Voorzorgsmaatregelen tegen vorstschade voor CanaDream Winter MHA
CanaDream heeft speciale wintercampers (Maxi Motorhome MHA) die zijn uitgerust met verwarmde tanks,
geïsoleerde waterleidingen, dubbele beglazing en generatoren. Als u met vorst in deze camper reist, kunt u het
water gebruiken; u moet echter de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:
1. Laat de verwarming ALTIJD aan op minimaal 16 graden Celsius wanneer u zich niet in de camper bent. De
tanks zijn geïsoleerd, maar hebben ook de warme lucht van de verwarming nodig om te voorkomen dat
deze bevriezen. Zorg ervoor dat de verwarming altijd is ingesteld op Auto en Heat.
2. Zorg ALTIJD voor voldoende propaan om uw verwarming te kunnen blijven gebruiken. Vul uw
propaantank bij voordat deze bij ¼ is van de tank.
3. Zorg ALTIJD voor voldoende benzine in de tank. Het wordt aanbevolen om uw brandstoftank altijd voor
minimaal ½ vol te houden. OPMERKING! De generator werkt niet wanneer er minder dan ¼ benzine
aanwezig is.
4. Zorg dat de "ARCTIC PAC"-schakelaar ALTIJD is ingeschakeld. Deze schakelaar levert stroom aan de
verwarmingselementen op de tanks en zorgt ervoor dat de inhoud van de tanks niet bevriest. Deze
verwarmingselementen hebben ingebouwde thermostaten en worden alleen warm wanneer dat nodig is.
De ARTIC PAC werkt alleen als de camper is aangesloten op een externe stroomvoorziening op de
camping, of wanneer u de generator aan heeft of wanneer de motor draait.
5. Om het comfort te verhogen, dient u de slide ?s nachts en bij het verlaten van de camper volledig te
sluiten. Dit helpt tegen warmteverlies en vermindert dus hoe vaak de verwarming wordt ingeschakeld. De
thermostaat kan ingesteld worden op ongeveer 18 graden Celsius. Uiteraard kan deze temperatuur
worden aangepast aan uw persoonlijke comfortwensen.
6. Houd uw jaloezieën en gordijnen ?s nachts ALTIJD gesloten om warmteverlies te voorkomen.
7. Houd uw warmwaterboiler ALTIJD aan.
8. U kunt de camper NIET aansluiten op de waterkraan van uw camping. Gebruik alleen de watertank in de
camper.
9. Houd de isolatiekussens van de dakventilatie ALTIJD in. Open uw dakventilatie een beetje om
condenstatieproblemen te verminderen.
10. Houd de verwarming achter in de camper (indien aanwezig) ALTIJD aan wanneer de motor draait.
Wanneer de motor niet draait, sluit dan het kacheltje aan.

