg	de	inlegplank	k	als	verbreding	tussen	de	zitbanken.	

Beknellingsgevaar!  Let er bij het dichtklappen op dat 
uw handen en vingers niet bekneld raken.

De	inlegplank	bevindt	zich	in	de	afleveringstoestand	al	
in	de	positie	die	nodig	is	voor	de	bedombouw.
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3

4

•	 Leg	de	 rugkussens	 aan	de	 zijkant	l	 als	 inlegmatrassen	op	de	
bedverbreding.

•	 Leg	de	rugkussens	aan	de	zijkant	m	als	extra	laag	op	de	matrassen.

6.4 Kussenconfiguratie Leg	de	kussens	niet	rechtstreeks	op	het	tafelblad.	Er	kun-
nen	krassen	ontstaan	en	er	kan	schimmelvorming	optreden	
door	transpiratievocht.	Wij	adviseren	het	gebruik	van	een	
absorberende	onderlaag	(bijv.	een	onderlaken	van	badstof	
of	katoen).

Zorg	voor	een	goede	bevestiging	van	tafelblad,	zitkisten	en	
kussens,	zodat	er	niets	naar	beneden	kan	vallen.

1

•	 Leg	de	twee	ingeklapte	klaptafels	j	als	verbreding	tussen	de	
zitbanken.

Maximale	belasting	van	het	bed:	100 kg	 per	persoon/
slaapplaats.
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Ramen	mogen	tijdens	het	rijden	niet	geopend	zijn.	Ge-
bruik	voor	de	ramen	van	de	caravan	nooit	ontdooispray	
of	een	ijskrabber.

gesloten ventileren

De	venstersluitingen	hebben	drie	standen:	open,	dicht	
en	half	open;	 in	deze	laatste	stand	kunnen	ze	worden	
vastgeklikt	om	voor	enige	ventilatie	te	zorgen.	

Bij	hoge	luchtvochtigheid	kan	de	ruit	aan	de	binnenzijde	
beslaan,	hetgeen	weer	verdwijnt	bij	droog	weer.

6.5 Ramen

Raam met klikgrendel

Openen
•	 Draai	alle	venstersluitingen	k	90°.
•		Duw	het	raam	aan	de	grendel	naar	buiten	totdat	er	een	klik	hoor-
baar	is.	Het	raam	blijft	automatisch	in	deze	stand	staan.	Er	zijn	
meerdere	standen	instelbaar.

Sluiten
•		Til	het	raam	enigszins	op,	zodat	de	uitzetter	loskomt	uit	de	haak.
•		Klap	het	raam	dicht.
•	 Draai	alle	venstersluitingen	k	in	de	uitgangspositie	terug,	zodat	
ze	achter	de	beugels	klemmen	en	het	raam	naar	de	afdichting	toe	
trekken.

	

Grendel

1

2

Afhankelijk	van	het	type	raam	beschikt	het	over	een	of	
meerdere	venstersluitingen	met	vergrendelknoppen	j.		
Om	deze	venstersluitingen	te	kunnen	openen,	moeten	de	
vergrendelknoppen	j	worden	ingedrukt.	In	het	voertuig	
bevinden	zich	diverse	raambeugels.

Let	er	vóór	het	sluiten	van	de	ramen	op	dat	de	gor-
dijnen	niet	in	de	afdichting	bekneld	raken.
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Groot dakluik

1

Groot dakluik

Controlestift

Voordat	u	het	luik	opent,	dient	u	zich	ervan	te	verge-
wissen	dat	er	boven	de	caravan	voldoende	ruimte	is	
voor	het	luik	in	geopende	toestand.	Het	luik	kan	tot	
maximaal	60°	worden	geopend.	

Openen 
•	 Grijp	in	de	opening	van	de	uitsparing	en	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	het	
bereiken	van	de	max.	openingshoek	voelt	u	weerstand.

Sluiten
•		Draai	de	draaihendel	tegen	de	wijzers	van	de	klok	in	totdat	het	luik	
is	gesloten	en	u	weerstand	voelt.	De	controlestift	j	wordt	zicht-
baar	als	de	kap	 is	gesloten.	Draai	de	draaihendel	dan	voorzichtig	
verder	totdat	hij	in	de	uitsparing	kan	worden	geklapt.	Voor	een	vei-
lige	vergrendeling	moet	de	draaihendel	in	de	uitsparing	geklapt	zijn.

6.6 Dakluiken Veiligheidsaanwijzingen

•		Open	het	dakluik	niet	als	het	hard	waait,	regent,	ha-
gelt	enz.,	of	bij	buitentemperaturen	onder	-20°C!

•	Gebruik	niet	teveel	kracht	bij	het	openen	van	de	
dakluiken	bij	vorst	of	sneeuw,	omdat	het	risico	be-
staat	dat	de	scharnieren	en	het	openingsmechanisme	
breken.

•		Verwijder	sneeuw,	ijs	of	vuil	voordat	u	het	dakluik	
opent.	Houd	rekening	met	de	ruimte	die	het	ge-
opende	dakluik	inneemt	als	u	het	onder	een	boom	of	
in	een	garage	opent.

•		Sluit	en	vergrendel	het	dakluik	vóór	het	begin	van	
iedere	rit.	Insectenrolgordijn	en	plisségordijn	openen	
(ruststand).

•		Sluit	bij	sterke	zonneschijn	de	verduistering	slechts	
voor	¾	deel,	omdat	anders	gevaar	voor	oververhitting	
dreigt.	

•	Laat	de	rolgordijnen	helemaal	geopend	als	de	caravan	
gedurende	langere	tijd	niet	wordt	gebruikt.

•		De	ventilatieopeningen	van	 de	 luchtroosters	moeten	
steeds	open	blijven.	Luchtroosters	nooit	sluiten	of	af-
dekken!

De	maximale	 rijsnelheid	 bedraagt	 100	 km/h,	 omdat	
afhankelijk	van	voertuigcarrosserie	 en	 inbouwpositie	
geluidsoverlast	of	beschadigingen	kunnen	optreden.
Houd	dakluiken	tijdens	het	rijden	gesloten!

Insecten- en verduisteringsplissés

Beide	plissés	kunnen	traploos	worden	versteld	door	deze	horizontaal	
te	verschuiven.
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7. Elektrische installaties

De elektrische installatie in HOBBY-caravans is uitgevoerd over-
eenkomstig de geldende voorschriften en normen.

Let op het volgende

7.1 Veiligheidsinstructies

• Zorg ervoor dat de veiligheidsinstructies resp. risico-
waarschuwingen in de vorm van aanwijsbordjes op 
elektrische onderdelen niet worden verwijderd.

• De installatieruimten in de buurt van elektrische 
inbouwapparaten als zekeringverdeelkasten, stroom-
voorzieningen enz. mogen niet worden gebruikt als 
extra bergruimte.

• Roken en open vuur zijn verboden tijdens de controle 
van elektrische installaties.

• Ondeskundige ingrepen in de elektrische installatie 
van het voertuig kunnen een gevaar vormen voor het 
eigen leven en voor dat van anderen.

• De caravan is niet uitgerust voor een stroomvoorzie-
ning d.m.v. accu  (Autark). Gebruik voor de aansluiting 
op het externe 230V-net uitsluitend een weerbesten-
dig, drieaderig verlengsnoer met een CEE-stekker en 
een koppeling.

•  Voor een veilig gebruik van de 12V-apparaten tijdens 
het rijden (bijv. koelbox etc.) moet er voor worden 
gezorgd dat het trekkende voertuig voldoende span-
ning levert. Bij sommige trekkende voertuigen kan 
het gebeuren dat het accubeheer van het voertuig 
apparaten uitschakelt om de accu te beschermen. 
Vraag hierover zo nodig meer informatie aan de 
fabrikant van het trekkende voertuig.

Adviezen en controle

Belangrijk
• De elektrische installatie van de caravan moet bij voorkeur mini-

maal eens per drie jaar – en als de caravan vaak wordt gebruikt elk 
jaar – worden nagekeken en gecontroleerd door een elektrotech-
nicus. Dit zou een rapport moeten uitbrengen over de staat.

•  Eventuele veranderingen aan de elektrische installatie mogen uits-
luitend worden uitgevoerd door deskundig personeel.

•  Koppel zo nodig de accu los en schakel de 230V stroomvoorzie-
ning uit voordat u onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren.

230V-veiligheidsschakelaar met aardlekschakelaar
De 230V-hoofdschakelaar voorziet de 230V-apparaten van 
stroom en zekert ze.
•  Zet de 230V-veiligheidsschakelaar op ‘0’ (OFF) om de 230V-

stroomvoorziening in de gehele installatie uit te schakelen.

7.2 Elementen van de elektrische installatie

Zekeringen
•  Vervang een defecte zekering pas nadat de oorzaak van de sto-

ring door een erkend bedrijf is gevonden en verholpen.
•  De nieuwe zekering moet dezelfde amperage hebben als de ver-

wijderde.
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Bedieningsveld met drie 
toetsen

Nevenpaneel/-panelen bed/keuken
•  Door deze toets kort in te drukken wordt de in- of uitgeschakeld.1

2 3

Nevenpaneel slaapruimte

4 5

7.4 Stroomvoorziening

De caravan kan op de volgende manieren van stroom worden 
voorzien:

-  via een 230V-aansluiting op het elektriciteitsnet (50 Hz.)
-  via het trekkende voertuig: door een verbinding met de 13-po-

lige stekker (beperkt aantal functies).

Stroomvoorziening via netaansluiting

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

1

2

3

Pos.-Nr. Keuken

Verlichting keuken

Verlichting zitgroep

Plafondverlichting

4
5

Nevenpaneel slaapruimte
•  Door deze toets kort in te drukken wordt de 

  Verlichting zitgroep      

  Plafondverlichting in- of uitgeschakeld.

Nevenpaneel inloopkledingkast
•  Door deze toets kort in te drukken wordt de

  LED-verlichting in de garderobekast in- of uitgeschakeld.6

Nevenpaneel inloopkledingkast

6

7.3 Schakelpanelen
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Ontkoppelen
•  Schakel de zekeringsautomaat l uit door de wipschakelaar m 

naar beneden te drukken.
• Trek de CEE-stekker k eruit.
•  Duw de afdekklep j naar beneden totdat deze vastklikt.

Veiligheidsschakelaar met aardlekschakelaar

Gebruik alleen stekkers en kabels volgens CEE-norm.

Aansluiten
•  Verbreek de verbinding met het trekkende voertuig (13-polige 

stekker).
•  Schakel de zekeringsautomaat l uit door de wipschakelaar m 

naar beneden te drukken.
•  Pak de afdekklep j van de buitencontactdoos van onderen vast 

en draai hem naar boven toe (zie hoofdstuk 5.2 Afdekkleppen).
•  Wikkel het netsnoer compleet af.
• Open het deksel van de CEE-stekker 90° naar boven.
• Sluit de stekker k erop aan tot deze vastzit.
•  Schakel de zekeringsautomaat l weer in.

230V-voedingsstekker aangesloten

Koppel altijd eerst de caravan van het trekkende voertuig 
los voordat u de 230V-netaansluiting tot stand brengt.

Voor de netaansluiting geldt
•  De caravan mag alleen op het 230V-stroomnet worden aangeslo-

ten met een max. 25 m lange aansluitkabel 3 x 2,5 mm2 met 
CEE-stekker en koppeling.

Bij netvoeding via een kabelhaspel moet deze helemaal 
zijn afgerold, omdat anders de kabel als gevolg van in-
ductie te heet zou kunnen worden – met het risico dat 
de kabel vlam vat (voor zover er geen oververhittings-
beveiliging aanwezig is).

Zekering van de 230V-installatie

Het zekeren van de 230V-installatie gebeurt d.m.v. een tweepolige 
13A-veiligheidsschakelaar l, die zich in de bergruimte onder de 
keukenla bevindt.

4

3

1

2

• Het 230V-boordnet in de caravan is berekend op een totaal en-
ergieverbruik van 2300W. Indien extra apparaten als waterkokers 
enz. worden aangesloten, moet erop gelet te worden dat, in com-
binatie met de reeds aanwezige gebruikers (koelbox, boiler enz.), 
het energieverbruik als geheel niet boven deze grens uitkomt.
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Aardlekschakelaar en testknop

Aardlekscakelaar

Uw caravan is standaard uitgerust met een FI-veiligheidsschakelaar 
voor de onderbreking van een stroomkring bij een eventuele fout-
stroom.Bij een optredende storing onderbreekt de aardlekschakelaar 
de volledige 230V-stroomkring.

Aan de aardlekschakelaar mogen geen reparaties worden 
uitgevoerd.

Een FI-veiligheidsschakelaar biedt geen bescherming 
tegen het gevaar van een elektrische schok. 

Hij beschermt niet tegen eventuele ongevallen met 
stroom.

De aanspreektijd van de aardlekschakelaar met een 30 
mA foutstroom bedraagt minder dan 0,1 seconden.

Na ingebruikneming van de elektrische installatie moet de werking 
van de aardlekschakelaar worden gecontroleerd. De onder spanning 
staande en ingeschakelde schakelaar j – stand op I-ON – moet bij 
het drukken op de testknop k worden geactiveerd. De wipschakelaar 
m (pagina 43) springt omlaag en moet na een controle weer omhoog 
worden gezet in de “AAN”-stand.

Deze controle moet minstens eens per maand worden uitgevoerd om 
te garanderen dat de aardlekschakelaar in geval van storing perfect 
functioneert.

Elk apparaat op netvoeding verliest bij activering van de 
aardlekschakelaar (ook bij een test) zijn programmering 
en wordt gereset naar de fabrieksinstellingen.

Nadat de veiligheidsschakelaar is geactiveerd, moet korte tijd worden 
gewacht met het weer inschakelen (dit geldt niet voor de testfunctie).
-  Als de veiligheidsschakelaar ingeschakeld blijft, was er slechts   
 sprake van overbelasting.
-  Als de veiligheidsschakelaar nogmaals en plotseling omlaag   
 schiet, is er sprake van kort- of aardsluiting.

1

2

Apparaten waarvan de aardlekschakelaar tijdens bedrijf wordt geac-
tiveerd vertonen een defect en moeten door een elektrotechnicus 
worden gecontroleerd en gerepareerd.

Meermaals inschakelen is zinloos. De veiligheidsscha-
kelaar wordt ook geactiveerd als de wipschakelaar wordt 
vastgehouden.
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Stroomvoorziening via trekkend voertuig

Tijdens het rijden neemt de accu van de auto de stroomvoorziening 
van de 12V-apparatuur voor zijn rekening als contactpunt 9 van de 
13-polige stekker op de contrastekker van de auto is aangesloten.

Schakel de 12V-voorziening (bij aangekoppeld trekkend voertuig) bij 
langere tussenstops en rustpauzes uit, omdat anders de voertuigaccu 
wordt ontladen.

De koelbox werkt alleen op 12V bij een draaiende motor van het trek-
kende voertuig. Contactpunt 10 en 11 van de 13-polige stekker.

Schakel de elektrische verbinding tussen trekkend voertuig 
en caravan altijd uit voordat er een laagspanningsvoorzi-
ening op de caravan wordt aangesloten.

13-polige stekker

Toewijzing van het 13-polige stekker

Contacten op een 13-polige stekker
volgens ISO 11446

PIN Aderkleur Doorsnede Apparaat
1 geel 1,5 Richtingaanwijzer links
2 blauw 1,5 Mistachterlicht
3 wit 2,5 Massa voor contacten 1 tot 8
4 groen 1,5 Richtingaanwijzer rechts

5 bruin 1,5 Achterlicht, contourlicht,
kentekenverlichting rechts

6 rood 1,5 Remlicht

7 zwart 1,5 Achterlicht, contourlicht,
kentekenverlichting links

8 roze 1,5 Achteruitrijlicht
9 oranje 2,5 Stroomvoorziening (continu plus)

10 donkergrijs 2,5
Contactschakelaar 

of dynamogestuurde  
voedingskabel

11 wit/zwart 2,5 Massa alleen voor contact 10

12 lichtgrijs 1,5
Aardlus als codering voor  

aangekoppelde aanhangwagen 
verbinding van contact 3 (massa)

13 wit/rood 2,5 Massa alleen voor contact 9
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7.5 Boordnet

Toewijzing zekeringen
De zekeringen van de afzonderlijke interne stroomkringen bevinden 
zich in de lichtregelmodule. De zekeringen zijn als volgt gerangschi-
kt (van links naar rechts):

Vervang defecte zekeringen pas nadat de foutoorzaak 
bekend en verholpen is.

USB-laadcontactdoos
De aansluiting j is uitsluitend geschikt voor het opladen van USB-
apparatuur. De 5V-USB-aansluiting wordt voorzien van stroom via 
het 12V-boordnet.

Contactdozen in het voertuiginterieur

Contactdozen in de binnenruimte

Contactdozen die zich in het interieur van de camper 
bevinden, mogen niet worden gebruikt voor apparaten 
die buiten worden gebruikt.

Stroomkring j  (5A)
Stroomkring k  (15A)
Stroomkring l  (15A)

1

De omschakeling van accuvoeding naar netvoeding gebeurt automa-
tisch zodra het boordnet op het stroomnet wordt aangesloten.
De voedingseenheid zet m.b.v. een omvormer de externe netspanning 
om voor de 12V-gebruikers. Alle lampen in de caravan zijn 12V-lampen. 
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7.6 Contactschema lichtregelsysteem

Toets 3 
uitgang

Toets 2 
uitgang

Toets 1 
uitgang

Verlichting 
keuken

Verlichting 
zitgroep Plafond-

lamp
Verlichting 
garderobe-

kast
(Voort-

entlamp) 
momenteel 

vrij

Continu 
plus

Continu 
plus 12V 
koelkast

Continu 
plus USB 

stopcontact
Continu 
plus USB 

stopcontact

Continu 
plus water-

pomp

ze
ke

rin
g 

5A

ze
ke

rin
g 

15
A

ze
ke

rin
g 

15
A

Aansluiting 
programmeerapparaat

S40 
10/11 van 

ontstekingsplus voertuig

9/13 van voertuig of 
laadregelaar bij SW 12V/

zelfvoorzienend

S39 naar 
laadregelaar rel. (SW 
12V/zelfvoorzienend)

S38 naar laadregelaar 
E1 (SW 12V/zelfvoor-
zienend, zekering 1 

naar netvoeding

plus stroom-
voorziening Massa stroom-

voorziening

schakelt uitgang

S37 (PE) naar 
zekeringkast

voedingseenheid

vrij
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8.1 Algemeen

Dompelpomp

8.2 Watervoorziening

•  Gebruik in de omgang met levensmiddelen altijd 
water van drinkwaterkwaliteit. Dit geldt ook voor de 
reiniging van de handen en van voorwerpen die met 
levensmiddelen in aanraking komen.

•  Om een perfecte waterkwaliteit te kunnen waarbor-
gen, dient het water zo mogelijk rechtstreeks uit het 
openbare drinkwaternet te worden getapt.Stel u van 
tevoren op de hoogte van de plaatselijke waterkwaliteit.

•  Tuinslangen, gieters en vergelijkbare voor drinkwater 
ongeschikte materialen mogen in geen geval worden 
gebruikt voor het vullen van de mobiele installatie.

•  Als de caravan gedurende langere tijd niet wordt ge-
bruikt moet de gehele waterinstallatie volledig worden 
geleegd

•  Het watersysteem moet vóór ingebruikneming en na 
lange periodes van stilstand grondig worden gespoeld. 
Als er verontreinigingen worden vastgesteld, dan moet 
het materiaal worden gedesinfecteerd met hiervoor 
goedgekeurde en geschikte middelen.

Aanbevolen wordt het getapte water vóór gebruik 
bijzonder kritisch te proeven.

Werking van de watervoorziening
De keuken wordt via een dompelpomp voorzien van drinkwater. 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 dompelpomp is onderhoudsvrij. 

De dompelpomp wordt automatisch ingeschakeld 
zodra de waterkranen worden opengedraaid.
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Doe nooit antivriesmiddel of andere chemicaliën in het 
waterleidingsysteem. Gevaar voor vergiftiging! 

Leeg uw vuilwaterjerrycan alleen bij een speciaal hier-
voor bestemd vuilwaterinzamelpunt, maar nooit in de 
vrije natuur! Vuilwaterinzamelpunten zijn doorgaans 
te vinden bij wegrestaurants, kampeerterreinen of 
tankstations.

Spoelbak in het keukenblok

Zo nodig kan de zeefje j in de spoelbak worden verwijderd door de 
schroef k los te draaien.

Als daarna de zeef j in de spoelbak wordt teruggeplaatst en vastge-
schroefd, moet de schroef beslist met het maximale aanhaalmoment 
worden vastgedraaid.

Het maximale aanhaalmoment voor de bevestigings-
schroef van de zeef in de spoelbak bedraagt 1 Nm. Als 
de schroef sterker wordt aangedraaid, kan dit leiden tot 
lekkage of tot beschadigingen aan de zeef.

Laat nooit kokend water in de afvoer van de wasbakken 
weglopen. Dit kan leiden tot vervormingen en lekkage 
in het afvalwatersysteem. Voeg altijd koud water toe.

Spoelbak

Zeef

1
2

Drinkwater- en vuilwaterjerrycans

2

1

Drinkwater- en vuilwaterjerrycans

De drinkwaterjerrycan j en de vuilwaterjerrycan k bevinden zich 
in de keukenonderkast en hebben elk een volume van 13 l.

De jerrycan kan worden (bij)gevuld met vers water via het gele ser-
vicedeksel.

Het water in de drinkwaterjerrycan moet regelmatig worden vervangen 
(zie hoofdstuk 11).

Als de caravan bij bevriezingsgevaar niet wordt gebruikt, 
moet het gehele waterleidingsysteem incl. jerrycans bes-
list worden geleegd! Laat de waterkraan half open staan.
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8.3 Toilet

Schenk toiletvloeistoffen nooit direct in de afsluitschuif. 
De lipafdichting van de afvaltank kan dan beschadigd 
raken. Vul de afvaltank alleen via de schenktuit.

Draagbaar toilet Porta Potti*

Uw draagbare toilet bestaat uit twee delen die op elkaar zijn gemon-
teerd: de spoelwatertank en de afvaltank.

Vul beide tanks met toiletvloeistoffen (indien verkrijg-
baar) voordat u het toilet gaat gebruiken.
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8 9

Voorbereiding van de toilettank

• Haal de tanks van elkaar       .
• Verwijder de dop van de schenktuit terwijl deze naar boven 
 wijst       .
•  Schenk de juiste hoeveelheid toiletvloeistof in de afvaltank      .
•  Vul de afvaltank met de juiste hoeveelheid water zodat de bodem 

van de afvaltank volledig bedekt is       .
• Draai de watervuldop weer vast        .

1

2
3

4
5

Voorbereiding van de spoelwatertank 

• Monteer de tanks weer op elkaar       .
•  Verwijder de dop van de watervulopening       .
•  Breng de watervuladapter aan       .
•  Schenk de juiste hoeveelheid toiletvloeistof (indien verkrijgbaar) in 

de spoelwatertank en vul de spoelwatertank met schoon water      .

6
7

8

 9

Neem a.u.b. ook goede nota van de aanwijzingen in de 
bijgeleverde handleiding van de fabrikant.
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Gebruik van het toilet

Sluit de afsluitschuif en schuif hem nogmaals open en dicht om 
eventueel opgebouwde warmte of druk af te laten en opspatten te 
voorkomen.

Sluit de afsluitschuif altijd volledig na gebruik.

Gebruik geen gewoon toiletpapier. Dit kan verstoppin-
gen veroorzaken.

Het toilet is voorzien van een opbergvak voor één toiletrol, zodat u 
altijd een rol bij de hand hebt.

Om waterschade aan uw caravan te voorkomen, mag:
- de toilettank tijdens het rijden maximaal voor slechts 

driekwart gevuld zijn. Anders zou de inhoud via het 
ventilatiesysteem kunnen weglekken.

- de closetpot tijdens het rijden geen water bevatten.
- de spoelwatertank tijdens het rijden niet te vol zijn.
  Thetford raadt aan om met een lege spoelwatertank 

te rijden. De tank mag in geen geval voor meer dan de 
helft gevuld zijn.

Het toilet is geschikt voor een belasting tot 120 kilo. 
Zorg ervoor dat u het toilet niet overbelast.
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De afsluitschuif openen

De afsluitschuif openen
Het toilet kan worden gebruikt met geopende of gesloten afsluitschuif. 

• Trek aan de hendel       /       om de afsluitschuif te openen.18 19

Het toilet doorspoelen

Druk voor een effectieve spoeling drie tot vier keer kort op de 
pomp       .20
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Het legen van de toilettank

Leeg de afvaltank wanneer de niveauindicator rood is.

Leeg de spoelwatertank alleen bij een geschikt afvoer-
punt.

De dop van de watervulopening is voorzien van een 
kleine opening om de spoelwatertank te ventileren. Er 
kan schoon water door deze opening sijpelen wanneer u 
het toilet optilt of onder een bepaalde hoek vasthoudt.

Zorg ervoor dat de afvaltank niet te vol raakt.
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7

• Haal de tanks van elkaar      .
•  Breng de afvaltank naar een geschikt afvoerpunt.
•  Verwijder de dop van de schenktuit terwijl deze naar boven 
 wijst       .
•  Houd met uw duim de ventilatieknop ingedrukt terwijl de schenk-

tuit naar beneden wijst, om de afvaltank zonder spatten te 
 legen       .
•  Spoel de tank uit      /      /       .
•  Monteer de tanks weer op elkaar      .

1

2

13
14 15 16

6

Spoelwatertank legen

Leeg de spoelwatertank alleen volledig wanneer u het toilet gedurende 
lang tijd niet gaat gebruiken.

• Verwijder de dop van de watervulopening       .
•  Leeg de spoelwatertank via de watervulopening       .
•  Spoel het toilet door totdat er geen water meer in het toilet 

stroomt       .

7
17      

20
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9.1 Algemeen In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen met betrekking tot de inbou-
wapparatuur van de Hobby caravan. De aanwijzingen hebben alleen 
betrekking op de bediening van de apparaten. 
In sommige gevallen behoren de beschreven apparaten niet tot de 
standaarduitrusting.
Voor verdere informatie over de afzonderlijke inbouwapparaten ver-
wijzen wij u naar de bijbehorende gebruikershandleidingen, die te 
vinden zijn in de blauwe servicemap in de caravan.

 Reparaties aan inbouwapparaten mogen uitsluitend 
worden uitgevoerd door deskundig personeel. 

Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen al-
leen originele onderdelen van de fabrikant worden gebruikt.

Door het aanbrengen van veranderingen aan inbouw-
apparatuur alsook door het niet naleven van de gebruiks-
voorschriften vervalt de garantie en aanvaart HOBBY 
geen enkele aansprakelijkheid meer. Bovendien vervalt 
de gebruiksvergunning voor het betreffende apparaat en 
daardoor in sommige landen tevens de gebruiksvergun-
ning voor de caravan.

Raadpleeg voor het juiste gebruik van elektrische ap-
paraten a.u.b. ook de aanwijzingen in hoofdstuk 7.

9.2 Dometic koelbox

Koelbox Dometic

In de compressormodus is het koeltoestel geschikt voor het koelen en 
diepvriezen van levensmiddelen. In de thermo-elektrische modus is het 
koeltoestel uitsluitend geschikt voor het koelen van levensmiddelen.
Het toestel is bestemd voor het gebruik op:

•  een 12V-boordnetstopcontact (zie aangegeven spanning op het 
typeplaatje)

•  op een 230V-wisselstroomnet

Het toestel mag niet aan regen worden blootgesteld.

Neem a.u.b. vóór ingebruikneming goede nota van de 
aanwijzingen in de handleiding van de fabrikant.
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Werking op 12V (thermo-elektrische modus)
De werking op 12V is alleen mogelijk tijdens het rijden bij een draai-
ende motor. Schakel bij rustpauzes en langere tussenstops het 12V-
bedrijf uit of kies zo nodig een andere bedrijfsmodus.

• Sluit de 12V-aansluitkabel j aan op het 12V-stopcontact in de 
caravan.

Het koeltoestel start met het koelen van de binnenruimte.

• Als u het koeltoestel buiten bedrijf stelt:
 – trek de aansluitstekker eruit.
 – wikkel de aansluitkabel ter bewaring op de beide houders aan  

   de achterkant van het toestel.

Werking op 230V (compressormodus)
• Sluit de 230V-aansluitkabel k op het 230V-wisselstroomnet 

aan.
• Open het deksel van de thermostaat l door erop te drukken.

Scheid het koeltoestel bij motorstilstand van de accu, 
zodat deze niet ontladen wordt.

• Draai de thermostaat l met de klok mee in de gewenste stand.

Door opnieuw te drukken, wordt het deksel opnieuw 
gesloten.

Hoe verder u de thermostaat in de richting „MAX” draait, 
hoe lager de koeltemperatuur wordt.

Het koeltoestel start met het koelen van de binnenruimte.

• Als u het koeltoestel buiten bedrijf stelt:
 – Draai de thermostaat l tegen de klok in op „0”.
 – Trek de aansluitstekker eruit.
 – Wikkel de aansluitkabel ter bewaring op de beide houders aan  

   de achterkant van het toestel.

0 MAXMIN

3

0 MAXMIN

2

1
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Accessoires Neem voor het gebruik van de accessoires a.u.b. de uitvoerige gebruik-
saanwijzingen, inbouwvoorschriften en schakelschema’s van de betref-
fende 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 voer-
tuig en kunnen de verkeersveiligheid beïnvloeden. Zelfs als zulke 
onderdelen gecertificeerd zijn, of zijn voorzien van een algemene 
wettelijke goedkeuring of bouw-vergunning, 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.

Chassis/veiligheid
Lichtmetalen velgen zwart gepolijst  0,0
Ommanteling disselbak van geribbeld plaatstaal  3,5
Reservewiel i.p.v. bandenreparatieset 
 (montage onder de vloer)  26,0
Stabilisatiesysteem KNOTT ETS Plus  5,7

Gewichtsverlaging / -verhoging 
Gewichtsverhoging zonder technische verandering  0,0

Opbouw
“BEACHY” zonnezeil DWT voor zijwand  8,5
Disselbak (aluminium transportbox, 
 weer- en temperatuurbestendig)  7,1
Dissel-fietsendrager  10,0

Voorwerp                                              Gewicht [kg]

Woongedeelte
Opbergdoos van natuurlijk materiaal, inklapbaar,   
 geschikt voor opbergvakken in sideboard klein, 
 maat S, set van twee  2,2
Opbergdoos van natuurlijk materiaal, inklapbaar,   
 geschikt voor opbergvakken in hangend schap, 
 maat M, set van twee  1,2
Opbergdoos van natuurlijk materiaal, inklapbaar,   
 geschikt voor opbergvakken in zitbank, 
 maat L, set van twee  2,7
Opbergdoos van natuurlijk materiaal, inklapbaar,   
 geschikt voor opbergvakken in sideboard groot, 
 maat XL  1,8

Inloopkledingkast 
 Draagbaar toilet THETFORD Porta Potti 565P  20,5

Voorwerp                                              Gewicht [kg] 
           



11. Onderhoud en reiniging

56

11.1 Onderhoud Onderhoudsschema
Voor de caravan en de geïnstalleerde  onderdelen geld een vast 
onderhoudsschema.

Voor het onderhoudsschema geldt
•  Laat de eerste onderhoudsbeurt uiterlijk 12 maanden na de eer-

ste toelating uitvoeren bij een HOBBY-dealer.
•  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 onder-
houdsschema‘s uit.

De door Hobby vrijwillig verleende garantie op dichtheid 
van de camper volgens de garantievoorwaarden (5 jaar) 
geldt slechts wanneer de dichtheidscontroles (niet gratis) 
volgens de voorschriften zijn uitgevoerd. Hiervoor moet 
de camper voor het eerst na 12-18 maanden naar een 
Hobby-dealer worden gebracht. Na uitvoering van de 
eerste dichtheidscontrole moet deze binnen de garan-
tieperiode eens in de 12 maanden worden herhaald.

Hobby adviseert vóór een bezoek aan een servicedea-
ler met deze contact op te nemen en te informeren of 
de benodigde voorzieningen (bijv. voldoende zware 
hefbrug) aanwezig zijn om eventuele misverstanden te 
voorkomen.

Smeren en olien
Controleer en smeer regelmatig de bewegende en gelagerde onderde-
len van het chassis. Ook voor caravans waarmee weinig wordt gereden 
is een jaarlijkse onderhoudsbeurt vereist.

Voor smeren en olien geldt
•  Smeer bewegende onderdelen als bouten en scharnierpunten 

van handremhendel en omkeerhendel van de oploopinrichting 
lichtjes in met olie.

•  Smeer om de 5000 kilometer de lagerpunten op de behuizing van 
de oploopinrichting j.

•  Controleer van tijd tot tijd de speling van de lagerpunten voor de 
schuifstang.

•  Alle glij- en lageronderdelen regelmatig van vuil ontdoen. 

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-kant-stelmoer!

Belangrijk: De frictie-elementen van de stabilisatie-
trekkogelkoppeling K 25 mogen in geen geval geolied 
of gesmeerd worden.

Lagerpunten in de behuizing van de oploop-
inrichting

1
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11.2 Trekinrichting Trekhaakkogel op het trekkend voertuig
Let erop dat de koppelingskogel maatvast, onbeschadigd, schoon en vet-
vrij is. Bij dacromet-gecoate (mat-zilveren corrosiewerende coating) en 
gelakte koppelingskogels moet de coating vóór het begin van de eerste 
rit met schuurpapier, korreling 200 240, volledig worden verwijderd en 
aansluitend met bijv. nitroverdunner of spiritus worden gereinigd, zodat 
deze zich niet op het oppervlak van de frictievoeringen kan afzetten. 
Het oppervlak van de trekhaakkogel moet ‘metaalblank’ zijn. Een be-
schadigde of vuile koppelingskogel veroorzaakt een verhoogde slijtage 
van de frictievoeringen; een gesmeerde koppelingskogel verlaagt het 
stabiliserende effect sterk.

Rubber geveerde torsie-assen zijn onderhoudsvrij.

De as(sen) van de caravan is/zijn uitgerust met compacte 
wiellagers. Trommelnaaf, compactlagers en asmoer vor-
men een gesloten eenheid. De compactlagers zijn dankzij 
het gebruik van een speciaal vet onderhoudsvrij.

Zie voor verdere aanwijzingen de bijgeleverde gebruiks-
aanwijzing van de asleverancier.

Stabilisatiekoppeling
Houd het binnenste van de kogelruimte ter hoogte van de frictievoe-
ringen schoon en vetvrij. Bij vuile frictievoeringen kan het oppervlak 
met schuurpapier, korreling 200-240, gereinigd worden. Reinig het 
oppervlak vervolgens met wasbenzine of spiritus. Alle bewegende 
lagerdelen en bouten moeten lichtjes worden geolied. Door regelma-
tige service en onderhoud verbetert u de werking en verhoogt u de 
levensduur en de veiligheid van uw KS 25.

Stabilisatiekoppeling

Het optimale dempingseffect wordt bij nieuwe frictie-
elementen pas bereikt na een zekere inrijperiode.

Mochten de frictie-elementen versleten zijn of met olie of 
vet in aanraking zijn gekomen, dan moeten deze worden 
vervangen om de volledige effectiviteit van de demping en 
daarmee de stabiliteit van de caravan te herstellen.
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1
Vervanging van de frictievoering
De frictie-elementen j kunnen bij slijtage of contact met olie of vet 
eenvoudig worden vervangen. De firma KNOTT biedt een reserveset 
aan voor het vervangen van het voorste en achterste frictie-element. 
 Neem a.u.b. goede nota van de uitvoerige, bij de reserveset geleverde 
montage-instructies van de fabrikant.

Rijgeluiden
Tijdens het rijden kunnen geluiden optreden, die echter geen in-
vloed hebben op het functioneren en de stabiliserende werking van 
de trekkogelkoppeling.

Mogelijke oorzaken van deze geluiden zijn:

1. Een van een Dacromet-coating voorziene trekhaakkogel op het 
trekkend voertuig.

2. Een verzinkte of gelakte koppelingskogel op het trekkende voertuig.
3. Een beschadigde, roestige of vervuilde koppelingskogel op het 

trekkende voertuig.
4. Vervuilde of versleten wrijvingselementen j in de trekkogelkop-

peling.
5. Het drooglopen van trekstang of oplooppijp in de lagerbussen 

van de oploopinrichting.

Remedie: 
ad punt 1., 2., 3. en 4.:
-  zie de hoofdstukken “Koppelingskogel op trekkend voertuig” en 

“Trekkogelkoppeling”.

ad 5.:
-  Vet de lagerbussen in via de smeernippels, trek de vouwbalg eraf 

en vet de vrij liggende trekstang in.
-  Reinig de afneembare koppelingskogel op het vergrendelmecha-

nisme en vet hem bij (volgens de bij de afneembare koppelingsko-
gel geleverde gebruiksaanwijzing).

1

11.3 Remmen Eerste controle

De eerste controle van de remmen moet na 500 km. De controle moet 
in het KNOTT-servicehandboek door het uitvoerende garagebedrijf 
worden afgetekend. De registratie van deze controle behoort tot de 
garantievoorwaarden; zij is wat dat betreft even belangrijk als de ver-
plichting de instructies m.b.t. onderhoud en verzorging op te volgen.

Wrijvingselementen 

Schematekening wrijvingselementen

Rijd de eerste 100 km na het vervangen van de rem-
voeringen voorzichtig, omdat de volledige remkracht nog 
niet is bereikt.

Gebruik uitsluitend originele KNOTT frictie-elementen.

Deze zijn precies afgestemd op de stabilisatie-kogelkop-
peling KS 25.

Met andere voeringen ontbreekt ofwel de stabiliserende 
werking, of de kogelhals kan worden beschadigd.
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11.4 Achterlichtlampen vervangen

Vervangen van de kentekenverlichting

• Om de kentekenverlichting te vervangen, moet u als eerste stap 
de schroeven j losdraaien. 

• Maak de kabels los en steek ze op de nieuwe lamp.
• Draai de schroeven j ter bevestiging weer vast.

Koppel de netvoeding los alvorens verlichtingspro-
ducten te vervangen.

Verlichtingsproducten kunnen heet zijn!

Laat geen vloeistoffen (bijv. regenwater) in de afdek-
king binnendringen.

Achterlicht Beachy

Achterlicht binnenkant

2

3 4

1

Achterlichtlamp vervangen

• Draai de vier schroeven j van de afdekking los om de gloeilam-
pen in het achterlicht te vervangen. Vervang de defecte gloei-
lamp en draai de schroeven met de afdekkap weer vast.

k  Achterlicht
l  Knipperlicht 
m  Mistachterlicht 

Ga behoedzaam te werk, zodat de lamp niet wordt be-
schadigd.

1

Nummerplaatverlichting
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11.5 Onderhoud en batterijen vervangen bij rookmelder

Onderhoud
Het rookmeldsysteem behoeft geen onderhoud. Verwijder van tijd tot 
tijd het op de behuizing aanwezige stof en zorg ervoor dat de luchts-
leuven niet door insecten e.d. worden verontreinigd of zelfs afgesloten. 
Het apparaat moet zo nodig ongeveer 2 maal per jaar droog worden 
schoongeveegd en van buiten met een stofzuiger worden gereinigd.

Raadpleeg de bij het apparaat geleverde gebruiksaan-
wijzing.

 Testknop 

 Bevestigingspunten voor de sluiting 

 Blokbatterij type 9VDC 6F22 

 Contactpunten

 Sluithaken 

1

2

3

4

5

Accu vervangen
Voor het behoud van de goede werking moet de blokbatterij regel-
matig worden vervangen, uiterlijk na het klinken van het waarschu-
wingssignaal.
•  Draai de behuizing van de rookmelder voorzichtig zo ver tegen de 

wijzers van de klok in dat het van de houder loskomt.
•  Haal de verbruikte blokbatterij eruit en haal hem los van de contact-

punten.
• Verbind een nieuwe blokbatterij met de contactpunten. De contact-

punten moeten daarbij op de polen van de blokbatterij vastklikken.
•  Leg de batterij in het batterijvak van de rookmelder.
•  Plaats de behuizing van de rookmelder met de sluitingbevestigingen 

op de sluithaken en draai voorzichtig in de richting van de wijzers 
van de klok totdat de behuizing in de houder vastklikt.

Rookmelder geopend

Test
• Druk gedurende minstens 4 seconden op de testknop, totdat er een 

alarm klinkt. Het alarm klinkt als de elektronica werkt, en hij stopt 
weer zodra u de testknop loslaat.

Test de rookmelder elke keer nadat de batterij is vervangen.

Batterijen behoren niet bij het huisvuil. Geef uw ver-
bruikte batterijen a.u.b. af bij de dealer of bij een inzamel-
punt.     

1

5 43

2
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11.6 Ventileren Voldoende beluchting en ontluchting van het caravaninterieur is voor 
een behaaglijk binnenklimaat een absolute voorwaarde. Vooral op 
koele dagen of nadat het voertuig langere tijd niet is gebruikt, kan een 
verhoogde vochtigheid in het interieur van vrijetijdsvoertuigen wor-
den vastgesteld. Bijzonder sterk kan de vochtigheid op enkelvoudige 
beglazing optreden. Soms kan men zelfs op de meubeloppervlakken, 
de binnenzijden van de buitenwanden, vaak ook in de kasten, voch-
tige plekken tegenkomen. Verder kan door de vochtigheid schimmel 
ontstaan, die zich vervolgens snel verspreidt, ook op nog andere op-
pervlakken. Deze verschijning heeft niet alleen een nadelige invloed 
op het gevoel van welbevinden, maar kan ook leiden tot schade aan 
onderdelen. Deze vochtigheid komt meestal uit de binnenlucht. Lucht 
heeft de eigenschap zich met water te verbinden. Hoe warmer de lucht, 
hoe meer water hij kan binden (relatieve luchtvochtigheid). Als met 
waterdamp sterk verrijkte lucht afkoelt en daarbij het verzadigingspunt 
wordt bereikt, geeft hij een gedeelte van het water in de vorm van 
condens af. Men spreekt hier van zogeheten koudebruggen. Vocht 
ontstaat echter ook al gauw bij geringere luchtbeweging, veroorzaakt 
door bouwkundige omstandigheden of door onvoldoende ventilatie.

Oppervlaktecondens ontstaat door
-  Gering ruimtevolume.
-  Adem en uitwaseming van de passagiers.
-  Naar binnen brengen van vochtige kleding.

Zorg voor voldoende ventilatie om schade door condens-
vorming te voorkomen! 

Een hoge luchtvochtigheid kan leiden tot randcorrosie 
van de spiegels. Droog daarom na het ventileren zo nodig 
overgebleven vochtige plekken af met een doek zonder 
reinigingsmiddel. 

Ventileer bij voorkeur kort maar intensief. U moet daa-
rom dakluiken, ramen en deur gedurende korte tijd wijd 
openzetten en zo veel mogelijk tocht creëren. Na ca. 
10 à 15 minuten is de verbruikte, vochtige binnenlucht 
vervangen door droge verse lucht, die na verwarming 
weer extra waterdamp kan opnemen.

Tijdens de slaap geeft een persoon per nacht via huid en ademlucht 
ongeveer een liter water af. De door de lucht extra opgenomen wa-
terdamp moet door voldoende ventileren regelmatig uit het vrijetijds-
voertuig worden afgevoerd. Een halve tot volledige luchtverversing per 
uur is alleen al om hygiënische redenen noodzakelijk om de belasting 
van de binnenlucht door schadelijke stoffen en geurtjes binnen te 
perken te houden.
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11.7 Reiniging M.b.t. de verzorging geldt
•  Reinig kunststof onderdelen met water van maximaal 60°C en een 

mild handafwasmiddel.

Reinigingsmiddelen waarvan het gebruik wordt afgeraden
- schurende reinigingsmiddelen (veroorzaken krassen op het 
 oppervlak)
- acetonhoudende schoonmaakmiddelen (onmiddellijke beschadi-

ging van het kunststof)
- middelen voor chemische reiniging
- verdunningsmiddelen
- alcohol
- scherpe of oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen
- chemische schoonmaakmiddelen als ketonen, esters en aroma-

tische oplosmiddelen
- aromatische koolwaterstoffen (bijv. alle brandstoffen voor motor-

voertuigen)

Het directe contact met kunststoffen als PVC, zacht-PVC en derge-
lijke (bijv. stickers) moet absoluut worden voorkomen.

Door de oplosmiddelhoudende bestanddelen of hun contact met 
eerder beschreven kunststoffen is een overdracht van weekmakers 
en dus het bros worden van de onderdelen niet te voorkomen.

De caravan alleen op de speciaal daarvoor bestemde 
wasplaatsen wassen.

Wees zuinig met het gebruik van reinigingsmiddelen. Agres-
sieve middelen zoals b.v. velgreinigers belasten het milieu. 

Gebruik uitsluitend afwasmiddel of normale schoonmaak-
middelen, controleer daarbij altijd de gebruiks-aanwijzing 
en de schadelijkheid van het schoonmaakmiddel. 

Reiniging van de buitenkant

De caravan moet aan de buitenkant worden gereinigd als de mate van 
verontreiniging daarom vraagt, maar minstens eenmaal per jaar. In 
kustgebieden (minder dan 1500 meter van zout water vandaan) moet 
de buitenreiniging tweemaal per jaar worden uitgevoerd.

Voor de buitenreiniging geldt
•  Caravan met zwakke waterstraal afspoelen.
•  Was het voertuig met een zachte spons en een normaal schoon-

maakmiddel. 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 deze de gelegenheid te geven geheel droog te worden.

Droog lamphouders grondig af, omdat zich daar water 
kan ophopen.
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Lees de handleiding van de hogedrukspuit voordat u de caravan met 
een hogedrukspuit gaat wassen. Houd tijdens het wassen altijd mini-
maal 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 cara-
van beschadigd raken. 

De watertemperatuur mag de 60°C niet overschrijden. Blijf de wa-
terstraal constant bewegen tijdens het wassen. 

De straal mag niet rechtstreeks worden gericht op deur- en raamkie-
ren, plexiglas raam, elektrische aanbouwelementen, aansluitstekkers, 
afdichtingen, ventilatieroosters of dakluiken.

Voor de wasbehandeling van de opper-vlakken geldt
•  De lakoppervlakken zo nu en dan met was nabehandelen. Daarbij 

de gebruiksinstructies van de wasfabrikanten opvolgen.

Voor het poetsen van oppervlakken geldt
• In uitzonderingsgevallen verweerde lakopper-vlakken met glansmid-

del 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.

Bij beschadigingen geldt
•  Laat beschadigingen onmiddellijk repareren om verdere schade door 

corrosie te voorkomen. Schakel daarvoor uw Hobby-dealer in.

Geen agressieve oplosmiddelen, zoals ether- of keton-
houdende producten gebruiken.

Bodemplaat
De bodemplaat van de caravan is voorzien van een speciale coating. Bij 
beschadiging moet deze beschermende laag direct worden hersteld. 
Behandel gecoate oppervlakken nooit met oliehoudende producten.

Wassen met hogedrukspuit

Richt de straal van de hogedrukspuit niet rechtstreeks 
op stickers en stripings. Deze zouden kunnen loslaten. 
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Dakluiken, ramen, spiegels en deuren
De ramen moeten in verband met hun kwetsbaarheid bijzonder 
zorgvuldig worden behandeld.

Voor het onderhoud geldt
•  Wrijf afdichtrubbers licht in met talkpoeder.
•  Acrylglasvensters uitsluitend met een schone spons en een 

zachte doek nat reinigen. Door droge reiniging kunnen krassen 
op de ramen optreden.

Reinig de ruiten uitsluitend nat met water, veeg spiegels 
met een zachte droge doek schoon. Gebruik geen scher-
pe of agressieve schoonmaakmiddelen die weekmakers 
of oplosmiddelen bevatten. Veeg ramen in draaiende 
bewegingen schoon met een vochtige microvezeldoek 
of leren zeem.

Wrijf spiegels alleen bij hardnekkige vlekken voorzichtig 
schoon met een enigszins vochtige microvezeldoek. Ge-
bruik geen schrapers om ruiten of spiegels te reinigen!

Talk is in speciaalzaken voor autoaccessoires verkrijgbaar.

Dak

Om ervoor te zorgen dat de lak van het caravandak niet 
wordt aangetast, moet de dakplaat ten minste eenmaal 
per jaar worden gereinigd.

Binnenreiniging

Ga bij de interieurreiniging zuinig om met water, om 
vochtproblemen te reduceren.

Gebruik geen schrapers om spiegel of ruiten te reinigen! 
Veeg spiegels en ramen schoon met een vochtige micro-
vezeldoek of leren zeem zonder schoonmaakmiddel met 
draaiende bewegingen.

Chassis
Zoutafzettingen brengen schade toe aan het gegalvaniseerde chas-
sis en kunnen witte uitslag veroorzaken. Deze uitslag is echter niet 
schadelijk; het ziet er alleen niet erg fraai uit. Spoel na ritten in de 
winter of na inwerking door zouthoudend water de gegalvaniseerde 
oppervlakken af met schoon water. 

Reinig de uitdraaisteunen met water en een vochtige spons, laat ze 
drogen en smeer ze vervolgens in, met name de as.
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De volgende reinigingsmethoden worden aanbevolen

Methode A:
•  Gebruik uitsluitend gangbare reinigingsmiddelen op waterbasis.
•  Voeg er desgewenst 2 eetlepels ammoniak op 1 liter water aan 

toe. Bevochtig een doek met de oplossing en tip de vlek zachtjes 
aan. Keer de doek regelmatig om zodat de vlek steeds in contact 
komt met een schoon stukje doek.

Deze methode is bijzonder geschikt voor het ver wijderen van

- wijn, melk, limonade
- bloed
- balpenvlekken, inkt
- urine, zweet
- modder
- braaksel

Methode B:
•  Gebruik voor de droge reiniging uitsluitend milde, watervrije 

oplosmiddelen.
•  Bevochtig de doek en ga te werk als bij methode A.

Deze methode is bijzonder geschikt voor het verwijderen van:

- was, kaarsen
- potlood

Chocolade of koffie moet alleen met lauwwarm water worden 
afgewassen.

Voor stoelbekledingen, bankkussens en gordijnen geldt
•  Stoelbekledingen met een zachte borstel of een stofzuiger reinigen.
•  Laat sterk vervuilde matrassen, zitkussens, bedspreien en gordijnen 

reinigen en was ze niet zelf! Verwijder de bekleding van de zitkus-
sens niet.

•  Zo nodig voorzichtig met het schuim van een fijnwasmiddel reinigen.

Reinigingsaanwijzingen voor stoffen die teflon bevatten

• Behandel vlekken altijd onmiddellijk.
• Veeg vlekken af zonder te wrijven.
• Werk van buiten naar binnen.
• Verwijder vlekken nooit met huishoudelijke schoon-

maakmiddelen.
• Zuig kussens regelmatig schoon om vuilophopingen 

te verwijderen.
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Voor de spoelbak geldt
• Voor de reiniging wordt de speciale RVS-reiniger van de fabrikant 

Dometic aanbevolen (artikelnummer 9600000149).

• Reinig de binnenkant van de afvaltank 2 tot 3 keer per jaar om 
hardnekkige kalkaanslag te verwijderen.

• Gebruik speciale smeermiddelen om de afdichtingen soepel en 
zacht te houden.

Gebruik geen vaseline of plantaardige olie om de af-
dichtingen te smeren. Hierdoor kan de afvaltank gaan 
lekken. 

De afsluitschuif is onderhevig aan slijtage. De afdichting 
slijt en moet op den duur worden vervangen, afhankelijk 
van hoe vaak en welke onderhoudswerkzaamheden 
worden uitgevoerd.

Voor het draagbare toilet* geldt
Thetford beveelt aan om het toilet regelmatig te reinigen om kalkaans-
lag te voorkomen en een optimale hygiëne te garanderen.

• Reinig de binnenkant van de toiletpot met een speciale toiletrei-
niger en een zachte borstel.

• Reinig de gehele toiletpot met speciale toiletreinigers..

Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen voor 
het reinigen van uw draagbare toilet. Deze kunnen de 
afdichtingen en andere onderdelen van het toilet on-
herstelbaar beschadigen. Geef uw toilet ook regelmatig 
een onderhoudsbeurt om de levensduur van uw toilet 
te verlengen.

Voor meubeloppervlakken geldt
•  Houtmeubelfronten met een vochtige doek of spons reinigen.
•  Met stofvrije zachte doek droogwrijven.
•  Mild onderhoudsmiddel voor meubels gebruiken.

• 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.

• Gebruik in geen geval chemische reinigingsmiddelen of staalwol, 
omdat hierdoor de PVC-vloerbedekking beschadigd raakt.

Voor de PVC-vloerbedekking geldt

Bij het regelmatig betreden van de PVC-vloerbedekking 
kan door zand en stof het oppervlak beschadigd raken. 
Reinig de vloer bij gebruik dagelijks met een stofzuiger 
of bezem.

Een reiniging met chemische stoffen kan roestaanslag tot 
gevolg hebben.

Neem ook de reinigingsinstructies van de fabrikant in acht.
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M.b.t. de buitenkant van de opbouw geldt
•  Was de caravan uitgebreid en grondig (zie 11.7).
•  Controleer het voertuig op (lak-)schade. Herstel de schade zo 

nodig; voer noodzakelijke reparaties uit.
•  Behandel de buitenlaag met was of een speciaal lakonderhouds-

middel na.
•  Bescherm de metalen onderdelen van het chassis met een be-

schermingsmiddel tegen corrosie.
•  Controleer de bodemplaat op beschadigingen en herstel deze zo 

nodig. Raadpleeg bij ernstige beschadigingen een dealer. 
• Zorg ervoor dat er geen water kan binnendringen in de ventila-

tieopeningen op vloerniveau.

Voor de reservoirs geldt
•  Waterleidingen en kranen schoonmaken, desinfecteren, ontkal-

ken en helemaal aftappen. Laat de kranen open staan.
•  Reinig de drinkwaterjerrycan  (zie hoofdstuk 8.2 Drinkwater).
• Reinig en leeg de vuilwaterjerrycan.

Voor de verswaterjerrycan geldt
• Spoel de tank regelmatig door met schoon, helder water.

Verswaterjerrycan

Reiniging verswaterjerrycan
• Nadat het water uit de verswaterjerrycan is afgetapt moet de in de 

groef achterblijvende vloeistof met een doek worden opgenomen.

11.8 Winterpauze voor de caravan

Met dalende temperaturen eindigt voor veel kampeerders het sei-
zoen. De caravan moet goed op de winterpauze worden voorbereid.

In het algemeen geldt
•  Laat de caravan alleen overwinteren in een afgesloten ruimte als 

deze droog en goed geventileerd is. Anders kunt u de caravan 
beter in de buitenlucht laten staan.

•  Dek de stabilisatie-trekkogelkoppeling af. Vet remstangen en 
draaisteunen in.

•  Krik de caravan zo mogelijk op. Draai de steunen omlaag om 
wielen en assen enigszins te ontlasten. Ondersteun zo mogelijk 
het chassis d.m.v. assteunen.

• Plaats afdekzeilen met een tussenruimte, zodat de ventilatie niet 
wordt belemmerd.

Na beëindiging van de onderhouds-werkzaamheden 
alle spuitbussen met reinigings- of onderhoudsmidde-
len uit het voertuig verwijderen!
Bij temperaturen boven 50°C bestaat explosiegevaar!
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11.9 Gebruik tijdens de winter

Voor het interieur van de caravan geldt
•  Maak de binnenruimte schoon. Zuig kussens schoon en bewaar ze 

zo mogelijk buiten de caravan op een droge plaats. Zet ze anders 
zo neer dat ze niet in contact kunnen komen met condenswater.

•  Was PVC-vloerbedekking en gladde oppervlakken met een een-
voudige zeepoplossing. 

•  Laat ventilatieroosters open staan. Als de caravan in een gesloten 
ruimte wordt gestald, kan het dakluik open blijven staan.

•  Ventileer de caravan bij droog weer elke vier à zes weken grondig.
•  Zet luchtontvochtigers in de caravan en droog of vervang het 

granulaat regelmatig. 
•  Schakel 12V-hoofdschakelaar uit.

De BEACHY is niet geschikt voor kamperen in winterse 
omstandigheden.
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12.1 Milieu en reizen met de caravan

Milieuverantwoordelijk gebruik
Gebruikers van een camper, buscamper of caravan dragen vanzelf-
sprekend een bijzondere verantwoordelijkheid voor het milieu.Daarom 
dient bij het gebruik van de caravan het milieu altijd te worden ontzien.

Voor een milieuverantwoordelijk gebruik geldt
•  Informeer voorafgaand aan een langduriger verblijf binnen steden 

naar de speciale staanplaatsen voor caravancombinaties en maak 
daar bij voorkeur gebruik van. 

•  Rust en reinheid van de natuur niet verstoren of aantasten.
•  Afvalwater, fecaliën (menselijke afvalstoffen) en afval  op cor-

recte wijze afvoeren.
•  Geef het goede voorbeeld, zodat buscamper- en caravanbestuur-

ders niet algemeen worden bestempeld als milieubarbaren.

Voor afvalwater geldt
•  Verzamel afvalwater aan boord alleen in ingebouwde vuilwater-

tanks of desnoods in hiervoor geschikte reservoirs!
•  Afvalwater nooit in de berm of putten lozen! Straatputten zijn 

dikwijls niet op zuiveringsinstallaties aangesloten.
•  Maak de vuilwaterjerrycan zo vaak mogelijk leeg, ook als hij niet 

helemaal gevuld is (hygiëne). Spoel de vuilwaterjerrycan zo mo-
gelijk bij elke lediging met schoon water uit.

 

Leeg uw vuilwaterjerrycan alleen bij een speciaal hiervoor 
bestemd vuilwaterinzamelpunt, maar nooit in de vrije na-
tuur! Vuilwaterinzamelpunten zijn doorgaans te vinden bij 
wegrestaurants, kampeerterreinen of tankstations.

Voor fecaliën geldt
•  Gebruik voor de fecaliëntank alleen toegestane ontsmettingsmid-

delen.

Legen
•  Fecaliëntank nooit te vol laten worden. Uiterlijk wanneer de vul-

standindicatie brandt, de tank onmiddellijk legen.

Door installatie van een filtersysteem met actieve kool (ac-
cessoirehandel) kan het gebruik van ontsmettingsvloeistof 
mogelijk vermeden worden!

Ontsmettingsvloeistof zeer zuinig doseren.
Overdosering is geen garantie tegen eventuele geur-
overlast!

Fecaliëntank alleen op de daarvoor bestemde verwijde-
ringspunten legen, en nooit in de vrije natuur!
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Voor alle afval geldt
•  Afval scheiden en recycleerbare stoffen in de kringloop terug-

brengen.
•  Maak afvalbakken zo vaak mogelijk leeg in de hiervoor bestemde 

vuilnisbakken of containers. Zo worden onaangename geurvor-
ming en problematische vuilnisophoping aan boord vermeden.

Voor parkeerterreinen geldt
•  Verlaat parkeerterreinen altijd in schone toestand, ook als het 

afval van anderen afkomstig mocht zijn.
•  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 bij-
zonder veel schadelijke stoffen. De bedrijfstemperatuur van de 
motor wordt het snelst bereikt tijdens het rijden.

Het behoedzaam omgaan met het milieu is niet alleen 
in het belang van de natuur, maar ook in het belang van 
alle (bus)camper- en caravanbestuurders!
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13.1 Chassisgegevens

Handels-
naam

Type

BE
AC

H
Y TTM

[kg]
Toel. 

asbelas-
ting

As(sen) Wielrem Oploop-
inrichting

Veiligheidskop-
peling

Dissel

BEACHY 360 30EG • 900 900 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 14 A KS25 (210197.001) One Piece
BEACHY 420 30EG • 950 950 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 14 A KS25 (210197.001) One Piece
BEACHY 450 30EG • 1000 1000 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 14 A KS25 (210197.001) One Piece

13.2 Laadmogelijkheden

Standaarduitvoering

Handels-
naam

Variant

BE
AC

H
Y TTM

[kg] 
Asbe-
lasting

[kg] 

As Banden Rem  Oplop-
inrichting

Trekstang 

BEACHY 360 W00G • 900 900 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 14 A One-Piece

BEACHY 420 Y00G • 950 950 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 14 A One-Piece

BEACHY 450 Z00G • 1000 1000 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 14 A One-Piece

13.3 Voertuiggewicht

Type Leeg-
gewicht

[kg]

Basisuit-
voering

[kg]

Massa in rijklare
[kg]

T.t.tot.
gew.
[kg]

Bijlading
[kg]

BEACHY 360 723 13 736 900 164

BEACHY 420 786 13 799 950 151

BEACHY 450 803 13 816 1000 184

13.4 Banden en velgen
Standaard-
uitvoering

Stalen velgen voor de 
standaarduitvoering

LM-velgen voor de 
standaarduitvoering

Handels-
naamg

Variant

BE
AC

H
Y TTM 

[kg] 
Asbe-
lasting

[kg] 

Stalen 
velgen 

Bandenmaat Lucht-
druk
(bar) 

LM-
velg 
maat

LM-
velg 
code

LM-
velg 
kleur

Bandenmaat Lucht-
druk 
(bar)

BEACHY 360 W00G • 900 900 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 zwart 195/70 R 14 C LI 101 4,5
BEACHY 420 Y00G • 950 950 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 zwart 195/70 R 14 C LI 101 4,5
BEACHY 450 Z00G • 1000 1000 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 zwart 195/70 R 14 C LI 101 4,5

 Stalen velgen: aanhaalmoment 110 Nm
Wielbouten: bevestiging voor alle 14” stalen velgen en alle lichtmetalen velgen conisch    

    

 LM-velgen: aanhaalmoment 120 Nm
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Formaat

Velgen

Wiel-
aansluiting Uitv.

Banden-
maat

Wielkast Vloer
lengte

Tot.
breedte

Spoor-
breedte

Span-
wijdte

Op-
bouw-
lengte

Lengte 
m. Gk 
en Rl.

Tot.
Lengte

5½ J x 14 5/112, ET 30 Staal 684 x 224 195/70 R 14 XL 3229 2165 1950 3176 3660 3715 5087
5½ J x 14 5/112, ET 30 Staal 684 x 224 195/70 R 14 XL 3829 2165 1950 3429 4260 4315 5687
5½ J x 14 5/112, ET 30 Staal 684 x 224 195/70 R 14 XL 4129 2165 1950 3563 4560 4615 5987

TTM
[kg] 

Asblasting
[kg] 

As
nieuw! 

Extra 
dwarsbalk 

achter

Wielen 
nieuw!

Rem 
nieuw!

Oploop-
inrichting

Trekstang 
nieuw!

Gewicht

1200 1200 geen geen geen geen geen geen 0,0

1200 1200 geen geen geen geen geen geen 0,0

1200 1200 geen geen geen geen geen geen 0,0

maximale gewichtsverhoging

max. gewichts-
verhoging

Stalen velgen voor 
gewichtsverhoging

LM-velgen voor 
gewichtsverhoging

t.z.G.
[kg] 

Achslast
[kg] 

Stahl-
felge 

Reifengröße Luft-
druck
(bar) 

LM-
Felge
Größe

LM-
Felge 

Kennz.

LM-
Felge 
Farbe

Reifengröße Luft-
druck
(bar)

1200 1200 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 zwart 195/70 R 14 C LI 101 4,5
1200 1200 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 zwart 195/70 R 14 C LI 101 4,5
1200 1200 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 zwart 195/70 R 14 C LI 101 4,5

Bij combinatie van de optie 'reservewiel' met de optie 'LM-velgen' wordt het standaardwiel op een stalen velg als 
reservewiel bijgevoegd.

LM-velgen in principe in combinatie met merkbanden.       
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Modell Omloopmaat
[mm]

360 BEACHY 8360
420 BEACHY 9180
450 BEACHY 9290

13.6 Omloopmaat voortent

De aangegeven maat is afhankelijk van speciale uit-
voering, gewichtsverhoging en bandenmaat en moet 
als richtwaarde worden beschouwd. Om een exacte 
omloopmaat voor uw voortent vast te stellen, adviseren 
wij u de caravan op te meten.

13.5 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

195/70 R 14 XL of reinforced 3,2
195/70 R 14 C 4,5
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