
Beknopte gebruiksaanwijzing 
Deze camper zit vol met allerlei verfijnde apparatuur die vrijwel allemaal te regelen zijn door 

het electrapaneel, het satelietpaneeltje en het truma water en verwarmingspaneel. De airco 

kan aan en uit gezet worden door de afstandsbediening. In de camper bevinden zich allerlei 

gebruiksaanwijzingen maar ook de filmpjes op internet geven veel informatie.  

Handleidingen op internet 

https://www.youtube.com/watch?v=5xHY0y7865Y gas 

https://www.youtube.com/watch?v=CMsnydzCRik truma cp plus warmwater verwarming 

https://www.youtube.com/watch?v=Quo8dMSE1tk electroblok zekeringen 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb8846oiIP0 electro touch paneel 

https://www.youtube.com/watch?v=VeLv4JCVt9Q electro touch paneel 

 

Licht  

• Afbeelding lamp op paneel aanzetten 

• Dimlicht knop naast deur links inhouden dan kan het interieur licht gedimd worden 

• Nogmaals indrukken en vasthouden dan gaat dimlicht uit 

• Ronde spotjes aanraken en dan gaan ze aan 

• Rechterknop naast deur buitenlicht (ook aanzetten op paneel) 

• Diverse lichtschakelaars in interieur 

Water 

In da garage rechtsboven tank zwarte knop halve slag met de klok mee draaien dan blijft er 20 

liter in de tank. Helemaal draaien dan kan watertank helemaal geleegd worden. (scheelt 

dieselverbruik en gewicht) Via de waterslang kan de watertank gevuld worden. 

Omvormer 

Knop onder naast deur op 1 zetten . Kan alleen bij geen stroomaansluiting. 

Radio/Navigatie 

Werkt op startaccu. Kan ook zonder contact aan afgespeeld worden. Knop onder dashboard 

aanzetten. 

TV  

TV kastje openen, , wit hendeltje achter tv indrukken, TV naar beneden trekken. Op 

electrapaneel op AUX drukken. Satelietpaneeltje rechts boven deur aanzetten. Melding Astra 

3 zoeken. Bij hoge gebouwen of bomen is er een slechtere ontvangst dus kijken op welke 

plaats je gaat staan als je tv wilt kijken. TV aanzetten met knopje onder tv. Met 

afstandsbediening zenders zoeken. 

https://www.youtube.com/watch?v=5xHY0y7865Y
https://www.youtube.com/watch?v=CMsnydzCRik
https://www.youtube.com/watch?v=Quo8dMSE1tk
https://www.youtube.com/watch?v=Rb8846oiIP0
https://www.youtube.com/watch?v=VeLv4JCVt9Q


Luifel 

Luifel uitdraaien met luifelslinger. Er is een stormband aanwezig die boven over de luifel 

vastgemaakt kan worden en met haringen in de grond verzekerd wordt. Er zijn luifelvoetjes 

aanwezig die aan de onderkant van de luifelpoot vastgemaakt kunnen worden en verzekerd 

met haringen. Luifel ‘s nachts indraaien. Om de poten uit te klappen schuifjes in luifelrand 

naar buiten schuiven. 

Sluitwerk 

Het sluitwerk gaat niet soepel zonder juiste behandeling. Dit komt doordat de laatjes en 

koelkast ook goed vergrendeld moeten blijven tijdens de rit. 

Koelkast 

Voor de oven gaan staan. Zwarte hendel tegen groene punt rand kast duwen. Dan trekken en 

de koelkast gaat soepel open. Zonder dit gaat het lastig.  

Keukenkastjes  

Zilveren scharnier met duim naar beneden op groen puntje drukken en dan trekken. 

Hordeur 

Voorzichtig open en dicht schuiven. 

Sloten deuren 

Op sleutel zit een centrale vergrendeling. Deze sleutel sluit cabine en interieur deuren. 

Van binnen sluiten. Knopje op interieurdeur indrukken, 

Op het dashboard zit ook een centrale vergrendelingsknop.  

 

Let op: Als de centrale vergrendelingsknop op dashboard wordt gebruikt zorgen dat je deze 

eerst ontsluit voordat je naar buiten gaat of de sleutels mee naar buiten nemen(als er 

niemand meer in de camper aanwezig is) Interieur deur alleen sluiten buiten met centrale 

afstandsbediening. Binnen kan ook met knopje op de deur. 

Doe je dit niet dan kun je niet meer naar binnen zonder centrale vergrendelingssleutel 

Gasflessen 

1 gasfles dicht houden omdat je anders met twee halve volle gasflessen zit die niet in te 

wisselen zijn. 

Onder aanrecht zit laatje met gasaansluitingen die je aan en uit kunt zetten van oven, 

interieur verwarming en gaspitten. 

Bij gebruik nieuwe gasfles blauwe knop op gasfles indrukken en zwarte schijf op gasventiel 

naar beneden schuiven zeg 5 seconden zodat de leiding ontlucht wordt.  



 


