Carado 448 buitenzijde Linkerzijde
1. Vuldop brandstof DIESEL
2. Vuldop schoonwatertank
3. Aftappunt vuilwatertank handel ligt in vakje bestuurdersdeur
4. Garagedeur

Carado 448 buitenzijde Rechterzijde
1. Gasflessen compartiment
2. Toegangsdeur camper
3. Elektrisch bedienbare opstap
4. Cassette toilet
5. 230 V aansluiting
6. Garagedeur
7. luifel
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Bedieningspaneel Carado
1. Hoofd aan/uitschakelaar
2. Indicatielamp aansluiting 230Volt
3. Indicatie niveau accu
4. Indicatie niveau tank schoonwater
5. Indicatie niveau tank vuilwater

Bedieningspaneel Koel / Vriescombinatie:
1. Aan/uit schakelaar koel/vries combinatie
2. Keuzetoets voeding koelkast achtereenvolgens: automatisch, 230V, gas, accu (accu
werkt alleen tijdens rijden)
3. Temperatuurregeling
4. Ontdooien
5. Indicatie storingen ( zie handleiding Koe/Vrieskast )
Voor een optimale werking dient de koelkast zo waterpas mogelijk te staan.
Is het warm weer, en de koelkast is nog niet koel, de koelkast langzaam op temperatuur
brengen, eerst een paar uur minst koude stand enzovoort.
Combiboiler warmwater/verwarming:
Zorg dat de gasfles open staat bij twijfel kunt u altijd controleren of het gas (gasfornuis) het doet.

Bedieningspaneel Kachel / Boiler:
Knop 1 buitenste ring om de zwarte knop 7
Op positie:
• 2: warmwater 60°
• 3: warmwater 40°
• 4: uit
• 5: verwarming
• 6: verwarming + warmwater
Zwarte knop 7 (in het midden) kachelstand stand 1 t/m 7 (laag‐hoog)
Combiboiler is in bedrijf als er een groen indicatielampje brand.
Brand er een rood indicatielampje dan controleren of de gasfles open staat weer op nul
(stand 4)
zetten, daarna weer inschakelen in de gewenste stand .

Legen toiletcassette en gebruik Toilet:
Toilet moet binnen dicht zijn (schuif zijkant toilet)

Foto 1

Foto 2

Handel 1 naar boven trekken, handvat 2 naar voren trekken.
Legen afvoer 3 naar buiten draaien gele dop verwijderen, legen op de daarvoor bestemde
plaatsen
knop 4 is voor de ontluchting.
Na leging cassette vullen met ca 120ml KEM Blauw via het toilet in de camper of via afvoer 3

Toilet gebruiken

1. Spoelen (waterpomp moet aanstaan)
2. Indicatielamp cassette vol(optie)

Cassette regelmatig legen!!!

