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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 handleidingen bijgesloten 
garantiekaarten voor de inbouwapparatuur en 
het toebehoren in en stuur deze op naar de 
desbetreffende fabrikanten.
Daardoor zijn uw garantieaanspraken voor alle 
apparaten gewaarborgd.

HOBBY biedt u op grond van de 
garantievoorwaarden 5 jaar garantie 
op de waterdichtheid van de caravan. 
Bij overdracht van het voertuig 
ontvangt u het garantieboekje ”5 
jaar garantie op afdichting” van uw 
contractdealer.

NB: Bij niet uitgevoerde 
dichtheidscontrole vervalt de 
garantieaanspraak.

Aanduidingen in de bedienings-
handleiding

De informatie over de caravan in deze handleiding 
is als volgt opgezet:

Teksten en afbeeldingen

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

Opsommingen

- Opsommingen geschieden puntsgewijs  
 en zijn e herkennen aan een voorafgaand  
 koppelteken.

Handelingsinstructies

• Handelingsinstructies staan eveneens   
 puntsgewijs vermeld en worden aangeduid  
 met een ronde stip aan het begin van de zin.



Aanwijzingen attenderen de 
gebruiker op belangrijke details, die 
onontbeerlijk zijn voor een perfect 
functioneren van de caravan en het 
toebehoren. Denkt u er wel om, 
dat op grond van verschillen in de 
uitvoering afwijkingen ten opzichte 
van de beschrijving mogelijk zijn.

Waarschuwingen maken u attent 
op gevaren – het niet in acht nemen 
van deze waarschuwingen kan ertoe 
leiden dat materiaal beschadigd raakt 
of zelfs dat mensen worden verwond.

Millieutips doen u mogelijkheden aan 
de hand waarmee u de belasting van 
het milieu kunt

Aanwijzingen

Waarschuwingen

Milieutips
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1 Veiligheid
       
1.1 Waar u vóór de eerste rit om moet denken

1.2 Vóór en tijdens de rit

Toelating
Voor ieder voertuig dat deelneemt aan het 
wegverkeer geldt een verplichte toelating. Dus 
ook voor uw nieuwe caravan.

De toelating vraagt u aan bij het dichtstbijzijnde 
RDW-kantoor.

Om een toelating te verkrijging dient u de volgende 
documenten te overleggen:
- kentekenbewijs van het voertuig
- uw verzekeringskaart
- uw identiteitskaart of inschrijvingskaart

APK-keuring
Krachtens §29 van het Duitse wegenverkeersre-
glement m.b.t. technische eisen en 
rijvaardigheidseisen (StvZO) moet uw caravan 
om de twee jaar aan een “APK”-keuring worden 
onderworpen. Deze keuring kan door een offi ciële 
keuringsinstantie (TÜV, DEKRA, BOVAG) of een 
erkende deskundige geschieden.

Bij iedere keuring dient u de volgende documenten 
te overleggen:
- kentekenbewijs
- geldig inspectierapport voor de gasinstallatie. Het 
eerste inspectierapport ontvangt u samen met het 
kentekenbewijs.

Bij verdere vragen of problemen kunt 
u altijd terecht bij uw geautoriseerde 
Hobby-dealer!

Als voertuigeigenaar/voertuigbestuurder bent u 
te allen tijde voor de conditie van uw voertuig 
verantwoordelijk. Daarom dient u de volgende 
punten goed in acht te nemen.
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Buiten de caravan

Loop buiten om de caravan heen en maak deze 
als volgt rijklaar.

Caravan rijklaar maken
• De woonwagen moet op de juiste 

wijze zijn aangekoppeld (zie aanwijzing 
Veiligheidskoppeling WS3000).

• De veiligheidskabel moet met het trekkend 
    voertuig zijn verbonden.
•  Voertuigverlichting controleren.
• Uitdraaisteunen en neuswiel omhoog draaien 
    en borgen.
• Gasfl essen dichtdraaien.
• Gasfl essenkast sluiten.
• Buitenspiegel op trekauto instellen.
• Bandenspanning van de caravan controleren 
    (zie bandenspanningtabel).
• Alle ramen sluiten.
• Voortentverlichting uitschakelen.
• Toegangsdeur sluiten en borgen.
• Alle kranen en snelsluitventielen van   
    gasapparaten sluiten.
• Evt. elektrische kabels uit de    
    buitencontactdoos verwijderen.
• Evt. tv-antenne zover mogelijk inschuiven.
• Evt. daklast borgen en vastsjorren zodat deze 
    niet kan verschuiven.
• Evt. fi etsen borgen en vastsjorren   
    zodat deze niet kunnen verschuiven; let erop 
    dat de lichtinstallatie niet aan het gezicht 
    wordt onttrokken.

Typeplaatje

Nr. van de algemene gebruiksvergunning

Identifi catienummer van het voertuig

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht

Toelaatbare asbelasting 1ste as

Toelaatbare asbelasting 2de as
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Toelating

De caravan is met een antislinger-koppeling 
uitgerust. Deze veiligheidskoppeling stabiliseert 
de caravan tijdens het rijden en zorgt zo voor een 
beter rijgedrag.
Raadpleeg tevens de bijgeleverde 
bedieningshandleiding en veiligheidsinstructies 
van de fabrikant

NB: Ondanks de aanwezigheid van deze 
veiligheidskoppeling moet te allen tijde 
terdege rekening worden gehouden 
met natuurkundige wetmatigheden. 
Wanneer de grenswaarden 
(snelheid en gewichtsverhoudingen) 
overschreden worden, is de 
bestuurder verantwoordelijk voor de 
gevolgen van ontbrekende tractie en 
spoorkracht. Neem dus ondanks het 
extra veiligheidspakket geen onnodig 
risico.Houd rekening met de maximum 
steunlast van de aanhangkoppeling van 
het trekkend voertuig. U kunt de huidige 
kogeldruk van de caravan afl ezen op 
een kogeldrukmeter of weegschaal.

Aankoppelen/Afkoppelen voorbereiden
• Om aan- of af te koppelen de trekkogelkoppeling 

openen (hefboom in stand 1).

Bij hogere steunlasten kan het aan of 
afkoppelen worden vergemakkelijkt 
door gebruik te maken van een 
steunwiel.

Aankoppelen
• De geopende trekkogelkoppeling wordt op de 

koppelingskogel van het trekkend voertuig 
geplaatst. Door benedenwaartse druk – meestal 
is het gewicht van de caravan voldoende – sluit 
de trekkogelkoppeling zich (hefboom in stand 
2).

Let er beslist op dat het metaal van uw 
kogelkoppeling blank en vetvrij is.

Aankoppelen controleren
• De trekkogelkoppeling is correct aangekoppeld 

c.q. gesloten wanneer de bedieningshefboom
in stand (2) staat.

Wanneer de WS 3000 niet op de juiste 
manier op de koppelingskogel wordt 
bevestigd, kan de caravan van het
voertuig losraken.
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Afbeelding 2

Bild 1

Bild 3

2

1

2

3

1

1 Activeren van de stabilisatie-inrichting

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

Controle van de stabilisatie-inrichting

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

Uitschakelen van de stabilisatie-inrichting

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

Afkoppelen

• Zet de bedieningshefboom omhoog in de 
geopende stand (stand 1). Na het uitpluggen 
van verlichtingsstekker en scheurkabel kan de 
caravan bijv. met behulp van een disselwiel van 
het trekkend voertuig afgekoppeld worden.
Als de caravan langdurig buiten gebruik 
is, wordt geadviseerd hem met gesloten 
trekkogelkoppeling te stallen.
Duw daartoe de bedieningshefboom omhoog, 
trek gelijktijdig de kogelkom (beweeglijk element 
met frictievoering – afbeelding 3.1) naar voren 
en sluit langzaam de bedieningshefboom.
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Onderhoud

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

Trekkogelkoppeling
Houd het inwendige van de trekkogelkoppeling ter 
hoogte van de frictievoeringen schoon en vetvrij 
(afbeelding 5). Bij vuile frictievoeringen kan het 
oppervlak met schuurpapier, korreling 200-240, 
gereinigd worden. Reinig vervolgens het oppervlak 
met wasbenzine of spiritus. Alle bewegende 
lagerdelen en bouten moeten lichtjes worden 
geolied. Door regelmatige service en onderhoud 
verbetert u de werking en verhoogt u de levensduur 
en de veiligheid van uw WS 3000.

Vervanging van de frictievoering
De voorste frictievoering (1) kan bij slijtage 
vervangen worden. Lees daartoe de uitvoerige 
montage-instructies bij de reserveset van de 
fabrikant. De achterste frictievoering is zo groot 
uitgevoerd dat deze niet vervangen hoeft te 
worden.

Rijgeluiden
Tijdens het rijden kunnen geluiden optreden; deze 
zijn echter niet van invloed op de werking van de 
trekkogelkoppeling. Mogelijke oorzaken van deze 
geluiden zijn:
1. Een van een Dacromet-coating voorziene 

koppelingskogel op het trekkend voertuig
2. Een verzinkte koppelingskogel op het trekkend 

voertuig
3. Een beschadigde of vuile koppelingskogel op 

het trekkend voertuig
4. Vuile frictie-elementen in de trekkogel

koppeling
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Remedie: ad 1. en 2.:
Verwijder de oppervlaktecoating van de 
koppelingskogel met schuurpapier (korreling 
200-240), en reinig deze met verdunningsmiddel 
of spiritus.
ad 3.:
Beschadigde of vuile koppelingskogels eveneens 
schuren of reinigen.
ad 4.:
Reinig het oppervlak van de frictie-elementen 
met schuurpapier (korreling 200-240) en reinig dit 
vervolgens met wasbenzine of spiritus.

Binnenruimte

Ook in het inwendige van de caravan dient u een 
aantal voorbereidingen te treffen.
Binnenruimte voorbereiden
• Losse voorwerpen ordenen en in de kastjes 

wegbergen.
• Zware voorwerpen op de vloer van de caravan 

opbergen.
• Evt. koelkast op 12V-voeding omschakelen.
• Binnenverlichting uitschakelen.
• Alle vloeistoffen, ook die in de koelkast, tegen 

uitstromen/lekken beveiligen.
• Gasfl essen vastzetten.
• Gasfl es-hoofdventiel en snelsluitventielen van de 

verschillende gasverbruikers sluiten.
• Deuren (ook koelkastdeur), schuifladen en 

kleppen goed sluiten.
• Schuifdeur vergrendelen.
• Tafelborging vastklemmen.
• Hanglamp verwijderen.

Voertuig niet overladen! Neem 
beslist het maximaal toelaatbare 
totaalgewicht alsmede de toegestane 
hoogte, breedte en lengte van de 
caravan in acht.

Breng goed zichtbaar in het trekkende 
voertuig een briefje met alle belangrijke 
maten en gewichten van de combinatie 
aan.
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1.3 Aanwijzingen voor de reis

Trekauto

De volgende punten niet vergeten
¥ Buitenspiegel instellen
¥ Verlichting controleren

Alvorens weg te rijden

Vóór vertrek dient u de volgende vragen met ‘ja’ te 
kunnen beantwoorden:
• Zijn de verbanddoos en de gevarendriehoek aan 

boord?
• Is de verlichting (vóór, achter, opzij) in orde?
• Hebben alle inzittenden in het trekkend voertuig 

de veiligheidsgordel om?
• Hebt u gecontroleerd dat zich geen personen in 

de caravan bevinden?

Het verblijf in de caravan is tijdens 
het rijden bij de wet verboden! Bij een 
ongeval kunnen personen naar buiten 
geslingerd worden en levensgevaarlijk 
gewond raken.

Belading

Voor de belading geldt
• Gelijkmatig beladen. Zware of lastig hanteerbare 

voorwerpen moeten worden opgeborgen in de 
onderste opbergkisten.

• Bagage op het dak goed vastsjorren.
• In de binnenruimte bagage in kasten en 

bergvakken opbergen.
• Deuren en kleppen vergrendelen.
• Na het beladen het totaalgewicht op een 

openbare weegbrug controleren.
De bijlading is gelijk aan het verschil van de 
‘technisch toelaatbare totaalmassa’ en de ‘massa 
in rijklare toestand’. In deze waarde moeten de 
massa’s van:
- extra uitrusting (aanvullend op de 

standaarduitvoering in de fabriek of bij de dealer 
ingebouwde uitrusting)

- persoonlijke uitrusting (bijv. kleding, 
levensmiddelen, tv-toestel, speelgoed, 
huisdieren etc.) zijn verdisconteerd.
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De in de voertuigpapieren vermelde 
toelaatbare totaalmassa alsmede de 
toegestane verticale kogeldruk mogen 
niet overschreden worden. Let tevens 
op de toegestane verticale kogeldruk 
van het trekkend voertuig.

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

Voor de daklast geldt
• Tel de hoogte van de daklast bij de hoogte van 

de caravan op.
• Breng in het trekkend voertuig een briefje met de 

totale hoogte goed zichtbaar aan. Bij bruggen 
en viaducten hoeft dan niet meer gerekend te 
worden.

De maximaal toegestane daklast 
bedraagt 50 kg tijdens het rijden!

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

Voor het remmen geldt
• Met langere remweg rekening houden, vooral 

bij nat weer.
• Bij het bergafwaarts rijden geen grotere 

versnelling dan bergop.

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

Voor rangeren geldt
• Ook bij goed afgestelde buitenspiegels is er nog 

een aanmerkelijk grote dode hoek.
• Bij het inparkeren op onoverzichtelijke plaatsen 

iemand laten assisteren.

De assisterende persoon mag zich 
niet tussen de trekauto en de caravan 
opstellen.
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Rijden

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

Voor het rijden geldt
• Onderschat de lengte van de combinatie niet.
• Wees voorzichtig bij het inrijden van inritten en 

doorritten.
• Bij zijwind, ijzel of nat wegdek kan de combinatie 

gaan slingeren.
• Pas de rijsnelheid aan de wegcondities en de 

verkeerssituatie aan.
• Lange, iets hellende weggedeelten kunnen 

gevaar opleveren. Regel de snelheid hier 
van begin af aan zodanig dat de combinatie 
zonodig nog kan worden versneld zonder andere 
verkeersdeelnemers in gevaar te brengen.

• Bij slingerbewegingen van de combinatie op 
glooiende trajecten: rem voorzichtig maar vlot 
zodra auto en caravan op één lijn liggen, d.w.z. 
zodra de combinatie gestrekt is.

• Bij slingerbewegingen nooit accelereren.
• Bergafwaarts beslist niet sneller dan 

bergopwaarts rijden.
• Bij het inhalen van en ingehaald worden door 

vrachtwagencombinaties of bussen kan de 
combinatie van auto en caravan in de volgstroom 
terecht komen. Iets tegensturen heft deze 
werking op.

Achteruitrijden

Uw Hobby-caravan heeft een remsysteem met 
achteruitrij-automaat. Deze maakt achteruitrijden 
mogelijk, zonder dat de oplooprem wordt 
geactiveerd.

Voor achteruitrijden geldt
• De caravan beweegt tegengesteld aan de 

richting waarin u de auto stuurt.
• Bij achteruitrijden iemand laten assisteren.

De assisterende persoon mag niet 
tussen de auto en de caravan gaan 
staan.
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1.4 Nooduitrusting

100 m

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

Voor het rijden van bochten geldt
• Bochten niet te scherp en te snel aansturen!
• Neem bij het afslaan de bochtradius altijd iets 

ruimer.
• Houd er rekening mee dat de caravan tot voorbij 

de achterkant van de auto uitslaat.

Om op noodgevallen voorbereid te zijn, dient u de 
volgende drie hulpmiddelen altijd bij zich te hebben 
en met het gebruik daarvan vertrouwd te zijn.

Voor bandenpech altijd een krik, reservewiel of 
pechset binnen handbereik hebben (gedeeltelijk 
niet standaard bijgeleverd).

Verbanddoos (niet bijgeleverd)
De verbanddoos bevindt zich in de trekauto en 
dient altijd binnen handbereik te zijn.

Gevarendriehoek
De gevarendriehoek bevindt zich in de trekauto en 
dient altijd binnen handbereik te zijn.

Bij noodgevallen
• Gevarendriehoek minstens 100m vóór het 

gevaarpunt opstellen!

Veiligheidsvest
(niet standaard meegeleverd)

Wij adviseren het meenemen en dragen van een 
veiligheidsvest conform EN 471 voorzien van 
witte retrorefl ecterende strepen bij het verlaten 
van het voertuig buiten de bebouwde kom 
en op pechstroken. De bestuurder dient deze 
veiligheidskleding te dragen als de combinatie
• buiten de bebouwde kom op een secundaire 

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

• op de pechstrook van een autosnelweg door een 
ongeval of met pech is blijven steken en door het 
opstellen van een gevarendriehoek moet worden 
beveiligd.
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Brandblusser
(niet bijgeleverd)

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

Preventieve maatregelen tegen brand

• Laat kinderen niet alleen in het voertuig.
• Stel uzelf op de hoogte van plaats en gebruik 

van de nooduitgangen.
• Houd alle vluchtwegen vrij.
• Houd brandbare materialen uit de buurt van alle 

verwarmings- en kookapparatuur.
• Plaats een brandblusser bij de 

hoofdtoegangsdeur.
• Bewaar een branddeken in de buurt van het 

kooktoestel.
• Maak uzelf met de instructies op de brandblusser 

vertrouwd.
• Stel uzelf op de hoogte van de op het terrein 

(camping) genomen veiligheidsvoorzieningen 
tegen brand.

Brandbestrijding
• Alle inzittenden evacueren.
• Ventielen van de gashouders sluiten.
• Elektrische voeding uitschakelen.
• Alarm slaan en brandweer bellen.
• Brand alleen zelf bestrijden als dat zonder risico 

mogelijk is.

Bandenreparatieset

Gebruik de bandenreparatieset niet wanneer 
de band ten gevolge van rijden zonder 
lucht is beschadigd. Kleine sneden, in het 
bijzonder in het bandloopvlak, kunnen met de 
bandenreparatieset afgedicht worden. Verwijder 
geen voorwerpen (b.v. schroeven of spijkers) uit 
de band. De bandenreparatieset is te gebruiken 
bij buitentemperaturen tot ca. –30°C.
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A Schud de fl es vóór gebruik. Schroef de vulslang 
(1) op de fles (foliesluiting wordt daarbij 
doorboord).

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

C Trek de sluitplug (4) van de vulslang (1). Schuif 
de vulslang op het bandventiel.

D Houd de vulfl es met de vulslang omlaag en 
knijp deze in. Pers de gehele fl esinhoud in de 
band. Verwijder de vulslang (1) en schroef het 
ventielstuk (2) met de ventieluitdraaier (3) in het 
bandventiel vast.

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

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

F Plak de bijgeleverde sticker in het zicht van de 
bestuurder op het combiinstrument.
Deponeer de gebruikte bandenreparatieset in 
een servicestation bij het afval.

Gevaar voor ongevallen: Laat de band 
in het eerstvolgende servicestation 
vervangen.
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1.5 Maximumsnelheden

Geschwindigkeitsvorschriften in Europa (km/h) 

Land 

rts

 50 90 120 120 [a] 

 60 80 120 n/a 

 50 90 130 120 [a] 

 50 [b] 100 130 [c] 80 [d] 

 50 80 130 80 

 Estland 50 90 110 90 

 50 100 120 80 

  50 90 [e,f,g] 130 [f,g] 130 [a] 

 50 90 [t] 120 80 

 45 96 112 96 

 50 80 [i] 120 120 [a] 

 50 90 130 [r,s] 80 

 Kroatien 50 90 [i] 130 80 

 Lettland 50 90 110 80 

 Litauen 60 90 110 110 [a] 

 Luxemburg 50 90 [k] 130 [j,k] 90 [j] 

 Malta 50 80 ñ ñ 

 Mazedonien 50 [u] 80 [i] 120 80 

Deze caravan is technisch berekend op een snelheid van 100 km/h. Dat betekent dat bij gebruik van een 
geschikte trekauto en met speciale toestemming een maximumsnelheid van 100 km/h is toegestaan.
Rijd nooit sneller dan 100 km/h, ook wanneer de toegestane maximumsnelheid in verschillende landen 
hoger ligt.
De maximumsnelheid in Duitsland bedraagt 80 km/h.
Onder bepaalde voorwaarden is het krachtens de 9de uitzonderingsverordening bij het Duitse 
wegenverkeersreglement (STVO) sedert oktober 1998 toegestaan met een combinatie bestaande uit 
een trekauto en een caravan op Duitse snelwegen en autowegen 100 km/h te rijden.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij uw Hobby-dealer of bij uw APK-keuringsdienst, alsmede bij de 
ANWB.

België

Bosnië-Herzeg.

Denemarken

Finland

Griekenland 

Duitsland

Frankrijk

Groot-Brittannië

Wettelijke maximumsnelheden in Europa (km/h)

Bebouwde kom Buiten 
bebouwde kom

Snelwegen

Personenauto
Combinatie 

(auto + aanhanger)

Bulgarije

Ierland 

Italië
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Geschwindigkeitsvorschriften in Europa (km/h) 

Autobahn 

Land 

innerorts ausserorts

Pkw Kombinationen 

 Belgien 50 90 120 120 [a] 

 Bosnien-Herzeg. 60 80 120 n/a 

 Bulgarien 50 90 130 120 [a] 

 Deutschland 50 [b] 100 130 [c] 80 [d] 

 Dänemark 50 80 130 80 

 Estland 50 90 110 90 

 Finnland 50 100 120 80 

 Frankreich 50 90 [e,f,g] 130 [f,g] 130 [a] 

 Griechenland 50 90 [t] 120 80 

 Großbritannien 45 96 112 96 

 Irland 50 80 [i] 120 120 [a] 

 Italien 50 90 130 [r,s] 80 

 50 90 [i] 130 80 

 Lettland 50 90 110 80 

 60 90 110 110 [a] 

 Luxemburg 50 90 [k] 130 [j,k] 90 [j] 

 Malta 50 80 ñ ñ 

 50 [u] 80 [i] 120 80 

Nederland

Oostenrijk

Zweden

Slovenië

Tsjechië

Macedonië

Noorwegen

Slowakije

Turkije

Kroatië

Litouwen

Roemenië

Zwitserland

Servië/Montenegro

Spanje
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Neem het volgende in acht:
[a] Bij ongevallen met Duitse combinaties bij snelheden boven 100 km/h moet rekening worden gehouden 

met een beperkte verzekeringsuitkering, omdat caravans in Duitsland om constructieve redenen 
slechts zijn toegelaten voor snelheden tot 100 km/h.

[b] In veel gebieden zijn zones met een maximum snelheid van 30 km/h ingericht.
[c] Aanbevolen richtsnelheid
[d] Onder bepaalde voorwaarden 100 km/h
[e] Op autowegen max. 110 km/h
[f] Bij een nat wegdek moet de snelheid buiten de bebouwde kom worden beperkt met 10 km/h, op 

snelwegen met 20 km/h.
[g] Indien de bestuurder nog geen twee jaar in bezit is van het rijbewijs, is de maximumsnelheid 

buiten de bebouwde kom 80 km/h, op autowegen 100 km/h en op snelwegen 110 km/h.
[j] Op autowegen max. 100 km/h
[k] Indien de bestuurder nog geen jaar in bezit is van het rijbewijs, is de maximumsnelheid buiten de 

bebouwde kom 75 km/h en op snelwegen 90 km/h.
[l] Max. 60 km/h voor ongeremde aanhangers met een gewicht hoger dan 0,3t.
[m] In Oostenrijk geldt ’s nachts op enkele snelwegen een lagere maximumsnelheid.
[n] Voor combinaties met een toelaatbaar totaalgewicht van meer dan 3,5 t geldt een maximumsnelheid 

van 80 km/h.
[o] Indien de bestuurder nog geen jaar in bezit is van het rijbewijs, is de maximumsnelheid 90 km/h.
[p] Voor combinaties met een toelaatbaar totaalgewicht van meer dan 3,5 t geldt een maximumsnelheid 

van 90 km/h.
[q] Max. 40 km/h wanneer het toelaatbare totaalgewicht van de ongeremde aanhanger meer dan de 

helft bedraagt van het leeggewicht van het trekkende voertuig.
[r] 150 km/h toegestaan op driebaans snelwegen, indien met verkeersborden aangegeven.
[s] Bij een nat wegdek is de maximumsnelheid op snelwegen 110 km/h en op autowegen 90 km/h.
[t] Hier en daar is 110 km/h toegestaan.
[u] Indien met verkeersborden aangegeven ook 60 km/h.
[v] Voor combinaties met aanhanger onder 0,75 t geldt een maximumsnelheid van 90 km/h.
[w] 50 km/h tussen 5 en 23 uur, 60 km/h tussen 23 en 5 uur.

Hongarije

Cyprus
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1.6 Na de rit
Opstelplaats

Voor de opstelplaats geldt
• Kies een zo horizontaal mogelijke 

opstelplaats.
• Controleer bij de ingang of de caravan horizontaal 

staat (belangrijk voor een goede werking van de 
koelkast).

• Hef een schuine stand in de lengterichting op 
met het neuswiel.

• Hef een schuine stand in de dwarsrichting op 
door een geschikt plankje onder een wiel te 
plaatsen.

Nivelleer hoogteverschillen niet door 
middel van hefsteunen.

Caravanborging

Voor de caravanborging geldt
• Handrem aantrekken.
• Draai de uitdraaisteunen slechts zover uit dat 

de as meesteunt.
• Plaats bij een zachte ondergrond onderleggers 

onder de hefsteunen.
• Bij glooiend terrein onderlegkeggen plaatsen.

Apparaten omschakelen

Voor het omschakelen van de apparaten 
geldt
• Schakel de koelkast van 12V om op gas of 230V, 

omdat anders de accu van de trekauto leeg zou 
kunnen raken.
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2 Chassis

2.1 Chassis

Chassisdelen en assen zijn onderdelen van het 
onderstel. Er mogen geen technische wijzigingen 
in worden aangebracht, omdat in dat geval de 
goedkeuring van het voertuig (APK-goedkeuring) 
vervalt! 

Met het oog op de verkeersveiligheid dient 
het chassis van een caravan even zorgvuldig 
onderhouden te worden als het trekkend voertuig 
zelf. Het onderhoud dient door uw HOBBY-dealer 
te geschieden. Bij materiaalvervanging dienen 
de door de fabrikant gespecificeerde originele 
onderdelen te worden gebruikt.

Caravans zijn in principe niet geschikt 
om door vrachtwagens of bussen te 
worden getrokken. Bij langdurig 
gebruik moet men rekening houden 
met beschadigingen.

Smeren en oliën

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

Voor smeren en oliën geldt
• Smeer om de 5000 kilometer de 

tuimelaarlageringen op de torsiestaafveeras.
•  Smeer de lagerpunten op de behuizing van de 

oploopinrichting.
• Bewegende delen (bijv. bouten en 

scharnierpunten) oliën.
•  Smeer om de 5000 kilometer de glijpunten van 

de oploopinrichting.
 Belangrijk: De frictie-elementen van de 

veiligheidskoppeling WS 3000 mogen in geen 
geval geolied of gesmeerd worden.

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

•  Alle glij- en lageronderdelen regelmatig van 
vuil 



02-2

De torsiestaafveeras van de caravan 
is met compact-wiellagers uitgerust. 
Trommelnaaf, compactlagers 
en asmoer vormen een gesloten 
eenheid. De compactlagers zijn 
dankzij het gebruik van een speciaal 
vet onderhoudsvrij.

Het bijstellen van de wielrem mag nooit 
met de wartel of de gaffelkop van de 
remsteller gebeuren! Stel de wielrem 
alleen bij met de zelfborgende 6-kant-
stelmoer!

Zie voor verdere aanwijzingen de 
bijgeleverde bedieningshandleiding 
van de asleverancier.

De in de voertuigpapieren vermelde 
belastingen en de technisch 
toelaatbare totaalmassa mogen niet 
worden overschreden.
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2.2 Belading Definitie van de massa (gewichten)
voor caravans
Voor het berekenen van de massa (gewichten) en 
de daaruit resulterende bijlading van caravans geldt 
sedert 2001 op Europees niveau de EU-richtlijn 
92/27/EG. De hierin opgenomen voorschriften 
zijn voor het merendeel conform de norm DIN 
EN 1645-2. In het volgende gedeelte worden de 
gehanteerde begrippen en berekeningsgrondslagen 
verduidelijkt.

1. Technisch toelaatbare totaalmassa (t.t.t.)
De specificatie van de technisch toelaatbare 
totaalmassa geschiedt op basis van de 
fabrikantgegevens. Deze massa werd via 
uitvoerige berekeningen en tests bepaald en mag 
om veiligheidstechnische redenen in geen geval 
worden overschreden.

2. Massa in rijklare toestand
De massa in rijklare toestand is gelijk aan de 
som van het leeggewicht van het voertuig, 
het gewicht van de in de fabriek ingebouwde 
standaarduitrusting (bijv. all-in-pakket) en de 
basisuitrusting (zie punt 3).

4. Basisuitrusting
De basisuitrusting omvat alle uitrustingen en 
vloeistoffen, die voor een veilig en correct gebruik 
van het voertuig noodzakelijk zijn. Daartoe behoren 
de massa’s van gas, water en elektrische voeding 
(zie voor de samenstelling punt 12.3).
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4. Nuttige lading
De nuttige lading is het verschil tussen de 
technische toelaatbare totaalmassa en het gewicht 
in rijklare toestand. De resterende nuttige lading 
moet zo groot zijn dat deze is berekend op een 
mogelijke extra uitrusting en op de persoonlijke 
uitrusting.

5. Extra uitrusting
Het extra uitrustingspakket omvat alle aanvullend 
op de standaarduitrusting door het Hobby 
Wohnwagenwerk of de dealer ingebouwde 
uitrustingen of speciale wensen. 

Wanneer de caravan met een fietsdrager op 
de achterwand is uitgerust, dient de door het 
gewicht van de fietsen veroorzaakte reductie van 
de verticale kogeldruk door de overige belading 
te worden gecompenseerd. De caravan dient 
zodanig te worden beladen dat de toegestane 
kogeldruk van het trekkend voertuig maximaal 
wordt benut. Max. verticale kogeldruk van 100kg 
niet overschrijden.

Het leeggewicht is gerelateerd aan het voertuig 
in standaarduitvoering. Bij inbouw van speciaal 
toebehoren neemt het eigengewicht navenant 
toe.
Geadviseerd wordt de caravan voorafgaand aan 
gebruik op een geijkte weegbrug te wegen. Zo 
kunt u de maximum bijlading van uw individueel 
uitgeruste voertuig bepalen.

Wanneer u niet zeker weet of het voertuig 
te zwaar beladen is, kunt u dit het best 
controleren op een openbare weegbrug.

Overbelading kan leiden tot disfunctioneren 
of zelfs scheuren van de banden! Daardoor 
bestaat het gevaar dat u de macht over 
het voertuig verliest. U brengt in dat geval 
uzelf maar ook andere weggebruikers in 
gevaar.

Stelregels voor het beladen:
• Zorg bij de belading voor een gelijkmatige 

verdeling van de bijlading rechts en links resp. 
vóór en achter.

•  Verstouw zware voorwerpen in de buurt van de 
as.

•  Belaad de caravan nooit te veel aan de 
achterzijde (slingergevaar)
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2.3 Uitdraaisteunen

3

2

1

Wanneer de trekauto dat toelaat, 
kunnen afhankelijk van de grootte van 
de caravan via een hogere verticale 
kogeldruk de rijeigenschappen worden 
verbeterd.

Hoe lager het zwaartepunt van een 
voertuig, hoe beter het bocht- en 
rijgedrag.

Beladingsruimte in de caravan
-  Lichte voorwerpen (1) zoals handdoeken en 

linnengoed.
-  Middelzware voorwerpen (2) zoals kleding, 

textielgoed en levensmiddelen.
-  Zware voorwerpen (3) zoals voortent en 

buitenboordmotor.

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

Uitdraaisteunen uitdraaien

•  Parkeer het voertuig het liefst waterpas.
•  Leg bij een zachte ondergrond onderleggers 

onder de uitdraaisteunen om te voorkomen dat 
de caravan wegzakt.

•  Draai de uitdraaisteunen (1) uit.

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

Uitdraaisteunen indraaien
•  Draai de uitdraaisteunen (1) met de kruk tot in 

horizontale positie (waterpas) in.
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2.4 Opstapje

1

Bij het in- en uitstappen geldt
•  Let erop dat het opstapje (1) op vaste bodem 

rust. Zo wordt voorkomen dat het opstapje 
kantelt.

Let op de verschillende treehoogtes en 
bij het uitstappen op een vaste en effen 
ondergrond.
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3 Wielen, banden, remmen

3.1 Banden

3.2 Bandenspanning

2 31

Controleer de vuldruk van alle banden en het 
reservewiel ca. om de vier weken en voorafgaand 
aan lange ritten.

Voor controle van de bandenspanning geldt
• Om de vier weken, op zijn laatst om de drie 

maanden en voorafgaand aan ieder gebruik 
bandendruk controleren en corrigeren.

• Indien het rijden met geringe bandendruk 
niet te vermijden is (van de camping naar het 
dichtstbijzijnde tankstation) mag de maximum-
snelheid ten hoogste 20 km/h bedragen.

•  Verhoog de vuldruk van de achterwielen van de 
trekauto 0,2 bar.

• De controle dient met koude banden te 
geschieden.

• Bij controle of correctie van warme banden 
moet de druk 0,3 bar hoger zijn dan bij koude 
banden.

Voor de bandenspanning geldt

- correcte bandenspanning (1)
- te lage bandenspanning (2)
- te hoge bandenspanning (3)

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

De juiste bandenspanning staat 
aangegeven in de bandenspanningtabel 
in het hoofdstuk ‘Technische Gegevens’ 
of de tabel in de gaskast.

Raadpleeg bij gebruik van sneeuwkettingen de 
montage-instructies van de kettingfabrikant.

Gebruik uitsluitend banden die in de 
toelatingspapieren zijn gespecificeerd. Voor het 
gebruik van andere bandenmaten is goedkeuring 
van de fabrikant vereist (ABE).
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3.3 Profieldiepte

3.4 Velgen

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

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

Advies van de bandenfabrikanten
• Na 6 jaar banden verwisselen, ongeacht de 

profieldiepte.
• Vermijd het botsen tegen trottoirbanden of 

andere obstakels en het rijden door grote gaten 
in het wegdek.

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

Voor gebruik van andere velgen geldt:

-  Maat,
-  uitvoering,
-  inpersdiepte en
-  draagvermogen moeten op het toegestane 

totaalgewicht berekend zijn.
-  De conus van de bevestigingsschroef moet 

passen bij de velguitvoering.

Afwijkingen zijn alleen met goedkeuring 
van de fabrikant toegestaan.

De precieze gegevens staan vermeld in 
de wettelijke goedkeuring.

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

de 500 km aanhalen.

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

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

1

11

2

Het verwisselen van een wiel voorbereiden

•  Verwissel het wiel zo mogelijk bij een 
aangekoppeld trekkend voertuig.

•  Parkeer het voertuig op een zo vlak mogelijke 
en vaste ondergrond.

•  Bij bandenpech op de openbare weg: beveilig 
het weggedeelte met gevarendriehoek resp. 
knipperlicht.

• Trekkend voertuig: handrem aantrekken, 
wielen recht naar voren zetten, in een 
versnelling schakelen of bij een automatische 
versnellingsbak in de P-stand schakelen.

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

•  Haal de onderlegkeggen (1) uit de houders onder 
het voertuig.

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

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

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

Indien de caravan licht metaalvelgen 
heeft, dient er bij montage van het 
reservewiel op stalen velg op gelet 
te worden dat bij de velg passende 
wielbouten worden gebruikt.
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Waarschuwingen bij het verwisselen van 
een wiel

Plaats een geschikte krik uitsluitend op 
de daarvoor bestemde chassisdelen!
Bijvoorbeeld op de asbuis naar de 
tuimelarmgroep of op de langsligger 
ter hoogte van de asbevestiging.
Wordt de krik op andere plaatsen 
bevestigd, dan kan dat tot beschadiging 
van het voertuig of zelfs tot ongevallen 
door omlaag vallen van het voertuig 
leiden!

De krik dient alleen voor het verwisselen 
van de banden. Hij mag niet voor 
werkzaamheden onder het voertuig 
gebruikt worden!

De uitdraaisteunen dienen niet als 
krikken!

De krik is geen standaard accessoire en 
maakt derhalve geen deel uit van het 
standaardpakket.

Na het verwisselen van het wiel moet 
na een afstand van 50 km worden 
gecontroleerd of de wielbouten stevig 
vastzitten en moeten deze zo nodig 
aangehaald worden.
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3.6 Parkeerrem

Het verwisselen van een wiel

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

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

 Aanbevolen wordt het gebruik van een 
hydraulische krik (niet bijgeleverd).

•  Bij zachte ondergrond een stabiele onderlegger 
onder de krik leggen, b.v. een houten plank.

•  Voertuig opkrikken, tot het wiel 2 tot 3 cm boven 
de grond hangt.

•  Wielbouten losdraaien en wiel afnemen.
• Plaats de krik opnieuw zodra deze bij het 

opkrikken scheef komt te staan.
•  Wielbouten inschroeven en kruiselings iets 

aanhalen.
• Reservewiel op de wielnaaf plaatsen en 

uitlijnen.
•  Krik omlaag draaien en wegnemen.
•  Wielbouten met wielsleutel gelijkmatig aanhalen. 

De instelwaarde van het aandraaimoment van 
de wielbouten bedraagt bij staalvelgen 110 Nm 
en bij aluminiumvelgen 120 Nm.

•  Zet de handrem los en activeer de stabilisatie-
inrichting weer.

U dient altijd een gebruiksklaar re-
servewiel beschikbaar te hebben. 
Vervang het verwisselde wiel daarom 
onmiddellijk door een nieuw.

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

Combinatie (trekauto + caravan) 
parkeren of wegzetten

Bij het parkeren of wegzetten van de combinatie 
moet de parkeerrem van de caravan worden 
aangetrokken.
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1

3.7 Oploopreminrichting

Rem aantrekken

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

Rem los zetten
• Parkeerremhefboom in de uitgangsstand 

terugduwen.

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

4.1 Kunstmatige ventilatie
Voor kunstmatige ventilatie geldt

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

Lees de aanwijzingen op de afdekkingen. 
De afdekkingen mogen ‘s winters alleen 
bij elektrisch bedrijf gebruikt worden.
Wij adviseren dakluiken te openen 
bij gebruik van de caravan als 
woonverblijf.

Door koken, natte kleding etc. ontstaat 
waterdamp. Iedere mens scheidt 
per uur wel 35 g water uit. Daarom 
dient er al naar gelang de relatieve 
luchtvochtigheid tevens via de ramen 
en dakluiken belucht en ontlucht te 
worden (zie ook ‘Gebruik ’s winters’).
Wij adviseren dakluiken te openen 
bij gebruik van de caravan als 
woonverblijf.

De veiligheidsventilatie mag onder 
geen enkele omstandigheid – ook niet 
gedeeltelijk – worden gesloten.



04-2

3

2

1

1

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

Bij geblokkeerde ventilatie-openingen 
dreigt verstikkingsgevaar! Ventilatie-
openingen mogen daarom niet worden 
afgesloten.

Bij gebruik ‘s winters moeten speciale 
afdekplaten worden aangebracht. 
Deze afdekplaten zijn tegen betaling 
verkrijgbaar bij uw dealer.

Bij extreem hoge buitentemperaturen 
wordt aanbevolen de ventilatieroosters 
te verwijderen. Daardoor wordt een 
hogere luchttoevoer naar de koelkast 
verkregen en de koeling verhoogd.

Verwijderen van de ventilatieroosters
• Draai de schroef (3) tot aan de aanslag naar 

links.
• Trek het ventilatierooster voorzichtig eerst aan 

de linkerkant naar buiten.
•  Verwijder vervolgens het ventilatierooster.

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

Bij een geblokkeerde schoorsteen-
opening dreigt verstikkingsgevaar!
Beluchtings- en ontluchtingsopeningen 
mogen daarom niet geblokkeerd 
worden.

Zorg bij gebruik ‘s winters beslist voor 
een onbelemmerde schoorsteentrek!
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4.2 Caravansleutels
Bij de caravan worden de volgende sleutels 
geleverd:

- Twee sleutels, passend op de volgende sloten:
                - toegangsdeur.
                - servicekleppen.
                - toiletklep.

Toegangsdeur

Openen
• Slot met sleutel ontgrendelen.
• Deurgreep omdraaien.
• Deur openen.

Sluiten
• Deur sluiten.
•  Sleutel omdraaien, tot de schoot hoorbaar 

vergrendelt.
•  Sleutel in verticale positie terugdraaien en uit het 

slot trekken.

Om beschadigingen aan het slot en 
het deurkozijn te voorkomen, moet de 
deurkruk aan de binnenkant horizontaal 
en niet schuin omhoog staan.

Serviceklep

Openen
•  Klep ter hoogte van het slot stevig met de hand 

naar binnen duwen.
•  Slot met sleutel ontgrendelen.
• Klep naar boven of naar beneden openen.
 Sluiten
•  Klep naar boven of naar beneden sluiten.
•  Slot met sleutel vergrendelen.

De toegangsdeur is uw nooduitgang in 
noodgevallen. Daarom nooit de deur 
van buiten barricaderen!
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Gaskastklep

Openen
•  Slot (1) met sleutel ontgrendelen.
•  De greep beetpakken en klep openen.

Sluiten
•  Klep terugdraaien tot deze vastklikt.
•  Slot met sleutel vergrendelen.

Toiletklep

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

openen.

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

Buitencontactdoos

Openen
•  Afdekklep beneden beetpakken (1) en omhoog 

klappen.

Sluiten
•  CEE-stekker (2) uitnemen
•  Afdekklep (1) omlaag drukken tot deze 

vastklikt.
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4.3 Buitenspiegels

4.4 Achterwandladder en dakreling

Om de caravan te mogen trekken moet de 
trekauto met twee buitenspiegels zijn uitgerust. 
De buitenspiegels dienen ervoor te zorgen dat 
er voldoende zicht is op de rijbaan naast de 
aanhanger.

Om veiligheidsredenen moeten 
voorafgaand aan iedere rit de 
buitenspiegels op het trekkende 
voertuig worden ingesteld.

Voor de aankoop van hulpspiegels geldt
•  Neem de auto liefst met aangekoppelde caravan 

naar het verkooppunt mee.
•  Controleer ter plekke of de spiegels passen.
• Beoordeel of de spiegels geschikt zijn voor 

het voertuig en voor de zitpositie van de 
bestuurder.

•  Hulpspiegels dienen een EG-keurmerk te hebben 
en aldus aan de EG richtlijnen te voldoen.

Bij het beklimmen van de achterwandladder 
geldt
•  Ladder voorzichtig beklimmen.
•  De ladder bij het beklimmen met beide handen 

vasthouden.
•  Niet met losse handen op het dak lopen.
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Voor belading van het dak geldt
•  Alleen lichte bagage op het dak verstouwen.
•  Daklast deugdelijk vastsjorren en beveiligen 

tegen wegglijden of omlaag vallen.
• Dak niet te zwaar beladen! Bij toenemende 

dakbelasting vermindert het rijgedrag 
navenant.

De max. totale belasting bedraagt 
50 kg!

Let bij belading op de maximaal 
toegestane aslasten.
Tel de hoogte van de dakbagage bij de 
hoogte van het voertuig op.
Breng goed zichtbaar voorin de auto 
een notitie met de totale hoogte aan.
Bij bruggen en viaducten hoeft dan niet 
meer gerekend te worden.
Schoorsteen niet afdekken.
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5 Elektrische installaties

5.1 Veiligheidsinstructies

De elektrische installaties in HOBBY-caravans 
voldoen aan de geldende voorschriften en 
normen.
NB:
• De veiligheids- resp. gevaarinstructies op 

elektrische componenten niet verwijderen.
• Gebruik de installatiecompartimenten om 

elektrische inbouwapparaten heen (bijv. 
zekeringinrichting, 230V-aansluitkast, etc.) niet 
als extra opbergruimte.

• Indien uw caravan over een accuvoeding 
beschikt:

 Er mogen uitsluitend accu’s met in gel gebonden 
elektrolyten worden ingebouwd (gel-accu).

• Alvorens de accu aan te sluiten of los te 
koppelen moeten alle 12V-apparaten worden 
uitgeschakeld.

•  Werkzaamheden aan het elektrische systeem 
mogen uitsluitend door geautoriseerde 
installatiebedrijven worden uitgevoerd.

•  Ondeskundige ingrepen in het elektrische 
systeem van het voertuig kunnen gevaar 
opleveren voor het leven van zichzelf en anderen 
en kunnen brand veroorzaken.

•  Gebruik voor de aansluiting van de caravan op 
een extern 230V-net uitsluitend een drie-aderige 
verlengkabel (3 x 2,5 mm2) met CEE-stekker en 
-koppeling gebruiken. Kabelhaspels moeten 
geheel worden afgerold, omdat er anders acuut 
brandgevaar van het netsnoer kan ontstaan 
(brand door verhitting van het netsnoer als 
gevolg van inductie).

•  In Europa is elke campingbeheerder er 
in principe toe verplicht de elektrische 
aansluitpunten voor caravans te voorzien van 
een FI-veiligheidsschakelaar. Het is echter 
aan te bevelen een FI-veiligheidsschakelaar 
in de leiding in te bouwen. Dit geldt ook voor 
buitencontactdozen bij woonhuizen.
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Functies
Het servicecenter in uitgerust met de volgende 
functies:
1. Verlichting 12V/DC (halogeenlampen in het  

servicecenter max. 10 W).
2.Veiligheidscontactdozen 230V/AC voor 

elektrische apparaten tot max. 1000 W).
3. Schakelaar 12V voor dakluikverlichting.
4. Schakelaar met waarschuwingslampje voor  

warmwaterboiler 230V.
5.Elektronische indicatie (4 niveaus) voor de 

vulstand schoonwatertank.
6. Wipschakelaar voor activering van de vulstand-

indicatie van de schoonwatertank.

5.2 Servicecenter

5.3 Voeding

1
De caravan kan op de volgende manieren op een 
externe elektrische voeding worden aangesloten:
-  230V netaansluiting 50 Hz (1)
-  via de accu van het trekkende voertuig met de  

13-polige stekker (beperkte functieomvang)
-  via een ingebouwde hulpaccu (optioneel). 

Alle 12V-apparaten zoals verlichting, 
watervoorziening, etc. worden gevoed.

Bediening van de afzonderlijke 
functies
Met de schakelaar kan de vulstand-indicatie 
van de schoonwatertank worden geactiveerd. 
Met de drukschakelaars kunnen de 12V/DC 
keukenverlichting, de dakluikverlichting en de 
warmwaterboiler worden bediend.
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Voeding via netaansluiting
Via de 230V CEE-buitencontactdoos (1) aan 
de zijkant van het voertuig wordt de caravan 
aangesloten op het voedingsnet.
De 230V-installatie wordt beveiligd door een 
tweepolige schakelautomaat van 13A (2).
Een uitzondering vormen speciale installaties als 
ultraheat, warmwaterverwarming, etc. Hiervoor 
moet een extra tweepolige 16A-automaat worden 
geïnstalleerd.
De zekeringkast bevindt zich in de kleerkast.
Alvorens de caravan aan te sluiten op het 230V-net, 
dient de automaat te worden uitgeschakeld door 
de wipschakelaar naar beneden te duwen. Breng 
vervolgens de elektrische verbinding tot stand.

Voor de netaansluiting geldt
•  De caravan mag slechts op het 230V-net worden 

aangesloten d.m.v. een kabel (3 x 2,5 mm2) van 
max. 25 m lengte met CEE-stekker en -koppeling. 
Kabelhaspels moeten geheel worden afgerold, 
omdat er anders acuut brandgevaar van het 
netsnoer kan ontstaan (brand door verhitting 
van het netsnoer als gevolg van inductie).

             

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

• Na aansluiting op het 230V-net kan de 
zekeringsautomaat weer worden ingeschakeld 
door de wipschakelaar naar boven te duwen. 
Als er een FI-veiligheidsschakelaar (speciale 
installatie) in uw caravan is ingebouwd, moet 
deze regelmatig worden gecontroleerd door de 
testschakelaar te activeren.

• Het 230V-net in de caravan mag maximaal 
met 2300 Watt worden belast! Let er bij het 
aansluiten van extra apparaten (bijv. waterkoker) 
in combinatie met koelkast, boiler, etc. op dat dit 
maximale vermogen niet wordt overschreden.

1

2
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Omschakeling van batterijvoeding op netvoeding 
geschiedt automatisch, zodra een netaansluiting 
aanwezig is.
De voedingseenheid zet via een omvormer de 
externe netspanning om naar de juiste spanning 
voor de 12V-apparaten.
De verlichting in de caravan werkt op 12V. Alleen 
grote elektrische apparaten als boiler, magnetron, 
airconditioning etc. werken uitsluitend op de 230V-
netvoeding.
Uitzondering: alleen in het model Landhuis 
bestaat de verlichting deels uit 230V-lampen.

Uw  caravan beschikt tevens over een gecombi-
neerde buitencontactdoos met antenneaansluiting. 
Hierop kan bijv. een tv-toestel in de voortent 
aangesloten worden. De geïntegreerde antenne-
aansluiting kan al naar gelang het gewenste circuit 
als ingangs- of uitgangsbus worden gebruikt. 
Nadere informatie is verkrijgbaar uw Hobby-
dealer.

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

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

Uitvoering met automatische 
toerenregeling 12V

Handregeling
• Schakelaar in stand (1) (afbeelding 3) zetten.
• Gewenst vermogen met draaiknop (4) instellen.

Uit
• Schakelaar in stand (2) zetten.

Automatisch bedrijf
• Schakelaar in stand (3) zetten. Het vermogen 

wordt traploos aan de warmteafgifte van de 
verwarming aangepast. Het maximumvermogen 
kan met de draaiknop begrensd worden. De 
overgang van deze max. waarde naar langzaam 
draaien geschiedt automatisch.

5.5 Truma-ventilator

1

31 42

1

Bild 1

Bild 2

Bild 3

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

Oven

Let erop dat de magnetron in geen 
geval bij geopende deur ingeschakeld 
wordt, omdat op het sluitmechaniek 
van de deur een functieschakelaar 
aangebracht is die de verwarming 
bij geopende deur automatisch 
onderbreekt.

Bij gelijktijdig ingeschakeld toestel en 
geopende deur kan een schadelijke 
inwerking van microgolven op het 
lichaam optreden. Let er beslist goed 
op dat er niet aan het deurmechaniek 
wordt gezeten. Leg geen voorwerpen 
tussen de voorzijde van de magnetron 
en de deur, omdat zich anders op 
de oppervlakken vuil of resten van 
reinigingsmiddelen kunnen vast-
hechten.

Lees vóór de ingebruikneming beslist 
de aparte bedieningshandleiding van 
de fabrikant. Deze bevindt zich bij de 
voertuigdocumentatie.

Lees voor ingebruikneming de 
gebruiksaanwijzing van de firma 
SMEV. Deze bevindt zich bij de 
voertuigdocumentatie.
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5.7 Verwisselen van de halogeenlampen
De glasballonnen van de halogeen-
lampen mogen niet met de blote 
handen aangeraakt worden. Dit leidt 
tot vermindering van de lichtsterkte 
en de levensduur. Gebruik voor het 
beetpakken schoon papier of pak alleen 
het metalen voetje beet.

Halogeenspots

Halogeenlamp 12V/5W

Verwisselen van de lamp
• Schakel de lamp uit en laat deze zo nodig 

afkoelen.
• Draai met een schroevendraaier de inwendige 

afdekring los.

• Verwijder voorzichtig de afdekring samen met 
de glasschijf.

• Nu kunt u de halogeenlamp uit de fitting 
verwijderen.

Gebruik uitsluitend een halogenen 
pencontactdoos van max. 5W!

•  Steek de nieuwe halogeenlamp in de fitting 
en plaats de inwendige afdekring met de beide 
lipjes in de daarvoor bestemde uitsparing. Nu 
kunt u de inwendige afdekring samen met de 
glasschijf compleet in de behuizing duwen.
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5.8 Vervangen van achterlicht-gloeilampen
Verwijder voorzichtig de beschermkapjes met een 
schroevendraaier.

U kunt nu het achterlicht van de verlichtingsdrager 
halen.

Verwijder de bevestigingsbeugel door de schroef 
los te draaien.

Draai vervolgens met een kruiskopschroevendraaier 
de vier bevestigingsschroeven los.

De gloeilampen zijn nu vrij toegankelijk.
Montage geschiedt in omgekeerde volgorde.
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5.9 Aansluitschema binnen
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5.10 Aansluitschema buiten
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Contactdoos Jäger 13-polig

Aanzicht van de aansluitzijde

Contacten van de contactdozen 
conform DIN 1648-1:97

Contactpunt  Circuit

1              Richtingaanwijzer, links
2              Mistachterlicht
3              Massa (voor circuits nr. 1 t/m 8)
4              Richtingaanwijzer, rechts
5              Rechter achterlicht, contourlicht, 
                spatbordverlichting, 
                nummerplaatverlichting
6              Remlichten
7              Linker achterlicht, contourlicht, 
                spatbordverlichting, 
                nummerplaatverlichting
9              Voedingsstroom (continu plus)

10            Voedingsstroom, contactschakelaar 
                bediend
11            Massa voor circuit nr. 10
12            Massa voor aanhangersignaal
13            Massa voor circuit nr. 9
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6 Opbouw binnen

6.1 Openen en sluiten van deuren en kleppen

3

2

4

5 6

1

1

Toegangsdeur

Openen
• Grendel (1) richting deurscharnier draaien

Zo kan ook de van buiten vergrendelde 
deur van binnen uit geopend worden.

Sluiten
• Grendel van deurscharnier weg draaien.

De toegangsdeur is uw vluchtweg bij 
noodgevallen. Daarom nooit de deur 
aan de buitenzijde barricaderen!

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

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

Deurbovendeel vergrendelen
• Deurbovendeel (3) tegen het deurframe (1) 
duwen, tot de vergrendeling vastklikt.
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1

1

1 1 2

Meubeldeuren met drukknop 
(binnen)

Openen
• Binnenste deel (1) van de drukknop indrukken.
• Drukknop beetpakken en meubelklep openen.

Sluiten
• Klep indrukken tot deze vastklikt. Na het 

vastklikken is de klep goed gesloten.

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

Meubelkleppen met greep

Openen
• Aan de greep (1) trekken tot de klep (2) open 

is.

Sluiten
• Klap (2) met de greep (1) dichtduwen tot de klep 

voelbaar sluit.

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

Meubelkleppen zonder greep

Openen
• Klep (1) naar binnen duwen. Het slot (2) wordt 

door het drukken ontgrendelen en de klep 
opent.

Sluiten
• Klep (1) dichtdrukken. tot het slot (2) voelbaar 

vastklikt.
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6.2 Lichtschakelaars

1

1

2

1

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

Meubeldeuren met draaiknop
Openen
• Draaiknop (1) richting deurscharnier draaien.
Sluiten
• Draaiknop in geopende stand laten en deur 
sluiten.
• Draaiknop van deurscharnier weg draaien.

Ingangszone
In de ingangszone bevinden zich de lichtschakelaars 
voor de plafondverlichting (1), de voortentverlichting 
(2) en de indirecte verlichting.

Elektrische vloerverwarming
De verwarming bevindt zich in het middelste 
loopgedeelte van de vloer en heeft een breedte 
van 60 cm. De lengte is afhankelijk van het voertuig. 
De verwarming dient niet voor het verwarmen van 
de ruimte, maar voorkomt warmteverlies via de 
vloer.

Inschakelen van de vloerverwarming 24V
De schakelaar bevindt zich afhankelijk van het 
model bij de entree of de keuken.

Technische gegevens:
Spanning 24V~ uit eigen transformator 230V/
24V.
Opgenomen vermogen ligt afhankelijk van de 
opbouwlengte tussen 150W en 320W.

Bij het model Landhuis wordt een 24V vloer-
verwarming toegepast.
Het opgenomen vermogen ligt bij deze 
verwarmingen iets hoger.
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Binnenruimte

De lichtschakelaar van de wasruimteverlichting 
(1) bevindt zich bij wasruimtes achterin aan het 
plafond. Bij wasruimtes in het midden bevindt de 
lichtschakelaar zich onder de spiegel naast de 
contactdoos.

De lichtschakelaar van de keukenverlichting 
bevindt zich in het service-center.

Bij enkele lampen bevindt de lichtschakelaar (2) 
zich direct achter de desbetreffende lamp.
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6.3 Vensters

1

1

2

2

Uitzetramen

Openen
Er zijn meerdere standen instelbaar.

• Grendel in verticale positie draaien.
• Venster naar buiten duwen tot een klik gehoord 

wordt. Het venster blijft automatisch in deze 
stand staan.

Vensters bij kinderbedden zijn beveiligd 
tegen onbedoeld openen, zodat wordt 
voorkomen dat kinderen naar buiten 
vallen.

Sluiten
• Venster iets omhoog duwen om de uitzetter te 

ontgrendelen.
• Venster dichtklappen.
• Grendels (1) en (2) in horizontale positie 

draaien.

Aparte zonwering-rolgordijnen 
en insectenhorren

Zonwering-rolgordijn en insectenhor zijn in het 
vensterframe geïntegreerd. Het zonwering-
rolgordijn kan in verschillende standen worden 
vastgezet.

Zonwering-rolgordijn sluiten
• Zonwering-rolgordijn (1) aan de strip (2) in de 

gewenste positie trekken en loslaten.
Het rolgordijn blijft in deze positie staan.

Zonwering-rolgordijn openen
• Zonwering-rolgordijn (1) aan de strip (2) iets 

omlaag trekken en vervolgens omhoog leiden. 
Het rolgordijn wordt automatisch naar boven 
toe opgerold.
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4

Insectenhor sluiten
• Insectenhor (3) aan de strip (4) geheel omlaag 

trekken en loslaten. De hor blijft in deze 
positie staan.

Insectenhor openen
• Insectenhor (3) aan de strip (4) iets omlaag 

trekken en vervolgens omhoog leiden. De hor 
wordt automatisch naar boven toe opgerold.

Zonweringsrolgordijn resp. insectenhor 
niet plotseling loslaten!

Als de caravan buiten gebruik is, 
dienen de rolgordijnen geopend te 
blijven om eventuele beschadigingen 
te voorkomen.
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6.4 Dakluiken

1 2

Dakluik met combi-rolgordijn

Het dakluik kan aan één kant opengezet en 
tevens opengeschoven worden. In het luik is een 
zonwering- en insecten-rolgordijn geïntegreerd.

Openen
• Vergrendeling (1) aan één kant van het frame 

openen en gelijktijdig de dakkap openen door 
deze omhoog te duwen. De kap kan in geopende 
toestand met klembeugels (2) naar achteren 
worden geschoven.

Sluiten
• Dakkap dichtschuiven en omlaag trekken tot de 

vergrendelingen vastklikken.

Rolgordijnen combineren
• Verbindingsstrip (3) van de insectenhor (4) naar 

de tegenoverliggende eenhandbediening (5) van 
het zonwering-rolgordijn trekken.

• Verbindingsstrip (3) in de vergrendeling van 
de eenhandbediening (5) van het zonwering-
rolgordijn (6) vastklikken.

Zonwering-rolgordijn verstellen
• Eenhandbediening van het zonweringsrolgordijn 

via schuiven in de gewenste stand plaatsen. 

Vliegenhor openen
• Verbindingsstrip (3) van de insectenhor (4) uit de 

vergrendeling losklikken en wegschuiven.

Het dakluik moet tijdens het rijden altijd 
gesloten zijn!

Het ventilatierooster voor de kunstmatige 
ventilatie in het dakluikframe moet 
steeds geopend blijven!

3

4

5

6
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Thermo-dakvenster

Openen
Er zijn meerdere standen instelbaar.
• Grendel (2) aan beide zijden van het dakvenster 

naar binnen draaien.
• Venster naar buiten duwen, tot een klik gehoord 

wordt. Het venster blijft automatisch in deze 
stand staan.

• Het venster kan vervolgens in de gewenste 
positie geschoven worden.

Sluiten
• Venster tot aan de aanslag dicht schuiven.
• Venster omlaag trekken, tot het gesloten is.
• Grendel (2) aan beide zijden van het dakvenster 

naar buiten draaien.

Insectenhor sluiten
• Insectenhorren aan de afsluitstaaf (3) tot naar 

het tegenoverliggende frame trekken.

Insectenhor openen
• Insectenhor aan de afsluitstaaf (3) in de 

uitgangspositie terugtrekken.

Zonwering-rolgordijn sluiten
• Zonwering-rolgordijn aan de afsluitstaaf (1)

tot in de gewenste positie trekken.

Zonwering-rolgordijn openen
• Zonwering-rolgordijn aan de afsluitstaaf (1) in 

de uitgangspositie terugtrekken.

Het dakluik moet tijdens het rijden altijd 
gesloten zijn!
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6.5 Zitbanken en bedombouw

3

De zithoek kan voor het slapen gaan tot een 
comfortabel bed worden omgebouwd.

Schuiftafeluitvoering

Ombouw
• Zit- en rugkussens verwijderen.
• Vergrendeling (1) van de schuiftafel omhoog 

trekken en loskoppelen.
• Vergrendeling (1) van het tafelonderstel in 

binnenwaartse richting duwen en tafel omlaag 
brengen.

• Zitkussens op de tafel plaatsen en in het midden 
van de tafel tegen elkaar leggen.

• De vrijgekomen ruimten met de rugkussens 
opvullen. Daartoe de rugkussens (2) omdraaien 
en met de brede kant richting voorwand of 
scheidingswand neerleggen.

• Bij voertuigen met een breedte van 2,50 m dient 
het rugkussen (3) ter opvulling in de resterende 
langwerpige ruimte te worden gestoken.

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

6.6 Kinderbedden

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

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

7.1    Watervoorziening Werking van de watervoorziening

Keuken en toiletruimte worden via een dompelpomp 
van schoon water voorzien. De dompelpomp 
werkt elektrisch:
- Bij aansluiting van de caravan met de stekker 

op het trekkend voertuig via de 12V autoaccu.
- Bij aansluiting van de caravan op het 230V net 

via de transformator.

Voor de dompelpomp geldt
- De dompelpomp is alleen voor water geschikt.
- De dompelpomp verdraagt kortstondig 

temperaturen tot 60°C.
- Drooglopen vermijden.
- De pomp tegen vastvriezen beschermen.
- Heftige stoten, slagen of sterk vervuild water 

kunnen de pomp vernielen.
- De maximale doorvoercapaciteit bedraagt 8,5 

l/min.
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Schoonwatertank 22 l met 
serviceklep

De schoonwatertank is verrijd- resp. draagbaar

Water bijvullen
• Serviceklep (1) openen.
• Schroefkoppeling losdraaien en dompelpomp 

(2) uit de schoonwatertank trekken.
• Jerrycan (3) naar buiten trekken.
• Drinkwater in de tank vullen.
• Bij transport de jerrycan met sluitdeksel (4) 

afsluiten.

Water gebruiken
• Waterkranen ‘koud’ of ‘warm’ opendraaien.

De pomp schakelt bij stroombedrijf automatisch 
in.

Tank ledigen
• Serviceklep (1) openen.
• Dompelpomp uit de schoonwatertank trekken.
• Jerrycan naar buiten trekken en ledigen.

Afvalwatertank rolbaar

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

Op reis kan de afvalwatertank (2) ruimtesparend in 
de gaskast worden ondergebracht.
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7.2 Toilet met waterspoeling

50 l vaste tank standaard vanaf 
540

De tank heeft een volume van 50 l.

Het (bij)vullen van de tank met vers water vindt 
plaats via de vulopening aan de zijwand.
(uitzondering 560 UFf: warm water hier in de 
fl essenkast)

Lediging van de tank en overloop bij het 
overstromen

Door de overloopbuis eruit te draaien kan men het 
water uit de tank laten weglopen.

Toiletten met vaste bank en 
schoonwatertank

Toilet voorbereiden
• Serviceklep openen.
• Watervulbuis naar buiten zwenken.

• Schroefkap afnemen.
• Water vullen tot de vloeistofstand de bovenste 

rand bereikt heeft. Dat komt overeen met ca. 
15 l.
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• Schroefkap sluiten
• Watervulbuis naar binnen zwenken.

• Bevestigingsklem omlaag trekken, om de 
fecaliëntank weg te nemen.

• Fecaliëntank tot aan de aanslag recht naar 
buiten trekken.

• Fecaliëntank iets kantelen en vervolgens in zijn 
geheel naar buiten trekken.

• Fecaliëntank verticaal neerzetten.
• Afvoerbuis omhoog draaien.

Door de installatie van een fi ltersysteem 
met actieve kool (accessoirehandel) kan 
het gebruik van ontsmettingsvloeistof 
evt. worden vermeden!

Doseer de ontsmettingsvloeistof uiterst 
zuinig. Overdosering is geen garantie 
tegen eventuele
geuroverlast!
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• Giet de aangegeven hoeveelheid 
ontsmettingsvloeistof in de fecaliëntank.

• Vul daarna zoveel water bij tot de bodem van 
de fecaliëntank geheel bedekt is.

• Afvoerbuis weer terugdraaien.

Ontsmettingsvloeistof nooit rechtstreeks 
in het toiletbekken gieten.

• Fecaliëntank weer op zijn plaats terugschuiven. 
Daarbij de fecaliëntank zover inschuiven totdat 
de bevestigingsklemmen de fecaliëntank in de 
vergrendelde stand vasthouden.

• Serviceklep weer sluiten.

Gebruik
• Toiletpot met water vullen. Daartoe de spoeltoets 

indrukken. Het spoelen gaat door zolang de 
spoeltoets ingedrukt wordt gehouden.

• Toilet gebruiken.
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• Toiletpot met water spoelen. Daartoe de 
spoeltoets indrukken en gelijktijdig tegen de 
klokrichting in draaien. Door de draaibeweging 
opent de schuif. De toiletpot wordt grondig 
gespoeld.

• Spoeltoets in de klokrichting draaien, om de 
schuif te sluiten.

• Toiletpapier in het daarvoor bestemde vak 
bewaren. Daarin blijft het papier schoon en 
droog.

• Het toiletpapier kan ook in de houder aan de 
wand worden opgehangen.

Cassette leegmaken
• Serviceklep openen en houder omlaag trekken 

om de fecaliëntank weg te nemen.
• Fecaliëntank tot aan de aanslag recht naar 

buiten trekken.
• Fecaliëntank iets kantelen en vervolgens in zijn 

geheel naar buiten trekken.

Fecaliëntank uitsluitend op de daarvoor 
bestemde plaatsen legen, echter nooit 
in de vrije natuur!
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• Breng de fecaliëntank naar een speciale verwijd
eringsinstallatie. Daarbij de afvoerbuis omhoog 
richten.

• Sluiting van de afvoerbuis verwijderen.
• Richt de fecaliëntank met de afvoerbuis naar 

beneden.
• Beluchtingsknop met de duim bedienen. De 

fecaliëntank wordt geleegd.

• Fecaliëntank weer in zijn plaats terugschuiven. 
Daarbij de fecaliëntank zover inschuiven 
totdat de bevestigingsklemmen de tank in 
vergrendelde stand vasthouden.

• Serviceklep weer sluiten.

Schoonwatertank ledigen
• Aftapslang /niveaumeter van de schoonwatertank 

uit de houder losmaken.
• Water door geopende serviceklep naar buiten 

laten stromen.
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7.3 Warmwatervoorziening met Truma-boiler

• Vulbuis voor schoonwatertank ledigen. 
Daartoe de stop op de voorkant van de vulbuis 
uittrekken.

• Om de vulbuis te ledigen, deze naar buiten 
zwenken.

Voor een milieuvriendelijk gebruik van het 
toilet geldt
• Vul de tank alleen met toegestane en 

milieuvriendelijke toiletmiddelen!
• Leeg het toilet alleen in de daarvoor bestemde 

lozingspunten of servicestations!
• Loos het afvalwater nooit op een put! De riolering 

leidt meestal niet naar een zuiveringsinstallatie, 
maar rechtstreeks naar een rivier.

Alvorens de Truma-boiler in bedrijf te 
stellen, op het volgende letten!

Boiler vullen
Bij voormengkraan:
• Regelknop (2) van de voormengkraan tot aan 

de aanslag op rood symbool ‘heet’ zetten.

Bij mengkraan:
• Warmwaterkraan op voormengkraan openen of 

eenhendelmengkraan op ‘warm’ zetten.

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

Water gebruiken
• Al naar gelang de stand van de mengkraan/

kranen resp. de voormengkraan wordt het water 
gemengd en op de ingestelde temperatuur 
gebracht.

• Pomp activeren.
• Na het watergebruik de waterpomp uitscha-

kelen.

Voor goed water uit de boiler geldt
• Alleen drinkbaar water gebruiken.
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Schema van de watervoorziening

Boiler ledigen
• Stroom voor waterpomp met de hoofdschakelaar 

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

(evt. leiding doorblazen)

Elektrisch bedrijf
• De schakelaar (3) op het bedieningsdeel op ‘Aan’ 

zetten. Het controlelampje geeft de operationele 
status aan. De watertemperatuur wordt met 
behulp van de thermostaat op 55°C gebracht.

• Het opgenomen vermogen bedraagt 300W.

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

wordt.
• Bij vorstgevaar de boiler ledigen. Bevroren water 

kan de boiler doen barsten!
• In de koudwaterleiding (1) mag tussen boiler en 

dompelpomp geen terugslagventiel
ingebouwd worden.

• Bij aansluiting op een centrale watervoorziening 
of bij krachtiger pompen moet een re-
duceerafsluiter geïnstalleerd worden. In de boiler 
mag slechts een druk heersen van maximaal 1,2 
bar. Tevens moet een veiligheids-/afl aatventiel 
in de koudwatertoevoerleiding (1) worden 
geplaatst.

• Geadviseerd wordt, het water uit de boiler niet 
als drinkwater te gebruiken.

Sluit de boiler nooit zonder water aan 
op het stroomnet.

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

8.1 Algemene veiligheidsregels voor het gebruik  
van vloeibaargas-installaties

De gaswerkdruk bedraagt 30 mbar.

Inspectie van de gasinstallatie
• Laat de vloeibaargas-installaties vóór de 

eerste ingebruikneming door een deskundige 
controleren.

• Deze inspectie van de gasinstallatie door een 
expert om de 2 jaar herhalen. De inspectie 
moet op het inspectierapport worden bevestigd 
conform DVGW blad G 607.

• Ook de regelaar en afvoerleidingen moeten 
gecontroleerd worden.

• Wij adviseren de veiligheidsregelaar uiterlijk na 
6 jaar te vervangen.

• De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het 
laten uitvoeren van de inspectie. Dit geldt ook 
voor voertuigen die niet zijn toegelaten voor het 
wegverkeer.

Inbouwwerkzaamheden en wijzigingen
• Inbouwwerkzaamheden en wijzigingen aan 

de gasinstallatie mogen uitsluitend door een 
deskundige worden uitgevoerd.

• Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van 
apparaten met een aansluitdruk van 30 mbar.

Regelaar en ventielen
• Gebruik uitsluitend speciale voertuigregelaars 

met veiligheidsventiel. Andere regelaars zijn 
krachtens DVWG-blad G 607 niet toegestaan 
en zijn niet berekend op de hoge belasting.

• Drukregelaars moeten een vaste uitgangsdruk 
van 30 mbar hebben. Hiervoor gelden de 
normeisen van EN 12864, bijlage D. De 
doorstroomhoeveelheid van de regelaar moet 
1,2 kg/h bedragen.



08-2

8.2 Gasvoorziening

•  Sluit de regelaar zorgvuldig handmatig op 
de fles aan. Daarbij geen sleutels, tangen of 
vergelijkbaar gereedschap gebruiken.

•  Gebruik bij temperaturen beneden 5°C een 
ijsbestrijdingsinstallatie (IJs-Ex) voor regelaars.

Verbrandingsgasafvoer
• De gasafvoerbuis moet stevig en goedsluitend 

op de verwarming en de schoorsteen zijn 
aangesloten. De buis mag geen beschadiging 
vertonen.

•  Verbrandingsgassen moeten ongehinderd 
kunnen wegstromen en verse lucht moet 
onbelemmerd kunnen instromen. Daarom 
mogen er geen sneeuwwallen of spoilers tegen 
het voertuig aan liggen. De aanzuigopeningen 
onder de voertuigbodem moeten vrij en schoon 
blijven.

Vóór de ingebruikneming
•  Ventilatieopeningen vrijhouden.
•  Schoorsteen zo nodig van sneeuw ontdoen.
•  Aanzuigopeningen voor de verbrandingslucht 

onder de voertuigbodem van vuil en zo nodig 
sneeuwresten ontdoen. De verbrandingsgassen 
kunnen anders een ontoelaatbaar hoog CO-
gehalte krijgen.

•  De veiligheidsontluchtingen mogen niet 
afgesloten worden.

•  Wij raden u aan een poeder-brandblusser met een 
capaciteit van minstens 1 kg bij de toegangsdeur 
en een branddeken naast het kooktoestel te 
plaatsen. Maak uzelf vertrouwd met de op het 
terrein genomen veiligheidsmaatregelen tegen 
brand (zie ook punt 1.4 Nooduitrusting).

Lees de bedieningshandleidingen 
van de toestelfabrikanten aandachtig 
door.

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

Verwarming Oven Gasfornuis Koelkast

Met speciale optie ‘oven’, standaard bij de 
Excelsior vanaf 540

Gasflessenkast

De gasflessenkast is berekend op 2 x 11 kg 
propaangasflessen (1). De gasflessen zijn via 
een veiligheidsregelaar met een slang (2) op de 
toevoerleiding aangesloten. De flessen zijn met 
riemen (3) bevestigd.
Voor de gasflessenkast geldt
•  Bevestiging van de gasflessen voorafgaand aan 

iedere rit controleren.
•  Loszittende riemen weer vasttrekken.
• Controleer de regelaar – elke keer nadat de 

gasfles is vervangen – met een lekzoekmiddel 
op lekkage.

•  De gasfleskast is niet geschikt voor het transport 
van toebehoren (bijv. voortent).

•  De ontluchtingsspleet in de gasfleskast (tussen 
de bodem van de gasfleskast en de boegwand) 
mag niet worden afgesloten.

Afsluitkranen en ventielen

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

Inbouwpositie van de gasafsluitkranen
•  Alle belangrijke gasafsluitkranen bevinden zich 

in het keukenblok in het vak naast de koelkast 
in de vloer.

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

sluiten.

Zodra u een lekkage in de gasinstallatie 
vermoedt, moeten onmiddellijk de 
afsluitkranen in de caravan en de 
afsluitkranen van de gasflessen in de 
gasfleskast worden afgesloten.

Wanneer u een lekkage vermoedt, 
schakel dan uw dealer of een 
gespecialiseerd gasinstallateur in voor 
het uitvoeren van een inspectie.

Een dichtheidsinspectie mag nooit in de 
buurt van open vuur geschieden.
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8.3 Verwarming
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Verwarming S 5002 en S 3002

-  Afbeelding boven: S 5002 (modellen 540 tot 
750)

-  Afbeelding beneden: S 3002 (modellen 400 tot 
495)

Inbouwpositie
-  In de klerenkast of in de schouwhoek

Vóór de ingebruikneming
¥  Vóór het ontsteken controleren of er goed 

werkende batterijen in het batterijvak van de 
ontstekingsautomaat (2) geplaatst zijn.

Gebruik
¥  Flesventiel en snelsluitventiel in de  

gastoevoerleiding openen.
¥  Bedieningsknop (1) in thermostaatstand 1-10 

draaien.
¥  Bedieningsknop (1) tot aan de aanslag omlaag 

drukken. De gasvlam wordt in deze stand 
automatisch ontstoken totdat deze brandt. 
De ontstekingsvonk is hoorbaar. Tijdens de 
ontsteking knippert het controlelampje van de 
ontstekingsautomaat (2).

¥  Bedieningsknop (1) nog 10 seconden ingedrukt 
houden, opdat de ontstekingsbeveiliging wordt 
geactiveerd.

¥  Indien de gasleiding met lucht gevuld is, kan 
het wel een minuut duren voordat gas voor 
verbranding beschikbaar is. Gedurende deze 
tijd de bedieningsknop (1) ingedrukt houden tot 
dat de vlam brandt.

Lukt het niet de verwarming aan te 
steken, wacht dan minstens twee 
minuten voordat u een nieuwe 
poging onderneemt. Anders dreigt 
ontploffingsgevaar! Dit geldt tevens 
wanneer een reeds in bedrijf gestelde 
verwarming uitgaat en opnieuw 
aangestoken wordt.
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•  Dooft de vlam opnieuw, dan volgt tijdens de 
sluittijd van de ontstekingsbeveiliging (ca. 30 
seconden) een onmiddellijke herontsteking.

•  Indien geen vlamvorming optreedt, dan knippert 
het controlelampje.

•  Knippert het controlelampje tijdens het ontsteken 
in het geheel niet, dan moeten de batterijen in de 
ontstekingsautomaat (2) vervangen worden.

Uitschakelen
•  Bedieningsknop (1) in de stand ‘0’ draaien. De 

ontstekingsautomaat wordt daarmee tevens 
uitgeschakeld.

•  Schouwkap plaatsen.
•  Bij langdurige stilstand flesventiel en 

snelsluitventiel in de gastoevoerleiding sluiten.

Batterijen van de ontstekingsautomaat 
vervangen

•  Zorg ervoor dat de verwarming is 
uitgeschakeld.

•  Batterijcassette (2) ontgrendelen. Daartoe 
arrêteerhendel (3) naar links duwen en de 
cassette naar buiten zwenken.

•  Nieuwe batterij van hetzelfde type plaatsen.
 Uitschakelen
•  Alleen temperatuurbestendige (+70°C) en 

lekveilige Mignon-batterij gebruiken.
•  Batterijcassette links aansluitend in de 

ontstekingsautomaat schuiven.
•  Arrêteerhendel (3) naar rechts duwen, tot de 

vergrendeling hoorbaar vastklikt.

Plaats aan het begin van ieder 
stookseizoen nieuwe batterijen.

Lees tevens de afzonderlijke 
bedieningshandleiding van de 
fabrikant.
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8.4 Koelkast
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Er worden koelkasten van de merken Elektrolux en 
Thetford geïnstalleerd. Lees de daarbij behorende 
bedieningshandleidingen.

Bedrijfsstanden

De koelkast kan op drie verschillende manieren 
werken.
- 12V-bedrijf: Voeding vanuit de accu van de 
trekauto (contactslot ingeschakeld).
- 230V-bedrijf: Voeding vanuit een externe bron.
- Vloeibaar gas: Gasflessen uit de caravan.

12V-bedrijf

De 12V-voeding dient alleen tijdens het rijden 
bij draaiende motor van de trekauto gebruikt te 
worden. Schakel bij rustpauzes en langdurige 
tussenstops de 12V-voeding uit, aangezien anders 
de accu van de trekauto snel leeg raak.

Tijdens het rijden de koelkast niet op 
gas laten werken. Explosiegevaar!

Bedrijf
•  Gasvoeding zo nodig uitschakelen.
•  Wipschakelaar (1) in stand 1 zetten. Wanneer 

spanning aanwezig is, brandt de schakelaar 
rood.

230V-voeding

Vóór de ingebruikneming
•  Controleer of de spanning van de woninga-

ansluiting of camping met de op het typeplaatje 
aangegeven spanning overeenstemt.

•  Gasvoeding zo nodig uitschakelen.
•  12V-voeding zo nodig uitschakelen. Daartoe de 

wipschakelaar (1) in stand 0 zetten.

Gebruik
•  Draaiknop van het thermostaat (3) op de 

hoogste stand zetten.
•  Schakelaar (2) op stand 1 zetten. Wanneer 

spanning aanwezig is, brandt de schakelaar 
groen.
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Gasvoeding

Vóór de ingebruikneming
•  Controleer of de bedrijfsdruk van de 

gasinstallatie met de gegevens op het 
typeplaatje overeenstemt.

•  12V-voeding zo nodig uitschakelen. Daartoe de 
wipschakelaar op stand 0 zetten.

•  230V-voeding zo nodig uitschakelen. Daartoe 
de wipschakelaar (2) op stand 0 zetten.

•  Flesventiel en snelsluitventiel in de gas-
toevoerleiding openen.

Gasvoeding uitschakelen
•  Knop (4) op stand (8) ‘Uit’ draaien.

Verdere informatie leest u in de 
bedieningshandleiding van de koel-
kastfabrikant.
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Gebruik van de koelkast

Dek vloeibare levensmiddelen af om ijsvorming aan 
het koelelement zo veel mogelijk te voorkomen. 
Laat warme levensmiddelen eerst afkoelen voordat 
u deze in de koelkast plaatst. Open de deur van 
de koelkast niet langer dan nodig is.

Legroosters plaatsen

Uw koelkast heeft twee of drie legroosters. Met 
behulp van een eenvoudige klemvoorziening kunt u 
de roosters op de gewenste hoogte aanbrengen. 

Druk de kunststofhouder op de rechter korte zijde 
van het legblad in.
•  Draai de houder in horizontale stand en breng 

het legrooster schuin in de koelkast.
•  Plaats de korte zijde zonder houder in een van 

de daarvoor bestemde gleuven op de linker 
zijwand van de koelkast.

•  Plaats de korte zijde met houder in de gleuf op 
de rechter zijwand van de koelkast.

•  Draai de houder omlaag, zodat deze zich in de 
gleuf vastklemt.

Om het legrooster te verplaatsen, draait u de 
houder omhoog en neemt u het legrooster weg. 
Plaats vervolgens het legrooster op de door u 
gewenste hoogte via de hierboven beschreven 
methode.

NB! Het vriesvak is niet geschikt voor 
het invriezen van levensmiddelen.
Gebruik voor het maken van ijsblokjes 
uitsluitend drinkwater.
Plaats geen andere producten in het 
vriesvak als u ijsblokjes maakt.
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8.5 Kooktoestel
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Het keukenblok van de caravan is uitgerust met 
een 3-pits-kooktoestel.

Vóór de ingebruikneming
•  Flesventiel en snelsluitventiel in de 

gastoevoerleiding openen.
•  Bij gebruik van het kooktoestel moet het dakluik 

of het venster geopend zijn.
•  Bedieningsknoppen van kooktoestellen die bij 

inschakelen voor ontsteking moeten worden 
ingedrukt, moeten automatisch terugveren.

•  Alvorens het kooktoestel te gebruiken, moet 
de bijgeleverde vlambeveiliging (3) worden 
neergezet of permanent worden gemonteerd, 
zodat brandgevaarlijke onderdelen van het 
interieur worden voorzien van een effectieve 
isolatie.

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

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

Gebruik van het kooktoestel
•  Open het deksel (1) van het kooktoestel.
•  Draaiknop (2) van de gewenste brander in 

de ontstekingsstand (grote vlam) zetten en 
indrukken.

•  Steek de brander aan met een gasaansteker, 
lucifer of aansteker.

•  Draaiknop (2) 10-15 seconden ingedrukt 
houden.

•  Draaiknop (2) loslaten en op de gewenste 
instelling (grote of kleine vlam) draaien.

•  Indien de ontsteking mislukt, de procedure vanaf 
het begin herhalen.
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Gebruik voor het hanteren van hete 
potten, pannen en soortgelijke 
voorwerpen kookhandschoenen of 
pannenlappen. Gevaar voor letsel!

Laat het deksel van het kooktoestel (1) 
na het koken nog zo lang open als de 
branders hitte afgeven.

Houd licht ontvlambare voorwerpen 
zoals vaatdoeken, servetten enz. uit de 
buurt van het kooktoestel. Zorg ervoor 
dat de bijgeleverde vlambeveiliging 
van het kooktoestel bij ieder gebruik is 
aangebracht. Brandgevaar!
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9 Toebehoren
Voor het juiste gebruik van het toebehoren 
gelieve u de uitvoerige bedieningshandleidingen, 
inbouwinstructies en aansluitschema’s van de 
verschillende fabrikanten te raadplegen.
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10 Onderhoud en reiniging

10.1 Onderhoud
Onderhoudsintervallen
Voor de caravan en de geïnstalleerde inrichtingen 
gelden vaste onderhoudsintervallen.

Voor onderhoudsintervallen geldt
•  Laat het eerste onderhoud 12 maanden na eerste 

toelating door een HOBBY-dealer uitvoeren.
•  Laat alle verdere onderhoudsbeurten één keer 

per jaar door een HOBBY-dealer uitvoeren.
•  Voer het onderhoud aan alle inbouwtoestellen 

overeenkomstig de in de bijbehorende gebruiksh
andleidingen aangegeven onderhoudsintervallen 
uit.

HOBBY biedt 5 jaar garantie op dicht-
heid van de caravan conform de 
garantievoorwaarden. Daartoe dient 
het voertuig om de 12 maanden aan de 
HOBBY-dealer te worden getoond. De 
eerste dichtheidsproef na 12 maanden 
is gratis.

De tegen betaling uitgevoerde 
inspectie van de gasinstallatie dient 
om de twee jaar door een vloeibaargas-
deskundige te worden uitgevoerd. Deze 
keuring moet op het keuringsrapport 
krachtens DGVW G 607 en EN 1949 
worden bevestigd. De gebruiker is zelf 
verantwoordelijk voor het tijdig laten 
uitvoeren van de keuring. 

Vervang de veiligheids-gasregelaar en 
de slangen na uiterlijk 10 jaar!
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10.2 Ventileren

10.3 Reiniging

Voor het smeren en oliën geldt
•  Smeer om de 5000 kilometer de 

tuimelaarlageringen op de torsiestaafveeras.
• Smeer de lagerpunten op de behuizing van de 

oploopinrichting.
•  Bewegende delen (bijv. bouten en 

scharnierpunten) oliën.
•  Smeer om de 5000 kilometer de glijpunten van 

de oploopinrichting.
•  Controleer van tijd tot tijd de speling van de 

lagerpunten voor de schuifstang.
•  Alle glij- en lageronderdelen regelmatig van vuil 

ontdoen en oliën.

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

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

Zorg voor voldoende ventilatie om 
schade door condensvorming te 
voorkomen!

Buitenreiniging

Het voertuig dient niet vaker dan strikt noodzakelijk 
gewassen te worden.

Het voertuig alleen op de speciaal 
daarvoor bestemde wasplaatsen 
wassen.

Wees zuinig met het gebruik van reini-
gingsmiddelen. Agressieve middelen 
zoals b.v. velgreinigers belasten het 
milieu.

Geen oplosmiddelhoudende reinigings-
middelen gebruiken.
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Voor de buitenreiniging geldt
•  Voertuig met zwakke waterstraal afspoelen.
•  Voertuig met zachte spons en normale shampoo-

oplossing wassen. De spons daarbij frequent 
uitspoelen.

•  Vervolgens voertuig met overvloedig water 
afspoelen.

• Voertuig met zeem drogen.
•  Na het wassen het voertuig nog enige tijd in de 

open lucht laten staan om het de gelegenheid 
te geven geheel droog te worden.

Schijnwerperomrandingen grondig 
afdrogen, aangezien zich op die 
plaatsen gemakkelijk water ophoopt.

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

nabehandelen. Daarbij de gebruiksinstructies 
van de wasfabrikanten opvolgen. Wij adviseren 
producten van de merken VALMA, Turtle, Flash 
en System.

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

vlakken met glansmiddel bijwerken. Wij 
adviseren oplosmiddelvrije poetspasta.

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

Voor teer- en harsvervuiling geldt
•  Teer- en harsafzetting en andere organische 

vervuiling verwijderen met wasbenzine of 
spiritus.

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

Bij beschadigingen geldt
• Beschadigingen onmiddellijk repareren om 

verdere schade door corrosie te vermijden. 
Schakel daarvoor uw Hobby-dealer in.
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Vensters en deuren

Voor het onderhoud geldt
• Deur- en vensterrubbers lichtjes met talk 

inwrijven.
• Acrylglasvensters uitsluitend met een schone 

spons en een zachte doek nat reinigen. Door 
droge reiniging kunnen krassen op de vensters 
optreden.

Geen scherpe en agressieve was-
middelen gebruiken die weekmakers 
of oplosmiddelen bevatten!

Talk is in speciaalzaken voor auto-
accessoires verkrijgbaar.

Binnenreiniging

Voor stoelbekledingen, bankkussens en 
gordijnen geldt
•  Stoelbekledingen met een zachte borstel of een 

stofzuiger reinigen.
•  Sterk vervuilde zitkussens en gordijnen laten 

reinigen, niet zelf wassen!
•  Zo nodig voorzichtig met het schuim van een 

fijnwasmiddel reinigen.

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

of shamponeren.

Voor meubeloppervlakken geldt
•  Houtmeubelfronten met een vochtige doek of 

spons reinigen.
•  Met stofvrije zachte doek droogwrijven.
•  Mild onderhoudsmiddel voor meubels 

gebruiken.

Geen schuurmiddel of intensief onder-
houdsmiddel gebruiken, aangezien 
deze krassen in het oppervlak kunnen 
veroorzaken!

Voor de toiletruimte geldt
•  Met neutrale vloeibare zeep en niet schurende 

doek reinigen.

Ook in de toiletruimte geen schuu-
rmiddel gebruiken!
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10.4 Gebruik ‘s winters

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

middel.

Toebehoren

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

Geen schuurmiddel gebruiken, aan-
gezien dit krassen op het oppervlak 
kan voorzaken!

Na beëindiging van de onderhouds-
werkzaamheden alle spuitbussen met 
reinigings- of onderhoudsmiddelen uit 
het voertuig verwijderen!
Voorts bestaat bij temperaturen boven 
50°C explosiegevaar!

Voorbereiding

Dankzij het integrale voertuigconcept (alusandwich-
constructies met isolatievensters) is uw caravan 
wintervast.
NB: Voor kamperen in de wintermaanden ad-
viseren wij u uw caravan naar eigen behoefte te 
optimaliseren.
Uw contractdealer is u daarbij graag behulp-
zaam.

Voor de voorbereiding geldt
• Voertuig op lak- en roestschade controleren. 

Schade indien nodig repareren.
• Ervoor zorgen dat geen water in de kunstmatige 

vloerventilatie en in de verwarming kan 
binnendringen.

• De metaaldelen van de ondervloer met een 
beschermmiddel op wasbasis tegen roest 
beschermen.

• Gelakte buitenoppervlakken met een geschikt 
middel conserveren.
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Gebruik ‘s winters

Bij gebruik ‘s winters ontstaat door bewoning van 
de caravan bij lage temperaturen condens. Om 
een goede ruimteluchtkwaliteit te waarborgen 
en schade aan het voertuig door condenswater 
te voorkomen, is een goede ventilatie zeer 
belangrijk.

Voor de ventilatie geldt
• In de opwarmfase van het voertuig de verwarming 

in de hoogste stand zetten en plafondkasten, 
gordijnen en rolgordijnen openen. Daardoor 
wordt een optimale be- en ontluchting bereikt.

•  Uitsluitend met ingeschakelde luchtcirculatie 
verwarmen.

• ‘s Ochtends alle kussens omhoogzetten, de 
bergkasten ventileren en vochtige plaatsen 
drogen.

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

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

Voor de afvalwatertank geldt
•  Bij lage temperaturen aan het afvalwater een 

antivriesmiddel of kookzout toevoegen.
•  Afvalwater buiten het voertuig opvangen.
•  Afvoer van de afvalwatertank open houden.
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Na beëindiging van het winter-
seizoen

Voor het onderhoud geldt
• Grondig wasbeurt van het onderste gedeelte 

van de wagen uitvoeren. Daardoor worden 
corrosiebevorderende ontdooimiddelen (zouten, 
loogresten) verwijderd. 

Het voertuig uitsluitend op de speciaal 
daarvoor bestemde wasplaatsen 
wassen.

Reinigingsmiddelen zo zuinig mogelijk 
gebruiken. Agressieve middelen zoals 
b.v. velgreinigers belasten het milieu.

Wintervast maken

In zijn algemeenheid geldt
•  De caravan alleen in een gesloten ruimte laten 

staan als deze droog en goed geventileerd is. 
Normaliter de caravan het liefst in de open lucht 
stallen.

Voor de binnenrichting geldt
•  Koelkast leegmaken en reinigen. Koelkastdeur 

open laten staan.
• Bergruimten en kasten ter ventilatie geopend 

laten.
•  Kussens en matrassen zo opstellen dat deze niet 

met condens in aanraking kunnen komen.
•  Zo nodig de caravan goed doorverwarmen, om 

schimmel door condensvocht te voorkomen.
•  Met drie kg kookzout in een schotel het 

interieur drooghouden. Het zout absorbeert het 
aanwezige vocht. Het dient om de zoveel tijd 
ververst te worden.

•  Accu’s afkoppelen, liefst demonteren en ca. één 
keer per maand de laadtoestand controleren, zo 
nodig bijladen.



10-8

Voor het buitenwerk geldt
•  Steunen omlaagdraaien en vervolgens wielen en 

assen iets ontlasten.
• Gelakte buitenvlakken met geschikt middel 

conserveren.
•  De metaaldelen van de onderkant van de 

caravan met een beschermmiddel op wasbasis 
tegen roest beschermen.

•  Afdekzeilen er met tussenruimte overheen 
leggen, opdat de ventilatie niet belemmerd 
wordt.

•  De kunstmatige ventilatie open laten staan.
•  De caravan om de drie tot vier weken grondig 

ventileren.

Voor tanks geldt
•  Schoonwatertank met pomp, evt. aftapplug, 

legen en schoonmaken.
•  Afvalwatertank legen en schoonmaken.
•  WC-tank legen en schoonmaken.
•  Warmwaterboiler geheel legen. Daartoe 

schakelaar voor schoonwaterpomp in het 
boord-control-center op ‘UIT’ zetten en alle 
waterkranen openen.

•  Ervoor zorgen dat geen water in de kunstmatige 
vloerventilatie en in de verwarming kan binnen-
dringen.

Lees tevens de aanwijzingen en be-
dieningsinstructies van de fabrikanten 
van de inbouwapparaten.
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11 Afvalverwijdering en milieubescherming

11.1 Milieu en mobiel reizen

Milieuverantwoordelijk gebruik
Camper-toeristen en caravanners hebben 
vanzelfsprekend een bijzondere verantwoording 
voor het milieu. Daarom dient bij het gebruik van 
de caravan het milieu altijd te worden ontzien.

Voor een milieuverantwoordelijk gebruik 
geldt
•  Rust en reinheid van de natuur niet verstoren of 

aantasten.
•  Afvalwater, fecaliën en afval correct 

verwijderen.
•  Vertoon voorbeeldig gedrag, zodat camper- 

en caravantoeristen niet generaliserend als 
milieuvervuilers kunnen worden bestempeld.

Voor afvalwater geldt
•  Afvalwater aan boord uitsluitend in ingebouwde 

afval-watertanks of desnoods in andere daarvoor 
geschikte tanks opslaan!

•  Afvalwater nooit in de berm of putten 
lozen! Straatputten zijn dikwijls niet op zui-
veringsinstallaties aangesloten.

•  Afvalwatertank zo vaak mogelijk legen, ook 
wanneer deze niet helemaal vol is (hygiëne). 
Afvalwatertank bij voorkeur bij iedere lediging 
met schoon water uitspoelen.

Leeg uw afvalwatertank uitsluitend 
bij de daarvoor bestemde ver-
wijderingspunten, maar nooit in de vrije 
natuur! Verwijderingspunten zijn in de 
regel te vinden bij snelwegrestaurants, 
campings of tankstations.
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Voor fecaliën geldt
•  Gebruik voor de fecaliëntank alleen toegestane 

ontsmettingsmiddelen.

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

Ontsmettingsvloeistof zeer zuinig do-
seren.
Overdosering is geen garantie tegen 
eventuele geuroverlast!

Ledigen
•  Fecaliëntank nooit te vol laten worden. Uiterlijk 

wanneer de vulstandindicatie brandt, de tank 
onmiddellijk legen.

•  Loos fecaliën in putten! Straatputten zijn dikwijls 
niet aangesloten op een zuiveringsinstallatie.

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

Voor alle afval geldt
•  Afval scheiden en recycleerbare stoffen in de 

kringloop terug brengen.
•  Afvalbakken liefst op de daarvoor bestemde 

tonnen of containers ledigen. Zo worden 
onaangename geurvorming en problematische 
vuilnisophoping aan boord vermeden.

Voor rustplaatsen geldt
• Rustplaatsen altijd in schone toestand achter-

laten, ook wanneer het afval van anderen af-
komstig is.

Een behoedzame omgang met het 
milieu ontziet niet alleen de natuur, 
maar is ook in het belang van alle 
camper- en caravan-bestuurders!
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             Bandenmaat                                    Luchtdruk in bar                                   

             155 R 13 C                                                4,5
             185 R 14 8PR                                            4,5                                             
             195/70 R15C                                             4,5                                             
             175/70 R13                                               3,0                                             
             195/70 R14                                               3,0
                                                                                   

12 Technische gegevens

12.1 Bandenspanningtabel

12.2 Gewichten conform EN 1645-2
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De basisuitrusting omvat alle extra uitrusting en vloeistoffen die voor een veilig en correct gebruik van 
de caravan noodzakelijk zijn.
Daartoe behoren tevens de massa’s van:
- de voor 100% gevulde vloeibaargasflessen
- de voor 100% gevulde schoonwatertank
- de voor 100% gevulde warmwaterverhitter
- de voor 100% gevulde toiletspoeltank
- en een aansluitleiding voor laagspanning (kabeltrommel)

De massa in rijklare toestand is gelijk aan de massa van het lege voertuig, vermeerderd met de 
basisuitrusting.

De bijlading conform EN 1646-2 is gelijk aan het verschil van de ‘technisch toelaatbare totaalmassa’ en 
de ‘massa in rijklare toestand’. In deze waarde moeten de massa’s voor hulpuitrustingen en persoonlijke 
uitrustingen zijn verdisconteerd.
                                                                                                                                                                          

12.3 Basisuitrusting

a) Vloeibaargas-voorziening                                                                       400 - 500    500 - 760

                                                    Aantal 11 kg gasflessen:                           2          2 kg
                                                    Gewicht van een aluminium gasfles:      5,5       5,5 kg
                                                    Gewicht van een 11 kg gasfles:              11      11 kg

                                                                                                In totaal:      33      33 kg

b) Vloeistoffen                             

                                                    22 l schoonwater-roltank (100%):           22      -- kg
                                                    50 l vaste schoonwatertank (100%):      --       50 kg
                                                    15 l toiletspoeltank (100%):                    15      15 kg
                                                    5 l Truma-boiler (100%):                         5          5 kg

                                                                                                In totaal:      42      70 kg

c) Stroomvoorziening                  

                                                    Laagspanningsleidingen:                        4          4 kg

                                                                           Basisuitrusting in totaal:   79      107 kg
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12.4 Verlichting
               12V-voertuigverlichting
Positie     Beschrijving   Volt  Watt
buiten      knipperlicht links   12  21
buiten      knipperlicht rechts  12  21
buiten      parkeerlicht   12  5
buiten      remlicht    12  21
buiten      kentekenplaat   12 5
buiten      contourverlichting  12 3
buiten      spatbordlamp   12 3
buiten      zijmarkering   12 3
buiten      3. remlicht   12

230 V binnenverlichting
Armatuur                                     Art-.nr. Lamp
Plafondlamp      3 x 15W
Plafondlamp rond, grijs    1 x 25W
Plafondlamp rond, grijs    1 x 25W
Plafondlamp rond, grijs (GB)  1 x 40W
Kinderbedlamp     1 x 25W
Keukenlamp zilver     2 x 25W
Keukenlamp zilver (GB)   2 x 25W
Keukenlamp zilver 230/12V    2 x 25W
Spot 1934 / matzilver    1 x 30W
Lampbevestiging elzenhout   1 x 40W
Lampbevestiging zilver    1 x 40W

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



Ix-1

A
Aankoppelen/Afkoppelen 01-3
Aansluitschema binnen 05-9
Aansluitschema buiten 05-10
Achteruitrijden 01-9
Achterwandladder 04-5
Afsluitkranen
Inbouwpositie van de 08-3
Afvalwatertank 07-2

B
Banden 03-1
Bandenspanning 03-1
Bandenreparatieset 01-11
Bandenspanning 12-1
Band /wiel verwisselen 03-3
Basisuitrusting 02-3
Batterijen van de ontstekingsautomaat 
vervangen 08-5
Batterijen vervangen 08-5
Bedombouw 06-9
Belading 01-7, 02-3
Bijlading conform EN 1645-2 02-4
Brandbestrijding 01-11
Brandblusser 01-10
Buitencontactdoos 04-4
Buitenspiegel 04-5

C
Caravanborging 01-15
Caravansleutels 04-3
Combinatie parkeren 03-6
Controle van de gasinstallatie 08-1

D
Dakluik 06-7
Daklast 01-8
Dakreling 04-5
Definitie van de massa’s 02-3
Deuren
Onderhoud 10-4
openen en sluiten 06-1
Deurbovendeel 06-1
Deuren en kleppen
binnen 06-2

E
Extra uitrusting 02-4
 
F
Fecaliën verwijderen 11-1
Filtersysteem met actieve kool 11-2 

Functie

G
Gas 08-1
Gasflessenkast 08-3
Gasinstallatie
Gasvoeding 08-8
Controle 10-1
Gaskastklep 04-4
Gebruik 08-9
Gevarendriehoek 01-10
Gewichten 12-1, 12-4
Gebruik van het kooktoestel 08-1
Gebruik ‘s winters 10-5

H
Halogeenlampen vervangen 05-7
Hoofdinspectie 01-1
Hulpspiegels 04-5

I
Insectenhor 06-5

K
Keuze opstelplaats 01-15
Kinderbedden 06-10
Kleppen
openen en sluiten 06-1
Koelkast 04-2, 08-7
Kofferruimteklep 04-3
Kooktoestel 08-11
Kunstmatige ventilatie 04-1 

L
Lampen
Leeggewicht 02-3
Lichtschakelaars 06-3

M
Massa in rijklare toestand 02-3
Maximumsnelheid 01-13
Milieutip

N
Netaansluiting 05-3
Nooduitrusting 01-10

Index



Ix-2

O
Oliën 02-1, 10-1
Onderhoud 01-5, 10-2
Ontsmettingsvloeistof 11-2
Ontstekingsautomaat 08-5
Ontsmettingsvloeistof 11-2
Oploopreminrichting 03-6
Oven 05-6

P
Parkeerrem 03-5
Profieldiepte 03-2

R
Rangeren 01-8
Regelaars 08-1
Remmen 01-8
Rijden 01-9
Rijden van bochten 01-10
Rijgeluiden 01-5

S
Schoonwatertank 07-2
Service 10-1
Servicecenter 05-2
Smeren 02-1, 10-1

T
Technisch toelaatbare totaalmassa 02-3
Technische gegevens
Toilet met waterspoeling 07-3
Thermo-dakvenster 06-8
Toebehoren 09-1
Toegangsdeur 04-3
binnen 06-1
Toelating 01-1
Toiletklep 04-4
Truma-boiler 07-8
Truma-ventilator 05-5

U
Uitdraaisteunen 02-5

V
Veiligheidsinstructies 05-1
Velgen 03-2
Venster
Uitzetvenster 06-5
Vensters
Onderhoud 10-4

Ventielen 08-1, 08-3
Ventileren 10-2
Verbanddoos 01-10
Verbrandingsgasafvoer 08-2
Verlichting 12-4
Verwarming 04-2, 08-4
Voeding 05-2
Voedingseenheid 05-3
12V-voeding 08-7
230V-voeding 08-7
Vriesvak 08-10

W
Watervoorziening 07-1

Z
Zitbank 06-9
Zonwering-rolgordijn 06-5


