Thuis op Wielen Camperverhuur 2018

Handleiding Thuis op Wielen Camper
Chauffeursstoel
De chauffeursstoel is instelbaar op het gewicht van de chauffeur. De knop aan voorzijde stoel is
makkelijk bereikbaar voor het instappen.
Spiegels
Spiegels zijn met de hand instelbaar. Druk op rand van elke spiegel. Let vooral op de twee dode
hoekspiegels. De spiegels zijn inklapbaar door met de vlakke hand op de spiegel te drukken.
Construct
De auto heeft een extra diefstal beveiliging. In de achteruit kan de versnellingspook op slot
worden gezet door de Constructsleutel om te draaien. Zonder Constructsleutel valt dan niet meer
te schakelen. Bewaar de sleutel niet bij de andere sleutels, dan heeft ook een zakkenroller geen
kans.
Starten
Alle waarschuwingssignalen lichten op bij het omdraaien van contactslot. Wacht tot gloeispiraal
verdwijnt, dan pas verder doordraaien en de motor starten.
Bijrijderbank
Bijrijderbank heeft twee extra bergruimtes onder de bank. Trek voorkant zitting omhoog en naar
voren. De bank kan worden afgesloten met twee disc sloten uit het dashboardkastje.
Gevarendriehoek, Veiligheidsjacks, Brandblusser & Eerstehulpdoos
In het vak onder in de bijrijderdeur zit gevarendriehoek en drie gele veiligheidsjacks. In het schap
in de bijrijderdeur zit een brandblusser en een eerstehulpdoos.
Bandenspanning
De juiste bandenspanning is aangeplakt onder de chauffeursstoel. Gebruik de hoogste waarde,
iets hoger mag ook.
Oliepeil
Check zo nu en dan (vooral na lange ritten bij hoge snelheid) het oliepeil. Gebruik indien nodig
de bijgeleverde olie voor dieselmotoren met een roetfilter (elk merk is goed zolang er maar de
code VW 507.00 op staat.) Vul nooit teveel olie bij.
Brandstof.
De dop van de brandstoftank zit achter een klepje achter de chauffeursdeur. De auto gebruikt
diesel. Als het alarm klinkt en een brandstofpomp oplicht zit er nog acht liter brandstof in de
tank.
Handleiding auto
De complete handleiding van de auto, inclusief de handleiding voor de IPhone-ready Radio/CD
speler, zit in het dashboardkastje.
Deuren, laden en ramen dicht.
Check voor elke rit of alles in de camper op slot zit om schade te voorkomen. De spanjolet op
deuren aan de achterkant moet met het sleuteltje worden afgesloten, er is kans op open trillen
tijdens het rijden.
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Afmetingen camper
De camper is 2,75 meter hoog, hoger dan het dak van de cabine. De camper is 2,30 meter breed,
de spiegels maken de auto nog breder (bijna 3 meter). De camper is 7,5 meter lang en steekt uit
achter de achterwielen. Neem gewone bochten ruimer dan je misschien gewend bent, de
achterwielen rijden dan niet over de stoeprand. Let op met korte bochten, de achterkant kan fors
uitzwaaien.
Rijplaten en stelwiggen.
Voor het waterpas stellen van de camper bevinden zich twee stel(oprij)wiggen in de zwarte
gereedschapskoffer links onder de camper. Plaats de wiggen voor de banden en gebruik de eerste
versnelling. In de achteruit heeft de koppeling meer te lijden.
Koelkast
De schakelaar in de koelkast heeft vier 4 standen:
• bij stand 0 staat de koelkast uit,
• bij het vlammetje staat de koelkast op gas,
• bij de stekker staat de koelkast op stroom (alleen als je 220 V hebt op de camping),
• bij de accu staat de koelkast op de accu van de auto (gebruik deze stand tijdens het rijden,
dat spaart gas.)
Gaspitten
Gebruik een lucifer om het gas aan te steken. Alleen als je aangesloten bent op 220 V werkt ook
de piëzo elektrische ontsteking van de gaspitten.
Oven en grill
Beide steek je met een lucifer aan. Druk de knop in draai hem naar de ontstekingspositie, houd
een lucifer bij de brander van de grill (midden boven) of bij de ovenbrander (achter onder) en
houd de knop ongeveer 5-10 seconde ingedrukt. De ovenbrander bereik je makkelijker als je de
bodemplaat iets naar buiten trekt. De bodemplaat hoort met de gaten naar voren. Voor het
gebruik van de gril zit er een uitschuif klepje aan de bovenkant van de oven zodat je de deur op
een kier kan laten staan. Zet raam of deur open bij gebruik van de oven of grill.
Tabel voor temperatuurkeuze:
Positie knop 1
2
3
4
5
6
Temperatuur 130 C
160 C
180 C
200 C
220 C
240 C
Boiler en verwarming
Om de boiler aan te zetten gebruik je de linker knop op het paneel tussen de kast en de douche.
Op 0 staat de boiler uit. De knop naar boven bij 40C of 60C verwarmt alleen water. De knop
naar beneden waar ook de vlammetjes staan verwarmt naast water ook de camper. Met de
getallen op de knop zelf kan je door draaien de gewenste temperatuur in stellen. Er zijn
verschillende “warme lucht uitlaten” in de camper aanwezig. Je kan deze dicht of open zetten.
Als het erg koud is (kouder dan 5 graden) mag ook tijdens het rijden de gasverwarming blijven
branden (zie onder gasflessen en LPG tank).
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Extra (lange duur) accu
De camperunit heeft een eigen extra 12 V accu. Deze wordt tijdens het rijden opgeladen. De
lange duur accu gaat een week mee zonder bijladen.
Elektra op de camping
Wanneer 230 V via een kabel is aangesloten op de stekkerdoos aan de linkerzijde van de
camperunit werken de volgende zaken:
• De koelkast op 230 V
• Het 230 V stopcontact in de keuken en twee 230 V stopcontacten in de berging
• De vonkontsteking van het gasfornuis
• De oplader van de lange duur accu
• De elektrische vloerverwarming
De 230 V kabel en indien nodig het verloopstuk vind je in de zwarte kunststof gereedschapskast
rechts onder de camperunit.
Extra 220 V stopcontact voor laptop en telefoon
Het stopcontact naast de kast onder de tweezits levert 220 V via de lange duur accu tot een
maximum van 150 watt. Hiervoor moet je de schakelaar boven het stopcontact (de omvormer)
omzetten, er brand dan een ledje boven het stopcontact. Let op: de omvormer gebruikt zelf ook
stroom, als je het stopcontact niet gebruikt, zet de schakelaar weer uit.
De LPG tank
De LPG tank is bestemd voor verwarming, warm water en koken. De tank kan bij elk (LPG) tank
station aan de pomp gevuld worden. Verloopnippels vind je in het schap van de bijrijderdeur. De
LPG tank mag niet gebruikt worden tijdens het rijden en moet dan worden afgesloten. Rode knop
boven de LPG tank kwart slag draaien (haaks op de leiding is dicht).
De gasflessen
De camper heeft twee reserve gasflessen die beide aangesloten zijn via een dubbel beveiligde
aansluiting. Indien nodig voor de verwarming mag je deze gasflessen wel gebruiken tijdens het
rijden. Als de gasflessen geen gas leveren terwijl zij niet leeg (kunnen) zijn helpt het om de rode
knop(pen) op de gasslang(en) en de zwarte knop op de gasregelaar ferm in te drukken. In de
zomer zijn de reserve gasflessen alleen voor noodgevallen en wordt de LPG tank gebruikt..
Airco
De airco is alleen te gebruiken als je bent aangesloten op 220 V. De airco werkt met de
afstandsbediening via het oog naast de knop van de boiler/verwarming. Je kan kiezen tussen
ventileren in verschillende standen of geforceerd koelen. De gewenste temperatuur stel je in via
de afstandsbediening.
Douche (kop)
Tijdens het rijden de douchekop achter de kraan klemmen, om lakschade in de douche te
voorkomen. Tijdens het douchen kan er wat water via de deur naar buiten lekken. Er is een dweil
in de camper aanwezig.
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Vacuüm toilet
In dit toilet hoeven/mogen geen chemicaliën. Je kunt gewoon twee laags toilet papier gebruiken.
Om door te spoelen eerst de klep naar beneden, daarna duw je met je voet het pedaal aan de
linker kant naar beneden. Het toilet wordt dan vacuüm gezogen. Daarna haal je het pedaal even
omhoog om een beetje water in de pot te laten lopen.
In het controle kastje in de douche kan je zien wat de status is van het toilet. Bovenste lampje: het
toilet is klaar voor gebruik, middelste lampje: het toilet is vol en de cassette moet eerst geleegd
worden, onderste lampje: het toilet is bezig vacuüm te zuigen en is zo klaar voor gebruik.
Legen van het toilet: aan de buitenkant van de camper zit een luikje waarachter de cassette zich
bevindt. Deze eruit nemen om hem te legen. Dit kan in een gewoon toilet (vanwege het ontbreken
van de chemicaliën). Let op: het vacuümtoilet is een kwetsbaar apparaat, gooi geen afval door de
WC.
Waterpomp
Achter het linker luik boven de lange duur accu zitten twee schakelaars onder een rode
beschermkap. De linker schakelaar bedient de waterpomp. Als het water opraakt blijft de pomp
aanzuigen. Met deze schakelaar zet je de pomp uit.
Schoon watertank
Vullen aan rechterzijde camper achter metalen draaidop, inhoud 105 liter.
Grijswater tank
De vuil watertank zit links onder de camper, inhoud 80 liter. Draai dop los en trek schuif open.
Let op: grote opening, forse straal vuil water. Er is een losse vuilwatertank, inhoud 35 liter, in de
stalling om vuil water mee af te voeren als er geen camperstortplaats is. Voor de aansluiting van
de tanks is een passende trechter aanwezig.
Luifel
Het luifel kan aan weerszijde van de camper met pees in geleiding worden geschoven. Er zijn
stokken, scheerlijnen, haringen en een rubberen en een stalen hamer aanwezig.
Bedden
De bedden zijn afzonderlijk met handgreep naast het matras verstelbaar. Knijp handgreep in en
verplaats bedbodem door verplaatsing van je gewicht. Laat handgreep los als gewenste stand is
bereikt.
Handleiding camper
De complete handleidingen van de camper zijn in kopie aanwezig in de informatiemap van Thuis
op Wielen.
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