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U heeft een caravan N-126n gekocht.  Wij vragen u beleefd om u vertrouwd te maken met de voorliggende
gebruiksaanwijzing en de daarin opgenomen richtlijnen te noteren.

Het zal u toestaan de functies van de caravan te leren kennen, ze te gebruiken in overeenstemming met de
regelgeving en alle activiteiten in het bereik van het technisch gebruik juist en op tijd uit te voeren.

Al deze activiteiten zullen de levensduur en de frequentie van de herstellingen sterk beïnvloeden.

Hiervan overtuigd, dat u met de aangekochte caravan zeer tevreden zult zijn, wensen wij u een gelukkige
reis en een goede vakantie.

“ Predom – Prespol “



1.  Techische gegevens.

 Totale lengte 4450 mm
 Totale breedte 2050 mm
 Totale hoogte 2420 mm
 Lengte opbouw 3050 mm
 Breedte opbouw binnenzijde 1960 mm
 Hoogte opbouw binnenzijde 1830 mm
 Spoorbreedte 1500 mm
 Slaapplaatsen  3 + 1
 Afmetingen slaapplaatsen voor 1930 x 1300 mm

achter 1930 x 630 mm
hangmat 1880 x 560 mm

 Eigengewicht van de caravan 600 kg
 Toegelaten belading 120 kg
 Bolvormige koppeling 50 mm

2. Voorbereiding van de wagen om de caravan te trekken.

 De wagen, die de caravan zal trekken, dient uitgerust te zijn met een trekhaak daar de bouwwijze van
 de wagen vanzelfsprekend zal aangepast dienen te worden.  De diameter van de trekhaakbol zal
 50 mm bedragen.  De afstand tussen het middelpunt van de bol en het wegdek zal tussen de 350 mm 
 de 420 mm bedragen.  
 De wagen dient uitgerust te zijn met 2 zevenpolige 12 V stekkers volgens ISO 1724-1980 en
 ISO 3732-1976, die de stekkeraansluiting voor de 12 V elektrische aansluiting van de buitenverlichting
 en de binneninstallatie mogelijk maken.
 Daarbij zal de wagen voorzien zijn van achteruitkijkspiegels aan de buitenkant.

3. Functie en werking.

3.1. Bolvormige caravankoppeling

  De mond van de caravankoppeling zal steeds zuiver dienen gehouden te worden.  Minstens 2 maal
  per jaar dient het smeermiddel in de koppeling vervangen te worden en het smeermiddel dient bij
  elke reis gecontroleerd te worden.
  Bij het aanhangen of ontkoppelen van de caravan op de trekhaak (afb.1), zal de veiligheidsknop (1)
  ingedrukt worden en de hendel van de koppeling in de pijlrichting op de afbeelding gedraaid worden.

  Opgepast : Na het inhaken van de koppeling op de trekhaakbol, dient men te controleren of de 
veiligheidsbol zich in de oorspronkelijke stand bevindt.

  Afbeelding 1.

  



 3.2. Remsysteem.
 

   De caravan werd met oploop-trommelremmen uitgerust en deze zullen zich automatisch uitschakelen
    wanneer het geheel ( wagen + caravan ) achteruit gereden wordt maar de caravan heeft ook een 
    handbediende vastzetrem, die voor een rem zorgt bij het naar voor- of achteruit gaan van de caravan.

    Afbeelding 2.

            Remmechanisme      Oploopinrichting
   

 1.  Kader        7.  Cilinder met veer
2.  Huis       8.  Tegenmoer
3.  Handgreep van de handrem       9.  Instelmoer met tegenmoer
4.  Remtrommel      10.  Kogel – koppelingskop
5.  Remkabels      11.  Noodremkabel (zekerheidskabel)
6.  Remstang

 
                 Afbeelding 3.

      1. Linkse remschoen
2. Rechtse remschoen
3. Remschoenregelaar
4. Teruggloophendel
5. Spreidslot

                Remstangafstelling :

    De hendel van de handrem laten zakken (afb.2).  De stelmoeren van de kabel (5) op het
    profiel lossen en dan weer aandraaien, tot het samentrekken van de kabels (6) gekozen is
    ( het profiel zal loodrecht op de kabels ingesteld worden ).  De stelmoer (9) vast draaien en 
    zo instellen dat de afstand tussen de moer en de cilinder met veer (7) ongeveer 1 mm 
    speling heeft.



    Afbeelding 4.

                                                    1. Insteldraaiknop
                                                    2. Aanwijzing van de instelinrichting

3. Draairichting van het wiel naar voor

    Remmenafstelling ( instelling van de speling van de remmenterugloop ) :

Een remmenafstelling gebeurt na de remkabelafstelling.  De caravan omhoog krikken, zodat het
wiel het wegdek niet raakt.  De remmen ontluchten.  De draaiknop (1) (afb.4) tot tegen de 
vergrendeling van de remtrommel.  De draaiknop (1) terugdraaien zodanig dat de trommel vrij 
naar voor kan draaien.

    Remstoring en hun oplossing :
 
De caravan remt niet of te zwak :
      1.  Remmen of remstang instellen
      2.  Remschoenen controleren en eventueel vervangen door nieuwe
      3.  De met vet bevuilde tabs zorgvuldig reinigen, desnoods vervangen
      4.  Verwijder al het vuil, bv. stof 
      5.  De werking van de oploopinrichting (afb.2) op juistheid controleren.  Het glijden  
           van de tubes en andere eventuele bewegende delen controleren en smeren
           indien nodig

De caravan remt bij snelheidsverandering :
      1.  De versleten of beschadigde schokdemper in het oploopsysteem vervangen

                                                    Bij het remmen remt het rechtse wiel anders dan het linkse wiel :
1.  De remkabels afstellen
2.  De toestand van de remschoenen controleren en eventueel smeren of vervangen
3.  Het loodrecht staan van het profiel ten opzichte van de kabels controleren en
     eventueel corrigeren
4.  De toestand van de remschoenen en de trommels controleren en eventueel
     vervangen

De caravan remt al stotend :
      1.  De remmenterugloop en kabelset afstellen
      2.  De juistheid van de werking van de regelinrichting controleren, het in- en 
           uitschuiven van de glijdelen en de andere bewegende deken eventueel smeren
      3.  De toestand van de stootdemper in het oploopsysteem controleren en eventueel
           vervangen

 Verhitting van de remmen :
                                                          1.  Remmen afstellen

      2.  De toestand van de remschoenen controleren, eventueel smeren of vervangen
      3.  Alle delen in de remtrommel controleren en eventueel de roest verwijderen

De caravan remt bij het achteruit rijden :
                                                          1.  De terugloophendel en zijn soepelheid controleren, eventueel reinigen en het

           geheel smeren



  3.3. Uitdraaibare steunen

     De uitdraaibare steunen dienen bij de ondersteuning van de caravan om ze horizontaal te plaatsen
     tijdens het gebruik op de camping- of parkeerplaats.  Eventuele kleine hoogteverschillen in het terrein
     in de horizontale richting zullen door het ondermijnen van het hoger staande wiel geëlimineerd of
     opgevangen worden.  Daarna zal met de hulp van de uitdraaibare steunen de caravan vastgezet
     worden.  Als de bodem of de grond te zacht is, zal men onderleggers van bijvoorbeeld hout 
     gebruiken om het wegzinken van de steunen te vermijden.  Aangezien de zware arbeidsomstandig-
     heden zal erop gelet worden dat de spanschroeven goed gesmeerd worden en op de glijstang zullen
     bijkomend enkele druppels olie toegevoegd worden.  Dit kan zowel machine- als versnellingsbakolie
     zijn.  De boven beschreven werkwijze zal een eenvoudige in- en uitvouwen van de steunen 
     bevorderen.

                  3.4. Elektrische installatie 12 V

De elektrische installatie 12 V bestaat uit 2 onafhankelijke kringen : één kring voor de buitenste
verlichting en één kring voor de binnenste verlichting van de caravan.  Ze zijn voorzien van 2 
verschillende 7-polige stekker : meestal ééntje uit pvc en ééntje uit metaal om het onderscheid te 
weten.

Installatie van de buitenverlichting.

Het schema van de installatie van de buitenverlichting wordt in afb. 5 getoond.

1. Stekker voor de verbinding tussen caravan en wagen (12N)
2. 7-aderige kabel
3. Bedradingsbundel
4. Bedradingsbundel achterste lichten
5. Bedradingsbundel breedtelicht voor links
6. Bedradingsbundel breedtelicht voor rechts
7. Bedradingsbundel breedtelicht zijkant links
8. Bedradingsbundel breedtelicht zijkant rechts
9. Steekverbinding
10. Breedtelicht voor
11. Breedtelicht zijkant
12. Verbinding achterlicht
13. Nummerplaatverlichting
14. Mistlamp
15. Richtingaanwijzer
16. Achterlicht
17. Stoplicht
18. Steekverbinding
19. Vaste verbinding

         Klemmenaanduiding.

 31 massa van de wagen b wit
          L richtingaanwijzer links z geel
          R richtingaanwijzer rechts t groen

 54 stoplicht k rood
 58L achterlicht links c zwart
 58R achterlicht rechts o bruin
             + nummerplaatverlichting
 + mistlamp achter n blauw

          De aansluitingswijze van elke stroomkring in de stekkers van de stekkerdoos (12V) dient te 
  gebeuren volgens de geldende ISO 1724-1980.

 



      Afbeelding 5.

 
      Installatie van de binnenverlichting 12 V.

      Afb. 6 toont de installatie van de binnenverlichting 12 V.
      De installatie werd aangelegd voor het gebruik met een 220 V -12 V transformator.
      Om deze transformator dient men volgende regels in acht te nemen :

– aansluitstekker van de caravan van de wagen loskoppelen
– de transformator aansluiten op de stekkerdoos 220 V in de linkse bank
– de stekker komende van de transformator in de stekkerdoos 12 V (8) insteken in de linkse bank

       Voor de overeenkomende afzekering van de installatie zorgt een smeltzekering van 3A, die in de
       voorzijde van de linkse bank in de 12 V bedradingsbundel is voorzien.  De 12 V stekkerdoos kan
       elk apparaat dat gevoed wordt met 12 V doen werken.  De aansluitingswijze van de stroomkringen in 
       de stekker (12S) dient te gebeuren volgens de geldende ISO 3732-1976.

       Klemmenaanduiding.

       10        aan de massa van de wagen b wit
       11        aan stroomvoorziening k rood

       Tabel van de gebruikte gloeilampjes aan de caravan buitenkant.

       Binnen, nummerplaat, zijlicht bollampje 12V / 5W
       Richtingaanwijzer, mistlamp, stoplicht in de E-549 lamp buislampje 12V / 21W
       Breedtelicht in de E-549 lamp, voorste licht buislampje 12V / 21W
       Breedtelicht en stoplicht in LT-20 lamp buislampje 12V / 5W / 21W



                    Afbeelding 6.

                                              1.  Stekker voor de stekkerverbinding (12S)        7.   Lampschakelaar
2.  Installatiebedrading 8.   Stekkerdoos
3.  Installatiebedrading 9.   Pompschakelaar
4.  Steekverbinding 10.  Waterpomp
5.  Fase met zekering 11.  Vaste verbinding
6.  Lamp van de binnenverlichting 12.  Vast contact (klem)

 3.5. Elektrische installatie 220 V

              De installatie werd voor het netspanning van 220 V (afb. 7) uitgevoerd.  Voor de aansluiting aan het
    net gebruikt men een verlengkabel die over de volledige lengte afgerold wordt en de stekker (1) zal in
    de stekkerdoos van de 220 V gestoken worden.  De stekker (3) in de stekkerdoos van de verleng-
    kabel (2) en het andere uiteinde (5) van de verbinding (4) wordt aangesloten op de stekkerdoos (6) 
    aan de voorzijde van de caravan aan de buitenkant.

    Opgepast : de verlengkabel mag niet opgerold worden als de stekker nog in de stekkerdoos steekt.

    Het dubbel stopcontact (9), dat zich in de linkse bak bevindt, dient om de aansluiting van de frigo en 
    de transformator 220V/12V.  Het stopcontact (8) aan de voorzijde van de linkse bank, geeft de
    mogelijkheid om verdere elektrische apparaten tot 1500 W aan te sluiten.  De installatie wordt 
    beschermd door 2 smeltzekeringen (7) die in de stekkerdoos (6) zijn ondergebracht, de lengte van de
    verlengkabel bedraagt maximum 15 meter.  Beschadiging van de bescherming rond de draden, kan
    voor een stroomuitval of zelfs brand zorgen.

    Afbeelding 7.

1.  Verlengsnoer met stekker 6.  Stekkerdoos buiten
2.  Verlengsnoer 7.  Smeltzekering

                                                    3.  Verbindingsstekker  8.  Enkelvoudig stekkerdoos
                                                    4.  Verbinding  9.  Dubbele stekkerdoos

5.  Verbindingsstekkerdoos 10.  Installatiedoos



      

  3.6. Gasinstallatie.
     
     De op de keukenkast gemonteerde is bestemd voor propaan-butaan-gas van 3000-4000 N/m²,
     een druk van 30-40 mbar.
     Afhankelijk van het systeem kan het fornuis uitgerust zijn met een kruisklep, hetgeen het aansluiten
     van een toeristische koelkast mogelijk maakt.  De kruisklep is voorzien in de keukenkast.  Alvorens
     men met de caravan de camping oprijdt, dient men de caravan uit te rusten met gasflessen en een 
     drukregelaar, die zorgt voor de gasdruk van het fornuis.  In de disselbak is genoeg plaats voorzien
     voor 2 gasflessen van elk 5 kilo.
     Ten behoeve van de juiste aansluiting van de gasinstallatie zal men : 

                              – de drukregelaar op de gasfles aandraaien tot de moederstop,
– de gasflessen in de disselbak plaatsen
– de gasflessen tegen het verschuiven vastzetten waarbij men de vastzetbanden vanaf de ronde 

                                            haken van de disselbak diagonaal op de gasflessen spant of bevestigt
– de gasleiding van gummi op de drukregelaar schuiven en de slangklem aandraaien
– de gasregelaar openen en als men toevallig een kruisklep heeft, de draaiknop van het ventiel draaien
   waardoor de gastoevoer naar het gasfornuis geopend wordt
– de gas aansteken en controleren of de branders juist afgesteld zijn, hetgeen door een lange rit 
   ten gevolge van schokken verminderd kan zijn
De vlam zal blauw-violet met een duidelijke afgetekende kern moeten zijn.

               Het gasfornuis is met een beveiliging uitgerust om de gastoevoer uit te schakelen, zodat ten
         behoeve van het aansteken als volgt verder moet gegaan worden :
          – de draaiknop indrukken en de knoppositie naar de maximale vlam draaien,
                   – de branders aansteken
       – de draaiknop ongeveer 15 seconden in de ingedrukte stand houden
    Indien de vlam gedoofd wordt, dient men alle bovenvermelde stappen te herhalen.  Regelmatig dient
    men de gummislangen te controleren op beschadigingen en de eventuele beschadigde slangen te
    vervangen door nieuwe voor Propaan-Butaan-Gas bestemde slangen. Het juiste gebruik en de 

   perfecte staat van de gummislangen beïnvloeden direct de veiligheidsgraad bij het gebruik van de 
   caravan.

    Hierdoor wordt het volgende verboden :
       – de gastoestellen rechtstreeks aan de gasfles aan te sluiten
      – gastoestellen te gebruiken bij het vaststellen van een lek aan de gasinstallatie
     – de gasafsluitklep van de koelkast te openen als de koelast niet is aangesloten
     – elke verandering aan de gasinstallatie in de caravan aan te brengen
     – het gasfornuis zonder voldoende verluchting in de caravan te gebruiken en de voorziene
                                             verluchtingsopeningen te sluiten
      – dozen in het gasfornuis op te stapelen
                  – het aansluiten van een draagbare kaskachel wordt ten strengste verboden
     Universele droge chemische blusmiddelen gebruiken.

   Bij brand zal men : – alle personen uit de caravan evacueren
                                                                        – afsluitventielen van het gasfornuis dichtdraaien
              – blusmiddelen gebruiken en de brandweer verwittigen

                           3.7. Waterinstallatie.

   De waterinstallatie bestaat uit : – een watertank van 10 liter
                                                                                            – een elektrische waterpomp
                                                                                            – een kraan met afsluit schakelapparaat

                De waterbank bevindt zich in de keukenkast.  De waterafvoer werd ondergebracht dicht bij het linker
   wiel.  Wanneer de caravan een lange tijd niet gebruikt wordt en zeker voor de winter, dient men de
   watertank volledig te ledigen.  In de disselbak is er nog voldoende ruimte over om een tweede 
   watertank die, om tijdens het rijden het verschuiven te vermijden, wordt vastgelegd met riemen.  Op
   de campingplaats wordt onder de waterafvoer van de spoelbak een opvangbak geplaatst.

   

 



 3.8. De banden.

                 Volgende bandenmaten zijn van toepassing en de daarbij horende bandendruk zonder of met de
    belading :

   155 R 12 S 160 / 190 kPa
165 R 13 S 140 / 170 kPa

    Om van een langere levensduur van de banden te kunnen genieten, dient men de volgende 
    richtlijnen te volgen :

          –  voorgeschreven druk in de banden behouden
    –  onnodig plotseling remmen 

       –  ook tijdens een kort verblijf in de caravan de uitdraaisteunen gebruiken
    –  tijdens de winter de caravan op de uitdraaisteunen plaatsen en de bandendruk verminderen

     Tijdens het wisselen van een wiel dient men eerst de bouten een beetje los te draaien.  Dan dient men
    de caravan met de achterste uitdraaisteunen omhoog te halen zodat de disselkop omlaag komt.  Na
    het wat los draaien van de wielbouten dient men het neuswiel omlaag te draaien zodat de dissel 
    omhoog komt en het wiel de grond niet meer raakt.  Dan de wielbouten verder los draaien en het wiel 
    wegnemen.  Bij montage van het andere wiel zal men in omgekeerde volgorde te werk gaan.  De
    caravan werd in het fabriek uitgerust met een reservewiel.

              4. Gebruiksaanwijzing van de caravan.

     4.1. Verdelen en vastmaken van de lading.

       De met de caravan vervoerde lading zal op regelmatige wijze in de caravan verdeeld worden, zodat de
        wielen gelijkmatig belast worden, de lading in het bijzonder de zware voorwerpen of de voorwerpen
        die kunnen beschadigd geraken, zullen voor eventueel verschuiven te vermijden vastgemaakt worden.

              Het is verboden, het voorste gedeelte van de caravan overmatig te belasten en vooral de achterkant
        van de caravan.  De zwaarste voorwerpen zullen het dichts bij de wielen van de caravan verdeeld
        worden.

    
                

   Afbeelding 8.                

     



4.2.  Voorbereiding van de caravan om te slapen.
          
          Het tafelblad zo omhoog tillen zodat de houder van het tafelblad (1) uit de wandhouder kan schuiven.
          De tafelpoot (4) uit de houder (3) halen en in de tafelpoothouder (2) bevestigen.  De tafelrand in de 
          uitsparingen (5à van de plaat, die de twee banken met elkaar verbinden, plaatsen en het tafelblad
          op de randen van de banken leggen.  De kussens van de banken worden gebruikt ls matras.  De
          wijziging van bed naar tafel voor dagverbruik, gebeurt in omgekeerde volgorde.

          Afbeelding 9.

             1. Houder van tafelblad
             2. Tafelpoothouder
             3. Houder
             4. Tafelpoot 
             5. Uitsparingen in de plaat die de 2 banken met elkaar verbindt

 4.3. Het openen van het dakvenster.
                                         
          Om het dakvenster te openen zal men :
          – het raamwerk met de insectendraad naar beneden halen
          – beide hendels door het los draaien van de draaiknoppen ontgrendelen
          – de deksel van het dakvenster omhoog heffen en door de draaiknoppen vast te draaien vastzetten

          De bouwwijze van het dakvenster is van die aard dat bij het geopend zijn van het dakvenster, deze 
          maximaal naar voor of naar achter kan wentelen.

          Opgepast : tijdens het rijden moet het dakvenster gesloten zijn en de hendels gesloten.

          Om de insectendraad, voor het slapen gaan, naar beneden te halen zal men :
          – het netraam naar beneden kantelen en de draad naar beneden schuiven
          – het raamwerk met het net van het dakvenster afnemen, door de, in de daktoren bevestigde
             raamwerkeinden lateraal naar beneden te halen
          – de draad van het raam verwijderen
          De montage gebeurt in omgekeerde volgorde.

            

          

          



5.  Aanbevelingen voor het wegrijden en enkele nota's voor de gebruiker.

    Voor het wegrijden zal men :
    – de kleine voorwerpen vastmaken om verschuiven te vermijden

              – de deurtjes van alle meubels en kasten sluiten
            – de tafels in slaapstand laten liggen
          – de afsluiting van het dakvenster controleren en indien nodig vastzetten

               – de hangmat afnemen, opvouwen en in de bank leggen
             – alle te openen vensters sluiten en met de sluitklemmen vergrendelen

               – de gastoevoer afsluiten, de afsluitkraan aan de gasfles dicht draaien
   – de disselbak afsluiten
   – de uitdraaibare steunen omhoog draaien
   – de caravan aan de wagen koppelen en met de zekerheidskabel verzekeren
   – de installatiestekker 12 V aan de overeenstemmende stekkerdoos bevestigen
   – controleren of de lichten in de caravan uitgeschakeld zijn
   – de werking van de buitenverlichting van de caravan controleren
   – de bandenspanning controleren
   – het neuswiel maximaal omhoog draaien en eventueel afnemen

   Daarbij zal men nog de volgende aanbevelingen en aanwijzigingen volgen :
   – kleding en beddengoed zullen tijdens de reis in beschermhoezen opgeslagen worden, zodat ze niet
      kunnen beschadigd worden
   – alvorens men op reis gaat, zal men de watertank volledig ledigen om extra gewicht te vermijden
   – bij het stoppen op een hellend terrein zal men de houten kallen onder de wielen leggen
   – handrem gebruiken bij staan op hellend terrein ( aantrekken tot de aanslag )
   – rekening houden met het feit dat de remweg van caravan + wagen 20 % meer is dan de wagen alleen
   – afhankelijk van het wagentype en de rijsnelheid zal het brandstofverbruik 20 tot 50 % hoger liggen
   – de nodige snelheidsreserve behouden omdat de snelheid van de caravan kan stijgen bij zijslip
   – bij sterke wind het dakvenster niet gebruiken
   – bij nat wegdek en het afdalen en oprijden van een helling, zeer voorzichtig rijden

                6.  Onderhoud en gebruik van het onderstel.

   Na een rit van 50 km en daarna 1x per jaar (of voor aanvang van een lange reis) controleren, of de 
   schroefverbindingen niet gelost zijn, en vooral zeker de schroefverbindingen van de opbouw en het
   chassis, het loopwerk, de hoofdremmen, het frame,... en eventueel vast draaien.
 
   Daarnaast zullen elke 6 maanden volgende activiteiten uitgevoerd worden :
   – het koppelingshuis met smeervet voorzien via de 2 in het huis geplaatste smeernippels,
   – alle beweegbare delen van het koppelingshuis van olie voorzien

   Bij elke 10.000 km zal men :
   – het smeervet vervangen en de speling op de wielnaven opnieuw instellen
   – de slijtage ban de remschoenvoering controleren en eventueel de voering zelf en indien nodig de 
      volledige remschoenvoering vervangen, hetzelfde geldt ook voor de remschoenen
   – de onderdelen van de insteldraaiknop van de terugloopinstelling reinigen en eventueel smeren
   – de algemene werking van de remmen controleren
   – de remkabels smeren

   Op alle geverfde delen kunnen roestsporen voorkomen.  Deze delen reinigen, met grondverf bestrijken
   en dan 2 lagen dekverf aanbrengen.  Eventuele beschadigingen van het zinkbeslag zullen ook op deze
   wijze hersteld worden.

               7.  Onderhoud en kleine reparaties.

                         Na de eerste 50 km, later en na elk afgesloten seizoen zullen de bouten, moeren, schroeven zonder kop 
                         en splitpennen gecontroleerd en eventueel aangedraaid worden.

            Elke 2.500 km, tenminste telkens om de 6 maanden, zullen volgende activiteiten uitgevoerd worden :
                         – het koppelingshuis met smeervet voorzien via de 2 in het stootdemperhuis voorziene smeernippels
                         – assen van het handremsysteem van olie voorzien



                          Na 10.000 km zullen de volgende activiteiten uitgevoerd worden :
                          – het smeervet vervangen worden en de spelingen instellen
                          – de slijtage van de remschoenvoering controleren en eventueel de voering en de terugstelveer van
                             de remschoenen vervangen
                          – ingeval het nodig is zullen de wrijvende onderdelen van de insteldraaiknop van de remmen
                             gesmeerd worden
                          – de algemene werkingstoestand van de oploopinrichting controleren en eventueel herstellen
                          – de remkabels en de wrijvende onderdelen van het oploopmechanisme smeren

 Het onderstel zal regelmatig gecontroleerd worden.  Beschadigingen en lak zullen gereinigd worden en
 voorzien van grondverf, daarna worden 2 lagen dekverf aangebracht.
 Het enig onderhoud van het bovenstel of opbouw is gebaseerd op het netjes houden van de opbouw.
 Elementen uit laminaat zullen steeds nat gereinigd worden en het beste middel is wasmiddel voor het
 wassen van voertuigen.  Alle wrijvingen in de toplaag zullen met polyurethaan lakverf bestreken worden
 maar eerst zal de beschadigde plek ontvet worden, daarna zullen langs de binnenzijde 3 lagen 
 glasvezelmat met een basisgewicht van 300 g/m² gelegd worden, als je elke laag met hars overdekt. 
 Nadat de hars hard geworden is, zal men via de buitenkant de zichtbare beschadigingen gladstrijken.
 Nadat de toegevoegde stopverf droog is geworden, zal het oppervlak met schuurpapier glad gemaakt
 worden, van stof gereinigd en met emailverf bestreken worden.

 Alle vensters zullen met een zachte doek gewassen en met water veelvuldig gespoeld worden.  De
 vensters zullen tegen krassen beschermd worden.

 De voereingen van de wanden, matrasbeschermhoezen en gordijnen met wasmiddel voor tapijten en
 en meubelbeslag volgens de gebruiksaanwijzigingen reinigen.
 
 Meubel en keukenplaat met water waaraan wasmiddel werd toegevoegd reinigen en daarna met zachte
 doek droog wrijven.  Men mag zeker geen schuurmiddel of chemisch wasmiddel gebruiken, zij kunnen
 tot krassen, chemische beschadiging,... leiden.

 Voetbodem met warm water met wasmiddel reinigen.  Van tijd tot tijd de voetbodem met boenwas of een 
 ander conserveringsmiddel voor vloeren inwrijven.  Van tijd tot tijd alle bouten, moeren, bouten zonder
 kop controleren en eventueel vast zetten.


