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Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe camper!

Wij feliciteren u met uw camper en bedanken u, dat u heeft gekozen 
voor een kwaliteitscamper van Carthago.

Of het nu een korte vakantie of een langere reis is, op goede of slecht 
berijdbare wegen, aan zee, in de bergen of door de vrije natuur: uw 
Carthago camper zorgt er als uw huis op vier wielen voor, dat u 
zich onderweg altijd thuis voelt en u optimaal van uw vakantie kunt 
genieten.

Carthago bouwt al bijna 35 jaar premium-campers. Deze ervaring 
komt tot uiting in de zowel gezellige als functionele inrichting, de hoog-
waardige opbouw uit de topklasse, de uitstekende rij-eigenschappen 
en de ongeëvenaarde veiligheidsstandaard. Wij hebben deze unieke 
features omgedoopt tot de Carthago meerwaardeformule. Het begrip 
staat voor een carrosserieconcept uit de liner premiumklasse, het 
verwarmingsconcept, het bergruimteconcept met royale bergruimte, 
een zichtconcept met geteste topscore en een meubelbouw met 
dubbele verbindingstechniek in timmermanskwaliteit.

Deze gebruiksaanwijzing hebben wij zorgvuldig voor u samengesteld, 
opdat u kunt genieten en optimaal profiteert van de voortreffelijke 
eigenschappen van uw Carthago. Wij geven u tevens belangrijke 
informatie en handige tips. Ook wordt aandacht besteed aan het 
onderhoud en derhalve het waardebehoud van uw camper. Lees 
de bedieningsaanwijzingen voor een vakkundige omgang. Tevens 
ontvangt u afzonderlijke documentatie voor de inbouwapparatuur en 
het basisvoertuig van uw camper.

Wend u voor onderhoudswerkzaamheden of wanneer u hulp nodig 
heeft altijd aan de geautoriseerde Carthago werkplaats van uw 
vertrouwen. Zij kennen uw camper als geen ander en doen alles 
wat in hun macht staat om snel en betrouwbaar aan uw wensen te 
voldoen.

Wij wensen u veel plezier en aangename ontspanning met uw 
camper en een goede en veilige reis.

Uw Carthago-team

Carthago Reisemobilbau GmbH
Carthago Ring 1
88326 Aulendorf

Telefoon: + 49 (0) 75 25 / 92 00 - 0
Telefax:   + 49 (0) 75 25 / 92 00 - 30 03
E-Mail: info@carthago.com
Internet: www.carthago.com
Hotline voor noodgevallen: + 49 (0) 75 25 / 92 00 - 33 33
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Overzicht

Dit hoodstuk bevat belangrijke instructies en aanwijzingen i.v.m
Uw voertuig.

Deze aanwijzingen betreffen in het bijzonder:
•	Ingebruikneming
•	Specifieke	documenten	Carthago	Reisemobilbau
•	Waarborg,	garantie	en	klantenservice/klantendienst
•	Algemene	tips	en	instructies

1. Dokumentatie

1.1 Vooraleer ingebruikneming

Vooraleer het starten van Uw voertuig deze gebruiksaanwijzing 
nauwkeurig lezen! 
Deze gebruiksaanwijzing steeds in het voertuig bereid houden.  
Alle gebruiksaanwijzingen ook aan andere gebruikers doorgeven.  
Bij verandering van eigenaar, moeten deze documenten en  
gebruiksaanwijzingen aan laatst genoemde overhandigd worden.

1.2 Carthago documenten

Samen met Uw Carthago motorhome ontvangt U een map met  
volgende voertuigpapieren:
•	Gebruiksaanwijzing
•	Serviceboekje	(afzonderlijk	bijgevoegd)
•	Register	geautoriseerde	importeurs	(lijst	bijgevoegd)

1.3 Aanvullende documenten

•	Attest	keuring	vloeibaar-gas-installatie	met	keuringsplaket
•	Documenten	van	de	chassis-leverancier
•	Gebruiksaanwijzing	voor	de	accu-oplader	en	het	boordcontrol	
•		Gebruiksaanwijzing	voor	het	ingebouwd	fornuis	werkend	met	 

vloeibaar gas
•	Gebruiksaanwijzing	voor	de	Thetford-Cassette	
•	Gebruiksaanwijzing	voor	de	verwarming
•	Gebruiksaanwijzing	koelkast
•		Gebruiksaanwijzing	voor	optionele	accessoires/speciale	uitvoeringen	

en toestellen.

Deze gebruiksaanwijzing bevat hoofdstukken die in samenhang staan 
met	de	verschillende	modellen	en	hun	specifieke	uitrusting	en/of	 
optionele accessoires/speciale uitvoeringen. Deze hoofdstukken zijn 
niet nader gekenmerkt. De uitrusting van Uw motorhome kan daarom 
van enige afbeeldingen en beschrijvingen afwijken. 
Optionele accessoires/speciale uitvoeringen worden enkel beschreven 
indien ze een verklaring behoeven. Gelieve hiervoor de afzonderlijk  
bijgevoegde documenten te raadplegen. Wanneer de aanwijzingen in 
deze gebruiksaanwijzing niet in acht worden genomen en daardoor 
schade aan de motorhome ontstaat, vervalt de aanspraak op garantie.

Dokumentatie
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1 Dokumentatie

Onze motorhomes worden voortdurend verder ontwikkeld. Om die 
reden zijn veranderingen van vorm, uitrusting en techniek mogelijk. Ook 
kunnen i.v.m. de inhoud van deze gebruiksaanwijzing om dezelfde 
reden geen eisen aan Carthago worden gesteld.

De technische stand en uitrusting van Uw voertuig, ons bekend tot op 
het tijdpunt als deze gebruiksaanwijzing in druk is gegaan, wordt in 
deze  beschreven. Het bijdrukken, vertalingen en duplikaties (zij het 
gehele of gedeeltelijke uittreksels van hoofdstukken), is zonder schriftelijk 
akkoord van Carthago, niet toegelaten.

1.4 Algemeen

Uw voertuig voldoet aan de recentste stand van de techniek en werd 
volgens	de	erkende	veiligheidstechnische	regels	gebouwd.	Indien	de	
veiligheidsvoorschriften en -instructies niet worden opgevolgd, is de  
veiligheid van personen of voorwerpen/toestellen niet meer gewaarborgd. 
Gebruik het voertuig enkel in technisch onberispelijke toestand en  
gelieve de gebruiksaanwijzing nauwkeurig te lezen. Storingen, die 
afbreuk doen aan de veiligheid van personen of aan die van het voertuig, 
zijn door vakkundig personeel onmiddelijk te laten herstellen.
Rem- en gasinstallatie van het voertuig enkel door een vakkundige 
werkplaats laten onderzoeken en/of laten herstellen. Veranderingen 
aan de opbouw/constructie van het voertuig mogen enkel met toelating 
van Carthago worden uitgevoerd. 
De motorhome is uitsluitend voor het vervoer van personen bestemd.
Bagage en accessoires zijn enkel tot het maximum ladegewicht toegelaten.
De termijnen voor technisch onderzoek en inspecties, zoals beschreven 
in de gebruiksaanwijzing, steeds opvolgen.
Alle maten en gewichten zijn „circa“ gegevens.
De gegevens – rechts – links – vooraan – achteraan zijn altijd in verhouding 
met de rijrichting te zien.

Tip: 
Hoewel wij een produkt van hoge qualiteit in handwerk en beste Hight 
Tech technologie vervaardigen, kunnen fouten echter nooit volledig 
worden uitgesloten. Daarom raden wij aan, vooraleer U de eerste reis 
begint, één à twee dagen de motorhome uitvoerig te testen in de buurt 
van Uw dealer en er ruim gebruik van te maken.
 
	→		Bij	schade	aan	de	motorhome	ontstaan	door	het	niet	in	acht	nemen	

van de in deze gebruiksaanwijzing vermelde aanwijzingen, komt de 
aanspraak op garantie te vervallen.
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Dokumentatie

1.5 Waarborg, garantie en klantenservice

Waarborg en / of garantie volgens de richtlijn 1999 / 44 / EG i.v.m  
verbruiksgoederen en plaatselijk betrokken voorschriften. 

In	geval	van	waarborg	of	service	is	Uw	contractant	verantwoordelijk.	Gelieve	
deze in dit geval te kontakteren.

Beschadigingen en/of storingen, die terug te voeren zijn op een foutieve  
bedienung, worden van waarborg- en / of garantieafwikkeling uitgesloten.

Het voertuig werd voor normaal gebruik en rijwijze gebouwd.  De laadkapaciteit 
moet eveneens worden nagekomen. Elke overbelasting, gelijk welke aard, 
heeft de uitsluiting van de waarborg, evenals van alle bestaande  
garantievorderingen, als gevolg.
Elke  aansprakelijkheid wordt uitgesloten, voor zover dit aan de onzakelijke 
behandeling van het voertuig toe te schrijven is.

Om lakonderhoudswerk aan het voertuig uit te voeren, moet er een akkoord 
met Carthago of met een Carthago contractant worden overeengekomen. 
Principieel wordt er hiervoor een schriftelijke vrijgave/toelating van Carthago 
Reisemobilbau vereist.
In	geval	van	overtreding	van	deze	voorschriften/bepalingen,	wordt	het	recht	op	
waarborg en garantie, evenals het recht op aansprakelijkheid, uitgesloten.  

Onderdelen zijn in heel Europa bij een Carthago klantendienst te verkrijgen. 
Vermeld bij contact met de technische dienst altijd het model en het chassis-
nummer! Deze informaties vindt U op het type-plaatje.

Vooraleer ingebruikneming van het voertuig, gelieve eerst nauwkeurig de  
bepalingen en voorwaarden voor de dichtheidsgarantie (lekkages) te lezen. 
Deze worden afzonderlijk toegevoegd.
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1.6 Milieubescherming

 →		Principieel geldt: afvalwater en huisvuil horen niet in de riool of in de 
vrije natuur.

→		Tank afvalwater en Thetford Cassette enkel in de daarvoor speciaal 
voorziene riolen op kampeerplaatsen en/of speciale tanks in de stad/
gemeente	aftappen.	(Inlichtingen	bij	Tourist	information).

→		Tank afvalwater zo dikwijls mogelijk aftappen, ook wanneer deze niet 
volledig vol is (hygiene). Tank afvalwater en uitlaatbuis/pijp steeds 
met vers water naspoelen.

→		Thetford Cassette nooit te vol laten worden. Uiterlijk als het waar-
schuwingslampje	opflikkert	(vulpeil	bereikt)	de	Cassette	onmiddellijk	
aftappen.

→		Het huisvuil steeds naar glas, konservendozen, plastic en kompost 
sorteren. Huisvuil mag niet in de openbare vuilbakken op parkeer- of 
picknickplaatsen worden gedeponeerd.

→		Huisvuil in de daarvoor speciaal voorziene tonnen of containers de-
poneren. Zo worden akelige geurtjes en problematische afvalbergen 
in het voertuig vermeden. 

→		De motor van het voertuig nooit onnodig stationair laten draaien. Een 
koude motor zet veel schadelijke stoffen vrij. De optimale motortem-
peratuur wordt tijdens het rijden vlug bereikt. 

→		Voor het toilet een milieuvriendelijk, biologisch afbouwbaar  WC- 
chemikalie in geringe dosis gebruiken.

→		Bij een langere verblijfsduur in de stad/dorp, gelieve U aan speciale 
motorhomestelplaatsen te houden. Elke stad/gemeente geeft hierover 
inlichtingen (bvb. Tourist information).
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Overzicht

In	dit	hoofdstuk	vindt	U	veiligheidsinstructies.	Deze	instructies	dienen	
ter veiligheid van personen en voorwerpen.

Deze instructies betreffen:
•	Symboolverklaring
•	Brandpreventie	en	gedrag	bij	brandgevaar
•	Algemeen	gedrag	t.o.v.	het	voertuig
•	Gasinstallatie	van	het	voertuig
•	Elektrische	installatie	van	het	voertuig
•	Waterinstallatie	van	het	voertuig

2. Veiligheidsvoorschriften

2.1 Symbolen

 Gevaar!
Bij niet inachtneming van dit icoon is de veiligheid van personen/
passagieren niet meer gewaarborgd.

  Opgelet! 
Bij niet inachtneming van dit icoon kan het voertuig worden  
beschadigd.

  Toestel enkel in gebruik nemen, nadat U de aanvullende  
gebruiksaanwijzing i.v.m. dit onderwerp in het handboek van het toestel 
(gebruiksaanwijzingen en instructies van de leverancier) nauwkeurig 
heeft doorgelezen.

 Milieubescherming

 Bijzonderheden/tips

  Dit icoon staat bij aanwijzingen i.v.m de zitplaatsen met  
veiligheidsriemen (zie punt 12 in de voertuigpapieren).

Veiligheidsvoorschriften
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2 Veiligheidsvoorschriften

2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

 →		Steeds		voor	voldoende	verluchting	zorgen.	Ingebouwde	verluchting,	
als dwingende omstandigheid, zoals bij dakluiken of paddestoelend-
akverluchtingen, nooit afdekken of toemaken, vb. met een wintermat.

→		Dwingende	verluchtingen	steeds	vrij	houden	van	sneeuw	en	loof.
→		Verstikkingsgevaar	door	verhoogd	CO2-aandeel	kan		hierdoor	ontstaan.
→		Let	op	de	dwingende	doortocht	bij	de	ingangsdeur	en	portier	 

bestuurder.

	 →		In	ieder	geval	zijn	de	desbetreffende	instructies	in	de	gebruiks- 
aanwijzingen i.v.m. de ingebouwde toestellen toonaangevend (gas-
verwarming, fornuis/kookplaats, koelkast enz.), alsook de  
aanwijzingen voor het basisvoertuig (motor, remmen enz.)

	 	 →		Afmetingen,	gewicht	en	rijstijl	van	het	voertuig	kunnen	door	het	 
inbouwen van extra-onderdelen of meeruitvoeringen veranderen.  
Bepaalde meeruitvoeringen moeten eveneens in de voertuigpapieren 
worden geregistreerd.

	 	 →		Enkel	velgen	en	banden	monteren,	die	voor	het	voertuig	zijn	 
toegelaten. Gegevens over de maat van de velgen en banden vindt 
U in de voertuigpapieren.

	 	 →		De	handrem	steeds	aantrekken	als	U	het	voertuig	afzet.
  

	 →		Alle	deuren,	laadkleppen	en	ruiten	zijn	bij	het	verlaten	van	het	 
voertuig te sluiten.

	 	 →		Waarschuwingsdriehoek	en	verbanddoos	volgens	DIN	13	164	zijn	
wettelijk verplicht en moeten steeds in het voertuig worden  
meegevoerd.

	 	 →		Vanaf	een	toelaatbaar	maximum	gewicht	van	3,5t	is	een	zwaailamp	
tevens in het voertuig mee te voeren.

	 	 →		Indien	het	voertuig	wordt	verkocht	en/of	de	eigenaar	wisselt,	worden	
de volledige instructies en gebruiksaanwijzingen van het voertuig, 
evenals van de ingebouwde toestellen, aan laatst genoemde  
overhandigd.
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Veiligheidsvoorschriften

2.3  Brandpreventie

2.3.1 Het vermijden van brandgevaar

 →		Kinderen	nooit	alleen	in	het	voertuig	laten.
→		Brandbaar	materiaal	niet	in	de	buurt	van	verwarmingen	en	fornuis/

kookplaats gebruiken.
→		Lampen	kunnen	heet	worden,	daarom	steeds	een	veiligheidsafstand	

van 30 cm houden.
→		Nooit	draagbare	radiators	of	draagbare	kooktoestellen	in	het	voertuig	

gebruiken.
→		Veranderingen/herstellingen	aan	de	elektrische	installatie,	de	 

gasinstallatie of aan de ingebouwde toestellen, enkel door vakkundig 
personeel laten uitvoeren.

2.3.2 Brand bestrijden

 →		Steeds	een	brandblusser	(droog	poeder)	(minstens	1	kg)	in	het	 
voertuig mee voeren. Deze brandblusser moet wettelijk toegelaten 
en gekeurd zijn.

→		De	brandblusser	regelmatig	door	vakkundig	personeel	laten	keuren.	
Opletten op het vervaldatum.

→		De	brandblusser	is	niet	in	de	uitrusting	van	het	voertuig	inbegrepen.

2.3.3 Gedrag bij brand

 →	Passagieren	evakueren.
→	Elektrische	stroomverzorging	onmiddelijk	uitschakelen.
→	Hoofdkraan	aan	de	gasinstallatie	uitdraaien.
→	Brandweer	alarmeren.
→	Het	vuur	alleen	blussen	als	er	geen	risico	bestaat.

	 →		U	moet	steeds	zijn	geinformeerd	over	de	ligging	en	de	bediening	van	
de nooduitgangen.

	 	 →		Vluchtwegen	vrij	houden.
	 	 →		Gebruiksaanwijzing	brandblusser	raadplegen.
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2.4 Verkeersveiligheid

 
→		Voor	het	wegrijden,	functie	van	de	lichten	(dimlichten,	knipperlichten,	

koplampen enz.), binnenlicht, het stuur en de remmen controleren.
→		Indien	het	voertuig	meer	als	10	maanden	heeft	stilgestaan,	de	 

rem- en gasinstallatie door een geautoriseerde werkplaats laten  
controleren.

→		Vooraleer	het	wegrijden,	is	het	bed	in	de	bestuurderskabine	 
(alkoofbed) vast te zetten.

→		Voor	het	wegrijden	de	verduistering	aan	de	voorruit,	aan	het	 
portiervenster bestuurder/bijrijder opendoen en vastmaken.

→		Voor	het	wegrijden	alle	draaistoelen	in	rijrichting	(vast)zetten. 
Tijdens het rijden moeten de stoelen in deze positie blijven staan.

→		Personen	moeten	zich	tijdens	het	vervoer	op	hun	zitplaatsen	 
bevinden. Het aantal zitplaatsen vindt U in Uw voertuigpapieren. 
Tijdens en gedurende het vervoer, zijn de personen met de  
veiligheidsriemen vastgemaakt.

→		Kinderen	zijn	steeds	met	de	kinderveiligheidsuitrusting	vast	te	maken,	
die voor de respectieve lichaamsgrootte en gewicht van het kind zijn 
voorgeschreven.

→		Kinderzitjes	enkel	op	zitplaatsen	met	driepuntsriem	installeren.
→		Het	basisvoertuig	is	een	bedrijfswagen	(kleine	vrachtwagen).Gelieve	

de rijstijl navenant aan te passen. Bij tunnels e.d. steeds acht geven 
op de totale hoogte van Uw voertuig letten (informatie hierover vindt 
U in de technische gegevens, vermeld in de voertuigpapieren).

→		Tijdens	de	wintermaanden	moet	het	dak	voor	het	wegrijden	steeds	
vrij zijn van sneeuw en ijs.

2.4.1 Veiligheidsbepalingen alkoofbed

 →		Vooraleer	vertrek	is	het	alkoofbed	te	kontrolleren	d.w.z.	de	pinnen	
van	de	vergrendeling	moeten	grijpen.	Indien	nodig,	de	pinnen	 
vastzetten en beveiligen.

→		De	rolgordijnen	(verduistering)	aan	de	bestuurders-	en	passagierskant	
opendoen en vastzetten, evenals ook het plissee/rolgordijn aan de 
voorruit.

2.4.2 Veiligheidsbepalingen draaistoelen

 →		Alle	draaistoelen	in	rijrichting	zetten	en	in	deze	positie	vastmaken.	
Deze positie mag tijdens het rijden niet worden veranderd!
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2.4.3 Informaties i.v.m kinderveiligheidssystemen

 →		U	vindt	een	waarschuwingsplakplaatje	op	de	plaats	van	de	bijrijder	
met airbag. Deze waarschuwing betreft het gebruik van een  
veiligheidsriemensysteem (naar achtern uitgericht).

Leeftijd
- 10 kg - 13 kg 9-18 kg 15-36 kg
0 - 9 maanden 0 - 24 maanden 9 - 48 maanden 4 - 12 jaar

Eerste rij, bijrij-
derplaats voo-
raan, zonder air-
bag

UV UV UV UV

Eerste rij, bijrij-
derplaats voo-
raan, met airbag

X UV UV UV

Tweede rij    M X X X X
L X X X X

Derde rij       M U U U U
L U U U U

R = rechts
M = midden
L  = links
U =  geschikt voor universele veiligheidssystemen (bvb.  Kinderzitjes/kinderriemsystemen ), 

die voor deze leeftijd zijn    toegelaten
UV =  geschikt voor veiligheidssystemen (bvb. Kinderzitjes/ Kinderriemsystemen)(naar voor 

uitgericht), die voor deze leeftijd zijn toegelaten
B = geschikt voor speciale kinderriemssystemen, die in bijgevoegde lijst staan vermeld 
E	 =		dit	betreft	„voertuigspecifieke“,	„met	voorbehoud“,	„half-	universele“	 

veiligheidsriemsystemen.
X =  ingebouwd veiligheidsriemsysteem, dat voor deze leeftijd is toegelaten. Kinderzitje niet 

geschikt voor deze leeftijd.
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2.5 Rijden met aanhangwagen

 
→		Voorzichtig	bij	het	aan-	en	afkoppelen	van	de	aanhangwagen.
→		Opgelet	dat	er	geen	personen	tussen	het	voertuig	en	de	 

aanhangwagen staan tijdens het rangeren.

2.6 Gasinstallatie

 →		Voor	het	wegrijden	alle	gaskranen	en	de	hoofdgaskraan	afdraaien.	
Uitzondering: indien de verwarming tijdens het vervoer wordt  
aangelaten.

→		gaskraan	voor	“verwarming“	en	de	hoofdkraan	open	laten.
→		Tijdens	het	bijtanken	van	het	voertuig	op	veerponten	of	in	de	garage,	

erop letten dat er geen vuurstel (gasfornuis, radiator, boiler, enz.) 
aan	is.	Ontploffingsgevaar!

→		De	gasinstallatie	enkel	door	vakkundig	personeel	laten	herstellen	of	
veranderen.

→		De	gasinstallatie	vooraleer	ingebruikneming,	maar	minstens	alle	2	
jaar, door een geautoriseerde werkplaats laten controleren. Dit geldt 
ook voor voertuigen die nog niet zijn toegelaten. Bij veranderingen 
aan de gasinstallatie, moeten deze onmiddellijk door vakkundig  
personeel worden gekeurd.

→		Bij	een	defect	aan	de	gasinstallatie	(gasreuk,	hoog	gasverbruik)	bestaat	
er	ontploffingsgevaar.	De	hoofdkraan	aan	de	gasfles	onmiddellijk	 
toedraaien.	Vensters	en	deuren		opendoen	en	verluchten.	Niet	roken.	
Vlammen vermijden en geen elektrische schakelaars aandoen (starter, 
lichtschakelaars enz.). Defect door een geautoriseerde werkplaats laten 
herstellen.

→		Voor	ingebruikneming	van	het	gasfornuis,	een	dakluik	openen.
→		Gasfornuis	niet	als	verwarming	gebruiken.
→		Gasuitlaatpijp	moet	aan	de	verwarming	en	aan	de	schoorsteen	dicht	

en vast zijn aangesloten. De gasuitlaatpijp is steeds in onberispelijke 
toestand te gebruiken.

→		Verbrandingsgassen	moeten	steeds	ongehinderd	in	de	vrije	lucht	
kunnen ontsnappen en verse lucht moet evenzo ongehinderd binnen 
kunnen stromen. Om deze reden moet het voertuig rondom steeds 
worden vrijgehouden van sneeuw“dammen“. De openingen steeds 
vrij en zuiver houden.

→		Indien	het	voertuig	of	de	gastoestellen	niet	worden	gebruikt,	moet	de	
hoofdkraan	aan	de	gasfles	worden	toegedraaid.

→		Indien	meerdere	gastoestellen	voorhanden	zijn,	moet	voor	elk	 
gastoestel een gaskraan voorzien zijn. Wanneer niet alle toestellen 
in gebruik zijn, moet de respectieve gaskraan worden toegedraaid.

→		Gasknopjes	(gasfornuis)	moeten,	nadat	de	vlam	is	uitgegaan,	 
binnen een minuut worden uitgeschakeld. Een duidelijk klikken moet 
te horen zijn. Regelmatig de functie hiervan controleren.

→		Uitsluitend	speciale	gasdrukregelaars	met	veiligheidsklep	voor	het	
gebruik in voertuigen gebruiken  . Andere regelaars zijn niet  
toegelaten, daar deze niet aan de hoge eisen voldoen.

→		Enkel	gasflessen	van	11	kg	of	5	kg	gebruiken.	Kampeergasflessen	
met	ingebouwd	terugslagventiel			(blauwe	flessen	met	max.	2,5	kg,	
resp. 3 kg inhoud) mogen in bijzondere gevallen (indien ze met een 
veiligheidsklep zijn uitgerust) worden gebruikt.
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→		Gasflessen	steeds	in	verticale	stand	in	de	voorziene	gasbak	zetten	
en zo vastmaken dat ze niet kunnen draaien.

→		Propaangas		kan	bij	–	42°,	butagas	enkel	t.e.m.	0°	C	vergassen.	 
Vanaf deze temperaturen is er geen gasdruk meer voorhanden. 
Daarom in de winter geen butagas gebruiken.

→		De	gasslang	aan	de	aansluiting	van	de	gasfles	regelmatig	controleren	
(lekkages). De gasslang mag geen scheurtjes hebben en ook niet  
poreus zijn. De gasslang bij behoefte door een geautoriseerde werk-
plaats laten vervangen.

→		De	gasflessenhouder	is	een	naar	buiten	open	ruimte	(door	zijn	
constructie en functie). De standaard ingebouwde opening is  
dwingend om gas naar buiten te kunnen laten ontsnappen. Deze 
opening nooit afdekken of toemaken.

→		De	gasbak	is	enkel	voor	gasflessen	voorzien	en	niet	voor	andere	
voorwerpen of toestellen. 

→		De	hoofdkraan	van	de	gasfles	moet	steeds	toegankelijk	zijn.
→		De	gasbak	moet	voor	onbevoegde	personen	worden	afgesloten.
→		Gasflessen	enkel	in	het	daarvoor	voorziene	bergvak	opbergen.

2.7 Elektrische installatie

 →		Herstellingen	aan	de	elektrische	installatie	mogen	enkel	door	 
vakkundig personeel worden uitgevoerd.

→		Vooraleer	herstellingen	worden	uitgevoerd,	gelieve	alle	elektrische	
toestellen en verlichting uit te schakelen, de accu af te klemmen en 
het 230 V-kabel van het elektr. net te klemmen.

→		Enkel	originele	vervangdelen	(hier:	zekeringen)	met	de	voorgeschreven	
waarden gebruiken.

→		Defecte	zekeringen	alleen	vervangen,	als	de	fout	bekend	is	en	werd	
hersteld.

→		Zekeringen	nooit	overbruggen	of	zelf	herstellen.

	 →		Om	de	elektrische	installatie	te	beschermen,	kan	er	een	veiligheids-
bescherming tegen over-voltage 230 V worden geplaatst (dit enkel 
door vakpersoneel laten installeren!) (Bescherming over-voltage  
230 V/Schaudt).

2.8 Waterinstallatie

	 →		Opgelet:	vorstschade!	Indien	de	verwarming	in	het	voertuig	bij	–0°	
niet aan is, moet de waterinstallatie (waterslang, reservoirs, tankjes 
e.d.) worden afgetapt, om vorstschade te voorkomen.

	 →		Restwater	in	de	watertank	of	in	de	waterleidingen	wordt	na	korte	tijd	
brak. Het is raadzaam vooraleer iedere ingebruikneming van het  
voertuig de waterkranen en de watertanks met enige liter water door 
te spoelen. Hiervoor alle waterkranen opendraaien.
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Overzicht

In	dit	hoofdstuk	vindt	U	belangrijke	instructies	en	aanwijzingen	i.v.m	
„vooraleer de reis begint“. Gelieve deze nauwkeurig te lezen.

Deze instructies betreffen:
•	De	sleutels
•	De	toelating
•	Het	laadvermogen	en	hoe	dit	te	berekenen	is
•	De	korrekte	belading	van	Uw	voertuig
•	Het	rijden	met	aanhangwagen
•	Het	bedienen	van	de	automatische	treeplank
•	Het	gebruik	van	sneeuwkettingen
•	Verkeersveiligheid	

Op het einde van dit hoofdstuk vindt U een lijst, waarin de  
voornaamste punten nog eens zijn samengevat.

3. Vooraleer het wegrijden

	 →		Houd	de	alarmnummers	van	de	chassis-fabrikant	en	de	 
inbouwapparatuur-fabrikant binnen handbereik  ( hoofstuk 12.10).

3.1 Sleutels

Bij het voertuig worden volgende sleutels geleverd.

Twee sleutels voor
•	contactslot

Twee sleutels voor
•	de	opbouw	van	het	voertuig	(passagierruimte)

	 →		Gelieve	het	nummer	van	Uw	sleutels	voor	het	noodgeval	en	i.v.m.	 
vervangdelen ergens te noteren, daar deze uit veiligheidsmaatregelen 
niet in de voertuigdocumenten staan vermeld.

Vooraleer het wegrijden
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3.2  Toelating / Kentekenbewijs

Uw voertuig heeft een toelating nodig.
Voor de toelating in Duitsland, gelieve volgende papieren/documenten 
bereid te houden:

•	Identiteitskaart/pas
•	Toelatingsbewijs	Deel	II
•	Verzekeringsbewijs	(kaart)
•	Evtl.	toelatingsbewijs	Deel	I
•	Evtl.	Afmeldingsbewijs
•	Evtl.	Bewijs/attest	laatste	hoofd-	en	gasinspectie
•	Evtl.	Bewijs	EG-Type-toelating
•	Evtl.	Oude	kentekens
•		Evtl.	Volmacht	(enkel	indien	U	de	toelating	aan	een	derde	persoon	in	

opdracht geeft)

	 →		Opgelet!	In	enige	landen	is,	naast	het	EU-kenteken,	een	afzonderlijk	
nationaliteitskenteken vereist.

3.3  Laadvermogen

	 →		Het	in	de	voertuigpapieren	aangegeven	maximum	technisch	totaal-
gewicht, mag in geen geval worden overschreden.

	 	 →		Te	zware	belading	en	een	te	hoge/te	lage	bandespanning	kunnen	
een lekke band veroorzaken. Hierdoor kan de stabiliteit van het  
voertuig en zodus de wegligging gevaar lopen.

	 	 →		Het	laadvermogen	moet	worden	verminderd	overeenkomstig	het	 
gewicht van meeruitvoeringen,  volle watertanks en het gewicht van 
de	gasflessen.	Gelieve	hiervoor	de	gegevens	in	de	voertuigpapieren	
te raadplegen!

	 	 →		Om	het	totaalgewicht		van	het	voertuig	te	verminderen,	is	vooraleer	
het starten, de vulling van de watertank tot 45% te verminderen  
(water	aflaten!).	De	vulstand	kunt	U	op	het	Control	Panel	aflezen.

	 	 →		In	het	belang	van	goede	rijeigenschappen	gelieve	op	de	toelaatbare	
asbelastingen (vermeld in de voertuigpapieren) te letten.

   Om de rijeigenschappen van het voertuig niet te veranderen, gelieve 
erop te letten, dat bij het beladen van het voertuig, het zwaartepunt van 
de lading zich tussen de assen bevindt.

	 →		Het	eigenlijke	gewicht	van	het	voertuig	staat	niet	in	de	 
voertuigdocumenten vermeld. Enkel het technisch toelaatbaar  
totaalgewicht is aangegeven.

	 	 →		In	Uw	eigen	belang	is	het	raadzaam,	het		voertuig	in	volledig	beladen	
toestand, vooraleer de reis   begint, op een openbare weegschaal te 
wegen.
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3.3.1 De berekening van de bijlading

 →		De	berekening	van	de	lading	van	het	voertuig	baseert	gedeeltelijk	op	
„all in“/ vaste gewichten. Het technisch toelaatbaar totaalgewicht in 
beladen toestand mag in geen geval uit veiligheidsredenen worden 
overschreden.	In	Uw	eigen	belang	is	het	raadzaam,	het	voertuig	in	
volledig beladen toestand, vooraleer de reis begint, op een openbare 
weegschaal te wegen.

Het gewicht van de lading van het voertuig is het gewichtsverschil  
tussen:
•		Het	technisch	toelaatbaar	totaalgewicht	in	beladen	toestand 

en
•	de	massa/het	gewicht	van	het	voertuig	in	kant	en	klare	rijtoestand	

Het gewicht van de lading van het voertuig wordt samengezet uit:

Het technisch toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand

Het technisch toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand staat in  
betrekking met de voertuigeigenschappen (gedwongen toestand door 
constructie) en de draagkracht van de banden.

	 →		Het	technisch	toelaatbaar	totaalgewicht	in	beladen	toestand	 
(toelaatbaar totaalgewicht) wordt onder punt 15 in de voertuigpapieren 
door de leverancier beschreven.

Gewicht in „klaar voor vertrek“-toestand 

Het gewicht in vertrektoestand wordt samengezet uit:
•		Het	leeggewicht	van	het	voertuig	(enkel	de	standaarduitrusting	die	

door de fabriek werd geinstalleerd)
•	Gewicht	bestuurder
•	Gewicht	basisuitrusting
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Inbegrepen	in	het	leeggewicht	van	het	voertuig	zijn:	volle	behouders	
met olie en koelwater, boorduitrusting, vervangwiel en een tot 90 %  
gevulde brandstoftank.

Als gewicht voor de bestuurder wordt een gemiddelde van 75 kg  
berekend.

De basisuitrusting van het voertuig omvat alle uitrustingsvoorwerpen en 
vloeistoffen, die voor een veilig en reglementair gebruik van het voertuig 
nodig zijn.
Daarbij hoort:
•	Een	tot	90	%	gevuld	watersysteem	(watertank,	leidingen)
•	een	gevulde	gasfles	
•	Een	gevuld	verwarmingssysteem
•	Een	gevulde	WC-stortbak
•	Het	gewicht	van	de	aansluitingsleidingen	voor	230	V-verzorging
•		Het	inbouwset	voor	een	aanvullende	accu	(indien	deze	in	de	constructie	

van het voertuig is voorzien)
•	Een	lege	afvalwater-	en	faekalientank	

	 →		Het	gewicht	van	het	voertuig	in	vertrektoestand	wordt	door	de	 
leverancier in de voertuigpapieren in het veld „G“ aangegeven.

	 	 →		Het	maximum	toelaatbaar	gewicht	is	het	verschil	in	gewicht	tussen: 
 
-  Het technisch toelaatbaar maximum gewicht in beladen toestand 

(toelaatbaar totaalgewicht van het voertuig volgens het  
voertuigdocument) en 

   -  Het gewicht van het volledig beladen voertuig inkl. basisuitrusting 
(bestuurder	75	kg,	vloeistoffen	zoals	benzine,	water,	1	fles	gas;	
vervangwiel	en	kabeltrommel;	speciale	uitvoeringen	/	 
meeruitvoeringen uitgesloten).

Het bijladen

Lading zet zich samen uit:
(1) Konventionele bezwaring
(2) Aanvullende uitrusting
(3) Persoonlijke uitrusting

Definitie:

(1)  Konventionele bezwaring: 
Bij de berekening van deze, wordt er voor elke zitplaats (door de  
fabrikant voorzien), onafhankelijk van het eigenlijke gewicht van de 
passagieren, een gewicht van 75 kg berekend. De plaats van de 
bestuurder is alreeds in het gewicht van het voertuig in kant en klaar 
ingepakte toestand  meegerekend en wordt hier niet meer meegeteld.

	 →		Het	aantal	zitplaatsen	wordt	door	de	fabrikant	in	de	voertuigpapieren	
in het veld „S 1“ aangegeven.
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(2)  Aanvullende/extra uitrusting: 
Bij deze uitrusting behoren toebehoor en speciale uitvoeringen/
meeruitvoeringen. 
Voorbeelden hiervoor zijn: 
•	Aanhangkoppeling 
•	Dakreling 
•	Zonnetent 
•	(Motor)fietsen	e.d. 
•	sat-installatie	(TV-schotel) 
•	Microgolf

	 →		Het	gewicht	van	de	verschillende	speciale	uitrustingen	zijn	opvraag-
baar bij de fabrikant of bij Carthago Reisemobilbau GmbH.

(3)  De persoonlijke  
De persoonlijke uitrusting betreft alle voorwerpen en toestellen die 
in het voertuig worden meegevoerd en die niet in de bovenvermelde 
lijsten zijn beschreven. 
Voorbeelden hiervoor zijn: 
•	Levensmiddelen 
•	Servies/vaatwerk 
•	TV-toestel 
•	Radio 
•	Kleding 
•	Beddengoed	 
•	Speelgoed 
•	Boeken 
•	Hygienevoorwerpen 
 
Bovendien behoort tot de persoonlijke uitrusting , gelijk waar ze 
wordt opbewaard: 
•	Huisdieren 
•	Fietsen 
•	Booten 
•	Surfplanken 
•	Sportuitrustingen 
 
Het gewicht van de persoonlijke uitrusting kan ongeveer berekend 
worden met volgend formule:

 
Minimumgewicht	M	(kg)	=	10	x	N	¬+	10	x	L 
N	=		max.	aantal	personen,	bestuurder	inbegrepen	(zoals	door	de	 

fabrikant aangegeven)
L  = Totale lengte van het voertuig in meter
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Voorbeeld berekening bijlading

Beschrijving Last in kg
Technisch toelaatbaar  maximum gewicht 3500
Gewicht kant en klaar ingepakte motorhome, inkl. basi-
suitrusting volgens RL 92/21 EWG (inkl. bestuurder) 3020

Maximum aanvullende lading 480
Aanvullende lading berekend met passagieren (75 kg/
persoon) 3 x 75 kg 225

Persoonlijke uitrusting, bestaande uit:
+	10	kg/m	lengte	opbouw	van	het	voertuig 30
+	10	kg/m	lengte	opbouw	van	het	voertuig 65
+		individuele	uitvoeringen	en	accessoires	van	het	voer-

tuig (door de klant bij aankoop bepaald) 35

Totaal aanvullende lading: 355

Restlading: 125
Bij personen: 40

Door	de	berekening	van	75	kg/persoon	+	10	kg	voor	elk	verder	persoon	voor	persoonlijke	
uitrusting = 85 kg,  ontstaat het aantal voor andere mogelijke passagieren (voorwaarde: 
een gekenmerkte extra zitplaats is voorhanden)

 →		Het	technisch	toelaatbaar	maximum	gewicht	in	volledig	gepakte	 
toestand van het voertuig mag in geen geval worden overschreden.

3.3.2 Het korrekte beladen van het voertuig

 →		Verdeel	de	bijlading	gelijkmatig	over	de	linker-	en	rechterkant	van	
het voertuig.

→		Verdeel	de	bijlading	overeenkomstig	de	in	de	voertuigpapieren	aange-
geven aslasten gelijkmatig over beide assen. Houd tevens rekening met 
het toegestane draagvermogen van de banden. Verdeel de bijlading 
gelijkmatig, vermijd overbelasting van assen en banden.

→		Bij	grote	bijlading	achter	de	achteras	(bijv.	motor	op	de	motordrager)	
of maximale belasting van de achterbergruimte, met name bij een 
lange achteroverhang, rekening houden met de hefboomwerking  
( ). De ontlasting van de vooras heeft een negatieve uitwerking 
op de rijeigenschappen, met name bij voorwielaangedreven voertuigen.

→		Zware	voorwerpen	(stellage	van	tenten,	konservendozen	enz.)	 
moeten steeds veilig worden opgeborgen: 
- in bergvakken onder de vloer 
-  in de onderste kastjes, waarvan de deurtjes zich niet in rijrichting 

kunnen openen
  - op de vloer
  - in de dubbele bodem
→		Lichtere	voorwerpen	(wasgoed/kleding)	in	de	bovenste	kastjes	ruimen. 

Maximaal laadvermogen van bovenkastjes voorin in het totaal 10 kg
→		Het	fietsrek	enkel	met	fietsen	beladen.
→		Voor	alle	zekerheid,	het	voertuig	in	geheel	beladen	toestand	(met	

passagieren) vooraleer het vertrek, wegen.



3

19c_line_201409_V00_nl

Vooraleer het wegrijden

De opbergmogelijkheden van het voertuig zijn meer of minder door de 
„plattegrond“ van het voertuig vastgelegd.

Bergplaatsen met een groot volume (in het bijzonder de garage/opbergvak 
achteraan) verleiden vaak om nog meer zware bagage mee te voeren 
(bvb. Vespa e.d.). Hierdoor kan de achteras/vooras te vroeg en snel het 
maximum toelaatbare ladegewicht bereiken.

Het gewicht van de lading, gelijkmatig op de vooras en/of achteras van 
het voertuig verdeeld, kan met een eenvoudige regel van drie, worden 
berekend: 

Beslissend hierbij is de respectieve afstand „A“ in cm van de vooras tot 
elke afzonderlijk pakstuk „G“ in kg. Verder wordt ook de wielbasis van 
het voertuig „R“ in cm meegerekend. Vooras-afstand afstand A, maal 
(x) gewicht G, gedeeld door (:) wielbasis R = last met welke het  
respectieve gewicht op de achteras (!) drukt.
Het aanvullende gewicht wordt dan van dit resultaat afgetrokken.  
Wanneer het resultaat hiervan een positief getal is, betekent dit, dat de 
vooras om dit gewicht ontlast wordt. Ontstaat er bij het resultaat een 
negatief getal, betekent dit dat de vooras wordt belast.

Voorbeeld voor de berekening

Afstand t.o.v as vooraan A 452 (cm)
Gewicht in de garage, opbergvak achteraan G x 100 (kg)
Wielbasis voertuig R ÷ 325 (cm)
Gewicht op de achteras 139 (kg)
Gewicht in de garage, opbergvak achteraan  - 100 (kg)
Vooras wordt ontlast met: 39 (kg)

Het gewicht van de belading van het voertuig kan door deze berekening 
en de respectieve getallen voor alle opbergplaatsen precies worden 
berekend.

3.3.3 Daklast

 →		Voorzichtig	bij	het	betreden	van	het	dak!	Bij	vochtigheid	of	indien	ijs	
op het dak: slipgevaar!

	→		Het	maximum	toelaatbaar	gewicht	voor	de	daklast	bedraagt	75	kg.
	 	 →		Daklasten	veilig	vastriemen.	Geen	elastieken	expanders	gebruiken!
	 	 →		Het	dak	enkel	betreden	als	er	een	reling	is	voorzien.
	 	 →		Enkel	via	de	ladder	het	dak	betreden.
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	→		Het	dak	van	het	voertuig	is	niet	voor	puntige	en	hoekige	lasten	 
geeigend. Vooraleer het dak wordt betreden, is het oppervlak waar U 
op gaat, af te dekken om beschadigingen te vermijden. Hiervoor zijn 
materialen met een glad of zacht oppervlakte, zoals bvb. een dikke 
styropoorplaat, heel geschikt.

	 	 →		Aan	de	dakreling	is	een	lastenhouder	voor	de	daklasten	(zoals	bvb.	
surfplank, opblaasbare rubberboot of lichte kanos) te bevestigen. 

	 	 →		Op	de	totale	hoogte	van	Uw	voertuig	letten!

	 →		In	het	bestuurderhuis	een	nota	met	de	totale	hoogte	van	het	voertuig	
goed zichtbaar aanbrengen. Bij het onderdoor rijden van bruggen of 
ondergrondse doorritten moet dan niet meer steeds worden gerekend.

3.3.4 Opbergvak achteraan/garage

	→		Bij	het	laden	van	het	opbergvak	achteraan	en/of	garage,	steeds	 
letten op de assen en het maximum toelaatbaar laadvermogen.

	 	 →		Het	maximum	gewicht	van	de	lading	van	het	opbergvak	achteraan/
garage	bedraagt	350 kg!	Dit	gewicht	niet	overschrijden!

	 	 →		Bij	maximale	lading	van	het	opbergvak	achteraan/garage	de	 
ontlasting van de vooras (hefboomwerking) in het oog houden! De 
rij-eigenschappen/wegligging worden negatief beinvloed!

	 	 →		Bijlading	gelijkmatig	verdelen.	Te	hoge	puntige/hoekige	lasten	 
beschadigen het dak.

	 	 →		Tweewielige	voertuigen	zijn	steeds	veilig	vast	te	maken	in	de	garage	
(bvb. Verankeringsrails/geleiderails met coulissestenen en ringogen 
gebruiken).

3.3.5 Rijden met aanhangwagen

 →		Tijdens	het	rangeren	steeds	opletten,	dat	er	zich	geen	personen	 
tussen het voertuig en de aanhangwagen bevinden.

	→		Aanhangwagen	met	trekrem:	de	aanhangwagen	niet	met	opgetrokken	
rem aan-/afkoppelen.

	 	 →		Aanhangkoppeling	met	kogelhals:	indien	de	kogelhals	foutief	wordt	
aangekoppeld, bestaat er gevaar dat de aanhangwagen loskomt. 
Gelieve de gebruiksaanwijzing/instructies van de fabrikant nauwkeurig 
te lezen.

	 	 →		De	toelaatbare	dissel-	en	achterasbelasting	van	het	voertuig	opvolgen.	
Deze mogen niet worden overschreden. De aangegeven waarden 
kunt U nazien in de voertuigpapieren en in de gebruiksaanwijzing 
van de aanhangwagen.
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3.4  Elektrische treeplank

 →		Vooraleer	U	het	voertuig	start,	gelieve	U	ervan	te	overtuigen	dat	er	
geen personen meer op de elektrische treeplank staan.

→		Voor	elke	rit,	steeds	controleren	of	de	elektrische	treeplank	volledig	
is ingereden.

→		Niet	in	het	bereik	van	de	treeplank	staan	terwijl	deze	wordt	bediend.

	→		Nooit	personen	of	lading	d.m.v.	de	elektrische	treeplank	optillen	of	
laten zakken.

	 	 →		De	elektrische	treeplank	mag	enkel	in	onbeladen	toestand	worden	
bedreven.

	 →		De	accu	van	de	passagierruimte/woonruimte	moet	voor	bediening	
van de treeplank aangesloten en bedrijfsklaar zijn.

	 	 →		De	schakelaar	om	de	elektrische	treeplank	te	bedienen,	bevindt	zich	
direkt bij de ingang.

	 	 →		Indien	de	elektrische	treeplank	niet	naar	voorschrift	wordt	bediend	
en niet volledig is ingesnapt, brandt het controlelampje van de  
treeplank als U de motor start (daschboard) of U hoort een  
waarschuwingssignaal.

3.4.1  Treeplank met één tree

Foto	3-1	Treeplank	met	één	tree

Uitrijden:
•		Wipschakelaar	(2)	drukken,	treeplank	wordt	volledig	uitgereden.

Inrijden:
•	Wipschakelaar	(1)	drukken,	treeplank	wordt	volledig	ingereden.
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Vervolg Treeplank met één tree

Bij uitgeschoven instaptrede klinkt een signaal bij het starten 
van	de	motor.	In	de	bestuurderscabine	vindt	u	een	schakelaar	
links onder het stuur, waarmee u de instaptrede kunt inschuiven.

Foto	3-2	Schakelaar	bestuurderscabine

Inschuiven: 
•	Wipschakelaar	(1)	indrukken,	instaptrede	wordt	geheel	ingeschoven.

3.5 Ruiten, dakluiken, laadkleppen en deuren / portieren

	→		Vooraleer	het	wegrijden,	in	ieder	geval	alle	ruiten,			dakluiken,	 
laadkleppen en deuren/portieren sluiten.

	 	 →		Kiepruiten	moeten	tijdens	het	rijden	gesloten	blijven.
	 	 →		Gelieve	de	respectieve	gebruiksaanwijzingen	te	lezen.
	 	 →	Bij	optie	satellietinstallatie	moeten	de	ramen	in	het	zwenkbereik	
      gesloten zijn.

3.6 Sneeuwkettingen

Sneeuwkettingen volgens de geldige bepalingen, die in het land zelf 
voorschrift zijn, gebruiken. Sneeuwkettingen enkel aan de  
aandrijvingswielen aanbrengen. De spankracht van de kettingen na  
enige meters controleren.

	→		Door	de	aangebrachte	sneeuwkettingen	worden	de	banden,	wielassen	
en de besturing van het voertuig, extra belast. Om beschadigingen 
aan het voertuig te vermijden, is het belangrijk steeds langzaam te 
rijden en sneeuwkettingen enkel op volledig toegesneeuwde straten 
te gebruiken. 

	 	 →		Instructies	van	de	leverancier	raadplegen.
	 	 →		In	ieder	geval	de	sneeuwkettingen	na	200 - 500	m	opnieuw	bijtrekken.
	 	 →		Enkel	sneeuwkettingen	gebruiken	met	fijne	schakels,	afgestemd	op	

de	grootte	van	de	banden.	Indien	U	vragen	heeft,	kontakteer	de	service-
afdeling van de chassisleverancier. 
	Indien	U	vragen	hebt,	gelieve	U	tevens	aan	deze	te	wenden.
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3.7 Verkeersveiligheid

Vooraleer het wegrijden, gelieve de volgende checklijst door te nemen.

Controleren OK

B
as

is
vo

er
tu

ig

Luchtdruk en toestand/spanning banden controleren
Oliepeil motor, versnellingsbak en servostuur controleren
Koplampen, remlichten, knipperlichten, achteruitlichten controleren
Koelvloeistof en water van de  ruitesproei-installatie nakijken
Remmen controleren
Remmen reageren gelijkmatig
Het voertuig houdt het spoor als geremd wordt

Lu
ch

td
ru

k 
ba

nd
en

Indien	het	voertuig	volledig	is	geladen,	kan	een	te	lage	ban-
despanning een lekke band veroorzaken. Hierdoor kan het 
voertuig uit controle geraken. Regelmatig voor vertrek of 
tenminste in afstand van twee weken de banden van het 
voertuig zoals de bandespanning controleren .

O
pb

ou
w

Externe steunvoeten verwijderen
Ingebouwde	steunvoeten	inklappen,	inrijden	(indien	automatisch)	en	
vastzetten
Treeplank inrijden (Waarschuwingslampje in het oog houden)
Ruiten en dakluiken (af) sluiten 
Deuren en schuifdeuren sluiten en beveiligen
Alle laden en kleppen (af)sluiten en beveiligen
TV-systeem veilig opruimen (meeruitvoering)
De deur van de douche in gesloten en vergrendelde toestand
Deur koelkast beveiligen
Draaistoelen in rijpositie draaien en in deze positie arreteren
Vooraleer vertrek is het alkoofbed te kontrolleren d.w.z. de pinnen van 
de	vergrendeling	moeten	grijpen.	Indien	nodig,	de	pinnen	vastzetten	en	
beveiligen.
Het dak vrijmaken van sneeuw en ijs (winter)
Buitenaansluitingen uitschakelen
Planken/boards leegruimen
Energieverzorging koelkast omschakelen
Verduisteringsgordijnen in de daarvoor voorziene lussen hangen
Losse voorwerpen opruimen

A
cc

u

Accuspanning van de starter- en verzorgingsaccu controleren. 
Wordt op het display van het control-panel een te lage spanning 
getoond, moet de respectieve accu worden opgeladen. De 
reis steeds met volledig geladen accus beginnen.

G
as

-
in

st
al

la
tie

Ventielen en kranen sluiten

Gasflessen	in	de	gasbak	beveiligen	en	vastzetten	zodat	ze	niet	kunnen	
draaien
Hoofdkraan	aan	de	gasfles	afdraaien
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  Overzicht

In	dit	hoofdstuk	vindt	U	belangrijke	raadgevingen	en	instructies	die	U	
tijdens de reis in acht moet nemen.

Deze aanwijzingen betreffen:
•	De	remmen
•	De	veiligheidsriemen
•	De	stoelen	inkl.	hoofdsteunen
•	De	zitplaatsaanwijzingen
•	De	elektrische	spiegels	(buitenkant)
•	De	plisseeverduisteringen
•	Het	openen	van	de	motorkap
•	Het	tanken
•	Het	vullen	van	de	ruitesproeitank

4. Tijdens het rijden

4.1 Rijwijze 

	 →		Vooraleer	het	wegrijden	en	na	korte	onderbrekingen	steeds	 
controleren of de elektrische treeplank volledig ingereden is. 

De bestuurder is verantwoordelijk dat volgende opgesomde punten  
tijdens het vervoer worden opgevolgd:

•	Passagieren	moeten	op	de	aangewezen	plaatsen	zitten.
•	Het	omleggen	van	veiligheidsriemen	is	verplicht.
•	De	deurvergrendeling	niet	openen	tijdens	het	rijden.
•		De	in	hoofdstuk	2	aangehaalde	veiligheidsinstructies	moeten	worden	

opgevolgd.

Sterk remmen vermijden. Op slechte straten steeds langzaam rijden. 
Grotere voertuigen kunnen door een relatief lange overhang uithalen en 
door ongunstige omstandigheden worden „opgetild“.
Om deze reden, steeds opletten bij het inrijden op een veerpont, indien 
U over hindernissen rijdt en bij het achteruit rijden. Vooral i.v.m. genoemde 
punten,	bijzonders	voorzichtig/langzaam	rijden.	Indien	deze	regel	wordt	
opgevolgd, worden er beschadigingen aan de onderkant van het voertuig 
en de daar vaste of beweeglijk geinstalleerde onderdelen, vermeden. 
De bestuurder en alle passagieren zijn verplicht tijden het rijden de 
veiligheidsriem om te leggen. Deze moet tijdens de rit worden aanbehouden.

	 →		Het	basisvoertuig	is	een	bedrijfswagen	(kleine	vrachtwagen).	Rijstijl	
moet navenant worden aangepast.

Tijdens het rijden



c_line_201409_V00_nl26

4 Tijdens het rijden

4.2  Remmen

 →		Elke	storing	aan	de	rem-installatie	moet	onmiddellijk	door	een	 
geautoriseerde werkplaats worden hersteld.

Vooraleer vertrek de remmen controleren:
•	Functioneren	de	remmen?
•	Remmen	deze	gelijkmatig?
•	Blijft	het	voertuig	tijdens	de	remweg	in	het	spoor?

4.3 Veiligheidsriemen

De	motorhome	is	in	de	passagierruimte / woonruimte	voorzien	met	 
automatische driepuntsriemen.

 →		Voor	vertrek		veiligheidsriem	vastgespen	en	tijdens	het	vervoer	 
aanbehouden.

→		Riemen	niet	beschadigen	of	inklemmen.	Beschadigde	 
veiligheidsriemen laten vervangen door een vakkundige werkplaats.

→		De	riembevestigingen,	de	oprolautomatem	en	de	slotgespen,	niet	
veranderen.

→		De	vijzen	van	de	verankering	van	de	veiligheidsriemen	af	en	toe	
controleren of deze nog vast genoeg zitten.

→		De	veiligheidsriem	mag	enkel	door	één	volwassen	persoon	gebruikt	
worden, dus nooit twee  (ook geen kinderen) met één riem  
vastgespen.

→		Voorwerpen	niet	samen	met	een	persoon	vastgespen.
→		Veiligheidsriemen	dienen	niet	voor	personen	met	een	lichaamsgrootte	

<	150	cm.	In	dit	geval	een	aangepast	en	toegelaten	veiligheidsriem-
systeem	gebruiken.	Gelieve	steeds	op	het		certificaat	te	letten.

→		Veiligheids-ligschaal	en	kinderzitjes	enkel	op	plaatsen	met	 
driepuntsriem aanbrengen.

4.3.1 Veiligheidsriemen juist vastgespen

•		De	riemen	niet	verdraaien.	De	riem	moet	glad	en	strak	aanliggen.	Er	
mogen geen slagen in de riem zitten.

•		Om	de	veiligheidsriem	aan	te	passen	een	juiste	zithouding	aannemen.
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4.4  Bestuurder- en bijrijderstoel

 →		Vooraleer	vertrek	de	stoelen	van	de	bestuurder	en	de	bijrijder	in	 
rijrichting plaatsen en arreteren.

→		De	stoelen	tijdens	de	rit	in	deze	positie	laten	en	niet	draaien.

	 →		Naargelang	model	van	het	voertuig	en	de	betreffende	uitrusting	 
kunnen de stoelen navenant de verschillende mogelijkheden, worden 
verplaatst.

4.4.1  Bestuurder- en bijrijderstoel in rijpositie brengen

•	Beide	armleuningen	naar	boven	klappen.
•		De	stoel	van	de	bestuurder/bijrijder	naar	achter	of	in	de	middelste	 

positie schuiven.
•	De	hendel	omhoog	trekken/duwen.
•	De	stoel	nu	in	rijrichting	draaien	tot	de	vergrendeling			insnapt.

4.4.2  Stoel verstellen

	 →		Informatie	over	het	bedienen	/afstellen	van	de	bestuurder-	en	 
bijrijderstoel vindt U in de gebruiksaanwijzing van de leverancier  
(bijgevoegd handboek).

Foto	4-1		Stoel	afstellen

Uitleg:
1 = Stoel in de lengterichting afrstellen
2 = Armleuning afstellen
3 = Rugleuning afstellen
4 = Hendel om de stoel te draaien
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 4.4.2.1  Variante 2 stoelen met instelling hoogte/inclinatie

Afbeelding	4–2		Instelling	zitplaats

Uitleg:
1 = zit verschuiven  3 = rugleuning instellen
2 = armleuning instellen 4 = hevel voor draaibare zit

4.4.3 Armleuningen verstellen

De armleuningen kunnen traploos in de hoogte worden afgesteld.
•		Kartelknop	(zie	Foto	4-1)	linksom	draaien.	Hierdoor	komt	de	 

vergrendeling van de armleuning los.
•	Nu	de	leuning	in	de	gewenste	positie	brengen.
•	Kartelknop	tot	het	uiterste	rechtsom	draaien.

	 →		Informatie	over	het	bedienen	/afstellen	van	de	bestuurder-	en	 
bijrijderstoel vindt U in de gebruiksaanwijzing van de leverancier  
(bijgevoegd handboek).

4.5 Hoofdsteunen

•		De	hoofdsteunen	vooraleer	vertrek	zo	positioneren,	dat	het	achterhoofd	
ongeveer op oorhoogte wordt gesteund.

4.6 Zitplaatstoewijzing

 →		Tijdens	het	vervoer	moeten	de	passagieren	zich	op	de	zitplaatsen	
bevinden. Het aantal toegelaten zitplaatsen vindt U in de  
voertuigpapieren onder punt 12.

→		Op	de	zitplaatsen	met	veiligheidsriemen	is	het	dragen	van	deze	 
verplicht.

	 →		Zitplaatsen	die	voor	het	vervoer	van	passagieren	geldig	zijn,	zijn	met	
plakplaatjes gekenmerkt.
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  4.6.1.1	 Modificatie	zitbank	in	rijrichting	voor	extra	zitplaatsen

Foto	4-3		Modificatie	extra	zitplaatsen	zitbank	in	rijrichting	

•	Zitting	(7)	bij	zitplaats	3	
•	Gedeelte	houten	plaat	(8)	naar	boven	inklappen.
•	Losse	zitkussens	zo	opbergen,	dat	ze	tijdens	het	rijden	niet	
  ongewenst kunnen bewegen.

4.6.1.2	 Modificatie	zitbank	voor	extra	veiligheidsgordel

Foto	4-4		Modificatie	zitbank	voor	extra-zitplaatsen

•		Het	kussen	van	de	zitplaats	en	van	de	leuning	naast	zitplaats	6	 
(Foto	4–3)	opzij	zetten..

•		Houten	plaat	(11)	volledig	omhoog	zetten	tot	ze	inklikt	en	aldus	vast	zit.	
  Op deze manier dient de houten plaat nu als rugleuning.
•		De	kussens	die	U	voordien	heeft	opzij	gezet	worden	nu	opnieuw	 

geplaatst: kussen zitplaats op de zitplaats, kussen rugleuning op de 
houten plaat (11).

•		Het	toebehorende	slot	(12)	voor	de	veiligheidsgordel	(13)	vindt	U	links	
onderaan de zitplaats.
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4.7 Plisseeverduistering / Rolluik vooraan

 →		Tijdens	het	rijden	moeten	de	verduisteringen	aan	de	bestuurder-/ 
bijrijderruit open, gearreteerd en beveiligd zijn.

→		Ook	de		rolluik	voor	de	voorruit	is	open.

4.8 Motorkap

 →		Bij	geopende	motorkap	bestaat	in	de	motorruimte	steeds	kans	op	
verwondingen.

→		Gevaar	brandwonden!	Ook	een	sinds	enige	tijd	uitgeschakelde	 
motor, kan nog heet zijn.

→		Bij	draaiende	motor,	geen	werkzaamheden	in	de	motorruimte	 
verrichten.

→		De	motorkap	moet	tijdens	het	rijden	vast	gesloten	en	vergrendeld	
zijn.	Na	het	afluiten	steeds	kontrolleren	of	de	vergrendeling	is	 
ingesnapt. Hiervoor aan de motorkap trekken.

Foto	4-5		Motorkap	openen

Openen:
•		Ontgrendel	motorkap	links	onder	het	dashboard	( gebruiksaanwijzing 

van de voertuigfabrikant).
•		Schuif	veiligheidshendel	(1)	achter	de	motorkap	naar	links	om	zo	de	

sluiting te ontgrendelen.
•		In	het	midden	van	de	motorkap	grijpen,	één	hand	aan	de	bovenkant,	

de andere hand aan de onderkant.
•	Motorkap	in	een	boog	naar	voor	en	omhoog	zwenken.

Sluiten:
•		Motorkap	in	een	boog	omlaag	en	naar	achter	zwenken,	tot	de	 

snapvergrendeling 2 x hoorbaar insnapt. 
Om de motorkap volledig te sluiten even met de hand nadrukken  
direkt boven de vergrendeling.

•	Controleren	of	de	motorkap	zeker	en	veilig	is	vergrendeld.
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4.9 Diesel tanken

 Explosiegevaar!
→		Indien	de	brandstoftank	op	veerponten	en	in	de	garage	wordt	 

bijgevuld, moeten alle ingebouwde gastoestellen uitgeschakeld zijn.

	→		Verdere	instructies	en	aanwijzingen	i.v.m	tanken,	vindt	U	in	de	 
afzonderlijk bijgevoegde gebruiksaanwijzing van de leverancier.

	→		Nooit	met	lege	tank	verderrijden.		Het	brandstofsysteem	zou	in	dit	
geval moeten worden ontlucht.

4.9.1  Tankdop

Foto	4-6		Tankdop

De tankdop bevindt zich aan de voorkant van de bestuurderszijde, bij 
modellen met cabinedeur rechts daarvan

Openen:
•		Open	de	klep	op	de	dieseltankdop	(1).	Druk	daarvoor	op	de	rechter-

onderkant met het opschrift „PUSH“ om de klep te ontgrendelen.
•	Om	de	tankdop	te	openen	tankslot	(2)	ontgrendelen.
•	Draai	deksel	linksom	los.	

Sluiten:
•	Schroef	deksel	tot	de	aanslag,	rechtsom	op	de	tankopening.	
•		Sluit	klep	op	de	dieseltankdop	(1).	Druk	daarvoor	op	de	rechteronder-

kant met het opschrift „PUSH“ om de klep te vergrendelen.
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4 Tijdens het rijden

4.10 Ruitesproeitank vullen

	→		Verdere	informaties	en	instructies	vindt	U	in	de	aanvullende	 
handleiding van de leverancier.

	→		Vooraleer	het	koude	jaargetijde	begint,	gelieve	een	antivries-middel	
in de tank bij te vullen. 

	 	 →		Ruitewisserbladen	zijn	in	het	algemeen	bij	de	Fa.	Carthago	Reise-
mobilbau of bij de contractant te verkrijgen.

4.10.1 Ruitesproeitank

Foto	4-7		Ruitesproeitank

Om de ruitesproeitank (2) te vullen, de invulpijp  (1) openen.
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Tijdens het rijden

  4.11 Zijspiegel

Bild 4-8  Zijspiegel met portierverlichting

Uitleg:
1	=	Instelbare	zijspiegel
2 = Spiegel met grote hoek
3 = Portierverlichting in spiegelarm

De instelbare autospiegel kan via de navigatieschakelaar in het portier 
worden bediend.

	→		Voor	verdere	inlichtingen	en	gegevens,	gelieve	het	handboek	van	 
de leverancier te willen raadplegen, hetwelk met het voertuig wordt 
geleverd.
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4 Tijdens het rijden

4.11.3 Bedieningsschakelaar

De bedieningsschakelaar bevindt zich in de cabinedeur.

Bild 4-9  Bedieningsschakelaar

Met de bedieningsschakelaar kan de instelling van de buitenspiegels 
worden veranderd.
De schakelaar (1) naar links draaien om de linkerbuitenspiegel af te 
stellen.
De schakelaar (1) naar rechts draaien om de rechterbuitenspiegel af te 
stellen.

	→		Voor	verdere	inlichtingen	en	gegevens,	gelieve	het	handboek	van	 
de leverancier te willen raadplegen, hetwelk met het voertuig wordt 
geleverd.

	→		Bij	het	T-model	is	een	originele	Fiat	schakelaar	ingebouwd.
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Overzicht

In	dit	hoofdstuk	vindt	U	belangrijke	raadgevingen	en	instructies	i.v.m.	
het plaatsen van het voertuig

Deze aanwijzingen betreffen:
•	De	handrem
•	Treeplank
•	230	V-aansluiting

5. Motorhome plaatsen

	 →		Het	voertuig	zo	plaatsen,	dat	het	naar	mogelijkheid	waterpas	staat.	
Het voertuig tegen wegrollen beveiligen.

Tip:
Om mogelijk knus te wonen en behagelijk te slapen en om een optimale 
waterafloop	te	garanderen,	raden	wij	aan	wiggen	in	een	zaakhandel	te	
kopen om zo de motorhome volledig waterpas te kunnen zetten. Om dit 
te meten is het steeds praktisch een waterpas bij de hand te hebben. 
Eens het voertuig waterpas staat, kunnen de steunpootjes ter stabilisering 
van het chassis worden neergelaten.

5.1 De handrem

De handrem bevindt zich in de bestuurdercabine.
Bij het plaatsen van het voertuig moet de handrem vast worden  
aangetrokken.

5.2 Treeplank

Voor informatie i.v.m. veiligheidsinstructies en bediening van de  
treeplank, gelieve hoofdstuk 3.4 „Elektrische treeplank“ te raadplegen.

5.3 230 V aansluiting

Het voertuig kan aan een 230 V-verzorging worden aangesloten.

Motorhome plaatsen
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5 Motorhome plaatsen
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Overzicht

In	dit	hoofdstuk	vindt	U	belangrijke	raadgevingen	i.v.m.	het	wonen	in	
een motorhome.

Deze aanwijzingen betreffen:
•		Het	openen	en	sluiten	van	de	buitendeuren	en	laadkleppen	
•		Het	verluchten	van	het	voertuig	
•		Het	openen	en	sluiten	van	de	ruiten
•		Het	openen	en	sluiten	van	de	dakluiken
•		Het	openen	en	sluiten	van	het	kiepdak
•		Draaistoelen
•		Veranderen	van	tafeloppervlaktes
•		Het	afbouwen	van	tafels
•		Het	vergroten	van	zithoeken
•		Bedden
•	Gebruik	verduisteringsgordijnen/rolgordijnen
•	Gebruik	douchecel	
•	Openen	en	sluiten	van	meubelkleppen	en	–deurtjes 
•	Het	tv-uittreksysteem	

6. Wonen

6.1 Deuren / portieren 

 →		Enkel	met	gesloten	deuren	rijden.
→		Om	beschadigingen	bij	het	openen	van	de	deuren	te	vermijden:	in	

het algemeen  met de duim aan het hendeldraaipunt tegen de deur 
duwen en aan de deurkruk (vergrendeling) de deur openen.

	 →		Het	afsluiten	van	de	deuren	kan	verhinderen,	dat	de	deuren	zich	
vanzelf openen, bvb. bij een ongeval.

	 	 →		Afgesloten	deuren	verhinderen	een	indringen	van	buitenaf,	bvb.	bij	
verkeerslichten. Het is echter zo, dat in noodgevallen de toegang tot 
het voertuig voor elke redder of helper wordt verhinderd door afgesloten 
deuren. 

	 	 →		Indien	U	het	voertuig	verlaat,	deuren	steeds	afsluiten.
	 	 →		Slotcilinder	steeds	in	de	uitgangspositie	terugdraaien.

6.1.1 Bestuurderportier 

	 →		Om	waterinfiltraties	te	vermijden,	de	chauffeursdeur	zo	sluiten	dat	ze	
aan beide dubbele vergrendelingen sluit. 

Tip:
Om zeker te zijn dat de chauffeursdeur werkelijk gesloten is, de deur 
aan de deurknop fel toetrekken. Hierbij erop letten dat zowel de bovenste 
als	onderste	vergrendeling	in	de	tweede	sluiting	grijpt.	Is	de	deur	niet	
volkomen gesloten kan het tijdens het rijden tot kleppergeluiden komen 
en	waterinfiltratie	bij	regen.	
Nakijken	of	de	deur	werkelijk	volledig	gesloten	is,	kan	je	als	volgt	nakijken:	
zet je op de chauffeursstoel en laat het venster neer, kijk of het deurblad 
bondig is met het deurframe. Wij raden u aan om het deurrubber regel-
matig met rubberonderhoudsmiddel te behandelen. 

Wonen
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6 Wonen

6.1.1.1 Bestuurderportier buitenkant

Foto	6-1			Bestuurderportier	buitenkant

Openen:
•		Sleutel	in	de	slotcilinder	steken	en	rechtsom	draaien	tot	het	deurslot	

ontgrendeld is.
•	Sleutel	in	de	middelste	positie	terugdraaien	en	uit	het	slot	halen.
•		Met	de	duim	aan	het	hendeldraaipunt	(1)	tegen	de	deur	duwen	en	

d.m.v de deurkruk de deur openen.
Afsluiten:
•		Het	portier	sluiten,	sleutel	in	de	slotcilinder	steken	en	linksom	draaien,	

tot het slot is vergrendeld.
•	Sleutel	terug	in	de	middelste	positie	draaien	en	uit	het	slot	halen.

6.1.1.2 Bestuurderportier binnenkant

Foto	6-2		Bestuurderportier	binnenkant

Bestuurderportier openen:
•		Aan	de	hendel	(1)	trekken.	Hierdoor	wordt	het	slot	automatisch	ontgrendeld.
Portiervenster openen/sluiten:
•	Toets		(2)	indrukken.	De	venster	wordt	automatisch	geopend/gesloten.

	 →	 Opgelet U zelf buiten te sluiten! 
Doordat de deur vanzelf kan toevliegen en indien in zo een situatie 
het slot toe is, bestaat er gevaar dat U uzlef buiten sluit.
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Wonen

6.1.2 Celdeur

6.1.2.1 Celdeur buitenkant

Foto	6-3		Celdeur	buitenkant

Deur openen:
•		Sleutel	in	de	cylinder	steken	en	naar	rechts	draaien	(in	de	richting	

van de wijzers van de klok), tot het deurslot is ontgrendeld.
•		Sleutel	in	de	middelste	positie	terugdraaien	en	uit	het	slot	trekken.
•		Aan	de	greep/hendel	trekken	(1)	en	hierdoor	de	deur	ontgrendelen/

openen.

Deur sluiten:
•		Deur	sluiten,	sleutel	in	de	cylinder	steken	en	naar	links	draaien	(tegen	

de richting van de wijzers van de klok) tot het slot is ontgrendeld.
•		Sleutel	in	de	middelste	positie	terugdraaien	en	uit	het	slot	trekken.

6.1.2.2 Celdeur binnenkant

Foto	6-4		Celdeur	binnenkant
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6 Wonen

Vervolg Celdeur binnenkant

Deur sluiten:
•		Aan	de	deurkruk	(Foto	6-4,2)	trekken	tot	de	deur	grijpt/sluit.
•		Greephendel	(Foto	6-4,3)	in	de	greepuitsparing	drukken	om	de	deur	

te vergrendelen.

Deur openen:
•		Greephendel	(Foto	6-4,3)	uit	de	greepuitsparing	trekken	om	de	deur	

te ontgrendelen. 
•		Nogmaals	aan	de	greephendel	trekken	(Foto	6-4,3)	om	de	deur	te	

openen.

Verduisteringsplissee	openen / sluiten:
•		Verduisteringsplissee	(Foto	6-4,1)	aan	de	voorziene	greep	naar	boven,	

resp. naar beneden schuiven.

Foto	6-5		Contacten	voor	centrale	vergrendeling

	 →		Contacten	(1)	voor	de	besturing	van	de	centrale	vergrendeling	
schoon houden. 

	 	 →		Alleen	bij	tweepuntsvergrendeling	en	centrale	vergrendeling.
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6.1.4 Centrale vergrendeling, Fiat

Foto	6-6		Afstandsbediening	centrale	vergrendeling

Uitleg:

Functie bij T-modellen
1 =  Portier aan bestuurders- en bijrijderszijde openen, 

„Coming-home“-functie
2 = Alle deuren sluiten.
3	=	Instapdeur	openen,	„Coming-home“-functie

Functie bij I-modellen
1 = „Coming-home“-functie
2 = Alle deuren sluiten.
3	=	Instapdeur	en	portier	openen,	„Coming-home“-functie

	 →		De	functie	„Auto	Close“	is	niet	aangesloten.
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6 Wonen

6.2   Laadkleppen buitenkant

  Buitenklep met dubbele scharnieren

Foto	6-7		Buitenklep	met	dubbele	scharnieren

	 →		Door	de	lagerspeling	van	de	afzonderlijke	scharnieren	is	de	maximale	
schuine	stand	van	de	klep	begrensd	tot	een	openingshoek	van	90°. 
Dit is zo ontworpen en is dus geen defect.

	 →		Inbusbouten	(1)	niet	vaster	aandraaien!	Dit	zou	het	materiaal	kunnen	
beschadigen.

	 →		Vooraleer	het	wegrijden	moeten	alle	laadkleppen	aan	de	buitenkant	
toe en de slotjes ervan afgesloten zijn.

	 →		Indien	U	het	voertuig	verlaat,	alle	laadkleppen	sluiten.
	 	 →	Slotcilinder	steeds	in	de	uitgangspositie	terugdraaien.
	 	 →		Alle	slotjes	van	de	laadkleppen	hebben	uniformele	cilinders.	Daarom	

kunnen de kleppen met één en dezelfde sleutel worden geopend.
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6.2.1  Slot buitenklep - variant 1 -  bvb. Gasbakklep

Foto	6-8		Slot	buitenklep	–	gasklep

Openen:
•		Sleutel	in	de	slotcilinder	steken	(1)	en	een	halve	slag	linksom	draaien.	

De slothendel  (2) springt eruit.
•		Slothendel	(2)	dan	een	kwart	linksom	draaien.	Het	slot	van	de	klep	is	

nu ontgrendeld.
•	Sleutel	terug	in	de	middelste	positie	draaien	en	uit	het	slot	halen.

Sluiten:
•	Klep	volledig	sluiten.
•		Slothendel	(2)	rechtsom	draaien	tot	het	in	verticale	stand	staat.	Het	

slotje van de klep is nu wel vergrendeld, maar nog niet afgesloten.
•	Sleutel	in	de	slotcilinder	(1)	steken.
•		Slothendel	(2)	met	ingestoken	sleutel	indrukken	en	een	halve	draaiing	

rechtsom geven. De slothendel blijft vergrendeld.
•	Sleutel	in	de	middelste	positie	terugdraaien	en	uit	het	slot	halen.
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6.2.2  Slot buitenklep - variant 2 

	→		Om	de	buitenklep	te	openen,	moeten	alle	aan	de	betreffende	klep	
voorhanden hendels gelijktijdig worden getrokken.

	 	 →		Slothendel	springt	eruit.	

Foto	6-9		Slot	buitenklep	–	Variante	2

Slot buitenklep openen:
•		Sleutel	in	de	slotcilinder	steken	en	een	kwart	linksom	draaien.	Het	slot	

is nu ontgrendeld.
•	Sleutel	in	de	middelste	positie	terugdraaien	en	uit	het	slot	halen.
•	Aan	de	hendel	trekken.	De	klep	is	open.

Alle slotjes aan de betreffende klep zijn te openen.

Slot buitenklep afsluiten:
•	Klep	volledig	sluiten.
•		Sleutel	in	de	slotcilinder	steken	en	een	kwart	rechtsom	draaien.	De	

klep is nu gesloten.
•	De	sleutel	in	de	middelste	positie	terugdraaien	en	uit	het	slot	halen.
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6.3 Verluchten

 →		De	zuurstof	in	de	wagen	wordt	door	het	ademen	of	door	gebruik	van	het	
gasfornuis enz. verbruikt en moet daarom steeds worden vervangen. 
Om deze redenen werden er in het voertuig gedwongen verluchtingen 
ingebouwd. Zulke ingebouwde verluchtingen (Dakluiken met  
ingebouwde dwangsverluchting) nooit af- en/of toedekken, bvb. met 
een wintermat. Deze verluchtingen zijn steeds van sneeuw en loof 
vrij te houden. 
Er bestaat verstikkingsgevaar door verhoogd CO2 –aandeel.

	→		Bij	bepaalde	weersomstandigheden	kan	ondanks	voldoende	 
verluchting, aan voorwerpen en materialen uit metaal, condenswater 
ontstaan (bvb. aan de chassis-bevestigungsvijzen/verankering van 
de bodem).

	 	 →		Aan	de	binnenkant	van	het	acrylglas	(dubbel	raam)	kan	eveneens	
condenswater ontstaan. Het raam is zo geconstrueerd, dat bij  
stijgende buitentemperatuur het condenswater opnieuw verdampt. 
Beschadigingen door condenswater kan niet aan acrylglas ontstaan.

	 	 →		Aan	doorbraken	(bvb.	rand	dakluik,	stopcontacten,	invulpijpen,	 
kleppen enz.) kunnen supplementaire koudebruggen ontstaan).

Veel en doelmatig verluchten zorgt voor permanente luchtvervanging/
frisse lucht. Enkel op deze wijze wordt verhinderd, dat bij kouder weer 
of hoge luchtvochtigheid kondenswater ontstaat.
Door het opeen afgestemde vermogen/prestatie van verwarming,  
ventilatie en verluchting, wordt in het koude jaargetijde een aangenaam 
woonklimaat verschaft.
Om treklucht te vermijden, steeds de luchtmondstukken aan het  
dashboard sluiten en de ventilatie van het basisvoertuig op omlooplucht 
plaatsen.
Het voertuig af en toe volledig verluchten, vooral in de zomer, om  
hitteopstopping te voorkomen.
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6.4 Ruiten

	→		De	ruiten	zijn	voorzien	van	een	verduisteringsrolgordijn	en	 
muggennetgordijn . Deze rolgordijnen snappen, na het openen van 
de vergrendeling door het trekmechanisme, zelfstandig in de  
uitgangspositie in. Om de trekkracht niet te beschadigen, steeds het 
rolgordijn vasthouden en langzaam in de uitgangspositie voeren.

	 	 	 →		Vooraleer	de	rit	begint,	steeds	alle	ruiten	sluiten.
	 	 	 →		Naargelang	het	weer,	de	ruiten	zo	sluiten,	dat	er	geen	vochtigheid	

kan binnendringen.

	→		Bij	het	verlaten	van	het	voertuig	steeds	alle	ruiten	sluiten.
	 	 	 →		Bij	hoog	temperatuurverschil	kunnen	de	vensters	van	de	acrylramen	

(dubbele ramen) met condenswater beslaan, daar dit materiaal 
vochtigheid kan opnemen. Het beslagen van de ruiten verdwijnt bij 
stijgende temperatuur.

	 	 	 →		Vooraleer	het	openen/sluiten	van	de	kiepruit,	alle	ontgrendelhendeltjes	
openen/sluiten.

6.4.1  Kiepruit

	→		Bij	ruiten	met	zwaai/kiparm	is	het	volledige	openen	van	de	ruit	nodig,	
om de arretering te ontgrendelen. Wordt de arretering niet ontgrendeld 
en blijft de ruit gesloten, bestaat er gevaar, dat het venster door een 
te hoge tegendruk spant en barst.

	 	 	 →		Bij	het	omhoog	kiepen	van	het	venster,	is	erop	te	letten	dat	er	geen	
sterke wind gaat.

	 	 	 →		De	ruit	steeds	gelijkmatig	openen/sluiten.
	 	 	 →		Voor	elke	bediening	van	de	ontgrendelhendel	is	het	veiligheidsknopje	

in te drukken (zie hoofdstuk 6.4.1.1).

Foto	6-10		Zwaai/kiepruit

Uitleg:
1 = zwaai/kiparm
2 = ontgrendelhendel met veiligheidsknopje
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6.4.1.1  Kiepruit openen/sluiten

Foto	6-11		Ontgrendeling	zwaai/kiepruit

Openen:
•	Veiligheidsknopje	(2)	indrukken	en	ingedrukt	houden.
•	Ontgrendelhendel	(1)	in	verticale	stand	zetten.
•		Kiepruit	in	de	gewenste	positie	zetten:	teleskooparm	snapt	 

automatisch in. Het venster wordt in de gewenste positie gehouden.

Sluiten:
•	Kiepruit	zo	ver	mogelijk	kiepen	totdat	de	arretering	wordt	vrijgegeven.
•	Kiepruit	sluiten.
•	Veiligheidsknopje	(2)	indrukken	en	ingedrukt	houden.
•	Ontgrendelhendel	(1)	in	horizontale	stand	zetten.
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6.4.1.2  Zwaai/kiepruit  -  permanente/constante ventilatie

Foto	6-12		Ontgrendeling	kiepruit

Om de kiepruit op „permanente/constante verluchting“ af te stellen,  
gelieve:
•	Veiligheidsknop	indrukken	en	ingedrukt	houden.
•	Ontgrendelingshendel	(1)	in	verticale	stand	zetten.
•	De	kiepruit	zachtjes	naar	buiten	duwen.
•	Veiligheidsknop	(2)		indrukken	en	ingedrukt	houden.
•		Ontgrendelhendel	(1)	terugdraaien.	De	ontgrendelhendel	zo	sluiten,	

dat de vensterlip (2) in de gleuf van de ontgrendelingshendel (1) zit.
•		Oppassen	dat		de	veiligheidsknop	er	niet	ingedrukt	is,	maar	de	 

ontgrendelingshendel (1) beveiligt.

De positie van de ruit „constante verluchting“, mag tijdens het rijden niet 
worden behouden.
Bij regen zou er in deze positie sproeiwater in de passagierruimte/
woonruimte kunnen binnen komen. Daarom moeten deze ruiten tijdens 
de rit volledig blijven gesloten.
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6.4.2 Verduisterings- en muggennet-rolgordijn aan de kiepruit.

De kiepruiten in het voertuig zijn voorzien van rolgordijnen (verduistering/
muggennet). Deze beide rolgordijnen kunnen afzonderlijk van  
elkaar, worden bediend.
Het muggennet bevindt zich in de bovenste, het verduisteringsrolgordijn 
in de onderste bak.

Foto	6-13		Verduisterings-	en	muggennetrolgordijn

Rolgordijn (verduistering) sluiten:
•		Grendel	aan	handgreep	(1)	in	elkaar	drukken	en	gedrukt	houden.
•		Verduisteringsrolgordijn	(3)	op	de	gewenste	positie	naar	boven	trek-

ken.

	→		Om	het	verduisteringsrolgordijn	(3)	vast	te	klikken,	grendel	aan	
greep (1) openen.

   
•		Om	het	verduisteringsrolgordijn	(3)	volledig	te	sluiten,	het	verduiste-

ringsrolgordijn geheel naar boven trekken.
•		In	de	bovenste	stand	de	greep	(1)	met	de	greep	(2)	van	het	rolhor	(4)	

sluiten.
Rolgordijn (verduistering) opendoen:
•		Greep	(2)	openen	en	het	verduisteringsrolgordijn	(3)	van	de	rolhor	(4)	
  loshalen.
•	Verduisteringsrolgordijn	(3)	terugschuiven.

Rolgordijn (muggennet) sluiten:
•		Rolhor	(4)	naar	beneden	trekken.
•		In	de	onderste	stand	de	greep	(2)	van	de	rolhor	(4)	aan	de	greep	(1)	
  van het verduisteringsrolgordijn (3) sluiten.

	→		De	rolhor	kan	in	gesloten	stand	in	de	voorgegeven	posities	van	de	
rolhor worden ingesteld. 
Let hiervoor op de bediening van het verduisteringsrolgordijn (3).

Rolgordijn (muggennet) opendoen:
•	Greep	(2)	openen	en	rolhor	(4)	van	het	verduisteringsrolgordijn	(3)	
  loshalen.
•	Rolhor	(4)	terugschuiven.
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6.5 Dakluiken

Naargelang	model	is	de	camper	uitgerust	met	dakluiken	met	of	zonder	
geforceerde ventilatie.
Bij dakluiken zonder afdichtrubber betreft het de voorgeschreven  
geforceerde ventilatie.

 →		De	verluchtingsopeningen/gleuven		moeten	steeds	openblijven.	 
Ingebouwde	gedwongen	verluchtingen	nooit	af/toedekken	bvb.	met	
een winterinsolatie-venstermat. Deze verluchtingen steeds van 
sneeuw en loof vrij houden.

	→		De	dakluiken	van	het	voertuig	zijn	eveneens	van	een	verduisterings-
rolluik en muggennet voorzien. Beide rolluikjes  snappen na het  
losmaken van de ontgrendeling door trekkracht zelfstandig in de  
uitgangspositie in. Om dit mechanisme niet te beschadigen is het 
raadzaam het betreffende rolluik steeds vast te houden en langzaam 
in de uitgangspositie terug te voeren.

	 	 →		Naargelang	het	weer	moeten	de	dakluiken	in	zover	gesloten	worden,	
dat er geen vochtigheid kan binnendringen.

	 	 →		Tijdens	de	rit	moeten	de	dakluiken	volledig	gesloten	zijn.
	 	 →		Om	beschadigingen	aan	het	rolluiksysteem	te	vermijden,	gelieve	de	

plisseeverduistering tijdens het vervoer niet te sluiten.

	→		Bij	het	verlaten	van	het	voertuig	zijn	alle	dakluiken	volledig	te	sluiten.

6.5.1 Mini Heki

	→	Het	acrylglas	van	het	dakluik	mag	niet	worden	betreden.
	 	 →		Vooraleer	de	rit,	de	ontgrendeling	van	het	dakluik	controleren.
	 	 →		Om	beschadigingen	aan	het	verduisteringssysteem	te	vermijden,	

plisseeverduistering tijdens de rit niet sluiten.
	 	 →		Het	dakluik		tijdens	de	rit	niet	bedienen.
	 	 →		Sneeuw,	ijs	en	andere	onzuiverheden	(bvb.	loof)	zijn	vooraleer	het	

openen van het dakluik, te verwijderen.

Het dakluik kan enkel éénzijdig worden gekiept. Twee neigingshoeken 
zijn mogelijk.
Het dakluik is voorzien van een verduisterings- en muggennetrolluik.
Het verduisteringsrolluik bevindt zich in de rolluikbak rechts, het  
muggennet in de bak links.
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6.5.1.1 Kiepluik (klein) openen/sluiten

Foto	6-14		Kiepluik	(klein)

Openen:
•		Drukknop	(2)	indrukken	en	gelijktijdig	de	beugel	(1)	aan	de	drukknop	

(2) voorbij in het spoor (3) naar beneden trekken.
•		Het	dakluik	door	hoogduwen	van	de	beugel	in	één	van	de	twee	 

arreteringen vastzetten.
Sluiten:
•		Het	dakluik	sluiten	d.w.z.	de	beugel	(1)	naar	beneden	trekken	(opgelet	

op het spoor!).
•		Beugel	(1)	d.m.v.	de	drukknop	(2)	vastzetten.

	→		Neem	de	veiligheidssticker	aan	het	binnenkozijn	van	het	kiepluik	in	
acht.

6.5.1.2 Verduisteringsrolluik en Muggennet openen/sluiten

Foto	6-15		Rolluikjes	klein	kiepluik	

Verduisteringsrolluik sluiten:
•		Verduisteringsrolluik	naar	het	muggennet	toe	schuiven,	tot	beide	 

rolluiken hoorbaar aan de grepen insnappen.
Verduistering openen:
•		Greep	(1)	samendrukken,	verduistering	van	het	muggennet	losmaken	

en langzaam terug schuiven.
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Verfolg	Verduisteringsrolluik	en	Muggennet	openen / sluiten

Muggennet sluiten:
•		Muggennet	naar	het	verduisteringsrolluik	toe	schuiven,	tot	beide	 

rolluiken  hoorbaar aan de grepen insnappen.

Muggennet openen:
•		Greep	(1)	samendrukken,	muggennet	von	de	verduistering	losmaken	
en langzaam terug schuiven.

6.5.2 Tuimeldakluik met handslinger

6.5.2.1 Tuimeldakluik openen / sluiten

 Opgelet: beschadiging door onvakkundige bediening!
	 	 →	 Dakluik voor de rit sluiten en rolluikjes opendoen.
	 	 →		Tijdens	het	rijden,	het	vliegennetrolgordijn	sluiten	om	geluiden,	welke	

veroorzaakt worden door het frame, te vermijden.
	 	 →	 In	het	algemeen	bij	zoninwerking	beide	rolluiken	gebruiken	 

(verduistering en muggennet).
	 	 →	 Om hitteopstopping te vermijden, de verduisteringsrolluikjes max. 

2/3/dag sluiten.
	 	 →	 Bij het stilleggen van het voertuig tijdens een langere periode  

moeten de rolluikjes geopend blijven.

Dit tuimeldakje laat zich enkel d.m.v. de handslinger kiepen. 

Foto	6-16			Tuimeldakluik	met	handslinger

	→		Het	tuimeldakluik	enkel	zover	openen,	tot	U	een	weerstand	voelt.	
Nooit	proberen	het	tuimeldakje	verder	te	openen	bij	het	minste	 
gevoel van weerstand.

→		Behandel	rubberafdichtingen	met	een	oplosmiddelvrij	rubberonder-
houdsmiddel.

→	Reinig	en	behandel	bewegingsassen	regelmatig	met	oliespray.
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Vervolg Tuimeldakje met handslinger openen / sluiten

Openen
•	Handslinger	(1)	uit	het	kommetje	klappen.
•		Handslinger	(1)	in	de	richting	zoals	op	de	greep	aangegeven,	 

draaien tot de gewenste positie/stand werd bereikt.
•	Handslinger	(1)	terug	in	het	kommtje	klappen.

Sluiten:
•	Handslinger	(1)	uit	het	kommetje	klappen.
•		Handslinger	(1)	in	de	richting	zoals	op	het	greepje	aangegeven,	 

draaien tot het tuimeldakje toe/gesloten is.  
•		Om	het	tuimeldakje	volledig	te	vergrendelen,	de	handslinger	(1)	nog	

2 - 3 x verder draaien.
•		Door	lichte	druk	te	geven	op	het	venstervlak,	de	correcte	vergrendeling	

even testen.
•	Handslinger	(1)	terug	in	het	kommetje	klappen.

	→		Gelieve	de	instructies	op	het	plakplaatje	van	de	leverancier	aan	de	
binnenkant van de kader van het dakluik nauwkeurig te lezen.

6.5.2.2 Verduisterings- en vliegennetvouwgordijn openen / sluiten

•		Verduistering-	en	insektenvouwgordijn	zoals	beschreven	openen/ 
sluiten ( Hoofdstuk 6.5.1.2).

6.5.3	 Skyroof	-	Dakluik	T- modellen	(Optioneel)

6.5.3.1 Skyroof - Dakluik openen / sluiten

	 	→		Vooraleer	het	wegrijden,	is	het	dakvenster	te	sluiten.
	 	 →			Bij	stralingswarmte	van	de	zon	steeds	het	vliegennet	en	de	 

verduistering gebruiken.
	 	 →			Om	warmteopstopping	te	vermijden	de	verduistering	overdag	enkel 

max.	2/3	toeschuiven!
	 	 →			Wordt	het	voertuig	voor	een	bepaald	tijdperk	stilgezet	of	niet	gebru-

ikt, steeds alle verduisteringen open laten.
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Vervolg Skyroof - Dakluik openen / sluiten

Foto		6-17			Skyroof-Dakluik

Openen:
•	Ontgrendel	de	vier	vergrendelingen	(1)	aan	het	dakluik.
•	Open	het	dakluik	tot	de	gewenste	stand.
•		Zet	de	zich	aan	de	zijkant	bevindende	uitzetpootjes	(3)	vast	met	de	

kartelraadjes.

Sluiten:
•		Draai	de	kartelraadjes	(2)	tegen	de	wijzers	van	de	klok	in,	totdat	de	

vergrendeling loskomt. 
•	Sluit	het	dakluik	volledig.
•	Vergrendel	de	vier	vergrendelingen	(1)	in	de	houders	(4).

Stand „Permanente ventilatie“:
•	Ontgrendel	de	vier	vergrendelingen	(1)	aan	het	dakluik.
•	Druk	het	dakluik	licht	naar	buiten.	
•		Vergrendel	de	vier	vergrendelingen	(1)	in	de	uitsparingen	(5)	van	de	

houders (4).

De „permanente ventilatie“ stand is niet toegestaan tijdens het rijden.
In	de	„permanente	ventilatie“-stand	kan	bij	regen	spatwater	in	de	
woonruimte binnendringen. Houd het dakluik daarom volledig gesloten.
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6.5.3.2 Verduisteringsrolgordijn en rolhor openen / sluiten

Foto	6-18			Rolgordijnen	Skyroof-Dakluik

Openen / Sluiten:
•		Schuif	het	verduisteringsrolgordijn	(1)	resp.	de	rolhor	(2)	met	de	 

greep dicht. Koppel beide rolgordijnen met greep (3) aan elkaar.
•		Kantel	greep	(3)	en	koppel	rolhor	(2)	los	van	het	verduisterings- 

rolgordijn (1). 

6.5.4 Dakluik in natte cel 

Het dakluik kan een één zijde naar boven worden gezet. Het dakluik is 
voorzien van een verduisteringsrolgordijn en een rolhor.

6.5.4.1 Dakluik in natte cel openen / sluiten

	→	Sluit	dakluik	en	open	rolgordijnen	voordat	u	gaat	rijden.
	 	 →	Gebruik	de	rolhor	en	het	verduisteringsrolgordijn	bij	zoninstraling.
	 	 →		Sluit	het	verduisteringsrolgordijn	overdag	max.	2/3	om	warmteophoping	

te vermijden.
	 	 →	Laat	de	rolgordijnen	open	bij	langer	niet-gebruik	van	het	voertuig.	

	→		Nadere	gegevens	en	aanwijzingen	over	het	dakluik	vindt	u	in	de	
meegeleverde gebruiksaanwijzing van de dakluikfabrikant
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Vervolg Dakluik in natte cel openen / sluiten

Foto	6-19			Dakluik	in	natte	cel

Openen:
•		Druk	beweegbaar	deel	van	de	greep	(1)	en	het	vaste	deel	(2)	in	elkaar.
•		Druk	greep	tegelijkertijd	naar	boven	en	zet	het	dakluik	(3)	in	de	gewenste	

stand open.

Sluiten:
•		Druk	beweegbaar	deel	van	de	greep	(1)	en	het	vaste	deel	(2)	in	elkaar.
•	Trek	de	greep	tegelijkertijd	naar	beneden	en	sluit	het	dakluik	(3).

6.5.4.2 Verduisteringsrolgordijn en rolhor openen / sluiten

Foto	6-20			Rolgordijnen	dakluik	in	natte	cel

Openen / Sluiten:
•		Schuif	het	verduisteringsrolgordijn	(1)	resp.	de	rolhor	(2)	met	de	greep	

dicht. Koppel beide rolgordijnen aan elkaar met greep (3).
•		Druk	knop	(4)	in	en	kantel	de	greep	(3)	om	weer	los	te	maken.	Koppel	

rolhor (2) los van het verduisteringsrolgordijn (1). 
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6.5.5 Elektrische dakventilatie

	→		Vooraleer	het	wegrijden	het	volgende	controlleren: 
- Dakvenster gesloten. 
- Ventilatie op positie „0“ ist.

	→		Voor	verdere	gegevens	en	inlichtingen	kijk	in	het	handboek	van	de	 
leverancier.

Foto		6-21			Elektrische	dakventilatie

Dakventilatie aan- / uitschakelen:
•		Draaiknop	(1)	naar	links	resp.	naar	rechts	draaien	om	het	luikje	zo	te	

openen / sluiten.
•	D.m.v.	de	schakelaar	(2),	de	dakventilator		aan-	/	uitschakelen.
•		Indien	de	schakelaar	(3)	meermaals	wordt	aangetipt,	kan	tussen	3	

verschillende snelheden worden  gekozen. Dit wordt op het display 
aangetoond.
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6.6 Tafel

6.6.1 Tafel verschuif- en draaibaar

Foto	6-22		Tafel	verschuif-	en	draaibaar

De tafel is verstelbaar in de lengte en overdwars. 
Bovendien kan de tafel op de zuil worden gedraaid.

Zijwaartse verschuiving van het tafelblad:
•		Klap	hendel	(1)	met	de	wijzers	van	de	klok	mee	naar	beneden	en	

ontgrendel de tafelbladvergrendeling. 
•	Schuif	tafelblad	in	de	gewenste	richting.	
•		Klap	hendel	(1)	tegen	de	wijzers	van	de	klok	in	naar	boven	en	zet	het	

tafelblad vast.

6.7 Zitgroep

6.7.1 Variante 1 zitgroep met korte zijbank ombouwen tot slaapplaats

Foto	6-24		Zitgroep	vooraleer	ombouw	|	zitgroep	na	ombouw



6

59c_line_201409_V00_nl

Wonen

Verfolg Variante 1 zitgroep met korte zijbank ombouwen tot slaapplaats

Zitgroep ombouwen tot slaapplaats:
•	Rugkussen	(1)	en	zitkussen	(2)	verwijderen.
•	Tafel	(3)	naar	beneden	klappen.
•	Eerste	extra	kussen	(4)	inleggen.
•	Tweede	extra	kussen	(5)	inleggen.

Terugschuiven geschiedt in omgekeerde volgorde.

	→		De	ombouw	functioneert	uitsluitend	op	voertuigen	met	zijbank.

6.7.1 Variante 2 zitgroep met lange zijbank ombouwen tot slaapplaats

Foto	6-25		Zitgroep	vooraleer	ombouw	|	zitgroep	na	ombouw

Zitgroep ombouwen tot slaapplaats:
•	Rugkussen	(1)	en	zitkussen	(2)	verwijderen.
•	Tafel	(3)	naar	beneden	klappen.
•	Eerste	extra	kussen	(4)	inleggen.
•	Tweede	extra	kussen	(5)	inleggen.
•	Rugkussen	(8)	verwijderen.
•	Zitkussen	(7)	verwijderen.
•	Zitklep	omhoog	klappen.
•	Zetelgedeelte	optillen,	naar	het	midden	van	het	voertuig	trekken	totdat	
  de tappen met de twee extra groeven kunnen worden ingestoken.
•	Zitklep	weer	naar	beneden	klappen.
•	Zitkussen	(7)	weer	inleggen.
•	Extra	kussen	(6)	inleggen.

Terugschuiven geschiedt in omgekeerde volgorde.

	→	Het	zetelgedeelte	moet	vast	in	de	tappen	zitten,	anders	kunnen	 
        personen gewond geraken en onderdelen worden beschadigd.
	 	 	 →		De	zitklep	moet	goed	in	contact	zijn	en	naar	beneden	zijn	geklapt.	

Anders kunnen personen gewond geraken en onderdelen worden 
beschadigd.
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 6.8 Bedden

	→		Naargelang	het	model	van	het	voertuig	is	het	hoofd	van	de	lattenbodem	
in de hoogte verstelbaar.

6.8.1 Hefbed

  →		Het	hefbed	mag	tot	140	kg	worden	belast.
→		Niet	als	garderobe/vestiare	of	voor	andere	bagagedelen	gebruiken. 

Bewaar op het bed alleen het beddengoed voor twee personen.
→		Vooraleer	het	wegrijden,	het	alkoofbed	met	de	veiligheidsriemen	aan	

de dakhemel vastmaken en strak aantrekken.
→		Kleine	kinderen	nooit	zonder	opzicht	in	het	alkoofbed	laten.
→		In	het	bijzonder	bij	kinderen	onder	drie	jaar,	erop	letten,	dat	deze	niet	

uit het bed kunnen vallen.
→		Speciaal	voor	kinderen	geschikte,	afzonderlijke	kinderbedjes	of	 

kinderreizebedjes gebruiken.
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Verfolg Hefbed

	→		Vooraleer	het	hefbed	wordt	neergelaten,	er	steeds	zorg	voor	dragen,	
dat er geen hindernissen in de weg staan,dewelke het neerlaten 
kunnen blokkeren.

	 	 →			De	rugleuningen	van	de	bestuurder-	en	bijrijdersstoel	vlak	leggen,	
om het hefbed volledig te kunnen neerlaten.

	 	 →		Bij	T- modellen	met	centraal	hefbed	de	neksteun	aan	de	zitplaats	
verwijderen om beschadiging bij het neerlaten van het hefbed te 
voorkomen.

•		De	rugleuningen	van	de	bestuurder-	en	bijrijdersstoel	in	de	richting	
van de zitting volledig vlak leggen. 
Dit is eventueel niet mogelijk, indien bvb. de bestuurderstoel in rijrichting 
staat en volledig naar voor werd geschoven. 
Het stuur verhindert een volledig omklappen van de rugleuning in de 
richting	van	de	zitting.	Indien	gewenst	kunt	u	het	stuur	naar	beneden	
klappen.

•		Bij	T- modellen	met	centraal	hefbed	de	neksteun	aan	de	zitplaats	
verwijderen. 

	→		De	tent	van	het	hefbed	is	aan	beide	kanten	naar	binnen	te	leggen	(in	
het bed), zodat de tent niet kan vastklemmen in het schaarmechanisme 
van het bed en zodus kan scheuren. Schuif het hefbed langzaam 
naar boven!

	 	 →		De	liftfunctie	van	het	centrale	hefbed	wordt	beïnvloed	door	het	gewicht,	
daarom dient elk gewicht zoals dekbedden en kussens voor het sluiten 
te worden verwijderd. 
Belaad de bij het centrale hefbed aangebrachte kastjes in het totaal 
met maximaal 16kg.

6.8.1.1 Hefbed bedienen

Foto	6-25		Hefbed

Hefbed neerlaten:
•		Door	het	naar	links	draaien	van	de	draaibare	grendel	(1)	het	hefbed	

ontgrendelen, naar beneden drukken/laten zakken.

Hefbed „opruimen“:
•	Het	bed	omhoog	drukken	tot	het	hoorbaar	insnapt.
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6.8.1.2	 Centraal	hefbed	elektrisch	voor	T- modellen	(Optioneel)

Foto	6-26		Elektrisch	hefbed,	opklappen

  Hefbed neerlaten:
•		Neksteuntje	aan	de	zitbank	weghalen.	Hiervoor	het	neksteuntje	helemaal	

naar boven trekken en verwijderen. 
•		Gordelbeveiligingen	door	het	indrukken	van	de	oranje	knop	(1)	losmaken.

De gordelbeveiligingen voor het hefbed vind je aan de chauffeurs- en 
passagierskant, telkens links van het hefbedkastje.

Foto	6-27		Elektrisch	hefbed,	neerlaten

•		Het	bedieningspaneel	voor	het	hefbed	(boven	de	celdeur)	aktiveren. 
Hiervoor	de	toets	▲	(1)	zo	lang	drukken	tot	het	LED-signaal	(2)	opflikkert.

•		Met	de	toets	▼	het	hefbed	neerlaten.	Het	hefbed	stopt	vanzelf	in	de	
eindstand. 

•		Het	veiligheidsnet/vangnet		(4)	aanbrengen.	Hiervoor	de	twee	kara-
bijnen (3) van boven in de haken hangen.

•	De	bijgeleverde	ladder	in	de	voorziene	rail	(5)	hangen.
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Vervolg	Centraal	hefbed	elektrisch	voor	T- modellen	(Optioneel)

Hefbed „opruimen“:
•	Ladder	weghalen.
•		De	karabijnen	(3)	van	het	vangnet	(4)	losmaken	en	het	vangnet	zonder	

vouwen op het hefbed leggen.
•		Alle	voorwerpen	zoals	dekbedden,	kussens	enz.	van	het	hefbed	

verwijderen.
•		Het	bedieningspaneel	voor	het	hefbed	(boven	de	celdeur)	activeren. 
Hiervoor	de	toets	▲	(1)	zo	lang	drukken	tot	het	LED-signaal	(2)	opflikkert.

•		Met	de	toets	▲	het	hefbed	opstarten.	Het	hefbed	stopt	vanzelf	in	de	
eindstand. 

•		Ter	fixering	van	het	hefbed	beide	gordelbeveiligingen	(Foto	6-26,1)	
links van de hefbedkastjes vergrendelen.

	→		Het	bedieningspaneel	voor	het	hefbed	wordt	automatisch	gedeactiveerd	
en moet dan voor elke nieuwe aktie, zoals beschreven, terug worden 
geactiveerd.

	 	 →		Zodra	het	hefbed	de	eindschakelaar	heeft	bereikt,	knippert	het	led-
signaal	(2)	aan	de	pijltjestoetsen	▲	en	▼	drie	keer.

	→		Na	een	alarmmelding	b.v.	bij	een	te	lage	accuspanning		of	het	bedienen	
van het hefbed met teveel gewicht, de „Reset“-knop (5) indrukken. 
Het	led-signaal	van	de	pijltjestoets	▲	(1)	knippert	dan	snel.	Het	hefbed	
eerst tot aan de eindschakelaar omhoog laten gaan voordat het weer 
normaal kan worden gebruikt. Bij het bereiken van de eindschakelaar 
houdt het snelle knipperen op. Het drie maal knipperen van het led-
signaal	(2)	aan	de	pijltjestoetsen▲	en	▼	bevestigt	het	bereiken	van	
de correcte eindstand.

	 	 →		Trek	het	hefbed	altijd	tot	de	eindstand	naar	beneden	of	boven	om	
ongelijkmatig neerlaten resp. naar boven schuiven te vermijden.  
Mocht	dit	desondanks	voor	komen,	de	beschreven	„Reset - functie“	
gebruiken.

	 →		Voor	verdere	informatie	en	gegevens,	gelieve	het	handboek	of	de	
bedienungsaanleiding van de leverancier te willen zien, welke werden 
meegeleverd met de documenten van het voertuig.
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 Vervolg	Centraal	hefbed	elektrisch	voor	T- modellen	(Optioneel)

Noodbediening voor elektrisch centraal hefbed

Bij storingen kan de motor van het hefbed mechanisch met een hand-
zwengel worden bediend.  Deze wordt meegeleverd. 

Foto	6-28		Noodbediening	hefbed,	beschot	aandrijfas	en	motor

•		Beschot	aandrijfas	(1)	demonteren.	Hiervoor	de	twee	beveiligingsvijzen	
(2) van het beschot (1) losschroeven.

•		Beschot	aandrijfas	(1)	iets	naar	beneden	kippen	en	richting	achterkant	
schuiven.

•	Beschot	motor	(3)	fel		naar	beneden	drukken	en	naar	zich	toe	trekken.
•	Beschot	motor	(3)	eruit	trekken.

Foto	6-29			Noodbediening	hefbed,	mechanisch	met	handzwengel

•	Handzwengel	in	de	voorziene	gleuf	(4)	steken.
•		Door	draaien	van	de	handzwengel	de	motor	in	gang	brengen	(5)	en	

het hefbed in de gewenste positie brengen.
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6.8.2 Achterbed

Foto	6-30		Achterbed

Door een lift en de gedeelde lattenbodem/gedeelde matras is een toegang 
tot de kleerkast onder het achterbed mogelijk.

Openen:
•	Dekbed	en	kussen	op	de	betreffende	plaats	verwijderen.	
•	Kleerkastdeur	(1)	openen.
•	Gedeelde	matras	(2)	optillen	en	omklappen.
•		Plaat	(5)	met	de	gedeelde	lattenbodem	aan	de	gemarkeerde	plaats	

„Lift“ (3) naar boven drukken.
•		Plaat	(5)	wordt	door	de	gasdrukdemper	(4)	zelfstandig	in	de	bovenste	

stand gehouden.

Het terugbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde.
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6.9 Verduisteringssystemen

6.9.1	 Verduisteringssystemen	I -	Modellen

6.9.1.1 Verduisteringsrolgordijn voorruit, geplisseerd

  →		Vooraleer	start	is	op	de	beveiliging	van	het	rolgordijn	(plissee)	van	
de voorruit te letten, dwz. controleren of dit zich niet kan bewegen 
tijdens het rijden. 

	→		Bij	het	losmaken	van	het	rolgordijn	(plissee)	aan	de	voorruit	is	er	op	
te	letten	dat	de	pinnen	werkelijk	los/open	zijn.	Is	dit	niet	het	geval,	
kunnen deze afbreken.

Foto	6-31			Verduisteringsrolgordijn	voorruit,	geplisseerd

Verduisteringsplissee	voorruit	openen / sluiten:
•		Verduisteringsplissee	aan	de	greep	(1)		lossen	en	naar	beneden	schuiven.
•		Het	openen	van	het	rolgordijn/verduisteringsplissee	gebeurt	in	de	 

tegengestelde richting.

Foto	6-32			Verduisteringsrolgordijn / plissee	voorruitmet	lichtinval.

•		Het	verduisteringsplissee	kan	in	het	bovenste	gedeelte	van	het	plissee	
omlaag worden geschoven om meer lichtinval te bereiken.
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6.9.1.2  Verduisteringsrolgordijn zijruit en portier bestuurdercabine, 
geplisseerd

Foto	6-33		Verduisteringsrolgordijn	Zijruit / portier	bestuurder

Verduistering	portier	bestuurdercabine	(A)	openen / sluiten:
•	Verduistering	(1)	in	pijlrichting	() openen.
•		Verduistering	(1)	in	pijlrichting	() sluiten en d.m.v. het magneetslot (2) 

vergrendelen.

Verduistering zijruit (B) openen/sluiten:
•	Verduistering	(3)	in	pijlrichting	() openen.
•		Verduistering	(3)	in	pijlrichting	() sluiten en d.m.v. de klemsluting (4) 

vergrendelen.

6.9.1.3  Verduisteringsrolgordijn zijruit en portier bestuurdercabine, 
geplisseerd

Foto	6-34		Verduistering	zijruit

Verduistering zijruit openen/sluiten:
•	Verduistering	in	pijlrichting	() openen.
•		Verduistering	in	pijlrichting	() sluiten en d.m.v. het magneetband  

vergrendelen.
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6.9.2 Verduisteringssystemen T - Modellen

6.9.2.1 Verduisteringsrolgordijn voorruit, geplisseerd

Foto	6-35			Verduisteringsrolgordijn	voorruit,	geplisseerd

Verduistering voorruit openen:
•		Verduistering	aan	het	greepje	(1)	in	de	richting	van	de	pijl	(/) terug 

voeren tot het greepje inklikt. 

Verduistering voorruit sluiten:
•		Met	twee	vingers	in	de	kommetjes	van	het	greepje	(A)	grijpen	en	door	

drukken van het greepje (1) ontgrendelen. 
 Verduistering aan het het greepje (1) in de richting van de pijl (/) 
voeren en sluiten. De magneetbandjes aan elkaar koppelen.

6.9.2.2 Verduisteringsplissee, zijraam

Foto	6-36			Verduistering	zijruit

Verduisteringsplissee zijraam openen / sluiten:
•		Rolgordijn	openen:	d.m.v.	het	greepje	(1)	in	de	richting	van	de	pijl	() 

te voeren tot het greepje inklikt. 
	•		Met	twee	vingers	in	de	kommetjes	van	het	greepje	(Foto	6-35,	A)	grijpen	

en door drukken van het greepje (1) ontgrendelen. 
Rolgordijn aan het greepje (1) in de richting van de pijl () voeren en 
zodus sluiten.
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6.10 WC / Douche

	 →		De	vuilwatertank	bevindt	zich	achterin	de	camper,	hierdoor	is	het	
hoogteverschil tussen doucheafvoer en vuilwatertank maar gering. 
Het vermijden van grote hoeveelheden water voorkomt overlopen 
van de douchebak.

6.10.1 Constructie douchecel

De	WC	(1)	is	zo	gefixeerd,	zodat	het	klapdeel	van	de	douchecel	 
ongehinderd kan worden geopend.

Foto	6-37			Klapdeel	|	WC

•		Nadat	het	drukknopje	aan	de	bovenkant	van	het	zwaaipaneel	werd	
losgemaakt, kan het paneel (2) naar de wasbak toe worden gedraaid. 
De	wasbak / lavabo	verdwijnt	zomede	achter	het	paneel.

Foto	6-38			Schuifdeur	douchece

•		In	de	douchebak	staande	de	draaiknop-fixering	van	de	douche- 
cabinedeur losmaken. De schuifdeur aan het knopgreepje van het 
handvat (3) t.e.m. het aanslagrail van het draaielement (4) schuiven.

Voor het openen in omgekeerde volgorde zoals hierboven beschreven, 
te werk gaan.
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Verfolg Constructie douchecel

	 →		Naargelang	model	is	de	douchebak	voorzien	van	houten	roosters	(5)	
die vóór het douchen moeten worden verwijderd!

Foto	6-39			Houten	roosters	in	de	douchebak

6.10.2 Afzonderlijke douche

Ronde douche

Aan het dakluik in de douche is ter verduistering een waterdichte  
afdekking met drukknoopbevestiging aangebracht.

	 →		Vooraleer	het	douchen,	niet	vergeten	de	houten	roosters	(3)	uit	de	
douchebak te halen!

Foto	6–40			Afdekking	met	drukknoopbevestiging	|	houten	rooster

Verklaring:
1 = afdekking
2 = drukknoopbevestiging
3 = houten rooster
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  Douche, hoekig

Foto	6-41			Schuifdeur	douchecabine	bij	aparte	douche,	hoekig

 . →		De	schuifdeur	van	de	douchecabine	moet	zijn	vastgezet	tijdens	het	
rijden, om ongewenste bewegingen en eventuele beschadiging te 
voorkomen.

Schuifdeur douchecabine sluiten:
•	Drukknopbevestiging	(1)	en	(2)	losmaken.
•	Grepen	(3)	en	(4)	uitklappen.
•	Schuifdeur	aan	greep	(3)	en	(4)	sluiten.

Het openen geschiedt in omgekeerde volgorde.
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 6.10.3 Creëren van een kleedkamer

Naar	gelang	indeling	kan	een	kleedkamer	worden	gecreëerd.

Foto	6-42			Creëren	van	een	kleedkamer

•		Knopsluiting	(1)	openen	en	zo	de	wandvergrendeling	ontgrendelen.
•	Trek	de	scheidingswand	(2)	helemaal	uit.
•		WC-deur	(3)	helemaal	openen	tot	tegen	de	kant	van	de	scheidings-

wand (2) en met het deurslot (4) vergrendelen.
•		Bevestig	douchecabinedeuren	(5)	aan	de	wand	met	de	drukknop- 

vergrendeling.
•		Draai	grendel	(6)	met	de	wijzers	van	de	klok	mee	en	ontgrendel	het	

zwenkbare deurelement (7).
•		Zwenk	deurelement	(7)	de	toiletruimte	in,	en	bevestig	element	aan	de	

wand met de drukknopvergrendeling.

Terugbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde.
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6.11 Spoelbak

Bij de spoelbak horen passende afdekkingen.

	→		Vooraleer het wegrijden controlleren of alle afdekkingen werden 
opgeruimd en vaststaan. Losse afdekkingen zouden beschadigingen 
kunnen veroorzaken.

Foto	6-43			Afdekkingen	spoelbak

Addekkingen spoelbak opruimen:
•		Opbergruimte	voor	de	afdekkingen	(1)	en	(2)	in	het	vak	onder	de	

spoelbak.

Extra	schap:
Met	de	afdekking	(1)	kan	een	extra	schap	worden	gecreëerd.
•		Beurt	afdekking	(1).	Schuif	afdekking	(1)	met	de	rechte	kant	in	een	

lichte hoek gelijkmatig van boven in de houders (3) en druk de afdekking 
geheel naar beneden.



c_line_201409_V00_nl74

6 Wonen

 6.12 Meubelklep- en meubeldeurslotjes

Alle meubelkleppen uit hout, meubeldeurtjes en glaskastjes van de  
motorhome zijn voorzien met Push-Lock-slotjes of grijp-slotjes.

	→		Vooraleer het wegrijden controlleren of alle meubelkleppen en -deurtjes 
werkelijk toe zijn. Hierdoor wordt verhinderd dat persoonlijke stukken 
uit de kastjes vallen en deurslotjes worden beschadigd.

6.12.1 Push - Lock - slotjes

Foto	6-44			Push-Lock-slotjes	openen	|	sluiten

Push-Lock-slotjes openen / sluiten:
•		D.m.v.	indrukken	van	de	Push-Lock-slotjes	wordt	het	resp.	kastje	 

geopend (1) / gesloten (2).

6.12.2 Grijpslotjes

Foto	6-45			Grijpslotje

Grijpslotje openen / sluiten:
•		Grijpslotje	in	greep	geintegreerd	(1)	naar	beneden	drukken	en	het	

deurtje openen / sluiten.
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6.12.3 Knopgreepsluiting

Foto	6-46			Knopgreepsluiting

Knopgreepsluiting openen / sluiten:
•		Knopgreep	vasthouden	en	tegelijkertijd	pal	(1)	naar	beneden	drukken.	

Kastdeurtje openen resp. sluiten.

6.12.4 Schuifdeur onder achterbed

Foto	6-47			Schuifdeur	onder	achterbed

Deze deur is uitgevoerd zonder vergrendeling, de deur wordt met een 
magneetslot dicht gehouden.

Schuifdeur openen / sluiten:
•		Schuif	de	schuifdeur	aan	de	greep	(1)	zijwaarts.	Niet	aan	de	greep	(1)	

trekken of draaien!
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 6.13 Apothekerskast

In	sommige	indelingen	is	een	apothekerskast	ingebouwd.	

Foto	6-48			Apothekerskast

Apothekerskast openen:
•	Apothekerskast	met	push-lock-slot	(1)	openen	(hoofdstuk 6.12.1).

Apothekerskast sluiten:
•		Apothekerskast	geheel	dichtschuiven. 

Met push-lock-slot (1) (hoofdstuk 6.12.1) sluiten.
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In	dit	hoofdstuk	vindt	U	belangrijke	raadgevingen	/	aanwijzingen		i.v.m.	
de elektrische installatie van Uw voertuig.

Deze aanwijzingen betreffen:
•	De	veiligheid
•	Het	230	V-boordnet
•	Aansluiting	aan	de	230	V-verzorging
•	Verklaring	vaktermen	accu/batterij
•	Accu	woon-/passagierruimte
•	Het	control-panel
•	Het	elektroblok
•	De	zekeringen	en	hun	bestemde	plaats

De bediening van de elektrische toestellen/apparaten wordt in hoofdstuk 9 
beschreven.

7. Elektrische installatie

7.1 Algemeen

 →		Werkzaamheden	aan	de	elektrische	installatie	enkel	door	vakkundig	
personeel laten uitvoeren!

→		Alle	elektrische	toestellen/apparaten	zoals	bvb.	mobile	telefonie	of	
mobilofoons, die naderhand  in het voertuig werden geinstalleerd en 
tijdens de rit worden gebruikt, hebben naast een CE-kentekening 
evenook een zogenaamd EMV-testbewijs (elektromagnetische ver-
draagzaamheid) van de leverancier nodig. Enkel onder deze voor-
waarden is de functionele veiligheid van het voertuig tijdens de rit  
gewaarborgd.

→		Defecte	zekeringen	enkel	vervangen	als	de	oorzaak	van	het	defect	
bekend en uit de weg is geruimd.

Het voertuig is tijdens een onweer een veilige verblijfplaats  
(=	Faradaykooi).	Voorzichtigheidshalve	echter	de	230	V-	aansluiting	
(om de elektrische toestellente beveiligen) uitschakelen en de  
antennen induwen.

	 →		Om	de	elektrische	installatie	te	beschermen,	kan	er	een	veiligheids-
bescherming tegen over-voltage 230 V worden geplaatst (dit enkel 
door vakpersoneel laten installeren!) (Bescherming over-voltage 230 
V/Schaudt).

Elektrische installatie
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7.2  Het 230 V-boordnet

Foto	7-1	FI-Veiligheidschakelaar

	 →		Elektrische	verbruikers,	die	aan	het	12	V	boordnet	(woongedeelte)	zijn	
aangesloten, worden door de accu van de woon-/passagierruimte met 
stroom verzorgd.

	 	 →		Indien	de	externe	230	V-verzorging	is	aangesloten,	wordt	de	 
woonruimte automatisch d.m.v. het lademodule in het elektroblok  
bijgeladen.

	 	 →		Om	omzichtig	met	de	accu	van	de	woonruimte	om	te	gaan,	is	het	
nodig het voertuig zo dikwijls mogelijk aan een externe 230 V- 
verzorging aan te sluiten.

	 	 →		Voor	230V-gebruik,	de	FI-veiligheidschakelaar	op	„1“	(bovenste	positie)	
afstellen.

 →		FI-schakelaar	maandelijks	op	perfecte	werking	nagaan.	Hiervoor	de	
kontrolknop	drukken.	De	FI-schakelaar	moet	direkt	afslaan.	 
Let ook op de belangrijke opmerkingen aan het toestel!

7.2.1  230 V-aansluiting 

 →		De	externe	230V-verzorging	moet	d.m.v.	een	stroomstoring-veilig-
heidschakelaar	(FI-schakelaar,	30	mA)	worden	beveiligd.

→		De	kabel	van	de	kabeltrommel	volledig	afwikkelen	om	overhitting	te	
vermijden.

Het voertuig kan aan een externe 230V-verzorging worden aangesloten. 
De kabel mag in dit geval hoogstens een lengte van 25 m hebben.

	 →		Voor	de	aansluitingen	op	kampeerplaatsen	(=	elektrische	verdelers	
op kampeerplaatsen) zijn uiterst gevoelige stroomstoring-veiligheid-
schakelaars	(FI-veiligheidschakelaar,	30	mA)	vereist.
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Verfolg 230 V-aansluiting

Leiding elektrische verzorging:
•	Gummileiding	met	3	aders	(3	x	2,5	mm2)	
•	Max.		25	m	lang
•	1	stekker	met	veiligheidskontakt
•		1	aansluitingskoppeling	met	veiligheidskontakt	(stopcontacten	volgens	
DIN	49462)

Foto	7-2	Aansluiting	kabels

Om voor alle aansluitingsmogelijkheden te zijn uitgerust, wordt volgende 
combinatie aangeraden:
•		Adapterkabel: 

CEE 17 aansluitingskoppeling (1) met veiligheidskontakt en stekker 
(2) met veiligheidskontakt.
•		Kabeltrommel: 

Stopcontact (6) met veiligheidscontact en stekker (7) met veiligheids-
contact.

•		Adapterkabel: 
Aansluitingskoppeling (4) met veiligheidskontakt en CEE 17 stekker 
(3) met veiligheidskontakt.

	 →		Indien	er	230V-neonlampen	in	het	voertuig	zijn	aangesloten,	kan	dit	
een	flimmeren	van	de	verlichting	veroorzaken.	In	dit	geval	moet	de	
230V-stekker andersom/gedraaid worden ingestoken.

7.3 Het 12 V-boordnet

Indien	het	voertuig	niet	aan	de	230V-verzorging	is	aangesloten,	of	de	
230V-verzorging is uitgeschakeld, wordt het woongedeelte van het  
voertuig door de accu van de woonruimte met 12V gelijkstroom/spanning 
verzorgd. Bij draaiende motor wordt de accu van de woonruimte en van 
het voertuig door de dynamo bijgeladen.
De accu van de woonruimte heeft een beperkte energievoorraad. Om 
deze reden de elektrische verbruikers nooit over langere tijd zonder 
230V-verzorging gebruiken/aanlaten.
Door de thermostaat-inrichting wordt in geval de verwarming aan is, de 
omlooplucht	automatisch	in-	en	uitgeschakeld.	Indien	de	230V-verzorging	
niet is aangesloten, wordt hierdoor de accu van de woonruimte erg belast.
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7.3.1 Vaktermen

„stand-by“-spanning
De „stand-by“-spanning is de spanning van de accu in rusttoestand, 
d.w.z. er wordt geen stroom onttrokken, noch wordt de accu opgeladen.

Diepteontlading/uiterste ontlading
	 →		Dit	beschadigt	de	accu!

Wanneer de accu door een ingeschakelde verbruiker en door de 
„stand-by“-spanning volledig wordt ontladen, drijgt diepteontlading.

Capaciteit
Met capaciteit wordt de hoeveelheid elektriciteit bedoeld, die een accu/
batterij kan opslaan.
De capaciteit van een accu wordt in Ampère-uren (Ah) aangegeven.  
Indien	de	volledig	opgeladen	accu	een	capaciteit	van	80	Ah	heeft,	zijn	
90 Ah/100 Ah – 20 % = 70 Ah voorhanden. De accu kan dan gedurende 
70 uren een stroom van 1 A leveren of gedurende 7 uren 10 A.
Voorwaarde hiervoor is dat de accus volledig zijn opgeladen.
Bvb. een spotlamp 5W = 0,42 Ah.

Invloed	van	buitenaf,	zoals	temperatuur	e.d.	veranderen	de	spaarcapaciteit	
van de accu.

Continu-stroomverbruikers zijn:
•	De	elektrische	treeplank	 	 •	Verwarming
•	Radiouitgang	(PC-180	CA)	 •	Elektroblok

7.3.2	 Accu	woon- / passagierruimte

	 →		Voor	onderhoudsinstructies	en	aanwijzingen,	gelieve	de	gebruiks-
aanwijzing van de leverancier te raadplegen.

	 	 →		De	reis	enkel	met	een	volledig	opgeladen	accu	beginnen.	Daarom	
de accu vooraleer het wegrijden minstens 20 uren opladen.

	 	 →		Op	reis	elke	gelegenheid	nutten	om	de	accu		op	te	laden.
	 	 →		Om	beschadigingen	aan	de	accu	van	de	woonruimte	te	vermijden,	is	

deze regelmatig op te  laden, beslist alle vier weken.
	 	 →		Na	de	reis,	de	accu	van	de	woonruimte	minstens	20	uren	d.m.v.	het	

lademodule (in het elektroblok) met 230 V –aansluiting opladen, daar 
in de regel, ook bij  langere mobiliteit, de accu van de woonruimte 
niet volledig vol is.

	 	 →		Voornamelijke	oplaadtijd	van	de	lader	bedraagt	8	uren. 
Tip:	Na	8	uren,	de	230V-stekker	van	de	oplader	even	uittrekken	en	
dan	terug	insteken.	Nu	kan	de	voornamelijke	phase	om	de	accu	 
opnieuw op te laden herbeginnen.

	 	 →		Om	de	accu	van	de	woonruimte	op	te	laden,	het	geleverde	ladetoestel	
gebruiken.

	 	 →		De	capaciteit	van	de	woonruimte-accu	neemt	sneller	af	bij	hoge	 
buitentemperaturen	(+	30°).	Procentueel	gezien,	ligt	het	zelf-ontladen	
van	de	accu	(bij	+	20°)	bij	2%/maand,	bij	+	40°,	bij	15%-20%/maand.
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	 →		Bij	temperaturen	van	–5°,	is	het	opladen	van	de	accu	uitgesloten.
	 	 →		Om	het	optimale	opladen	van	de	accu	te	waarborgen,	is	de	 

bedrijfstemperatuur	van	de	accu	op	15°	te	verwarmen	(via	het	 
boord-verwarmingssysteem).

	 	 →		Controleer	regelmatig	of	de	poolklemmen	aan	de	huishoudaccu	nog	
goed vastzitten.  Bij loszittende poolklemmen wordt de accu niet 
goed geladen en bij energieafname ontstaat een te hoge weerstand 
(wat bijv. leidt tot een foutmelding aan de omvormer).

	 →		Bij	een	langere	stand	van	het	voertuig,	moet	de	accu	van	de	woon-
ruimte d.m.v. de hoofdschakelaar aan het control-panel uitgeschakeld, 
en regelmatig d.m.v. de 230V-aansluiting worden bijgeladen.

	 	 →		De	motor	mag	niet	met	losgenomen	accu	draaien.	Gevaar	kortsluiting!
	 	 →		Indien	de	12V-hoofdschakelaar	uitgeschakeld	is	en	de	accu	van	de	

woonruimte niet van het 12V-net losgenomen is, wordt er ongeveer 
20-65 mA stroom van de accucapaciteit onttrokken door verbruikers 
zoals electronica van de oplader, electronica van het boord-panel, 
verwarming, speciale toestellen/apparaten (bvb. Sat-installatie, TV,...).

	 	 →		De	accu	enkel	vervangen	met	accus	van	hetzelfde	type.	Een	lood/
gel-accu mag enkel door een lood/gel-accu worden vervangen.

	 	 →		Een	lood/gel-accu	is	onderhoudsvrij.	D.w.z.: 
- het zuurpeil van de accu moet niet worden gecontroleerd 
- De accupolen moeten niet worden gesmeerd. 
 - Gedestilleerd water moet niet worden bijgevuld. 
Echter: ook een onderhoudsvrije accu moet regelmatig bijgeladen 
worden.

	 →		Bij	een	langere	standperiode	van	het	voertuig	en	om	een	diepte- 
ontlading van de accu te verhinderen, de accu van de woonruimte 
van de stroomketen losmaken/afschakelen.
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De toestand van de accu (geladen) kan aan het control-panel worden afgeroepen:

Spanning accu
(Waarde bij lopend 
gebruik, niet voor 
spanning in 
rusttoestand)

Toestand accu
Het voertuig staat 
stil, 
230V niet aangeslo-
ten

Toestand rijden
Het voertuig rijdt, 
230 V niet aangeslo-
ten

Toestand net
Het voertuig staat 
stil, 230V aangeslo-
ten

11 V of minder •		Verbruikers	uitge-
schakeld: accu leeg 
Uiterste ontlading 
(diepteontlading)! 
Accu opladen

•		Verbruikers			aange-
schakeld: accu 
overbelast

→		Verbruikers	uitscha-
kelen

12V-boordnet overbelast
Uiterste ontlading (diepteontlading)!

→		 Verbruikers	uitschakelen,	accu	opladen

•		Geen	lading	
voorhanden,  
Regelaar dynamo 
defect: 
→		vakkundige	

werkplaats 
opzoeken en 
laten herstellen

•		Geen	lading	
voorhanden, 
Elektroblok defect: 
→	vakkundige	

werkplaats 
opzoeken en 
laten herstellen

11,1 V tot 13,2 V Waarde bij lopend 
gebruik: normaal 
bereik 

•	Indien	de	spanning	tijdens	een	aantal	uren	
niet over 11,1V-13,2 V stijgt:

12V-boordnet overbelast
→	verbruiker	uitschakelen

•		Regelaar	dynamo	
defect: 
→		vakkundige	

werkplaats 
opzoeken en 
laten herstellen

•		Elektroblok	defect: 
→	vakkundige	

werkplaats 
opzoeken en 
laten herstellen

Waarde bij 
„stand-by“-
spanning

Ladetoe-
stand 
accu

12,3 V 
12,5 V 
>12,8 V

50% 
75% 
100%

13,3V tot 13.7V Komt enkel korttijdig bij 
het opladen tijdens het 
rijden, of bij 230V-
gebruik voor

De accu wordt over-laden

13,8V tot 14,4 V — De accu wordt over-laden
Meer als 14,4 V
(> 14,4 V)

— De accu wordt over-laden
•		Regelaar	dynamo	

defect: 
→		vakkundige	

werkplaats 
opzoeken en 
laten herstellen

•		Elektroblok	defect: 
→	vakkundige	

werkplaats 
opzoeken en 
laten herstellen

	 →		Diepte-ontlading	gedurende	een	langere	tijdduur,	veroorzaakt	 
onherstelbare beschadigingen aan de accu van de woonruimte.

	 	 →		Indien	de	accu	bovenmatig	wordt	opgeladen	(over-lading)	wordt	 
deze onherstelbaar beschadigd.

	 	 →		Indien	de	batterij	een	temperatuur	heeft	van	minder	als	5°C	 
(veroorzaakt door de buitentemperaturen), kan deze geen lading 
opnemen d.w.z lading uitgesloten.

	 	 →		Om	het	optimale	opladen	van	de	accu	te	waarborgen,	is	de	 
bedrijfs-temperatuur	van	de	accu	op	15°	te	verwarmen	(via	het	
boord-verwarmings-systeem). 
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7.3.3 Positie voertuigaccu en accu woonruimte

	 →		De	accu	van	het	voertuig	en/of	woonruimte	enkel	door	vakkundig	
personeel laten vervangen.

Foto	7-3		Positie	accus

Verklaring:
2 = Voertuigaccu
3 = Huishoudaccu, alle modellen m.u.v. 5.5, 5.8
4 = Huishoudaccu, modellen 5.5, 5.8

Accuhoofdschakelaar

De accuhoofdschakelaar bevindt zich direct bij de huishoudaccu.

Foto	7-4			Accuhoofdschakelaar

	 →		Zet	de	accuhoofdschakelaar	op	„0“ wanneer het voertuig langer dan 
14 dagen niet wordt gebruikt.
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7.4 Accu woonruimte en voertuig opladen

 →		Accuzuur	etst	en	is	giftig	en	mag	niet	in	aanraaking	komen	met	huid	
en ogen.

→		Bij	het	opladen	van	de	accu	d.m.v.	een	externe	oplader	bestaat	 
explosiegevaar. Accu enkel opladen in goed verluchte plaatsen en 
ver van open vuur of andere mogelijke vonkbronnen.

	 →		Accukabel	niet	aan	de	verkeerde	pool	klemmen.
	 	 →		De	motor	nooit	bij	losgenomen	voertuig-/woonruimte-accu	laten	

draaien. Gevaar kortsluiting!
	 	 →		Motor	uitschakelen	vooraleer	de	poolklemmen	worden	losgenomen.	

230V-verzorging en 12V-verzorging uitschakelen. Tijdens het  
afklemmen bestaat kortsluitingsgevaar!

	 	 →		Controlleren	of	de	oplader	voor	het	opladen	van	lood-gel-accus	is	 
toegelaten.

	 	 →		I.v.m	de	voertuigaccu,	gelieve	de	instructies	in	de	gebruiksaanwijzing	
van het basisvoertuig te raadplegen.

7.4.1 Opladen d.m.v. de 230V-stroomverzorging

Indien	de	230V-verzorging	aangesloten	is,	wordt	de	verzorgings-	 
en voertuigaccu d.m.v. het in het voertuig ingebouwde lademodule  
bijgeladen.
De voertuigaccu wordt met 2A opgeladen.
Om de volle capaciteit van het lademodule te nutten, moeten alle  
elektrische verbruikers tijdens het opladen uitgeschakeld zijn.

7.4.2 Opladen d.m.v de voertuigmotor

Bij draaiende motor wordt de verzorgings- en voertuigaccu door de  
dynamo	van	het	voertuig	bijgeladen.	Indien	de	motor	uitgeschakeld	is,	
worden de accus door een relais automatisch van elkaar gescheiden. 
Hierdoor wordt verhinderd, dat de voertuigaccu door elektrische  
verbruikers in het woongedeelte wordt ontladen. De ladetoestand van 
de verzorgings-/voertuigaccu kan aan het control-panel worden  
opgeroepen.

 Aanbeveling:
	 	 →		Er	wordt	nooit	een	100%-ige	ladingstoestand	bereikt	indien	de	accus	

d.m.v de voertuigmotor worden opgeladen.
	 	 →		Daarom	zijn	de	accus	alle	vier	weken	met	230V	op	te	laden.	 

Ladeproces/-toestand aan het control-panel regelmatig controleren 
(zie ook tabel accuspanning).

7.4.3	 Opladen	d.m.v	een	externe	oplader

	 →		Voor	instructies	en	aanwijzingen,	gelieve	de	gebruiksaanwijzing	van	
de leverancier te raadplegen (afzonderlijk bijgevoegd).
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7.5 Control-panel

Foto	7-5		Control-panel

Functie:
1 = Toets stand batterij
2 = Toets vulstand reservoirs
3 =  Mediaschakelaar ter omschakeling van voertuigbatterij op de batterij 

van de woonruimte (optie/extra)
4 = Hoofdschakelaar aan / uit
5 = Hoofdschakelaar verlichting
6 = Toets waterpomp
7 = Toets drukvermindering verwarming/radiator

	 →		Ampere-weergave	hier	niet	beschikbaar.

	 →		Voor	verdere	aanwijzingen	en	instructies	betreffende	het	control-panel,	
gelieve de gebruiksaanwijzing van de leverancier te raadplegen.

7.5.1 Accu-alarm en automatische uitschakeling

De accubewaking schakelt alle 12 verbruikers uit, indien de verzor-
gingsaccu onder de waarde van 10,5V  (gemeten in gebruikstoestand) 
blijft en hierdoor een uiterste ontlading (diepte-ontlading) drijgt.

	 →		Bij	accualarm,	verbruiker	uitschakelen	en	woonruimteaccu	d.m.v.	het	
230V-net volledig opladen.

	 	 →		Indien	de	accu	over	een	langere	tijdduur	uiterst	ontladen	wordt,	
wordt de accu van het voertuig onherstelbaar beschadigd.

	 →		Indien	de	spanning	van	de	accu	(opbouw)	onder	10,5	V	valt,	schakelt	
de accu-bewaking alle 12V verbruikers automatisch uit.

	 	 →		Alle,	direkt	aan	de	accu	(opbouw)	aangesloten	verbruikers	worden	
door deze inrichting niet bewaakt.

	 	 →		Bij	een	spanning	met	meer	als	12	V,	schakelen	alle	verbruikers	auto-
matisch terug aan.
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7.5.2 Water- en afvalwaterpeil (tanks) controleren

Door een keer op de toets (2) te drukken, verschijnt aan de linkerkant 
van het display de schoonwatertank en aan de rechterkant de vuilwa-
tertank. Door nog eens op de toets (2) te drukken, verschijnt een extra 
tank	(b.v.	fecaliëntank)	op	het	display.	(optie)

 Attentie:
	 	 →		Indien	het	vulpeil	foutief	wordt	weergegeven,	zijn	de	sonden	van	de	

tanks te reinigen.

7.5.3 Hoofdschakelaar 12 V

De 12V hoofdschakelaar (druktoets 4 aan het control-panel) schakelt 
de 12V-verzorging van de woonruimte aan en uit.

	 →		Om	de	verzorgingsaccu	onnodig	te	ontladen,	is	het	raadzaam	de	
12V hoofdschakelaar uit te schakelen indien U het voertuig verlaat.

7.6 Het elektroblok

Het elektroblok stuurt de complete verdeling en beveiliging van de 12 V 
stroomkringen, ook andere stuur- en bewakingsfuncties. Het elektroblok 
funktioneert enkel in verbinding met het control panel.

Het elektroblok (3) bevindt zich in de garage achter een veiligheids-
rooster (2).

Foto	7-6		Elektroblok	in	de	garage

	 →		Verdere	gegevens	en	informaties	betreffende	het	elektroblok	kunt	U	
in het handboek van de leverancier nalezen (bijgevoegd).
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7.6.1 Veiligheidsrooster

Ter beveiliging van onvoorziene of toevallige bediening, zijn het elektro-
blok en het laadtoestel achter een afneembaar, luchtdoorlatend rooster 
gebracht.

Foto	7-7		Veiligheidsrooster	elektroblok	en	laadtoestel

Veiligheidsrooster	verwijderen / plaatsen:
•		De	vijzen	(1)	na	elkaar	door	een	kwart-draaiing	naar	links	losmaken.
•		Veiligheidsrooster	verwijderen.
•		Na	afloop	van	herstellingen	het	rooster	onmiddellijk	terug	plaatsen	

door in omgekeerde volgorde te werk te gaan.

 →		Het	rooster	onmiddellijk	na	afloop	van	herstellingen	aan	het	elektro-blok	
terugplaatsen, ter beveiliging van onvoorziene of toevallige bediening.
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7.7 Het laadtoestel

Het laadtoestel (3) bevindt zich in de garage achter een veiligheids-
rooster (2).

Ter beveiliging van onvoorziene of toevallige bediening, zijn het elektro-
blok en het laadtoestel achter een afneembaar, luchtdoorlatend rooster 
gebracht ( Hoofdstuk 7.6.1, Veiligheidsrooster).

Foto 7-8  Laadtoestel in de garage

De schakelnet-oplader CB-516 is speciaal voor de caravan- en boots-
branche	ontwikkeld	en	laadt	12 V	lood/gel	accus	op.
Deze	speciale	oplader	is	tegen	oververhitting	beveiligd.	De	12  V-uitgangen	
zijn tegen kortsluiting beveiligd.
Na	het	bereiken	van	de	maximale	ladespanning,	behoudt	deze	oplader	
het optimale ladeniveau.
De speciale functie „herleving“ zorgt voor een langere accuduur en een 
betere prestatiecapaciteit van de accu, zonder dat deze de ladereserves 
bedrijgt.
De technologie van het hoge frequentie-schakelnet maakt een hoge 
prestatiecapaciteit bei gering gewicht en kleine dimensies (afmetingen) 
mogelijk.

	 →		Voor	verdere	aanwijzingen	en	instructies	betreffende	de	schakelnet-
oplader, gelieve de gebruiksaanwijzing van de leverancier te raadplegen.
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7.8 Zekeringen

 →		Defecte	zekeringen	enkel	vervangen	als	de	oorzaak	van	het	defect	
bekend en uit de weg is geruimd.

→		Zekeringen	nooit	overbruggen	of	herstellen.

De	verbruikers,	die	in	het	woongedeelte	aan	de	12  V-	verzorging	zijn	
aangesloten, zijn door speciale zekeringen beveiligd.

7.8.1	 Zekeringen	model	c - line

Foto	7-9		Zekeringen	model	c- line

Uitleg:

Foto.Nr. Beschrijving

1
Opbergruimte buitenkant, modellen	3.7 / 3.8 / 4.3
Zekering 125 A toevoer hoofdschakelaar
Zekering 50 A Hoofdzekering batterij woonruimte

1.1
Opbergruimte buitenkant
Zekering 125 A toevoer hoofdschakelaar
Zekering 50 A Hoofdzekering batterij woonruimte

2

 Zekeringen in bereik voetruimte bestuurderszijde
Zekering	15	A	Verwarming	buitenspiegel	(I-Modellen)
Relais	verwarming	buitenspiegel	(I-Modellen)
Zekering	2	A	Instelling	buitenspiegel	(I-Modellen)
Relais	klemhaak	15	-	Ontsteking,	Dagrijlicht	3 A
Zekering	20	A	Electrische	raambediening	(Zekeringshouder	Fiat,	F47)
Zekering 3 A Achteruitrijcamera (optioneel)
Zekering	3	A	Bochtlicht	(optioneel,	I-Modellen)

3 Motorruimte bestuurderszijde
 Zekeringen Webasto (zie Webasto)

4

Voertuigbatterij (voltractiebatterij)
Zekering 50 A opbouw
Zekering 25 A bestuurderscabine
Zekering	20	A	Electrische	raambediening	(I-Modellen)

5

Dubbele bodem vóór de zijdelingse zitplaats
Zekering 2 x 5 A laterale markeringslichtjes
Zekering	5	A	Dynamo	D+
Zekering 30 A Koelkast 12 V-werking
2 x Relais instapplank/instaptrede celdeur (entree)
Zekering 30 A Solar-installatie (optioneel)
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Vervolg		Zekeringen	model	c - line

Foto	7-10		Zekeringen	model	c-line

Uitleg:

Foto.Nr. Beschrijving

5.1

Dubbele bodem vóór de zijdelingse zitplaats, model 3.8
Zekering 2 x 5 A laterale markeringslichtjes
Zekering	5	A	Dynamo	D+
Zekering 30 A Koelkast 12 V-werking
2 x Relais instapplank/instaptrede celdeur (entree)
Zekering 30 A Solar-installatie (optioneel)

6

Elecromodule	CBE,	Lader,	230	V- Veiligheidsschakelaar	in	garage	
Zekering 10 A Truma-verwarming
Zekering 5 A Alde-verwarming (Optioneel)
Zekering 20 A Alarminstallatie (Optioneel)

7 Opbergruimte buitenkant, modellen	3.7 / 3.8 / 4.3
Zekering 40 A omvormer (Optioneel)

7.1 Opbergruimte buitenkant
Zekering 40 A omvormer (Optioneel)

8
Bovenkastje / hangkastje	zijdelingse	zitplaats	 
(Modellen met zijdelingse zitplaats)
Zekering 20 A Solarregelaar (Optioneel)

8.1 Sideboard naast de bijrijderstoel
Zekering 20 A Solarregelaar (Optioneel)

8.2 Bovenkastje	keuken	(T- Modellen	zonder	zijzitje)
Zekering 20 A Solarregelaar (Optioneel)

9 Bovenkastje / hangkastje
Zekering 5 A SAT Teleco - Bedieningscomponent (Optioneel)

9.1 Onder de koelkast
Zekering 5 A SAT Teleco - Bedieningscomponent (Optioneel)

10 Koelkast boven het ventilatieroostertje buitenzijde
Relais koelkast

11 Onder de keuken
Glazen zekering 315 mA Alde-Booster (Optioneel)
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7.9 Lichtschakelaar / Schakelaar

De motorhome is met verschillende verlichtingselementen ingericht. 
Deze kunnen onafhankelijk van elkaar worden bediend.

1

4

3

A

CA 0987

2

B C

5 6

7

8

8 6

7

Foto 7-11   Lichtschakelaar

Verklaring:
A    Lichtschakelaar entree
 1. Voortentverlichting
 2. Verlichting bestuurderscabine, dimbaar
 3. Verlichting woongedeelte, dimbaar 
	 4.	In-	en	uitschuiven	van	de	instaptrede

B   Lichtschakelaar keuken bij afgescheiden badkamer
 5. Verlichting douche
 6. Verlichting baldakijn keuken
 7. Verlichting baldakijn woongedeelte 
 8. Verlichting baldakijn natte cel

C   Lichtschakelaar keuken bij combi-badkamer
 9. Verlichting baldakijn keuken
 10. Verlichting baldakijn woongedeelte
 11. Verlichting baldakijn natte cel

Aanmerking: 
Bij sommige modellen is de schakelaar (5) ingebouwd, bij andere is de 
functie gekoppeld aan de voortentlamp.

Verlichtingselementen in- / uitschakelen:
•	Control-Panel	inschakelen	( Hoofdstuk 7.5, Control-Panel).
•	Toets	voor	verlichting	drukken	( Hoofdstuk 7.5, Control-Panel).
•		Om	de	gewenste	verlichtingselementen	aan	en	uit	te	schakelen,	de	

respektievelijke schakelaar drukken.
•		Bij	dimbare	verlichtingselementen	de	resp.	lichtschakelaar	zo	lang	

drukken tot het gewenste licht wordt bereikt.

	 →		Wanneer	de	lampen	tijdens	het	dimmen	„brommen“,	de	lichtknop	
nogmaals kort indrukken.
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Overzicht

In	dit	hoofdstuk	vindt	U	belangrijke	raadgevingen	/	aanwijzingen		i.v.m.	
de gasinstallatie van Uw voertuig.

Deze aanwijzingen betreffen:
•	De	veiligheid
•	Gasverbruik
•	Vervangen	van	gasflessen
•	Gaskranen
•	Externe	gasaansluiting

De bediening van de op gas bedreven toestellen/apparaten wordt in 
hoofdstuk 9 beschreven.

8. Gasinstallatie

8.1 Veiligheid

 →		Voor	het	wegrijden	alle	gaskranen/ventielen	en	de	hoofdgaskraan	 
afdraaien. Uitzondering: indien de verwarming van de woonruimte 
tijdens	het	vervoer	bedreven	wordt	→	gaskraan	voor	“verwarming“	
en het hoofdontgrendelingsventiel open laten.

→		Tijdens	het	(bij)tanken	van	het	voertuig	op	veerponten	of	in	de	 
garage, erop letten dat er geen vuurstel (gasfornuis, radiator, boiler, 
enz.) aan is. De gasinstallatie enkel door vakkundig personeel laten 
herstellen of veranderen.

→		De	gasinstallatie	vooraleer	ingebruikneming,	maar	beslist	alle	2	jaar,	
door een geautoriseerde werkplaats laten controleren. Dit geldt ook 
voor voertuigen die nog niet zijn toegelaten. Bij veranderingen aan 
de gasinstallatie, moet deze onmiddellijk door erkend personeel/ 
vakkundige werkplaats worden gekeurd.

→		Veranderingen	en	herstellingen	aan	de		gasinstallatie	enkel	door	
vakkundig personeel laten uitvoeren.

→		Bij	een	defect	aan	de	gasinstallatie	(gasreuk,	hoog	gasverbruik)	 
bestaat	er	explosiegevaar.	De	hoofdkraan	aan	de	gasfles	onmiddellijk	
toedraaien.	Ruiten	en	deuren		opendoen.	Niet	roken.	Vlammen	 
vermijden en geen elektrische schakelaars bedienen (starter,  
lichtschakelaars enz.). Defect door een geautoriseerde werkplaats 
laten herstellen.

→		Voor	ingebruikneming	van	open	vuur	(gasfornuis),	een	dakluik	 
openen.

→		Indien	het	voertuig	en	de	op	gas	bedreven	toestellen	niet	gebruikt	
worden,	de	hoofdgaskraan/hoofdventiel	van	de	gasfles	sluiten.

→		Indien	meerdere	gastoestellen	voorhanden	zijn,	moet	voor	elk	 
gastoestel een gaskraan voorhanden zijn. Wanneer niet alle toestellen 
in gebruik zijn, moet de respectieve gaskraan worden toegedraaid.

→		Gasknopjes/gasontstekingen	(gasfornuis)	moeten,	nadat	de	vlam	is	
uitgegaan, binnen een minuut worden uitgeschakeld. Een duidelijk 
klikken moet hoorbaar zijn. Regelmatig de functie hiervan controleren.

Gasinstallatie
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 →		De	ingebouwde	gastoestellen	zijn	voor	het	gebruik	van	Propaangas,	
Butagas, of een mengsel van beide gassen, uitgerust.  
De gasdrukregelaar en alle ingebouwde gastoestellen zijn voor een 
bedrijfsdruk van 30mbar uitgerust.

→		Propaangas		kan	bij	–	42°,	butagas	enkel	t.e.m.	0°	C	vergassen.	 
Vanaf deze temperaturen is er geen gasdruk meer voorhanden. 
Daarom in de winter geen butagas gebruiken.

→		De	gasslang	aan	de	aansluiting	van	de	gasfles	regelmatig	controleren	
(lekkages). De gasslang mag geen scheurtjes hebben en ook niet 
poreus zijn. De gasslang bij behoefte door een geautoriseerde  
werkplaats laten vervangen.

→		De	gasbak	is	een	naar	buiten	open	ruimte	(in	samenhang	met		zijn	
constructie en functie). De standaard ingebouwde opening is dwin-
gend om gas naar buiten te kunnen laten onsnappen. Deze opening 
is standaard en is nooit af te dekken of toe te maken.

→		De	gasbak	niet	als	laadvak	voor	andere	voorwerpen	of	toestellen	 
gebruiken.

→		De	gasbak	is	voor	onbevoegde	personen	af	te	sluiten	(geen	toegang	
voor onbevoegden).

→		De	hoofdgaskraan	aan	de	gasfles	moet	steeds	gemakkelijk	 
toegankelijk zijn.

→		Enkel	gastoestellen	gebruiken	(bvb.	gasgrill/barbecue)	,	die	voor	een	
gasdruk van 30mbar zijn uitgerust.

→		De	gasuitlaatpijp	moet	dicht	en	vast	aan	de	verwarming	en	de	
schoorsteen zijn aangesloten en mag geen beschadigingen vertonen.

→		Uitlaatgassen	moeten	steeds	ongehinderd	in	de	vrije	lucht	kunnen	
ontsnappen en verse lucht moet evenzo ongehinderd binnen kunnen 
stromen. Om deze reden moet het voertuig rondom steeds vrijge-
houden worden van sneeuw“dammen“ e.a. De openingen steeds vrij 
en zuiver houden.
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8.2 Wat U over gas moet weten

De eigenschappen van gas
Gas	is	een	petroleumprodukt	dat	officieel	„gecondenseerd	petroleumgas/
petroleumgascondensaat“ wordt genoemd.
Het is voornamelijk samengezet uit propaangas en butagas.
Propaangas	bezit	het	voordeel,	dat	het	nog	bij	–42°	kan	worden	 
gebruikt,	terwijl	butagas	onder	0°	beperkt	of	niet	te	gebruiken	is.	In	de	
fles	is	gas	zowel	vloeibaar	als	gasvormig.	Door	de	druk,	die	ontstaat	als	
de	fles	wordt	gevuld,	verandert	het	gas	zich	in	vloeistof.	Wordt	het	 
ventiel	van	de	gasfles	nu	geopend,	gaat	het	weer	in	gasvorm	over.	Gas	
is in zoverre gevaarlijk, daar lekkend gas ontvlambaar is en zodus  
explosief. 
Gezien propaan éénenhalf keer en buta dubbel zo zwaar is als lucht, 
daalt het gas op het laagst mogelijke punt.

Gas is volledig vrij van giftstoffen. Het inademen ervan kan echter een 
narcotiserende werking veroorzaken zoals ademnood en onpasselijkheid. 
Door het inademen van normale lucht en zuurstof verdwijnen deze 
symptomen snel. Gezien gas giftvrij is en zwaarder als lucht, wordt het 
met reukstoffen vermengd, die het gas een duidelijke, typische geur  
geven.

	 →		Het	aan	het	propaangas	toegevoegde	butaangas	kan	onder	0°C	niet	
meer overgaan in de gasvormige toestand. Let er daarom op, dat 
zich aan het einde van de winter nog een resthoeveelheid butaangas 
in	de	gasfles	resp.	de	gastank	bevindt.	Gastanks	kunnen	tot	80%	
zijn gevuld met butaangas!

 

Verbranding

	 →		Bij	volledige	verbranding	van	gas	onstaat	slechts	kooldioxyde	(CO2) 
en waterdamp, net zoals bij het uitademen. Om een volledige  
verbranding te bereiken, is een goede luchttoevoer/verluchting 
noodzakelijk. De vlam heeft een zwakke blauwe kleur met een  
groene kern. Gas is uitgesproken milieuvriendelijk en vormt bij  
volledige	verbranding	geen	roet.	In	de	fles	is	het	onbeperkt	houdbaar	
zonder aan qualiteit te verliezen.

Druk
De druk van gasbedreven campingtoestellen/uitrusting bedraagt 
30	mbar.	Door	de	drukval-regelaar	wordt	de	gasdruk	in	de	fles	op	 
30 mbar beperkt.



c_line_201409_V00_nl96

8 Gasinstallatie

8.3 Gasverbruik

	 →		De	gegevens	over	het	gasverbruik	van	de	afzonderlijke	gastoestellen	
zijn gemiddelde richtgetallen.

Verbruiker Gasverbruik in g/h
Verwarming ca. 170 - 490
Fornuis	per	kookplaat ca. 140 - 165
Koelkast ca. 18 - 30 

8.4	 Gasflessen

 →		Gasflessen	enkel	in	de	gasbak	meevoeren.
→		Gasflessen	in	verticale	stand	in	de	gasbak	zetten	en	zo	vastmaken	

dat ze niet kunnen draaien.
→		Vooraleer	de	gasdrukregelaar	of	de	gasslang	van	de	gasfles	te	 

nemen,	hoofdgaskraan/ventiel	van	de	gasfles	sluiten.	
→		De	gasdrukregelaar	enkel	van	hand	aan	de	gasflessen	aansluiten.	

Geen gereedschap gebruiken.
→		Uitsluitend	speciale	gasdrukregelaars	met	veiligheidsventiel	voor	

speciaal gebruik in voertuigen nemen. Andere gasdrukregelaars zijn 
niet toegelaten en voldoen niet aan de vereisingen en de sterke 
belasting.

→		Enkel	11	kg	of	5	kg	gasflessen	gebruiken.	Campinggasflessen	met	
ingebouwd	terugslagventiel	(blauwe	flessen	met	maximum	2,5		resp.	
3 kg inhoud) kunnen in uitzonderingen, maar enkel met veiligheidsventiel, 
worden gebruikt.

→		Voor	externe	gasflessen	een	mogelijk	korte	gasslang	nemen	(max.	
150 cm).

→		Gasslang	regelmatig	op	slijtage	en	scheurtjes	controleren	en	op	het	
vervaldatum letten.

	 →		De	vijzen	aan	de	gasdrukregelaar	hebben	een	linkswinding.
	 	 →		De	gasdrukregelaar	vermindert	de	gasdruk	in	de	gasfles	en	past	het	

zo aan de bedrijfsdruk van de gastoestellen aan.
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8.5	 Gasflessen	vervangen

	 →		Na	het	vervangen	van	de	gasflessen	controleren	of	aan	de	 
aansluitingspunten gas vrijkomt (lekkages). Hiervoor de  
aansluitingspunten met een speciale „zoekspray“ (te verkrijgen bij 
een Carthago-klantendienst) inspuiten.

	 →		De	gasbak	bevindt	zich	naargelang	model	aan	de	linker	kant	van	 
het voertuig.

Foto	8-1		Gasflessen

Het	vervangen	van	de	gasflessen:
•		Laadklep	van	de	gasbak	openen.
•		Hoofdgaskraan/ventiel	(1)	aan	de	gasfles	toedraaien	(let	op	de	 

pijlrichting!).
•		Kartelmoer	(2)	opendraaien	(linkswinding).
•		Gasslang	van	de	gasfles	nemen.
•		Bevestigingsriemen	losmaken	en	de	lege	gasfles	eruit	nemen.
•		Volle	gasfles	in	de	gasbak	zetten	en	met	de	bevestigingsriemen	 

vastmaken.
•		Gasslang	aan	de	gasfles	zetten	en	kartelmoer	(2)	van	hand	vast	 

toedraaien (linkswinding).
•		Laadklep	van	de	gasbak	afsluiten.

	 →		Vooraleer	de	gasfles	wordt	opengedraaid,	gelieve	eerst	de	instructies	
op het plakplaatje (secomations-systeem) te raadplegen.

	 →		gasslangen	zijn	steeds	zonder	knikken	te	installeren	(linker	slang	
aan	rechter	fles,	rechter	slang	aan	linker	fles).	Indien	niet,	kan	het	 
bij de gastoevoer tot storingen komen.
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8.6 Gasontgrendelingsventiel / gaskraan

Foto	8-2		Gasontgrendelingsventiel/gaskraan

In	het	voertuig	bevindt	zich	voor	elk	gas	bedreven	toestel	een	 
afzonderlijke gaskraan/ventiel. De gaskranen bevinden zich onder het 
werkblad in de keuken. Op elke kraan is een symbool/icoon voor het 
respectievelijke toestel aangebracht.

Verklaring:
1 = fornuis
2 = koelkast
3 = verwarming
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8.7	 Externe	gasaansluiting	(meeruitvoering)

 →		Indien	de	externe	gasaansluiting	niet	gebruikt	wordt,	steeds	het	 
ontgrendelingsventiel/gaskraan toedraaien.

→		Enkel	externe	gasverbruikers	aan	de	externe	gasaansluiting	 
aansluiten, die een passende adapter hebben.

→		Enkel	externe	gasverbruikers	aansluiten,	die	voor	een	bedrijfsdruk	
van 30mbar zijn uitgerust.

→		Erop	letten,	dat	na	het	aansluiten	en	na	het	openen	van	de	gaskraan	
geen	gas	uit	het	aansluitingspunt	kan	ontwijken.	Indien	de	 
gasaansluiting niet dicht is, ontsnapt gas in het vrije. Onmiddellijjk de 
gaskraan	en	het	hoofdventiel	aan	de	gasfles	toedraaien.	De	externe	
gasaansluiting door een vakkundige werkplaats laten controleren.

→		Tijdens	het	aansluiten	van	een	externe	gasverbruiker,	erop	letten	dat	
er zich geen vonkbronnen in de buurt van de externe gasaansluiting 
bevinden.

→		De	externe	gasaansluiting	niet	voor	het	vullen	van	gasflessen	 
gebruiken. Gelieve het plakplaatje met aanwijzingen, dat aan de  
externe gasaansluiting is aangebracht,  te raadplegen.

Foto	8-3	Externe	gasaansluiting

De externe gasaansluiting bevindt zich aan de linkerkant van het voer-
tuig in een buitenbergruimte.

Verklaring:
1 = Gaskraan
2 = Aansluiting
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Overzicht

In	dit	hoofdstuk	vindt	U	raadgevingen	/	aanwijzingen		i.v.m.	de	ingebouwde	
toestellen van Uw voertuig.

Deze aanwijzingen zijn enkel gericht op de bediening van de toestellen. 
Verdere informaties en instructies vindt U in de resp. gebruiksaanwijzingen 
van de leveranciers, afzonderlijk bijgevoegd. 

Deze bedieningsaanwijzingen betreffen:
•		De	verwarming
•		Het	gasfornuis
•		De	koelkast
•		Optioneel

9. Ingebouwde toestellen

9.1 Algemeen

	 →		De	warmtewisselaar	van	de	warmeluchtverwarming	moet	na	30	jaar,	
de warmtewisselaar van de warmwaterverwarming na 10 jaar worden 
vervangen. Het vervangen mag enkel door de leverancier van de 
verwarming of door een geautoriseerde werkplaats gebeuren.  
De opdrachtgever is in dit geval de eigenaar van het voertuig of de  
persoon die het voertuig gebruikt.

	 	 →		Veiligheidsredenen	bepalen	dat	vervangdelen	voor	de	chauffage	
steeds aan de gegevens van de leverancier moeten voldoen.  
De vervangdelen mogen enkel door de leverancier of door een 
geautoriseerde werkplaats  worden geinstalleerd.

	 →		Voor	verdere	informaties	en	instructies	gelieve	de	resp.	gebruiksaan-
wijzingen van de leverancier te raadplegen (afzonderlijk bijgevoegd).

Naargelang	model	van	het	voertuig	zijn	de	volgende	toestellen	ingebouwd:	
verwarming/boiler,	fornuis	en	koelkast.	In	de	gebruiksaanwijzing	van	het	
voertuig wordt enkel de bediening en de bijzonderheden van deze  
toestellen beschreven.
Vooraleer ingebruikneming van een op gas bedreven ingebouwd toestel, 
steeds	de	hoofdgaskraan	aan	de	gasfles	en	de	betreffende	kraan	voor	
het toestel opendraaien.

Ingebouwde toestellen
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9.2 Verwarming / Chauffage

 Explosiegevaar!
→		Gas	nooit	onverbrand	laten	ontsnappen.
→		Bijvullen	van	brandstof	in	de	tank	op	veerponten	en	in	de	garage:	

verwarming wegens explosiegevaar uitschakelen.

	 →		De	ventilatie	schakelt	automatisch	aan,	als	de	verwarming	in	gebruik	
wordt	genomen,	en	draait	constant	verder.	Indien	de	accu	van	de	
woonruimte niet aan een 230 V-voorziening is aangesloten, wordt 
door het constante bedrijf van de verwarming de accu van de  
woonruimte extreem belast.Gelieve eraan te denken dat de accu  
enkel een beperkte voorraad aan energie kan opslaan.

Indien	de	verwarming	voor	de	eerste	keer	in	gebruik	wordt	genomen,	
kan	korttijdig	een	onaangename	rook-	en	geurontwikkeling	ontstaan.	In	
dit geval de verwarming onmiddellijk via de schakelaar op het hoogste 
niveau zetten, venster en deuren opendoen en goed verluchten. Rook 
en geur verdwijnen na korte tijd vanzelf. 

Om de gewenste temperatuur in de woonruimte te bereiken, gelieve de 
blazers in de woonruimte open resp. toe te doen.

	 →		De	blazers	die	zich	in	de	dubbele	vloer	bevinden	NIET	opendoen.	
Door het uitstromen van de warme lucht kunnen de slangen, die in 
de dubbele bodem werden geinstalleerd, worden beschadigd.

	 	 →		De	lucht	wordt	uit	het	woongedeelte	aangezogen.	De	filter	regelmatig	
op vuil controleren en reinigen.

	 →		Laat	ventilatieopeningen	in	de	garage	in	het	koude	jaargetijde	open	
om het achterbed van onder te verwarmen. 
Dit voorkomt condensvorming door koudebrug.

 	→		Voor	verdere	informatie	en		instructies	voor	instandhouding	 
betreffend de verwarming, gelieve de gebruiksaanwijzing van de  
leverancier te raadplegen, dewelke met het voertuig worden  
meegeleverd.

9.2.1 Water uit boiler en leidingen

	 →		Indien	vriesweer	drijgt,	moet	de	boiler	volledig	worden	afgetapt.	 
Beschadigingen, veroorzaakt door vorst, worden van de garantie  
uitgesloten.

	 	 →		De	aflaatkraan	is	en	enkel	onder	bepaalde	condities	vorstvrij.	 
Moest de kraan door eis of vuil worden verstopt, is het automatische 
leegmaken niet mogelijjk. De verwarming/radiator kan hierdoor worden 
beschadigd.

 	→		De	afvoerkraan	kan	alleen	worden	gesloten,	wanneer	de	dubbele	
bodem	voldoende	(ca.	10°C)	is	verwarmd.

	 	 →		Voor	de	afvoerkraan	is	een	verwarmingselement	als	speciale	
uitrusting verkrijgbaar (wend u aan uw Truma-monteur).
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De afvoerkranen (A) en (B) zijn bij de hete lucht verwarming onder 
de combi-kast in het woongedeelte ingebouwd. Daartoe de daarvoor 
gedachte bodemklep openen.

Foto	9-1		Aftapkraan	(A)	boiler	|	Aftapkraan	(B)	waterinstallatie

	 →		Tuimelaar	(3)	van	de	aftapkraan	(B)	enkel	vertikaal	of	horizontaal	
zetten, nooit omdraaien! Het verdraaien van de tuimelgrendel kan de 
dichting van de aftapkraan beschadigen -> hierdoor wordt deze 
ondicht en kan beginnen lekken. 
Bij verkeerd gebruik, vervalt de waarborg t.o.v. Carthago.

Vullen:
•		Aftapkraan (A) sluiten. Hiervoor de knop (1) indrukken en gelijktijdig (2).
•		Abftapkraan	(B)	sluiten.	Hiervoor	de	tuimelaar	(3)	horizontaal	zetten.
•		Pomp	via	het	Control	Panel	aanschakelen.
•		Alle	sproeikoppen	(douche)	en	waterkranen	opendraaien	en	op	“warm”	

zetten. De waterpomp pompt nu water uit de watertank naar de boiler.
•		Waterkranen	e.d.	open	laten	t.e.m.	het	water	zonder	blaasjes	uit	de	

kraan komt. De boiler is gevuld.
•		Waterkranen	en	sproeikoppen	toedraaien.

Leegmaken:
•		Boiler	uitschakelen.
•		Alle	sproeikoppen	(douche)	en	waterkranen	opendraaien	en	op	 

„lauwwarm“ zetten (middelste positie).
•		Abftapkraan	(A)	opendoen.	Hiervoor	de	draaigrendel	(2)	naar	links	

draaien (tegen de wijzers van de klok).
•		Aftapkraan	(B)	openen.	Hiervoor	de	tuimelaar	(3)	vertikaal	zetten. 

De boiler wordt zo via de aftapkranen naar buiten geleegd.
•		Controleren	of	het	water	uit	de	boiler	wordt	afgevoerd.
•		Om	de	watervoorziening	volledig	af	te	tappen,	moet	de	pomp	via	het	

Control Panel worden aangeschakeld.

	 →		Voor	verdere	informatie	en		instructies	voor	instandhouding	 
betreffend de verwarming, gelieve de gebruiksaanwijzing van de  
leverancier te raadplegen, dewelke met het voertuig worden  
meegeleverd.
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9.2.2 Warmwaterverwarming/chauffage Alde (Optioneel)

	 →		Deze	verwarming	nooit	zonder	verwarmingsvloeistof	gebruiken.
	 	 →		Geen	gaten	in	de	bodem/vloer	van	de	woonruimte	boren.	Hierdoor	

kunnen de leidingen, die zich onder de vloer bevinden, worden 
beschadigd.

	 	 →		Indien	vriesweer	drijgt	of	indien	het	voertuig	niet	wordt	gebruikt,	is	
het nodig de warmwatertank en de boiler volledig af te tappen. 
Beschadigingen aan het verwarmingssysteem, veroorzaakt door 
vorst, worden van de garantie uitgesloten.

	 →		Nadat	de	verwarming	de	eerste	keer	wordt	aangezet,	raadt	Carthago	
aan, de verwarmingsinstallatie te ontluchten en het vulpeil van het 
compensatortankje (met koelwater) te controleren.

	 	 →		De	verwarming	functioneert	ook	zonder	gevulde	boiler.
	 	 →		Bij	storingen	of	onderhoudswerkzaamheden	moet	in	het	algemeen	

de verwarming worden ontlucht.

Foto	9-2		Alde-verwarming	Compact	3020

De warm water verwarming Alde Compact 3020 wordt via het bedien-
tableau gestuurd.

 	→		Voor	verdere	informaties	en	instructies	betreffende	bediening	en	
onderhoud van de warmwaterverwarming Alde Compact 3010, gelieve 
de resp. gebruiksaanwijzingen van de leverancier te raadplegen 
(afzonderlijk bijgevoegd).
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9.2.3 Warmtewisselaar voor de verwarmingskringloop (Optioneel)

Door de installatie van de warmtewisselaar in de kringloop van het koel-
water, wordt de warmteovergang van de motor-water-kringloop naar de 
opbouw-water-verwarmingskringloop mogelijk gemaakt.

Foto	9-3	Ontgrendelingsventiel/kraan	Warmtewisselaar

Verwarmen d.m.v. de warmtewisselaar:
•	Ontgrendelingsventiel	(1)	openen
•		Circulatiepomp	voor	de	opbouw-water-verwarmingskringloop	via	het	

Alde-Panel inschakelen.

	 →		Omdat	de	ALDE	opbouw-verwarmingskringloop	in	de	zomer	niet	
zonder toezicht zou doorverwarmen, is het ontgrendelingsventiel te 
sluiten.

9.2.4 Motor voorgloeien (Optioneel)

 Door een foutieve bediening loopt de motor schade op!
	 	 →		Gelieve	de	pomp	ter	motorvoorgloeiing	tijdens	het	rijden	uit	te	

schakelen.
	 	 →		Indien	de	pomp	aan	is,	kan	dit	schade	aan	de	motor	veroorzaken.

D.m.v. de warmtewisselaar heeft U de mogelijkheid de kringloop (koel-
water) van de motor te verwarmen.
Om de kringloop van het koelwater te verwarmen is het nodig de 
schakelaar, die zich aan de éénpersoonsbank bevindt, aan te schakelen.

	 →		Voordat	u	de	pomp	voor	de	motorvoorverwarming	inschakelt,	het	
verwarmingssysteem verwarmen.
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9.2.5  Warmtebooster in verbinding met het bestuurdersportier (Optioneel)

Door het bijschakelen van de warmtebooster (foto 9-4,1) wordt de 
beinvloeding van koude lucht via het bestuurdersportier verminderd. 
Door deze luchtcirculatie wordt een hogere luchteffectiviteit/temperatuur 
bereikt.

Tip:
•		De	warmtebooster	werd	enkel	in	verbinding	met	het	bestuurdersportier	

geinstalleerd!
•		De	levensduur	van	de	booster	kan	worden	verlengd	indien	de	blazers/

ventilatie op „langzaam/laag“ worden ingesteld.

Foto	9-4			Warmtebooster

Uitleg
1 = Warmtebooster
2	=	Schakelaar	(AAN	/	UIT)	voor	warmtebooster
3	=	Instelling	blazers/ventilatie	„snel/hoog“	(niet	aanbevolen)
4 = Uitschakelen blazers/ventilatie
5	=		Instelling	blazers/ventilatie	„langzaam/laag“	(fabriekinstelling	–	aan-

bevolen).
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9.2.6  Afvoeren water uit de boiler en de leidingen van de  
ALDE-verwarming  (Optioneel)

	 →		Indien	vriesweer	drijgt,	moet	de	boiler	volledig	worden	afgetapt.	
Beschadigingen, veroorzaakt door vorst, worden van de garantie 
uitgesloten.

Bij de huishoudaccu of onder een bodemklep in het woongedeelte zijn 
twee afvoerkranen ingebouwd. Gelieve de volgende gebruiksaanwijzing 
bij beide afvoerkranen te volgen.

Foto	9-5		Afvoerkraan	(open)	boiler	resp.	waterinstallatie

	 →		Tuimelgrendel	(3)	van	de	afvoerkraan		(B)	enkel	vertikaal	óf	hori-
zontaal	zetten,	NIET	verdraaien!	Het	verdraaien	van	de	tuimelgrendel	
kan de dichting van de afvoerkraan beschadigen -> hierdoor wordt 
deze ondicht en kan beginnen lekken. 
Bij verkeerd gebruik, vervalt de waarborg t.o.v. Carthago.

Boiler vullen:
•		Uitlaatkraan	sluiten.	Hiervoor	de	hendel	(1)	in	horizontale	stand	zetten.	

De Uitlaatkraan bevindt zich direct naast de verwarming.
•		Pomp	via	het	Control	Panel	aanschakelen.
•		Alle	sproeikoppen	(douche)	en	waterkranen	opendraaien	en	op	“warm”	

zetten. De waterpomp pompt nu water uit de watertank naar de boiler.
•		Waterkranen	e.d.	open	laten	t.e.m.	het	water	zonder	blaasjes	uit	de	

kraan komt. De boiler is gevuld.
•		Waterkranen	en	sproeikoppen	toedraaien.
Boiler aftappen:
•		Boiler	uitschakelen.
•		Alle	sproeikoppen	(douche)	en	waterkranen	opendraaien	en	op	„lauw-

warm“ zetten (middelste positie).
•		Uitlaatkraan	openen.	Hiervoor	de	hendel	(1)	in	verticale	stand	zetten.	
De	boiler	wordt	via	de	aflaatklep/uitlaatkraan	naar	buiten	afgetapt.

•		Controleren	of	het	water	uit	de	boiler	wordt	afgevoerd.
•		Om	de	watervoorziening	volledig	af	te	tappen,	moet	de	pomp	via	het	

Control Panel worden aangeschakeld.

	 →		Voor	verdere	informaties	en	instructies	betreffende	warmwater-
verwarming Alde Compact, gelieve de resp. gebruiksaanwijzingen 
van de leverancier te raadplegen (afzonderlijk bijgevoegd).  
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9.3 Het fornuis

 Explosiegevaar!
→		Gas	nooit	onverbrand	laten	ontsnappen.
→		Vooraleer	ingebruikneming	van	het	fornuis,	steeds	voor	voldoende	

verluchting zorgen. Kiepruiten of dakluik openen.
→		Het	fornuis	niet	als	verwarming	gebruiken.

9.3.1 Gasfornuis

 Explosiegevaar!
→		Tijdens	het	inschakelen	en	tijdens	het	koken	mogen	er	geen	 

brandbare voorwerpen e.d. in de buurt van het fornuis liggen.
→		Indien	de	kookplaat	wordt	aangestoken,	moet	dit	steeds	zichtbaar	

zijn en mag niet worden verdekt door een kookpot.

	 →		De	afdekking	uit	glas	niet	als	kookplaat	gebruiken.
	 	 →		De	afdekking	niet	toeklappen	als	het	fornuis	in	gebruik	is.
	 	 →		Let	erop	dat	het	formaat	van	de	pan	overeenkomt	met	de	grootte	van	de	

brander. Te grote pannen kunnen beschadigingen door hitteophoping 
veroorzaken.

	 	 →		De	afdekking	van	de	gaskookplaat		voorzichtig	toedoen	en	niet	laten	
vallen!

	 	 →		Indien	de	afdekking	toegeklapt	is,	deze	niet	met	zware	voorwerpen	
en druk belasten.

	 	 →		Geen	hete	kookpotten	op	de	afdekking	zetten.

Foto	9-6	Fornuis

Inschakelen / aansteken:
•	Fornuisafdekking/deksel	opendoen.
•	Metalen	plaat	opklappen	en	vastzetten.
•		Hoofdkraan	aan	de	gasfles	en	de	resp.	gaskraan	„Fornuis“	opendraaien.
•		Draaiknop	(1)	«	grote	vlam	»	indrukken	en	ingedrukt	houden.	Er	 

stroomt nu gas naar de brander. Kookplaat met de elektrische  
ontsteking (2) aansteken.

•		Draaiknop	(1)	na	het	ontsteken	van	de	kookplaat	nog	tijdens	 
15 seconden ingedrukt houden tot het veiligheidsventiel van de  
ontsteking zelf de gastoevoer kan houden.

•		Aan	hand	van	de	draaiknop	(1)	de	gewenste	vlam	afstellen.
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Vervolg Gasfornuis

Uitschakelen
•	Draaiknop	(1)	op	„0“	zetten.	De	vlam	gaat	uit.
•		Gaskraan	«	fornuis	»	en	de	hoofdgaskraan	aan	de	gasfles	terug	 

toedraaien.
•	Gaskookplaat	eerst	laten	afkoelen,	dan	eerst	de	afdekking	toedoen.

	 →		Als	de	vlam	uit	gaat,	wordt	d.m.v.	het	veiligheidsventiel	van	de	 
ontsteking de gastoevoer zelfstandig geblokkeerd.

	 →		Voor	verdere	informaties	en	instructies	betreffende	het	gasfornuis,		
gelieve de resp. gebruiksaanwijzingen van de leverancier te  
raadplegen.

9.4 De koelkast

Tijdens het rijden mag de koelkast niet over het boordnet (12 V stroom-
voorziening) worden bedreven.
Bij	een	omgevingstemperatuur	van	+	40°C,	is	een	optimale	 
koelcapaciteit	niet	meer	gewaarborgd.	In	dit	geval	is	het	verluchtings-
rooster van de koelkast te verwijderen om een betere verluchting te 
waarborgen.
De koelcapaciteit van zogenaamde absorptiekoelkasten bedraagt  
maximum	25°C	temperatuurverschil.
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9.4.1 Verschillende modellen

	 →		Voor	verdere	informaties	en	instructies	betreffende	de	koelkast,	 
gelieve de resp. gebruiksaanwijzingen van de leverancier (Dometic) 
te raadplegen (afzonderlijk bijgevoegd).

	 	 →		Verwijder	de	klittenbandafdekking	boven	de	koelkast	voor	onder-
houds- en reparatiewerkzaamheden.

	 →		Wanneer	de	koelkast	niet	gewoon	kan	worden	geopend,	kunt	u	de	
deur in geval van nood zoals beschreven ontgrendelen.

Foto	9-8		Koelkastdeur	ontgrendelen

•		Haal	de	afneembare	kunststof	lijst	(1)	voorzichtig	los.	Trek	de	lijst	(1)	
naar voren totdat de afdekking (2) kan worden verwijderd.

•		Trek	afdekking	(2)	voorzichting	uit	de	rondlopende	bevestigingslijsten	
(4) en leg de afdekking op een daarvoor geschikte plaats. Vermijd 
krassen of andere beschadigingen.

•		Ontgrendel	(3)	en	open	koelkastdeur.	Controleer	sluitmechanisme	op	
zichtbare functiestoring.

Terug inbouwen
•		Steek	afdekking	(2)	eerst	in	de	groef	aan	de	onderste	bevestigingslijst	

en schuif de afdekking vervolgens in de lijsten (4) aan de zij- en  
bovenkant.

•		Breng	daarna	de	kunststof	lijst	(1)	weer	aan.	Schuif	de	lijst	(1)	 
nauwkeurig in de geleidingen (5) terug.
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9.4.2 Gebruik tijdens de winter

	 →		Verluchtingsrooster	en	de	uitlaatpijp	voor	de	verbrandingsgassen	 
regelmatig controleren.

	 	 →		Sneeuw,	loof	en	andere	verontreinigingen	verwijderen.

	 →		Het	is	raadzaam,	de	winterafdekking	ook	dan	aan	te	brengen,	als	het	
voertuig langere tijd niet wordt gebruikt.

9.4.3 Het verluchtingsrooster van de koelkast verwijderen

Foto	9-9		Verluchtingsrooster	koelkast

•		Vijs	(1)	met	gereedschap	(schroevendraaier	met	gleuf)	een	kwart	 
linksom draaien.

•	Het	verluchtingsrooster	verwijderen.

9.4.4 Winterafdekking aanbrengen

Foto	9-10		Winterafdekking	koelkast

•	Het	koelaggregaat	is	tegen	temperaturen	onder	8°C	te	beveiligen.
•	Winterafdekking	aan	het	verluchtingsrooster	aanbrengen
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 9.5 Optioneel

9.5.1	 Koffiezetapparaat	in	de	hangkast

Foto	9-11			Koffiezetapparaat	in	de	hangkast

	 →		Koffietoestel	moet	uitgeschakeld	zijn,	vooraleer	het	in	de	hangkast	
wordt teruggeschoven.

	 	 →		Geen	water	in	het	koffiezetapparaat		laten,	indien	het	toestel	wordt	
opgeborgen in de hangkast.

Koffiezetapparaat	in-	/	uitschuiven:
•		Aan	de	hendel	(1)	trekken	tot	het	koffiezetapparaat	(2)	volledig	 

uitgeschoven is. Erp letten dat de weg vrij is. Eventueel de kraan (3) 
nach rechts opzij draaien.

•		Het	waterreservoir	van	het	koffiezetapparaat	(2)	met	de	uittrekbare	
slang van de kraan (4) vullen.

•		Om	het	koffiezetapparaat	(2)	terug	te	schuiven,	dit	aan	de	hendel	(1)	
volledig terug in de hangkast schuiven.

	 →		Informaties	ter	bediening	van	het	koffiezetapparaat	vindt	U	in	het	
handboek van de leverancier (bijgevoegd).
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9.5.2 Espressomachine in het bovenkastje

	 →		Gebruik	nooit	in	de	handel	verkrijgbare	koffiepadmachines!	De	door	
Carthago	ingebouwde	koffiezetapparaten	zijn	speciaal	afgestemd	op	
de in de camper ingebouwde omvormer.

	 	 →		Controleer	voordat	u	wegrijdt	of	de	koffiepadmachine	goed	in	de	sokkel	
is vastgeklikt. Dit voorkomt beschadiging door losse bevestiging.

Foto	9-12		Koffiepadmachine	in	de	hangkast

Espressomaschine in-/uitrijden:
•	Aan	de	greep	(1)	trekken	totdat	de	opgeborgen	espressomachine	(2)	
  volledig is uitgereden. Erop letten, dat zich geen voorwerpen in de 
  actieradius bevinden. Eventueel de kraan (3) naar rechts zwenken.
•	Om	de	espressomachine	(2)	op	te	bergen,	deze	aan	de	handgreep	(1)	
  vasthouden en in het bovenkastje terugschuiven.

	 →		Nadere	gegevens	en	aanwijzingen	over	de	koffiepadmachine	vindt	u	
in de meegeleverde gebruiksaanwijzing van de apparatuurfabrikant.
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9.5.2 Capsulemachine in het bovenkastje

	 →		Gebruik	nooit	in	de	handel	verkrijgbare	koffiepadmachines!	De	door	
Carthago	ingebouwde	koffiezetapparaten	zijn	speciaal	afgestemd	op	
de in de camper ingebouwde omvormer.

	 	 →		Controleer	voordat	u	wegrijdt	of	de	koffiepadmachine	goed	in	de	sokkel	
is vastgeklikt. Dit voorkomt beschadiging door losse bevestiging.

Foto	9-12		Koffiepadmachine	in	de	hangkast

Espressomaschine in-/uitrijden:
•	Aan	de	greep	(1)	trekken	totdat	de	opgeborgen	capsulemachine	(2)	
  volledig is uitgereden. Erop letten, dat zich geen voorwerpen in de 
  actieradius bevinden. Eventueel de kraan (3) naar rechts zwenken.
•	Om	de	capsulemachine	(2)	op	te	bergen,	deze	aan	de	handgreep	(1)	
  vasthouden en in het bovenkastje terugschuiven.

	 →		Nadere	gegevens	en	aanwijzingen	over	de	koffiepadmachine	vindt	u	
in de meegeleverde gebruiksaanwijzing van de apparatuurfabrikant.
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Overzicht

In	dit	hoofdstuk	vindt	U	belangrijke	raadgevingen	/	aanwijzingen		i.v.m.	
de sanitaire installatie van Uw voertuig.

Deze aanwijzingen betreffen:
•		De	watertank
•		De	volledige	waterinstallatie
•		De	afvalwater-/vuil-water-tank
•		WC-ruimte
•		Toilette

10. Sanitaire installatie

10.1 Waterverzorging

	 →		Watertank	enkel	met	water	vullen
	 	 →		Indien	vriesweer	drijgt,	de	volledige	waterinstallatie	aftappen	of	de	

chauffage aanzetten.
	 	 →		De	waterpomp	loopt	zonder	water	heet	en	kan	hierdoor	worden	 

beschadigd. De waterpomp nooit gebruiken indien de watertank leeg is.
	 	 →		De	watertank	is	voor	elk	gebruik	te	reinigen.

Het voertuig is voorzien van een ingebouwde watertank. Een elektrische 
waterpomp voorziet de waterverbruikers van water. Door het openen 
van de waterkraan zinkt de waterdruk in de waterleiding en de waterpomp 
schakelt automatisch aan, in zoverre aan het control panel de hoofd- en 
pompschakelaar werden geactiveerd.
De waterdruk kan aan de voorkant van de pomp worden bepaald.
De afvalwater-/vuil-water-tank vangt het vervuilde water op.
De digitale indicatie van het control panel kan het vulpeil van de water- en 
afvalwatertank aantonen.

	 →		Vooraleer	ingebruikneming	van	de	waterinstallatie	en	waterkranen,	
moet de waterpomp via de toets op het control panel worden  
geactiveerd.

	 	 →		Verhoog	de	waterdruk	bij	kloppende	waterpomp	of	draai	de	kraan	
verder open. Een kloppende waterpomp wijst niet op een defect!

Staand water in de watertank of in de waterleidingen wordt na korte tijd 
brak. Voor elke ingebruikneming van het voertuig zijn daarom de water-
leidingen en tanks met enige liter water goed door te spoelen. Hiervoor 
alle	waterkranen	en	sproeikoppen	(douche)	opendraaien.	Na	elk	gebruik	
van het voertuig moeten de watertank en de –leidingen volledig worden 
afgetapt.

Sanitaire installatie
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10.2 Watertank

10.2.1 Inhoud

Het volume van de schoon- en vuilwatertanks vindt u in de documentatie 
die bij het voertuig werd meegeleverd.

10.2.2 Waterinvulpijp

De waterinvulpijp bevindt zich, naargelang modeluitvoering, aan de  
linker-/rechterkant van het voertuig.
De water-invulpijp (1) is door de tekst „Water“ gekenmerkt.
De sluitdop wordt met de sleutel voor de laadkleppen buitenkant geopend 
en gesloten.

Foto	10-1		Waterinvulpijp

Openen:
•		Sleutel	in	de		slotcilinder	(1)	steken	en	een	kwart	linksom	draaien.	

Sleutel uit het slot trekken.
•		De	sluitdop	eveneens	een	kwart	linksom	draaien	en	eraf	nemen.
•		Watertank	vullen

Sluiten:
•		Sluitdop	op	de	waterinvulpijp	steken.	Sluitdop	een	kwart	rechtsom	

draaien. De sluitdop snapt in.
•		Sleutel	in	de	slotcilinder	(1)	steken	en	een	kwart	rechtsom	draaien.
•		Sleutel	uit	het	slot	trekken.
•		Controleren	of	de	sluitdop	„hol“	draait.
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10.2.3 Water

	 →		Om	de	water-/afvalwatertank	af	te	tappen,	moeten	de	uitlaatkranen,	
die zich in de dubbele bodem van het voertuig bevinden, worden 
opengedraaid.

	 	 →		Om	verwarringen	te	vermijden/uit	te	sluiten,	zijn	de	kranen	bij	de	
reservoirs/tanks overeenkomstig geinstalleerd.

	 	 →		De	uitlaatkraan	heeft	twee	posities: 
Open: 
De draaigrendel staat dwars tegen rijrichting 
Toe: 
De draaigrendel staat in rijrichting.

	 →		De	tanks	enkel	aftappen	op	speciaal	voorziene	plaatsen	met	riolen	
en op kampeerplaatsen die de mogelijkheid bieden vuil water af te 
tappen.

10.2.4 Waterinstallatie

 Het drooglopen veroorzaakt beschadigingen aan de waterpomp!
	 	 →		De	waterpomp	steeds	met	water	bedrijven.

	 →		Gelieve	bij	het	vullen	van	de	watertank	op	het	totaalgewicht	van	het	
voertuig te letten. Bij volle watertanks moet het laadvermogen  
navenant worden verminderd.

	 	 →		Het	vulpeil	van	de	tank	(vulproces)	kan	a.h.v	het	control	panel	 
worden gecontroleerd. 
Door de verschillende mogelijke vulhoeveelheden bij C-Line en 
C-Line XL, toont hier het control panel verschillende waterpeilen aan.

	 	 →		Zodra	het	vulpeil	100%	aantoont,	onmiddellijk	ophouden	met	vullen!

Tijdens het vullen moet de uitlaatkraan van de tank, die zich in de dubbele 
bodem bevindt, worden toegedraaid.
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Verfolg Waterinstallatie

Foto	10-2		Vullen	watertank

Watertank vullen:
•	Het	voertuig	waterpas	zetten.
•	Sluitdop	van	de	watertank	verwijderen	( hoofdstuk 10.2.2).
•		Bodemklep	(1)	vóór	de	badkamerdeur	verwijderen. 

Daarvoor de greep (2) eerst naar beneden drukken en dan de bodemklep 
(1) aan de ring naar boven trekken.

•	Watertank	vullen.
•	Bodemklep	(1)	precies	passend	sluiten.
•		Sluitdop	voor	de	watertank	( hoofdstuk 10.2.2) er terug op zetten en 

sluiten.

Watertank aftappen:
•	Het	voertuig	waterpas	zetten.
•		Bodemklep	(1)	vóór	de	badkamerdeur	verwijderen. 

Daarvoor de greep (2) eerst naar beneden drukken en dan de bodemklep 
(1) aan de ring naar boven trekken.

•	Afloopkraan	(3)	naar	links	draaien	en	zo	de	watertank	openen.
•	Restwater	d.m.v.	de	waterpomp	leegtappen.
•	Waterinstallatie	zo	lang	mogelijk	laten	(uit)drogen.
•		Afloopkraan	(3)	naar	beneden	duwen	en	tegelijkertijd	naar	rechts	draaien. 
Afloopkraan	(3)	handvast	toemaken.	Niet	met	geweld!
•	Bodemklep	(1)	precies	passend	sluiten.
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Gewichtsreducering tijdens het rijden

Foto	10-3		Gewichtsreducering

•		Draai	drainagekraan	(1)	3/4-slag	tegen	de	wijzers	van	de	klok	in,	om	
het gewicht te reduceren naar 20 l.
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 10.2.5	 Vullen	watersysteem / leidingen

Foto	10-4			Aftapkraan	(A)	boiler	|	Aftapkraan	(B)	waterinstallatie

	 →		Tuimelaar	(3)	van	de	aftapkraan	(B)	enkel	vertikaal	of	horizontaal	
zetten, nooit omdraaien! Het verdraaien van de tuimelgrendel kan de 
dichting van de aftapkraan beschadigen -> hierdoor wordt deze 
ondicht en kan beginnen lekken. 
Bij verkeerd gebruik, vervalt de waarborg t.o.v. Carthago.

Het Vullen:
•		Aftapkraan	(A)	sluiten.	Hiervoor	de	knop	(1)	indrukken	en	tegelijkertijd	

vergrendelen (2).
•		Aftapkraan	(B)	sluiten.	Hiervoor	de	tuimelaar	(3)	horizontaal	zetten.	
•		Alle	waterkranen	op	„warm“	zetten	en	opendraaien.
•	De	waterpomp	via	het	control	panel	aanschakelen.
•		De	waterkranen	zo	lang	open	laten	tot	het	water	zonder	blaasjes	uit	

de leiding komt. Enkel hierdoor is gewaarborgd, dat de boiler eveneens 
met water is gevuld .

•		Alle	waterkranen	op	„koud“	zetten	en	open	laten.	De	leidingen	voor	
koud water worden nu met water gevuld.
•		Waterkranen	zo	lang	open	laten	tot	het	water	zonder	blaasjes	uit	de	

leiding komt.
•	Alle	waterkranen	sluiten.

	 →			Bij	optie	Alde-verwarming	worden	er	i.p.v.	aftapkraan	(A)	en	(B)	twee	
aftapkraan (B) geinstalleerd. 
Aan beide aftapkraan (B) de tuimelgrendel (3) horizontaal zetten.
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10.2.6 Leegmaken leidingen watersysteem

  Indien de pomp niet vakkundig wordt bediend, 
kan dit beschadigingen eraan veroorzaken!

	 	 →		Indien	de	pomp	niet	vakkundig	wordt	bediend,	kan	dit	beschadigingen	
eraan veroorzaken.

Foto	10-5			Aftapkraan	(A)	boiler	|	Aftapkraan	(B)	waterinstallatie

	 →		Tuimelaar	(3)	van	de	aftapkraan	(B)	enkel	vertikaal	of	horizontaal	
zetten, nooit omdraaien! Het verdraaien van de tuimelgrendel kan de 
dichting van de aftapkraan beschadigen -> hierdoor wordt deze 
ondicht en kan beginnen lekken. 
Bij verkeerd gebruik, vervalt de waarborg t.o.v. Carthago.

Leegmaken:
•	De	waterpomp	via	het	control	panel	uitschakelen.
•		Aftapkraan	(A)	openen.	Hiervoor	de	draaigrendel	(2)	naar	links	draaien	

(tegen de wijzers van de klok).
•		Aftapkraan	(B)	openen.	Hiervoor	de	tuimelaar	(3)	vertikaal	zetten.De	

boiler loopt via beide afvoerkranen leeg.
•		Alle	waterkranen	op	„warm“	zetten	en	opengedraaid	laten	tot	de	

warmwaterleiding leeg is.
•		Alle	waterkranen	op	“koud”	zetten	en	open	laten	tot	de	koelwaterleidingen	

watervrij zijn.
•		De	tank	aansluitend	aftappen	( hoofdstuk 10.2.4).
•		Om	de	waterpomp	en	de	filter	volledig	leeg	te	krijgen,	de	pomp	via	

het control panel aanzetten. Het water loopt via de aftapkraan van de 
boiler af.

•		Filter	losvijzen	en	reinigen.

	 →			Bij	optie	Alde-verwarming	worden	er	i.p.v.	aftapkraan	(A)	en	(B)	twee	
aftapkraan (B) geinstalleerd. 
Aan beide aftapkraan (B) de tuimelgrendel (3) horizontaal zetten.
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10.3 Afvalwatertank

Het voertuig is voorzien van een vast ingebouwde watertank. Via de  
leidingen wordt het vervuilde water afgevoerd. De tanks voor vuil water 
zijn in de dubbele bodem van het voertuig ingebouwd en kunnen enkel 
beperkt vriesweer verdragen.

	 →		Indien	de	verwarming	voor	de	woonruimte	niet	aan	is,	drijgt	 
vorstgevaar! De tank is in dit geval onmiddellijk af te tappen ofwel de 
verwarming aan te zetten.

	 	 →		Nooit	kokend	water	direkt	in	de	leiding	van	de	spoelbak	gieten,	daar	dit	
vervormingen en lekkages in de leidingen van het afvalwatersysteem 
kan veroorzaken.

	 	 →		Indien	de	digitale	indicatie	van	het	control	panel	aantoont,	dat	het	
vulpeil van de afvalwatertank is bereikt, moet deze tank onmiddellijk 
worden	afgetapt!	Indien	dit	wordt	verzuimd,	kan	het	tot	opstuwing	 
komen, het afvalwater vloeit via de tankontluchting af.

	 	 →		Indien	het	vulpeil	foutief	wordt	aangegeven:	zie	hoofdstuk	14.5.3	 
storing in de waterverzorging.

	 →		De	afvalwatertank	enkel	aftappen	op	speciaal	voorziene	plaatsen	
met riolen en op kampeerplaatsen die de mogelijkheid bieden vuil 
water af te tappen.

10.3.1 Watertank (vuil water) leegmaken

Foto	10-6		Het	aftappen	van	de	afvalwatertank

Leegmaken:
•	Voertuig	volledig	horizontaal	zetten.
•		Bodemklep	(1)	vóór	de	badkamerdeur	verwijderen. 

Daarvoor de greep (2) eerst naar beneden drukken en dan de bodemklep 
(1) aan de ring naar boven trekken.

•		Aftapkraan	(3)	openen	en	het	water	laten	aflopen. 
Foto	toont	de	geopende	aftapkraan
•	Alle	leidingen	van	het	watersysteem	zo	lang	mogelijk	laten	drogen.
•		Aftapkraan	(3)	naar	rechts	draaien	en	zodus	sluiten. 

De aftapkraan staat nu in rijrichting van het voertuig.
•	Bodemklep	(1)	precies	passend	sluiten.
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10.3.2 Sifon

	 →	Indien	vriesweer	drijgt,	is	de	sifon	af	te	tappen!

 

Foto	10-7	Sifon

Om eventuele onaangename geuren of slechte lucht, veroorzaakt door 
de afvalwater-installatie, te vermijden, is het voertuig van sifons (1) 
voorzien.

Deze bevinden zich:
•	Aan	de	wastafel	in	de	badkamer

Reinigen en leeg maken

Foto	10-8		Sifon,	Variant	met	chroomplaat

•	Trek	ingestoken	toevoerkap	(1)	naar	boven	en	haal	de	kap	los.
•	Trek	ingestoken	beker	(2)	naar	boven	en	haal	de	beker	los.
•	Nu	kan	het	stankslot	(sifon)	worden	gereinigd.	

Terug inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde.
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10.4 Toilet

	 →		Om	beschadigingen	aan	de	kuip	en	aan	ander	meubilair	in	het	toilet	
te vermijden, geen bagage, toestellen en/of andere voorwerpen/ 
lasten in de douchekuip transporteren.

	 →		De	deur	sluiten	en	het	dakluik	in	het	toilet	openzetten	om	tijdens	of	
na het douchen te verluchten of natte kleding te laten drogen. Op 
deze manier kan de lucht beter circuleren.

	 	 →		Na	het	douchen	zeepresten	in	de	kuip	wegspoelen.	Zeepresten	 
veroorzaken	met	de	tijd	fijne	scheurtjes	in	het	materiaal	van	de	 
douchekuip.

	 	 →		Douchekuip	na	het	gebruik	droogwrijven,	zodat	zich	geen	vochtig-
heid kan ontwikkelen.

10.4.1 WC

	 →		Indien	vriesweer	drijgt	en	de	verwarming	in	het	voertuig	niet	aan	is,	
moet de Thetford Cassette worden afgetapt.

	 	 →		Niet	op	het	deksel	van	de	WC	zitten.	Het	deksel	is	voor	het	gewicht	
van personen niet geeigend en kan barsten.

	 	 →		Voor	de	WC	een	speciaal	chemisch	middel	gebruiken.	De	ontluchting	
laat weliswaar de onaangename geur verdwijnen, doch niet de kiemen 
en gassen. Kiemen en gassen tasten de rubbers aan.

	 →		Thetford	Cassette	enkel	in	de	daarvoor	speciaal	voorziene	riolen	 
op kampeerplaatsen en/of in speciale voorziene tanks in de stad/ 
gemeente aftappen.

De waterspoeling van de Thetford Cassette gebeurt direct via het  
watersysteem van het voertuig.
Indien	nodig	en	mogelijk	kan	de	WC	in	de	gewenste	positie	worden	 
gedraaid.

10.4.2  Thetford-WC

	 →		Voor	instructies	en	aanwijzingen	i.v.m	de	Thetford	Cassette,	gelieve	
de gebruiksaanwijzing van de leverancier te raadplegen (afzonderlijk 
bijgevoegd).

10.4.3 Thetford-Cassette verwijderen

	 →		Voor	instructies	en	aanwijzingen	i.v.m	de	Thetford	Cassette,	gelieve	
de gebruiksaanwijzing van de leverancier te raadplegen (afzonderlijk 
bijgevoegd).

	 →		Indien	gewenst,	is		een	extra-WC-tank	te	verkrijgen	(meeruitvoering).	
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10.4.4 SOG WC-ontluchting

•		De	SOG-ontluchting	dient	ter	ontluchting	van	de	gassen	uit	de	 
fäkalientank.

•		Door	het	SOG-systeem	kunnen	chemische	toevoegingen	gering	 
worden gehouden of geheel worden weggelaten.

•		De	ontluchting	volgt	via	een	leiding	naar	het	dak	en	via	een	 
dakontluchting en wordt automatisch in gang gezet door het bedienen 
van de schuifgrendel.

	 →		Door	toilettenzekering	beveiligd.	
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Overzicht

In	dit	hoofdstuk	vindt	U	belangrijke	raadgevingen	/	instructies		i.v.m.	de	
verzorging en onderhoud van Uw voertuig.

Deze aanwijzingen betreffen:
•		De	buitenkant	van	het	voertuig
•		De	binnenkant	van	het	voertuig
•	Gebruik	in	de	winter

Aan het einde van dit hoofdstuk vindt U een lijst met voorkeringen, die 
getroffen moeten worden indien het voertuig voor een langere tijd stil 
heeft gestaan.

De lijst betreft in detail:
•	Tijdelijke	stil-legging
•	Stillegging	in	de	winter
•	Ingebruikneming	na	de	winter

11. Verzorging

11.1 Verzorging buitenkant

11.1.1 Het voertuig wassen met een hogedrukreiniger

	 →		De	banden	niet	onder	hoge	druk	wassen.	Deze	kunnen	hierbij	
worden beschadigd.

	 →		Vooraleer	U	het	voertuig	met	zo	een	toestel	wilt	wassen,	gelieve	
eerst de gebruiksaanwijzing van de hogedrukreiniger nauwkeurig te 
lezen.

De afstand tussen de hogedrukstraal en het voertuig moet volgende  
afstand bedragen:
•	Bij	roterende	straal	ca.	700	mm
•	Bei	25%	vlakke	straal	en	vuilfrees	ca	300	mm

Opletten dat de waterstraal steeds met druk uit het mondstuk komt. 
Foutieve	bediening	veroorzaakt	beschadigingen	aan	het	voertuig.
De	watertemperatuur	mag	niet	meer	als	60°C	bedragen.	De	waterstraal	
moet steeds in beweging blijven. De waterstraal niet direct op deurspleten, 
elektrische delen, stopcontacten, rubbers of op de verluchtingsroosters 
van de koelkast richten. Het voertuig kan hierdoor worden beschadigd. 

11.1.2 Acrylglas

Ruiten uit acrylglas hebben wegens de gevoeligheid van het materiaal 
een bijzondere, zorgvuldige behandeling nodig.

	 →		Als	nabehandeling	voor	de	ruiten	is	een	Seitz-acrylglasmiddel	met	
antistatische werking raadzaam. Kleine krasjes kunnen met Seitz-
acrylglas-polijstmiddel worden bijgewerkt. 
Deze produkten kunt U bij Carthago verkrijgen.

Verzorging
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Verfolg Acrylglas

	 →		Acrylglas	nooit	droogwrijven,	daar	stofkorreltjes	de	oppervlakte	 
kunnen beschadigen.

	 	 →		Enkel	met	veel	water	en	een	zachte	doek	reinigen.
	 	 →		Gebruik	nooit	reinigingsmiddelen	met	chemische,	schurende	of	

alcoholhoudende additieven. Gebruik geen oplosmiddelhoudende 
reiningsproducten. Die maken de ruiten vroegtijdig bros, wat tot 
scheurvorming kan leiden.

			 →		Verzorgingsmiddelen	die	voor	de	carosserie	gebruikt	worden,	zoals	
teer- en siliconeverwijderingsmiddelen, nooit in aanraking met  
acrylglas brengen.

	 	 →		Niet	in	een	automatische	wasinstallatie	rijden.
	 	 →		Geen	plakplaatjess	opkleven.
	 	 →		Nadat	het	voertuig	is	gewassen,	de	acrylruiten	opnieuw	met	veel	 

water naspoelen.
	 	 →		Behandel	rubberafdichtingen	met	een	oplosmiddelvrij	rubberonder-

houdsmiddel.

11.1.3 Voertuig wassen

•		Voertuig	enkel	op	plaatsen	wassen,	die	hiervoor	zijn	voorzien.	Directe	
zonnenbestraling vermijden. Op  de milieuvoorschriften letten!

•		Na	reizen	in	zeelucht,	de	kampeerauto	volledig	reinigen.	Het	hoge	
zoutgehalte in de lucht kan tot beschadigingen in de oppervlakten van 
de kampeerauto voeren. 

•		De	kampeerauto	met	zo	veel	mogelijk	water,	een	propere	zwam	of	
een zachte borstel afwassen. Voeg bij hardnekkig vuil caravanreiniger 
aan het water toe.

•		Coated	aluminium	onderdelen	regelmatig	van	vervuilingen	reinigen.	
( zie hoofdstuk 11.1.7). 

•		Applicaties	aan	de	buitenkant	van	het	voertuig	en	aanbouwdelen	uit	
plastic enkel met voldoende warm water, afwasmiddel en een zachte 
doek schoonmaken.
•		De	lak	aan	de	buitenkant	van	het	voertuig	mag	met	een	speciale	 

caravanreiniger worden gewassen (in de handel verkrijgbaar).
•		Behandel	rubberafdichtingen	aan	deuren	en	kastdeurtjes	met	een	

oplosmiddelvrij rubberonderhoudsmiddel.
•		Behandel	sluitcilinders	aan	deuren	en	kastdeurtjes	met	een	onder-

houdsmiddel voor sluitcilinders.  Gebruik geen kleverige of verontreinigde 
middelen (zoals olie, grafiet). Gebruik geen reinigingsmiddelen die 
corrosiebevorderende bestanddelen bevatten.

	 →		Nooit	droogwrijven,	daar	stofkorreltjes	de	oppervlakte	kunnen	
beschadigen!

	 	 →		Gebruik	nooit	reinigingsmiddelen	met	chemische,	schurende	of	 
alcoholhoudende additieven. Gebruik geen oplosmiddelhoudende 
reiningsproducten. Die maken kunststof afdekkingen vroegtijdig 
bros, wat tot scheurvorming kan leiden.

11.1.4 Onderkant van het voertuig

De onderkant van de camper is voorzien van verweringsbestendig 
GFK.	Laat	beschadiging	aan	het	GFK	repareren.
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11.1.5 Verzorging en instandhouding van polyesteren (GFK) onderdelen

	 →		Ter	onderhoud	en	behoud	van	GFK-onderdelen	(polyesteren	 
onderdelen) enkel siliconevrije polijstmiddelen of waxmiddelen  
gebruiken.

	 	 →		GFK-delen	zijn	wit,	zilverkleurige	GFK-delen	zijn	gelakt	en	worden	
behandeld als gelakte oppervlakken.  

	 	 →		GFK-delen	aan	de	camper: 
- bij integralen het frontmasker met motorkap 
-	bij	halfintegralen	de	halfintegrale	kap	boven	de	bestuurderscabine

	 	 →		Enkel		verzorgingsmiddelen	gebruiken,	die	zich	voor	gelcoat	 
oppervlaktes eigenen. Wax (verkrijgbaar in de handel) werd weliswaar 
voor lakoppervlaktes ontwikkeld en geoptimaliseerd, maar is in geen 
geval geschikt voor gelcoat oppervlaktes!

Belangrijke instructies en tips voor de verzorging van gelcoat  
oppervlaktes:
 De gelcoat oppervlaktes van polyesteren onderdelen hebben meer  
onderhoud nodig als autolak.
•		De	gelcoat	oppervlaktes	van	polyesteren	onderdelen	moeten	van	een	

laag wax voorzien zijn. De UV-stabiliteit van deze oppervlaktes is 
naargelang	de	kleur	verschillend.	Intensieve	zonnenbestraling	bleekt	
de kleur uit.

•		Enkel	verzorgingsmiddelen	gebruiken,	die	door	de	fabrikant	worden	
aanbevolen. Het gebruik van agressive verzorgingsmiddelen leidt tot 
beschadigingen.

•		Bevrijd	frontmasker	resp.	halfintegrale	kap	in	de	winter	regelmatig	van	
sneeuw en ijs.  Afglijdend ijs kan het oppervlak beschadigen (krassen).

Maatregelen in geval van verwering:
Vertonen	polyesteren	(GFK)	onderdelen	reeds	verweringsverschijnsels	
door foutieve behandeling, kan een opwerkings- en onderhoudsset bij 
Carthago worden besteld.

Uiterst	fijne	scheurtjes	(spinnenweb):
Deze	uiterst	fijne	scheurtjes	ontstaan	door	invloed	van	buitenaf	(bvb.	
steenslagplekjes) of door materiaaluitzetting. Er wordt uitdrukkellijk  
verwijst naar het feit dat het zich hier enkel om schoonheidsfouten  
handelt, daar enkel de oppervlakte ervan is betroffen en het zich hier 
niet om beschadigingen aan het voertuig handelt..

	 →		Optische	waardevermindering,	veroorzaakt	door	beschadigingen	
aan het uiterlijke van het voertuig,  zijn van de garantie uitgesloten.

	 	 →		Deze	bepaling	geldt	voor:
	 	 	 -		Oppervlaktebeschadiging	veroorzaakt	door	fijne	scheurtjes	 

(spinnenweb).
   -  Oppervlaktebeschadiging veroorzaakt door verweringsverschijn-

sels.
   -  Oppervlaktebeschadiging veroorzaakt door inwerking van vreemde 

voorwerpen (bvb. steenslagplekjes).
   -  Oppervlaktebeschadiging veroorzaakt door productieafhankelijke 

luchtinsluiting die tot barstjes in de gelcoat oppervlakte voeren.
	 	 	 -			Oberflächenschäden	durch	produktionsbedingten	Lufteinschluss	

die	zum	Abplatzen	der	Gelcoat-Oberfläche	führen
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11.1.6  Verzorging en behoud van applicaties aan de buitenkant van het 
voertuig

	 →		Applicaties	zijn	wasvast	en	net	zoals	het	voertuig	te	wassen.
	 	 →		Applicaties	niet	met	oplosmiddelen	wassen.
	 	 →		Bevrijd	frontmasker	resp.	halfintegrale	kap	in	de	winter	regelmatig	van	

sneeuw en ijs. Afglijdend ijs kan de applicaties beschadigen (krassen).

11.1.7 Onderhoud en instandhouden van coated aluminium onderdelen

	 →		Zout	(Strooizout	of	zeelucht),	kerosine	(luchthaven),	chemikalische	
regen of metalen deeltjes in de lucht (bvb bij de spoorweg) kunnen 
beschadigingen in de aluminium oppervlakten van de kampeerauto 
veroorzaken. 

	 	 →		Na	het	reinigen	van	de	kampeerauto	( zie hoofdstuk 11.1.3) is het 
nodig de aluminium onderdelen dewelke speciaal met coating werden 
voorzien, instand te houden en te conserveren.

•		Gebruik	een	speciale		lakreiniger	en	speciale		wax	om	de	oppervlakten	
duurzaam te beschermen  (zonder silicone inhoud!) => beschermlaag.

•		De	verbindingsrubbers	(naargelang	model)	in	de	verbindungsprofielen	
van de  zijwanden met waterafwijzende kruipolie inspuiten. 
Hiervoor steeds van boven beginnen, zodat de kruipolie via het ver-
bingsrubber op en in de onderste schortenkant kan lopen. 

Aanbevolen onderhoudsprodukten:

ROTWEISS	Lakreiniger,	500 ml,	Artikel	Nr.:	1400
ROTWEISS	Lakverzegeling,	500 ml,	Artikel	Nr.:	2100
ROTWEISS	Spuitwax,	500 ml,	Artikel	Nr.:	2111
INNOTEC	High-Tef	Oil,	500 ml,	Artikel	Nr.:	03.1176

	 →		Moesten	er	ooit	lakafbladeringen	of	corrossie	optreden,	is	dit	te	
wijten	aan	de	genoemde	oorzaken.	In	dit	geval		kunnen	er	geen	
garantieeisen geldend worden gemaakt tegenover Carthago.

  →		Informaties	betreffende	het	gebruik	van	bepaalde	verzorgingsmiddelen	
verkrijgt U steeds bij één van onze klantendiensten of bij een Carthago-
contractant.

11.1.8 Onderhoud en instandhouden van coated aluminium onderdelen

De dakantenne kan worden vervuild door vuiligheid en bladeren. Een te 
sterke vervuiling van de dakantenne leidt tot ontvangststoringen. Het is 
derhalve nodig, de dakantenne regelmatig te reinigen en de vuiligheid 
te verwijderen.

	 →		De	aanwijzingen	over	het	onderhoud	van	de	buitenapplicaties	in	acht	
nemen.

	 	 →	Tijdens	de	winter	de	dakantenne	vrijmaken	van	sneeuw	en	ijs.
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11.2 Watertank

Via de afvoerkranen kunnen de watertank en de aanvullende tanks niet 
volledig worden leeggemaakt. Dit kan leiden tot kiemvorming.
Bij langere stilstand watertanks en aanvullende tanks of 
•		geheel	met	water	vullen.	Niet	bij	dreigende	vorst! 

of
•		geheel	leeg	maken.	Voor	volledig	leegmaken	het	restwater	met	een	

spons opzuigen. Toegang via de reinigingsopening.
•	Aanbevolen	onderhoudsmiddel	bijvoorbeeld	Multiman.

11.3 Afvalwatertank (Afvalwater- / vuil-water-tank)

Deze tank is na gebruik van het voertuig uit te wassen.
•	Tank	aftappen.
•	Tank	grondig	met	vers	water	uitspoelen.
•		Reinig	de	eventueel	vervuilde	sonde	in	de	vuilwatertank	voorzichtig	

met de hand. De coating van de meetstaafjes mag daarbij niet worden 
beschadigd.

•	Aanbevolen	reinigingsmiddel	bvb.	Dr.	Keddo	of	Multiman.

11.4 Treeplank

Indien	de	treeplank	wordt	gesmeerd,	kan	zich	tijdens	het	vervoer	 
grofkorrelig vuil vastzetten en zomede de functie van de treeplank storen 
of zelfs beschadigen. Daarom de beweeglijke onderdelen van de treeplank 
nooit met olie of met vet insmeren.
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11.5 Verzorging binnenkant

	 →		Om	spanningsscheurtjes	in	acrylglas	te	vermijden,	geen	agressive	
verzorgingsmiddelen gebruiken.

	 	 →		Enkel	schoonmaakmiddelen	gebruiken,	die	door	de	leverancier	worden	
aanbevolen en die bij de leverancier zijn te verkrijgen. 

	 	 →		Kunststof	delen	zijn	uiterst	gevoelig	en	moeten	bijzonder	voorzichtig	
worden behandeld. Gebruik geen oplosmiddel- of alcoholhoudende 
reiningsmiddelen en geen zandhoudend schuurmiddel! 
Dofheid	en	fijne	scheurtjes	worden	zo	vermeden.

	 	 →		Geen	etsende	middelen	in	de	afloop	gieten.	Etsende	middelen	en	
kokend water beschadigen de leidingen en sifons.

	 	 →		Om	de	Thetford	WC	en	de	waterinstallatie	te	zuiveren,	zoals	 
eveneens de waterinstallatie te ontkalken, geen azijnessence  
gebruiken. Azijnessence kan rubbers of andere onderdelen van de 
installatie beschadigen. Voor het ontkalken zijn middelen geschikt, 
die in de handel verkrijgbaar zijn.

	 →		Informaties	betreffende	het	gebruik	van	bepaalde	verzorgingsmiddelen	
verkrijgt U steeds bij één van onze klantendiensten of bij een Carthago-
contractant.
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Vervolg Verzorging binnenkant

Raadgeving i.v.m. de verzorging:
•		Meubeloppervlaktes,	meubelknoppen,	verlichting	zoals	alle	plastic	 

onderdelen in het toilet en de woonruimte met water en een wollen 
doek reinigen. Aan het water mag een zacht schoonmaakmiddel  
worden toegegeven.

•		Microfaser-wandtapijt	bij	droge	vervuiling	met	een	zachte	kleerborstel	
uitborstelen. Vlekken met schuim van een gebruikelijk wasmiddel of 
met een zachte wasmiddel-oplossing van 1% behandelen, hardnekkige 
vlekken	met	ontvlekker	behandelen.	In	elk	geval	eerst	op	een	plek	uit-
proberen, die niet in het oog valt, daar waterranden kunden ontstaan.

•		De	textielbekleding/stoffen	van	de	kussens	kunnen	met	een	speciaal	
polyesterdroogschuim of met de schuim van een zacht wasmiddel 
worden gezuiverd. De stoffen zijn niet wasbaar! Zonnenbestraling  
vermijden (wegens uitbleken van de stoffen).

•		Antarabekledingen	met	het	borstel-opzetstuk	van	een	stofzuiger	afzu-
igen. Vochtige vlekken met een goed absorberend, zachte doek of 
spons wegdeppen. Droge vervuilingen met een zachte kleerborstel 
uitborstelen,	dan	met	een	vochtige	doek	of	spons	wegdeppen.	Nooit	
wrijven en nooit huishoudelijke reinigingsmiddelen (bvb. afwasmiddel) 
gebruiken! Verzorgingsadvies van de fabrikant in acht nehmen. 
•		Leer	is	met	een	katoenen	doek	en	een	zacht	wassopje	(harde	zeep)	

te reinigen. Erop letten dat het leer niet doornat wordt en er geen  
water in de naad van de overtrek sijpelt. 
Niet	wrijven	en	niet	met	oplosmiddelen	(bvb.	ontvlekker,	terpentijn,	
benzine  enz.) behandelen! Regelmatig met een onderhoudsproduct 
voor Anilinleer volgens de gebruiksaanwijzing, onderhouden. 
Schoonmaakmiddelen voor leer kunt U bij Carthago bestellen.

•		Tapijten	(tapis	plein)	indien	nodig	met	droog	tapijtschuim	schoonmaken	
en stofzuigen.

•		PVC-vloerbedekking	met	een	PVC-verzorgingsmiddel	schoonmaken.	
Tapijten (tapis plein) niet op de nog natte PVC leggen, daar deze dan 
aan elkaar kunnen kleven.

•		Spoelbak	en	gasfornuis	niet	met	zandige	schuurmiddelen	schoonmaken.	
Steeds alle verzorgingsmiddelen vermijden, die krassen en groeven 
kunnen veroorzaken.

•		Gasfornuis	enkel	vochtig	(niet	nat!)	reinigen	en	er	zorg	voor	dragen	
dat er geen water in de openingen kan komen. Water kan het fornuis 
beschadigen.

•		Muggennet	aan	ruiten	en	deuren	met	een	zachte	borstel	afborstelen	
of met het borstelstuk van de stofzuiger stofzuigen.

•		Verduisteringen	aan	ruiten	en	dakluiken	eveneens	met	een	zachte	
borstel	afborstelen.	Vettig	of	hardnekkig	vuil	kan	met	een	30°C	wassopje	
(harde zeep) worden verwijderd.

•		Plisseeverduisteringen	kunnen	met	een	zachte	borstel	of	met	het	
borstelstuk van de stofzuiger worden gestofzuigd.

•		Veiligheidsriemen	kunnen	worden	afgerold	en	met	een	warm	 
zeepsopje	worden	proper	gemaakt.	(Niet	uitbouwen!).	Vóór	het	 
oprollen moeten automatische riemen helemaal droog zijn. 

•		Vitrage	en	gordijnen	naar	de	stomerij	brengen.
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 Vervolg raadgeving i.v.m. de verzorging

De gordijnen zijn afneembaar, ga als volgt te werk:

Foto	11–1			Gordijn	met	duale	functie	

- Gordijn (1) optillen.
- Bevestigingsschroef (3) voor keerrol (2) losdraaien.
- Keerrol (2) uit de rails (4) schuiven.
- Het met klittenband bevestigde gordijn (1) van de rails halen.
- Het gordijn (1) samen met de keerrol (2) naar de stomerij brengen.

-  Vitrage is eveneens met klittenband bevestigd en kan worden losgehaald.

Het terughangen van gordijnen en vitrage geschiedt in omgekeerde 
volgorde.

11.6 Verzorging tijdens de winter

Strooizout veroorzaakt beschadigingen aan de onderkant van het  
voertuig, net zoals aan de onderdelen die aan het spatwater zijn  
blootgesteld. Carthago raadt aan, het voertuig in de winter regelmatig te 
wassen. Vooral mechanische onderdelen en onderdelen, waarvan de 
oppervlakte van een speciale behandelingslaag is voorzien, en de  
onderkant van het voertuig worden in de winter erg belast. Daarom zijn 
deze grondelijk te wassen.

	 →		Indien	vriesweer	drijgt,	de	verwarming	steeds	met	15°C	aan	laten.	
Bij extreme buitentemperaturen zijn de meubelkleppen en –deurtjes 
een beetje open te zetten. De warme lucht, die binnenkomt kan vast-
vriezen, bvb. van waterleidingen, en kan condenswatervorming in de 
bakken tegenwerken.

	 	 →		Bij	vriesweer	de	voorruit	met	winterisolatiematten	afdekken.
	 	 →		Lees	de	aanwijzingen	over	het	onderhoud	van	oppervlakken	met	

gelcoating ( hoofdstuk 11.1.5) en aanwijzingen over het onderhoud 
van buitenapplicaties ( hoofdstuk 11.1.6).
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  11.6.1 Voorbereiding

•		Het	voertuig	op	lak-	en	corrosie	controleren.	Eventuele	beschadigingen	
bijwerken.

•		Ervan	overtuigen	dat	er	geen	water	in	de	gedwongen	verluchtingen,	in	
de bodem en in de verwarming kan dringen.

•		De	metalen	onderdelen	van	de	onderkant	van	het	voertuig	met	een	
middel op waxbasis tegen corrosie conserveren.

•		Gelakte	oppervlaktes	aan	de	buitenkant	met	een	geeigend	middel	
conserveren. Dit verhindert dat vuil op het lakoppervlak gaat vastzitten 
en industriestof in de lak dringt.

11.6.2 In de winter

Bij gebruik van het voertuig in de winter, onstaat door de bewoners  
condenswatervorming. Om een aangename kwaliteit van de lucht te 
waarborgen en beschadigingen aan het voertuig door condensvorming 
te vermijden, is het verluchten enorm belangrijk.

•		Tijdens	de	opwarmingsphase,	de	verwarming	op	het	hoogste	niveau	
zetten en de dakkastjes, gordijnen en rolgordijnen openen. Hierdoor 
wordt een optimele be- en ontluchting bereikt.

•		Enkel	d.m.v.	de	omloopluchtventilator	verwarmen.
•		Elke	morgen	alle	kussen	hoogzetten,	de	bakken	verluchten	en	 

vochtigheid droogwrijven.

	 →	Indien	condenswater	ontstaat,	is	dit	gewoon	af	te	vegen.

11.6.3 Na het winterseizoen

•			Het	is	nodig	de	chassisonderkant	en	de	motor	grondelijk	te	wassen.	
Hierdoor worden resten van corrosie-veroorzakende oplossingen 
(strooizout, loogresten) verwijderd (door een vakkundige werkplaats 
laten uitvoeren).

•		Buitenkant	wassen	en	plaatwerk	met	een	geeigend	autowaxprodukt	
conserveren.
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 11.7 Winterstop en stillegging van het voertuig

11.7.1 Tijdelijke stillegging

 →		Nadat	het	voertuig	voor	langere	tijd	wordt	stilgelegd	(ca.	10	maanden),	
zijn de rem- en gasinstallatie door een vakkundige werkplaats te 
keuren.

→		Erop	letten,	dat	proper/vers	water	reeds	na	korte	tijd	brak	wordt.

De volgende lijst controleren vooraleer het voertuig wordt stilgelegd: 

Waar? Opgave OK
Basisvoertuig •		Brandstoftank	volledig	vullen.	Hierdoor	kunnen	corrosiebe-

schadigingen aan de installatie worden vermeden.
•		Het	voertuig	opkrikken	om	de	banden	van	het	gewicht	te	

ontlasten, ofwel het voertuig maandelijks bewegen. 
Hierdoor worden builen aan banden en wiellager vermeden.

•		Aan	de	onderkant	van	het	voertuig	steeds	voor	voldoende	
luchtcirculatie zorgen.

	→		Vochtigheid	of	tekort	aan	zuurstof	bvb.	door	het	
afdekken met kunststoffolies, kunnen aan de 
onderkant van het voertuig onregelmatigheden 
veroorzaken.

Binnenruimte •	Kussens	hoogklappen	en	afdekken.
•		Koelkast	reinigen.
•		De	deur	van	de	koelkast	en	vriesvakje	op	een	kier	zetten.

Gasinstallatie •		Hoofdkraan/ventiel	aan	de	gasfles	toedraaien.
•		Alle	andere	gaskranen	toedraaien.
•		De	gasflessen	steeds	uit	de	gasbak	nemen	ook	indien	

deze leeg zijn.
Elektrische 
installatie

•		De	accu	van	de	woonruimte	en	de	starter	volledig	opladen.
  →		Vooraleer het voertuig wordt stilgelegd de 

acccus minstens alle 20 uur opladen.
  →		De lading van de accus maandelijks controleren.

•	 Zet de accuhoofdschakelaar op „0“.

Waterinstallatie •		De	gehele	waterinstallatie	aftappen.
	→		Bevriezingsgevaar! 

Controleren of de waterinstallatie watervrij is.



11

137c_line_201409_V00_nl

Verzorging

  11.7.2 Winterstop

Aanvullende maatregelen zijn tijdens de winter noodzakelijk:

Waar? Opgave OK
Basisvoertuig •		Carrosserie	en	onderkant	grondelijk	wassen	en	met	hete	

wax insproeien of met een lakonderhoudsmiddel conserveren.
•	Brandstoftank	met	winterdiesel	vullen.
•	Koelwater	controleren	(antivries).
•	Lakbeschadigingen	bijwerken.

Opbouw •	Dwangsverluchtingen	niet	afdekken.
•	Geintegreerde	steunpoten	reinigen	en	smeren.
•	Ontgrendelingen	met	olie	of	glycerine	behandelen.
•		Wrijf	alle	afdichtrubbers	in	met	het	rubberonderhoudsmiddel.	
•		Behandel	sluitcilinders	met	het	onderhoudsmiddel	voor	 

sluitcilinders. 
•	Alle	deur-	en	klepscharnieren	reinigen	en	smeren.

Binnenruimte •	Luchtbevochtiger	opstellen.
•	Alle	kussens	uit	het	voertuig	nemen	en	droog	opbergen.
•		Alle	kasten	en	vakken	aftappen	en	laadkleppen,	deuren	en	

laden openzetten.
•	Binnenruimte	goed	reinigen.
•		Binnenruimte	regelmatig	in	afstand	van	3	weken	verluchten.

Electr. installatie •		Starterbatterij	en	accu	woonruimte:
		→		De	accus	zijn	minstens	alle	20	uur	op	te	laden	

vooraleer stillegging.
		→		De	toestand	van	de	lading	maandelijks	

controleren en evtl. opladen.
•	 Zet de accuhoofdschakelaar op „0“.

Waterinstallatie •		De	gehele	waterinstallatie	aftappen.
	→		Bevriezingsgevaar! 

Controleren of de waterinstallatie watervrij is.

Voertuig •		Het	voertuig	met	dekzeilen	toedekken,	maar	zo,	dat	de	
verluchtingsopeningen vrij blijven. U kunt ook luchtdoorla-
tende dekzeilen gebruiken (met porien).
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 11.7.3  Het voertuig na tijdelijke stillegging/winterstop opnieuw in gebruik 
nemen

 →		Nadat	het	voertuig	over	een	langere	tijd	werd	stilgelegd	(ca.	10	
maanden), zijn de rem- en gasinstallatie door een vakkundige 
werkplaats te keuren.

→		Erop	letten,	dat	proper/vers	water	reeds	na	korte	tijd	brak	wordt.

Vooraleer het voertuig opnieuw wordt gebruikt, gelieve aan de hand van de lijst  het 
volgende te willen controlleren:

Waar? Opgave OK
Basisvoertuig •	Druk	van	de	banden	controleren.

•	Druk	van	de	band	van	het	reservewiel	controleren.
Opbouw •	Roterend	lager	van	de	treeplank	reinigen.

•	Steunpootjes	reinigen	en	smeren.
•	De	functie	van	de	kiepruiten	en	dakluiken	controleren.
•		De	functie	van	de	slotjes	aan	de	buitenkant	van	het	

voertuig (vbv. aan de laadkleppen, tankinvulpijp en 
ingangsdeur) controleren.

•		Afdekking	voor	de	schoorsteen	van	de	verwarming	
verwijderen (indien voorhanden).

•		Winterafdekking	van	de	koelkastkiewen	verwijderen	(indien	
voorhanden

Gasinstallatie •		Gasflessen	terug	in	de	gasbak	zetten,	vastmaken	en	aan	
het drukverminderingstoestel aansluiten.

Elektrische 
installatie

•		230V-verzorging	aan	het	buitenstopcontact	aansluiten.
•	Zet	de	accuhoofdschakelaar	op	„1“.
•		Accu-scheidingsschakelaar	aan	het	elektroblok	aanschakelen.
•		De	functie	van	de	elektrische	installatie,	bvb.	binnenverlich-

ting, stopcontacten en elektrische toestellen controleren.
•		De	accu	van	de	woonruimte	en	de	starterbatterij	volledig	

opladen.
		→		Voor	ingebruikneming	minstens	20	uur	laden.

 

Waterinstallatie •		Waterleidingen	en	watertank	met	enkele	liters	proper	water	
doorspoelen. Hiervoor alle waterkranen opendraaien.

•	Uitlaatkranen/kleppen	en	waterkranen	sluiten.
•		De	dichtheid	van	de	waterkranen,	uitlaatkranen	en	water-

verdelers met pompdruk controleren.

Ingebouwde	
toestellen

•		De	functie	van	de	koelkast	controleren.
•		De	functie	van	de	verwarming/chauffage	en	boiler	controleren.
•		De	functie	van	het	fornuis	controleren.
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Overzicht

In	dit	hoofdstuk	vindt	U	belangrijke	raadgevingen	/	instructies		i.v.m.	het	
onderhoud van Uw voertuig.

Deze aanwijzingen betreffen:
•	De	officiele	keuringen
•	De	ALDE	warmwaterverwarming	
•	De	stationaire	verwarming
•	Vervangen	van	lampjes	en	neonbuizen
•	Vervangdelen

12. Onderhoud

12.1 Onderhoudswerkzaamheden

Zoals elk technisch toestel en apparaat behoeft ook het voertuig  
onderhoud. De omvang en de keus hoe vaak deze werkzaamheden 
worden uitgevoerd, hangt af van de verschillende bedrijfs- en  
gebruiksomstandigheden. Bij verzwaarde gebruiksomstandigheden, 
dienen bepaalde werkzaamheden ook tussenin te worden uitgevoerd.

Bij ALKO diep frame  moet  de achteras jaarlijks worden ingesmeerd 
met vet. (Zie gebruiksaanwijzing ALKO).

Inspectie-	en	onderhoudswerkzaamheden	zijn	door	vakkundig	 
personeel uit te voeren.

Deze werkzaamheden vereisen vakkennis, die aan de hand van deze 
gebruiksaanwijzing niet kan worden vermiddeld. Elke Carthago-Service-
werkplaats beschikt over deze vakkennis. Ervaringen en regelmatige 
technische instructies (bvb. leergangen) door het fabriek, zoals eveneens 
de vereiste werkplaatsapparatuur en speciaal gereedschap waarborgen 
de vakkundige uitvoering van de werkzaamheden volgens de recentste 
stand.

De werkzaamheden worden in het bewijs van de Service door een 
Carthago werkplaats, die de onderhoud heeft uitgevoerd, ingevuld en  
bevestigd.

De inspecties, die aan het chassis werden uitgevoerd, niet vergeten te 
laten	invullen	/	bevestigen	in	het	Serviceboekje	(+	Stempel	van	de	 
contractant).

	 →		De	werkzaamheden,	die	in	het	bewijs	van	de	Service	staan,	steeds	
regelmatig laten uitvoeren. Zo blijft de verkeersveiligheid en de  
bedrijfszekerheid van het voertuig behouden.

	 	 →		De	inspecties	gelden	als	bewijs	in	geval	van	eventuele	beschadigingen,		
in geval van garantieeisen en goodwill-beslissingen.

	 	 →		Steeds	op	de	geldige	garantie-/en	waarborgsbepalingen	van	
Carthago Reisemobilbau letten!

Onderhoud
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12.2	 Officiele	keuringen	/	inspecties

Voertuigen, die in Duitsland geregistreerd/toegelaten zijn, moeten  
volgens § 29 StVZO regelmatig naar de inspectie (TÜV/DEKRA).  
(Zie tabel onderaan).

Eveneens moeten aan deze voertuigen inspecties betreffende de  
uitlaatgassen worden uitgevoerd (AU). (Termijnen zie tabel onderaan). 
In	elk	geval	op	het	„verval“datum	van	de	inspectie	letten.	Dit	bevindt	
zich op het plaatje aan het kenteken vooraan.

Voor het buitenland zijn de aldaar geldige voorschriften van kracht.

Alle 2 jaar moet de gasinstallatie door een geautoriseerde vakkundige 
werkplaats worden gekeurd. Dit voorschrift is ook geldig voor voertuigen, 
die nog niet zijn toegelaten.
Veranderingen aan de gasinstallatie moeten onmiddellijk door een 
geautoriseerde werkplaats worden gekeurd.
Deze werkplaats attesteert de keuring en de reglementaire toestand 
van de gasinstallatie. 

Inspectietermijnen:
Inspectie Motor Technisch toelaatbaar 

maximum	gewicht
Tijdperk

Uitlaatgassen (AU) Diesel
Diesel

t.e.m. 3,5t
> 3,5 t

Alle 2 jaar
jaarlijks

TÜV / DEKRA Diesel
Diesel

t.e.m. 3,5t
> 3,5 t

Alle 2 jaar
jaarlijks

12.3 Warmwaterverwarming (Optioneel)

	 →		Niveau	verwarmingsvloeistof	regelmatig	aan	het	expansievat	nakijken.	
Het expansievat bevindt zich in het dakkastje aan de bestuurderskant.

	 	 →		Tijdens	of	na	de	allereerste	bedrijfsuren	van	de	verwarming	kan	het	
peil	onder	het	minimum	zakken.	Dit	is	te	wijten	aan	het	systeem.	In	dit	
geval verwarmingsvloeistof bijvullen.

	 	 →		Na	het	eerste	bedrijf	van	de	verwarming	raadt	Carthago	aan,	de	ver-
warming te ontluchten.

	 	 →		De	vloeistof	is	alle	2	jaar	te	vervangen,	daar	de	bescherming	tegen	
corrosie met de tijd nalaat. Dit door een Carthago contractant laten uit-
voeren.

	 	 →		Het	verwarmingssysteem	enkel	met	een	water-glycol-mengsel	
(70:30)	aanvullen.	Dit	mengsel	kan	tegen	temperaturen	tot	ca.	–30°C.

 Opgelet:
	 	 →		Enkel	speciaal	glycol	voor	aluminum-motoren	gebruiken!

	 →		Gelieve	voor	verdere	informaties	en	instructies	betreffende	de	warm-
waterverwarming, de gebruiksaanwijzing van de leverancier te raad-
plegen.
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12.3.1 Onderhoud verwarming - ontluchten

	 →		Gelieve	voor	verdere	informaties	en	instructies	i.v.m.	de	bediening	
en het ontluchten van de verwarming, de gebruiksaanwijzing van de 
leverancier te raadplegen.

Positie indien dubbel bed

Foto	12-1		positie	voertuigmodel	met	dubbel	bed

Uitleg:
A=ontluchtingsklep/ventiel
B=Expansietankje
C=warmtewisselaar

Positie indien enkel bed:

Foto	12-2	positie	voertuigmodel	met	enkel	bed

Uitleg:
A=ontluchtingsklep/ventiel
B=Expansietankje
C=warmtewisselaar
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Positie indien dubbel bed met badkamer:

Foto	12-3		positie	voertuigmodel	met	dubbel	bed	en	badkamer

Uitleg:
A = ontluchtingsklep/ventiel
B = Expansietankje
C = warmtewisselaar

Optie Qeensbed:  positie

Foto	12-4		Optie	Qeensbed:	positie

Uitleg:
A = ontluchtingsklep/ventiel
B = Expansietankje
C = warmtewisselaar
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12.3.1.1 Ontluchtingsventielen

Foto	12-5		Ontluchtingsventiel

Ventielen ontluchten:
•		Ontluchtingsventiel	d.m.v.	de	ontluchtingsvijs	(1)	langzaam	 

opendraaien en open laten tot er geen lucht meer ontsnapt.
•	Ontluchtingsventiel	toedraaien.
•	Dit	aan	alle	ventielen	uitvoeren.
•	Uitlopende	vloeistof	met	een	doek	opvangen.

	 →		Enkel	ontluchten	indien	de	verwarming	is	uitgeschakeld!
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12.3.1.2	 Expansietankje

	 →		Gelieve	voor	verdere	informaties	en	instructies	i.v.m.	de	bediening	
en het ontluchten van de verwarming, de gebruiksaanwijzing van de 
leverancier te raadplegen.

Vloeistofpeil	in	het	expansietankje	controleren

Foto	12-6		Expansietankje

Volgorde:
•	Moer	en	kartelmoer	aan	het	expansietankje	(3)	linksom	draaien.
•		Glycolmengsel	in	het	tankje	(1)	vullen:	 
Het	peil	moet	bij	kamertemperatuur	van	20°C	ongeveer	2	cm	boven	
het minimumpeil (2) liggen.

•			Verwarming	ontluchten.

	 →		Enkel	glycolmengsel	voor	verwarminginstallaties	uit	aluminium	
gebruiken (corrosiebescherming).

	 	 →		Om	ongewenste	chemische	reacties	te	vermijden,	evenals	
klontervorming, moet het glycolmengsel hetwelk wordt bijgevuld, 
dezelfde kleur hebben als het mengsel hetwelk zich reeds in het 
verwarmingssysteem bevindt. 
De kleur kunt u goed erkennen in het expansievatje.

	 →		Het	expansietankje	moet	niet	worden	ontlucht,	daar	de	lucht	in	het	
vatje zelf kan ontsnappen.

	 	 →		Gelieve	voor	verdere	informaties	en	instructies	de	gebruiksaanwijzing	
van de leverancier te raadplegen.

	 	 →	De	circulatiepomp	vindt	U	direkt	naast	de	verwarming.
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12.3.1.3  ALDE Motorvoorgloeiing met ontluchtingsventiel en kringloopont-
grendelingsventiel ter motorkoeling

Foto	12-7		Motorwarmtewisselaar

Ontluchtingsventiel
•		Ontluchtingsventiel	via	de	ontluchtingsvijs	(3)	opendraaien	en	open	 

laten tot er geen lucht meer ontsnapt.
•	Ontluchtingsventiel	toedraaien.

Kringloop-ontgrendelingsventiel ter motorkoeling
´s Winters:
•		Kringloop-ontgrendelingsventiel	(1)	opendraaien	(hendel	in	verticale	

stand).
´s Zomers:
•		Kringloop-ontgrendelingsventiel	(2)	sluiten	(hendel	in	horizontale	

stand)  
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12.4 Het vervangen van de waterpeilsensoren 

Positie

Foto	12-8		Positie	waterpeilsensoren

Uitleg:
A = Sensor afvalwatertank (Vuil water)
B = Sensor watertank

Foto	12-9			Sensors	in	de	dubbele	vloer

Aanmerking:
De tanksensoren bevinden zich direkt in de tanks.
Zij	bevinden	zich	bij	de	aflaatkranen	(hoofdstuk 10.2.4 en 10.3.1).

Maatregelen indien display v/h control panel een ander of foutief 
resultaat antoont:
•		Bodemklep	voor	de	toiletruimte	openen/verwijderen.	
•	Veiligheidsmoer	van	de	sensor	(1)	resp.	(2)	in	de	tank	verwijderen.
•		Sensor	(1)	resp.	(2)	naar	links	uit	de	tank	schroeven	en	reinigen	 

(Opgelet: blokkeermoer!).

Terug inbouwen in omgekeerde volgorde.
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12.5 LED-lampen

12.5.1 Buitenverlichting

Foto	12-10		Buitenverlichting

12.5.2 LED-licht

Foto	12-11		LED-licht
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12.5.3 Ingebouwde LED-spot

Foto	12-12		Ingebouwde	LED-spot

12.5.4 Ingebouwde LED-spot

Foto	12-13	Ingebouwde	LED-spot

12.5.5 Verstelbare spot

Foto	12-14			Lampje	met	flexibele / beweeglijke	arm
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12.6 De lichten van het voertuig

 

Foto	12-15		Lichten	voorkant,	I-modellen	 Foto	12-16		Lichten	achterkant

Foto	12-17		Lichten	zijkant,	I-modellen

Foto Beschrijving

1 Clignoteur P 21W/12V
2 Groot licht H7 55W/12V
3 Dimlicht H7 55W/12V
4 Mistlicht H3 55W/12V
5 Dagrijlicht
6 LED achter-/remlicht

7 Clignoteur PY 21W/12V geel

8 Achteruitrijlicht P 21W/12V

9 Mistachterlamp P 21W/12V

10 Glassokkel	lampfitting	2,6WEK

11-13 LED zijdelings markeringslicht

14 Glassokkel	lampfitting	W5W	5W/12V

15 Zijdelings markeringslicht C 5W/12V

16 Kentekenplaatlamp SV8,5-8 5W/12V
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 12.6.1 Gloeilamp vervangen in de achterverlichting

Foto	12-18		Gloeilamp	vervangen	in	de	achterverlichting

•		Trek	de	behuizing	van	de	achterverlichting	(1)	aan	de	bovenkant	eruit	
totdat de bevestigingsclip (2) zichtbaar wordt. 
Gebruik	geen	scherp	of	puntig	gereedschap!	Niet	rukken!

•		Druk	bevestigingsclip	(2)	naar	beneden	en	trek	de	behuizing	van	de	
achterverlichting (1) verder naar buiten.

•		Til	de	behuizing	(1)	op	en	haal	het	schot	(3)	uit	de	uitsparing	(4).
•		Verwijder	de	behuizing	(1)	voorzichtig	in	zijn	geheel.	Houd	de	behuizing	

in de hand of leg deze op een daarvoor geschikte plaats. 
Laat de behuizing (1) niet aan het snoer bungelen! Trek niet aan het 
snoer!

•		Trek	de	ingestoken	lampsokkel	(5)	los	en	vervang	de	defecte	gloeilamp.

Terug inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde.

12.7	 	Service	en	onderhoud	van	de	pollenfilter

Foto	12-19		Positie	pollenfilter

Uitleg :
1	=			Positie	pollenfilter:	Toegang	via	de	motorruimte.
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12.8 Vervangdelen

 →		Iedere	verandering	aan	de	constructie	van	het	voertuig	kan	de	 
wegligging, de verkeersveiligheid en bedrijfstoestand van het  
voertuig verminderen.

→		Door	Carthago	aanbevolen	onderdelen	en	originele	onderdelen	 
werden speciaal voor dit voertuig ontwikkeld en vrijgegeven. Elke 
Carthago contractant verkoopt deze onderdelen. De contractant is 
op de hoogte van technische details en voert de nodige herstellingen 
vakkundig uit. Door Carthago niet vrijgegeven materiaal, aan-, om- 
of inbouwdelen kunnen schade aan het voertuig veroorzaken en de 
verkeersveiligheid verminderen. Zelfs als voor deze delen een expertise 
van een deskundige voorligt, een algemene bedrijfstoelating of een 
bouwtype-vergunning bestaat, is de reglementaire zekerheid van het 
produkt voor dit voertuig niet gewaarborgd. Voor beschadigingen, die 
optreden door gebruik van vervangdelen e.a., die niet door Carthago 
werden vrijgegeven of beschadigingen veroorzaakt door veranderingen, 
die niet toegelaten zijn, kunnen er geen eisen worden gesteld.

Om veiligheidsregelen moeten vervangdelen en toestellen aan de g
egevens van de leverancier voldoen en door hem als vervangdeel zijn 
toegelaten. Vervangdelen mogen alleen door de leverancier of door een 
vakkundige werkplaats worden ingebouwd. Benodigde vervangdelen 
zijn via Carthago, een Carthago-contractant of een Carthago  
klantendienst te verkrijgen.

Indien	vervangdelen	moeten	worden	besteld,	steeds	het	serie-nummer	
en het voertuigmodel aangeven. Het in deze gebruiksaanwijzing  
beschreven voertuig werd volgens de bedrijfsnormen geconcipieerd en 
ingericht. Afhankelijk van het gebruiksdoel worden nuttelijke extra- 
onderdelen	aangeboden.	Indien		deze	worden	ingebouwd,	steeds	 
controleren of de onderdelen in de voertuigpapieren moeten worden 
geregistreerd. Bij de montage van deze onderdelen steeds op het  
technisch toelaatbaar totaalgewicht van het voertuig letten.  
De Carthago contractant geeft U graag raad.
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12.9	 Typeplaatje	en	chassis -identifikatienummer

Typeplaatje
Het typeplaatje met het chassisnummer vindt u bij de entree. Verwijder 
het typeplaatje niet.

•	Identificeert	het	voertuig.
•	Hulpzaam	bij	de	aankoop	van	onder-	en/of	vervangdelen.
•	Dokumenteert	in	samenhang	met	de	voertuigpapieren,	de	houder.

	 →		Vermeld	bij	vragen	aan	de	technische	dienst	altijd	het	chassisnummer.

Chassis-	identifikatienummer
Het	chassis-identifikatienummer	is	naargelang	chassis-type	aan	ver-
schillende plaatsen aangebracht.

•	 Fiat: 
	In	de	instaptrap	van	de	chaufferuscabine	passagierskant	in	rijrichting,	
afgedekt met een kunststofkapje.

12.10 Waarschuwings- en instructieplaatje

Aan en in het voertuig zijn waarschuwings- en instructieplaatjes  
aangebracht. Deze dienen ter veiligheid en mogen niet worden  
verwijderd.

	 →		Vervangplaatjes	kunnen	bij	iedere	Carthago-contractant	worden	 
besteld.

12.11 Garantiebevoegdheden, servicecontacten 

De in de camper ingebouwde apparaten vallen onder de garantie- 
voorwaarden en bevoegdheden van de apparatenfabrikant. 
De servicecontacten vindt u in de meegeleverde documentatie of op 
internet.

Chassisfabrikant: 

Fiat Camper Service
De	Fiat	Camper	Service	garandeert	snelle	hulpverlening	bij	panne	 
met	uw	camper	op	Fiat	basis.	De	Fiat	Camper	Sevice	is	dag	en	nacht	
bereikbaar. Het alarmnummer geldt voor heel Europa.
Telefoonnummer:	0 08 00 - 34 28 11 11	
Nadere	informatie	vindt	u	op	de	internetpagina	van	Fiat	Camper	Service.	
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  Verfolg Garantiebevoegdheden, servicecontacten

Apparatenfabrikant:

Dometic   (koelkast, fornuis, airconditioning, omvormer, dakventilator)
Truma  (verwarming, airconditioning)
Alde  (verwarming)
Thetford  ((koelkast, toilet)
Teleco  (satellietinstallatie)
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Overzicht

In	dit	hoofdstuk	vindt	U	tips	i.v.m.	het	thema	wielen	en	banden.

De tips betreffen afzonderlijk: 
•	algemene	tests
•	Lucht	banden
 

13. Wielen en banden

13.1 Algemeen

Algemene aanwijzingen:
•		Banden	regelmatig	in	afstand	van	14	dagen	op	gelijkmatig	profielslijtage,	
profieldiepte	en	uiterlijke	beschadigingen	controleren.	Binnengedrongen	
vreemde	deeltjes	uit	het	bandeprofiel	verwijderen.

•		Banden	mogen	niet	ouder	als	6	jaar	zijn,	omdat	het	materiaal	met	de	
tijd zwak wordt. De DOT-indicatie op de zijkant van de band, toont het 
productiedatum aan. De eerste twee getallen staan voor de week, de 
twee laatste getallen voor het productiejaar. 
Bvb. 1510 = week 15, productiejaar 2010.

•		Opletten	op	het	wettelijk	verplicht	minimum	bandenprofiel.
•		Steeds	banden	en	wielen	van	hetzelfde	type,	hetzelfde	fabrikaat	en	

dezelfde uitvoering (zomerbanden of winterbanden) gebruiken.
•		Enkel	banden	en	velgen	gebruiken	die	precies	op	elkaar	zijn	afgestemd.	

De toegelaten velgen- en bandenmaten staan in de voertuigpapieren 
beschreven, maar ook een Carthago contractant of een leverancier 
van	het	basisvoeruig	(Mercedes,	Fiat,	Iveco)	kunnen	U	daarbij	beraden.

•		Nieuwe	banden	hebben	in	het	begin	nog	niet	de	optimale	grip;	daarom	
dienen ze ongeveer gedurende 100 km met een matige snelheid te 
worden „ingereden“. Dit komt ook de levensduur van de banden ten 
goede.

	 →		Indien	U	een	lekke	band	heeft,	steeds	op	de	rechter	rijstrook	rijden,	
gevarendriehoek zetten en alarmknipperlichtinstallatie inschakelen.

	 	 →		Bij	voertuigen	met	tandem-as	kunnen	de	banden	een	verhoogd	slijtage	
vertonen (systeemomstandigheid).
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13.2 Lucht banden

	 →		Een	te	lage	of	te	hoge	bandespanning	verkort	de	levensduur	van	de	
banden en heeft een ongunstig effect op de wegligging van het 
voertuig. Bovenmatige slijtage  kan beschadigingen en lekke banden 
veroorzaken. Daarom regelmatig de spanning controleren.

	 	 →		Bandespanning	altijd	bij	koude	banden	controleren.
	 	 →		Luchtdruk	in	de	banden	mag	niet	hoger	zijn	als	max.	aangegeven	op	

de banden.
	 	 →		Voor	de	juiste	luchtdruk	–	zie	aub	de	gegevens	van	de	leverancier.

De volgende waardes baseren op de gegevens van de leverancier en  
gelden voor de volgende banden:

Bandenmaat Vooraan Achteraan
225/70 R15 C.P. 5 bar 5.5 bar
215/70	R15	M+S 4.3 bar 4.75 bar
225/75 R16 C.P. 5.5 bar 5.5 bar
225/75	R16	M+s 5.2 bar 5.2 bar

13.2.1 Positie I-model

De plakker bevindt zich op de binnenkant van de gasklep.

 
 Foto	13-1		Positie	I-model
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13.2.2 Positie T-model

De plakker bevindt zich op de binnenkant van de gasklep.

 
 Foto	13-2		Positie	T-model
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Overzicht

In	dit	hoofdstuk	vindt	U	belangrijke	raadgevingen	/	instructies		i.v.m.	
eventuele storingen.

Eventuele storingen zijn met de mogelijke oorzaak in samenhang met 
een mogelijke oplossing hieronder opgesomd.

Deze storingen betreffen:
•	De	reminstallatie
•	De	elektrische	installatie
•	De	gasinstalatie
•	Het	fornuis
•	De	verwarming
•	De	boiler
•	De	koelkast
•	De	waterinstallatie/voorziening
•	De	opbouw

De opgesomde storingen kunnen zonder al te grote vakkennissen en 
met enkele grepen worden opgelost.

In	geval	de	hierna	opgenoemde	raadgevingen	en	oplossingen	niet	 
succesvol konden worden uitgevoerd, is het nodig een vakkundige 
werkplaats te raadplegen om de oorzaak te laten opsporen en te laten 
herstellen.

14. Storingen

14.1 Reminstallatie

 →		In	Uw	eigen	belang,	de	reminstallatie	steeds	door	een	geautoriseerde	
werkplaats laten herstellen en afstellen. 

Storingen
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14.2 Elektrische installatie

	→		Een	lood-gel	accu	enkel	door	een	lood-gel	accu	van	hetzelfde	type	vervangen.
  

Storing Oorzaak Aanwijzing
Verlichtingsinstallatie 
functioneert 
niet volledig

•	Lampje	gesprongen

•		Zekering	in	Elektroblok	defect

•		Afdekking	van	het	betreffende	
lampje losvijzen.   
•		Lampje	vervangen
•		Opletten	op	Volt-	en	Watt-	

gegevens
•		Zekering	vervangen	

Electrische Treeplank schuift 
niet uit/in

Waarschuwingssein defect

•		Zekering	in	Elektroblok	defect
•	Zekering	D+	defect

•		Dynamo-vermogen	te	groot

•		Zekering	vervangen
•		Zekering	D+	vervangen	(Hoof-

dstuk 7.8)
•		meer	standgas	geven

Geen 230V-netstroom 
ondanks aansluiting

•		Beveiligingsautomatic	230	V	is	
afgeslagen

•		Beveiligingsautomatic	230	V	
aanschakelen

•		Klantendienst/werkplaats	
opzoeken 

Start- of verzorgingsaccu 
wordt 
bij 230 V-bedrijf niet 
opgeladen

•		Jumbo-zekering	(50A)	aan	de	
start- of verzorginsaccu defect

•		Lademodule	in	elektroblok	
defect

•		Jumbo-zekering	vervangen

•		Klantendienst/werkplaats	
opzoeken 

Verzorgingsaccu wordt niet 
door het voertuig opgeladen

•		Jumbo-zekering	(50A)	aan	de	
start- of verzorginsaccu defect

•	Zekering	D+	defect

•		Jumbo-zekering	vervangen

•		Zekering	D+	vervangen	(Hoof-
dstuk 7.8)

•		Klantendienst/werkplaats	
opzoeken 

Controlelampje 12 V gaat 
niet aan

•		Hoofdschakelaar	12	V	uitge-
schakeld

•		Start-	of	verzorgingsaccu	niet	
opgeladen

•		Scheidingsrelais	in	elektroblok	
defect

•		Vlakke	zekering	aan	de	electro-
centrale defect

•		Hoofdschakelaar	12	V	aanscha-
kelen

•		Start-	o	fverzorginsaccu	opladen

•		Klantendienst	opzoeken

•		Vlakke	zekering	aan	de	electro-
centrale vervangen (Hoofdstuk 7.8)

12V-stroomverzorging 
functioneert niet

•		Hoofdschakelaar	voor	de	12	V	
accu uitgeschakeld

•		Verzorgingsaccu	ontlaadt
•		Jumbo-zekering	(50A)	aan	de	

verzorgingsaccu defect
•		Scheidingsrelais	in	elektroblok	

defect

•		Hoofdschakelaar	terug	aan-
schakelen

•		Accu	bijladen
•		Jumbo-zekering	(50	A)	vervangen

•		Klantendienst	opzoeken

12 V-strromverzorging 
functioneert niet bij 230 V 
bedrijf

•		Hoofdschakelaar	12	V	v/d	
verzorgingsaccu uitgeschakeld

•		Beveiligingsautomatic	230	V	in	
elektroblok afgeslagen

•		Jumbo	zekering	(50	A)	aan	
deverzorginsaccu defect

•		Lademodule	defect

•		Hoofdschakelaar	12	V	terug	
inschakelen

•		Elektroinstallatie	laten	controle-
ren d/d klantendienst

•		Jumbo-zekering	50	A	vervangen

•		Klantendienst	opzoeken	
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Storing Oorzaak Aanwijzing
Startaccu wordt bij bedrijf 
ontladen

•		Scheidingsrelais	in	elektroblok 
defect

•		Fout	in	de	massa

•		Klantendienst	opzoeken

•		Kontaktpunten	vernieuwen
Geen spanning van de 
verzorginsaccu

•	Verzorgingsaccu	ontlaadt •		Accu	onmiddellijk	opladen
→		bij	diepteontlading	

onherstelbare 
beschadiging van 
de accu!

→		Indien	het	voertuig	
lang heeft stilge-
staan is de verzor-
gingsaccu volledig 
op te laden 

Control panel zonder functie •		Zekering	aan	de	electro-
centrale defect

•		Zekering	aan	de	electro-centrale	
vervangen (Hoofdstuk 7.8)

14.3 Gasinstallatie

Störung Oorzaak Aanwijzing
Gasgeur, hoog gasverbruik •	Gasinstallatie	ondicht •	Niet	roken.

•		Geen	vlammen	ontsteken
•		Geen	elektro-schakelaars	(starter,	

lichtschakelaar e.d.) bedienen
•		Gasinstallatie	door	een	geautori-

seerde werkplaats laten nazien en 
evtl. herstellen

→		Onmiddellijk	de	
hoofdkraan van de 
gasfles	toedraaien.	
Vensters en deuren 
opendoen en verluch-
ten

Geen gas •		Snelontgrendelingsventiel	is	
toe

•		Hoofd-ontgrendelingskraan	
aan	de	gasfles	is	toe

•		Buitentemperatuur	te	laag 
(-42°C	Propaangas,	0°C	buta-
gas)

•		Ingebouwd	toestel	defect

•		Ventiel	openen

•		Hoofdkraan	opendraaien

•		Hogere	temperatuur	afwachten,	of	
het butagas door propaangas 
vervangen

•		Klantendienst	opzoeken
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14.4 Het fornuis

Storing Oorzaak Aanwijzing
Ontstekingen springen niet 
aan
(Er ontstaat enkel korttijdig 
een vlam, maar zodra men 
de knop loslaat, gaat de 
vlam uit)

•		De	ontstekingsknop	werd	niet		
lang genoeg ingedrukt

•		Ontsteking	defect

•		De	ontsteking	gedurende	ca.	15-
20 sec. ingedrukt houden

•		Draaiknop	verwijderen	en	
sproeioloie WD 40 onder voortdu-
rend in- en uitdrukken van de 
ontstekingsknop  er op spuiten

De vlam gaat uit wanneer 
men de kookplaat op de 
kleinste vlam instelt

•		Ontstekingsvoeler	is	niet	
juistafgestemd

•		Voeler	juist	afstemmen,	maar	niet	
krombuigen! De spits van de 
voeler moet ongeveer 5 mm 
boven de kachel komen. De nek 
van de voeler mag niet meer dan 
3 mm van de kachelkrans weg 
staan.

•		Evtl.	klantendienst/werkplaats	
raadplegen

14.5 De Verwarming / Boiler en de koelkast

	→		Bij	een	defect	aan	de	koelkast,	aan	de	verwarming/chauffage	of	aan	de	boiler	
is het nodig een klantendienstwerkplaats van de leverancier (bvb. Bosch, 
AEG, Dometic) in de buurt te raadplegen. Een adressenlijst vindt U in de  
bijlage. Alleen vakkundig personeel kan de koelkast of de verwarming/boiler 
herstellen.

14.5.1 Verwarming / Boiler

Storing Oorzaak Aanwijzing 
De verwarming slaagt niet 
aan. Het controlelampje 
„storing“ brandt

•		Te	weinig	gastoevoer

•		Lucht	in	de	gasleiding
•		Zekering	defect

•		Bedrijfsspanning	te	klein	(<	11	V)
•		Elektrische	kabels	los

•		Hoofdontgrendelingskraan	en	
gaskraan opendraaien

•		Volle	gasfles	aansluiten
•		Verwarming	d.m.v.	de	hoofdscha-
kelaar	uitzetten.	Na	30	sec.	terug	
aanzetten.

•		Zekering	vervangen
•		Accu	woonruimte	opladen	ofwel	

een nieuwe accu plaatsen
Geen verwarming •		Verwarming	defect •		Truma-klantendienst		contacteren	

(Tel.	Nr.	00	49	89	461	721	42)
•		Voor	verdere	informatie,	gelieve	

de bijgevoegde gegevens van de 
fabrikant te willen inkijken. 

	 →		Verdere	gegevens	i.v.m.	storingen	kunt	U	in	de	bijgevoegde	gebruiksaanwijzing	
van de fabrikant nazien.
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14.5.2 De koelkast

Storing Oorzaak Aanwijzing 
Koelkast schakelt bij 230V-
bedrijfsstroom niet aan

•		Beveiligingsautomatic	230V	is	
ingeschakeld

•		Geen	230	V	stroomverzorging	
voorhanden

•		Te	geringe	bedrijfsspanning	 
230 V

•		Beveiligingsautomatic	230	V			
aanschakelen

•		230	V-stroomverzorging	aanslui-
ten

•		230	V	stroomspanning	door	een	
vakman laten controleren

Koelkast schakelt bij 12V 
bedrijfsstroom niet aan

•		Jumbo-vlakke	zekering	(30	A)	
defect

•	Zekering	D+	defect

•		Jumbo-vlakke	zekering	(30	A)	
vervangen

•		Zekering	D+	vervangen	(Hoof-
dstuk 7.8)

•		AEG-Klantendienst	raadplegen.	
Gelieve de documenten van 
Dometic in de bijlage te raadplegen

Koelkast schakelt bij 
gasbedrijf niet aan

•	Te	weinig	gastoevoer •		Controleren	of	het	hoofd-	en	
snelontgrendelingsventiel open 
zijn.

•		Volle	gasfles	aansluiten	
Indien	AES:
Koelkast schakelt bij 
gasbedrijf niet aan

•		Hoofdontgrendelingsventiel	of	
snelvergrendelingsventiel is toe

•		Hoofd-	en	snelvergrendelingsven-
tiel opendraaien 

	 →		Gelieve	voor		verdere	informaties	en	instructies	betreffende	eventuele	storingen,	
de gebruiksaanwijzing van de leverancier Dometic te raadplegen.

14.5.3 Waterverzorging

Storing Oorzaak Aanwijzing 
Geen water •		Watertank	is	leeg

•		Pompenschakelaar	niet	
afgesteld

•		Zekering	aan	de	pomp	defect
•		Pomp	defect
•		slang	verbogen

•		Elektroblok	defect

•		Water	bijvullen
•		Schakelaar	afstellen

•		Zekering	vervangen
•		Pomp	laten	vervangen
•		Slang	terug	recht	zetten	of	evtl.	

vervangen
•		Klantendienst	raadplegen

Geen spoelwater in de 
Thetford-Cassette

•		Watertank	is	leeg
•		Zekering	Thetford-Cassette	

defect

•	Water	bijvullen
•		Zekering	vervangen
•		Accuspanning	a.h.v.	het			control	

panel controleren
De indicatie voor het 
(afval)water geeft een 
verkeerde waarde  aan

•		Waterpeilsonden	zijn	vervuild	
(afval)watertank

•		Tanks	schoonmaken
•		Waterpeilsonden	schoonmaken	

Afvalwatertank loopt niet af •		Schuifhendel	of	uitlaatpijp	
verstopt

•		Wateruitlaatpijp	met	een	waters-
lang vanuit de tegenrichting goed 
doorspoelen

Water komt pulserend uit de 
kraan

•	Waterpompdruk •		Waterkraan	verder	opendraaien			
•		pompdruk	aan	de	voorkant	van	

de pomp afstellen
Waterkraan lekt •		Vorstschade •		Cartouche	vervangen	(bij	

Carthago te verkrijgen)
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14.5.4 Opbouw

Storing Oorzaak Aanwijzing 
Kleppen-/deurscharnieren 
gaan zwaar

•		Kleppen/deurscharnieren	niet/
niet voldoende gesmeerd

•		Kleppen-/deurscharnieren	met	
zuur- en harsvrije vetten insmeren

Scharnieren/gewrichten in 
de douche/WC-ruimte gaan 
zwaar/knarsen 

•		Scharnieren/gewrichten	niet/niet	
voldoende gesmeerd

•		Scharnieren/gewrichten	met	
zuivere olie (geen toevoeging van 
oplossingen en zuren) insmeren

•		Geen	sprays	gebruiken,	daar	aan	
deze dikwijls bepaalde oplossin-
gen toegevoegd werden

Scharnieren van de kastjes 
gaan zwaar/knarsen

•		Scharnieren	niet/niet	voldoende	
gesmeerd

•		Scharnieren	van	de	kastjes	met	
zuur- en harsvrije synthetische 
olie insmeren 

Ingangsdeur	klemt •		slotval	verstelt	of	los •		Slotval	afstellen	resp.	terug	
vastzetten. Het slot eerst ontgren-
delen, dan de deur openen 
(Hoofdstuk 6.1) 

14.6 Speciale uitvoeringen (meeruitvoeringen)

Apparaat Storing Aanwijzing
Satellietinstallatie Teleco •		Schakelt	niet	volledig	uit,	alarm	

motorbesturing
•		Geen	spanning	aan	de	motor-

besturing
•	Andere	storing

•		Verwijder	sneeuw	of	bladeren	op	
de eindschakelaar van de schotel

•		Vervang	zekering	van	de	motor-
besturing (hoofdstuk 7.8)

•		Neem	contact	op	met	de	Teleco-
service, zie meegeleverde 
documentatie
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15. Speciale uitvoeringen / meeruitvoeringen

15.1 Het gewicht van meeruitvoeringen

	→		Elke	verandering	aan	de	toestand	van	het	voertuig	(aan	de	 
constructie van de fabriek) kan de wegligging van het voertuig en de 
verkeersveiligheid verminderen.

	 	 →		Door	Carthago	niet	vrijgegeven	onderdelen,	aan-,	om-,	of	inbouw 
onderdelen kunnen schade aan het voertuig veroorzaken en de  
verkeersveiligheid verminderen. Zelfs als voor deze delen een expertise 
van een deskundige voorligt, een algemene bedrijfstoelating of een 
bouwtype-vergunning bestaat, is de reglementaire zekerheid van het 
produkt voor dit voertuig niet gewaarborgd.

	 	 →		Voor	beschadigingen,	die	optreden	door	gebruik	van	vervangdelen	
e.a., die niet door Carthago werden vrijgegeven of voor  
beschadigingen, die werden veroorzaakt door veranderingen, die 
niet toegelaten zijn, kunnen er geen (garantie)eisen worden gesteld.

	 	 →		Gelieve	steeds	op	het	technisch	toelaatbaar	totaalgewicht	te	letten.

 	 →		De	gegevens	betreffende	het	gewicht	van	de	speciale	uitvoeringen/
meeruitvoeringen vindt U in de actuele prijslijsten.
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