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1. ONDERWEG 240 Volt / BEDIENPANEEL
Onderweg heeft u geen 240 volt, alleen dan als u aangesloten met de externe 240 volt
kabel aan een stroompunt op een camperplaats of camping, koffie of thee onderweg via
de fluitketel op gas en dan opgieten in het filter van het koffiezet apparaat.

Er zijn natuurlijk verschillende typen bedienpanelen maar in de basis hebben ze allemaal
gelijkwaardige functionaliteiten, de knop met daarboven in dit geval groene ledlampje
schakelt het 12 volt circuit uit zodat u geen overbodig stroom neemt van uw accu als u
niet aangesloten met op een lichtnet. De andere twee schakelaars laten u desgewenst de
niveaus zien van de vers & vuilwatertank en de staat van de voertuig & de huishoudaccu.
2. GASTOESTELLEN
Het verdient de aanbeveling en in de meeste landen is het verplicht te rijden met gesloten
gasflessen, hiertoe kunt u de draaiknop bovenop de gasfles helemaal dichtdraaien, zodra
u op uw camperplaats of camping geïnstalleerd bent kunt u de kraan weer open zetten.

Uw camper heeft dus enkele gastoestellen, kooktoestel, verwarming en koelkast. De
koelkast werkt over het algemeen op stroom. In de meeste campers zit een verdeelkraan
in de buurt van de gasflessen soms bereikbaar via de berging, soms bereikbaar aan de
voorzijde ter hoogte van de badkamer zeg maar. Het kan zijn dat 1 of meerder van deze
kranen dicht staat zodat er geen gastoevoer is naar het desbetreffende toestel. Indien
gewenst zet u 1 of meerdere kranen open om de gastoevoer op gang te brengen.
boiler/kraan =
verwarming en/of warm water
ijskristal
=
de kraan voor de koelkast
kookpan
=
kooktoestel

Mocht het zo zijn dat 1 van de gasflessen leeg is kunt u de tweede fles aankoppelen,
gaskraan op de gasfles dicht en dan met de sleutel de koppeling losdraaien (PAS OP, DIT
IS LINKSE DRAAD), vervolgens het reduceer toestel op de volle fles aansluiten, altijd
controle of er een rubbertje in de aansluiting aanwezig is, deze MOET aanwezig zijn
anders bestaat er kans op lekkage. Als u de nieuwe fles heeft aangesloten is er een kans
dat de gasflow nog niet op gang komt, druk dan het ventielknopje op het reduceer
toestel in, dit zorgt ervoor dat de flow op gang komt.

3. STROOM AANSLUITING
Als u op de camperplaats of camping bent aangekomen kunt u middels met 1 van de
verlengkabels en een verloopstekker de camper aansluiten op het lichtnet, de accu’s
worden dan meteen ook weer bijgeladen.
In uw camper is een 10 en een 20 meter kabel aanwezig, afhankelijk van de afstand tot
het stroompunt kunt u 1 van de 2 gebruiken of bij grote afstand beide. In Europa gebruiken
we in de basis allemaal hetzelfde verloop, met een zogenaamde Belgische stekker, deze
stekker heeft ook een opening voor een aardpen van een stopcontact zoals vaak in B en
F worden gebruikt. Zwitserland en de UK hebben afwijkende stekkers, in uw camper is
standaard een verloop voor Zwitserland bijgesloten, een verloop voor de UK is op aanvraag
verkrijgbaar.

Europa

UK

Zwitserland

4. LUIFEL & SCHUIFDEUR
Als u de luifel in of uit wilt uitrollen dient u eerst de schuifdeur te sluiten, doet u dat niet
dan zal er schade aan de luifel en/of schuifdeur ontstaan.

5. UNICA LUIFEL STORMBAND
De luifel is een gevoelig item aan uw camper, rol de luifel bij twijfel altijd in. Ook bij de
lagere windkrachten kan uw luifel al flink in beweging komen, gebruik dan de stormband
die aanwezig is in uw camper. Het is een universele stormband en in toe te passen voor
elk type luifel.

6. WIELKEGGEN / BOKKEN
Voor het geval uw camper niet helemaal waterpas staat en u dit toch er g op prijs stelt
kunt u gebruik maken van zogenaamde wil keggen, achter in de camper zijn er twee
opgeslagen, eventueel in combinatie met de waterpas kunt u uw camper perfect
waterpas op stellen.

7. HADEX
HADEX is een product dat dient voor het desinfecteren van drinkwater, pomp-, put-, of
leidingwater in gebieden, of op locaties waar twijfel bestaat over de bacteriologische
betrouwbaarheid van het drinkwater.
Dosering:
1 druppel HADEX is voldoende voor het desinfecteren van 1 glas water.
5 druppels HADEX op 1 liter water druppelen, even schudden en een half uur
laten staan, daarna kunt u het water drinken.
Inwerkingstijd: 30 minuten
Handmatig direct aan het drinkwater toevoegen, bijvoorbeeld door een vulleiding,
afgepast in een kunststof maatbeker.
8. VUILWATERTANK
Uw camper is voorzien van een vuilwatertank die van tijd tot tijd op een daarvoor
bestemde plaats geledigd dient te worden, dit kan met een meegeleverde sleutel, de
aansluiting daarvoor zit onder de camper, met de sleutel bedient u de kogelkraan die de
tank afsluit. Na het ledigen de tank weer sluiten, kan best wel een tijdje nadruppelen.
De sleutel ligt ofwel in het toilet cassette compartiment of in het deurvak van de
berijder.

9. VERSWATERTANK
Als uw vers watertank leeg is kunt u die vullen middels de bijgeleverde slang, deze is
zonder aanwezige waterdruk 5 meter lang, zodra er sprake is van waterdruk verlengt
zich de slang tot maximaal 15 meter. De slang heeft twee meegeleverd aansluiting voor
op een kraan en aan de andere zijde een spuitmond.
In de basis kunt u blijven vullen totdat het water via de vulopening weer naar buiten
komt, het verdient de aanbeveling om bij uw camper te blijven tijdens het vullen.
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TOILET & TOILETVLOEISTOF

Het toilet heeft in principe een altijd afgesloten cassette, bij toiletgang dient u deze
handmatig te openen via een handel aan de zijkant van het toilet. Doorspoelen kan
middels het blauwe knopje, dit laat het water vloeien, uw 12 volt systeem moet dan wel
ingeschakeld zijn. Controleer wel na het indrukken van de blauwe knop dat de
watertoevoer weer stopt.

Uw camper is voorzien van een chemisch toilet, onder dit toilet zit een cassette die van
tijd tot tijd geleegd moet worden, bij uw toiletgang heeft u voldoende snel door wanneer
er geledigd moet worden. Aan de buitenzijde van de camper zit een luik waar u de cassette
kunt verwijderen en ledigen / schoonmaken.
Na het schoonmaken verdient het de aanbeveling om de meegeleverde blauwe vloeistof
toe te voegen aan uw cassette, hieronder treft u de dosering aan.

Gebruiksaanwijzing:
Doseer 120 ml per 20 liter tankinhoud en voeg 2 tot 3 liter water toe. Ververs om de 4 á
5 dagen. Leeg de tank uitsluitend op een daarvoor aangewezen plaats en spoel gronding
na met water. Bewaar Aqua Kem Blue op een koele, droge plek en vermijd zonlicht.

GEBRUIK WAARSCHUWINGSBORD ACHTER
Met name in Italië en Spanje is het verplicht om een reflecterend bord te gebruiken, als
u fitsen op het fietsenrek vervoert.

SKOTTELBRAAI
Indien u ook een skottelbraai heeft gehuurd kunt u desgewenst buiten koken en/f
bakken. Hiertoe dient u 1 fles los te koppelen en aan te sluiten op het reduceer
ventiel wat vast zit aan de skottel braai. Overige voorwaarden zoals onder
hoofdstuk gastoestellen is ook hier van kracht.
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KACHEL EN WARM WATER

TRUMA COMBI WARM WATER & VERWARMING

12.

KOELKAST

