Camper CI Riviera op Fiat Ducato 2.8 IDTD, bouwjaar 1999, Kenteken 3-ZLX-52
Eigenaar:

Huib de Bruijn
Wieldrechtse zeedijk 23
3328LC Dordrecht
Tel: 078-6313805 / 0646085560 / 0646085520
Email: huibtech@gmail.com

Hieronder enkele technische gegevens en tips voor onderweg.
Rijden:
LET OP .. DIESEL tanken !!
LET OP.. De camper is een diesel van 1999 en mag de meeste Europese milieuzones NIET in.
De diesel motor hoeft niet voorgegloeid te worden.
Als de motor koud is, is wat minder vermogen beschikbaar.
De turbo kracht komt pas bij iets hoger toerental beschikbaar dus bij wegrijden op helling iets meer gas
geven.
De 5e versnelling word zwaar belast als je vol gas te zacht bergop gaat. Terugschakelen naar 4 als de
snelheid onder de 80 km/uur zakt. De “normale” rijsnelheid ligt rond de 95 km/uur. Het verbruik is dan
ongeveer 1:10
De achteruitrij camera schakelt aan met de rijverlichting. De verlichting schakelt uit bij stilstaande motor.
De camper is voorzien van een verborgen GPS locatie apparaat. Deze geeft alleen de positie door.
Tanken:
De camper rijd op normale diesel.
Shell V-power, Excellium of andere premium brandstoffen verhogen het vermogen enigszins.
Andere benamingen voor diesel zijn in het buitenland:
Gazole / Gasoleo / Aceite / Gasolio / Carburate Diesel / Dizel / Eurodiesel / Nafta / Mazot Diesel.

Het tank klepje is te openen door tegen het deksel te duwen linksvoor in het spatbord.
De tankinhoud is 70 liter maar het brandstof lampje gaat redelijk vroeg branden.
Let op dat je de tank NIET compleet leeg rijd anders dient het diesel systeem ontlucht te worden.
De brandstofmeter geeft nooit helemaal VOL aan als je stopt met tanken als de pomp afslaat.
Ramen openen tijdens het rijden:
De elektrische ramen van de cabine kunnen net zoals in een auto normaal geopend en gesloten worden.
De ramen van het campergedeelte kunnen NIET tijdens het rijden geopend worden.
Door de onderdruk van het rijden vliegen de ramen meteen naar buiten en zijn kapot.
Wat wel mogelijk is, tijdens stilstand kunnen de ramen op de kierstand gezet worden.
Tijdens het rijden met de ramen op de kierstand geeft dat een enorme hoeveelheid rijwind in het
campergedeelte. Bij droog en warm weer is het zo prima uit te houden in de camper.
Het achterste dakluik kan wel tijdens rijden op een kiertje opengedraaid worden maar niet volledig
geopend.
Het grote dakluik in het midden en het dakluik van de alkoof dient dicht te zijn tijdens het rijden.
Trapje:
Het trapje is elektrisch te bedienen.
De schakelaar zit op de zijkant van het keukenblok.
Let op dat het trapje niet automatisch omhoog gaat tijdens het rijden.

Stroom:
Er zijn 2 accu’s een start accu voor de motor en een huishoud accu voor gebruik in de camper.
De 90 Ampère start accu is ontkoppeld van de huishoudaccu als de motor uit is.
LET OP, de autoradio kan de startaccu wel leeg trekken. Gebruik die niet te lang bij stilstand.
De huishoud accu word op 3 manieren opgeladen. Als de motor loopt, Als de camper op 230V
aangesloten is middels de buitenaansluiting en/of via het 235 Watt zonnepaneel op het dak van de
camper. Hier hoef je niets aan te doen. Op het display bovenin naast de deur van de camper kan je
eventueel de toestand van de huishoud accu aflezen. Onder de 11 Volt betekent dat de accu leeg is.
De huishoud accu zit in het kastje onder de hangkast.
Hier zit ook de 800 Watt omvormer die van de 12V accu stroom, 230V wisselstroom maakt.
Dit is een zuivere sinus omvormer van het betrouwbare merk Victron Energy wat in de
beroepsscheepvaart veel gebruikt word, dus ook gevoelige elektronica kan aangesloten worden
Er is een 25 meter lange haspel met CEE stekker voor de buitenaansluiting. Deze staat achter in de
camper achter het grote luik. Hier ligt ook een verloopstekker voor normale EU aansluiting.
Als geen buitenaansluiting is aangesloten hebben alleen de 4 stopcontacten bovenin de hangkast 230V.
Hier zit de koelkast ( grote witte stekker ) de TV en mediaspeler aangesloten. Je kan deze stopcontacten
ook voor iets anders gebruiken maar pas op de maximale belasting van 800 Watt van de omvormer.
Mocht de omvormer in storing gaan vanwege overbelasting of te lage accu spanning ( rood lampje op de
omvormer ) schakel deze dan even uit en weer aan. De omvormer heeft 2 standen. Continu aan of Eco
modus. Alleen bij meerdere dagen stilstaan zonder buitenaansluiting en bewolkt weer kan de
huishoudaccu leeg raken. Als dat gebeurt dan is het handigste om de motor even te starten zodat de
accu weer bijgeladen word alvorens de omvormer weer te starten.
Het opstarten van de koelkast kost veel vermogen.
Je kan dat horen doordat de omvormer even bromt als de koelkast aanslaat.
Als de omvormer in storing gaat (rode led knippert op de omvormer) en bijladen is niet mogelijk dan
dient de grote witte stekker van de koelkast uit het stopcontact gehaald te worden waarna 230V voor
overige toepassingen nog langere tijd gebruikt kan worden.
De hoofdschakelaar van de lichtpunten en de pomp voor de waterdruk zit boven het keukenblok. De
meest linkse schakelaar schakelt alles uit. De overige schakelaars zijn van de waterpomp, de afzuigkap
en verlichting van het keukenblok. Hier kan je ook nog de toestand van de accu en de watertank
bekijken door het knopje in te drukken.
Achter bij het bed zijn 2 aansluitingen voor 12volt accessoires. Hier kan je een mobiele 12 Volt telefoon
oplader in stoppen. Naast het keukenkastje bovenin zitten ook 2 aansluitingen maar die worden
geschakeld middels het meest rechtse knopje op het display van de zonnepanelen. Als die niet werkt
even op dat knopje drukken dus.

Gas:
Koken, de kachel en de warmwater boiler werken op gas.
In het middelste keukenkastje zitten 4 gaskranen. Deze moeten blijven staan zoals ze staan. De koelkast
werkt niet meer op gas en deze kraan dient dus dicht te blijven !
Naast de camperdeur zitten achter het kleine deurtje 2 gasflessen.
De rode fles is aangesloten en kan indien nodig onderweg gevuld worden met LPG. De fles word vol
meegegeven en bevat 18 liter vulling. Normaal gesproken is dat ruim voldoende voor de hele zomer. Als
in de koude periode de kachel veel brand dan kan bijvullen nodig zijn. Bij extreme kou (-10°C) kan de fles
na 2 dagen leeg zijn. Verloopnippels voor alle Europese aansluitingen hangen in het kastje van de
gasflessen.
Voor koken en warm water is over het algemeen weinig gas nodig.
De 2e gasfles is meegeleverd als reserve. Deze kan niet gevuld worden bij de benzinepomp maar moet
bij een speciaal gasvulstation gevuld worden.
De hoofdaansluiting op de gasfles mag geopend blijven tijden het rijden.
Koken:
Houd de knop ingedrukt tijdens het aansteken van de vlam met een lucifer. Houd de knop nog enkele
seconden vast als de vlam brand.
Warm water:
Naast de ingang van de deur zit een schakelaar met 50° en 70° er op. Deze knop schakelt de
warmwaterboiler aan. De ontsteking en verwarming gebeurt automatisch. Zet deze knop tijdens het
rijden uit. Als de boiler in storing gaat dan brand het rode lampje bij de schakelaar. Even uit zetten en
opnieuw aan om opnieuw te proberen. Na het wisselen van een gasfles kan het nodig zijn enkele
pogingen te doen om lucht uit de leiding te verwijderen.
Kachel:
De truma kachel heeft automatische ontsteking. Draai de knop naar stand 1 en druk hem in voor
ontsteking van de kachel. De kachel begint te tikken. Via een kijkglaasje van de kachel kan je de
waakvlam zien. Als de kachel brand knop nog even vast houden en daarna los laten en ongeveer naar
stand 6 a 7 zetten voor een aangename temperatuur. In de nacht kan de kachel aanblijven indien nodig.
De camper is voorzien van een koolmonoxide melder. Tijdens het rijden waait de kachel uit dus ook die
uitschakelen.
Water:
Onder de voorste bank zit een 100 liter watertank. De vul aansluiting zit achter de bestuurdersdeur in de
zijwand van de camper. De camper word gevuld meegegeven.
De waterdruk word middels een waterpomp op druk gehouden.
De pomp kan tijdens de vakantie continu aan blijven staan.
Het chemische toilet krijgt hier ook zijn spoelwater uit.
Het afval water word opgevangen in een tank onder de camper. De aftapschuif zit onder de
achterbumper rechts van het midden. Naar je toe trekken opent de schuif. Het water loopt dan aan de
achterzijde midden onder de camper uit de tank.

Chemisch toilet:
Links naast de wc bril zit een draaiknop om de schuif naar de sceptic tank te openen.
Doe die open voordat het toilet gebruikt word.
Spoelen van het toilet kan door op deze knop te drukken.
Het spoelwater word elektrisch uit de watertank gepompt.
Na gebruik de knop weer dicht draaien.
Toilet legen is aan de buitenkant. Maak met de sleutel het kleine deurtje in de zijwand van de camper
open. Vervolgens beide drukknoppen indrukken om het deurtje te openen. De gele blokkering van de
tank naar beneden duwen en de tank er uit trekken. Toilet legen in een daarvoor geschikte plaats.
Tank weer terug duwen tot de blokkering klikt.
Vervolgens binnen een flinke scheut toilet vloeistof in de tank gieten.
Als de vloeistof op is dan voldoet in nood wasverzachter ook prima om de geurtjes te onderdrukken.
Je kan het toilet gebruiken tijdens het rijden maar gaan zitten tijdens gebruik is dan wel van harte aan te
raden.
Dinette ombouwen tot bed:
De dinette kan omgebouwd worden tot 1 of 2 persoons bed.
Til de tafel op en klik aan de onderkant de 2 blokkeer lippen los.
Druk op de 2 knoppen halverwege de tafelpoot en scharnier het onderste deel van de poot omhoog.
Pak de tafel van de rails aan de wand en leg hem in de uitsparing tussen de 2 banken.
Let op dat de 2 zwarte kunststof lippen NIET op het plankje tussen de 2 banken komt te liggen maar zorg
dat die vrij liggen. Schuif de zitkussens tegen elkaar en draai de rugkussens 180 graden om zodat er geen
hoogteverschil is tussen de kussens.

-

** Alleen indien een 2 persoons bed nodig is **
Leg de kussens tijdelijk op de tafel.
Doe de deksels van beide banken omhoog.
Schuif het mechanisme wat het bed breder maakt naar buiten. In het midden van de banken zit een
blokkeerhendel die gedraaid dient te worden om het schuiven mogelijk te maken.
Leg de kussens op de banken.
Leg de tafel neer volgens bovenstaande procedure.
In de achterste bank liggen 2 extra kussens en 2 plankjes om de ontstane gaten in de hoeken op te
vullen.
Leg de kussens neer.

Luifel:
De slinger van de luifel zit op het luik aan de achterkant van de camper.
De luifel is een knikarm scherm met 2 poten. Het scherm ongeveer 1,5 meter uitdraaien. Daarna de
poten uit de goot nemen door ze in te drukken en naar beneden te kantelen. De poten iets te hoog
afstellen en zodanig neerzetten dat het scherm ondersteund word. Daarna scherm verder uitdraaien.
De poten kunnen eventueel met een haring in de grond vastgezet worden en er liggen ook wat
scheerlijnen achterin de camper.

TV / mediaspeler / Game console / Satelliet ontvanger:
Als je de stekker van de TV in het stopcontact bovenin de hangkast steekt dan gaat de TV opstarten.
De witte led op de TV gaat knipperen. Dit duurt ongeveer 20 seconden.
Vervolgens kan je met de afstandsbediening de TV aanschakelen.
Net onder het midden van de afstandsbediening van de TV zit links een knopje INPUT
Hier kan je schakelen tussen de verschillende ingangen.
De TV is als volgt aangesloten
- Mediaspeler op SIDE AV
- Mini retro classic gameconsole met 620 games op SCART
- Satelliet ontvanger op HDMI
Stop in de hangkast de overeenkomstige adapter voor het gebruikte apparaat in het stopcontact.
Verwijder de stroomadapter weer als het apparaat niet gebruikt word om stroom uit de accu te
besparen.
Aan de linkse zijkant van de TV zit een aansluiting voor een koptelefoon. Als tijdens het rijden de TV
gebruikt word is een koptelefoon aan te raden.
Een splitter voor het aansluiten van een 2e koptelefoon is aanwezig.
Mediaspeler:
De AC ryan mediaspeler kan diverse formaten afspelen. De werking is als volgt.
Het opstarten duurt lang. Als je denkt dat hij opgestart is heeft hij nog even nodig om de bestanden van
de USB aansluiting te lezen. Als hij goed opgestart is ga dan naar BESTANDEN, daarna naar USB en naar
C-schijf.
Kies uit de mappen welke soort bestanden u wilt afspelen.
Ik heb op de aanwezige harddisk de volgende indeling gemaakt
- Films Jeugd
- Films Kinderen
- Films Volwassenen
- Muziek
Vervolgens kunt u doorbladeren en een keuze maken.
Als een film eenmaal speelt dan kan er via de afstandsbediening met het knopje SUBTITLE voor
Nederlandse ondertitels gekozen worden indien aanwezig.
Mini retro classic games console:
Er zitten 620 retro games ingebouwd in de console zoals Mario, Donkey kong, tetris etcetera.
Sluit 1 of 2 gamepads aan.
Het bovenste knopje is om de console in te schakelen. De 2e knopje is reset om van game te wisselen.
Satelliet schotel:
Het uitrichten van een satelliet schotel is vereenvoudigd door aanschaf van een goede digitale satfinder.
Handleiding bijgeleverd. Eerst schotel op statief uitrichten met satfinder en daarna kabel aansluiten en
vervolgens ontvanger opstarten. U dient uw eigen Canal Digitaal mediaguard 3 kaartje in de ontvanger
te steken of genoegen te nemen met de vele free to air zenders op Astra 1 en 3. De ontvanger ligt
bovenin de hangkast. Een oog op de buitenkant van de kast is voor de afstandsbediening.

Checklist voor het rijden:
-

Zijn alle losse objecten in de camper opgeruimd achter de deurtjes?
Is de koelkast geblokkeerd zodat die tijdens het rijden niet open kan zwaaien?
Is het trapje omhoog?
Zijn de ramen en luiken gesloten?
zijn de kachel en de boiler uit?
Let op het vastklikken van het klepje van de buitenstroomaansluiting.

-

Loop nog een rondje buitenom of je iets opvalt. Luiken dicht, ramen dicht trapje omhoog etc.

Checklist voor het terugbrengen:
-

Diesel VOL tanken op maximaal 10 km afstand.
Toilet legen.
Bezemschoon.
Leeg en opgeruimd.

Fijne vakantie!
Voor vragen of onvoorziene omstandigheden ben ik elke dag tussen 08:00 en 22:00 te bereiken via
mobiele telefoon +31 (0)646085560 of whatsapp.
Huib

