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I N L E I D I N G  
 

Hartelijk gefeliciteerd! U hebt een leuke manier gekozen om de VS en nog veel meer te 
zien! Bij El Monte RV streven wij ernaar uw vakantie zo plezierig en onbezorgd mogelijk te 
maken. Deze handleiding en onze gratis telefonische service 'Roadside Assistance' (Hulp 
onderweg) zijn bedoeld om u te helpen bij het oplossen van problemen met al de systemen 
in onze motorhomes, mocht u vragen hebben of een onvoorziene storing ervaren. U wordt 
verzocht deze handleiding in het motorhome te laten. Handleidingen die verloren of 
beschadigd zijn geraakt, worden u bij het terugbrengen van het motorhome in rekening 
gebracht. 
Gelieve deze handleiding nauwgezet te lezen. Of dit nu de eerste keer is dat u een camper 
huurt of niet, wellicht hebt u onderweg vragen, die deze handleiding kan beantwoorden. 
Mogelijk zult u zien dat sommige dingen meermalen aan bod komen. Dit komt doordat deze 
met meerdere systemen te maken hebben; bovendien kunnen sommige dingen niet genoeg 
worden herhaald. Onze campers zijn langer, breder en hoger dan de voertuigen waar u aan 
gewend bent, maar u zult al gauw zien dat zij gemakkelijk te besturen zijn! 
Aangezien motorhomes van het ene modeljaar op het andere kunnen veranderen, is het 
niet mogelijk elk individueel motorhome precies te beschrijven. De systemen en 
functionaliteit ervan zijn echter in grote trekken (en mogelijk zelfs exact) hetzelfde. Deze 
handleiding dient als richtlijn. Gelieve de volgende informatie aandachtig te lezen. Dit kan 
problemen voorkomen, zodat u meer van uw vakantie kunt genieten! 
 
In het onwaarschijnlijke geval dat u Roadside Assistance (Hulp onderweg) nodig hebt, kunt 
u ons rechtstreeks bellen op 1-800-367-4707; één van onze behulpzame medewerkers 
zal u met plezier helpen. 
Mocht u bij een ongeluk betrokken raken, hoe miniem ook, dan wordt u verzocht zo spoedig 
mogelijk hetzelfde gratis nummer te bellen. Zorg dat u wanneer u belt uw contractnummer of 
sleutelnummer (het 5 uit cijfers bestaande nummer op uw sleutelhanger) bij de hand hebt, 
zodat de medewerker van Roadside Assistance uw contractinformatie kan opzoeken. 
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A L G E M E N E  V O O R Z O R G S M A A T R E G E L E N  E N  

A A N B E V E L I N G E N  
 
Wanneer u achter het wiel van een motorhome zit, dient u te doen alsof u een bus bestuurt. 
Denk eraan dat het voertuig hoger, breder, langer en zwaarder is dan de voertuigen waar u 
aan gewend bent. Het nemen van bochten, het remmen en het deel van het voertuig boven 
u vereisen dus bijzondere aandacht. Bewaar voldoende afstand tot het voertuig vóór u: uw 
remtijd en -afstand zijn groter vanwege het extra gewicht. Bovendien dient u tijdens het 
nemen van bochten op de achterkant van het voertuig te letten: deze zwaait tijdens bochten 
in de tegenovergestelde richting uit. 
 

• Vermijd achteruit rijden. Als dit echter nodig is, zorg dan dat u iemand hebt die u 
met handsignalen kan helpen. 

• Wees u bewust van de hoogte van het motorhome. De meeste van onze 
motorhomes zijn ongeveer 3,5 m hoog of nog hoger. Bij viaducten, enz. hebt u een 
doorrijhoogte van ten minste 3,7 m (12 ft.) nodig. Als u niet zeker weet wat de 
doorrijhoogte van een bouwwerk is, kunt u het beste aan de veilige kant blijven en er 
niet onderdoor rijden. 

• Vermijd parkeergarages, oudere benzinestations en drive-in restaurants. Let bij 
campings en langs de weg op overhangende takken. 

• Nogmaals: denk eraan dat een zwaar voertuig langer nodig heeft om te stoppen. 
Bewaar voldoende afstand tot het voertuig vóór u. Bovendien vermindert u op deze 
manier de kans op beschadiging van de voorruit door steentjes, enz.. Tijdens het 
inhalen dient u te herinneren dat u hiervoor meer tijd en ruimte nodig hebt dan met 
een personenauto. 

• Windwaarschuwingen moeten serieus worden genomen. In de bergen en de woestijn 
zijn er soms plotselinge windvlagen, waardoor het voertuig opzij kan worden geduwd 
of zelfs kan omkantelen. Als u windwaarschuwingen ziet, dient u uw snelheid te 
minderen en het stuurwiel met beide handen vast te houden. 

• Laat het voertuig niet langer dan tien minuten op een hoog toerental stationair 
draaien. Langere tijd op een normaal toerental stationair draaien om de accu's te 
herladen mag wel. 

• Het voertuig of de generator mag nooit in hoog gras of ander droog, brandbaar 
materiaal worden geparkeerd, stationair draaien of worden gebruikt. De hitte van de 
motor en het uitlaatsysteem zou brand kunnen veroorzaken. 

• Wees in het tweerichtingsverkeer beleefd jegens andere weggebruikers. Als er zich 
verkeer achter u ophoopt vanwege uw lagere snelheid, dient u bij de eerst mogelijke 
kans naar de kant te rijden om dit te laten passeren. Dit wordt beslist gewaardeerd! 

• Motorhomes zijn aantrekkelijk voor dieven. Wanneer u het motorhome verlaat, 
ook al is het maar even, dient u alle deuren en ramen op slot te doen. Berg 
camera’s, radio's en dergelijke op, zodat ze van buitenaf niet zichtbaar zijn. Als 
u 's avonds uitgaat, dient u de gordijnen te sluiten, het privacyscherm op te 
hangen en het licht aan te laten. El Monte RV is niet aansprakelijk voor verloren 
of gestolen persoonlijke bezittingen. 
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R O A D S I D E  A S S I S T A N C E  
 
In het onwaarschijnlijke geval dat u Roadside Assistance (Hulp onderweg) 
nodig hebt, kunt u ons rechtstreeks bellen op 1-800-367-4707; één van onze 
behulpzame medewerkers zal u met plezier helpen. 
 
Opmerking: U wordt niet vergoed voor nieuwe banden of andere items of 
reparaties ter waarde van meer dan $75 die zonder onze toestemming zijn 
gekocht. Zie het gedeelte hieronder over de banden. Als u om welke reden ook 
een nieuwe band moet kopen, dient u ons eerst te bellen. 
 

I N  G E V A L  V A N  E E N  O N G E L U K  
 
Mocht u bij een ongeluk betrokken raken, hoe miniem ook, dan dient u zo spoedig mogelijk 
het gratis nummer voor Roadside Assistance te bellen. Zorg altijd dat u een kopie van het 
proces-verbaal krijgt. Zonder proces-verbaal bent u verantwoordelijk voor alle schade, 
afgezien van wie er fout zat. Zorg dat u de relevante informatie van de andere partij krijgt 
(naam, adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, kentekennummer, staat van 
registratie) en schrijf alle details betreffende het ongeluk op. Zorg dat u wanneer u belt uw 
contractnummer of uw sleutelnummer (het 5 uit cijfers bestaande nummer op uw 
sleutelhanger) en de eerder genoemde informatie bij de hand hebt, zodat de medewerker 
van Roadside Assistance uw contractinformatie kan opzoeken. Vervolgens zal deze u 
instructies geven over wat er van u wordt verwacht. Wanneer u terugkeert ontvangt u een 
formulier voor ongevallenmelding, wat moet worden ingevuld. 
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Conversietabel 
 
 
Deze tabel zal onze internationale klanten helpen met de conversie van diverse 
meeteenheden. 
 
 

Meeteenheid Is gelijk aan 
Afstand:  
1 kilometer 0,62 mijl 
1 mijl 1,6 kilometer 
1 meter 3,28 feet 
1 foot 0,3 meter 
  
Temperatuur 
(Formule: Fahrenheit min 32, gedeeld 
door 1,8 = Celsius) 

 

Bijvoorbeeld…  
75 graden Fahrenheit 24 graden Celsius (75 - 32 = 43 / 1,8 = 

23,89) 
70 graden Fahrenheit 21 graden Celsius 
65 graden Fahrenheit 18 graden Celsius 
  
Oventemperaturen:  
325 graden Fahrenheit 163 graden Celsius 
350 graden Fahrenheit 177 graden Celsius 
375 graden Fahrenheit 191 graden Celsius 
400 graden Fahrenheit 204 graden Celsius 
  
Vloeistoffen:  
1 gallon 3,8 liter 
1 liter 0,3 gallon 
  
Snelheid: (in stappen van 5 mijl = 8 
km/uur) 

 

45 mijl per uur 72 kilometer per uur 
40 mijl per uur 64 kilometer per uur 
35 mijl per uur 56 kilometer per uur 
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Tabel van systemen/voorzieningen 
 
Deze tabel toont de capaciteiten van de diverse systemen en voorzieningen in beide typen 
motorhome. Opmerking: De capaciteiten staan hier als bereiken aangegeven; de werkelijke 
capaciteiten zijn afhankelijk van het model dat u hebt gehuurd. 
 

Systeem/voorziening Class C 
6,71 - 9,45 m 

(22 - 31 ft) 

Class A 
8,84 - 10,97 m 

(29 - 36 ft) 

Fun Mover 

TECHNISCHE 
INFORMATIE 

   

Chassis Ford/Chevrolet Ford/Chevrolet Ford 
Benzinemotor met 
brandstofinspuiting (liter) 

 
6,8 - 7,4 

 
7,5 - 8 

 
6,8 

4-versnellingstransmissie 
met overdrive 

 
JA 

 
JA 

 
JA 

Cruise control JA JA JA 
Stuur- en rembekrachtiging  

JA 
 

JA 
ALLEEN 

STUURBEKR. 
Airco in de wooncabine JA JA JA 
Ingebouwde dak-airco JA JA JA 
ELEKTRISCH SYSTEEM    
Generator JA JA JA 
Hulpaccu JA JA JA 
AM/FM-radio met 
cassette/cd 

 
JA 

 
JA 

 
JA 

12v interieurverlichting JA JA JA 
INTERIEUR    
Hoogte van het interieur 197 - 206 cm of 

79 - 83 inch 
197 - 207 cm of 

79 - 81 inch 
 

197 cm of 79 inch 
Breedte van het interieur 234 - 244 cm of 

92 - 96 inch 
229 - 244 cm of 

90 - 96 inch 
 

244 cm of 96 inch 
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AFMETINGEN VAN DE 
BEDDEN 

   

Hoogslaper - lengte 188 - 203 cm of 
74 - 80 inch 

 
n.v.t. 

188 - 203 cm of 
74 - 80 inch 

Hoogslaper - breedte 137 - 152 cm of 
54 - 60 inch 

 
n.v.t. 

137 - 152 cm of 
54 - 60 inch 

Hoogslaper - hoofdruimte 69 cm of 27 inch n.v.t. 69 cm of 27 inch 
Permanent bed - lengte 

 
188 - 193 cm of 

74 - 76 inch 
 

188 cm of 74 inch 
 

n.v.t. 
Permanent bed - breedte 132 - 152 cm of 

52 - 60 inch 
 

135 cm of 53 inch 
 

n.v.t. 
Dinette - lengte 188 cm of 74 inch 188 cm of 74 inch 188 cm of 74 inch 
Dinette - breedte 96 - 102 cm of 

38 - 40 inch 
 

94 cm of 37 inch 
96 - 102 cm of 

38 - 40 inch 
Divan - lengte 173 - 193 cm of 

68 - 76 inch 
178 - 193 cm of 

70 - 76 inch 
 

n.v.t. 
Divan - breedte 102 - 107 cm of 

40 - 42 inch 
117 - 132 cm of 

46 - 52 inch 
 

n.v.t. 
KEUKEN EN BADKAMER    
Wasbak JA JA JA 
Douche JA JA JA 
Toilet JA JA JA 
Warmwaterboiler JA JA JA 
Verwarming & thermostaat JA JA JA 
Keukengootsteen JA JA JA 
Fornuis JA JA JA 
Magnetron JA JA JA 
Koelkast JA JA JA 
TANKCAPACITEITEN    
Warmwaterboiler 23 l of 6 gallon 23 l of 6 gallon 23 l of 6 gallon 
Drinkbaar water 132 - 151 l of 

30 - 40 gallon 
265 - 379 l of 

70 - 100 gallon 
 

146 l of 38 gallon 
Zwart water 87 - 95 l of 

23 - 25 gallon 
114 l of 30 gallon  

103 l of 27 gallon 
Grijs water 79 - 114 l of 

21 - 30 gallon 
114 l of 30 gallon 119 l of 31 gallon 

Propaantank 45 - 53 l of 
12 - 14 gallon 

95 l of 25 gallon 23,15 kg (51 lbs.) 

Benzinetank 136 - 212 l of 
36 - 56 gallon 

284 l of 75 gallon 211 l of 55 gallon 

 
LAADRUIMTE 

 
n.v.t. 

 
n.v.t. 

2,44 m x 2,59 m 
(8 x 8,5 ft.) 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoofdstuk 1: Voordat u vertrekt 
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H O O F D S T U K  1 :  V O O R D A T  U  V E R T R E K T  

  
 
 

A. VEILIGHEID IN DE CABINE, STOELEN EN VEILIGHEIDSGORDELS 
 

  12

ondloopt terwijl het voertuig rijdt

teek de tong van de gordel in de  

 

e hoogte van de veiligheidsgordel is bijstelbaar met het mechanisme 

 

e chauffeurs- en passagiersstoel zijn op twee 

 hendel 

 
 

Alle motorhomes zijn uitgerust met ten minste 5 of 6 veiligheidsgordels. Het 
California Department of Motor Vehicles heeft op zijn website het volgende te 
zeggen over het gebruik van veiligheidsgordels in campers: “Draag tijdens het 
besturen altijd uw veiligheidsgordel. Ook al zijn in sommige delen van 
motorhomes veiligheidsgordels niet verplicht (zoals de eethoek) -- als er een 
veiligheidsgordel aanwezig is, maak er dan gebruik van.” Wanneer u geen 
veiligheidsgordel draagt, loopt u bij een ongeluk meer kans op letsel. Wij raden u 
aan om wanneer u niet in de wooncabine rondloopt, uw veiligheidsgordel te 
dragen. De chauffeurs- en passagiersstoel zijn voorzien van een 
veiligheidsgordel, die altijd moet worden gedragen. Wees altijd uiterst voorzichtig 
wanneer u in de wooncabine r . 
 
S
gesp totdat deze vastklikt.  
 

 

 
 
 
 
D
op de zijkant net achter de stoel. Verplaats deze hendel zodat de  
veiligheidsgordel uw schouder in het midden raakt. 

 

 
 
D
manieren instelbaar. Met de stang onder de  
voorkant van de stoel kunt u de stoel naar  
voren en naar achteren verplaatsen. Met de
op de buitenkant van de stoel kunt u de rugleuning 
vooruit en achteruit verplaatsen. Het bijstellen van 
de stoel terwijl u het voertuig bestuurt is onveilig. 
 

 
 
 



  

B. EILIGHEID EN BELEEFDHEID IN HET VERKEER 
 

Hoewel de verkeersregels van staat tot staat enigszins variëren, staat de 
eilige 

n de aangegeven maximumsnelheid. Te snel rijden verbruikt 

2. stig worden 
en, 

3. n de perken. Voorkom 
men 

4.  
hebben. Overtuig u ervan dat 

6. ebruikers. Als 

7. e rijstroken voor vrachtwagens

V

veiligheid altijd voorop! Gelieve de volgende tips door te nemen voor een v
en prettige vakantie: 

1. Houd u altijd aa
niet alleen meer brandstof, maar leidt ook tot ongelukken. 
Zoals eerder beschreven moeten windwaarschuwingen ern
genomen. In de bergen en de woestijn zijn er soms plotselinge windvlag
waardoor het voertuig opzij kan worden geduwd of zelfs kan omkantelen. 
Als u windwaarschuwingen ziet, dient u uw snelheid te minderen en het 
stuurwiel met beide handen vast te houden. 
Houd tijdens het bergrijden uw snelheid binne
overmatig gebruik van de remmen. Bij langdurig gebruik kunnen rem
oververhit raken. Tijdens het afdalen van steile hellingen moet u mogelijk 
terugschakelen om de remmen te sparen. 
Vervoer nooit extra benzine in het voertuig.

5. In de winter dient u sneeuwkettingen bij u te 
deze de juiste maat zijn voor de banden van het motorhome. 
Wees in het tweerichtingsverkeer beleefd jegens andere wegg
er zich verkeer achter u ophoopt vanwege uw lagere snelheid, dient u bij de 
eerst mogelijke kans naar de kant te rijden om dit te laten passeren. Dit 
wordt beslist gewaardeerd! 
Gebruik bij tolhuisjes altijd d . 

- lengte, 

9.  constante snelheid aan; dit bespaart brandstof. 
k 

11. ruit rijden dat er altijd iemand is die u aanwijzingen kan 

12.  

13. ereist uw 

14. rhomes hebben een veel langere remafstand dan 

15.  de verkeerde richting over éénrichtings spijkerstrips! Als de 

8. Wees u altijd bewust van de afmetingen van het motorhome 
hoogte en breedte. Denk eraan: neem bochten ruimer, zodat 
u met de achterkant niemand anders raakt. Motorhomes 
hebben een veel grotere draaicirkel.    
  
Houd een

10. Houd u altijd aan de aangegeven maximumsnelheid. Den
eraan: u bent aansprakelijk voor verkeersovertredingen of 
parkeerbonnen. 
Zorg bij het achte
geven. Het verdient aanbeveling altijd zodanig te parkeren dat u vooruit 
weg kunt rijden. Als dit niet mogelijk is, dient u een helper te gebruiken. 
Wees u bij het van rijstrook wisselen bewust van uw blinde hoeken. Laat
extra ruimte over tussen u en de auto waar u voor gaat rijden. 
Rijd niet terwijl u moe bent. Het besturen van een motorhome v
volledige aandacht! 
Houd afstand! Moto
een auto. 
Rijd nooit in
punten naar u toe gericht zijn, RIJ DAN ACHTERUIT!!! Als u vooruit rijdt,
kost u dat één of meer lekke banden. 
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C. BERGRIJDEN 

oud uw snelheid binnen veilige limieten. Voorkom overmatig gebruik van de 

 

ocht de motor oververhit raken, neem dan de volgende stappen: 

. Rij naar de kant en stop, schakel de dashboard-airco uit, maar laat de motor 

2. motor niet uit. Verwijder de radiateurdop pas wanneer dit absoluut 

3. f in de radiateur zit, 

4. teur toe terwijl de motor oververhit is. 
s 

 

D. GEBIEDEN WAARVOOR BEPERKINGEN GELDEN 

Het is onze klanten niet toegestaan naar bepaalde gebieden te reizen vanwege 

t 

Gelieve nota te nemen van de volgende beperkingen: 

1. Het rijden op onverharde wegen of 'logging roads' is 

2. s is reizen in Death Valley, 
er is dit 

 voor alle 
ur kan hier 

3. het eigen 

4.  is toegestaan op het eigen risico van de klant, mits de zgn. 

5. 
eving is niet 

toegestaan. 

 
H
remmen. Bij langdurig gebruik kunnen remmen oververhit raken. Tijdens het 
afdalen van steile hellingen moet u mogelijk terugschakelen om de remmen te
sparen. (Zie ook het gedeelte over de transmissie) 
 
M
 
1

draaien. Zet de transmissie in (P)ark en zet de verwarming aan op de hoogste 
temperatuur. Voer het toerental enigszins op. Nu hoort de temperatuur te 
dalen. 
Zet de 
nodig is, en zelfs dan ALLEEN wanneer de motor koel is. 
Als de motor niet afkoelt of als u denkt dat er geen vloeisto
dient u de motor uit te schakelen. 
Voeg nooit vloeistof aan de radia
Hierdoor zou het motorblok kunnen scheuren. Laat de motor afkoelen alvoren
de vloeistof bij te vullen en laat tijdens het bijvullen de motor draaien. (Zie het 
gedeelte Olie en andere vloeistoffen voor aanwijzingen m.b.t. het verwijderen 
van de radiateurdop.) 

 

de wegcondities, extreem weer en/of de beschikbaarheid van service. Deze 
beperkingen kunnen veranderen vanwege wijzigingen in de wegcondities, he
weer, enz. Vraag op de huurlocatie naar alle gebieden en wegen waarvoor 
beperkingen gelden en houd hiermee rekening i.v.m. uw reisroute. 

niet toegestaan. 
In juli en augustu
Californië niet toegestaan. In juni en septemb
wel toegestaan, maar de klant is volledig aansprakelijk
mechanische problemen en/of sleepkosten. De bodemtemperatu
maar liefst 60 graden Celsius (140 graden Fahrenheit) bereiken! 
Reizen naar Alaska of het noorden van Canada is toegestaan op 
risico van de klant. In dit geval is er geen vergoeding voor reparaties of 
gebruiksverlies. 
Reizen in Mexico
'Mexico Auto Liability Insurance' (MALI) van El Monte is aangeschaft. In dit 
geval is er echter geen vergoeding voor reparaties of gebruiksverlies. 
Reizen op de Apache Trail in Arizona is niet toegestaan. 

6. Reizen naar New York City en door de tunnels in die omg
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7. Reizen tijdens de wintermaanden is toegestaan. Hierbij kan echter als 
voorzorgsmaatregel het water worden vervangen door een speciale antivries 
om de watersystemen tegen bevriezen te beschermen. In dit geval moet 

le 

 

 

  

E. VERKEERSBORDEN 

De volgende informatie is afkomstig van het Department of Motor Vehicles: 

 informatie het bevat. Hier volgen de vormen 
die
Het achthoekige 

gebotteld water worden gebruikt. Op de huurlocatie zijn hierover specia
aanwijzingen beschikbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aan de vorm van een bord kunt u zien wat voor

 worden gebruikt:  
STOP-bord betekent dat u geheel tot stilstand moet komen 

bij een oversteekplaats of een witte stopstreep. Een stopstreep is een brede 
witte streep op de weg. Wanneer een oversteekplaats of stopstreep niet 
aangegeven is, dient u op de hoek te stoppen.   
Op snelwegen met gescheiden rijbanen staat er vaak een STOP-bord voor ov
draaiende voertuigen op de vluchtheuvel of in de middenberm. Ook hier moe
Het driehoekige rode bord YIELD (VOORRANG 

erstekende of 
t u stoppen.  

GEVEN) betekent dat u uw 
snelheid moet minderen, klaar moet zijn om te stoppen en ander verkeer 
(m.i.v. voetgangers of fietsers) voorrang moet geven.   
Vierkante rood/witte gebods- of verbodsborden bevatten wettelijke voorschrif
Zo betekent het bord DO NOT ENTER (EENRICHTINGSVERKEER) dat e
voertuigen in de tegengestelde richting op u af komen (

ten. 
r 

meestal op een 
snelwegafrit of een straat met eenrichtingsverkeer).   
Soms is zowel het bord WRONG WAY (VERKEERDE RICHTING) als het 
bord DO NOT ENTER te zien. Als u één van deze borden (of allebei) zie
dient u onmiddellijk naar de kant te rijden en te stoppe

t, 
n. U rijdt nl. tegen het 

 verkeer in. Wanneer het veilig is, dient u achteruit te rijden of om te draaien
en terug te gaan naar waar u vandaan kwam. ('s Nachts zijn er in het licht 
van uw koplampen rode reflectors te zien wanneer u de verkeerde kant op 
rijdt.)  
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 cirkel m rode lijn erdoor  altijd NEEEen rode et een betekent . De afbeelding in
e cirkel geeft aan wat niet mag. Dit bord kan al of niet van tekst eronder 
oorzien zijn.  

 
d
v

 
Een rond bord betekent dat u een spoorwegovergang nadert. (Meer 
informatie over speciale maximumsnelheden.) 

 
Een vijfhoekig bord geeft aan dat er een school in de buurt is. (Meer 
informatie over speciale maximumsnelheden.) 

 
Een vierhoekig, ruitvormig bord wijst weggebruikers op specifieke weg
De meeste (maar niet alle) waarschuwingsborden zijn ruitvormig. Alle waarschuwingsborden 
moeten in acht worden genomen.  

condities en gevaren. 

 Vo beelden van rood/witte gebods- of verbodsborden 

Een wit rechthoekig bord wijst u op belangrijke regels die u moet gehoorzamen.  
 

 
 

or

   
  
Voorbeelden van richtingsborden 

  
 

  
Voorbeelden van waarschuwingsborden 

 

Slipgevaar 

 

Ritspunt 

      

       

eiden rijbanen 

  

 Snelweg met gesch

  

 

Bocht  

  

     

inde rijs ook     E tr

http://www.dmv.ca.gov/pubs/hdbk/pgs58thru59.htm
http://www.dmv.ca.gov/pubs/hdbk/pgs19thru22.htm#speedrrx
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Einde snelweg 
     

U nadert een 
verkeerslicht met gescheiden 

rijbanen 

 

aats  Oversteekpl

  

 

  

     

Kruispunt 

     

       Bocht 

  

 

 

 

 

 

Voorbeelden van witte gebods- of verbodsborden 

 

Voorbeelden van wegwerkborden 

 



  

  

 

    

 

      

 
 

 
 
 
F. BRANDSTOF EN PROPAAN (LPG) 

 
Wanneer u uw motorhome ontvangt, is de benzinetank ¾ tot helemaal vol en de 
propaantank ⅔ vol. De propaantank is tot ⅔ gevuld vanwege voorschriften op 
federaal en staatsniveau. Dit is het maximaal toegestane vulniveau voor 
propaantanks. De propaantank hoeft niet te worden bijgevuld voordat u het 
voertuig terugbrengt. De benzinetank moet echter even vol zijn als toen u het 
ophaalde; zo niet, dan worden u de kosten voor het opvullen van de benzinetank 
in rekening gebracht tegen het op dat moment door El Monte gehanteerde tarief. 

 
De motor loopt op gewone loodvrije benzine, behalve bij het Diesel Pusher-
model. Doe geen loodhoudende benzine in de brandstoftank. Als u 
loodhoudende brandstof in de brandstoftank doet, gaat de katalysator van de 
motor kapot en mag u niet verder rijden. Bel Roadside Assistance alvorens uw 
reis voort te zetten. Onze voertuigen gebruiken brandstof met een octaangehalte 
van 87. 

 
Bij Class C-modellen bevindt de brandstofdop zich aan de chauffeurszijde. Bij de 
meeste Class A-modellen is hij aan de achterkant te vinden, achter de 
kentekenplaat. 
 
De generator gebruikt dezelfde brandstoftank als de motor en gebruikt dezelfde 
loodvrije benzine. Wanneer u de generator wilt laten draaien, hoort u ten minste 
een halve tank benzine te hebben. Wanneer het brandstofpeil lager is dan ⅓ tot ¼ 
tank start de generator niet (of als hij draait, wordt hij uitgeschakeld). 
 
De grootte van de brandstoftank en het benzineverbruik zijn afhankelijk van het 
model. 
 
 Camperhome:     137 l (36 gallon) 
 Modellen van 5,49 - 7,62 m (18-25 ft.):  132 l (35 gallon) 
 Modellen van 7,92 - 8,84 m (26 - 29 ft.):  208 l (55 gallon) 
 Class A-modellen:     285 l (75 gallon) 
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Het benzineverbruik is ook afhankelijk van het model (‘mpg’ = mijl per gallon): 
 
 Camperhome:     23 - 29 l /100 km (8 - 10 mpg) 
 Modellen van 5,49 - 6,71 m (18 - 22 ft.):  23 - 29 l /100 km (8 - 10 mpg) 
 Modellen van 7,01 - 7,62 m (23 - 25 ft.):  26 - 33 l /100 km (7 - 9 mpg) 
 Modellen van 8,23 - 8,84 m (27 - 29 ft.):  29 - 39 l /100 km (6 - 8 mpg) 
 Class A-modellen:     29 - 39 l /100 km (6 - 8 mpg) 
 
Dit zijn slechts benaderingen; het brandstofverbruik wordt ook beïnvloed door hoe 
en waar u rijdt. El Monte RV doet geen beweringen m.b.t. het 
benzineverbruik. 
 
Diverse functies van het motorhome werken op propaan, zoals het fornuis, de 
warmwaterboiler, de kachel en de koelkast. De functionaliteit van deze apparaten 
en de bediening van het LPG-systeem komen verderop ter sprake. 

 
 

WAARSCHUWING: Alle systemen die op propaan werken MOETEN worden 
uitgeschakeld en de propaankraan MOET worden dichtgedraaid voordat u 
een benzinestation binnen rijdt! 

 
Wanneer u stopt om te tanken, hoort u het volgende te doen: 

 
a. Controleer alle vloeistoffen. 
b. Controleer de luchtdruk in de banden. Zie de sticker in de deuropening aan de 

chauffeurszijde voor de aanbevolen bandenspanning voor uw voertuig. De cijfers 
op de sticker zijn voor de bandenspanning wanneer de band koud is (na minder 
dan 3 km rijden of wanneer de unit langer dan 2 uur geparkeerd heeft gestaan). 

c. Controleer de olie in de generator. Deze gebruikt dezelfde olie als de motor: 10W-
30. 

d. Controleer of er onder het voertuig tekenen van lekkage zichtbaar zijn. 
e. Controleer de zijspiegels en stel deze eventueel bij. 
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G. OLIE EN ANDERE VLOEISTOFFEN 
 
 

Olie: 
Telkens wanneer u tankt, dient u het oliepeil van 
de motor te controleren. Bij Class C-modellen is 
de motorkaphendel aan de linkerkant onder het 
dashboard te vinden. Vraag voordat u vertrekt 
waar de peilstok zit. Onze motorhomes 
gebruiken 10W-30 motorolie. Bewaar wanneer u olie moet toevoegen de 
kassabon; hiervoor zullen wij u vergoeden. De olie en het oliefilter moeten elke 
3000 mijl (4827 km) worden vervangen. Voor olieverversingen raden wij ketens 
zoals Jiffy Lube aan, of een garage die aan campers werkt. Een olieverversing 
kost gemiddeld ongeveer $35. Na terugkeer zullen wij u voor de olieverversing 
vergoeden, mits u er een kassabon voor hebt. Als u niet zeker weet of u de olie 
en het oliefilter moet laten vervangen, dient u Roadside Assistance te raadplegen. 
 
Transmissievloeistof: 
Deze moet elke keer dat u tankt worden gecontroleerd. Als er transmissievloeistof 
uit uw voertuig lekt, kan dit op een ernstig probleem met de transmissie duiden. 
Bel in dit geval Roadside Assistance onmiddellijk. Het is niet genoeg om 
transmissievloeistof te blijven toevoegen. Onze voertuigen gebruiken ofwel 
Dextron III transmissievloeistof (Chevrolet-chassis) of Mercon (Ford-chassis). 

 
Motorkoelvloeistof: 
Het koelvloeistofpeil moeten worden gecontroleerd bij het 
koelvloeistofoverloopreservoir. Als er koelvloeistof moet worden toegevoegd, 
gebruik dan Dex-Cool antivries/koelvloeistof; deze is bij de meeste auto-
onderdelenwinkels of benzinestations te vinden. 
 
Verwijder de radiateurdop niet: hierbij zijn brandwonden of ander letsel 
mogelijk! Voeg indien nodig het juiste type koelvloeistof aan het 
overloopreservoir toe. Als het overloopreservoir leeg is, volg dan deze stappen 
om letsel te vermijden: 

(1)  Zet de motor uit en laat hem volledig afkoelen. 
(2)  Wikkel wanneer de motor koel is een dikke doek om de dop en draai 

hem langzaam tot aan het eerste stoppunt om de druk te laten 
ontsnappen. 

(3)  Neem een stap achteruit en laat de druk ontsnappen. 
(4)  Gebruik wanneer alle druk is ontsnapt, de doek om de dop in te 

drukken en te verwijderen. Blijf bij de radiateuropening vandaan: hier 
kan stoom of hete koelvloeistof uit komen. Voeg nooit koelvloeistof of 
water aan een hete motor toe; hierdoor zou het motorblok kunnen 
scheuren. Als het koelvloeistofverlies het gevolg is van een lek of 
andere storing of als u hierover vragen hebt, dient u Roadside 
Assistance te bellen voor hulp. In noodgevallen kunt u water aan het 
koelsysteem toevoegen. Laat echter zo spoedig mogelijk het lek 
repareren en de koelvloeistof vervangen. Het voertuig mag NOOIT 
worden bestuurd terwijl het koelsysteem niet vol zit met vloeistof. 
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Remvloeistof:

 
Normaal gesproken hoort het niet nodig te zijn de remvloeistof te controleren. Als 
u echter slechte remprestaties bemerkt, moet dit zo spoedig mogelijk worden 
gecontroleerd. Bij voertuigen op een Ford-chassis zit de remvloeistof in een kleine 
ronde plastic container onder de motorkap. Bij voertuigen op een Chevrolet-
chassis zit de remvloeistof in een metalen reservoir achter een toegangsopening 
in de wielruimte aan de chauffeurszijde. Als u remvloeistof moet toevoegen, 
gebruik dan vloeistof van het type DOT 3. Als u remvloeistof blijft verliezen, is het 
niet voldoende om eenvoudigweg meer te blijven toevoegen. Bel ons voor hulp. 
Als de remmen nog steeds slecht werken, terwijl u weet dat het 
remvloeistofreservoir vol is, moet u niet verder rijden. Neem in dit geval 
onmiddellijk contact op met Roadside Assistance. 

 
 
Stuurbekrachtigingsvloeistof: 
 
Als u een luid knarsend geluid hoort wanneer u het stuurwiel draait, is het peil van 
de stuurbekrachtigingsvloeistof mogelijk te laag. Controleer het 
stuurbekrachtigingsreservoir onder de motorkap van alle modellen. Als er een lek 
in het systeem zit, kan het voertuig korte afstanden worden gereden. Het kan nog 
steeds worden bestuurd, maar het sturen gaat veel zwaarder. Mocht u een lek in 
het stuurbekrachtingingssysteem constateren, dan dient u Roadside Assistance te 
bellen. Als u stuurbekrachtigingsvloeistof moet toevoegen, dan is een generieke 
stuurbekrachtigingsvloeistof voldoende. 

 
                                                                                                                                                                         

H. 'CONVENIENCE KITS', 'KITCHEN KITS' EN ANDERE ITEMS 
 
Uw voertuig is uitgerust met een volle tank propaan, toiletchemicaliën en een rol 
toiletpapier, gezamenlijk een 'Starter Kit' genoemd. Wanneer u meer toiletpapier 
koopt, dient u speciaal toiletpapier voor campers (RV toilet paper) te kopen, of als 
dit niet verkrijgbaar is, toiletpapier met één laag. Gebruik geen toiletpapier met 
meerdere lagen: hierdoor raakt het toilet gegarandeerd verstopt. 
 
Op al onze locaties is ook het volgende te huur: 
 
Personal convenience kit: Deze bestaat uit: 2 dekens; 2 lakens; kussen; 2 
kussenslopen; 2 kleine handdoeken; 2 badhanddoeken; 2 washanddoekjes; 2 
theedoeken; ontbijtkom; dinerbord; schotel (saladebordje); 2 glazen (12 oz.); 
koffiemok; bestek (vork, lepel, mes) 

Kitchen kit: Deze bestaat uit: fluitketel met deksel; steelpan met deksel, 0,95 l; 
steelpan met deksel, 1,9 l; bakoven, 5,7 l; koekenpan; koffie-theepot; 
groentenkom; serveerschotel; waterkan; zeef; aardappelschiller; blikopener; 
kurkentrekker; bestekbakje; snijgerei, set van 4 messen; prullenmand; toiletborstel 
met houder; bezem, dweil en emmer; 2 klerenhangers; magnetronkom, 1,9 liter  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hoofdstuk 2: Dingen die u moet weten 
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H O O F D S T U K  2 :  D I N G E N  D I E  U  M O E T  W E T E N …  
 

A. VEILIGHEIDSAPPARATUUR 
 

De veiligheid van u en uw familie staat voorop bij El Monte RV. Om deze reden is 
elk motorhome uitgerust met een brandblusser, een LPG (propaangas)-detector, 
een rookalarm en een koolmonoxidedetector. 
 
1. De brandblusser: Alle motorhomes zijn voorzien van een poederbrandblusser 
die geschikt is voor branden van zowel type B (vloeistoffen en vetten) 
als type C (elektrisch). Deze is bij de zijdeur van de cabine te vinden. 
 
Om de brandblusser te gebruiken richt u de sproeier op de onderkant 
van de brand, trekt u aan de ring bovenop de blusser en knijpt u de 
hendel in. Beweeg de blusser heen en weer en bestrijk hierbij de hele 
onderkant van de brand totdat de brand uit is. 
 
 
 
2. De LPG (propaangas)-detector: 
      
Al onze motorhomes hebben een detector 
voor propaanlekken. Deze is gewoonlijk 
ongeveer 7 cm boven de vloer te vinden, 
vlakbij de zijdeur of in de keuken. Wij 
controleren onze motorhomes 
voortdurend op LPG-lekken. Mocht een 
lek zich echter voordoen, en mocht LPG het interieur van het motorhome 
binnendringen, dan gaat het alarm af. LPG is zwaarder dan lucht en vormt een 
laag op de vloer totdat het de LPG-detector bereikt. 
 
Bij de meeste modellen is de LPG-detector zowel een alarm als een automatische 
afsluiter voor het LPG. Wanneer het alarm afgaat, wordt de LPG-toevoer naar het 
voertuig stopgezet. Mocht het alarm afgaan, zet de zwarte knop dan op de positie 
'OFF' (UIT), open de ramen en verlaat het motorhome als dit veilig is, zodat de 
wooncabine kan uitluchten. 
Ga wanneer het veilig is weer naar binnen en probeer erachter te komen wat er 
mis is. Zet als alles in orde lijkt de schakelaar weer op ON. Het alarm piept 30-60 
seconden en stopt; nu gaat er een groen lichtje knipperen. Nu kunt u het LPG-
systeem opnieuw gebruiken. 
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Bij de Ultrasport-modellen zit het LPG-alarm onder het achterste bed. Als dit 
wordt geactiveerd, wordt de LPG-toevoer niet automatisch uitgezet. Bij dit model 
moet u naar het buitencompartiment gaan en de hoofdkraan handmatig 
dichtdraaien. Reset het alarm door op de knop op de detector te drukken. 
 
Het alarm is gevoelig voor uitlaatgassen, dus als de zijdeur open staat terwijl de 
motor draait, kan het alarm afgaan. Het is ook gevoelig voor bepaalde solventen, 
zoals bijv. aanwezig zijn in lijm en haarspray. Als het bijzonder heet is in een 
nieuw motorhome, kunnen de solventen in de lijm verdampen, waardoor onder 
bepaalde omstandigheden het alarm af kan gaan. Het alarm is ook gevoelig voor 
vermogenssprongen; het kan dus afgaan wanneer u de motor of de generator 
start. 
 
De LPG-detector werkt op de hulpaccu. Hij gebruikt minder stroom dan een enkel 
lampje op het monitorpaneel. De detector detecteert gas en houdt de gastoevoer 
in stand totdat de spanning in de hulpaccu tot 9 volt is gedaald. (Het lampje LOW 
(LAAG) geeft een accuspanning van 10,4 volt aan.) Wanneer de accuspanning 
minder is dan 9 volt, wordt het gas uitgeschakeld. De enige manier om de 
detector te resetten en de gastoevoer te herstellen is de spanning in de hulpaccu 
weer tot ten minste 11 volt te laten stijgen door de motor 20 à 30 minuten te laten 
draaien. 
 
 
3. Het rookalarm:      
Alle motorhomes hebben een rookdetector met een 
vervangbare 9-volt batterij. Deze maakt een piepgeluid 
wanner de batterij moet worden vervangen. Het 
rookalarm is rond en zit op het plafond van het 
motorhome. 
 
Mocht het nodig zijn de batterij te vervangen, ga dan 
als volgt te werk: 

a. Verwijder het alarm door de behuizing linksom te draaien. 
b. Verwijder de lege batterij en werp deze weg. 
c. Installeer de nieuwe batterij. 
d. Controleer of de batterij goed vastzit. U kunt het alarm testen terwijl het 

gedemonteerd is door op de testknop te drukken. 
e. Herinstalleer het alarm door de behuizing rechtsom te draaien. 
f. Test het alarm opnieuw. 
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4. De koolmonoxidedetector:    
Alle motorhomes zijn voorzien van een 
koolmonoxidedetector, die onveilige koolmonoxideniveaus 
detecteert. Als het alarm klinkt, neem dan de volgende 
stappen: 

a. Als u rijdt, open dan alle ramen totdat de 
chauffeur een veilige plaats vindt om het 
voertuig stop te zetten. 

b. Zet wanneer u kunt stoppen, de motor uit (en de generator, als die 
draait) en verlaat het voertuig. 

c. Laat het voertuig uitluchten en zoek vervolgens de bron van de 
koolmonoxide op (bijv. uitlaatgas van de generator). 

d. Ga het voertuig pas weer binnen wanneer u hebt vastgesteld dat dit 
veilig is. Bel Roadside Assistance voor hulp bij het vaststellen hiervan. 

 
Wanneer de generator draait, kunt u de ramen die zich het dichtste bij de 
generator bevinden het beste dicht laten om koolmonoxide uit de wooncabine te 
houden. 
 
Net als de rookdetector geeft de koolmonoxidedetector een piep te horen 
wanneer de 9-volt batterij bijna leeg is. 
 
Mocht het nodig zijn de batterij te vervangen, ga dan als volgt te werk: 

a. Verwijder het alarm door de behuizing linksom te draaien. 
b. Verwijder de lege batterij en werp deze weg. 
c. Installeer de nieuwe batterij. 
d. Controleer of de batterij goed vastzit. U kunt het alarm testen terwijl het 

gedemonteerd is door op de testknop te drukken. 
e. Herinstalleer het alarm door de behuizing rechtsom te draaien. 
f. Test het alarm opnieuw. 

 
 

5. De nooduitgang: Elk motorhome heeft een nooduitgang achterin, aangegeven 
met een bordje EXIT. Open eenvoudigweg het raam en verlaat het motorhome. U 
kunt het motorhome ook verlaten via de zijdeur of de twee voordeuren als dit 
veilig kan. 
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B. DE BANDEN 
 

Wanneer u tankt, dient u uw banden te controleren: deze mogen niet te heet en 
niet te zacht zijn. Als u denkt dat de bandenspanning niet juist is, moet u deze ook 
controleren. Opmerking: De spanning kan het nauwkeurigst worden vastgesteld 
wanneer het voertuig enige tijd geparkeerd heeft gestaan en de banden koel zijn. 
Stickers op elk voertuig geven de aanbevolen bandenspanning aan. Bij 
voertuigen op een Ford-chassis zit deze sticker op de chauffeursdeur. Bij 
voertuigen op een Chevrolet-chassis zit de sticker op de zijkant naast de 
chauffeursstoel. In geen enkel geval mag de koude bandenspanning hoger zijn 
dan wat op de band zelf aangegeven staat. Het is uiterst belangrijk de 
bandenspanning te controleren tijdens de zomer of wanneer u door de woestijn 
rijdt. Te harde of te zachte banden kunnen de besturing en het brandstofverbruik 
beïnvloeden en in bepaalde gevallen zelfs een klapband veroorzaken. 
 
Al onze banden zijn gecontroleerd en zijn veilig bevonden. Soms zijn er in de 
buitenkant van de band scheurtjes te zien. Deze zijn het gevolg van hitte of kou 
en hebben geen effect op de prestaties van de banden. Onze banden zijn van het 
type '8-ply', d.w.z. zij hebben 8 lagen. De scheurtjes gaan nooit dieper dan de 
eerste laag. 
 
Mocht u om welke reden dan ook een nieuwe band moeten kopen, bel ons dan 
eerst. Wij vergoeden u niet voor de kosten van banden die zonder onze 
toestemming zijn gekocht. Ook is de klant over het algemeen aansprakelijk voor 
bandenschade vanwege rijomstandigheden, zoals stenen op de weg, 
stoepranden of rijden op onverharde wegen. Wanneer u een band vervangt, 
vervang hem dan met een band van dezelfde maat (en bij voorkeur hetzelfde 
merk) als de overige banden. Alleen in uiterste noodgevallen, als er geen andere 
band beschikbaar is, mag men een andere maat gebruiken. Koop altijd 
radiaalbanden van het type 8-ply (of meer). 
 
 
Waarschuwing! Jammer genoeg is het onze ervaring dat bepaalde 
benzinestations, bandenzaken en andere servicecentra proberen onze klanten 
banden en andere zaken aan te smeren die zij niet nodig hebben. 
 
Dit gaat gewoonlijk ongeveer als volgt in zijn werk: De pompbediende of monteur 
wijst naar een scheurtje in de band en beweert dat dit een levensgevaarlijk defect 
is. Zij spelen op uw angst om u dingen aan te smeren die u niet nodig hebt. Wees 
u hiervan bewust, gebruik uw gezond verstand en laat eventueel onze afdeling 
Roadside Assistance rechtstreeks met hen spreken. Alle reparaties ter waarde 
van meer dan $75 moeten door hen worden goedgekeurd. Bij onze Roadside-
groep staat uw veiligheid voorop. 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. DE RESERVEBAND 
 

Mocht u een lekke band krijgen, probeer deze dan NIET zelf te vervangen. Wij 
leveren geen krik of ander gereedschap voor het vervangen van banden. Bel 
Roadside Assistance eerst als u een lekke band krijgt. Als hier geen medewerker 
te bereiken is, bel dan een kraanwagen of andere pechservice voor hulp. 
 
Bij sommige motorhomes zit de reserveband achterop. Bij anderen zit hij onder 
het achterste deel van het motorhome, of, zoals bij sommige Class A-campers, 
onder de vloer in een speciaal compartiment. 
 
 

D. HET OPSTAPJE 
 

Al onze motorhomes hebben een opstapje onder de zijdeur. Terwijl het voertuig 
rijdt, moet dit ingeklapt zijn. Het voertuig mag nooit rijden met de zijdeur open of 
het opstapje uitgeklapt. Bij Class A-motorhomes wordt het opstapje automatisch 
in- en uitgeklapt wanneer de deur wordt geopend en gesloten. Alvorens de deur 
te openen dient u te zorgen dat het opstapje onbelemmerd is. Er zit een 
schakelaar op het dashboard die op AAN moet staan om het uitklappen van het 
opstapje mogelijk te maken. Hiervoor zit ook een schakelaar net binnen de 
zijdeur. 

 
E. ROKEN IN ONZE VOERTUIGEN 

 
Voor het comfort van al onze klanten is roken niet toegestaan in onze 
motorhomes. Uw begrip en medewerking worden op prijs gesteld. 
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Hoofdstuk 3: De chauffeurscabine 
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H O O F D S T U K  3 :  D E  C H A U F F E U R S C A B I N E …  
 
 
 

A. Het dashboard 
 

De indeling van het dashboard varieert van model tot model, maar de instrumentatie 
is grotendeels hetzelfde. 
 

 
 
 
Direct vóór de chauffeursstoel ziet u de volgende instrumenten en schakelaars: 
 

1. Contactschakelaar 
2. Snelheidsmeter met trip-odometer 
3. Oliedrukmeter 
4. Motortemperatuurmeter 
5. Brandstofmeter 
6. Accuspanningsmeter 
7. Schakelaar voor de koplampen 
8. Noodstartschakelaar 
9. Hendel voor de richtingaanwijzers / ruitenwissers en -sproeiers 
10. Hendel van het tilt-systeem voor het stuurwiel 
11. Airbag aan de chauffeurszijde (midden op het stuurwiel) 
12. Cruise control 
13. Versnellingshendel met overdrive-knop 

 
 

B. METERS, LAMPJES EN SCHAKELAARS 
 

Contactschakelaar: De contactschakelaar heeft vijf posities, die niet op de 
schakelaar zelf aangegeven staan. In positie 1 (Accessoires) kunnen sommige 
12v-accessoires worden gebruikt terwijl de motor uit staat. In de tweede positie 
wordt het stuurwiel op zijn plaats vastgezet en kunt u de sleutel verwijderen. In de 
derde positie wordt de motor uitgeschakeld, maar wordt het stuurwiel niet 
vastgezet. De vierde positie is de AAN-positie; in deze positie worden alle 
elektrische functies ingeschakeld. Alle waarschuwingslampjes branden. In de 
vijfde positie start u de motor; laat de sleutel los zodra de motor start. 
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De snelheidsmeter geeft uw snelheid aan. De grotere cijfers aan de buitenkant 
geven mijl per uur (MPH) aan; de kleinere cijfers kilometer per uur. De 
snelheidsmeter heeft ook een tripmeter en een odometer. Om de tripmeter te 
resetten, drukt u eenvoudigweg op de knop 'Reset'.  
 
 
 
 
 
 
 
De oliedrukmeter geeft de oliedruk in de motor aan. De naald hoort ongeveer in 
het midden te staan. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u te stoppen en het 
oliepeil te controleren. Dit moet op de peilstok tot aan de strepen boven de 
vulstreep staan. 
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De motortemperatuurmeter geeft de temperatuur van de 
motor aan. Normaal gesproken hoort de naald in het gebied tussen de H en de C 
te staan. Als de naald hoger staat dan H, is de motor te heet. Het is te verwachten 
dat de naald op steile hellingen of in hete klimaten enigszins varieert. Als de naald 
niet naar de normale positie terugkeert wanneer de rijomstandigeden weer 
normaal zijn, dient u te stoppen en de koelvloeistof te laten controleren. *** DENK 
ERAAN: PROBEER NOOIT DE RADIATEURDOP TE VERWIJDEREN 
TERWIJL DE MOTOR HEET IS *** Laat een monteur of pompbediende de 
koelvloeistof controleren als u het niet zeker weet. Doe NOOIT koud water in de 
radiateur terwijl de motor heet is: dit kan de motor ernstig beschadigen. 
 
 
 
 
 
De brandstofmeter:       
Deze meter geeft het brandstofpeil in de tank aan terwijl de 
motor draait. Denk eraan: zet alvorens een benzinestation 
binnen te rijden alle huishoudelijke apparaten uit en draai de 
LPG-kraan dicht! Het verdient aanbeveling de benzinemeter 
nooit het peil 'E' te laten bereiken. Denk eraan: de generator draait op dezelfde 
tank als de motor en kan niet starten als u ¼ tank benzine of minder over hebt. 
 
 
 
 



  

 
 
De accuspanningsmeter toont de elektrische spanning van de accu terwijl de 
motor draait. De normale positie voor deze meter is tussen de twee streepjes. Als 
de naald buiten de twee streepjes staat, dient u Roadside Assistance te bellen. 
 
 
 
 
 
 
 
De schakelaar voor de koplampen:       
   
De schakelaar voor de koplampen zit op het dashboard, gewoonlijk links van het 
stuurwiel en heeft twee posities: één voor de parkeerlichten en één voor de 
koplampen. Trek hem uit of draai hem naar de eerste positie voor de 
parkeerlichten en naar de tweede positie voor de koplampen. Voor de veiligheid 
dient u uw koplampen aan te zetten zodra het begint te schemeren of bij slecht 
weer. 
 
 

of…   
 
 

 
 
 

De schakelaar groot licht: U kunt het groot licht aanzetten met de 
richtingaanwijzerhendel links van de stuurkolom. Duw de hendel van u af om het 
groot licht aan te zetten en trek hem naar u toe om het uit te schakelen. 
 
De noodstartschakelaar:      
De noodstartschakelaar zit op het dashboard, links van de 
stuurkolom. Deze schakelaar dient om de motor te starten 
mocht de motoraccu hier niet toe in staat zijn en gebruikt in 
plaats daarvan de 'huisaccu'. Alleen hierom al het is een 
goed idee om de conditie van de huisaccu regelmatig te 
controleren. 
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De hendel van het tilt-systeem voor het stuurwiel: Met deze hendel, die zich aan 
de linkerkant van de stuurkolom bevindt, kunt u de positie van het stuurwiel aan 
uw voorkeur aanpassen. Trek de hendel naar u toe terwijl u het stuurwiel 
verplaatst. Let op: wijzig de positie van het stuurwiel NOOIT terwijl u het voertuig 
bestuurt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De airbag aan de chauffeurszijde maakt deel uit van het stuurwiel en wordt bij een 
botsing geactiveerd. Zie de waarschuwingsstickers op de zonneklep aan de 
chauffeurszijde voor belangrijke informatie. 
 
 
De versnellingshendel met overdrive-knop:    
De versnellingshendel heeft 6 posities, 
waarvan er 3 voor rijversnellingen zijn. De 'D' 
met een cirkeltje er omheen is voor normaal rijden met 'Overdrive'. De overdrive-
positie moet niet worden gebruikt op steile of heuvelachtige wegen. De posities '2' 
en '1' moeten alleen worden gebruikt op bijzonder steile hellingen; hiervoor dient u 
uw snelheid te minderen. In '2' is de maximumsnelheid 60 km/u (40 mph), in '1' 40 
km/u (25 mph). Om oververhitting van de remmen te voorkomen, dient u 
terug te schakelen bij het afdalen van hellingen. 
 
 

C. DE MOTOR STARTEN 
 

Start de motor net als in een standaard Amerikaanse auto met automatische 
transmissie. Druk het gaspedaal niet in. Al onze motorhomes hebben een 
tweede accu of hulpaccu (zie hieronder). De meeste van onze motorhomes 
hebben ook een noodstartschakelaar (gewoonlijk links op het dashboard), 
waarmee u de motor kunt starten met behulp van de hulpaccu. Hier zijn geen 
startkabels voor nodig. Als de krukas tijdens het starten erg langzaam draait, is de 
motoraccu zwak. In dit geval kunt u deze knop indrukken en vasthouden. Draai 
vervolgens de contactsleutel om. Laat de knop weer los wanneer de motor draait. 
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Laat de startmotor nooit langer dan 15 seconden ononderbroken draaien. Wacht 
na elke poging ongeveer tien seconden. 
 
Opmerking: Als de sleutel in het contactslot zit terwijl de chauffeursdeur open 
staat of de veiligheidsgordel van de chauffeursstoel niet vast zit, klinkt er een 
waarschuwingssignaal. Dit houdt na enkele seconden op. 

 
 
D. WAARSCHUWINGSLAMPJES EN -ZOEMERS 
 

Wanneer er een probleem is met een van de functies van het voertuig, kunnen er 
waarschuwingslampjes gaan branden. Het is normaal dat waarschuwingslampjes 
kortstondig gaan branden wanneer u het voertuig start. Als één of meer van deze 
lampjes blijven branden, dient u Roadside Assistance te bellen. 
 
Service Engine Soon:       
Wanneer dit lampje continu brandt, is er mogelijk een 
probleem met de motor. Bel Roadside Assistance als dit 
lampje niet uitgaat nadat u de motor hebt gestart.  
 
Waarschuwing remsysteem: Wanneer de contactschakelaar op AAN wordt gezet, 
gaat dit lampje kortstondig branden om te testen of het remsysteem naar behoren 
werkt. Als dit lampje niet gaat branden, of als het pas gaat branden nadat de 
parkeerrem is uitgeschakeld, dient u Roadside Assistance te bellen. Dit kan 
duiden op een te laag remvloeistofpeil of een andere storing waar onmiddellijk 
naar moet worden gekeken. 
 
Anti-blokkeersysteem (ABS): Als het lampje ABS blijft branden of blijft knipperen, 
is er een mogelijk probleem geconstateerd. Bel in dit geval Roadside Assistance 
onmiddellijk. De remmen zijn nog steeds normaal bruikbaar, tenzij het 
waarschuwingslampje voor de remmen ook brandt. 

 
Zoemers (of bellen) herinneren u aan zaken zoals veiligheidsgordels vastmaken, 
sleutels die nog in het contact zitten of koplampen die nog aan staan nadat het 
contact is uitgeschakeld. Als u een zoemer of bel hoort, dient u deze functies te 
controleren. 
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E. RICHTINGAANWIJZERS, CRUISE CONTROL EN KNIPPERLICHTEN 
 

Hendel richtingaanwijzers / ruitenwissers en -sproeiers: De hendel links op de 
stuurkolom regelt de linker en de rechter richtingaanwijzer en de ruitenwissers/-
sproeiers.  
 
Duw de hendel omlaag voor de linker, en omhoog 
voor de rechter richtingaanwijzer. De 
ruitenwisserschakelaar zit aan het uiteinde van de 
hendel. Draai de knop vooruit om de ruitenwissers in 
te schakelen. Deze knop heeft meerdere posities voor de snelheid van de 
ruitenwissers, waaronder intervalwerking. Druk op de knop op het uiteinde van de 
hendel om de ruitensproeiervloeistof te spuiten. 
 
Cruise control: Voor uw gemak is het motorhome voorzien van cruise control; 
hiermee kunt u een bepaalde snelheid instellen, die u zonder het gaspedaal kunt 
aanhouden. Afhankelijk van het model bevinden alle regelaars voor de cruise 
control zich op het stuurwiel of op de richtingaanwijzerhendel. De cruise control 
dient niet te worden gebruikt bij het beklimmen van steile hellingen of in druk 
verkeer. Cruise control wordt uitsluitend aanbevolen voor gebruik op de snelweg. 
 
Bij Class C-motorhomes stelt u de cruise control als volgt in: 

 
1. Zorg dat u de gewenste snelheid bereikt. 
2. Druk op de knop ON. 
3. Druk kortstondig op de knop 'SET ACCEL'. Hiermee stelt u de gewenste 

snelheid in. Houd bij het instellen van de snelheid de knop SET ACCEL 
slechts een fractie van een seconde ingedrukt. Als u deze ingedrukt houdt, 
gaat het voertuig sneller rijden. 

 
Om de cruise control uit te schakelen, kunt u ofwel op de knop OFF drukken of de 
rem gebruiken. 
 
Linkerkant van het stuurwiel   Rechterkant van het stuurwiel
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In Class A-motorhomes stelt u de cruise control als volgt in: 

 
1. Zorg dat u de gewenste snelheid bereikt. 
2. Zet de schakelaar op de richtingaanwijzerhendel op ON en druk op de 

knop op het uiteinde van de hendel. Nu kunt u uw voet van het gaspedaal 
halen. 

 
Om de cruise control uit te schakelen, kunt u de schakelaar ofwel weer op OFF 
zetten of het rempedaal gebruiken. 
 
De alarmlichten worden geactiveerd via een schakelaar bovenop de stuurkolom. 
Deze kunnen en moeten in een noodgeval worden gebruikt om andere 
weggebruikers te waarschuwen. Druk de knop in om de alarmlichten te activeren. 
Druk de knop opnieuw in om ze uit te schakelen. Denk eraan dat bij langdurig 
gebruik van de alarmlichten de motoraccu leeg kan raken. 

 
 
 
 
 
 
 
F. DE REMMEN 
 

Motorhomes zijn langer, breder en zwaarder dan gewone 
auto's. Daarom hebben zij een veel langere afstand nodig 
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om te stoppen. Houd hier rekening mee wat de afstand 
tussen u en het voertuig vóór u betreft! HOUD AFSTAND! 
 
Overmatig gebruik van de remmen kan resulteren in 
oververhitting, defecten en beschadiging van het 
remsysteem. Incidenteel remgeluid is normaal en te 
verwachten. Als er een voortdurend knarsend of piepend  
geluid van metaal op metaal te horen is, of als er een 
voortdurende vibratie of shimmy in het stuurwiel te voelen is, zijn de remvoeringen 
mogelijk versleten en moeten deze door een monteur worden geïnspecteerd. 
 
Het Anti-blokkeersysteem (ABS) op alle 4 wielen: Het motorhome is voorzien van 
een Anti-blokkeersysteem (ABS), wat u tijdens hard remmen of een noodstop 
helpt de controle over het stuur te bewaren door het blokkeren van de remmen 
tegen te gaan. Soms is de motor van de ABS-pomp misschien te horen en heeft 
het rempedaal een pulserend gevoel. Dit is allebei normaal. Als u hard moet 
remmen, dient u constante druk uit te oefenen op het rempedaal. Niet pompend 
remmen: dit vermindert de effectiviteit van het ABS-systeem en vergroot de 
remafstand van het voertuig. 
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De parkeerrem: Duw wanneer u het voertuig parkeert de parkeerrem altijd 
volledig in en zorg ervoor dat de versnellingshendel stevig in de positie P (Park) 
staat. 

 
Om de parkeerrem in te schakelen duwt u het parkeerrempedaal zo ver mogelijk 
omlaag. Het waarschuwingslampje 'Brake' gaat branden en blijft branden totdat 
de parkeerrem wordt uitgeschakeld. 
 
Om de parkeerrem uit te schakelen, trekt u aan de ontkoppelingshendel net 
boven de parkeerrem op het onderste deel van het dashboard; bij sommige 
modellen drukt u nogmaals op de parkeerrem. 

 
 
G. DE TRANSMISSIE 
 

De transmissie is een normale automatische transmissie met 3 versnellingen plus 
overdrive. Als u vragen hebt over de transmissie, kunt u deze bij uw vertrek aan 
uw contactpersoon stellen of Roadside Assistance bellen. Opmerking: Bij 
sommige modellen moet u het rempedaal indrukken om de transmissie uit Park te 
kunnen schakelen. 
 
Maak tijdens het bergrijden optimaal gebruik van de transmissie. Tijdens steil 
klimmen en afdalen verdient het mogelijk aanbeveling om de tweede (of 
zelfs de eerste) versnelling te gebruiken. Denk eraan: de transmissie is hierop 
ontworpen. Maak er gebruik van! De tweede versnelling is niet alleen nuttig voor 
het aanhouden van 40-60 km/u (25-40 mph) en de eerste versnelling voor 30-40 
km/u (20-25 mph) tegen steile hellingen op, maar komt ook goed van pas om het 
voertuig bij het afdalen af te remmen. Door de lagere versnellingen te gebruiken, 
spaart u de remmen. Als u de remmen voortdurend gebruikt, kunnen zij oververhit 
raken en 'sponzig' of zacht aanvoelen. Hierdoor worden zij aanzienlijk minder 
doeltreffend, wat gevaarlijk is voor het voertuig en de passagiers. Spaar uw 
remmen! Schakel tijdens het klimmen en afdalen op steile bergwegen zo veel 
mogelijk terug om een veilige snelheid aan te houden. Houd u aan de richtlijnen 
voor elke versnelling zoals hierboven werden beschreven. 
 
In het onwaarschijnlijke geval dat het motorhome moet worden gesleept, moet de 
versnellingshendel in Neutraal staan. 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hoofdstuk 4: De wooncabine 
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H O O F D S T U K  4 :  D E  W O O N C A B I N E …  
 
 

A. HET MONITORPANEEL 
Het monitorpaneel verschilt enigszins van model tot model, maar toont in alle 
modellen de status van de diverse systemen van het motorhome: de niveaus in 
de drinkbaar-watertank, de grijswatertank en de zwartwatertank, de conditie van 
de hulpaccu en het LPG-niveau. Bovendien kunt u hier de waterpomp en de 
warmwaterboiler inschakelen en de generator starten/stoppen. 
Bij de meeste modellen zit het monitorpaneel in de keuken. De onderstaande 
illustratie toont een paneel zoals dit in de meeste motorhomes te vinden is. De 
schakelaars zijn tuimelschakelaars of aan/uit-schakelaars. De schakelaars voor 
de waterpomp en de warmwaterboiler zijn aan/uit-schakelaars. De schakelaars 
voor de generator, drinkbaar water, LPG en de conditie van de accu's zijn 
allemaal momentschakelaars. 

 
De tankniveaus: Om het niveau in elke tank te controleren, houdt u de betreffende 
tuimelschakelaar ingedrukt totdat het niveau door de lampjes wordt weergegeven. 

 Is het niveau:  dan branden deze lampjes:
 Leeg   EMPTY 
 ¼ vol   EMPTY en ¼ 
 ½ vol   EMPTY, ¼ en ½ 
 ¾ vol   EMPTY t/m ¾ 
 Vol   Alle lampjes 
 

Door de conditie van de accu regelmatig te controleren kunt u problemen met 
12v-systemen voorkomen. 'Good' geeft aan dat de huisaccu vol of bijna vol is. 
Controleer de accu terwijl de externe stroomvoorziening losgekoppeld is en de 
generator en de motor uit staan. 
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Met de generator-knop kunt u de generator stoppen en starten. Houd de knop 
ingedrukt totdat de generator de gewenste functie verricht (stoppen of starten) en 
laat de knop dan los. Opmerking: houd de knop niet langer dan 10 seconden 
tegelijk ingedrukt. Als de generator niet start, probeer het dan na 15 seconden 
opnieuw. Als hij nog steeds niet start, probeer dan de schakelaar op de generator 
zelf. Laat de generator, wanneer hij eenmaal is gestart, 2 à 3 minuten draaien 
alvorens elektrische huishoudelijke apparaten in te schakelen of te gebruiken. 
De schakelaar voor de warmwaterboiler steekt de waakvlam van de boiler aan om 
voor heet water te zorgen. Wanneer deze schakelaar op AAN wordt gezet, gaat er 
een klein rood lampje branden, wat na enkele seconden uitgaat. Dit betekent dat 
de waakvlam brandt. Zie als het rode lampje blijft branden of weer gaat branden 
het gedeelte De ontsteking van de warmwaterboiler onder Huishoudelijke 
apparaten die op propaan werken. 
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B. DE GENERATOR 
Alle motorhomes zijn voorzien van een generator. Deze bevindt zich in een 
compartiment aan de buitenkant.   
    
De generator draait op benzine. Onze motorhomes 
hebben slechts één benzinetank. De generator werkt 
alleen als deze ten minste ¼ vol is, zodat u niet al uw 
benzine opgebruikt met de generator terwijl u ver van 
een benzinestation bent. 
Alvorens de generator te starten dient u te zorgen d
alle elektrische apparaten (vooral de dak-airco) uit 
staan. Als u probeert de generator te starten terw
de dak-airco aan staat, kan de generator overbel
raken, waardoor een zekering kan doorslaan o
erger) een printplaat kan doorbranden. 
In de zijbergruimte met de stroomkabel zit een elektrisch stopcontact. Voor 
stroom van de generator dient u de stroomkabel in dit stopcontact te steken. 
 

Voor een externe voedingsbron moet u deze kabel uit het 
stopcontact in de zijbergruimte verwijderen en in een extern 
stopcontact steken. Bij sommige modellen is het niet nodig de 
kabel in het stopcontact van de generator te steken voor 
generatorvoeding: dit wordt automatisch verzorgd. 
De generator kan met twee schakelaars worden gestart: één 

hiervan zit op de generator zelf en de andere in het motorhome. Wanneer alle 
elektrische huishoudelijke apparaten uit staan, kunt u de generator starten. Houd 
wanneer u de generator inschakelt, de knop enkele seconden ingedrukt (maar 
niet meer dan 10 seconden); dus NIET snel indrukken en dan weer loslaten. Als 
de generator niet start, dient u 15 seconden te wachten en het dan opnieuw te 
proberen. 
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Normaal gesproken start de generator via de schakelaar in het motorhome. Mocht 
dat niet lukken, dan u kunt proberen hem te starten via de schakelaar op de 
generator zelf. Sommige generators hebben een schakelaar voor winter en 
zomer. Deze schakelaar hoort al op het juiste jaargetijde te staan. Mocht u echter 
nog steeds moeite hebben met het starten van de generator, controleer dan of 
deze op de juiste positie staat. 
Laat de generator, wanneer hij eenmaal is gestart, 2 à 3 minuten draaien alvorens 
elektrische huishoudelijke apparaten in te schakelen of te gebruiken. Bij de 
meeste motorhomes heeft de generator een vermogen van 4,0 kW. Bij Class A-
voertuigen is het vermogen 6,8 kW. 
Als u, terwijl u de dak-airco op generatorvoeding gebruikt, de knop op de airco 
van COOL naar FAN draait, dient u 2 à 3 minuten te wachten alvorens deze knop 
weer naar COOL terug te draaien. Als u niet wacht, kan de generator overbelast 
raken. 

 
C. DE HULPACCU 

Al onze voertuigen zijn uitgerust met twee accu's. Eén hiervan voedt het 
elektriciteitssysteem van het chassis en de andere (de 'hulpaccu') voedt de 
systemen in de woonruimte van de camper (de wooncabine). Deze hulpaccu kan 
ook gebruikt worden om de motor te starten als er een probleem is met de 
motoraccu. 
De cabineverlichting, de ventilatoren, de waterpomp, enz. zijn voorbeelden van 
voorzieningen die op de hulpaccu werken. (Opmerking: de radio werkt op de 
motoraccu i.p.v. de hulpaccu.) De motoraccu en de hulpaccu zijn van elkaar 
geïsoleerd, wat wil zeggen dat als de ene accu leegraakt, de andere opgeladen 
blijft. Bij de meeste van onze motorhomes zit de hulpaccu onder de motorkap. Bij 
sommige modellen zit hij onder het opstapje voor de zijdeur. Alle Class A-
voertuigen hebben twee hulpaccu's. 
Controleer het niveau van de hulpaccu regelmatig! Laat hem nooit volledig 
leeg raken. Binnen in het motorhome zit een indicatielampje dat de conditie van 
de hulpaccu aangeeft. Beide accu's worden automatisch opgeladen wanneer de 
motor draait. Wanneer de generator draait of wanneer u op een externe 
voedingsbron aangesloten bent, wordt de hulpaccu ook door de 
spanningsomzetter opgeladen. Het opladen met deze twee methodes gaat echter 
bijzonder langzaam. De alternator van de motor produceert 90 ampère; de 
spanningsomzetter levert slechts 3 ampère bij Class C-modellen en 15 ampère bij 
Class A-modellen. Om de accu('s) voldoende opgeladen te houden, moet u 
de motor tweemaal per dag starten en 30 minuten laten draaien. Bij lage 
temperaturen dient u dit wellicht vaker en langer te doen. Als u de verwarming 
gebruikt, dient u de motor om de 3 à 4 uur ongeveer 30 minuten te laten draaien. 
Hoe meer u de systemen in het motorhome gebruikt, hoe meer u de accu's moet 
herladen. 
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De accu's worden alleen opgeladen als de hoofdschakelaar voor de accu's op 
AAN staat. Deze schakelaar bevindt zich binnen: boven de zijdeur of op het 
monitorpaneel. Als er sprake lijkt te zijn van een accu-gerelateerd probleem, dient 
u te zorgen dat de accuhoofdschakelaar op AAN staat. 
Aangezien de motoraccu en de hulpaccu dezelfde spanning hebben (12 v), 
kunnen zij in een noodgeval worden uitgewisseld. De hulpaccu is echter anders 
dan de motoraccu. De hulpaccu is een zgn. 'deep cycle'-accu, d.w.z. hij is 
ontworpen om gedurende langere tijd minder stroom te leveren. Als u een 
nieuwe hulpaccu moet kopen, zorg dan dat u een 'deep cycle'-accu koopt en 
geen gewone motoraccu. Bij twijfel dient u ons eerst te bellen. Opmerking: 
Class A-voertuigen gebruiken twee 6-volt accu's; deze zijn niet uitwisselbaar met 
de motoraccu.
OPMERKING: Hoewel de hulpaccu's kunnen worden gebruikt om de cabine van 
stroom te voorzien, verdient het altijd de voorkeur hiervoor de externe 
stroomvoorziening te gebruiken (indien beschikbaar). Als u ergens kampeert waar 
geen externe stroomvoorziening beschikbaar is ('dry camping'), dient u de 
systemen slechts naar behoefte te gebruiken om de accu's zo min mogelijk te 
belasten. Zet systemen uit wanneer zij niet worden gebruikt of niet nodig zijn en 
zet de schakelaar voor de hulpaccu op UIT wanneer deze niet wordt opgeladen. 
Op deze manier zorgt u dat de lading van de hulpaccu langer meekan en dat u 
voldoende stroom hebt wanneer deze nodig is. Een volledig opgeladen hulpaccu 
kan alle lichten, de verwarming en de waterpomp slechts ongeveer 4 uur van 
stroom voorzien. 
Enkele tips: 

• De verwarming vergt het meeste van de hulpaccu. 

• Als u de airco wilt gebruiken, moet de generator draaien. De 
generator start niet als de hulpaccu onvoldoende geladen is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

D. DE SLIDE-OUTS 
Om uw ervaring zo zorgeloos mogelijk te maken en om beschadiging te 
voorkomen, wordt u verzocht deze stappen te volgen alvorens de slide-out te 
bedienen: 
 
Parkeer het voertuig en activeer de handrem. 

1. Overtuig u ervan dat de transmissie op 
'Park' staat. 

2. Laat de motor draaien. 
3. Overtuig u ervan dat de levelers 

uitgeschoven zijn en dat het motorhome 
waterpas staat. Opmerking: het TS-model 
heeft weliswaar geen levelers, maar moet 
toch waterpas staan. 

4. Zorg ervoor dat de chauffeursstoel naar 
voren is geschoven, zodat deze het slide-
out-compartiment niet belemmert. 

5. Zorg ervoor dat er geen belemmeringen zijn binnen en buiten het motorhome 
(takken, enz.). 

6. Plaats geen zware voorwerpen in het compartiment (en laat nooit iemand erin 
zitten) terwijl het wordt in- of uitgeschoven. 

7. Indien van toepassing: zorg ervoor dat de veiligheidsriempjes zijn losgemaakt 
voordat u het compartiment uitschuift en weer vastgemaakt voordat u weer 
gaat rijden. 

8. Druk op de knop of draai de sleutel om om het compartiment uit te schuiven 
of in te trekken. 
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E. HET ELEKTRISCHE SYSTEEM 

De meeste elektrische apparaten in het motorhome werken op 12-volt 
gelijkstroom (DC): de verlichting, de ventilatoren, de waterpomp, enz. Daarnaast 
zijn er ook apparaten die alleen op 110-volt wisselstroom (AC) werken. De dak-
airco heeft bijv. 110v AC nodig, evenals de magnetron. Wanneer de koelkast op 
'ELECTRIC' staat, heeft hij 110v AC nodig - hij werkt niet op 12v DC (uiteraard 
kan hij ook op de instelling voor LPG worden gebruikt). 12v DC krijgt u van de 
hulpaccu (zie het betreffende gedeelte). 
Voor 110v AC moet u op een externe elektriciteitsbron aangesloten zijn of de 
generator laten draaien. Om de camper aan te sluiten op een elektrische 
voedingsbron, haalt u de elektrische voedingskabel uit de zijbergruimte aan de 
linkerkant en sluit u deze op een stopcontact aan. Mogelijk past de stekker niet en 
moet u de bijgeleverde adapter gebruiken. 
1. 12 volt, 110 volt: Alle motorhomes hebben twee aparte elektrische systemen: 

12-volt gelijkstroom (van de accu) en 110-volt wisselstroom (van de generator 
of een extern stopcontact). De motoraccu wordt door de alternator opgeladen 
terwijl het motorhome rijdt of terwijl de motor stationair draait. De motoraccu 
verzorgt aan het chassis gerelateerde functies; de hulpaccu verzorgt de 
functies in de wooncabine. Opmerking: De hulpaccu is niet voldoende om de 
airco van de cabine, de magnetron of de 110v-stopcontacten van stroom te 
voorzien: hiervoor is ofwel een externe stroomvoorziening of de generator 
nodig. 
De hulpaccu wordt op twee manieren opgeladen: (1) via een externe 
voedingsbron of (2) via de alternator van de motor terwijl het motorhome rijdt 
of stationair draait. De beste en snelste manier om de accu op te laden is door 
de motor te laten draaien. 

2. Het chassis: Het chassis heeft zijn eigen zekeringen en stroomonderbrekers, 
die te maken hebben met componenten op de motor, het dashboard en de 
buitenverlichting. Als elektrische componenten niet werken, is er mogelijk een 
zekering doorgeslagen. De zekeringendoos zit links onder het stuurwiel bij het 
rempedaal. Doorgeslagen 
zekeringen zijn te herkennen aan 
een gebroken draad van binnen. 
Controleer de zekeringen alvorens 
elektrische componenten te 
vervangen. Opmerking: Vervang 
zekeringen ALTIJD met zekeringen 
met DEZELFDE ampèrewaarde. Het gebruik van een zekering met een 
hogere ampèrewaarde kan ernstige schade aan de bedrading veroorzaken en 
kan zelfs brand veroorzaken. Als u vermoedt dat er een probleem is met een 
zekering, dient u Roadside Assistance te bellen. 
Aangezien de kleur en de plaats van zekeringen van jaar tot jaar variëren, 
dient u Roadside Assistance te bellen; zie tevens het deksel van de 
zekeringendoos voor de juiste ampèrewaarde en plaatsing. 
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3. De spanningsomzetter: De spanningsomzetter heeft twee functies. Hij verzorgt 
de 110v-systemen wanneer het motorhome op een externe stroomvoorziening 
aangesloten is en converteert 110v naar 12v voor de 12v-systemen in het 
motorhome en houdt de hulpaccu constant op peil. De spanningsomzetter 
heeft zowel stroomonderbrekers als zekeringen. De stroomonderbrekers zijn 
voor 110V-systemen en de zekeringen zijn voor 12v-systemen. Enkele 
voorbeelden: 
110v-systemen: magnetron, dak-airco, 110v-stopcontacten en koelkast. 
12v-systemen: interieurverlichting, waterpomp en kachel. Slide-out (indien van 
toepassing), warmwaterboiler. 
Sla nooit brandbare materialen in de omgeving van de spanningsomzetter op. 
Spanningsomzetters genereren veel hitte en hebben voldoende ventilatie 
nodig. De spanningsomzetter heeft een automatische ventilator om voor 
koeling te zorgen. Het is normaal dat u deze ventilator in- en uit hoort 
schakelen. 
Afhankelijk van het model zit de spanningsomzetter in het slaapgedeelte 
achterin of onder de dinette of koelkast. 

 
 

4. Zekeringen, GFI en stroomonderbrekers:
Voor voorzieningen op het dashboard zitten de 
zekeringen ofwel onder de motorkap of onder het 
dashboard. Alle zekeringen voor voorzieningen in 
de wooncabine zitten in de spanningsomzetter. 
Roadside Assistance kan u helpen de 
zekeringendoos te vinden. De spanningsomzetter 
bevat ook stroomonderbrekers voor de 110v-
apparaten. Er is ook een GFI (Ground Fault Interrupter of aardlekschakelaar).  
     
 
Test - en reset-knop 
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Dit is een speciale stroomonderbreker voor wisselstroomstopcontacten. Deze 
is gewoonlijk te vinden op een stopcontact in de badkamer of keuken. Als u 
teveel stroom gebruikt, komt de rode knop naar buiten en wordt de 
stroomafgifte onderbroken. Mocht dit gebeuren, dan dient u eerst de belasting 
van het elektrische netwerk te verwijderen. Vervolgens reset u de GFI door de 
rode knop weer in te drukken. 
Mocht u er moeite mee hebben stroom te krijgen van de generator, dient u de 
stroomonderbrekers van de generator te controleren. Aan de zijkant van de 
generator zitten 1 of 2 stroomonderbreker(s). Bij sommige modellen zit de 
stroomonderbreker achter het voorpaneel van de generator. Duw deze 
achteruit naar het midden van de cabine toe om de stroom in te schakelen. 

5. De accuhoofdschakelaar: Bij sommige Class A-voertuigen zitten er aan de 
binnenkant boven de zijdeur twee schakelaars, waarmee de gelijkstroom kan 
worden uitgeschakeld. Normaal moeten deze schakelaars op AAN staan. Voor 
de zekerheid kunt u deze op AAN zetten en enkele seconden vasthouden. Zet 
deze twee schakelaars alleen uit als het motorhome gedurende langere tijd 
niet gebruikt gaat worden. 

 
F. DE ELEKTRISCHE HUISHOUDELIJKE APPARATEN 

1. De magnetron: Alle motorhomes zijn voorzien van een magnetron, die 
uitsluitend op 110v wisselstroom werkt. De magnetron werkt alleen wanneer 
de deur ervan dicht is. Toch dient u voor de zekerheid nooit te proberen hem 
in te schakelen wanneer de deur open is. Plaats geen metalen voorwerpen of 
verpakkingen in de magnetron. Plaats uitsluitend voedsel en 
magnetronbestendige kookwaar in de magnetron (probeer bijv.nooit kleding of 
kranten erin te drogen). Terwijl het voertuig rijdt, dient u het draaiplateau van 
de magnetron in een la te bewaren. 
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2. De dak-airco: Er zijn in alle motorhomes ten minste twee airco's: één op het 
dashboard, die gebruikt kan worden terwijl de motor draait, en één op het dak, 
die alleen op 110v AC werkt. Sommige Class A-voertuigen hebben twee dak-
airco's. Bij de meeste modellen zit er een schakelaar in een van de kastjes 
boven de eettafel waarmee u tussen de twee kunt kiezen. 
Als u de dak-airco op generatorvoeding gebruikt en de knop op de airco van 
COOL naar FAN draait, dient u 2 à 3 minuten te wachten alvorens deze knop 
weer op COOL terug te zetten. Als u niet wacht, kan de generator overbelast 
raken. Bovendien mag de airco pas 2 à 3 minuten na het starten van de 
generator worden ingeschakeld om deze de kans te geven om op te warmen.  
Tip: Stel bij bijzonder heet weer de airco niet kouder in dan 65 - 70° F (18 - 21° 
C). Bij een lagere instelling koelt het interieur niet sneller af, maar kan de 
koeleenheid van de airco 'bevriezen', met als resultaat onvoldoende koeling. 
U kunt tijdens het rijden zonder problemen de generator laten draaien, zodat 
de dak-airco de wooncabine kan afkoelen. Overtuig u alvorens de generator te 
starten ervan dat de airco uit staat. De generator mag niet worden gestart 
terwijl er 110v-apparaten aan staan. Als de generator wordt gestart terwijl de 
airco aan staat, kan de stroomonderbreker worden uitgeschakeld en moet 
deze worden gereset. 

 
3. De koelkast:       
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De koelkast kan op zowel LPG als 110v AC werken. Hij werkt 
niet op 12v DC van de hulpaccu. 
Opmerking: Als het voertuig stilstaat, werkt de koelkast alleen 
goed wanneer hij ongeveer waterpas staat. Probeer altijd op 
vlak terrein te parkeren. Telkens wanneer u ergens stopt en 
enige tijd wilt blijven, dient u te controleren of het voertuig 
waterpas staat m.b.v. het waterpasje in de koelkast. Als het 
voertuig niet waterpas staat, plaats dan de nivelleerblokken op 
de laagste plek en rijd het motorhome op de blokken. Het 
hoeft niet volmaakt te zijn, en voor een paar minuten maakt het niet uit; als u 
echter van plan bent om enige tijd op een bepaalde plaats te blijven, dient u het 
voertuig zo waterpas mogelijk te plaatsen. Terwijl het motorhome rijdt, geeft het 
niet of het waterpas staat of niet. Vergeet niet de nivelleerblokken mee te 
nemen wanneer u vertrekt. 
Zorg ervoor dat de deur helemaal dichtgeduwd is (totdat hij dichtklikt) om te 
voorkomen dat hij tijdens het rijden openvliegt. Bij sommige modellen heeft de 
deur een verschuifbaar grendelmechanisme dat de deur dicht houdt. Bij andere 
modellen zit er bovenaan de deur een pin, die dezelfde functie heeft. 
 
 



  

 
 
Het vriesvak zit bovenin en maakt gebruik van dezelfde temperatuurregeling als 
de koelkast. Nadat de koelkast is ingeschakeld, duurt het enkele uren voordat 
hij koud wordt. 
De koelkast wordt bediend met knoppen bovenop. 
 
 
 
Om hem aan te zetten, drukt u eenvoudigweg op de knop ON/OFF. Zolang er 
geen 120V-wisselstroom beschikbaar is in de camper, werkt de koelkast op 
LPG. Als de schakelaar voor de bedrijfsmodus op AUTO staat, werkt de 
koelkast op LPG en schakelt automatisch over op wisselstroom wanneer deze 
beschikbaar wordt. Om de koelkast alleen op LPG te laten werken, zet u de 
schakelaar op GAS. Bij Ultrasport-modellen werkt de koelkast alleen als de 
modusschakelaar op GAS of ELECTRIC staat. Deze koelkasten werken alleen 
in de modus ELECTRIC als er elektriciteit beschikbaar is en in de modus GAS 
als er LPG beschikbaar is. 
Als u de koelkast op de instelling ELECTRIC wilt gebruiken, moet u ofwel op 
een externe voedingsbron aangesloten zijn of de generator inschakelen. Als er 
geen wisselstroom beschikbaar is, kunt u de koelkast alleen op LPG laten 
werken. U kunt de koelkast op LPG laten werken terwijl u rijdt; vergeet echter 
niet de koelkast uit te schakelen en de LPG-hoofdkraan dicht te draaien 
wanneer u gaat tanken. 
Tips voor het gebruik van de koelkast en het vriesvak: Over het algemeen 
werkt de koelkast efficiënter en doeltreffender op LPG. Bewaar geen zware 
voorwerpen in de deur van de koelkast, zoals volle flessen water, enz.: vanwege 
het gewicht hiervan kan de deur nl. opengaan tijdens het nemen van scherpe 
bochten. Zorg ook dat u de koelkasttemperatuur niet te laag instelt; een 
instelling in het midden is gewoonlijk voldoende om voedsel koud, maar niet 
bevroren, te bewaren. De temperatuur van het vriesvak wordt automatisch 
geregeld door de thermostaat van de koelkast. 
Opmerking: Camperkoelkasten houden voedsel niet zo koud als uw koelkast 
thuis. Probeer de koelkast niet te vol te pakken: dit kan de stroom van koude 
lucht belemmeren. Bovendien kan het koelvermogen van camperkoelkasten 
nadelig worden beïnvloed door extreme temperaturen buiten. 
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G. HUISHOUDELIJKE APPARATEN DIE OP PROPAAN WERKEN 
Het motorhome heeft vier huishoudelijke apparaten die op LPG (vloeibaar 
propaangas) werken: de 
warmwaterboiler, de koelkast, 
het gasfornuis en de kachel. 
Onze motorhomes hebben 
een LPG-tank, die in een 
zijbergruimte zit. De tank is 
voorzien van een meter voor 
het LPG-niveau. 
 
 
 
 
 
In het motorhome is nog een meter te vinden. Op de tank zit de LPG-hoofdkraan. 
Bij een ongeluk of brand in het motorhome dient u deze hoofdkraan 
onmiddellijk te sluiten. Onze motorhomes worden gecontroleerd op LPG-
lekken. Als u echter denkt dat u een lek hebt, dient u de hoofdkraan dicht te 
draaien en ons meteen te bellen. Al onze motorhomes hebben een LPG-detector. 
Het is niet illegaal om te rijden met de hoofdkraan open, maar het is veiliger om 
deze dicht te houden. Als u echter een systeem wilt gebruiken dat op LPG werkt, 
moet de kraan open staan. Als u bijv. de koelkast in de instelling LPG wilt 
gebruiken, moet de LPG-kraan open staan. 
Opmerking: als u de hoofdkraan open laat tijdens het rijden, vergeet dan 
niet deze dicht te draaien en alle huishoudelijke apparaten uit te zetten 
alvorens te tanken! 
Na het tanken kunt u op veilige afstand van het benzinestation de hoofdkraan 
weer opendraaien. Als u hierna de koelkast en andere huishoudelijke apparaten 
wilt gebruiken, moet u deze opnieuw inschakelen. 
De grootte van de LPG-tank is afhankelijk van het model van het motorhome. Bij 
modellen van 6,71 m - 8,23 m (22 - 27 ft) bevat de tank 45 - 53 l (12 - 14 gallon); 
bij de meeste Class A-voertuigen bevat hij 95 l (25 gallon). De meeste mensen 
gebruiken ongeveer 19,1 l (5 gallon) per week. Als u de tank moet bijvullen, kunt u 
hiervoor terecht bij de meeste campings en 'truck stops'. Ook bieden veel 
benzinestations deze service. Probeer nooit zelf de LPG-tank te vullen! Laat dit 
aan getraind personeel over. Vóór het vullen van de tank dient u zich ervan te 
overtuigen dat de LPG-hoofdkraan dicht staat en dat alle waakvlammen en 
huishoudelijke apparaten individueel zijn uitgeschakeld. Als zij niet individueel 
worden uitgeschakeld, kunnen huishoudelijke apparaten met automatische 
ontsteking blijven vonken, ook al is de LPG-toevoer uitgeschakeld. Alle 
propaantanks zijn ontworpen om slechts ⅔ te worden gevuld--dit om ruimte open 
te laten voor uitzetting. ZORG DAT U DE TANK NIET OVERMATIG VULT! 
Overmatig vullen kan tot gaslekken leiden. 
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1. Kookplaat en oven:     
Het gas

  
fornuis werkt op LPG. 

m een brander te gebruiken, drukt u op de betreffende knop, draait u deze 

et verdient aanbeveling een fornuisaansteker te gebruiken, zodat u zich niet 

 gebruiken dient u eerst de waakvlam aan te steken. De waakvlam 

randen zolang het 

m eenmaal 

 drukt u de knop in en draait u hem 

 
 
 
 
O
linksom en steekt u de brander aan met een aansteker of een lucifer. 
 
 
 
 
 
 
H
brandt.  
Om de oven te
bevindt zich achterin onder het onderste rek. Wanneer u de waakvlam hebt 
gevonden, drukt u de knop voor de oven in en draait u deze ongeveer 1/6 
linksom. Steek de waakvlam aan met een 
lange lucifer of aansteker. 
U kunt de waakvlam laten b
motorhome geparkeerd staat. Terwijl het 
motorhome rijdt, moet hij uit zijn. 

Wanneer de waakvla
brandt, kunt u de knop op de 
gewenste temperatuur zetten. 
Om de waakvlam uit te draaien,
geheel rechtsom naar de positie 'OFF'. Zorg dat de waakvlam uit is 
voordat u wegrijdt. Koken tijdens het rijden is niet toegestaan.
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2. De kachel:      
Alle voertuigen hebben een verwarming met 
automatische regelaars voor warme lucht. Schakel 
de verwarming in door het kleine schakelaartje 
onder de muurthermostaat op ON te zetten en stel 
dan bovenaan de gewenste temperatuur in. De 
verwarming vergt veel van de hulpaccu. Als u de 
verwarming 's nachts aan laat, dient u de motor 20-30 minuten te laten draaien 
voordat u naar bed gaat, ook al bent u op een externe stroomvoorziening 
aangesloten. Laat bovendien 's ochtends de motor 20-30 minuten draaien om de 
hulpaccu opnieuw op te laden. 
 
3. De warmwaterboiler: De warmwaterboiler zit aan de zijkant van het motorhome 
en bevat ongeveer 23 l (6 gallon). Bij sterke wind dient u het motorhome zodanig 
te parkeren dat de warmwaterboiler hiertegen beschut is. Anders zou de 
waakvlam nl. uitgeblazen kunnen worden. 
   

    
De zijbergruimte     Binnenin de zijbergruimte 
  
De waterpomp moet aan staan en er moet ofwel voldoende water in de drinkbaar-
watertank zitten, of de externe watervoorziening moet aangesloten zijn om de 
warmwaterboiler van voldoende water te voorzien. 
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De ontsteking van de warmwaterboiler: 

De warmwaterboiler wordt automatisch gestart via een schakelaar op het 
monitorpaneel. 
Bij Class A-voertuigen zit deze 
schakelaar mogelijk in de buurt van de 
keukengootsteen. Bij alle andere 
modellen zit de schakelaar vlakbij de 
zijdeur. Wanneer deze schakelaar op 
AAN wordt gezet, gaat er een klein 
rood lampje branden, wat na enkele 
seconden uitgaat. Dit betekent dat de waakvlam brandt. Als het rode lampje 
blijft branden of weer gaat branden, duidt dit op een van de volgende 
problemen: 

• De LPG-tank is leeg. 

• De LPG-hoofdkraan zit dicht. 

• De LPG-detector moet worden gereset. 

• Er zit lucht in de leidingen. 

• De waakvlam is uitgeblazen door de wind. 

• Er zit geen water in de warmwaterboiler. Zet in dit geval de 
waterpomp aan om water in de tank te pompen. 

• De hulpaccu is te zwak om een vonk te produceren. 
Om lucht uit de leidingen te verwijderen, steekt u het fornuis aan en laat u dit 
enkele minuten branden. Probeer vervolgens de warmwaterboiler opnieuw te 
starten. Als het rode lampje helemaal niet gaat branden, is het water in de 
warmwaterboiler waarschijnlijk al zo heet dat de boiler niet kan worden 
aangestoken. Wanneer de temperatuur van het water daalt, hoort u hem te 
kunnen aansteken. Mocht dit nog steeds niet mogelijk zijn, controleer dan de 
zekering. 
 

Er zijn 20 à 30 minuten voor nodig om een volle tank te verhitten. 
 

Belangrijk: Het is gevaarlijk te rijden terwijl de waakvlam brandt. Zorg ervoor 
dat de waakvlam uit is voordat u wegrijdt. Als u onderweg heet water wilt, 
verwarm dan van tevoren een tank water en schakel de warmwaterboiler uit. 
Het water blijft enkele uren warm. 
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H. HET WATERSYSTEEM 

1. Drinkbaar water: Uw motorhome heeft twee bronnen voor drinkbaar water: een 
tank voor drinkbaar water en een aansluiting voor een externe watervoorziening. 
Het water in de tank kunt u gebruiken terwijl u rijdt, de aansluiting voor de externe 
watervoorziening alleen op een camping. 
De drinkbaar-watertank kan worden opgevuld via een opening aan de zij- of 
achterkant van het motorhome. Op het monitorpaneel in het motorhome zit een 
meter waarop het niveau in de tank wordt weergegeven. 
Hier volgen de capaciteiten van de drinkbaar-watertank: 

 Camperhome:  114 l (30 gallon) 
 Class C-modellen:  114 - 151 l (30 - 40 gallon) 
 Class A-modellen:  265 l (70 gallon) 

Als u water uit de drinkbaar-watertank wilt gebruiken, moet u de elektrische 
waterpomp inschakelen. De schakelaar voor de waterpomp zit ofwel op het 
monitorpaneel of in de buurt van de keukengootsteen. Sommige modellen hebben 
een tweede schakelaar voor de waterpomp in de badkamer. 
Op campings met een aansluiting voor een externe watervoorziening kunt u dit 
water direct gebruiken. Bevestig de witte waterslang aan de aansluiting voor de 
externe watervoorziening aan de zijkant van het motorhome. Schakel de 
waterpomp uit. Door deze aansluiting wordt de drinkbaar-watertank niet bijgevuld. 
Attentie: Op sommige campings is de waterdruk zo hoog dat de waterbuizen in 
het motorhome barsten, wat resulteert in lekkage. De maximaal toelaatbare druk 
is 3 BAR (45 psi). U MOET de bij de waterslang geleverde waterdrukregelaar 
gebruiken. Als u om welke reden ook geen drukregelaar hebt, dient u de 
drinkbaar-watertank te vullen en deze waterbron te gebruiken. Wanneer het 
waterniveau daalt, vult u de tank gewoon bij. Als u van ons geen drukregelaar 
hebt ontvangen en er een wilt kopen, zijn deze in de meeste campingwinkels voor 
$10 à $15 te vinden. Bewaar uw kassabon; hiervoor wordt u bij terugkeer 
vergoed. 
Als het water in de tank niet vers meer is en u het wilt vervangen, kunt u de tank 
legen. Afhankelijk van het model kan de afvoerkraan op verschillende plaatsen 
zitten. Bij de meeste Class C-modellen zit hij onder de vulopening aan de zijkant 
van de camper. Bij Flair-modellen zit hij gewoonlijk onder het bed achterin. Bij 
Storm-modellen zit hij onder de vloer bij de watertank, waar hij van buitenaf te 
bereiken is via een klep. Bij Bounders en andere Class A-modellen zit de kraan 
achter een klep aan de buitenkant. Als u de drinkbaar-watertank loost, dient u dit 
op een hiervoor geschikte plaats te doen. 
 



  

 
 
 
 

2. Afvalwater: Het motorhome heeft twee afvalwatertanks: één voor 'grijs water' 
(afvalwater van gootstenen en douches) en één voor 'blauw water' of 'zwart water' 
(van het toilet). Bij de meeste modellen zitten de afvoerkranen voor de 
afvalwatertanks aan de linkerkant van het voertuig (meestal achteraan). Voordat u 
vertrekt, dient u ervoor te zorgen dat deze guillotinekranen dicht staan en dat de 
dop aangebracht is. Om de kranen te openen, trekt u de schuifhendel uit; om ze 
te sluiten, duwt u de hendel in. 
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De tanks legen: Om de tanks te legen, 
verwijdert u de dop uit de opening en 
bevestigt u hier de loosslang. Sluit het 
andere uiteinde van de slang aan op de opening of aansluiting op het 
lozingspunt. Trek vervolgens de kraan voor het zwart water uit. Dit is de 
grootste (9 cm, 3 ½ inch) van de twee kranen. De kleinere (5 cm) is voor grijs 
water. Laat nadat u het zwarte water hebt geloosd, de kraan open en trek de 
kraan voor het grijze water uit. 



  

 
 
 
 
Wanneer al het grijze water is geloosd, draait u beide kranen dicht. Loos eerst 
het zwarte water en dan pas het grijze water; dit om de slang door te spoelen. 
Deze volgorde is dus bijzonder belangrijk: eerst het zwarte water, dan pas het 
grijze. De zwartwatertank uitspoelen: zorg dat er water in het toilet zit door het 
enkele malen door te trekken of met een slang of emmer. Leeg de 
zwartwatertank opnieuw. 
Wanneer de tanks leeg zijn en u beide kranen hebt dichtgedraaid, verwijdert u 
de rioolslang en brengt u de dop weer aan. Volg dan de onderstaande 
aanwijzingen op om chemicaliën toe te voegen. 
Op campings met complete faciliteiten kunt u de loosslang eenvoudigweg 
aansluiten om de tanks te legen. Open de kranen echter pas wanneer de 
tanks ½ tot ¾ vol zitten; dit om te voorkomen dat afvalstoffen onderin en op de 
zijkanten van de tank uitdrogen. Dit zou het legen veel moeilijker maken. Als 
er geen complete faciliteiten beschikbaar zijn, dient u de kranen dicht te laten 
en de afvalwatertanks te laten opvullen totdat deze ¾ vol zitten. 
Op het monitorpaneel in het motorhome zitten twee meters die het niveau in 
de tanks aangeven; één voor elke tank. De capaciteiten van de 
afvalwatertanks zijn als volgt: 
     Zwartwatertank   Grijswatertank
Camperhome:  15 l (4 gallon)   23 l (6 gallon) 
Class C-modellen:  87 - 95 l (23 - 25 gallon)  83 l (22 gallon) 
Class A-modellen:  151 l (40 gallon)   113 l (30 gallon)
    
Hoewel de meeste campings een lozingspunt hebben, kunt u, mocht dit bij uw 
camping niet het geval zijn, vragen naar een lozingspunt in de buurt. Ook 
sommige stopplaatsen langs snelwegen zijn voorzien van lozingspunten. Deze 
zijn te herkennen aan het volgende bord: 
 

 
 
 
 
Bovendien zijn er benzinestations met lozingspunten. Het legen van 
afvalwatertanks buiten een goedgekeurd lozingspunt is een overtreding van de 
gezondheidswetgeving en is strikt verboden. Boetes voor het illegaal lozen 
van afval kunnen tot $1000 oplopen. 
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Gebruik geen toiletpapier met meer dan 1 laag. Gebruik geen papieren 
handdoeken of zakdoekjes; dit zal het legen van uw zwartwatertank 
bemoeilijken. Plaats geen producten voor vrouwelijke hygiëne of andere 
vreemde voorwerpen in het toilet. Vergeet niet dat wanneer u het motorhome 
terugbrengt de afvalwatertanks leeg en doorgespoeld moeten zijn. Als dit niet 
het geval is, worden u extra kosten in rekening gebracht. 
 
Chemicaliën toevoegen: Laat ongeveer 2,5 cm water in het toilet stromen 
door het door te trekken; voeg dan voldoende toiletchemicaliën toe (1 klein 
flesje of zakje - ongeveer 8 oz. of 225 g) voor één volle zwartwatertank en trek 
nogmaals door. Na elke leging en voordat u de zwartwatertank opnieuw gaat 
gebruiken, moeten chemicaliën worden toegevoegd. Dit helpt bij het afbreken 
van vaste afvalstoffen en maakt het legen van de tanks veel gemakkelijker. Nu 
is de tank weer gebruiksklaar. De eerste partij chemicaliën krijgt u van ons. 
Deze maakt deel uit van uw Starter Kit. Mocht u meer chemicaliën nodig 
hebben, dan kunt u deze voordat u vertrekt bij ons kopen, of bij uw camping of 
kampeerwinkel. 
 
Tips voor de afvalwatertanks: De afvalwatertanks zijn ontworpen voor vrijwel 
probleemvrij, gemakkelijk gebruik. Af en toe kunnen er zich echter problemen 
voordoen. Om te beginnen kunnen de indicatielampjes op het monitorpaneel 
een verkeerd niveau aangeven. Ook kunnen de tanks verstopt raken en niet 
naar behoren worden geleegd. In beide gevallen doet preventief onderhoud 
wonderen. Om te beginnen dient u de tanks pas te legen wanneer zij ½ tot ¾ 
vol zitten. Op deze manier is er voldoende water om alle afvalstoffen in de 
rioolleiding te legen. Ook voorkomt u op deze manier dat uitgedroogde stoffen 
zich ophopen op de metalen sensors in de tank, die met het monitorpaneel 
verbonden zijn; dit zou in onjuiste waarden kunnen resulteren. 
Nog een tip: Na het legen van de zwartwatertank dient u de grijswatertank te 
legen. Laat de zwartwaterkraan open terwijl het grijze water wordt geloosd. 
Grijs water stroomt de zwartwatertank in, wat helpt deze door te spoelen. Doe 
nooit gezichtsdoekjes, papieren handdoeken, maandverband, 
toiletreinigingsmiddelen of op ethyleenglycol gebaseerde of andere 
antivriesvloeistoffen voor auto's in de afvalwatertanks. Giet nooit vet, oliën of 
soortgelijke stoffen in de gootsteenafvoer of het toilet. Hierdoor kan zich vet op 
de sensors in de tanks ophopen, wat kan resulteren in een foute waarde op 
het monitorpaneel. Als één van de afvoerbuizen kennelijk verstopt is, kunt u 
alvorens opnieuw te proberen de tank te legen proberen het voertuig een tijdje 
te besturen; hierbij kan de blokkering vanzelf loskomen. 
 
 
 
 



  

 

 
 

 

Het afvalwatersysteem 
 
 
 
3. De badkamer: Uw Starter Kit omvat chemicaliën voor het toilet. Om de 
chemicaliën toe te voegen, zet u de waterpomp aan en brengt u water in het toilet 
aan. Voeg de toiletchemicaliën toe en trek door. Wellicht is er nog een schakelaar 
voor de waterpomp in de badkamer behalve die op het monitorpaneel; dit varieert 
van model tot model. Wij raden aan speciaal toiletpapier voor campers (RV toilet 
paper) te gebruiken; dit is speciaal ontworpen voor gebruik in campers. Als dit niet 
verkrijgbaar is, gebruik dan geen toiletpapier met meer dan 1 laag, anders raakt 
het afvoersysteem verstopt. Gebruik NOOIT in de winkel verkrijgbare chemicaliën 
om het afvoersysteem te ontstoppen: deze zullen zowel het toilet als de buizen 
beschadigen. Bel Roadside Assistance voor hulp. 
De douchekop heeft een afsluiter, waarmee u eventueel tijdens het douchen de 
waterstroom kunt stopzetten. Op deze manier kunt u water besparen. 
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4. Het gebruik in de winter en voorzorgsmaatregelen tegen bevriezen: 

Als u naar een gebied reist waar kans bestaat op temperaturen beneden het 
vriespunt, moet uw motorhome daarop voorbereid zijn. De meeste campers 
zijn nl. NIET ontworpen voor dergelijke temperaturen. Wij raden u TEN 
STERKSTE aan het voertuig winterklaar te houden totdat u een warmer 
klimaat bereikt. Indien u verzuimt deze aanwijzingen in acht te nemen, kunt 
u aansprakelijk worden gesteld voor schade. 

Gelieve ons personeel op de hoogte te stellen als u naar een klimaat gaat 
reizen waarin temperaturen beneden het vriespunt te verwachten zijn. 

Voordat u naar gebieden met temperaturen beneden het vriespunt reist, MOETEN 
de volgende stappen worden opgevolgd: 

1. Zorg dat de drinkbaar-watertank en de waterleidingen geheel droog zijn. 
2. Verwijder de aftapplug uit de warmwaterboiler. Zet de kranen van de 

warmwaterboiler in de 'bypass'-modus. 
3. Koop 4 gallon RV/Marine Antifreeze. Gebruik een niet-giftige antivries die 

is ontworpen voor het winterklaar maken van campers en boten.  
GEBRUIK GEEN GEWONE ANTIVRIES VOOR AUTO'S!!! Giet de 
antivries in de lege drinkbaar-watertank en zet de waterpomp aan. Zorg dat 
de antivries al het resterende water in het systeem vervangt door elke 
kraan open te draaien (gootsteen, douche, enz.) en het toilet door te 
trekken. 

4. Zorg wanneer u zich in een koud klimaat bevindt dat uw afvalwatertanks 
nooit meer dan ½ vol zijn. 

De huurder is volledig aansprakelijk voor alle vriesschade aan het 
huurvoertuig. Als de huurder naar een gebied reist met temperaturen 
beneden het vriespunt zonder het voertuig winterklaar te maken, kan El 
Monte niet aansprakelijk worden gesteld voor gebruiksverlies of ongemak 
ten gevolge van defecten in het watersysteem.  

 
  
I. TELEVISIE (indien van toepassing) 

1. De tv-aansluiting: Voor een beter signaal, kunt u ofwel een tv-kabelaansluiting 
bij een camping gebruiken of de tv-antenne op het dak. De externe 
kabelaansluiting zit ofwel op de linker achterhoek van het voertuig of in een 
compartiment aan de linkerkant. De interne aansluiting zit gewoonlijk naast het 
stopcontact in de tv-hoek. 
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Als u de externe kabelaansluiting wilt gebruiken, moet het zwarte schakelaartje op 
het aansluitpunt op 'OFF' staan (rode lampje uit). 
2. De tv-antenne op het dak: Zorg er allereerst voor dat er geen overhangende 
takken in de weg zitten. Zet de dakantenne omhoog met de zwengel op het 
plafond achter de chauffeursstoel. Draai de zwengel rechtsom om de antenne op 
te heffen. Trek om de ontvangst te verbeteren de plastic ring enigszins omlaag en 
draai hem totdat de antenne in de gewenste positie 
staat. 
 
Als u de dakantenne wilt gebruiken, moet het zwarte 
schakelaartje op het aansluitpunt op 'ON' staan (rode 
lampje aan). 
Probeer nooit het voertuig te verplaatsen terwijl de 
antenne omhoog staat. Om de antenne weer te laten 
zakken trekt u de ring omlaag en draait u hem totdat beide pijlen in dezelfde 
richting wijzen. Vervolgens kunt u de zwengel draaien totdat u de antenne het dak 
hoort raken. Als u niet zeker weet of u de antenne naar behoren hebt laten 
zakken, kunt u dit controleren door voorzichtig op de ladder te klimmen en op het 
dak te kijken. 
BELANGRIJK: Let op overhangende takken terwijl u het motorhome verplaatst of 
bestuurt. Zelfs bij lage snelheid kan een tak in de tv-antenne vastraken en een 
vleugel verbuigen of afbreken, waarna de hele unit moet worden vervangen. 

 
Tip: Loop alvorens te vertrekken altijd om het motorhome heen om u ervan 

te overtuigen dat er geen obstructies zijn en dat de tv-antenne omlaag 
staat. 
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Hoofdstuk 5: Informatie over campings 
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A. ELEKTRICITEIT, WATER EN ALS OPTIE VERKRIJGBARE KABEL-TV  
Om uw ervaring zo plezierig mogelijk te maken, verdient het aanbeveling alle 
aansluitingen te gebruiken die op de camping beschikbaar 
zijn. Het aansluiten van het motorhome op de externe 
stroomvoorziening is een eenvoudig proces. Verwijder de 
stroomtoevoerkabel uit de zijbergruimte en steek deze in 
het ter plaatse beschikbare stopcontact. Wellicht dient u de 
bijgeleverde adapter te gebruiken als de camping alleen 
een 15A-stopcontact heeft. 

 
 
 
Zie voor aanwijzingen voor kabel-tv het gedeelte over televisie in het hoofdstuk 
'De wooncabine' van deze handleiding. 
 

 
Het aansluiten van het water is even eenvoudig. Verwijder de waterslang uit de 
zijbergruimte; sluit het ene uiteinde aan op de aansluiting aan de zijkant van het 
motorhome en het andere op de watervoorziening van de camping. Vergeet niet 
de bij de slang geleverde drukregelaar te gebruiken. El Monte RV biedt geen 
garanties wat de kwaliteit of de aard van de watervoorziening bij de camping 
betreft en kan hiervoor niet instaan. De klant gebruikt het water van het 
ingebouwde watersysteem op eigen risico. 
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B. DE RIOOLAANSLUITING 
Verwijder de rioolslang uit de zijbergruimte en sluit hem op de afvoeraansluiting 
van het motorhome aan. Steek het andere uiteinde in de bij de camping 
verschafte rioolaansluiting. Houd de kranen dicht totdat u klaar bent om de 
tanks te lozen; dit om te voorkomen dat vaste afvalstoffen in de 
zwartwatertank neerslaan. 

 
 

C. 'DRY CAMPING' (OP CAMPINGS ZONDER AANSLUITINGEN) 
Voordat u bij een camping zonder aansluitingen aankomt, dient u de benzinetank, 
de drinkbaar-watertank en de LPG-tank op te vullen. Gebruik de elektrische 
systemen alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is. Denk eraan: de kachel, 
huishoudelijke apparaten en de interieurverlichting vergen veel van de hulpaccu. 
Door de generator te gebruiken spaart u de hulpaccu en laadt u deze op. Schakel 
de warmwaterboiler en de waterpomp uit wanneer deze niet worden gebruikt. 

 
D. ETIQUETTE EN VEILIGHEID OP CAMPINGS 

Wees een goede buur en houd u aan alle regels van de camping. Gebruik bijv. 
wanneer u laat arriveert alleen de lichten die ervoor nodig zijn om uw plaats veilig 
te bereiken, en maak zo min mogelijk herrie om anderen niet te storen. Vergeet 
niet alle vuilnis op te ruimen en laat uw generator 's nachts niet draaien. Op de 
meeste campings zijn de uren voor gebruik van de generator aangegeven. 

 
Het verdient aanbeveling nooit voorwerpen van waarde in het motorhome achter 
te laten terwijl u weg bent; mocht dit echter nodig zijn, zorg dan dat deze niet 
duidelijk te zien zijn. Het is ook verstandig om alvorens te vertrekken alle 
gordijnen te sluiten en te zorgen dat alle deuren en ramen op slot zitten. Wellicht 
verdient het aanbeveling een licht aan te laten zodat het er uitziet alsof er iemand 
thuis is. U bent verantwoordelijk voor al uw persoonlijke bezittingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

E. EEN CONTROLELIJST: 
 

Aankomst bij een camping: 
 
1. Gebruik altijd de bijgeleverde drukregelaar bij het aansluiten van de 

waterslang. 
2. Parkeer het motorhome altijd waterpas. Als dit niet mogelijk is, gebruik dan de 

nivelleerblokken of levelers om het voertuig waterpas te plaatsen. 
3. Als u de tv-antenne op het dak omhoog wilt zetten, controleer dan eerst of er 

overhangende takken zijn. 
4. Op een camping met aansluitingen: sluit de elektriciteitskabel en de water- en 

rioolslang aan. 
5. Veel plezier! 
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Terwijl u op de camping bent: 
1. Start de motor ten minste eenmaal per dag en laat hem 20 à 30 minuten 

draaien. 
 
 
Voordat u bij de camping vertrekt: 
1. Maak de AC-stroomkabel van de externe stroomvoorziening los en berg deze 

in de zijbergruimte op. Zorg dat u de adapter niet vergeet, als u deze hebt 
gebruikt. 

2. Maak de externe kabel-tv-aansluiting los. 
3. Maak alle slangen los en berg deze op. 
4.  Zorg ervoor dat alle zijbergruimten stevig gesloten zijn en (indien van 

toepassing) op slot zitten. 
5. Overtuig u ervan dat de kranen voor de afvalwatertanks dicht staan en dat de 

dop aangebracht is. 
6. Overtuig u ervan dat de tv-antenne op het dak omlaag staat. 
7. Sluit de ventilatieopeningen in het plafond. 
8. Schakel de waterpomp uit. 
9.   Bij Class C-modellen: vergeet de nivelleerblokken niet. Bij Class A-modellen: 

controleer of de levelers naar behoren zijn ingetrokken. 
10. Als u een gevarendriehoek had neergezet, vergeet deze dan niet. 
11. Loop om het motorhome heen om u ervan te verzekeren dat er geen 

obstructies zijn. 
12. Klap het opstapje bij de zijdeur in. 
13. Overtuig u ervan dat de zijdeur veilig vergrendeld is. 
14. Zorg ervoor dat alle losse voorwerpen in de wooncabine opgeborgen zijn, 

zodat zij onderweg niet kunnen vallen. 
15. Zorg dat uw 'lading' uitgebalanceerd is. Een van de meest gebruikelijke 

oorzaken van problemen met het rijgedrag is een verkeerd verdeelde lading. 
Plaats zware items laag, naar voren en tussen de assen; lichte voorwerpen 
kunnen hoog worden opgeborgen. Probeer de lading t.o.v. de zijkanten van 
het voertuig uit te balanceren.  

16. Maak alle vracht binnen en buiten vast, zodat deze tijdens het rijden niet kan 
verschuiven. Bij Class C-modellen wordt het afgeraden zaken zoals ladders, 
bagage, enz. boven de chauffeur op te slaan; deze zouden tijdens het rijden 
nl. kunnen vallen. 

17. Vervoer nooit extra benzine in het voertuig. 
18. In de winter dient u sneeuwkettingen bij u te hebben. Deze zijn bij de meeste 

vestigingen voor een gering bedrag te huur.  
19. Zorg ervoor dat de deur van de koelkast dicht zit en vergrendeld is. 
20. Zorg ervoor dat alle kastdeurtjes en laden naar behoren dicht zitten. 
21. Controleer of u voldoende drinkbaar water, brandstof en propaan hebt voor 

uw reis. 
22.  Controleer de ruimte die boven het voertuig beschikbaar is. 
23.  Controleer of uw zijspiegels juist ingesteld zijn. U hoort de achterwielen, de 

achterste benedenhoeken en ongeveer 16 m achter het motorhome te 
kunnen zien. 

24.  Maak uw veiligheidsgordels vast. 
25.  Maak de parkeerrem los. 
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Tijdens het tanken: 
1. Doe alle waakvlammen uit. Zet alle huishoudelijke apparaten uit. 
2. Draai de LPG-hoofdkraan dicht. 
3. Zet de motor en de generator uit. 
4. Niet roken! 
5. Gebruik uitsluitend loodvrije benzine. 
6. Het verdient aanbeveling de bediende of monteur in de gaten te houden. 

Dergelijke personen zouden een ventilatorriem kunnen doorsnijden of een 
band lek kunnen prikken, zodat ze u een dure 'reparatie' aan kunnen smeren. 

 
Voordat u het voertuig terugbrengt: 
1. De afvalwatertanks moeten geleegd en doorgespoeld zijn. 
2. De benzinetank moet vol zijn, of althans even vol als toen u het voertuig 

ophaalde. 
3. Het interieur van het voertuig moet redelijk schoon zijn. 
4. Verwijder alle persoonlijke bezittingen. Laat alle items die u van ons hebt 

gehuurd in het voertuig achter. 
5. Laat de autopapieren in het voertuig achter. Breng alle andere papieren en dit 

boekje naar het kantoor. 
6. Het voertuig moet op de geplande datum van terugkeer vóór 11:00 uur 

worden ontruimd en teruggebracht. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoofdstuk 6: De Diesel Pusher 
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De Diesel Pusher: 
 
Het voornaamste verschil tussen de Diesel Pusher en alle andere motorhomes is 
het gebruik van dieselbrandstof. GEBRUIK GEEN GEWONE BENZINE IN DIT 
VOERTUIG!!!! 
 
Diesel Pushers hebben de neiging om in bergachtig terrein eerder oververhit te 
raken dan benzinevoertuigen. 
 
Nog een verschil is dat zij pneumatisch-hydraulische remmen hebben in plaats 
van gewone hydraulische remmen. Afgezien van het remsysteem dient u te 
bedenken dat de Diesel Pusher langer is en zwaarder dan zijn benzine-
tegenhangers en dat de remafstanden dus nog langer zijn. 
 
Bel Roadside Assistance als u niet zeker weet hoe een bepaald systeem in dit 
voertuig werkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoofdstuk 7: De Fun Mover 
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De Fun Mover: 

 
Afhankelijk van het model heeft uw Fun Mover ofwel een laadplatform of twee 
laadkleppen. Beide versies worden in dit hoofdstuk beschreven. Houd personen 
die niet met het laden van de laadruimte te maken hebben bij het laadplatform 
vandaan. 
 
 

A. VOORDAT U VERTREKT 
 
1. Loop om het voertuig heen en overtuig u ervan dat u niets hebt achtergelaten 

en dat er niets het voertuig in de weg staat. 
2. Zorg ervoor dat alle voertuigen, toebehoren en uitrusting naar behoren 

vastgebonden en reisklaar zijn. 
3. Zorg altijd voor voldoende ventilatie in de laadruimte. 
4. Schakel de brandstoftoevoer van eventuele voertuigen die u vervoert altijd uit. 
5. Overtuig u ervan dat de laaddeur achterop dicht zit en vergrendeld is en dat de 

laadkleppen (indien aanwezig) naar behoren zijn opgeborgen en vastgezet. 
6. Overtuig u ervan dat de deur verticaal vast staat en dat de borgpennen aan 

beide zijden van het voertuig geheel in de juiste gaten zitten. 
7. Zorg dat u bij achteruit rijden of als er weinig ruimte is altijd een helper hebt.  
8. Zie hoofdstuk 5, 'Informatie over campings', voor verdere informatie. 

 
 

B. HET LAADPLATFORM 
 

1. Zorg alvorens te beginnen dat u volledig bekend bent met het laadplatform en 
dat u dit veilig kunt bedienen. 

2. De motor van het motorhome MOET draaien terwijl u het laadplatform 
gebruikt. Zorg dat de transmissie in PARK staat en dat de handrem 
ingeschakeld is. 

3. Zorg dat alle afschermingen enz. aanwezig zijn alvorens het laadplatform 
te bedienen. 

4. Gebruik het laadplatform NOOIT als het niet naar behoren werkt of vreemde 
geluiden maakt. 

5. Overschrijd nooit de maximumcapaciteit van het laadplatform (726 kg, 1600 
lbs). 

6. Gebruik het laadplatform nooit om personen te vervoeren. 
7. De lading moet zo dicht mogelijk bij het midden van het platform worden 

geplaatst en gecentreerd t.o.v. de zijkanten. 
8. Houd handen en voeten bij alle knelpunten vandaan. 
9. Het platform mag uitsluitend vanaf de achterkant worden geladen, NIET vanaf 

de zijkant. 
10. Bestuur het voertuig NOOIT terwijl het laadplatform omlaag staat! 
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Het laadplatform openen: 
a. Verwijder de borgpennen. 
b. Hef het platform op totdat het volledig uit de houderplaten los is 

gekomen. 
c. Laat het platform zodanig zakken dat de geleideplaat over de nok 

schuift en onder de houderplaten zit. 
d. Laat het platform zakken totdat u een comfortabele hoogte hebt bereikt 

om het uit te vouwen. Vouw het platform handmatig uit naar de 
horizontale positie. 

 
 
In- en uitladen: 

a. Verplaats het platform omhoog of omlaag naar de gewenste hoogte 
voor in- of uitladen. 

 
 

Het platform sluiten: 
a. Vouw het platform handmatig omhoog en hef het op totdat de 

geleideplaten de sluitnok omhoog duwen en in de houderplaten kunnen 
schuiven. 

 
 

Transport van het laadplatform: 
a. Laat het platform zakken totdat de geleideplaten volledig in de 

houderplaten rusten. 
b. Duw de borgpen in het gat door de houderplaat en de nok om het 

platform vast te zetten. 
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C. DE LAADKLEPPEN VOOR HANDMATIG LADEN 
 

Fun Movers zonder laadplatform hebben twee stalen laadkleppen die aan het 
uiteinde van de laadruimte kunnen worden gehaakt voor het in- en uitladen van uw 
bezittingen. 
 
Zo gebruikt u deze laadkleppen: 
 
1. Trek het rubberen ontgrendelmechanisme aan weerszijden van de bumper 

omlaag. 
2. Open de sloten aan beide zijden. 
3. Klap de stalen dekplaten omhoog en bevestig deze aan de zwarte plastic 'haak'. 
4. Til de laadkleppen VOORZICHTIG op en haak ze vast aan de stalen pal aan het 

uiteinde van de laadruimte; wees uiterst voorzichtig dat er geen vingers of handen 
tussen de laadkleppen en de stalen pal beklemd raken. 

5. Zie de sticker in de laadruimte voor de maximumcapaciteit van de laadklep. 
6. Voer deze procedure in omgekeerde volgorde uit om de laadkleppen weer terug 

te zetten en op weg te gaan. 
7. Verplaats het motorhome NOOIT met de laadkleppen in de laadpositie. 
8. Sluit de brandstoftoevoer naar voertuigen die worden vervoerd altijd af zodra deze 

aan boord zijn. 
9. Zorg altijd voor voldoende ventilatie in de laadruimte. 
 
 
 
D. DE AFSTANDSBEDIENING VAN HET LAADPLATFORM 

 
De afstandsbediening voor het laadplatform bevindt zich in een opbergvak vlakbij 
de hoofddeur. Steek het snoer van de afstandsbediening in de aansluiting op de 
rechter benedenhoek van de Fun Mover. 
 
Berg de afstandsbediening en het snoer in het hiervoor bedoelde opbergvak op 
zodat deze niet kwijt of beschadigd raken. Laat het snoer niet in het laadplatform 
beklemd raken of bovenop de steunkettingen liggen: dit zal het snoer 
beschadigen. U bent aansprakelijk voor alle schade aan de afstandsbediening en 
het snoer. 
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E. DE ROLDEUR  
 

Beide types Fun Mover, met een laadplatform of met laadkleppen, hebben een 
roldeur. Net als alle andere bewegende onderdelen dient deze uiterst voorzichtig 
te worden gebruikt.

 
1. Om de roldeur te openen draait u de ontgrendelhendel linksom totdat hij uit de 

rechterkant van de hoofdhendel loskomt. 
2. Til de hoofdhendel op en draai hem linksom totdat hij volledig openstaat en in 

het veergeladen ontgrendelmechanisme links van de hendel grijpt. 
3. Houd de riem rechts van de hoofdhendel vast en open de deur. Door deze 

riem te gebruiken voorkomt u dat de deur verder opent dan de gewenste open 
positie. 

4. Voer deze stappen in omgekeerde volgorde uit om de deur te sluiten. 
 
 

F. DE LADING VASTZETTEN 
 

De Fun Mover bevat diverse voorzieningen voor het vastzetten van de lading. Het 
is uitermate belangrijk voor zowel uw bezittingen als de Fun Mover om alle 
voorwerpen in de laadruimte stevig vast te zetten. 
 
Enkele voorbeelden van de voor het vastzetten te gebruiken voorzieningen zijn de 
ringclips, de riemen en de flip-up-wielblokken. 
 
Overige items zoals helmen, gereedschap, gereedschapskisten, krikken, enz. 
moeten in de bergruimten bovenaan worden opgeborgen of worden 
vastgebonden. 

 
 
 

G. DE KOOLMONOXIDEDETECTOR 
 

Voor de veiligheid is de laadruimte van de Fun Mover voorzien van een 
koolmonoxidedetector. Deze werkt hetzelfde als de detector in de wooncabine 
van een gewone motorhome en neemt koolmonoxide waar. Als hij een onveilig 
koolmonoxideniveau constateert, klinkt er een alarm. 

 
Mocht u dit alarm horen, dient u het voertuig te stoppen (als u rijdt), de motor uit 
te zetten en zowel in de chauffeurscabine als in de laadruimte alle deuren en 
ramen te openen om het voertuig uit te luchten. 
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H. DE NOODUITGANG IN DE LAADRUIMTE 
 

De laadruimte van de Fun Mover is voorzien van een nooduitgang mocht u niet in 
staat zijn het voertuig te verlaten via de deur van de wooncabine of de roldeur. 
Deze zit in het plafond en moet op de volgende manier worden gebruikt: 

 
1. Verwijder de ladder van de zijwand door aan de vergrendeling te trekken 

totdat de ladder loslaat. 
2. Trek de ladder van de zijwand af. 
3. Trek aan de hendel op het ventilatiekanaal in het dak van de laadruimte. 
4. Open het ventilatiekanaal door het deksel op te tillen en klap het open. 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8: Veelgestelde vragen 
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Veelgestelde vragen (FAQs) 
 
 
 
Zie voor vragen m.b.t. het oplossen van problemen met individuele systemen de gids voor 
het oplossen van problemen. 
 

V: Hoeveel personen kunnen in het motorhome worden vervoerd? 
 

A: Voor de veiligheid niet meer dan het aantal veiligheidsgordels. Bovendien kan 
overbelasting van het motorhome resulteren in problemen met systemen zoals de 
transmissie of de remmen. Opmerking: De klant is aansprakelijk voor schade 
vanwege het vervoeren van teveel personen in het motorhome. 

 
V: Moeten wij in de wooncabine van het motorhome veiligheidsgordels dragen? 

 
A: Alle motorhomes zijn uitgerust met ten minste 5 of 6 veiligheidsgordels. Het California 

Department of Motor Vehicles heeft op zijn website het volgende te zeggen over het 
gebruik van veiligheidsgordels in campers: “Draag tijdens het besturen altijd uw 
veiligheidsgordel. Ook al zijn in sommige delen van motorhomes veiligheidsgordels 
niet verplicht (zoals de eethoek) -- als er een veiligheidsgordel aanwezig is, maak er 
dan gebruik van.” Wanneer u geen veiligheidsgordel draagt, loopt u bij een ongeluk 
meer kans op letsel. 
Wij raden u aan om wanneer u niet in de wooncabine rondloopt, uw veiligheidsgordel 
te dragen. De chauffeurs- en passagiersstoel zijn voorzien van een veiligheidsgordel, 
die altijd moet worden gedragen. Steek de tong van de gordel in de gesp totdat deze 
vastklikt.  

 
V: Hoe laat moet het motorhome worden teruggebracht? 
 
A: Vóór 11:00 uur op de geplande datum van terugkeer. Als u denkt dat u dit niet kunt 

halen, dient u de Rental Manager zo spoedig mogelijk te bellen. In dit geval worden 
er extra kosten in rekening gebracht. 

 
V: Moet ik de LPG-hoofdkraan dichtdraaien wanneer ik benzine ga tanken? 
 
A: JA!!!!!!! Dit is bijzonder belangrijk! 

 
V: Kan ik rijden terwijl de generator draait? 

 
A: Ja. 
 
V: Hoe lang duurt het totdat de koelkast afkoelt? 

 
A: Gewoonlijk 3 à 4 uur, met de deur dicht. Denk eraan: de LPG moet aan staan, 

evenals de schakelaar van de hulpaccu. 
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Veelgestelde vragen (FAQs) - vervolg 
 
 
 
 
V: Hoe lang duurt het totdat het water in de warmwaterboiler heet wordt? 

 
A: Gewoonlijk ongeveer 30 minuten. 

 
V: Wat zijn de tankcapaciteiten van het motorhome? 

 
A: Zie de tabel met deze informatie. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendix: Problemen oplossen 
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Dit gedeelte voor het oplossen van problemen is bedoeld als algemene richtlijn. Bel voor 
meer gedetailleerde hulp onze afdeling Roadside Assistance op 1-800-367-4707. 
 
 
Systeem: 110-volt wisselstroom 
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
De generator draait, maar er 
is geen 110v-stroom in de 
wooncabine. 

1) De stroomonderbreker 
van de generator staat op uit.
2) De stroomonderbrekers in 
de spanningsomzetter staan 
op uit. 
3) De externe 
stroomvoorziening is niet op 
het stopcontact in de 
zijbergruimte aangesloten 
(bij modellen zonder 
automatische 
overschakelingsmodule). 

1) Reset de 
stroomonderbreker op de 
generator. 
2) Reset de 
stroomonderbrekers in de 
spanningsomzetter. 
3) Sluit het snoer op het 
stopcontact in de 
zijbergruimte aan. 

De camper is op een externe 
stroomvoorziening 
aangesloten, maar er is geen 
110v-stroom in de 
wooncabine. 

1) De stroomonderbreker 
voor de aansluiting op de 
externe stroomvoorziening 
staat op uit. 
2) De stroomonderbrekers 
op de generator staan op uit. 

1) Reset de 
stroomonderbreker in de 
zijbergruimte. 
2) Reset de 
stroomonderbrekers op de 
generator. 

De magnetron en de airco 
werken, maar de 
stopcontacten leveren geen 
110v-stroom. 

1) Het GFI-circuit is 
geactiveerd. 
2) De stroomonderbrekers 
van de spanningsomzetter 
staan op uit. 

1) Reset het GFI-stopcontact 
in de badkamer en/of de 
keuken. 
2) Reset de 
stroomonderbrekers in de 
spanningsomzetter. 

 
 
Systeem: 12-volt gelijkstroom  
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
Huishoudelijke apparaten of 
voorzieningen ontvangen 
geen stroom. 

1) De hulpaccu is bijna leeg. 
2) Doorgeslagen zekeringen 
in het accucompartiment. 
3) De stroomonderbreker 
van 40 A moet worden 
gereset of moet afkoelen. 
4) De accuhoofdschakelaar 
bij de zijdeur staat op uit. 

1) Laat de motor 20 à 30 
minuten draaien om de 
hulpaccu te herladen. 
2) Vervang de doorgeslagen 
zekeringen. 
3) Reset de 
stroomonderbreker van 40 A.
4) Zet de 
accuhoofdschakelaar weer 
op AAN. 
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Systeem: de hulpaccu  
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
Lage waarde op het 
monitorpaneel. 

1) Hulpaccu is bijna leeg. 1) Laat de motor 20 à 30 
minuten draaien om de 
hulpaccu te herladen. 

Geur van rotte eieren. 1) De hulpaccu geeft 
zwaveldampen af vanwege 
een mogelijke kortsluiting of 
overmatig opladen. 

1) Bel Roadside Assistance. 
Open alle ramen en, indien 
mogelijk, de deuren en zorg 
voor voortdurende ventilatie. 

 
 
 
Systeem: de koolmonoxidedetector  
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
Het alarm gaat af en kan niet 
worden gereset. 

1) Koolmonoxide in het 
interieur, mogelijk omdat de 
motor of de generator aan 
heeft gestaan terwijl de 
deuren of ramen open 
stonden. 

1) Zet de motor en/of de 
generator uit. Open alle 
deuren en ramen en laat het 
voertuig uitluchten. Probeer 
dan nogmaals de detector te 
resetten. 

De koolmonoxidedetector 
piept. 

1) Bij batterijgevoede 
detector: 9v-batterij bijna 
leeg. 
2) Bij vast bedrade detector: 
hulpaccu bijna leeg. 

1) Vervang de 9v-batterij. 
2) Laat de motor 20 à 30 
minuten draaien om de 
hulpaccu te herladen. 

 
 
 
Systeem: de interieurverlichting  
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
De lichten branden zwak of 
helemaal niet. 

1) Hulpaccu leeg of bijna 
leeg. 

1) Laat de motor 20 à 30 
minuten draaien om de 
hulpaccu te herladen. Als dit 
probleem zich blijft voordoen, 
dient u Roadside Assistance 
te bellen. 
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Systeem: het ontstekingssysteem van de motor  
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
Tijdens het starten draait de 
krukas langzaam of helemaal 
niet. 

1) Motoraccu is in slechte 
staat.  
2) Motoraccu is bijna leeg. 

1) Reinig de accupolen en/of 
draai deze vast. 
2) Gebruik de 
noodstartschakelaar op de 
linker benedenhoek van het 
dashboard terwijl u de 
contactsleutel omdraait. 

De sleutel zit vast of draait 
helemaal niet. 

1) Het stuurwiel is te ver naar 
links of naar rechts gedraaid. 

1) Verzeker u ervan dat de 
transmissie op P(ark) staat, 
druk het rempedaal in en 
draai het stuurwiel dan stevig 
naar links of naar rechts 
totdat de sleutel weer 
normaal draait. 

 
 
 
Systeem: het drinkbaar-watersysteem  
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
De drinkbaar-watertank 
wordt niet opgevuld. 

1) De tank is al vol. 
2) De opvuldruk is te hoog. 
U probeert de tank te vullen 
via de aansluiting voor de 
externe watervoorziening. 
(Opmerking: Bij sommige 
modellen, zoals die van 
Coachman, is het WEL 
mogelijk de drinkbaar-
watertank via de aansluiting 
voor de externe 
watervoorziening te vullen.) 

1) Controleer de waarde op 
het monitorpaneel en laat het 
water lopen. 
2) Controleer of de slang op 
de aansluiting achter het 
klepje 'Fresh/Potable' is 
aangesloten. 
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Systeem: het laadplatform van de Fun Mover  
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
Het laadplatform gaat niet 
omhoog of omlaag maar zit 
vast. 

1) De hulpaccu is bijna leeg. 
2) De stroomonderbreker 
voor het laadplatform staat 
op uit. 
3) Het snoer van de 
afstandsbediening is niet 
stevig genoeg op de camper 
aangesloten. 

1) Wanneer het laadplatform 
wordt gebruikt, moet de 
motor draaien. 
2) Reset de 
stroomonderbreker naast of 
boven de hulpaccu in het 
generatorcompartiment. 
3) Beweeg de connector 
heen en weer terwijl u de 
knoppen op de 
afstandsbediening indrukt. 

 
 
 
Systeem: de kachel  
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
De kachel blaast koude 
lucht. 

1) De LPG-tank is leeg. 
2) De LPG-hoofdkraan staat 
dicht. 
De LPG-detector staat uit. 
3) Er zit lucht in de LPG-
leidingen. 

1) Vul de LPG-tank. 
2) Draai de LPG-hoofdkraan 
open. 
3) Reset de LPG-detector. 
Schakel de kachel 
meermalen in en uit (wacht 
na elke keer 30 à 45 
seconden) of steek de 
branders van het fornuis aan 
en laat deze enkele minuten 
branden. 

De kachel werkt helemaal 
niet. 

1) Doorgeslagen zekering in 
spanningsomzetter. 
2) De hulpaccu is bijna leeg. 
3) Stof in de 
muurthermostaat. 

1) Vervang de zekering van 
15 A in de 
spanningsomzetter of die 
van 2 A in de 
muurthermostaat. 
2) Laat de motor 20 à 30 
minuten draaien om de 
hulpaccu te herladen. 
3) Open het deksel van de 
thermostaat. Gebruik een 
schroevendraaier om 
vuil/stof van tussen de 
contacten te verwijderen. 
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Systeem: het GCFI-stopcontact  
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
De reset-knop spring tijdens 
de test niet naar buiten. 

1) De beveiliging tegen 
aardsluiting werkt niet. 

1) Schakel de generator in 
en reset het GFI-stopcontact. 
Als dit het probleem niet 
oplost, dient u Roadside 
Assistance te bellen. Gebruik 
de stopcontacten pas weer 
wanneer het probleem 
opgelost is. 

 
 
Systeem: de meters en instrumenten  
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
ABS-lampje knippert of blijft 
branden. 

1) Storing in het anti-
blokkeersysteem. De 
remmen werken nog steeds 
normaal. 

1) Bel Roadside Assistance. 

Het remlampje brandt. 1) De parkeerrem is 
ingeschakeld. 
2) Het remvloeistofpeil is te 
laag. 

1) Schakel de parkeerrem 
uit. 
2) Controleer de remvloeistof 
en vul deze zo nodig bij. 

Het ABS-lampje en het 
remlampje branden allebei. 

1) Defecte ABS-sensor. 
2) Combinatie van ABS-
probleem plus parkeerrem 
aan of te laag 
remvloeistofpeil. 

1) Bel Roadside Assistance. 
2) Schakel de parkeerrem uit 
en/of controleer de 
remvloeistof en vul deze zo 
nodig bij. Als dit niet helpt, is 
er zo spoedig mogelijk 
service nodig. 

SES-lampje knippert. 1) Storing in het 
ontstekingssysteem van de 
motor. 

1) Bel Roadside Assistance. 
Rijd rustig, met zo min 
mogelijk optrekken en 
afremmen. 

SES-lampje blijft branden. 1) Een van de 
emissieregelsystemen van 
de motor is mogelijk defect. 

1) Het brandstofpeil is 
mogelijk laag. 
Brandstof van slechte 
kwaliteit of water in de tank. 
De brandstoftankdop zit 
mogelijk niet goed vast. 
Controleer al het 
voorgaande, maar bel tevens 
Roadside Assistance. 

TCIL-lampje brandt of 
knippert. 

1) Overdrive staat uit. 
2) Storing in de transmissie 
geconstateerd. 

1) Schakel de overdrive in. 
2) Bel Roadside Assistance 
om service te regelen. 
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Systeem: de generator  
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
Stroomonderbreker wordt 
ingeschakeld. 

1) Overbelast circuit. 1) Schakel een deel van de 
elektrische belasting uit en 
reset de stroomonderbreker. 

De krukas draait, maar de 
motor start niet. 

1) Niet genoeg brandstof in 
de benzinetank. 
2) Verstopt brandstoffilter. 
3) Brandstofpomp werkt niet. 
4) Defecte bougie. 
5) Laag oliepeil. 

1) Voeg brandstof aan de 
benzinetank toe. De tank 
moet meer dan 3/8 vol zijn. 
2-4) Bel Roadside 
Assistance. 
5) Voeg 10/30W-olie aan de 
generator toe (niet overmatig 
vullen!). 

De krukas draait langzaam of 
helemaal niet. 

1) De hulpaccu is bijna leeg. 
2) De generator wordt belast 
voordat deze wordt 
ingeschakeld. 
3) Slechte accuverbinding. 
4) Doorgeslagen zekering. 
5) De airco in de wooncabine 
staat aan. 

1) Laat de motor 20 à 30 
minuten draaien om de 
hulpaccu te herladen. 
2) Verwijder de belasting 
alvorens de generator te 
starten. 
3) Reinig de aansluitingen op 
de hulpaccu en/of draai deze 
vast. 
4) Vervang de zekering op 
het bedieningspaneel van de 
generator. 
5) Schakel de airco van de 
wooncabine uit. 

De generator draait en gaat 
dan plotseling sneller 
draaien. 

1) Service nodig. 
2) Mogelijk losse of versleten 
bougiekabel. 

1) Bel Roadside Assistance. 
2) Controleer de 
bougiekabels bij de bobine. 

De generator start, maar 
draait slechts totdat de 
startknop wordt losgelaten. 

1) Laag oliepeil in de 
generator. 
2) Ernstige storing in de 
generator. 

1) Controleer de olie en voeg 
indien nodig 10/30W-olie toe.
2) Bel Roadside Assistance. 

De generator stopt tijdens 
het nemen van bochten. 

1) Laag brandstofpeil. 
2) Laag oliepeil. 
3) Teveel olie. 

1) Vul de benzinetank. 
2) Voeg eventueel olie toe. 
3) Verlaag het oliepeil in de 
generator. 
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Systeem: de afvalwatertanks  
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
De afvalwatertanks worden 
niet geleegd wanneer de 
kraanhendel wordt 
uitgetrokken. 

1) De inhoud van de tanks is 
bevroren. 
2) De looskraan is defect. 

1) Probeer opnieuw te lozen 
wanneer u een warmer 
klimaat bereikt. 
2) Bel Roadside Assistance. 

Volgens het monitorpaneel 
zijn de tanks vol of meer dan 
leeg nadat u ze hebt 
geleegd. 

1) Er is niet voor campers 
geschikt toiletpapier gebruikt 
en dit kleeft nu aan de 
sensors, of er is vet of olie in 
de gootsteen gegoten, wat 
de sensors bedekt. 

1) Laat enige tijd geen water 
in de tank stromen om de 
sensors te laten drogen; 
probeer het dan opnieuw. Als 
de inhoud nog steeds niet 
juist wordt afgelezen, 
probeer dan de tanks 
meermalen uit te spoelen bij 
een lozingspunt. 

 
 
Systeem: de keukengootsteen  
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
Weinig of geen water. 1) De waterpomp staat uit. 

2) Het drinkbaar water is op. 
3) De beluchter is verstopt. 

1) Zet de waterpomp aan op 
het monitorpaneel. 
2) Voeg water aan de 
drinkbaar-watertank toe. 
3) Haal de beluchter van de 
kraan af en spoel hem uit of 
laat hem eventueel weg. 

 
 
Systeem: het LPG-systeem  
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
Het LPG bereikt de 
betreffende apparaten niet. 

1) De hoofdkraan op de tank 
staat niet open. 
2) De LPG-detector staat uit 
of de batterij is leeg. 
3) Te lage druk in de LPG-
tank. 
4) De buitentemperatuur is te 
laag. 

1) Draai de hoofdkraan open.
2) Zet de LPG-detector aan 
of vervang de batterij. 
3) Voeg LPG aan de 
hoofdtank toe. 
4) Verplaats de camper naar 
een warmere locatie totdat 
het propaan opwarmt. 

Het alarm van de LPG-
detector is geactiveerd of 
kan niet worden gereset. 

1) De hulpaccu is bijna leeg. 
2) Brandbare dampen in de 
omgeving van de detector. 

1) Laat de motor 20 à 30 
minuten draaien om de 
hulpaccu te herladen.  
2) Laat het motorhome 
uitluchten en probeer de 
detector te resetten. Bel 
Roadside Assistance als dit 
niet mogelijk is.  
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Systeem: de magnetron  
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
Klok of verlichting werkt niet. 1) De magnetron krijgt geen 

110v-stroom. 
1) Zet de dak-airco aan. Als 
de dak-airco werkt, controleer 
dan de stroomonderbrekers in 
de spanningsomzetter. Als de 
dak-airco niet werkt, doorloop 
dan de 
probleemoplossingsprocedure 
voor het 110v-systeem. 
Als de dak-airco werkt en de 
stroomonderbrekers in orde 
zijn, controleer dan in het 
kastje naast de magnetron of 
de stekker in het stopcontact 
zit. 

De klok en de verlichting 
werken, maar de magnetron 
kan geen voedsel verhitten. 

1) De magnetron is defect. 1) Bel Roadside Assistance.  

 
 
Systeem: het monitorpaneel   
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
Lampjes op paneel branden 
niet. 

1) Doorgeslagen zekering. 
2) Hulpaccu leeg. 
 

1) Controleer de zekering op 
de spanningsomzetter met 
de markering 'Monitor Panel'. 
Vervang deze zo nodig.  
2) Controleer de hulpaccu en 
laad deze op. 

 
 
 
 
Systeem: de oven   
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
De knop is omgedraaid, 
maar de oven kan niet 
worden aangestoken. 

1) De waakvlam moet eerst 
handmatig worden 
aangestoken. 
 

1) Zet de knop van de oven 
op 'Pilot' en gebruik dan een 
lucifer of aansteker om de 
waakvlam aan te steken. 
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Systeem: de koelkast   
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
Er is een 'A' op de display 
van de Norcold te zien. 

1) Vriesvak werkt, koelkast 
niet. 
 

1) Reset de koelkast door 
hem uit- en weer in te 
schakelen. 
Reset de temperatuurregelaar 
in de deuropening van het 
vriesvak. Bel Roadside 
Assistance als dit probleem 
zich blijft voordoen. 

Er is een 'F' op de display 
van de Norcold te zien. 

1) Unit is volledig defect. 1) Bel Roadside Assistance. 

Er is een 'H' op de display 
van de Norcold te zien. 

1) De luchtbevochtiger werkt 
niet. 

1) Bel Roadside Assistance. 

De koelkast kan niet worden 
ingeschakeld. 

1) Hulpaccu leeg of bijna 
leeg. 
2) Het motorhome staat niet 
voldoende waterpas. 
 

1) Laat de motor 20 à 30 
minuten draaien om de 
hulpaccu te herladen. 
2) Plaats de camper waterpas 
totdat ten minste 70% van de 
bel zich in de cirkel bevindt. 

Koelkast werkt in geen van 
beide modi. 

1) Het element van de 
koelkast koelt niet. 
2) De ventilatieopeningen 
zijn geblokkeerd. 

1) Het koelrooster is niet 
gemonteerd. Monteer het. 
2) Verwijder de blokkering. 

De koelkast werkt niet in de 
modus LPG. 

1) De hulpaccu is bijna leeg. 
2) De LPG is op. 
3) De LPG-hoofdkraan staat 
dicht. 
4) De LPG-detector staat uit. 
5) Er zit lucht in de leiding. 
 

1) Laat de motor 20 à 30 
minuten draaien om de 
hulpaccu te herladen. 
2) Vul de LPG-tank. 
3) Draai de LPG-kraan op de 
tank open. Controleer of de 
afsluitkraan open staat. 
4) Reset de LPG-detector. 
Zet de koelkast meerdere 
keren aan en uit; wacht na 
elke keer 30 seconden. 
5) Draai de branders van het 
fornuis ongeveer 1 minuut 
aan om de lucht uit de leiding 
te verwijderen. 

De koelkast werkt niet in de 
modus 110v. 

1) De camper krijgt geen 
110v-stroom. De 
stroomonderbreker staat op 
uit. 

1) Als de klok van de 
magnetron werkt, controleer 
dan de stroomonderbreker 
voor de huishoudelijke 
apparaten in de 
spanningsomzetter. Als de 
klok niet werkt: doorloop de 
probleemoplossingsprocedure 
voor het 110v-systeem. 
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Systeem: de dak-airco   
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
De airco werkt niet. 1) De dak-airco krijgt geen 

110v. 
 

1) Als de magnetron werkt, 
controleer dan de 
stroomonderbreker voor de 
dak-airco in de 
spanningsomzetter. Alleen bij 
ingebouwde airco's: 
controleer ook de zekering 
van 2 A in de 
muurthermostaat. Als de 
magnetron niet werkt, 
doorloop dan de 
probleemoplossingsprocedure 
voor het 110v-systeem. 
Opmerking: bij Class A-
modellen met 2 dak-airco's: u 
hoort er slechts één tegelijk te 
laten draaien.  

 
 
 
Systeem: de douche   
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
Douchekraan staat aan, 
maar er komt geen water uit. 

1) De knop achterop de 
douchekop staat op uit. 
2) Er is een ander probleem 
met het drinkbaar water. 
 

1) Draai de knop achterop de 
douchekop. 
2) Doorloop de 
probleemoplossingsprocedure 
voor het drinkbaar-
watersysteem. 

Er loopt water in de 
douchebak terwijl de kraan 
in de keuken of de 
badkamer loopt. 

1) De grijswatertank is vol. 1) Leeg de grijswatertank. 

Er verzamelt zich water in 
de douchebak terwijl u de 
douche gebruikt. 

1) De grijswatertank is vol. 
2) De afvoerzeef van de 
douche is verstopt. 

1) Leeg de grijswatertank. 
2) Reinig de afvoerzeef van 
de douche. 
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Systeem: de kookplaat   
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
Er komt LPG uit de brander, 
maar dit wordt niet 
aangestoken. 

1) Handmatige ontsteker 
defect. 
2) De draad van de 
ontsteker zit los. 
 

1) Gebruik lucifers/aansteker 
of bel Roadside Assistance. 
2) Til de kookplaat op en 
bevestig de oranje draad 
weer aan de achterkant van 
de ontsteker, of gebruik 
lucifers of een aansteker. 

De brander van het fornuis 
kan niet worden 
aangestoken. 

1) Het fornuis krijgt geen 
LPG. 

1) Doorloop de 
probleemoplossingsprocedure 
voor het LPG-systeem. 

 
 
 
Systeem: het toilet   
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
Het toilet krijgt geen water. 1) Diversen. 

 
1) Doorloop de 
probleemoplossingsprocedure 
voor het drinkbaar-
watersysteem. 

 
 
 
Systeem: de warmwaterboiler   
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
Het rode lampje blijft 
branden. 

1) Het systeem krijgt geen 
LPG. 
2) De waakvlam werkt niet. 
 

1) Controleer of er LPG 
aanwezig is bij het fornuis. Zo 
nee, doorloop dan de 
probleemoplossingsprocedure 
voor het LPG-systeem. 
2) Controleer de aansluiting 
van de diode bij de waakvlam.

Het rode lampje gaat 
helemaal niet branden. 

1) De warmwaterboiler heeft 
aangestaan en het water is 
al heet. 
2) Doorgeslagen zekering in 
het paneel van de 
spanningsomzetter. 

1) Controleer of er heet water 
uit de kraan komt. 
2) Vervang de zekering van 5 
A in de spanningsomzetter. 

Warmwaterboiler lekt bij de 
ontlastklep. 

1) Dit is een normaal 
symptoom van uitzetting 
door temperatuurverhoging. 
Stof, vuil, enz. in de 
ontlastklep. 

1) Gebruik wat heet water. Dit 
hoort de druk te ontlasten. 
Als dit het probleem niet 
oplost, dient u Roadside 
Assistance te bellen. 
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Systeem: de waterpomp   
 
Probleem Mogelijke oorzaak Controleer/oplossing 
De waterpomp pompt het 
water niet door het systeem. 

1) Hulpaccu leeg of bijna 
leeg. 
2) Drinkbaar-watertank 
mogelijk leeg. 
 

1) Laat de motor 20 à 30 
minuten draaien om de 
hulpaccu te herladen. 
2) Vul de drinkbaar-
watertank. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

  89

 
 
 
 
Algemene disclaimer 
 
Dit document is eigendom van El Monte RV en dient uitsluitend voor informatiedoeleinden.  
El Monte RV behoudt zich het recht voor om dit document te allen tijde en zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen. El Monte RV is niet verantwoordelijk voor de 
juistheid van de instructies of specificaties in dit document. Dit document is niet bedoeld als 
beschrijving van de specifieke werking van enig huishoudelijk apparaat of ander item dat 
deel uitmaakt van een bepaald motorhome. Bovendien is dit document niet bedoeld als 
beschrijving van de inhoud van een bepaald voertuig. Zorg ervoor dat u bekend bent met de 
inventaris van uw motorhome en de bediening van elk item voordat u bij onze vestiging 
vertrekt. Onze medewerkers kunnen u specifieke aanwijzingen geven. Aarzel niet om 
vragen te stellen. 
 
Bounder, Flair, Storm en Tioga zijn gedeponeerde handelsmerken van Fleetwood 
Enterprises, Inc. 
 
Het auteursrecht op dit document berust bij El Monte RV. Dit document mag op geen enkele 
manier worden verveelvoudigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van El 
Monte RV. 
 
 
 
Santa Fe Springs, CA 
Maart 2005 
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