Caravan Sterkeman 420 CP, bouwjaar 2001
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:
Aankoppelen:
De caravan is voorzien van zowel een 7 polige als een 13 polige aansluitstekker.
Test na aansluiten altijd de werking van de verlichting achter de auto.
De caravan is voorzien van een anti-slingerkoppeling type SSK. Als deze niet goed inklikt dan zit de
caravan niet goed op de trekhaak.
Controleer altijd of de caravan goed aan de trekhaak verbonden in.
Zorg dat het kabeltje van de noodrem installatie altijd op de juiste manier aan de trekhaak verbonden is.
Zorg dat het neuswiel in de bovenste stand staat.
De maximale snelheid met een caravan is in Nederland 90km/uur. In het buitenland kan dit anders zijn.
Vergewis je altijd van de geldende regels in het land waar je rijd.
De Caravan heeft een eigen kenteken en boetes worden dus naar de eigenaar opgestuurd. Eventuele
boetes zullen altijd aan de huurder doorberekend worden.
De ramen van de caravan moeten tijdens het rijden volledig gesloten zijn.
Let ook op dat het dakluik dicht is.
Stroom:
De electra in de caravan functioneert alleen als de 220V aansluiting op een camping is aangesloten.
Er is een 25 meter lange kabelhaspel met CEE stekker voor de buitenaansluiting. Deze staat achter het
luik in de zijwand onder het bed. Hier ligt ook een verloopstekker voor normale EU aansluiting.
Als geen buitenaansluiting is aangesloten is er ook geen werking van de waterpomp voor de wasbak.
Het toilet heeft geen stroomaansluiting nodig dus die kan zonder stroomaansluiting normaal gebruikt
worden.
Gas:
Koken (en de koelkast) werken op gas.
Achter het linkse deurtje van de disselbak zit de gasfles.
Dit is een 5 liter fles en dient met butaan of propaan of een mengsel daarvan gevuld te worden.
De fles word zodanig gevuld meegegeven dat bij normaal gebruik ruim voldoende aanwezig is voor de
hele vakantie.
De gasfles 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.
Kachel:
De kachel is electrisch en werkt alleen indien aangesloten op 220V.
Water:
In het keukenkastje naast de koelkast staan 2x 10 liter watertanks.
De tanks worden halfgevuld meegegeven.
Let op dat tijdens het rijden niet met veel water gereden word zodat het water uit de tanks klotst.
De waterdruk word middels een waterpompje in de tank op druk gebracht.
Koelkast:
De koelkast kan werken op 230 volt als je op een camping aangesloten staat op stroom.
De groene schakelaar moet dan aan staan en het groene lampje moet branden.
De koelkast kan werken op gas. Let op dat de koelkast kan uitwaaien tijdens het rijden.
Zet de 12V en 230V schakelaars op uit.
Zet de knop rechts boven aan en houd hem ingedrukt. druk op de zwarte vonkontsteker tot de koelkast
aan is. Je kan dit zien aan het vlammetje in het kijkglaasje onderin de koelkast. Leg etenswaren even
opzij om het kijkglaasje te zien.
Let op dat de koelkast tijdens het rijden NIET OP GAS staat. En dat op de camping niet gelijktijdig GAS en
stroom aan staan.
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 de knop rechts te draaien.
Na gebruik de linkse 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.
Vervolgens een half kopje blauwe toilet vloeistof in de tank gieten.
Tank weer terug duwen tot de blokkering klikt.
Net boven deze tank kan je het toilet vullen met water.
Draai de vulopening naar buiten.
Er past 10 liter spoelwater in. Giet hier ook een klein beetje rose toilet vloeistof in voor een betere
spoeling. Dit mag maximaal ongeveer een half kopje zijn op 10 liter water.
Als de vloeistof op is dan voldoet in nood wasverzachter ook prima om de geurtjes te onderdrukken.
Je kan het toilet onderweg op een parkeerplaats normaal gebruiken maar zorg goed dat de knop dicht is
voordat je weer gaat rijden.

Dinette ombouwen tot bed:
De dinette kan omgebouwd worden tot bed.
Til de tafel op en kantel hem uit de rails in de zijwand.
Druk op de knop van de tafelpoot en scharnier de poot omhoog.
Pak de tafel van de rails aan de wand en leg hem in de uitsparing tussen de 2 banken.
Schuif de zitkussens tegen elkaar en draai de rugkussens 180 graden om zodat er geen hoogteverschil is
tussen de kussens. Voor kleine kinderen ligt er een lat onder het bed die met 2 kleine schroefjes
bevestigd kan worden zodat ze niet uit het bed kunnen rollen.
Luifel / voortent:
De caravan heeft naar wens een voortent of een luifel.
De complete tent/luifel met stokken en haringen liggen onder het bed.
Begin met het tentdoek in de rails aan de caravan te schuiven.
Begin aan de voorkant van de caravan en schuif het doek langzaam door de rails. Let op dat je het doek
begeleid zodat het niet vast loopt. Het makkelijkste is het om dit met 2 personen te doen.
Het frame van de voortent is niet moeilijk op te zetten als je snapt hoe het in elkaar past.
Begin met het bepalen van de 2 hoekstokken.
Bepaal de middelste stok.
De poten die op de grond komen hebben een zwarte dop.
De lange stang van de hoekstokken scharnieren naar het midden en de korte stang richting de caravan.
Schuif de poten half uit en zet ze schuin zodat de tent een beetje blijft staan.
Pak de middelste poot en koppel die met de 2 zijpoten. Breng de breedte wat op spanning door de
stangen die aan de zijpoten vast zitten uit te schuiven.
Pak de 3 stangen met een haakje en hang die aan de 3 witte bevestigingspunten op de caravan.
Pak 3 korte stangen en koppel daarmee de 3 stangen van de caravan aan de poten van het frame.
Zet het frame op spanning door de poten die aan de caravan zitten uit te schuiven.
Checklist voor het rijden:
-

Zijn alle losse objecten in de caravan opgeruimd achter de deurtjes?
Is de koelkast geblokkeerd zodat die tijdens het rijden niet open kan zwaaien?
Zijn de ramen en luiken gesloten?
Is de koelkast 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:
-

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

