Bästa Hobby kund!
Vi gratulerar dig till köpet av din nya husvagn från HOBBY och hoppas att den under en lång tid skall
vara en god reskamrat under årets vackraste dagar.
Läs noga igenom instruktionsboken även om du är van att köra med husvagn. På så sätt kan du
undvika felhantering och skador på husvagn och utrustning. Rätt hantering av husvagnens alla
tekniska detaljer ökar körglädjen och bidrar till att husvagnen behåller sitt värde.
Det finns ett omfattande återförsäljarnät till ditt förfogande. Utnyttja också erfarenheterna och sakkunskapen hos din återförsäljare, som du bör ha ett ingående samtal med innan du ger dig ut på din
första resa med din nya Hobby-husvagn.
Vi önskar dig och dina reskamrater många angenäma resor med din nya Hobby-husvagn.

HOBBY-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH
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1. Inledning

1.1 Allmänt

Våra husvagnar vidareutvecklas ständigt.
Vi ber om förståelse för att vi förbehåller oss rätten till ändringar av utrustning, form och teknik.
Utgående från beskrivningar i instruktionsboken
kan därför inte några anspråk göras gällande
mot HOBBY. Utrustningsnivån vid tidpunkten
för instruktionsbokens tryckning och kan på
motsvarande sätt överföras till alla planlösningsvarianter. Vi ber dig beakta att alla individuella
varianter inte kan beskrivas. Din återförsäljare
besvarar gärna speciella frågor beträffande utrustning och teknik
Din HOBBY–husvagn är konstruerad enligt
modern teknik och godkända säkerhetstekniska
regler. Trots alla skyddsåtgärder kan det hända
att personer eller husvagnen skadas om inte
säkerhetsanvisningarna i denna instruktionsbok
eller varningsanvisningarna på dekalerna i husvagnen
beaktas.

Innan du ger dig ut på din
första resa

Använd denna instruktionsbok inte bara som ett
uppslagsverk, utan bekanta dig grundligt med
den.
Fyll i garantikorten för inbyggnadsapparaterna
och tillbehörsdelarna i de separata
anvisningarna och skicka in garantikorten till
apparattillverkarna. Därigenom säkerställer du
dina garantianspråk för alla apparater.

HOBBY lämnar dessutom 5 års
garanti på husbilens täthet enligt
garantivillkoren. Vid bilens leverans
får du en garantibok „5 års garanti på
täthet“ från återförsäljaren.
Den årliga täthetsprovningen debite-		
ras. Obs! Om täthetsprovningen inteutförs gäller inte den 5-åriga täthets-		
garantin.

01-1

1.2 Märkning i handboken
1
Instruktionsboken förklarar husvagnen för dig på
följande sätt:

Texter och bilder
Texter som hänför sig till bilder står omedelbart
till höger om bilderna.
Detaljer i bilder (här: ingångsdörr) är markerade
med positionsnummer j.

Uppräkningar
- Uppräkningar görs punktvis och är markerade
med ett bindestreck före.

Åtgärdsanvisningar
• Åtgärdsanvisningar presenteras också i
punktform och börjar med en
uppräkningspunkt.

Anmärkningar
Här hänvisas till viktiga detaljer
som garanterar att husvagnen och
tillbehörsdelarna fungerar korrekt.
Till följd av olika utrustning är vissa
avvikelser från beskrivningen möjliga.

Varningar
Varningar gör dig uppmärksam på
faror, som kan leda till att material
eller till och med människor kommer
till skada om de inte beaktas.

Miljötips
Miljötips gör dig uppmärksam på
möjligheter hur du kan minska
belastningen på miljön.
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2. Säkerhet
2.1 Allmänt

Nycklar
Tillsammans med husvagnen levereras följande
nycklar:
- Två nycklar, som passar till följande lås:
- ingångsdörren.
- serviceluckorna.
- toalettluckan
- Gasolkoffertens lock
- Färskvattentankens lås
På och i husvagnen har varnings- och
hänvisningsdekaler satts upp. Dessa
finns till för din säkerhet och får inte
avlägsnas.

Nödfallsutrustning
För att du skall vara förberedd för ett nödfall bör
du alltid ha följande utrustning till hands.
100 m

- Förbandslåda
- Varningstriangel
- Reflexväst

Skyddsåtgärder för att förebygga brand
Skyddsåtgärder för att förebygga
brand
• Lämna inte barn ensamma i fordonet.
• Håll brännbara material borta från radiatorer,
värmeelement och kokplattor.
• Ändringar på elsystemet, gasolsystemet eller
monterade apparater får endast utföras av
auktoriserad fackverkstad.
• Placera en brandsläckare nära huvudingången.
• Placera en brandfilt i närheten av spisen/
gasolköket.
• Läs anvisningarna på brandsläckaren.
• Håll ev. utrymningsvägar fria.
• Informera dig om de säkerhetsåtgärder som
vidtagits på området.
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Brandbekämpning
• Evakuera samtliga personer i bilen och husvagnen.
• Stäng huvudspärrventilen på gasolflaskan och
förbrukarnas gasolspärrventiler.
• Bryt elförsörjningen.
• Larma och kalla på brandkåren.
• Bekämpa bara elden om detta kan göras utan
risk.

2.2 Före körning
Som fordonsägare/förare ansvarar du för husvagnsekipagets tillstånd. Därför bör du beakta
följande punkter.

Utvändigt
Gå runt ekipaget och förbered färden på
följande sätt.

Förberedelse av fordonet
• Husvagnen skall vara korrekt kopplad
(se anvisning Säkerhetskoppling WS3000).
• Lossa husvagnens parkeringsbroms och häng
upp rivlinan på dragfordonets kulhals.
• Dra åt hjulskruvarna efter ca 50 km körning.
• Anslut den 13-poliga stickkontakten till drag
bilen.
• Kontrollera fordonsbelysningen.
• Veva upp stödbenen och stödhjul och säkra
dessa.
• Stäng gasolflaskorna (värmning under körning
är förbjuden)
• Töm avloppstanken.
• Stäng gasolkofferten.
• Ställ in ytterbackspeglarna på dragfordonet.
• Kontrollera husvagnens däcktryck
(se däcktryckstabellen).
• Stäng alla fönster.
• Stäng serviceluckorna.
• Stäng och lås takluckorna ordentligt.
• Släck förtältslampan.
• Stäng och säkra ingångsdörren.
• Dra bort eventuellt ansluten 230 V-nätsladd
från stickuttaget på utsidan.
• Dra in eventuell tv-antenn så långt det går
resp. fäll ned SAT-parabolskärmen.
• I förekommande fall säkras taklasten och surras mot förskjutning.
• I förekommande fall säkras cyklar och surras
mot förskjutning.
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• På vintern ska taket vara snö- och isfritt innan
du startar.

Inne i husvagnen
Även inne i husvagnen bör du göra vissa förberedelser.

Förberedelser invändigt
• Lägg undan lösa föremål och stuva in dem i
fack.
• Tunga och/eller skrymmande föremål (t.ex.
radio, förtält, dryckesbackar) skall säkras
mot förskjutning innan färden påbörjas.
• Koppla eventuellt om kylskåpet till 12 V-drift
• Släck innerbelysningen.
• Säkra alla vätskor, även i kylskåpet, mot att
rinna ut.
• Stäng gasolflaskornas huvudventil och 		
snabbventilerna för de enskilda gasolförbrukarna.
• Lås ordentligt dörrar (även kylskåpsdörren),
utdragslådor och luckor.
• Lås köksutdragslådornas centrallås.
• Lås skjutdörren.
• Sänk ned och säkra bordet
• Säkra mediautdraget, mediaovalen eller
TV-hållaren.

Det är enligt lag förbjudet att vistas i
husvagnen under körningen.
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2.3 Lastning

För lastning gäller
• Lasta jämnt.Tunga eller skrymmande föremål
skall placeras i de nedre förvaringslådorna.
• I husvagnar med tandemaxel skall vikten fördelas jämnt på båda axlarna.
• I innerutrymmet stuvas packning i skåp och
förvaringsfack.
• Lätta föremål såsom kläder och handdukar
stuvas in i väggskåpen.
• Säkra dörrar och luckor.
• Kontrollera efter lastning den tekniskt tillåtna
totala massan och axeltrycket/-en.

Överbelasta inte fordonet! Beakta 		
ovillkorligen husvagnens tillåtna to-		
talvikt, max axellaster samt tillåten 		
höjd, bredd och längd.
Den maximalt tillåtna massan, som
anges i registreringshandlingarna
och maximalt tillåten stödlast får inte
överskridas.
Ju lägre husvagnens tyngdpunkt
ligger desto bättre blir väghållningen.
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Lastutrymmen i husvagnen

- Lätta föremål j såsom handdukar och underkläder.
- Medeltunga föremål k såsom kläder, linne
och livsmedel.
- Tunga föremål l som t.ex. förtält, båtmotor
eller flaskkorgar.

1
2
3

Om husvagnen utrustas med en bakre cykelhållare skall den kultryckreducering som cyklarna
leder till kompenseras genom den övriga lasten.

Belastning på bilens draganordning
Endast ett korrekt kultryck på bilens dragkula ger
husvagnsekipaget optimal stabilitet och trafiksäkerhet. Kultrycket är belastningen som husvagnens dragstång har på bilens kopplingskula.

Beakta följande för rätt belastning
4

• Ställ in stödlasten korrekt. Använd t.ex. en
vanlig badrumsvåg, som med hjälp av en
trälist (ca. 400 mm lång) placeras vågrät 		
under kopplingsklon. En grov skattning av
stödlasten kan i förek. fall göras med den
stödlastvåg m som finns integrerad i stödhjulet. Släpvagnsstången skall vara vågrät vid
vägningen.
• Kontrollera belastningen på draganordningen
före varje färd!
• De angivna vikterna (se instruktions-		
bok eller typskylt) samt tillåten totalvikt av
dragfordon och släp får inte överskridas!
Så här ställs belastningen in korrekt:
1. Beräkna maxvikten för aktuellt dragfordon
(bilens handlingar, typskylt, tyngds kylt).
2. Det maximala kultrycket på Hobby husvagnar är 100 kg.
3. Ställ genom skicklig lastning in släpets tyngd
på det lägre värdet. Utnyttja dock detta värde
fullständigt.
4. Det lägre värdet för angivet kultryck på draganordningen får inte underskridas.
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2.4 Körbeteende

Köra
Provkör husvagnen eller säkerhetsträna innan du
startar för en längre färd för att göra dig förtrogen
med husvagnsekipaget. Öva också backning.

Zum Fahren gilt
• Underskatta inte ekipagets längd och bredd.
• Var försiktig när du kör in genom infarter och
portar.

• Vid sidovind, is eller våt vägbana kan ekipaget
börja pendla.

• Anpassa körhastigheten till väg- och trafikförhållandena.

• Om ekipaget börjar pendla i en nedförsbacke,
bromsa försiktigt men snabbt när ekipaget bildar
en linje, dvs. är sträckt.
• Accelerera aldrig när eikpaget pendlar.
• Kör aldrig snabbare nedför backar än uppför.
• När du kör om eller blir omkörd av långtradare
eller bussar kan sug uppstå. Det kan leda till att
fordonskombinationen börjar wobbla och hamna
ur kontroll.

Körning i kurvor
Ekipaget är väsentligt längre än en vanlig personbil.

Vid körning i kurvor gäller
• Sväng inte för kraftigt i kurvor och kör inte för
fort i dem.
• När du tar av i en korsning bör du ta svängen
något vidare än vanligt.
• Tänk på att husvagnen svänger ut över bakpartiet.

Bromsar
Ett släpvagnsekipage har ett annat inbromsningsbeteende än ett enskilt fordon. Av den
orsaken är det framför allt lämpligt för förare som
inte är vana vid husvagnsekipage att göra några
försiktiga bromsprov på ett lämpligt område.
Bromssträckan för ekipaget är längre än för ett
enskilt fordon. Därutöver påverkas det kraftigt av
hur husvagnen är lastad.

02-6

Vid inbromsning gäller
• Tänk på den förlängda bromssträckan, framför
allt vid våt vägbana
• Vid körning i kuperat terräng bör du inte an
vända en högre växel vid körning nerför backar än uppför.
• Vid långa körningar i bergig terräng kan hjulbromsarna blir mycket heta när husvagnen
skjuter på. Stanna ekipaget och låt bromsarna
svalna.

Backning
Din Hobby husvagn har ett bromssystem med
backautomatik. Den möjliggör backning utan att
bromsen trycker på, eftersom påskjutsanordningen
inte kan skilja mellan påskjutning och backning av
husvagnen. Vid backning av husvagnen måste till
att börja med ett litet restbromsmoment övervinnas
för att aktivera backningsautomatiken. Därefter kan
husvagnen backas utan problem. Vid nästa rörelse
framåt återställs sedan automatiskt den vanliga
bromsberedskapen.
Vid backning är husvagnens broms
avaktiverad.

Vid backning gäller
• Husvagnen svänger ut i motsatt riktning jämfört med den riktning som du styr dragfordonet.
• Vid backning bör du ta en dirigerare till hjälp.

Rangering
Ekipaget är väsentligt längre än en vanlig personbil.

Vid rangering gäller
• Även när ytterbackspeglarna är korrekt inställda finns det en stor död vinkel.

• Tag hjälp av en dirigerare vid parkering på
svåröversiktliga ställen.
För rangering av husvagnen får
endast rangeringshandtagen framtill och baktill på vagnen användas,
tryck inte mot plastdelar eller väggar.
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2.5 Efter resans slut

Val av uppställningsplats
Vid valet av uppställlningsplats gäller
• Välj en uppställningsplats som är så vågrät som
möjligt.
• Kontrollera vid insteget att vagnen står vågrät
(Viktigt för kylskåpets funktion).
• Längsgående lutningar balanseras med det
främre stödhjulet.
• Lutning i tvärriktning skall kompenseras med
lämpliga brädor eller kilklossar under ett hjul..

Balansera inte nivåskillnader med
stödbenen

Fordonssäkring
Beträffande fordonssäkringen gäller
• Drag åt handbromsen.
• Veva bara ned stödbenen så långt att axeln
fortfarande bär med. (Veven sitter fastsnäppd
på gasolkoffertens botten.)
• Om marken är mjuk placeras brädor under
stödbenen.
• Säkra hjulen med kilklossar. Placera kilar
bakom hjulen om marken lutar.
En fjäderackumulator på handbromsspaken ser till att bromsarna inte kan
lossa sig av sig själva, inte ens när
det sker en rotationsriktningsändring
från framåt till bakåt. Vid aktiverad
backningsautomatik skall handbromsspaken skiftas via dödpunktsläget och
ända till ändläget.
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Koppla om elförbrukare
Vad gäller omkopplingen av elförbrukarna
gäller följande.
• Öppna huvudspärrventilen på gasolflaskan och
de gasolspärrventiler som förbrukarna behöver.
• Koppla om kylskåpet från 12 V till 230 V.
Vid standardmässigt (DIN ISO 146)
anslutet släputtag på dragfordon
uppladdas inte dragfordonets batteri
vid frånslagen tändning om kylskåpet
inte kopplats om från 12 V.

Vattensystem
Vatten som står kvar i färskvattentanken eller i
vattenledningarna är efter en kort tid onjutbart.
Kontrollera därför före varje användning att
vattenledningarna och färskvattentanken är rena,
vid behov behandla dem med tankreningsmedel
och skölj sedan noggrant med riklig mängd rent
vatten.

Bra desinfektions- och reningseffekt
uppnås även med tandreningsmedel
(1 tablett per 1 liter vatten).
Vattenförsörjningsanläggningen uppfyller minst kraven på modern teknik
per 03/09 (direktivet 2002/72/EG).

02-9

02-10

3. Chassi, Registrering
3.1 Allmänt

Ramdelar och axlar är delar av chassit. Det får inte
göras några tekniska förändringar. I annat fall kan
typgodkännandet upphöra att gälla!
Tekniska ändringar får endast göras
med tillverkarens tillstånd.
För att bibehålla säkerheten är det lika viktigt att
sköta husvagnens chassi som bilens. Underhållet
bör utföras av din Hobby-återförsäljare. Vid byte
av delar skall originaldelar användas.
Husvagnar får principiellt inte dras av
lastbil, pickup eller buss. Vid en sådan användning finns risk för skador.

3.2 Dragbalkar/
längsbalkar

Längsgående länkarmarna och dragskalmarna är
sammankopplade med konflänsskruvar (förutom
på one-piece-chassi). Vid de regelbundna servicetillfällena skall alla förskruvningar kontrolleras
och vid behov efterdras (105 Nm).
Skadade eller snedvridna delar skall
genast ersättas. Brustna dragbalkar
får inte repareras. Skadade komponenter får inte repareras.
På chassiet får varken borras eller
svetsas.

Moverförberedelse

1

Alla husvagnschassier är standardmässigt förberedda för utrustning av en speciell Truma-mover.
För montering finns i vardera längdbalkarna
fyra borrhål j för montering av movern k i
utförandet H SE (enkelaxel) eller H TE (tandemaxel). Beroende av längdbalkens profil, hjuldimension och monterad axel måste movern stabiliseras med ett vinkelstöd som förbinder movern
och axelröret.
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2

3

Truma Mover H SE / H TE är godkänd och har
ett Allmänt trafiktillstånd (ABE) för Tyskland. En
besiktning av en expertorganisation (TÜV, DEKRA)
krävs inte. ABE måste medföras i fordonet.

I dessa borrhål får endast Truma
Mover i varianterna H SE och H TE
monteras.
Montering av movern utan vinkelstöd
l är inte tillåtet.
På WLU-modellerna kan movermodellerna H SE / H TE inte monteras
eftersom monteringsutrymmet blockeras av varmluftstyrningen.
På fordon på vilka movermodellerna
H SE / H TE inte kan eller får monteras, kan som alternativ Truma-standardmover SE och. TE användas.
För ytterligare information eller montering av komplett system kontakta
din Hobby-återförsäljare.

3.3 Säkerhetskoppling
WS 3000

Husvagnen är utrustad med en säkerhetskoppling inklusive riktningsstabilisering, som undertrycker wobblings- och nigningstendenser hos
husvagnen. Detta system uppfyller kraven i ISO
11555-1 och är godkänt för hastigheter upp till
100 km/tim.
Beakta även tillverkarens instruktionsbok och säkerhetsanvisningar.
Observera: Med en säkerhetskoppling kan fysikaliska lagar inte sättas ur
spel. När gränsvärdena (hastighet och
viktförhållanden) överskrids, förblir följderna av bristande friktion mot vägen
och sidostyrningskraft förarens ansvar.
Den förbättrade säkerhetsutrustningen
är inget argument att öka risknivån.
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Förbereda tillkoppling/frånkoppling
• Vid tillkoppling/frånkoppling öppnas dragkule-

1

kopplingen. (Spaken i läge j)

2

3

Vid förhöjt kultryck kan till- och frånkopplingen underlättas med ett stödhjul.

Tillkoppling
• Den öppnade dragkulekopplingen sätts på
fordonet dragkula. Med ett tryck nedåt, för det
mesta räcker det med kultrycket, låses dragkulekopplingen. (Spak i position k)
Det är mycket viktigt att kulkopplingen
är metalliskt blank och fri från fett.

Kontrollera tillkoppling
• Die Zugkugelkupplung ist geschlossen, wenn
4

Dragkulekopplingen är stängd när spaken är i
läget k eller l och när tillkopplingsindikeringens m gröna stift syns.
Om WS 3000 inte kopplas till kulkopplingen på rätt sätt kan husvagnen lossna
från dragbilen.

Aktivering av stabiliseringsanordningen
• För detta skall enhandsgreppet föras från den
3

stängda positionen k och nedåt till anslaget,
position l . Då spänns det fjäderpaket som
skapar motpressningskraften på kopplingskulan
via friktionselementen.
Enhandsgreppet ligger därefter cirka parallellt
med dragstångsaxeln.

Frånkoppling av stabiliseringsanordningen
• Drag enhandsgreppet långsamt uppåt,
position k, för att stänga av stabiliseringen.
Körning utan aktiv stabiliseringsanordning är visserligen möjlig (t.ex. vid
rangering), men rekommenderas inte.
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Frånkoppling

1
2

3

6

• Lossa påskjutningsanordningen så att vikbälgen o är sträckt.
• Lossa fånglinan och drag av den 13-poliga
stickkontakten.
• Drag manöverspaken långsamt uppåt till läget
k för att koppla ifrån stabiliseringen.
• Drag spaken bakåt och lyft den samtidigt till
positionen j så att kopplingen öppnas.
• Efter att det främre stödhjulet skruvats ut kan
husvagnen skiljas från dragfordonet.
Om husvagnen inte används under
en längre tid bör den ställas av med
stängd dragkulekoppling.

Kontroll av stabiliseringsanordningen

5

Efter tillkoppling och aktivering av stabiliseringsanordningen kan friktionselementens
skick kontrolleras:
- Om slitageindikeringen n är i det gröna OKområdet är friktionsbeläggningarna lämpliga
att användas vid körning.
- Om indikeringen står i det gula
övergångsområdet måste friktionselementen
omgående bytas ut.
- Om indikeringen är i det röda STOPP-området
finns inte längre någon stabiliseringsfunktion.
Godkännandet för 100 km/tim gäller då inte
längre.
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3.4 Främre stödhjul
Skruva upp och säkra
4

1
3

• Koppla till husvagnen till dragfordonet och
justera in det främre stödhjulet j mot husvagnens bakdel.
• Lossa vredskruven k.
• Drag upp spindelröret l så långt det går.
• Drag åt vredskruven k.
• Skruva upp det främre stödhjulet så långt det
går genom att vrida veven m medurs. Säkra
sedan mot förvridning.
Det främre stödhjulet skall alltid vara
helt uppdraget och säkrat vid färd.

2

Sänka ned

4

3

2

• Lossa vredskruven k.
• Sänk spindelröret l såpass mycket att det
främre stödhjulet är ca. 70 mm från marken.
• Drag åt vredskruven k.
• Sänk ned det främre stödhjulet genom att
vrida veven m moturs tills hjulet nått marken.
• Koppla bort husvagnen från dragfordonet och
skruva ev. ut det främre stödhjulet ytterligare.
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3.5 Parkeringsbroms

1

Bromsanläggningens komponenter och då framför allt påskjutningsanordningen, överföringsanordningen och hjulbromsen är testad i enlighet
med gällande EG-direktiv och får endast användas i den godkända kombinationen.
Bromssystemet är en del av det allmänna typgodkännandet. Om du modifierar delar av bromssystemet upphör typgodkännandet att gälla. Ändringar
får bara göras med tillverkarens godkännande.

Parkering och uppställning av
ekipaget
Vid parkering eller uppställning av ekipaget skall
husvagnens parkeringsbroms dras åt.

Åtdragning av parkeringsbroms
• Drag parkeringsbromsen uppåt i handtaget

j ända till anslaget. Genom gastrycksfjädern
trycks parkeringsbromsspaken in i ändpositionen.

Lossning av parkeringsbroms
• Skruva tillbaka parkeringsbromsspaken framåt
till utgångsläget.
Vid parkering av husvagnen efter
backning skall handbromsspaken
skiftas om över dödpunktspositionen
och till ändläget för att säkerställa att
handbromsen har full verkan.

Uppfångningsbroms
Uppfångningsbromsen är kombinerad med
parkeringsbromsen. Om husvagnen oavsiktligt
skiljs från dragfordonet spänns handbromsspaken genom fånglinans k dragverkan och dras
över dödpunkten. Parkeringsbromsen aktiveras
och husvagnen nödbromsas. Det förhindrar att
husvagnen rullar vidare obromsat efter att den
skiljts från dragfordonet.

2
Fånglinan skall fästas i dragfordonet
innan färden påbörjas.
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3.6 Påskjutsbroms och
julbromsar

Påskjutningsbromsansläggningen består av
påskjutningsanordningen, en överföringsanordning och hjulbromsarna. Genom påskjutningen
på dragfordonet säkerställs att husvagnen bromsas in automatiskt. Det innebär att påskjutningsbromsen fungerar oberoende av dragfordonets
bromssystem. Den genererade bromskraften
beror i huvudsak på hur kraftigt dragfordonet
bromsas in och hur tung husvagnen är. En stötdämpare, som är integrerad i påskjutningsanordningen och som har en definierad påskjutningströskel ger å ena sidan en bekväm påskjutning och förhindrar å andra sidan att husvagnen
bromsar när foten tas bort från dragfordonets
gaspedal eller vid växling.

Kontroll av påskjutsbroms:
1. Om dragstången vid åtdragen parkeringsbroms kan skjutas in längre än till hälften
(ca 45 mm) måste bromssystemet omedelbart
justeras i en fackverkstad.
2. Kontrollera funktionen genom att dra åt parkeringsbromsen och skjuta husvagnen bakåt
tills bromsspaken slår över fullständigt. Skjut
sedan in säkerhetskopplingen i påskjutsbromsen. Gastrycket i den hydrauliska dämparen
måste automatiskt köra ut dragstången till
nolläget. Om detta dröjer mer än 30 s måste
påskjutsbromsen kontrolleras i en fackverkstad.

Hjulbromsar
Vid de använda hjulbromsarna rör det sig om ej
automatiskt efterjusterande trumbromsar med en
vägberoende backningsautomatik. Hjulbromsbeläggen är förslitningsdelar som måste kontrolleras i intervaller om 5000 km eller senast efter ett
år. Ett tydligt tecken på nedslitna bromsbelägg är
att säkerhetskopplingen kan skjutas in mer än ca
45 mm vid ovan beskriven kontroll av påskjutsbromsen. Om så är fallet måste hjulbromsarna
justeras i en fackverkstad eller bromsbackarna
bytas ut vid behov.
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Bromsbeläggen måste regelbundet
efterjusteras av en verkstad för att
jämna ut slitaget på beläggningarna
och för att minimera och jämna ut
aktiveringsvägarna på hjulbromsarna
och därmed också på påskjutningsanordningen.

• Se till att bromsarna kyls i tillräcklig
grad vid körning i branta nedförsbackar.
• Lägg i en låg växel på dragfordonet
och kör utför med måttfull hastighet.
• Räta ut hela ekipaget så ofta det
går för att undvika en kontinuerlig
påskjutning från husvagnen.
• Använd parkerings- och mötesplatser för avkylning av bromsarna.

3.7 Stödben
Stödbenen finns i den främre och bakre delen
under husvagnen.

Skruva ut stödbenen
• Parkera om möjligt fordonet vågrätt.
• Om marken under husvagnen är mjuk placeras
underlag under stödbenen runt husvagnen, för
att förhindra att den sjunker ned.
• Skruva ut stödbenen.
Stödbenen får bara användas för att
stötta husvagnen, men inte för att rikta
eller lyfta den.

Skruva in stödbenen
• Skruva in stödbenen med veven tills de är i en
vågrät position.
Veven för stödbenen sitter framtill i gasolkofferten,
fastspänd på bottnen.
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3.8 Registrering

Alla fordon som kör på allmänna vägar skall vara
registrerade.Det gäller även din nya husvagn.
Registreringen görs hos den myndighet som
ansvarar för registrering av fordon.
Vid registreringen skall du förelägga:
- Fordonsintyg
- Försäkringsbrev
- Identitetshandling
Glöm inte att vid behov ansöka om lämplig tempo 100-plakett.

3.9 Besiktning

Första besiktningen görs senast fyra år efter
den månad som fordon ett togs i bruk (se
registreringsbeviset). Nästföljande besiktningar
görs två år efter föregående fullständiga besikning. Besiktiningen genomförs av Svensk Bilprovning.

Vid varje besiktning skall du förelägga
- fordonsintyg
- giltiga gasolprovningsintyg för gasolinstallationen.
Förstagångsintyget får du tillsammans
med fordonsintyget.

Husvagnens identifieringsnummer (FIN)
Husvagnens identifieringsnummer med 17 positioner sitter antingen höger fram på dragstången
(modellerna 400 - 650) eller till höger på den
främsta tvärbalken (modellerna 695/780).
Dessutom finns FIN instansat på fabriksskylten.
Ange FIN vid förfrågningar och när du besöker
återförsäljaren.
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Fabriksskylt
Godkännandenummer
Husvagnens identifieringsnummer (FIN)
max totalvikt

max axeltryck axel 1
max axeltryck axel 2

Fabriksskylten sitter på högra sidoväggens främre, nedre parti.
Fabriksskylten får inte avlägsnas eller
förändras.

3.10 Tempo 100-duglighet

Se tabell här nedan och på följande sidor.
Husvagnar från Hobby är tekniskt utrustade för
en hastighet på 100 km/tim.Det innebär att en
maximal hastighet på 100 km/tim är tillåten vid
lämpligt dragfordon och specialtillstånd.
Kör aldrig fortare än 100 km/tim,även om den
högsta tillåtna hastigheten är högre i vissa länder.
Den högsta tillåtna hastigheten i Tyskland är 80
km/tim.
Under vissar förutsättningar är det i enlighet med
den 9:e undantagsförordingen till StVO (tyska vägstrafikförordningen)sedan oktober 1998
möjligt att köra husvagnsekipage på allmänna
motorvägar och motortrafikleder i 100 km/tim.
Närmare information om detta kan du få hos din
HOBBY-återförsäljare,TÜV/DEKRA-teststationer
och hos ADAC och DCC.
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3.11 Viktdefinition

Definition av massorna (vikterna) för husvagnar
För att beräkna massorna (vikterna) och de laster
som erhålls ur dessa för husvagnar gäller EG-direktivet 97/27/EG. Dessa bestämmelser motsvarar
i hög grad normen DIN EN 1645-2. Nedan beskrivs
de använda begreppen och beräkningsgrunderna.
1. Tillåten totalvikt
Uppgiften om den tillåtna totalvikten baserar på
det Hobby-Wohnwagenwerk angivit. Denna har
tagits fram efter utförliga beräkningar och försök
och får av säkerhetstekniska orsaker under inga
omständigheter överskridas.
2. Egenvikt inkl basutrustning
Egenvikt inklusive basutrustning motsvarar summan av den seriemässigt tillverkade husvagnen
inklusive all standardutrustning som monterats vid
fabriken (t.ex. allt-inklusive-paketet) och i tilläggsgrundutrustningen (se punkt 3).
3. Grundutrustning
Grundutrustningen omfattar alla utrustningsdetaljer
och vätskor, som krävs för en säker och korrekt
användning av husvagnen. Till detta hör vikterna av
gasol, vatten och el (elförsörjningsdetaljer se 13.3).
4. Tillåten belastning
Lasten är differensen mellan ”Tillåten totalvikt”
minus ”egenvikt inkl basutrustning”.
5. Extrautrustningen
Extrautrustningen är all utrustning utöver den utrustning som monterats av Hobby eller av Hobbys
återförsäljare.
Tomvikten avser en standardutrustad husvagn.
Vid monteringen av extrautrustning ökar den egna
vikten.
Innan första gången du använder husvagnen bör
du väga det på en godkänd fordonsvåg. På så sätt
kan du fastställa den maximala lasten för just din
husvagn.
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Om du inte är säker på om du överlastat husvagnen bör du väga den på en
allmän våg.
Om husvagnen överlastas kan däcken
skadas eller till och med explodera. I
en sådan situation finns det risk för att
ekipaget hamnar ur kontroll. Du sätter
dig själv och övriga trafikanter i fara.
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4. Hjul, däck
4.1 Däck

Använd bara sådana däck som enligt fordonsdokumenten är godkända för husvagnen. Andra
däcksstorlekar får bara användas efter godkännande av tillverkaren.
• Kontrollera regelbundet däcken avseende
slitage, mönsterdjup och yttre skador
• Använd alltid däck av samma typ och samma
utförande (sommar- eller vinterdäck).
• Kör försiktigt de första 100 km med nya däck
så att däckens vidhäftningsförmåga utvecklas
fullständigt.
På husvagnar med tandemaxlar är
däckslitaget i allmänhet högre.

4.2 Däcktryck

Kontrollera däcktrycket i alla däck och reservhjulet
(ingår inte i standardutrustningen) en gång i månaden och framför allt innan längre resor.

Vid kontroll av däcktrycket gäller
• En gång i månaden, dock allra senast en gång

1

2

3

var tredje månad. Innan varje idrifttagning kontrolleras och korrigeras däcktrycket.
• Om en körning med för lågt lufttryck är oundviklig (från campingplatsen till nästa bensinstation)
bör maxhastigheten vara högst 20 km/tim.
• Kontrollen görs när däcken är kalla.

För däcktrycket gäller
- Korrekt däcktryck j
- För lågt däcktryck k
- För högt däcktryck l
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Ett för lågt däcktryck leder till att
däcket överhettas. Följden kan vara
svåra skador på däcken.
Uppgifter på korrekt däcktryck hittar
du i tabellen Hjul/däcktryck i kapitlet
„Tekniska data“ eller på dekalerna i
gasolkofferten samt på hjulkapslarna.

4.3 Profildjupet,
däckens ålder

Byt ut däcken senast när profildjupet är 1,6 mm.
Däck åldras också när de används
sällan eller inte alls.

Däckens ålder
Byt ut däcken efter 6 år, oberoende av profildjupet. Materialet åldras och däcken blir spröda.
Det fyrsiffriga DOT-numret på däckets sida (ev.
insidan) anger tillverkningsdatum. De två första
siffrorna anger tillverkningsvecka, de båda senare siffrorna tillverkningsåret.
Exempel:
DOT 0408 betyder vecka 04 tillverkningsår 2008.
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4.4 Fälgar
Använd bara fälgar, som anges i typgodkännandet.
Om du vill använda andra fälgar, skall du beakta
följande punkter.

Innan du börjar använda andra fälgar
gäller
-

Storlek
Utförande
Inpressningsdjupet och
Bärkraften skall vara tillräcklig för den tillåtna
totalvikten.
- Fästskruvens kon skall motsvara fälgutförandet.

Ändringar är bara tillåtna efter tillverkarens godkännande.
De exakta uppgifterna hittar du i fordonsdokumenten.

För hjulskruvar gäller
- Hjulskruvarna skall kontrolleras första gången
efter 50 km och därefter i samband med normala
servicetillfällen.

Åtdragningsmoment
- För stålfälgar: 110 Nm
- För aluminiumfälgar: 120 Nm

Observera: Vid byte av fälgar (stål ->
aluminium / aluminium ->
stål) är det mycket viktigt att rätt hjulskruvar används!
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4.5 Byte av hjul
Förbereda hjulbytet

1

1

1

• Vid byte av hjul skall husvagnen vara kopplad
till dragfordonet.
• Parkera ekipaget på jämn och fast mark.
• Vid punktering på allmän väg skall körbanan
säkras med varningstriangel och blinkljus.
• Dragfordon: dra åt handbromsen, ställ hjulen
rakt fram, lägg i en växel eller vid automatväxel
läget P.
• Husvagn: dra åt handbromsen, låt stödhjulet stå i
körriktning, avaktivera stabiliseringsanordningen
(Observera! Öppna inte helt).
• Tag fram stoppkilarna j ur gasolkofferten.

• Placera stoppkilarna j framför och bakom det
fortfarande intakta hjulet, för att säkra fordonet.
• Lossa hjulskruvarna ett par varv innan husvagnen lyfts upp.

• Reservhjulet (ingår inte i standardutrustningen)

k kan vara placerat framtill vid gasolkofferten
(speciell hållare krävs).

2
Om husvagnen har lättmetallfälgar
och om ett reservhjul med stålfälg
skall monteras, är det viktigt att
använda hjulskruvar som passar till
stålfälg.
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Placera endast domkraften på de
härför avsedda ramdelarna!
Till exempel på axelröret till balansgruppen eller på den längsgående
balken vid axelinfästningen.
Om domkraft appliceras på andra
ställen kan detta leda till skador på
fordonet eller till och med olyckor
genom att husvagnen ramlar ner!
Domkraft får bara användas för byte av
hjul. Den får inte användas, för arbeten
under fordonet.
Stödbenen får inte användas som
domkraft!
Domkraften ingår inte i standard-utrustningen.
Efter att hjulet bytts ut skall hjulskruvarna efterdras efter 50 km körning.

Byte av hjul
• Placera domkraften på axelröret till balansgruppen eller på den längsgående balken vid axelinfästningen nära det hjul som skall bytas.
• Vid husvagn med dubbelaxel skall domkraften
alltid appliceras under den bakre axeln. En
hydraulisk domkraft rekommenderas (ingår ej
i leveransen).
• Om marken är mjuk placeras ett stabilt underlägg under domkraften, t.ex. bräda.
• Lyft vagnen tills hjulet befinner sig 2 till 3 cm över
marken.
• Ställ upp den manuella domkraften på nytt om
den snedställs vid upplyftning.
• Tag bort hjulinfästningsskruvarna och hjulet.
• Sätt på reservhjulet på hjulnavet och rikta in.
• Skruva in hjulinfästningsskruvarna och drag lätt
åt dem korsvis.
• Sänk ned vagnen med domkraften och tag sedan bort den.
• Drag åt hjulinfästningsskruvarna jämnt med hjulnyckeln. Hjulskruvarnas åtdragnings-momentet
är för stålfälgar 110 Nm och för aluminiumfälgar
120 Nm.
• Lossa handbromsen och återaktivera stabiliseringsanordningen.
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Du bör alltid ha ett användbart reservhjul till hands. Byt därför omedelbart
ut det defekta hjulet.

Däckreparationssats
Använd inte reparationssatsen om
däcket skadats genom att det körts
utan luft. Små stickskador, framför
allt i däckets löpyta kan tätas med
reparationssatsen. Drag inte ut främmande föremål (t.ex. skruvar eller
spikar) ur däcket. Reparationssatsen
kan användas vid temperaturer ned
till ca. -30°C.

A Skaka flaskan. Skruva på påfyllningsslangen j
på flaskan (på så sätt går det hål i folieförslutningen)

B Skruva av ventillocket från däcksventilen. Skruva
ut ventilinsatsen k med ventilutskruvaren. Lägg
inte ventilinsatsen k i sand eller smuts

C Drag av förslutningsproppen m från påfyllningsslangen j . Skjut på påfyllningsslangen
på däcksventilen.
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D Håll påfyllningsflaskan med påfyllningsslangen
nedåt och tryck ihop. Tryck in hela flaskans
innehåll i däcket. Drag av påfyllningsslangen
j och skruva in ventilinsatsen k med ventilavskruvaren i däcksventilen.
E Skruva på luftslangen n på däcksventilen.
Tryck in stickkontakten o i cigarettändaruttaget. Pumpa upp däcket p. Använd inte den
elektriska luftpumpen i mer än 8 minuter. Risk för
överhettning. Om lufttrycket inte kan uppnås, kör
du fordonet ca. 10 meter framåt eller bakåt så
att tätningsmedlet sprider sig i däcket. Upprepa
uppumpningen.
Fortsätt omedelbart färden så att tätningsmedlet
kan sprida sig i däcket.
Maximal hastighet är 80 km/tim. Kör försiktigt,
framför allt i kurvor.
Kontrollera däcktrycket efter 10 minuters körning.
Om däcktrycket fallit under detta minimivärde q
får du inte fortsätta färden.
Om minimivärdet fortfarande indikeras q korrigeras däckstrycket i enlighet med däckstryckskylten i gasolkofferten. Kör försiktigt till nästa
verkstad och låt byta ut däcket.
Olycksfallsrisk: Om det nödvändiga
lufttrycket inte heller nu kan uppnås
är däcket alltför skadat. I detta fall kan
däcket inte tätas genom reparation.
Fortsätt därför inte färden. Kontakta en
servicestation eller bensinstation.
F Klistra fast den bifogade dekalen på kombinationsinstrumentet och i förarens synfält.
Avfallshantera förbrukad reparationssats på
service- eller bensinstationen.
Olycksfallsrisk: Byt ut däcket på närmaste servicestation.
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5. Uppbyggnad utsidan
5.1 Ventilation och vädring
För den mekaniska ventilationen gäller

A

En korrekt ventilation av husvagnen är en förutsättning för en angenäm boendekomfort. I
din husvagn finns en dragfri ventilation i golvet A
och i takluckorna B . Dessa får inte manipuleras.

Vi rekommenderar att öppna takluckorna när husvagnen används som
bostad.

B

Matlagning, våta kläder osv alstrar
kondens. En person avger under en
timme upp till 35 g vatten. Därför
måste i relation till relativ luftfuktighet
ytterligare ventilering ske via fönster
och takluckor (se även „Vinterdrift“).
Säkerhetsventilationen får absolut
inte stängas, inte ens delvis.

Kylskåp

2

Kylskåpet försörjs med luft utifrån genom ett galler,
för att kunna avge tillräcklig kyla. Ventilationsgallret
j finns nedtills i fordonets yttervägg. Frånluftsgallret finns över tilluftsgallret k.

1
Om ventilationsgallren är blockerade
finns det risk för felaktig funktion och
brand! Ventilationsöppningarna får
därför inte blockeras.
Om husvagnen används under vintern
används speciella vinterluckor. Dessa
vinterluckor kan du köpa hos din återförsäljare.
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Vid mycket höga yttertemperaturer är
det lämpligt att ta bort ventilations-gallren. Därigenom ökas luftcirkulationen
vid kylskåpet och kylningen ökas.
Beakta anvisningarna på kapslingarna. Kapslingarna får endast användas vid elektrisk drift under vintern.

Borttagning av ventilationsgallren

• Skjut spärren (arna) l uppåt mot stopp (vid
Thetford: skjut båda spärrarna centralt mot
mitten).
• Fäll först försiktigt upp luftgallrets vänstra sida
(Thetford: fäll upp upptill).
• Dra sedan ut högra sidan ur fästet (Thetford:
tryck undre kanten nedåt ur fästet).

3

3

3

Värme
4

Värmen försörjs med friskluft via en ventilationslucka som sitter på underredet.
Värmefrånluften leds ut genom en skorsten. Skorstenen m finns på husvagnens tak.
Om skorstensöppningarna är blockerade finns det risk för kvävning.
Kontrollera extra noga under vintern
att skorstensröret inte är täppt med
snö.
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5.2 Ingångsdörren
Ingångsdörren yttre
Öppna
• Vrid nyckel åt vänster tills låset hörbart öppnas.
• Vrid tillbaka nyckeln till lodrätt läge och dra ut
den.
• Dra i handtaget.
• Öppna dörren.

Stänga
• Stäng dörren.
• Vrid nyckeln åt höger tills låsregeln hörbart
snäpper fast.
• Vrid tillbaka nyckeln till lodrätt läge och dra ut
den.

Grip inte tag myggjalusins styrskena
vid påstigning, risk finns för att den
skadas.
Ingångsdörren är din flyktväg i nödfall. Blockera därför aldrig dörren på
utsidan.
Husvagnens dörr skall vara stängd
under körning.
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Ingångsdörren inre

2

Öppna
• För in handen i greppskålen j, dra i upplås-

1

ningsspaken, öppna dörren och släpp spaken.

Stängning
• Dra fast dörren.
• Tryck in låsknappen k.
På så sätt kan en från utsidan låst dörr
öppnas inifrån.

4

Tvådelad entrédörr
Entrédörrens övre l och undre del k kan öppnas och stängas separat. Efter öppning måste
dörrens övre del l låsas upp från dörrens
undre del.

1
4

Upplåsning av dörrens övre del
• Vrid spaken m 90° åt vänster och ställ den
3
2
5
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lodrätt för att skilja åt dörrens övre och undre
del.
• Öppna dörrens övre del och tryck den mot
vagnsväggen. Dörrens spärr n snäpper fast
i motstycket o på vagnsväggen och håller
dörrens övre del i detta läge.
• Dörramen och dörrens undre del kan nu separat svängas tillbaka och ställas på glänt.

Stäng aldrig dörrens övre del vid
stängd myggjalusi. Myggjalusin
måste vid låsning vara öppen.

Låsning av dörrens övre del

• Vrid spaken m 90° åt höger och ställ den
lodrätt för att stadigt foga ihop dörrens övre
och undre del.
• Stäng dörren genom att med handtaget trycka
den in i ramen j.

Trappsteg
Vid in- och urstigning gäller
• Ställ upp trappsteget framför husvagnens ingång.
• Kontrollera att trappsteget står på fast mark. På
så sätt undviker du att trappsteget tippar.

Observera de olika trappstegsnivåerna
och att det finns fast mark vid urstigning.

5.3 Servicelucka
Öppna
• Lås upp med nyckel.
• Grip med tummen och pekfingret tag i spärrknappen och tryck kraftigt fast.
• Öppna luckan nedåt.

Stänga
• Fäll luckan uppåt.
• Tryck uppe till vänster och höger mot luckan
så att alla spärrar snäpper fast.
• Lås med nyckel.
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Att serviceluckan är tät kan endast garanteras om den har snäppt fast ordentligt. Det finns risk för deformering av
luckan om den inte är stängd ordentligt,
speciellt när husvagnen står uppställd
under en längre tid.
Spreja regelbundet silikon på serviceluckans tätningar för upprätthållande av serviceluckans lättrörlighet och
funktionssäkerhet.

5.4 Gasolkoffertens lucka
Öppning
• Lås upp låset j med nyckel.
• Vrid knappen som står upp moturs för att låsa
upp och öppna gasolkoffertens lucka.

1

Stängning
• Stäng gasolkoffertens lucka.
• Vrid knappen medurs för att låsa luckan.
• Lås j med nyckel.
• Tyck in knappen tills den snäpper fast och
säkras.

5.5 Toalettlucka
Öppning
• Lås j upp med nyckel.
• Tryck på knappen k och sväng upp luckan åt

1
2
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sidan.

Stängning
• Tryck fast toalettluckan.
• Lås j med nyckel

5.6 Tak
För taklast gäller
• Använd endast godkänd och stadig standardstege för att gå upp på taket.
• Taket är inte lämpligt för punktbelastning.
Täck över takpartiet innan du går upp på
taket. Använd material med slät och mjuk yta
som exempelvis en frigolitskiva.
• Gå inte för nära takluckor eller takklimatanläggningar (minst 30 cm avstånd).
• Trampa inte på takets avrundade partier framoch baktill.

Den maximala taklasten är 80 kg!
Var försiktig när du går på taket.
Mycket hög risk för halka när taket är
fuktigt eller isigt.

5.7 Förtält och spoilerlist
Förtältets kederlist kan på husvagnens båda
sidor både fram- och baktill dras in i förtältets
monteringsskena.

1

Tätningen i förtältets monteringsskena hänger avsiktligt några centimeter
över främre och bakre ändan för att
regn och fuktighet skall kunna droppa bort. Tätningen som står över får
absolut inte tas bort.
Förtältsskenan har baktills i höjd med bakljusen
en breddning av k skenkanalen. Det möjliggör
en förenklad indragning av förtältet.

2
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På karossens undre parti har husvagnen spoilerskenor. Skydden måste dras in utgående från
husvagnens mitt och utåt.

Förtältets infästning
Som takåsfäste för säkring montering av förtältet
på husvagnen använd den för ändamålet utvecklade Vario-Clip-Hobby. Denna kan monteras utan
skruvar och är anpassad till profillistens kontur.
Profillisterna är på relevanta ställen belagda med
tryckstabil och fuktresistent plast i bikakekonstruktion. (se även illustration i kapitel 14.7)

Du kan gärna konsultera din Hobbyåterförsäljare beträffande förtältets
infästning.
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5.8 Cykelställ
Ekipagets köregenskaper förändras betydligt
med pålastat cykelställ. Anpassa körhastigheten
med hänsyn till detta:
• Med pålastat cykelställ bör du se till att tillåten
tyngd på bilens draganordning utnyttjas och
justeras.
• Även vid en optimal lastning sjunker hastigheten dramatiskt.
• Föraren ansvarar för en säker fastspänning
av cyklarna. Även i olastat tillstånd måste det
uppfällda stället säkras med de klämmor som
finns
• Kontrollera att befintlig belysningsutrustning
inte helt eller delvis täcks av lasten.

Cykelstället får belastas med högst
50 kg.

5.9 Takmarkis
För montering i efterhand av takmarkiser finns
lämpliga adaptrar och påbyggnadsdelar tillgängliga.
Informera dig hos din Hobby-återförsäljare.
Monteringen av takmarkisen bör göras av en
fackman.
Den maximalt tillåtna totala bredden och höjden
får inte överskridas när en markis monteras.

Genom att montera på en markis kan
husvagnens väghållning påverkas
negativt.
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6. Uppbyggnad insidan
6.1 Dörrar, luckor och utdragslådor
Stuv- och väggskåp
1

Öppna

• Tryck knappen j på möbelhandtaget för att
låsa upp luckan.
• Dra i handtaget för att öppna luckan.

Stänga
• Tryck fast luckan med handtaget och se till
den tydligt låser.

Möbeldörrar med magnetsnapplås
Öppna
• Dra kraftigt i handtaget för att öppna luckan
eller dörren.

Stänga
• Tryck med handtaget fast luckan tills magneterna håller den stängd.

Möbeldörrar med vred
Badrumsdörr
• Tryck ned vredet för att öppna eller stänga
dörren.
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Möbeldörrar med vred
Klädskåp
• Vrid vredet för att öppna eller stänga dörrenen.

Utdrag med Pushlock (tryckrastknapp)

2

Köksutdrag
Öppna
• Tryck på Pushlock k (tryckrastknapp) tills

3

knappen hoppar upp.
• Dra i handtaget l tills utdraget kör ut.

Stängning
• Skjut fast utdraget med handtaget l.

• Tryck på Pushlock k (tryckrastknapp) tills
knappen snäpper fast och utdraget är låst.

Köksutdragslådor
Utdragslådorna i köket har ett centrallås m.

4

Låsning

• Öppna besticklådan n.
• Tryck ned centrallåset m ända till anslaget.
• Lås besticklådan.

Upplåsning

• Öppna besticklådan n.
• Drag upp centrallåset m ända till anslaget.
• Lås besticklådan.
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Besticklåda

6

Besticklådan n har en egen låsning. Genom att
trycka ned knappen o kan utdragslådan låsas
upp. Låsningen görs automatiskt när utdragslådan stängs.

Innan avfärd skall alla luckor och utdragslådor låsas. Oavsiktlig öppning
under färden och utfallande föremål
undviks på så sätt.

5

6.2 Svängbart teveskåp
Media-ö (modellspecifik)
Media-ön är en vridbart lagrad rumsindelare som
kan användas både som bar och tv-skåp för
plattskärm.
För utsvängning av media-ön måste spärren j
dras ut och efter svängning åter tryckas in tills
den snäpper fast.
Strömställaren k för på- och avkoppling av
LED-barbelysningen sitter direkt under mediaön bredvid 230 V-uttagen för köket. I de flesta
modellerna kan barbelysningen inte kopplas på
manöverpanelen.
230 V-uttagen samt antennanslutningen l för
tv och mottagare sitter under media-ön i översta
facket på kökets L-del. På bilden visat 12 V-uttag m tillhandahålls som extrautrustning (inte
standard).

1

2

Media-ön måste under körning vara
stadigt säkrad och låst.

3

4
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6.3 Mediautdrag (modellspecifikt)
Media-ön är en utdragbar och vridbart lagrad
rumsindelare som kan användas både som bar
och teveskåp för plattskärm.
För att dra ut rumsuppdelaren skall knappen
n dras ut och hakas i för säkring i utdraget
tillstånd. För att svänga den övre mediaenheten
skall stiftet j dras ut och sedan släppas igen
efter 180°-säkringsvridningen så att det hakar
fast igen.

5

LED-barfackets belysning slås på och av med
knappen „Miljö 3“ på manöverpanelen.
230 V uttagen samt antennanslutningen l för
teve resp. mottagare sitter under mediautdraget i
ett separat åtkomligt fack.

Mediautdraget måste under körning
dras in och säkras.

5

1

3
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Kablarna för anslutning av antenn,
teveskåp och förtältets utvändiga uttag ligger lösa i klädskåpet för att du
skall kunna ansluta teveapparaterna
efter egen smak 5 1.

6.4 TV-hållare
Alla modeller, som inte är utrustade med ett
mediautdrag/-oval kan alternativt utrustas med
en TV-hållare.

1

Upplåsning

• Drag upp stiftet j.
• Sväng bärarmarna k till önskad position.

Låsning
• Fäll ihop TV-hållaren tills stiftet hakar i hörbart
j.

2

Fäll in och spärra TV-hållaren innan
färd.

6.5 Bord
Lyftbord med pelare
Nedsänkning

• Vrid vredet j 180°.
• Sänk ned bordet genom att trycka mot
bordsskivan.
• Vrid tillbaka vredet j och säkra bordsskivan.

Svängning

• Lossa räfflade skruven k.
• Sväng bordet efter smak och tycke (från centrum).
• För låsning dra åter fast den räfflade skruven
k.

1

2
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Upphängt bord
5

Nedsänkning
• Lyft framtill upp bordsskivan ca 30°.
• Dra bordsbenets undre del l nedåt, fäll ned
om 90° och lägg an.
• Fäll ut stödbenen m 90°.
• Dra bordsskivan ur de övre väggfästena n .
• Lyft framtill upp bordsskivan ca 30° och häng
upp i de undre väggfästena.
• Ställ bordsskivans framkant med stödbenen
mot golvet.

3
4

Svängbord
Nedsänkning

• Skjut handtaget o uppåt.
• Sväng bordsskivan i en båge nedåt tills handtaget snäpper fast.

Svängning
• Bordsbenen är försedda med hjul i en vinkel
om 45° varför bordet valfritt kan svängas kring
sin centrumpunkt.

Svängbordet är inte fäst i golvet.
Sänk ned bordet och säkra hjulen
med bifogade transportsäkringar före
start.

6
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6.6 Ombäddning av säten och bäddar
Sittgrupperna kan omvandlas till bekväma
sängar.

Ombyggnad

• Ta bort sitsdynorna j och ryggstöden k.
• Sänk ned bordet.
• Lägg upp sittdynorna och skjut ihop till mitten
av bordet.
• Fyll ut tomrummen med ryggstöden. Vänd
ryggstöden k och lägg upp dem med den
breda sidan mot väggen.
• I husvagnar med en bredd på 2,50 m måste
tomrummet fyllas ut med en extra dyna l.

Ryggstöd vänster

Säte på
tvären/bak

Se till att bordsplattan, sittlådor, utdrag
och dynor är väl fästa, så att inget
ramlar ut.

Säte höger
Säte vänster

Ryggstöd höger

1

2

3

1
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6

5

Breddning av bäddar i husvagnar med sidosittgrupp
• Tryck på Pushlock m för att öppna.
• Lägg försiktigt ned ändskivan n mot golvet.
• Ställ breddningsskivan o vågrätt och luta
långsidan lätt uppåt.
• Fäll upp ändskivan n ca 60° och sänk ned
breddningsskivan o tills delarna stöder varandra.

4

6.7 Barnsängar
• Fönster vid barnsängarna är säkrade mot oavsiktlig öppnande för att undvika att barn ramlar
ut.

Om små barn ligger i övre sängen
finns risk för att de ramlar ned. Småbarn skall aldrig lämnas utan uppsikt
i husvagnen.
Övre sängen får belastas med
högst 75 kg.
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6.8 Fönster
Utställbara fönster
Öppning
Fönstret kan ställas in i flera lägen.
• Regeln vrids i lodrät position.
• Tryck ut fönstret tills du hör ett klickande ljud.
Fönstret förblir automatiskt i denna position.

Fönster vid barnsängar är säkrade mot
oavsiktlig öppning för att undvika att
barn ramlar ut.

Stängning
• Lyft fönstret något, så att spärraren lossar.
• Stäng fönstret.
• Vrid regeln till vågrätt läge.
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6.9 Takluckor

Säkerhetsanvisningar
• Öppna inte takluckan vid kraftig
vind/regn, hagelskurar osv och
inte heller vid utetemperaturer
under -20°C!
• Öppna inte takluckorna med våld
vid köld och snö, risk finns för att
gångjärnen brister.
• Avlägsna snö, is och föroreningar
innan du öppnar fönstret. Beakta
takluckans höjd när du öppnar det
under träd, i garage mm.
• Trampa inte på takfönstret.
• Stäng och lås takluckan innan du
kör iväg. Öppna myggnätsrullgarden och plisségardinen (viloläge).
• Vid kraftigt solljus stäng mörkläggningsgardinen endast till ¾, i annat
fall finns risk för värmeblockad.
Fläktventilernas öppningar måste
alltid vara öppna. Fläktventilerna får
aldrig stängas eller täckas över!

Stor taklucka
Så här öppnas luckan
Kontrollera innan du öppnar luckan att inga
hinder finns ovanför luckan. Luckan kan öppnas
upp till 60°.
• För in handen i vevfickans öppning och fäll
upp veven till användarläget. Vrid nu med
veven medurs upp luckan till önskat läge. När
den största öppningsvinkeln uppnåtts, kan ett
motstånd tydligt märkas.

Så här stängs luckan
• Vrid veven moturs tills luckan stängs och ett
motstånd märks. I stängt läge kan veven åter
fällas in i vevfickan. För säker låsning måste
veven vara infälld i fästet.
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Liten taklucka
Så här öppnas luckan
• Takluckan kan motsatt körriktningen ställas
upp i tre lägen. Tryck låsknappen på Seiten
och ställ takluckan med inställningsbygeln i
önskat läge och lås den i läget. Maximal öppningsvinkel är 50°.

Så här stängs luckan
• Lossa inställningsbygeln ur spärren och stäng
takluckan. Luckan är automatiskt låst när den
är ordentligt stängd.

Mörkläggningsplissé och
myggjalusi
Mörkläggningsplissén och myggnätsrullgardiner
är integrerade i fönsterramen. Mörkläggningsplissén kan steglöst ställas i önskat läge.

Stänga mörkläggningsplissén
• Dra med greppskenan mörkläggningsplissén
till önskat läge och släpp sedan skenan.
Rullgardinen förblir stående i denna position.

Öppning av mörkläggningsplissén
• Skjut mörkläggningsplissén med greppskenan
lätt nedåt eller uppåt.

Stängning av myggnätsrullgardinen
• Drag solskyddsrullgardinen i kopplingslisten
nedåt så långt det går och släpp den. Rullgardinen förblir stående i denna position.

Öppning av myggnätsrullgardin
• Drag myggnätsrullgardinen i kopplingslisten
nedåt försiktigt och för den sedan uppåt. Rullgardinen rullar automatiskt in sig uppåt.

Låt inte solskyddsrullgardinen resp.
myggnätsrullgardinen rusa uppåt.

06-11

När husvagnen inte används, skall
rullgardinerna och jalusierna hållas
öppna för att undvika skador.

Mörkläggningsgardin
Grip tag i mörkläggningsgardinens kopplingslist och dra gardinen till önskat läge eller
tills spännlåset snäpper fast i myggnätsrullgardinens kopplingslist.
Öppna/stänga myggnätsrullgardinen
Skjut mörkläggningsgardinenn greppskena
mot plisséns greppskena tills spännlåset
snäpper fast i greppskenorna.

Takventilator
Takventilatorn kan öppnas på en sidan eller båda
sidorna.

Öppna
• Tryck snäppspärren på takventilatorns insida.
Tryck samtidigt takventilatorn uppåt.

Stänga
• Dra takventilatorn i båda handtagen kraftigt
nedåt tills båda snäpplåsen snäpper fast.

Insektskydds- och mörkläggningsrullgardin
När insektskyddsrullgardinen är stängd och låst
med mörkläggningsrullgardinen kan mörkläggningsrullgardinen det oaktat stängas. Vid stängning av mörkläggningsrullgardinen dras insektskyddsrullgardinen med.

Stänga
• Tryck spärren mot takventilatorns utsida.
• Dra rullgardinens handtag mot den motsatta
rullgardinens handtag och låt den snäppa fast.

Öppna
• Tryck ihop handtaget. Spärren låses upp.
• För rullgardinen långsamt tillbaka.
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7. Elinstallationer
7.1 Säkerhetsanvisningar

Elinstallationerna i HOBBY-husvagnen är utförda
enligt tillämpliga föreskrifter och standarder.

Beakta
Säkerhets- och riskanvisningarna
på elektriska komponenter får inte
avlägsnas.
Installationsrum med elektriska komponenter som säkringar, strömförsörjning m.m. får inte användas som
stuvutrymme.
Husvagnen är som standard inte
konstruerad för intern batteriförsörjning.
Endast auktoriserad fackverkstad får
utföra arbeten på elsystemet.
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7.2 Manöverpanel
Värmesystem

Vattennivåindikator

Golvvärme

Förtältslampa
Vägglampa
Kökslampa

Taklampa

Huvudströmställare

Belysningsmiljö 1

Belysningsmiljö 2
Belysningsmiljö 3

Vatten

Standardmanöverpanelen

Värmesystem

Batterispänningsindikator
VattennivåLaddningsindikator
indikator

Golvvärme
Förtältslampa

Huvudströmställarfunktion
• Efter första anslutningen av husvagnen till
230 V – nätet måste huvudströmställaren eller
en valfri funktionsknapp tryckas för aktivering
av 12V förbrukare och de av systemet kopplade 230 V förbrukare (t.ex. Therme, golvvärme).
• Är systemet i drift slår en kort tryckning på
huvudströmställaren all belysning från. Alla
12 V-permanentförsörjare (t.ex. vattenförsörjning, kylskåpsstyrning, värmefläkt) kvarstår
aktiverade. Systemet lagrar tidigare inkopplade apparater som vid en nästa tryckning av
huvudströmställaren återaktiveras.
• När huvudströmställaren vid påkopplad anläggning trycks minst fyra sekunder kopplas
förutom aktuellt aktiverade apparater även
12 V–systemet från (i självförsörjande husvagnar slås inte batteriladdningen från).
• Vid ett strömavbrott sparas om huvudströmbrytaren var till- eller frånslagen. Så snart
strömförsörjningen aktiverats igen slås huvudströmbrytaren på igen. Permanentströmförbrukare, som t.ex. värmen, är då i drift igen.

Kylskåpet drivs automatiskt med 12 V
vid tillslagen tändning i dragfordonet
utan att huvudströmställaren behövs.
Alla övriga 12 V – förbrukare måste
när dragfordonets batteri används
aktiveras med huvudströmställaren.

Vägglampa
Kökslampa
Taklampa

Huvudströmställare

Belysningsmiljö 1

Belysningsmiljö 2

Belysningsmiljö 3

Batteri / vatten

12 V resp. autark-manöverpanel
(på special önskan)
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Koppling av apparater och lampor
• Lampor, värmesystem och event. golvvärme
kan slås till och från med respektive knappar.
• Hålls aktuell knapp nedtryckt kan tak- och
vägglampor dimmas.
• Dessutom kan upp till tre olika belysningssystem med respektive knappar (miljö 1-3)
styras som vid fabriken individuellt anpassats
för varje modell.

Indikeringar
• Vattennivåindikatorn och även den kombinerade vattennivå- och batterispänningsindikatorn i 12 V fordon (särskilt önskemål) aktiveras
med aktuell tryckknapp. Lysdioderna i skalan
visar fyllnivån resp. spänningstillståndet.
• Laddningsindikatorn (endast självständig)
visar batteriets aktuella laddningstillstånd.
blinkar rött:
Batteriet är inte anslutet eller djupurladdat;
batteriet laddas inte. Laddning kan startas
med aktiveringsknappen på laddningsregulatorn.
lyser rött:
Batteriet är tomt och laddas upp.
lyser gult:
Batteriet är i underhållsladdning.
lyser grönt:
Batteriet är laddat.

Sidopanel säng
• Koppling och dimning av spotlights till vänster
och höger om sängen.
• Koppling och dimning av taklampa (mellersta
knappen).

Sidopanel tvättrum
• Vänster: Koppling av inbyggda spotlights över
toaletten.
• I mitten: I modeller med sidotvättrum och
vattenburen värme: Koppling av powerkonvektorn. I övrigt: inte använd.
• Höger Koppling av tvättrumslampan.

Bädd till
vänster

Bädd till
höger

Vägglampa

Taklampa

Huvudströmställare

Förtältslampa

Fjärrmanövrering (extra utrustning)
• Med handsändaren kan sex funktioner på
manöverpanelen kopplas per radio.

Håll handsändarens manövreringsknappar nedtryckta tills önskad funktion har utförts för att skona batteriernas kapacitet.
För ytterligare anvisningar beakta tillverkarens separata bruksanvisning.
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Husvagnen kan försörjas med ström via följande
anslutningar:
- 2 30 V nätanslutning 50 Hz.
- Via dragfordonet vid koppling av 13-polig
stickpropp (begränsad funktionsomfång).
- Via ett installerat hjälpbatteri (på speciell 		
önskan). Alla 12 V förbrukare som belysning,
vattenförsörjning osv. finns tillgängliga.

7.3 Strömförsörjning

Försörjning via nätanslutning

Husvagnen skall anslutas till nätström via 230Vinmatningsstickkontakten CEE på husvagnens
sidovägg.
Den externa 230 V-försörjningen
måste skyddas med en jordfelsbrytare
(FI-brytare).

Anslutning

1
3

2

• Bryt förbindelsen till dragfordonet (13-polig
stickpropp).
• Koppla från automatsäkringen m genom att
trycka ned vippkontakten n.
• Grip nedtill tag i utvändiga uttagets täcklock
j och fäll uppåt.
• Rulla fullständigt av anslutningsledningen,
anslut stickkontakten k.
• Slå åter på automatsäkringen m.

Bryta strömförbindelsen
5
4

• Koppla från automatsäkringen m genom att
trycka ned vippkontakten n.
• Tryck pinnen l i det utvändiga uttaget nedåt.
• Dra bort CEE-stickproppen k.
• Tryck locket j nedåt tills det snäpper fast.
230V-systemet säkras med en tvåpolig 13A-automatsäkring m som sitter i klädskåpet. (Undantag utgör specialpåbyggnader som Ultraheat, vattenburen värme osv. För dessa installeras
dessutom en tvåpolig 16 A-automatsäkring). I
detta fall måste båda automatsäkringarna kopplas.
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För nätanslutning gäller
• Husvagnen får endast anslutas till 230 Vnätet med en högst 25 m lång utomhusledning 3 x 2,5 mm2 med CEE-stickpropp
och koppling.
Vid nätdrift via en kabelvinda måste
kabeln vara fullständigt avrullad då
kabeln genom induktion kan uppvärmas som sedan kan leda till kabelbrand.
• 230 V-nätet i husvagnen är dimensionerat
för en total effektförbrukning på 2300 W. Vid
anslutning av ytterligare förbrukare som vattenkokare osv. bör man se till att effektförbrukningen tillsammans med övriga påkopplade
förbrukare som t.ex. kylskåp, värmesystem
m.m. inte överskrider detta värde.
Om en FI-jordfelsbrytare (specialutrustning) finns monterad i husvagnen
måste den regelbundet kontrolleras
med testknappen.

Ström från dragfordonet
Den 13-poliga stickkontaktens koppling
(system Jäger)

Kontakt Strömkrets
1

Blinkers vänster

2

Dimbakljus

3

Jord (för strömkrets 1-9)

4

Blinkers höger

5

Höger bakljus, konturlampa, positionslampa
och nummer skylt belysning

6

Bromsljus

7

Vänster bakljus, konturlampa, positionslampa
och nummerskylt belysning

9

Strömförsörjning (permanentplus)

10

Strömförsörjning, tändlåset aktiverat

11

Jord för strömkrets 10

12

Jord för släpidentifiering

13

Jord för strömkrets 9

Under åkning försörjer dragfordonets batteri
12 V-apparaterna när kontakten 9 i det 13-poliga
anslutningssystemet i dragfordonet är kopplad.
Slå huvudströmställaren på manöverpanelen från
12 V-förbrukarna under åkning, vid längre stopp
och vilopauser, i annat fall urladdas bilens batteri.
Kylskåpet fungerar endast med 12 V när dragfordonets motor är igång. Kontakt 10 och 11 i
den 13-poliga stickproppen.

När ström tas från dragfordonet kan
på manöverpanelen samtidigt högst
3 förbrukare i husvagnen kopplas
på; för begränsning av strömförbrukningen (undantag: utrustning med
autarkpaket).
Elströmmen mellan dragfordonet och
husvagnen skall slås från innan en
lågspänning ansluts till husvagnen.
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Drift med hjälpbatteri
(autarkpaket)

Värmesystem

Batterispänningsindikator
VattennivåLaddningsindikator
indikator

• Endast batterier med bunden elektrolyt (gelbatterier) får monteras på
ställen som fabriken angivit.
• Ett installerat gelbatteri får inte
öppnas.
• Vid byte av hjälpbatteri skall batterier i samma konstruktion och med
samma kapacitet användas.
• Bryt elförbindelsen till dragfordonet
innan hjälpbatteriet kopplas från
eller till, slå från 230 V försörjningen, 12V försörjningen samt alla
förbrukare.
• Före byte av säkringar måste
laddningsregulatorn kopplas spänningsfri.
• Före en defekt säkring byts ut,
skall orsaken för utlösningen åtgärdas.
• Se till att de nya säkringarna har
samma styrka som tidigare använda.
• Bristfällig ventilation av laddningsregulatorn medför reducerad laddström.
• Laddningsregulatorns yta kan under drift bli het.

Drift och laddning av hjälpbatteriet
Golvvärme
Förtältslampa

Vägglampa
Kökslampa
Taklampa

Huvudströmställare

Belysningsmiljö 1

Belysningsmiljö 2

Belysningsmiljö 3
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Batteri / vatten

När husvagnen inte är ansluten till 230 V försörjning, förser hjälpbatteriet bilens elsystem med
12 V likspänning. Eftersom batteriet endast har
en begränsad kapacitet, skall elförbrukarna inte
användas under en längre period utan batteriladdning eller 230 V nätanslutning. Batteriet
laddas via laddningsregulatorn ur tre möjliga
ingångskällor (230V nätanslutning, dragfordonets
generator eller event. solpanel). Ingångskällan
med den högsta ingångsspänningen levererar
laddström för anslutet batteri. Laddning utförs
i olika faser som signaleras av kontrollysdioden
för laddningsindikatorn på manöverpanelen (se
7.2 Manöverpanel). Batteriets aktuella spänning
indikeras av lysdiodskedjan på manöverpanelen.

• Ladda upp hjälpbatteriet minst 20
timmar före varje resa, omedelbart efter varje resa och före varje
tillfällig urdrifttagning.
• Utnyttja under resan varje möjlighet att ladda upp batteriet.
• Efter en viss brukstid och låg temperatur förlorar batteriet kapacitet.
• Batteriet kan laddas upp endast
om det har en spänning på minst 8
V. När denna spänning underskrids
blinkar den röda kontrollysdioden
på manöverpanelen.
• Ytterligare information lämnas i
laddningsregulatorns bruksanvisning.

7.4 Bilens elsystem
Batteridriften kopplas automatiskt om till nätdrift
så fort en nätanslutning upprättats.
Strömförsörjningsenheten omvandlar med en
omformare den externa nätspänningen till 12 volt
för förbrukarna.
Alla lampor i husvagnen är 12 volt-lampor. Endast stora elapparater som värmesystem, golvvärme, klimatanläggning osv. drivs med 230 V.
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Säkringskoppling
Säkringarna för de interna strömkretsarna sitter
i ljusstyrmodulen. Så här har säkringarna placerats (från vänster till höger):
I vissa modeller kan kopplingsschemat avvika.
Strömkrets 1 (15 A):
Barnsängslampor, klädskåpslampa (endast
WLU), förtältslampa, vägglampor, taklampa,
sänglampor.
Strömkrets 2 (15 A):
Barnsängslampor
Strömkrets 3 (15 A):
Klädskåpslampa, sänglampa vänster (endast
WLU), miljö 2, kök, dusch
Strömkrets 4 (15 A):
Fläkt, tvättställ, miljö 3, miljö 1
Strömkrets 6 (7.5 A):
Vattenförsörjning, Porta Potti, kylskåpsbelysning
Byt säkringen först sedan orsaken till
felet är känd och åtgärdad.
Husvagnen är dessutom försedd med ett kombinerat förtältsuttag med antennanslutning (vid
De Luxe specialutrustning).
Här kan t.ex. en teve för förtältet anslutas. Den
integrerade antennanslutningen kan alltefter
koppling användas som ingångs- eller utgångshylsdon. Detaljerad information får du hos din
Hobby-återförsäljare (se även 6.2).
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fahrs c hei nwerfer
1,5Rüc kBackstrålkastare

vers orgung (Dauerplus ) (permanentplus)
2,5S t romStrömförsörjning

2,5S t romStrömförsörjning,
vers orgung, Zünds c halt ereglerat
r ges t euert tändlås

2,5M as sJord
strömkrets 10
e für 1för
0

1,5A nhäSläpidentifiering
ngererk ennung M as s e vjord
on 3 från 3

2,5M as sJord
e für 9för strömkrets 9

8orange Orange1, 5

2, 5

7s c hwarz

9 b l au

10
blau / weißBlå/vit2, 5

11
weiß / rotVit/röd2, 5

12violet t Violett1, 5

13
weiß / bl auVit/blå2, 5

7

8

9

10

11

12

13

1, 5

Blå

Svart 1, 5

Röd

Brun

ro t

6

S c hluß l eubaklykta,
c ht e, Um riß lekonturbelysning,
uc ht e, B egrenz ungs leuc hbegränsningslampa
t e und K ennz ei c henbeleuc ht uoch
ng nummerskyltbelysning
1,5Link eVänster

s l e uc h t e n
1,5B remBromslampor

t e S c hl ußbaklykta,
leuc ht e, Um rkonturbelysning,
iß leuc ht e, B egrenz ungs lebegränsningslampa
uc ht e und K ennz ei c henbeleuoch
c ht ungnummerskyltbelysning
1,5Rec hHöger

6

1, 5

5 b ra u n

Jord (för strömkrets 1-8)

t ri c ht ungs anzhöger
eiger, rec ht s
1,5F ahrBlinkers,

2,5

Dimbakljus

M as s e (für S t rom k reis 1 bis 8)

1,5

4

2, 5

Grön 1, 5

Vit

Blå

N e be l s c hl u ß l e uc h t e

t ri c ht ungs anz eiger, li nk s
1,5F ahrBlinkers,
vänster

5

g rü n

w ei ß

1, 5

in m m ²
1, 5

Gul

4

3

2

b l au

2

3

1 g el b

Ad e rfa rb e
Q u e rsch n i tt V2e rb ra u ch e r
PIN
Ledarfärg
mm Förbrukare

1

P IN

Konturlampa 5W

Främre begränsningslampa
med
backljus 5W

Sidopositionslampa 5W

12V Husvagnens elinstalla

Kabel A

Vit/Röd

Positions- och konturlampa höger

Blå

Vit

Svart

Kabel B

Sidopositionslampa
höger

Brun
Vit/Blå
Blå/Vit

Sidopositionslampa
vänster

Positions- och konturlampa höger

Nummerskyltbelysning 5W var

Fördelarlåda 12V
(vänster fram)

Dimbakljus 21W

Baklykta 10W

Bromsljus 21W

Blinkers 21W

Bromsljus LED
Konturlampa röd 5W

7.5 Kopplingsschema utvändigt
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7.6 Ljusstyrsystem

230V område
Värmesystem

Plus
strömförsörjning

Golvvärme

Säkringar 15A

Inkommande
ledning

Stomme
strömförsörjning

Skyddsledare

Vägglampans
dimmer
Taklampans
dimmer

Kök

Barnsäng

Barnsäng

Klädskåp

lampor

lampor

lampa

Säng
höger
dimmer

VattenFläkt

försörjning

Porta
Potti

Vid WLU
säng vänster

Klädskåpets Klädskåpets Klädskåpets
takkabel
takkabel
takkabel
Vid WLU
klädskåpslampa

Huvudpanel

Säng
vänster
dimmer

Förtältslampa

Tvättställ

Ambient

Ambient

2b

Radio

Kök

Ambient

Säng
Ambient
Dusch

Säng
Ambient

Badrum
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Ambient
Ambient

Ambient

7.7 Belysning i husvagnen
Inbyggda spotlights j kring sittgruppen

1

Hörnhylla:

2

Spotlight k och integrerad belysningspelare l
kan kopplas separat.

3

Indirekt belysning m ovanför panelskåpen:

5

6

4

5

Dimbara vägglampor n:

Dimbar taklampa o:
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Indirekt belysningp ovanför fönstren vid
huvudsittgruppen

7

7
Taklampa över mittsittgruppen (alltefter modell) kopplas manuellt direkt vid lampan.

Ljusoval q resp. kökslampa över kökets arbetsskiva:

8

9

En integrerad kontaktbrytare i klädskåpet tänder
belysningen r när klädskåpets dörrar öppnas
(kan inte kopplas på manöverpanelen). LED-lampan drivs med batteri. Ta bort skyddsfilmen från
batterikontakterna innan lampan första gången
tas i bruk.

Klädskåpslampan drivs med 2 st 3Vlitium knappceller i storlek CR 2025
och kan vid behov bytas ut genom
en öppning på sidan.
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Lampan vid barnsängen slås på och av med
björnens vridbara „näsa“.
Lampan har en dimmer och kan ställas in på
nattbelysning („blå öron“) (kan inte kopplas på
manöverpanelen). Nattbelysning kan separat
slås på och av med en strömställare på barnsängslampans undre sida.

Förtältslampan kopplas på manöverpanelen.

Förtältslampan får inte vara tänd under körning på allmän väg.

Om slägvagnsuttaget på dragfordonet är anslutet enligt gällande normer släcker Hobbys ljusstyrningssystem förtältslampan automatiskt när
en elektrisk anslutning skapas med husvagnen
via den 13-poliga stickkontakten.
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8. Vatten
8.1 Allmänt

Husvagnens hela vattensystem
består av dricksvatten- och delvis
livsmedelståligt material. Det oaktat
rekommenderar vi att kritiskt bedöma
vattnets kvalitet innan det används.

Anvisningar
• Vid hantering av livsmedel skall alltid vatten
i dricksvattenkvalitet användas. Detta gäller
även för rengöring av händerna och föremål
som kommer i kontakt med livsmedel.
• För att säkerställa en fullgod vattenkvalitet
skall vatten helst tas ur allmänt dricksvattennät.
• Trädgårdsslangar, sprutkannor och liknande
material som inte är lämpliga för dricksvatten får absolut inte användas för påfyllning
dricksvattensystemet.
• Om husvagnen inte används under en längre
tid skall hela vattensystemet tömmas fullständigt.
• För första användning och efter längre uppehåll skall vattensystemet sköljas noggrant. Om
föroreningar konstateras skall systemet desinficeras med för ändamålet godkända och
lämpliga medel.

Vattenförsörjningens funktion
Kök och toalett försörjs med färskvatten med en
dränkbar pump. Den dränkbara pumpen fungerar
elektriskt:
- via 12 V-batteriet när husvagnen via stickkontakten är ansluten till dragfordonets 12V batteri.
- vid anslutning av husvagnen till 230 V-nätet via
transformatorn.
- I autarkdrift (specialutrustning) via installerat
hjälpbatteri.

För den dränkbara pumpen gäller
- Den är bara lämplig för vatten.
- Den tål kortfristigt temperaturer på upp till
60 ºC.
- Undvik att låta den gå torr.
- Skydda pumpen mot frysning.
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- Kraftiga stötar, slag eller kraftigt förorenat vatten
kan förstöra pumpen.
- Den maximala flödeskapaciteten är 8,5 l/min.

8.2 Tankar
Fast färskvattentank
Tanken j har en volym på 25 eller 50 l (alltefter
modell).
Färskvatten fylls på via påfyllningsröret k på
sidoväggen.

1

Påfyllningsröret för färskvatten har ett blått lock
och är märkt med en vattenkranssymbol vid
ramens undre kant. Locket öppnas och stängs
med nyckeln för utvändiga lucklås och entrédörren.

3
3

Överskottsvattnet rinner bort genom ett bräddavloppet under vagngolvet.
Vrid spillröret l för avtappning av vattnet ur
tanken.

2

Avloppstank rullbar

4

5
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Den rullbara spillvattentanken m kan skjutas in
under husvagnen när den står stilla. Här samlas spillvattnet upp. Den har en kapacitet på
22 l. Spillvattentanken är försedd med hjul och
ett utdragbart transporthandtag n för tömning transporteras till ett lämpligt avfallshanteringsställe.

Under körning kan avloppstanken
gasolkofferten.

m förvaras i

4
Töm spillvattentanken före start och
säkra den sedan med bältet i gasolboxen.
Töm spillvattentanken vid risk för
frost.
Häll aldrig kokhett vatten i toalettstolen. Detta kan leda till deformation och otäthet i spillvattensystemet.
Spillvattentanken får endast tömmas på avfallshanteringsstation, på
campingplatser eller speciellt för
ändamålet utmärkta platser.

8.3 Vattenförsörjning

6

Påfyllning av vattensystemet
• Ställ upp husbilen vågrätt.
• Koppla på genom att trycka huvudströmställaren på manöverpanelen (minst 4 s).
• Stäng värmesystemets avtappningsventiler.
• Stäng alla vattenkranar.
• Lås upp tanklocket o och öppna det genom
att vrida det moturs.
• Fyll på vattentanken via färskvattenpåfyllningsröret.
• Ställ alla vattenkranar i läge „varm“ och öppna
dem. Vattenpumpen kopplas på.
• Låt vattenkranarna stå öppna tills vattnet som
rinner ur kranarna är utan luftblåsor. Detta
garanterar att även värmesystemet är fullt.
• Ställ alla vattenkranar i läge „kall“ och låt dem
stå öppna. Kallvattenledningarna fylls nu med
vatten.
• Låt vattenkranarna stå öppna tills vattnet som
rinner ur armaturerna är utan luftblåsor.
• Stäng alla vattenkranar.
• Stäng påfyllningsröret.
Färskvattentankens fyllmängd kan
kontrolleras genom att på manöverpanelen trycka knappen (knapp med
symbol „vatten“).
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Tappa vatten
• Beroende på hur blandarna resp. förblandningsventilen ställts in blandas vatten till den inställda
temperaturen.

Så här töms vattensystemet
6

8

7

• Tryck (4 s) ned huvudströmställaren på manöverpanelen p för att bryta strömmen till
vattenpumpen.
• Öppna alla vattenkranar q i mittläge.
• Häng upp handduschen i duschläge.
• Stäng värmesystemets avtappningsventiler
o.
• Skruva bort skruvlocket från reningsöppningen på färskvattentanken j.
• Skruva bort spillröret l i färskvattentanken.
• Ta bort vattentankens skruvlock. Ta upp vattenpumpen och håll den uppåt tills vattenledningarna är helt tomma.
• Kontrollera att tanken, värmesystemet, armaturerna och ledningarna är fullständigt
tomma. Om så behövs, blås med tryckluft ut
kvarsittande vatten (max. 0,5 bar).
• Sätt åter in spillröret och vattenpumpen i
färskvattentanken och stäng öppningarna.
• Låt vattenkranarna q och avtappningsventilerna o vara öppna.

6
Schema för varmvattenförsörjning

Varmvattenberedning
• Slå på värmesystemet på manöverpanelen.
Med 230 V matningen reglerar termostaten
vattentemperaturen till 55 ºC.
• Värmesystemets volym är ca 5 l.
• Vid luftdriven värme värms vattnet upp i
värmesystemet genom cirkulationsluften; i
autarkdrift uteslutande.

För varmvattenberedaren gäller
• Stäng av apparaten när husvagnen inte används.

• Töm varmvattenberedaren vid risk för frost. Is
kan leda till att varmvattenberedaren sprängs!
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• Vid anslutning till en central vattenförsörjning
eller vid starkare pumpar skall en tryckreducerare användas. I varmvattenberedaren får det
bara finnas tryck på upp till 1,2 bar. Dessutom
skall en säkerhets-/avtappningsventil monteras
i kallvattentillförseln j.
Driv inte varmvattenberedaren elektriskt utan att det finns vatten i den.
Beakta även tillverkarnas separata
bruksanvisning.
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8.4 Vattenspolningstoalett
1

Toaletter med fast bänk och färskvattentank
Förbereda toaletten
1. Öppna serviceluckan på husvagnens utsida.

2. Vrid toatanken avtappningsrör 90 grader och
ta bort vattentankens doseringsmått (det
sitter under det handtag som är närmast
avtappningsröret).

2

3

MAX

4

3. Sväng ut vattenpåfyllningstratten, ta bort
locket och lägg upp doseringsmått på vattenpåfyllningstratten. Tillsätt angiven mängd
Thetford-saneringsvätska i vattentanken.
Detta garanterar en bättre och effektivare
spolning och håller vattnet i färskvattentanken färskt.

5

4. Fyll på vattentanken med färskt vatten.

Kontrollera att vattennivån ligger
under vattenpåfyllningstratten.
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4

5

6

5. Ta bort doseringsmåttet och sätt fast det på
dess ursprungliga plats på toatanken.

Om plats finns mellan dörren och
toatanken kan doseringsmåttet även
fästas på dörren med en tapp. Skruva åter fast locket på vattenpåfyllningstratten och tryck tratten tillbaka
inåt i riktning mot färskvattentanken.

150 ml vatten står kvar i vattenpåfyllningstratten när vattentanken är
tom.
6. Ta bort toatanken genom dra hållarklämmorna uppåt.

7

7. Drag toatanken rakt ut till stopp. Tippa toatanken något och drag sedan ut den helt..

8. Ställ upp tanken och vrid avtappningsröret
uppåt.

8

9

9. Skruva av locket med den integrerade
doseringsbägare från avtappningsröret och
tillsätt angiven mängd saneringsvätska i totatanken. Detta förhindrar dålig lukt i toatanken
och håller tankens insida ren. Fyll sedan på
ytterligare ca 2 l vatten så att toatankens
botten är helt täckt. Skruva fast doseringsbägaren på avtappningsröret och vrid röret
tillbaka till ursprungligt läge.

Avtappningsrörets doseringsbägare
finns i samma förpackning som denna instruktionsbok.
Tillsätt aldrig saneringsvätska genom
sliden eller toalettstolen. I toatanken
blandas vätskan genast i vattnet.
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10

10. Skjut in toatanken genom luckan till dess
ursprungliga läge.
Skjut in toatanken utan att bruka
våld. Våld kan leda till allvarliga
skador.
11. Kontrollera att toatanken är ordentligt låst
med hållarklämmorna. Stäng serviceluckan..

11

Användning
12. Tryck på spolningsknappen eller öppna 		
sliden genom att vrida spaken moturs och låt
lite vatten rinna ner i toalettstolen. Därefter är
Thetford-toaletten klar för användning.

12

13. Efter användning öppna sliden om den eventuellt är stängd genom vrida spaken moturs.
Toaletten spolas när du några sekunder
trycker på spolningsknappen. Stäng sliden
efter avslutad användning.

Låt inte vatten stå kvar i toalettstolen
när toaletten inte används. Detta kan
inte förhindra obehaglig lukt men kan
leda till tilltäppning.

13

För att undvika tilltäppning rekommenderar vi dig att använda Thetfords snabbt upplösande toalettpapper, Aqua Soft.

Tömning
Toatanken har en volym om 19 liter och måste
tömmas senast när nivåindikeringens röda lampa
tänds. När lampan tänds finns det plats för ca 2
liter till, vilket motsvarar ungefär 3 användningar.
Vi rekommenderar ändå att redan nu tömma
tanken.

Låt inte toatanken bli för full
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14

14. Se till att sliden är stängd. Öppna serviceluckan på husvagnens utsida. Dra hållarklämman uppåt och ta bort toatanken..
15. Ta först bort vattentankens doseringsmått så
att det inte försvinner i samband med tömningen av toatanken.
16. Ställ toatanken i upprätt läge (uppfällbar
spak uppåt, hjulen nedåt). Tryck spaken
nedåt och sväng ut spaken från toatanken så
att den hoppar ur spärren.

15

17. Dra spaken uppåt och kör toatanken till en
för detta ändamål avsedd och godkänd tömningsstation.

16

17

18. Skjut tillbaka spaken. Sväng avtappningsröret uppåt och ta bort locket från avtappningsröret. Grip med ena handen tag i övre
handtaget på toatanken och med andra
handen det bakre handtaget så att ventilationsknappen under tömning kan manövreras
med tummen. För undvika stänk vid tömning
tryck försiktigt in ventilationsknappen. Spola den tömda tanken noggrant med vatten.
Rengör även sliden med vatten.

Tryck in ventilationsknappen först
sedan avtappningsröret är riktat
nedåt!

18
23
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19
18

19. Gör i ordning toaletten för användning. Sätt
tillbaka vattentankens doseringsmått på avsett ställe på toatanken. Skjut in toatanken i
toalettstolen och stäng serviceluckan.

Förvaring
Om du under en längre tid inte använder Thetford-toaletten är det viktigt att vidta följande
åtgärder.

20
22

Tappa av vattnet ur husvagnens centrala vattensystem.
20. Öppna sliden genom att moturs svänga spaken på toaletten. Tryck nu på den blå knappen tills vatten inte längre rinner ned i stolen.
Stäng sliden.

21
20

21. Öppna luckan på husvagnens utsida och
sväng vattenpåfyllningstratten utåt. Ta bort
locket och töm vattenpåfyllningstratten genom att vrida den ett kvart varv moturs.
22. Ta bort toatanken och töm den på en härför
avsedd och godkänd tömningsstation. Följ
anvisningarna för rengöring och underhåll.
23. Sätt tillbaka toatanken och öppna sliden
genom att svänga spaken på toaletten åt
vänster.

21
22

18
23
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9. Gasolsystem
9.1 Allmänna säkerhetsregler för användning av
gasolanläggningar
Gasoldrifttrycket är 30 mbar.
Kontroll av gasolanläggningen
• Innan gasolanläggningar tas i drift första
gången skall den kontrolleras av en fackman.

• Gasolanläggningen skall därefter kontrolleras
en gång om året av en gasolfackman. Kontrollen skall bekräftas på provningsintyget enligt
DVGW arbetsblad G 607 och EN 1949.
• Även reglage, slangar och avgasledningar
skall kontrolleras.
• Det är lämpligt att byta säkerhetsregulatorn
och slangledningarna senast efter 10 år.
• Det är husvagnsägaren som ska ta initiativet
till kontrollen. Detta gäller även för husvagnar
som inte är godkända för trafik på allmän väg.

Inmonteringar och ändringar
• Inmonteringar och ändringar av gasolanläggningen får bara utföras av en fackman.
• Använd endast apparater med ett enhetligt
anslutningstryck på 30 mbar.
• Varje förändring i gasolsystemet måste gasprovas och skriftligt bekräftas av en auktoriserad sakkunnig.

Regulator och ventiler
• Använd endast speciella fordonsregulatorer
med säkerhetsventil. Andra regulatorer är inte
tillåtna enligt DVWG-arbetsbladet G 607 och
klarar inte de stora påfrestningarna.
• Tryckregulatorer måste ha ett fast utgångstryck
på 30 mba. Här gäller kraven enligt EN 12864,
bilaga D. Regulatorns flödesmängd måste
vara 1,2 kg/tim.

Skruvkopplingarna på gasoltryckets regulator har vänstergänga.
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• Anslut regulatorn noga för hand till flaskan.
Använd inga nycklar, tänger eller andra verktyg.
• Vid temperaturer under 5 ºC skall en avisnings-anläggning (Ex-is) för regulatorer användas.

Innan idrifttagningen
• Ventilationsmunstycken skall hållas fria.
• Rensa i förekommande fall skorstenen från
snö.

• Rensa insugningsöppningarna för förbrännings-luft under husvagnsgolvet från smuts
och i före-kommand fall snömodd. Avgaserna
kan annars få en för hög CO-halt.
• Säkerhetsventilationen får inte stängas igen.
• Vi rekommenderar att förvara en 1 kg pulverbrandsläckare i närheten av ingångsdörren
och en brandfilt i köksdelen. Gör dig förtrogen med de säkerhetsåtgärder som gäller vid
brand (se även 2.1 Allmänt).

Läs apparattillverkarnas bruksanvisningar noga.
Använd aldrig separata kök eller
värmeelement med undantag av
elektriska värmeelement (tänk på effektförbrukningen), dock absolut inte
strålvärmare, då dessa innebär risk
för brand och kvävning.
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9.2 Gasolförsörjning

Husvagnen är försedd med en propangasanläggning. Denna anläggning driver följande apparater:
- gasolkök
- kylskåp
- värme
- i förekommande fall varmvattenberedare
- i förekommande fall extrautrustning
- i förekommande fall bakugn

Gasolkoffert

3

4

2

1

5

I gasolkofferten ryms 2 x 11 kg propangasflaskor
j. Gasolflaskorna är via en säkerhetsregulator k
med slang m anslutna till försörjningsledningen
n. Gasolflaskorna är fastsatta med två separata
remmar l var på gasolkoffertens botten och på
framväggen.
Gasolflaskorna får endast medföras i
gasolkofferten.

För gasolkofferten gäller
• Kontrollera gasolflaskornas fastsättning före
varje färd. Ställ gasolkoffertens upprätt och
stäng ventilerna.
• Dra åt lösa remmar.
• Efter varje flaskbyte måste regulatorkopplingens täthet kontrolleras med läcksökningsmedel.
• Gasolkofferten är inte avsedd för transport av
tillbehör (t.ex. förtält).
• Gasolkoffertens huvudavstängningsventiler
måste alltid vara fritt åtkomliga.
• Gasolkoffertens ventilation (springan mellan
Gasolkoffertens botten och främre vägg) får
inte vara tillsluten.
• Lås gasolkofferten så att den är oåtkomlig för
obehöriga.

Gasolflaskorna skall under körning
vara stängda.

09-3

Byte av gasolflaskor
Rök inte och ha ingen öppen låga
när du byter gasolflaskor. Kontrollera
efter byte av gasolflaskor att kopplingarna är täta. Kontrollera kopplingen
med läcksökningsmedel.
• Öppna gasolkoffertens lock.
• Stäng gasolflaskans huvudavstängningsventil.
• Skruva för hand av gasoltrycksregulatorn tillsammans med gasolslang (vänstergänga).
• Ta loss fästremmarna och lyft bort gasolflaskan.
• Sätt en ny gasolflaska i gasolkofferten.
• Spänn omsorgsfullt fast fästremmarna.
• Skruva för hand på gasoltrycksregulatorn tillsammans med gasolslang (vänstergänga).
• Stäng gasolkoffertens lucka.

Avstängningskranar och
ventiler

Med dessa kranar kan gasoltillförseln till de olika
apparaterna brytas. Kranarna är försedda med
dekaler för de olika apparaterna.

Gasolavstängningskranarnas placering
• Ventilerna sitter i köksblocket i övre utdragslådan.

För avstängningskranar och ventiler gäller
• Under färden skall alla kranar till gasolapparater

Symbolerna på gasolavstängningskranarna
har följande betydelse:

Värme

Bakugn

Gasolspis Kylskåp

stängas.
• På bilderna visas avstängningsventilerna i stängt
tillstånd. Ventilerna öppnas när de vrids till lodrätt läge.
• Vid tankning av dragfordonet, på färjor och i
garaget får ingen brännhärd finnas i närheten.
Om du misstänker att läckage uppstått i gasolsystemet skall genast avstängningskranarna i husvagnen och
gasolflaskornas ventiler stängas.
Om du förmodar en otäthet ber du
din återförsäljare eller fackverkstad
för gasolanläggningar att göra en
kontroll.
En täthetskontroll får aldrig göras i
närhet av öppen låga.
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9.3 Yttre uttag för gas
Det yttre uttaget för gas (tillval) kan användas för
anslutning av gasdriven utrustning (t.ex. grill).
För tillkoppling förs stickkontakten in i säkerhetskopplingen. Stickanslutningen kan bara kopplas
till om snabbstängningsventilen j är stängd.
Genom att skjuta tillbaka kopplingshylsan kan
säkerhetslåsningen lossas.

2
• De anslutna enheternas driftstryck
skall uppgå till 30 mbar.
• De anslutna enheternas maximala
effekt: 1,5 KW

1

Stäng ventilöppningen med hätta k
när kopplingen inte används.

09-5

09-6

10. Inbyggd utrustning
10.1 Allmänt

I detta kapitel lämnas information om husvagnens utrustning. Anvisningarna upplyser endast
om utrustningens användning. De beskrivna
apparaterna är till en del specialutrustning. Ytterligare information lämnas för inbyggd utrustning i
de separata bruksanvisningar som bifogas i den
blå serviceväskan.

Reparation av inbyggd utrustning får
endast utföras av en fackman.
För underhållsåtgärder och reparationer får endast apparattillverkarens
originaldelar användas.
Vid varje förändring av inbyggd utrustning och ignorering av bruksanvisningarna upphävs garantin och allt
produktansvar. Dessutom gäller inte
längre apparatens drifttillstånd och i
vissa länder förlorar även fordonets
trafiktillstånd sin giltighet.
För användning av gasolapparater,
gasolregulatorer och gasflaskor beakta anvisningarna i kapitlet 9.
För användning av elektrisk utrustning
beakta anvisningarna i kapitlet 7.
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10.2 Varmluftvärme
Uppvärmning under körning är förbjuden.

Placering
- I klädskåpet eller i kaminhörnet.
Före idrifttagning
• I husvagnen har flera luftutsläpp installerats. Rör
leder varmluften till luftutsläpp. Vrid munstyckena så att varmluften avgår åt önskat håll.
• Kontrollera att kaminröret är fritt. Alla kåpor
måste tas bort.
• Kontrollera innan första tändningen att det finns
funktionsdugliga batterier i tändautomatens
batterifack.

Utrymmet bakom värmesystemet får
inte användas för förvaring.

Drift
• Öppna flaskventilen och snabbkopplingsventi•
1

•

•
•

len i den inkommande gasolledningen.
Vrid manöverhandtaget j i termostatställningen 1-10.
Tryck ned manöverhandtaget j till anslaget.
Tändning sker automatiskt i denna position tills
flamman brinner. Tändgnistan är hörbar. Under
tändningen blinkar kontrollampan på tändautomaten.
Håll manöverhandtaget j nedtryckt i ytterligare
upp till 10 sekunder, så att tändsäkringen skall
reagera.
Om gasolledningen är luftfylld kan det dröja upp
till en minut tills det finns gasol för förbränning.
Under denna tid skall manöverhandtaget j
hållas nedtryckt tills lågan brinner.
Återtänd aldrig innan 2 minuter gått.
Annars finns det risk för explosion.
Detta gäller också när ett värmesystem,
som redan är i drift slocknar och sedan
tänds igen.
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• Om flamman slocknar igen sker en omedelbar
1

2

återtändning under tändsäkringstiden (ca. 30
sekunder).
• Om låga inte uppstår, fortsätter tändautomaten k att tända tills manövervredet j
ställs i läge „0“.
När uppvärmningsanläggningen första gången startas, uppstår helt kort
lätta rök- och luktbesvär. Vrid genast
värmereglaget j till läget „10“ och
ställ cirkulationsfläkten på högsta
läget. Lufta genom att öppna fönster
och dörrar. Röken och lukten försvinner av sig själv inom en stund.

Frånkoppling
• Vrid manöverhandtaget j till läget ”0”. Tändautomaten stängs därmed samtidigt av.
• Låt eventuellt cirkulationsfläkten gå en stund.
• Vid längre stillestånd skall flaskventilen och
snabbkopplingsventilen i gasolledningen
stängas.

Batteribyte på tändautomaten k

Om tändgnistor inte kan höras eller endast i
intervaller på mer än en sekund, måste bateriet
bytas ut.

• Kontrollera att värmen är frånkopplad.
• Ta bort elementets kåpa (se bruksanvisning
för Truma).
• Skjut batterifackets lock uppåt och byt ut batteriet (beakta polningen).
• Stäng åter batterifacket.
• Använd endast temperaturbeständiga
(+70 ºC) och läcksäkra mignonbatterier.
Sätt in nya batterier före varje uppvärmningssäsong.
Beakta därutöver tillverkarens separata bruksanvisning.
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Cirkulationsfläkt

1

Husvagnens värme har ett cirkulationssystem.
Den varma luften fördelas inom hela bodelen via
flera luftmunstycken. Luftutloppsmunstyckena
kan individuellt vridas och öppnas så att den
varma luften leds i önskad mängd till önskat
ställe. Med vredet j ställs önskad värmeeffekt
in. Vredet j sitter i värmeelementets kåpa (bild
1 och 2).
Från och med värmestegen 3 - 4 skall
cirkulationsfläkten slås på. Risk finns
för att värmeelementet överhettas.

Bild 1

Manuell reglering
• Sätt kontakten n i läge j (bild 3).
• Ställ in önskad effekt på vridknappen m.

1

Från
• Sätt kontakten n i läge k.
Automatisk drift
• Sätt kontakten n i läge l. Effekten anpassar

sig steglöst till värmesystemets avgivna effekt.
Max-effekten kan begränsas med vridknappen.
Reglering mellan detta värde och långsam gång
sker automatiskt.

Bild 2

4
5
1

Bild 3
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2

3

När varmluften avtar eller när driftsljudet ökar är fläkthjulet smutsigt. Efter
ca. 500 driftstimmar skall frontpanelen resp. sugröret tas av och fläkthjulet rengöras försiktigt med en pensel.

10.3 El-extravärme
El-extravärmen (Ultraheat) kan användas endast när husvagnen är
ansluten till 230 V-nätström.
El-extravärmen är inbyggd i varmluftelementet.
Detta ger tre uppvärmningsmöjligheter
- Endast gasolvärme
- Gasolvärme + el-värme
- Endast el-värme
Med el-extravärmen kan husvagnen snabbare
värmas upp. El-värmen har tre effektlägen:
- 500 W
- 1000 W
- 2000 W

Innan Ultraheat slås på, bör kontrolleras att säkringarna i campingplatsens strömförsörjning motsvarar
inställt effektläge.
Värmeelementets kåpa blir under drift
mycket het.

Inkoppling

5

7

Ultraheat

9
230 V ~

3

1

2000

500
1000

• Ställ vridomkopplaren i önskat effektläge (den
gröna kontrollampan lyser vid „Drift“).
• Ställ med ratten in önskad rumstemperatur.

Frånslag
• Slå med vridomkopplaren från värmen.

För att jämnt och snabbt fördela
varmluften och sänka värmeelementets yttemperatur skall värmeelementet alltid användas med tillslagen
cirkulationsfläkt.
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10.4 Elektrisk golvuppvärmning
(endast som extra)
Värmen sitter i en bredd om 60 cm i centrum på
golvets gångparti. Dess längd är beroende på
husvagnsmodell. Värmen är inte för uppvärmning av rummet utan reducerar endast värmeförlusten från golvet.

Inkoppling av golvvärmen 24V
Strömställaren sitter i manöverpanelen. Golvvärmen fungerar endast när husbilen är ansluten till
230 V nätström.

Tekniska data
Spänning på 24V~ från egen transformator
230V/24V.
Effektförbrukningen är beroende på husvagnens
längd mellan 150W och 320W.
Ställ inte upp föremål på golvet för en
längre tid när golvvärmen är påkopplad, risk finns för värmeblockad. Hål
får inte borras i golvet och inte heller
skruvar dras in.
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10.5 Vattenburen värme
Vattenburen uppvärmning under körning är förbjuden.

Gasolvärmeelementet Combi 3010 är en varmvattenvärmare med separat varmvattenberedare
(volym: 8,5 l). Värmesystemet kan användas utan
varmvattenberedaren.

Placering
• I klädskåpet.
Viktiga anvisningar
• Läs noga de separata användarinstruktioner•
•
•
•

na innan värmeelementet tas i bruk.
När husvagnen inte används, slå alltid från
värmens huvudströmställare.
Tappa av färskvattnet ur varmvattenberedaren
vid risk för frost.
Vid start skall värmeelementet vara fyllt med
glykol
För optimal värmetransport får luftcirkulationen i husvagnen inte hindras t.ex. bakom
ryggdynor, vinterventilation, i sänglådor och
bakom stuvskåp.

Driftsätt
• Gasoldrift
• Drift med elvärmepatroner (230 V)
• Kombinerad gasol- och värmepatronsdrift

Funktionssätt
• Varmvattenberedning
• Värme och varmvattenberedning
• Värme

Manöverenhet
I viloläget anges aktiverade värmefunktioner,
displayen saknar bakgrundsbelysning. Manöverenheten går efter två minuter automatiskt från
inställningsläget till viloläget när ingen knapp
trycks eller när viloläget ställs in med piltangenterna.
Starta inmatningen med en valfri knapp. Bakgrundsbelysningen tänds och inställbara funktioner blinkar. Välj med piltangenterna en inställbar
funktion. Inställningarna sparas automatiskt.

10-7

Ytterligare detaljinformation för manövrering, hantering och skötsel av
vattenburna värmen lämnas i den separata användarinstruktionen „Alde
Compact 3010“.

blinkt
blinkar

Start av värmeelementet
Tryck ned knappen med pilen tills „Off” (huvudströmställaren) blinkar på displayen.

blinkt
blinkar

Tryck på +/On-knappen. „On” (huvudströmställaren) blinkar på displayen.

Värmeelementet är nu inställt. „On” (huvudströmställare) visas på displayen när manöverenheten återgår till viloläget.

blinkt
blinkar

Frånkoppling av värmeelementet
Tryck ned knappen med pilen tills „On” (huvudströmställaren) blinkar på displayen.
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blinkt
blinkar

Tryck på -/Off-knappen. „Off” (huvudströmställaren) blinkar på displayen.

Värmeelementet är nu inställt. „Off” (huvudströmställare) visas på displayen när manöverenheten återgår till viloläget.

blinkt
blinkar

Inställning av temperatur
Tryck på knappen med pil tills symbolen för val
av temperatur blinkar. Aktuell temperatur visas (i
detta fall 22,0°C).

blinkar
blinkt

För att höja temperaturen tryck på +/On-knappen. För att sänka temperaturen tryck på -/Offknappen. På bilden visas en inställd temperatur
på 25,0°C.

Inställningarna är nu avslutade och värmeelementet kör tills inställd temperatur uppnåtts.

blinkt
blinkar

Varmvatten
Tryck på knappen med pil tills symbolen för
varmvatten blinkar. ”OFF” visas på displayen
bredvid temperaturen.
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blinkt
blinkar

Koppla på varmvatten med +/ON-knappen.
”ON” visas på displayen bredvid temperaturen.

Symbolen för varmvatten visas när manöverenheten återgår till viloläget.

blinkt
blinkar

blinkt
blinkar

Tryck på knappen med pil tills symbolen för
varmvatten blinkar. ”ON” visas på displayen
bredvid temperaturen.

Koppla från varmvatten med -/Off-knappen.
”OFF” visas på displayen bredvid temperaturen.

Symbolen för varmvatten slocknar när manöverenheten återgår till viloläget.

blinkt
blinkar

Uppvärmning med gasol
Tryck på knappen med pil tills symbolen för
uppvärmning med gasol blinkar. ”OFF” visas på
displayen bredvid temperaturen.
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blinkt
blinkar

Slå med +/On-knappen på uppvärmning med
gasol. „ON” visas på displayen bredvid temperaturen.

Symbolen för uppvärmning med gasol visas när
manöverenheten återgår till viloläget.

blinkt
blinkar

blinkt
blinkar

Tryck på knappen med pil tills symbolen för
uppvärmning med gasol blinkar. ”ON” visas på
displayen bredvid temperaturen.

Slå med -/Off-knappen från uppvärmning med
gasol. „OFF” visas på displayen bredvid temperaturen.

Symbolen för uppvärmning med gasol slocknar
när manöverenheten återgår till viloläget.

blinkt
blinkar

El-uppvärmning
Tryck på knappen med pil tills symbolen för
elektrisk uppvärmning blinkar. „OFF” visas på
displayen bredvid temperaturen.
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blinkt
blinkar

Välj effekten (1kW, 2kW eller 3kW) med +/On
eller -/Off-knappen. På bilden har 3kW-effektläget valts (vissa värmeelement har endast lägena
1-2kW).

Symbolen för elektrisk uppvärmning visas när
manöverenheten återgår till viloläget.

blinkt
blinkar

Tryck på knappen med pil tills symbolen för elektrisk uppvärmning blinkar.

Slå från elektriska uppvärmningen genom att
trycka -/Off-knappen tills alla effektläget slocknat. „OFF” visas på displayen bredvid temperaturen.

Symbolen för elektrisk uppvärmning slocknar när
manöverenheten återgår till viloläget.
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10.6 Varmvattenberedare
Varmvattenberedaren med en volym på ca 14 l
värmer upp vattnet med en gasolbrännare eller
alltefter modell dessutom alternativt elektriskt
med en inbyggd värmestav.
Vid avstängd varmvattenberedare skall
före åkning kaminkalotten sättas på.
Innan varmvattenberedare används
skall kaminkalotten tas bort.
Töm varmvattenberedaren vid risk för
frost.
Använd aldrig varmvattenberedaren
utan vatten.
När kallvattensystemet används utan
varmvattenberedare fylls även denna
med vatten. För att undvika frostskada måste varmvattenberedaren
tömmas genom avtappningsventilen
även om varmvattenberedaren inte
använts.

Fyllning av varmvattenberedaren
• Stäng kallvatteninloppets avtappningsventil.
Ställ upp spaken vågrätt.
• Slå på strömförsörjningen med huvudströmställaren på manöverpanelen.
• Öppna åtminstone en vattenkran och låt den
stå öppen tills varmvattenberedaren fyllts med
vatten och vatten rinner ut.
• Stäng åter vattenkranen.

Tömning av varmvattenberedaren
• Slå från strömmen på manöverpanelen.
• Öppna vattenkranarna i köket och badrummet.
• Öppna varmvattenberedarens avtappningsventil. Ställ upp spaken lodrätt.
• Vattnet töms direkt ut.

10-13

Gasoldrift

50

Boiler

40

• Ta bort kaminkalotten.
• Öppna gasolflaskan och snabbventilen i gasolinloppsledningen.
• Koppla på varmvattenberedaren med vridomkopplaren på manöverenheten, den gröna
kontrollampan tänds.
• Ställ med ratten in önskad vattentemperatur
(ca 30° C – 70°C).

30

60

70

El-drift

Boiler EL

• Koppla på manöverenheten på varmvattenberedaren, kontrollampan tänds.

Vattentemperaturen kan inte förväljas
vid el-drift och ställs automatiskt på
ca 70° C.

Slå från varmvattenberedaren

230 V ~
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• Slå med vridomkopplaren från varmvattenberedaren.
• Sätt upp kaminkalotten, stäng snabbventilen
och event. gasolflaskan (endast gasoldrift).

10.7 Kylskåp
Kylskåpen är antingen av märket Dometic eller
Thetford.
Vid hög utetemperatur kan full kyleffekt endast
åstadkommas med tillräckligt god ventilation.
För bättre ventilation ta på uppställningsplatsen
eventuellt bort kylskåpets ventilationsgaller.

Koppla på kylskåpet minst 12 timmar
innan varor sätts in och lagra helst
förkylda produkter.

Driftssätt

Kylskåpet kan drivas på tre olika sätt. Med energikällans väljaromkopplare kan önskat driftsätt
ställas in.

- 12 V-drift: strömförsörjning från dragfordonets
batteri. (tändlåset kopplat)

- 230 V-drift: strömförsörjning från extern källa.
- Gasol: gasolflaskor från husvagnen.
12V-drift
• Ställ energiväljaromkopplaren i läget batteri
symbol.
• 12 V-driften fungerar endast när motorn i
dragfordonet är igång.
• Kylskåpet saknar termostatreglering (permanentdrift). 12 V-driften skall endast upprätthålla en uppnådd temperatur.
• För frånkoppling ställ energiväljaromkopplaren
i 0-läge.

230V-drift
• Ställ energiväljaromkopplaren i läge nätdrift.
• Reglera temperaturen med termostaten.
• För frånkoppling ställ energiomkopplaren
i 0-läge.

Gasoldrift
• Ställ energiomkopplaren i läge gasoldrift.
• Öppna huvudspärrventilen på gasolflaskan
och gasolspärrventilen „Kylskåp“.
• Vrid helt upp termostaten och håll den
nedtryckt. Kylskåpet tänder antingen automatiskt eller med hjälp av knappen för manuell
tändning (modellberoende).
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• När tändning lyckats, släpp termostaten.
Upprepa föregående steg om tändning inte
lyckats.
• Reglera kyleffekten med termostaten.
• För frånkoppling ställ energiomkopplaren i 0läge.
• Stäng huvudspärrventilen på gasolflaskan och
gasolspärrventilen „Kylskåp“.

Kylskåpsdörrens lås
Under körning skall kylskåpsdörren
alltid vara stängd och låst.
Kylskåpsdörren är försedd med automatiskt
låsning.
När kylskåpsdörren stängs och trycks fast, låses
den automatiskt. På undre sidan av Thetfordkylskåp finns ännu en extra säkring.

Låsning Dometic

Dometic-kylskåpen kan i tillägg säkras med en
dörregel.
Kylskåpsdörren kan låsas i två lägen
- stängd dörr under åkning och när kylskåpet
används;
- dörr på glänt för ventilation när kylskåpet inte
används.

För att undvika mögel och obehaglig lukt skall på frånkopplat kylskåp
skåpdörren ställas i ventilationsläge.
Låsning Thetford
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Frysfack
2

1

Vid hög utetemperatur och hög luftfuktighet
kan vattendroppar bildas på frysfackets metallram. Därför har frysfacket utrustats med
ramuppvärmning (endast Dometic). Slå vid hög
utetemperatur och hög luftfuktighet på ramuppvärmningen med knappen j. Så kan korrosion
undvikas. Vid påkopplad ramuppvärmning lyser
kontrollampan k.

10.8 Gasolkök
Husvagnens kök är utrustat med ett trelågigt gasolkök.

Innan idrifttagningen

1

• Öppna flaskventilen och snabbstängningsventilen i den inkommande gasolledningen.
• När gasolköket används skall takluckan eller
fönstret vara öppet.
• Manöverhandtag till gasolapparater, som måste
tryckas in vid tändning skall fjädra tillbaka av sig
själva när de släpps.
• Innan köket används skall de båda medlevererade flamskyddsplåtarna ställas upp eller permanent fästas för att inredningen på ett effektivt
sätt skall skyddas mot värme.
• Vägguttagen ovanför spisen får inte användas
när spisen är i bruk. Stäng skyddskåporna.

Gasolkök eller andra apparater som
tar förbränningsluft ur innerutrymmet
får aldrig användas för att värma husvagnen. Om detta ignoreras föreligger
akut livsfara på grund syrebrist och
den farliga, luktlösa koldoxiden som
kan uppstå.
Köket får inte användas med stängd
glaskåpa.
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Drift

• Öppna kåpan j.
• Ställ in den önskade flammans vridknapp k
på tändposition (stor flamma) och tryck.
• Tänd brännaren med gaständare, tändsticka
eller cigarettändare.
(Spinflo-spis: tänd med tändaren l.)
• Håll vridknappen k nedtryckt ytterligare
10-15 sekunder.
• Släpp vridknappen k och vrid den till önskad
inställning (stor eller liten flamma).
• Om tändningen inte var framgångsrik upprepas
proceduren från början igen.

2

2

3

Använd grythandskar eller grytlappar
när du hanterar heta kastruller, stekpannor och liknande föremål. Risk för
brännskador!
Låt aldrig otänd gasol strömma ut,
risk finns för explosion.
Håll kåpan j öppen så länge brännarna avger värme.

"Spinflo"-spis
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Lättantändliga föremål, såsom diskhanddukar, servetter osv. får inte förvaras i närheten av gasolköket. Montera
alltid gasolkökets flamskydd innan
varje användning. Brandfara!

10.9 Köksfläkt
Spisen är alternativt försedd med en köksfläkt.
Den inbyggda fläkten transporterar köksångorna
ut i det fria.
Tryck den högra knappen för påkoppling av
köksfläkten. När fläktknappen hålls nedtryckt
kan 15 olika hastighetslägen väljas.

Med den vänstra knappen kan kökslampan förutom på manöverpanelen kopplas på.

I filtret samlas fett från köksångorna
och skall därför regelbundet renas.
Prestige- och Excelsiormodellerna har
Dometic köksfläkten CK155. Beakta
även den separata bruksanvisningen.

10.10 Bakugn
• Ventilationsöppningarna på bakugnen får inte tillslutas.
• Bakugnen får endast användas
med 230 V-nätström (automatisk
tändning).
• När bakugnen används, måste en
taklucka eller ett fönster öppnas.
• Bakugnsluckan skall under tändning stå öppen.
• Om tändning inte lyckats, starta om
från början.
• Om brännlågan av misstag släcks,
ställ strömreglaget i nolläge och låt
brännaren stå frånkopplad minst en
minut. Tänd nu på nytt.
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• Värm aldrig upp en tom bakugn.
• Använd grillen (extrautrustning)
högst 25 minuter och med öppen
bakugnslucka.
• Bakugnen får absolut inte användas för uppvärmning av husvagnen.

Inkoppling
• Slå på 12 V-strömförsörjningen med hu•

Bakugn „Spinflo“

•
•
•
•
•
•
•

vudströmställaren på manöverpanelen.
Öppna huvudspärrventilen på gasolflaskan
och gasolspärrventilen „Bakugn“.
Öppna bakugnsluckan fullständigt.
Placera ugnsplåten resp. –halstret så att de
inte direkt berör lågorna.
Tryck lätt ned reglaget och ställ till önskat
tändläge (bakugn eller event. grill).
Tryck på reglaget. Gasol strömmar till brännaren och lågan tänds automatiskt.
(Spinflo-ugn: manuell tändare).
Håll reglaget nedtryckt några sekunder tills
tändsäkringsventilen öppnar gasflödet.
Släpp reglaget och ställ in önskat effektsteg
(bakugn).
Var försiktig när du stänger bakugnsluckan så
att lågan inte slocknar.

Frånkoppling
• Ställ reglaget i nolläge. Lågan slocknar.
• Stäng huvudspärrventilen på gasolflaskan och
gasolspärrventilen „Bakugn“.
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11. Tillbehör
För hantering av tillbehör beakta tillbehörtillverkarnas utförliga användarinstruktioner, monteringsanvisningar och kopplingsscheman. Dessa
hittar du i dokumentfodralet.
• Varje ändring av husvagnens fabriksinställda
tillstånd kan ha en negativ inverkan på husvagnens köregenskaper.
• Tillbehör som HOBBY inte godkänt såsom
på-, ombyggnads- eller installationsenheter
kan leda till skada på husvagnen och dessutom ha en negativ inverkan på husvagnens
trafiksäkerhet. Även om dessa delar har blivit
godkända av någon myndighet, kan de vara
av skada när de byggs in i husvagnen.
• Vi frånsäger oss allt ansvar för skador som
uppstår till följd av delar eller ändringar dom
inte är godkända av Hobby.
I tabellen nedan anges vikter för specialtillbehör. När tillbehör medförs i eller på husvagnen som inte
ingår i standardutrustningen måste de beaktas vid bestämning av tillåten belastning.

Utrustning
Vikt [kg]
Alde vattenburen värme Compact 3010
14,0
AL-KO reservhjulshållare EH 1 utför. C
7,7
Antennmast Teleco
0,9
Autarkpaket
29,0
Bakugn med grill
14,1
Barnvåningssäng i st.f. mittsittgrupp
14,0
Batterilåda
2,0
Breddning av enkelsängar
5,0
City-vattenanslutning
0,5
Cykelställ
6,8
Dometic köksfläkt
3,0
Domkraft med box
6,0
Däckreparationsset
2,2
Extra taklucka 400 x 400
3,4
F-bädd i mitten tvärs
8,0
FI-jordfelsbrytare
0,3
Golvvärme
5,0
Kallskumsmadrass
2,9
Klimatanläggning HobbyCool 25 (Dometic) 25,0
Klimatanläggning Truma Saphir Comfort
20,0
Laddningsregulator
2,8
LCD-TV - universalfäste
0,5

Utrustning
Vikt [kg]
Matta (de Luxe)
7 - 10,5
Mover H SE / H TE
26,0
Reservhjul inkl. hållare
20,0
SAT-länkmast
2,0
SAT-receiver digital (Kathrein)
3,0
Skinnklädsel
7,0
Soundsystem Blaupunkt
11,5
Strömförsörjning 600 VA
0,6
Stöldsäkring för dragkula Robstop
3,0
Sängöverkast
1,5
Truma Airmix-komfortpaket
1,0
Truma elvarmvattenberedare i st.f. Therme
5,0
Truma extra elvärmeaggregat Ultrahead
2,0
Truma gasol-/elvarmvattenberedare
i st.f. Therme
16,0
Truma gasolvarmvattenberedare
i st.f. Therme
15,0
Truma varmluftsystem Isotherm
3,0
Tunglaststöd
1,6
Utvändigt stickuttag för gasol
1,5
Varmvattenberedare
15,0
Våningssäng 3-plans
15,0
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12. Underhåll och skötsel
12.1 Underhåll

Underhållsintervall

För husvagnen och dess installationer finns fastställda underhållsintervaller.

För underhållsintervallet gäller
• Låt HOBBY-återförsäljaren göra det första
underhållet 12 månader efter idrifttagningen.
• Låt HOBBY-återförsäljaren utföra alla fortsatta
årliga underhållsarbeten.
• Genomför underhållet av alla inbyggnadsapparater i enlighet med de underhållsintervaller som anges i resp. bruksanvisningar.
På villkor som framgår av garantivillkoren lämnar Hobby en 5 års garanti att
husvagnens kaross är tät. Beträffande
täthetskontroll i Sverige gäller att köparen kan anlita var och en som kan
utföra en täthetskontroll på ett fackmannamässigt sätt, d.v.s. täthetskontorllen skall utföras på i serviceboken
föreskrivet sätt var 12:e månad och den
som utför täthetskontrollen skall genom
utbildning ha särskilda kunskaper om
Hobbys husvagnar. Vid täthetskontroll
hos Hobby märkesverkstad utförs den
första täthetskontrollen efter 12 månader utan kostnad för köparen medan
för följande täthetskontroller debiteras
ett skäligt pris, för närvarande 500 kr
per kontroll.
Kontrollen av gasolanläggningen, som
bekostas av ägaren, skall göras varje
år av en gasolfackman. Denna kontroll
skall intygas på provningsintyget enligt
DGVW G 607 och EN 1949. Det är
husvagnsägaren som skall ta initiativet
till kontrollen.
Säkerhetsregulator och slangar skall
bytas ut senast efter 10 år.
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1

Smörjning och inoljning
Chassits glidställen och lagerdelar bör kontrolleras regelbundet och eftersmörjas. Husvagnar
som används sällan bör underhållas en gång per
år.

Beträffande smörjning och oljning gäller
• I intervaller om 5000 km resp. minst en gång
•
2

•

•
•

om året skall balanslagret j på stabilisatoraxelns kropp smörjas.
Olja lätt in rörliga delar som bultar och leder
på handbromsspaken och påskjutsbromsens
vändspak.
Smörj lagren på påskjutsbromsens k hus i
intervaller om 5000 kilometer.
Viktigt: Säkerhetskoplingens WS 3000 friktionselement får under inga omständigheter oljas in eller smörjas in.
Kontrollera då och då lagrens spel på
skjutstången.
Samtliga glid- och lagerdelar rengörs och
oljas in med jämna mellanrum.
Husvagnens stabilisatoraxel är utrustad med kompakta hjullager. Trumnav,
kompaktlager och axellager bildar en
sluten enhet. Kompaktlagren är underhållsfria genom ett specialfett.
Hjulbromsen får aldrig efterjusteras på
spännlåset eller stagens gaffelhuvud.
Efterjustera hjulbromsen endast med
den självsäkrande 6-kantiga ställmuttern.
Ytterligare anvisningar framgår av den
bifogade bruksanvisningen från leverantören av axeln.
Av säkerhetsskäl skall reservdelar för
värmesystem motsvara respektive
tillverkares uppgifter och monteras
hos tillverkaren eller hos av tillverkaren anvisad märkesverkstad.

12.2 Draganordningar
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Kopplingskula på dragfordonet.
Den bör vara måttriktig, oskadad och fettfri. Vid
dacrometbelagda (mattsilverfärgat korrosionsöverdrag) och lackerade kopplingskulor skall
beläggningen avlägsnas med slippapper, kornstorlek 200-240, innan första körningen, så att
den inte sätter sig på friktionsbeläggens yta.

Kopplingskulans yta skall vara metalliskt blank.
En skadad eller smutsig kopplingskula leder till
ökat slitage på friktionsbeläggen. En infettad
kopplingskula reducerar stabiliseringseffekten
avsevärt. För rengöring lämpar sig t.ex. förtunning eller sprit.

Dragkulekoppling
Dragkulekopplingen skall hållas rent och fettfri
vid friktionsbeläggen. (bild 5) Om friktionsbeläggen är smutsiga kan ytan rengöras med slippapper, kornstorlek 200-240. Därefter rengörs
ytan med tvättbensin eller sprit. Samtliga rörliga
lagerställen och bultar skall oljas in lätt.
Med regelbundet underhåll och skötsel förlänger
du livslängd, funktion och säkerhet hos din
WS3000.

Byte av friktionsbeläggning

Friktionselementen j går mycket lätt att byta
ut vid slitage. Winterhoff erbjuder ett passande
reservset. Observera de utförliga monteringsanvisningarna i tillverkarens reservset.

1

Körljud
Vid körningen kan det uppträda ljud, som dock
inte har någon påverkan på dragkulekopplingens funktion.

1

Möjliga orsaker till ljuden kan vara:
1. En dacrometbelagd kopplingskula på dragfordonet
2. En förzinkad eller lackerad kopplingskula på
dragfordonet.
3. En skadad, rostig eller smutsig kopplingskula
på dragfordonet.
4. Smutsiga friktionselement j i dragkulekopplingen
5. Dragstången och dragröret i påskjutsbromsens bussningar är torrkörda.

Åtgärd:
vid 1., 2. och 3.:
Smärgla av kopplingskulans ytor och rengör med
förtunning eller sprit.

vid 4.:
Friktionselementens yta rengörs med slippapper,
kornstorlek 200-240, rengör och tvätta sedan
med tvättbensin eller sprit.

vid 5.:
Fetta in bussningarna med smörjnippel, dra av
veckad bälg och fetta även in dragstången.
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12.3 Byte av glödlampor i baklykta
Ta försiktigt bort skyddskapslarna med en skruvmejsel.

Skruva med en krysspårsmejsel bort de fyra
fästskruvarna.

Ta bort baklyktan från fästet.

Lossa skruven på fästbygeln och ta bort bygeln.

Glödlamporna är nu fritt åtkomliga. Återmonteringen sker i omvänd ordningsföljd.
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12.4 Ventilation

En tillräcklig ventilation av vagnens inre är nödvändig för ett behagligt inomhusklimat. Därutöver undviks korrosionsskador från kondensvatten.

Kondensvatten bildas
- i små utrymmen.
- av passagerarnas andning och. kroppsavdunstning.
- vid förvaring av fuktiga kläder.
- vid användning av gasolköket.
Se till att luftväxlingen är tillräcklig för
att undvika kondensvatten.

12.5 Skötsel

Rengöring på utsidan
Fordonet bör inte tvättas oftare än nödvändigt.
Tvätta husvagnen endast på speciella
tvättplatser.
Använd sparsamt med rengöringsmedel. Aggressiva medel, som t.ex.
fälgrengörare belastar vår miljö.
Använd inga lösningsmedelshaltiga
rengöringsmedel.

För rengöring på utsidan
• Spola av husvagnen med en svag vattenstråle.
• Tvätta husvagnen med en mjuk svamp och
schampolösning. Skölj svampen ofta.
• Spola sedan rikligt med vatten.
• Torka husvagnen med sämskskinn.
• Låt husvagnen stå ett tag utomhus efter tvätten, så att det torkar ut helt och hållet.

Torka av strålkastarnas lampinfattningar noga, eftersom det lätt samlas vatten där.
Använd inte starka eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel.
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Högtryckstvätt
Vidta stor försiktighet om du avser
att tvätta husvagnen med högtryckstvätt. Husvagnen riskerar annars att
ta skada!
Läs högtryckstvättens bruksanvisning innan du
använder den till din husvagn.
Det måste alltid vara minst 70 cm mellan högtryckstvättens munstycke och husvagnen när du
använder högtryckstvätten.
Kontrollera först att vattenstrålen kommer ut
ur munstycket med ett lämpligt tryck. Felaktig
användning av högtryckstvätten kan medföra att
husvagnen tar skada.
Vattentemperaturen får inte överstiga 60° C.
Håll vattenstrålen i rörelse under hela tvättningen.
Strålen får inte riktas direkt mot dörrspalter,
fönsterspalter, elektriska komponenter, stickkontakter, tätningar, kylskåpstätningsgaller eller
takkupoler. Fordonet kan skadas och vatten kan
tränga in i husvagnen.

För vaxning av ytan gäller
• Efterbehandla lackytor med jämna mellanrum
med vax. Beakta vaxtillverkarnas användningsanvisningar.

För polering av ytan gäller
• I undantagsfall kan ytor som angripits av
väder och vind arbetas upp med poleringsmedel. Vi rekommenderar polerpasta utan lösningmedel.

Polera bara i undantagsfall och inte för
ofta, eftersom poleringen leder till att
lackens översta skikt avlägsnas. Vid
för frekvent polering uppstår slitage.
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Vid nedsmutsning med tjära och harts
gäller
• Tjär- och hartsavlagringar och annan organisk
smuts avlägsnas med tvättbensin eller sprit.
Använd inga aggressiva lösningsmedel, såsom ester- eller ketonhaltiga produkter.

Vid skador gäller
• Reparera skador omedelbart för att undvika
ytterligare skador från korrosion. Tag hjälp av
din Hobby-återförsäljare.

Underrede

Husvagnens underrede har en speciell beläggning. Skadat skyddsskikt skall genast påbättras.
Ytor med skyddsskikt får inte behandlas med
sprejolja.

Chassi

Saltbeläggning kan skada det varmförzinkade
chassiet och leda till vitblemma Vitblemman är
dock inget fel utan har endast en optisk inverkan. Efter körning på vintern eller genom salthaltigt vatten spola varmförzinkade ytorna med rent
vatten.

Fönster och dörrar

Fönsterrutorna är ömtåliga och kräver en speciellt omsorgsfull behandling.

För skötseln gäller
• Dörr- och fönstergummin gnids försiktigt in
med talk.
• Akrylglasfönsterrutor rengörs endast med en
ren och fuktig svamp och en mjuk duk. Torrengöring kan leda till repor.
Använd inga skarpa eller aggressiva
rengöringsmedel, som innehåller
mjukgörare eller lösningsmedel.
Talk finns att köpa i biltillbehörsaffärer.
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Rengöring inne
För sits-, dynöverdrag och gardiner gäller
• Sitsöverdrag rengörs med en mjuk borste eller
en dammsugare.
• Kraftigt nedsmutsade dynöverdrag, sängöverkast och gardiner lämnas till tvätt. Rengör
dem inte själv.
• Rengör vid behov med skummet från ett fintvättmedel.

För heltäckningsmattan gäller
• Rengör med dammsugare eller borste.
• Behandla vid behov med mattskum eller
schamponera.

För PVC-golvet gäller
PVC-beläggningen kan lätt skadas
om sand och damm ligger på golvet.
När husvagnen används skall golvet
dagligen dammsugas eller sopas
rent.
• Rengör golvbeläggningen med rengöringsmedel för PVC-golv. Lägg inte ut heltäckande
matta på våt PVC-golvbeläggning. Den heltäckande mattan och PVC-golvbeläggning
kan klibba ihop
• Använd aldrig kemiska rengöringsmedel eller
stålull, som skadar PVC-beläggningen.

För möbelytor gäller
• Trämöbelytor rengörs med en fuktig duk eller
svamp.
• Torka med en mjuk och luddfri duk.
• Använd milda möbelvårdsmedel.
Använd inga skurmedel eller intensivmöbelvårdsmedel, eftersom
dessa kan repa ytan.

För toalettrummet gäller
• Rengör med neutral flytande tvål och en ej
skurande duk.
• Ättiksprit får inte användas för rengöring av
toaletten och vattensystemet eller för avkalkning av vattensystemet. Ättikspriten kan
skada systemets tätningar och komponenter.
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Använd inte heller i toalettrummet
några skurmedel!
Frätande medel får inte tillsättas i
avloppet. Kokhett vatten får inte hällas i avloppet. Frätande medel och
kokhett vatten skadar avloppsrör
och vattenlås.

För den diskhon gäller
• Diskhon med i handeln förekommande medel
eller rengör med speciella medel rostfritt stål.

Tillbehör
För skötseln gäller
• Plastdelar (t.ex. stötfångare, kjolar) rengörs
med max. 60 ºC varmt vatten och ett milt
hushållsrengöringsmedel.
• Rengör feta eller oljiga ytor med sprit.
• Smörj vid behov dörrgångjärnen och stödbenen med fett.
• Färskvattenledningar, färskvattentank och
avloppsvattentank rengörs en gång per år.
Använd inga skurmedel, eftersom
dessa kan skrapa ytan.
Efter att skötselarbetena avslutats
avlägsnas alla sprayflaskor med rengöringsmedel eller vårdande medel
ur husvagnen. Annars finns risk för
explosioner vid temperaturer över
50 ºC.
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12.6 Vinteranvändning

Förberedelser
Tack vare husvagnens konstruktion av aluminium-sandwich-element med isolerglasrutor kan
den även användas på vintern.
Observera: Vad gäller vintercamping rekommenderar vi att du utformar husvagnen efter ditt
personliga behov.
Din återförsäljare ger dig gärna tips.

För förberedelser gäller
• Kontrollera om husvagnen har några lack- och
rostskador.
• Kontrollera att inget vatten kan tränga in i den
mekaniska ventilationen och i värmesystemet.
• Skydda underredets metalldelar med ett
vaxbaserat rostskyddsmedel.
• Konservera lackerade ytor på utsidan med ett
lämpligt medel.

Vinterförvaring
Allmänt gäller
• Låt husvagnen stå inomhus endast om utrymmet är torrt och kan ventileras väl. I annat fall
är det bättre att låta husvagnen stå ute.

För inredning gäller
• Töm och rengör kylskåpet. Låt kylskåpsdörren stå öppen.
• Låt stuvutrymmen och skåp stå öppna.
• Ställ upp dynor och madrasser så att de inte
kan komma i beröring med kondens.
• Värm upp husvagnen vid behov för att undvika mögel som uppstår på grund av kondensfukt.
• Ställ upp en avfuktningsapparat i bodelen och
torka resp. byt regelbundet granulatet.
• Lossa batteriklämmorna, ta helst ut batte rierna och kontrollera laddningen en gång per
månad resp. underhållsladda.
• Töm hela vattensystemet.
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Vinteranvändning.
Vid vinteranvändning uppstår det kondensvatten
vid låga temperaturer och när det finns personer
i husvagnen. För att säkerställa ett bra inomhusklimat och för att undvika att fordonet skadas av
kondensvatten är det mycket viktigt med en god
ventilation.

För ventilationen gäller
• När husvagnen värms upp skall värmen sättas
på högsta nivån och takskåp, gardiner och
rullgardiner öppnas. På så sätt uppnås en
optimal ventilation.
• Värm bara när luftcirkulationsanläggningen är
igång.
• Tag upp alla dynor på morgonen, lufta förvaringslådorna och torka av fuktiga ställen.
• Montera en skorstensförlängning på minst
10 cm.
Om det ändå bildas kondensvatten på vissa ställen torkas detta helt
enkelt bort.

Frostskyddsåtgärder
Om innerutrymmet är tillräckligt uppvärmt fryser
inte färskvattentanken, vattenledningarna och
varmvattenberedaren. Fyll på färskvatten först
efter att husvagnen värmts upp.
Vid låga temperaturer rekommenderar vi en
kompletterande tankvärmare. Din återförsäljare
kan visa dig flera olika alternativ. (ingår inte i
standardutrustningen)

För avloppstanken gäller
• Vid låga temperaturer tillsätts avloppsvattnet
frostskyddsmedel eller vanligt salt.
• Samla upp avloppsvattnet utanför husvagnen.
• Håll avloppstankens utlopp öppet.
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Efter vintern
För skötseln gäller
• Genomför en grundlig underredstvätt. Det
leder till att korrosionsfrämjande medel (salter,
lutrester) avlägsnas.
• Rengör husvagnen på utsidan och konservera
plåtarna med i handeln förekommande bilvax.
• Glöm inte att vid behov ta bort rökfångsförlängningen.
Tvätta husvagnen endast på härför
avsedda tvättplatser.

Använd sparsamt med rengöringsmedel. Aggressiva medel, som t.ex.
fälgrengörare belastar vår miljö.

För husvagnens yttre gäller
• Skruva ned stödben och avlasta sedan hjul
och axlar något.
• Konservera lackerade ytor på utsidan med ett
lämpligt medel.
• Skydda underredets metalldelar med ett vaxbaserat rostskyddsmedel.
• Lägg på presenningar med ett mellanrum för
att inte hindra ventilationen.
• Lämna den mekaniska ventilationen öppen.
• Ventilera husvagnen grundligt en gång var
tredje eller var fjärde vecka.

För behållare gäller
• Töm och rena färskvattentanken genom att
vrida ut spillröret.
• Töm och rena spillvattentanken.
• Töm och rena WC-tanken.
• Töm varmvattenberedaren (Therme) fullständigt. Koppla bort 12 V-strömförsörjningen
med huvudströmställaren på manöverpanelen
och öppna alla vattenkranar. Vi rekommenderar dessutom att demontera vattenpumpen
från färskvattensystemet.
• Se till att vatten inte tränger in i golvets ventilation eller värmesystemet.

Beakta också anvisningarna och
bruksanvisningarna från tillverkarna
av inbyggnadsapparater.
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13. Avfallshantering och miljöskydd
13.1 Miljön och mobilt resande
Miljövänlig användning
Husbils- och husvagnsägare har naturligtvis ett
speciellt ansvar för miljön. Husvagnen bör därför
alltid användas på ett miljövänligt sätt.

För en miljövänlig användning gäller
• Påverka inte lugnet och renligheten i naturen.
• Avfallshantera avloppsvatten, toalettankens
innehåll och avfall på ett korrekt sätt.
• Agera på ett förebildligt sätt, så att husbilsoch husvagnsägare generellt inte betraktas
som miljösyndare.
• För längre stopp i städer och tätorter bör du
uppsöka parkeringsplatser som är lämpliga
för husvagnsekipage. Hör dig för vilka parkeringsmöjligheter som står till buds.

För avloppsvatten gäller
• Samla avloppsvatten ombord bara i inbyggda
avloppsvattentankar eller i nödfall i andra
lämpliga behållare!
• Häll aldrig avloppsvatten ute i naturen eller i
gatubrunnar. Dagvattnet renas för det mesta
inte i reningsanläggningar.
• Töm avloppsvattentanken så ofta som möjligt,
även när den inte är helt fylld (hygien). Spola
om möjligt rent avloppsvattentanken med rent
vatten efter varje tömning.

Töm avloppsvattentanken bara på
de härför avsedda tömningsställena,
dock aldrig ute i naturen. Avfallshanteringsställen finns vanligtvis vid
rastanläggningarna vid motorvägarna, campingplatser eller bensinstationer.
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För toalettanken gäller
• Använd bara godkända saneringsmedel i
toalettanken.
Genom att installera ett aktivt kolfilter
(tillbehörshandeln) behöver saneringsvätska ev. inte användas.
Dosera saneringsvätskan mycket
sparsamt. En överdosering är ingen
garanti för att förhindra lukt.

Avfallshantering
• Låt toalettanken aldrig bli helt full. Töm senast
och omedelbart när nivåinderingen lyser.
• Töm aldrig toalettanken i gatubrunnar. Dagvattnet renas oftast inte i reningsanläggningar.

Töm toalettanken bara på de härför
avsedda tömningsställena, dock aldrig ute i naturen.

För avfall gäller
• Källsortera och lämna återvinningsbara material
till återvinningen.
• Töm avfallsbehållarna så ofta som möjligt i de
härför avsedda tunnorna och containrarna. På
så sätt undviks obehagliga lukter och besvärliga
avfallsansamlingar ombord.

För rastplatser gäller
• Lämna alltid rastplatser i rent skick, även om
avfallet kommer från andra.
• Hushållsavfall får inte slängas i rastplatsens
avfallsbehållare.
• Ha inte dragbilens motor igång när ekipaket
står stilla. En kall motor på tomgång avger stora
mängder skadliga ämnen. Motorns driftstemperatur uppnås snabbast under körning.

Ett skonsamt umgänge med naturen
är inte bara i naturens intresse utan
i alla husbils- och husvagnsägares
intresse.
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14. Tekniska data
14.1 Däcktryck
Som tumregel kan man utgå från att ett trycksatt däck under 2 månader förlorar 0,1 bar. Kontrollera
regelbundet däckens tryck för att undvika skador på däcket.
Däckdimension

Lufttryck i bar

155 R 13 C 6PR

3,8

165 R 13 C

3,8

185 R 14 C

4,5

195/70 R 15 C

4,5

185/70 R 13

3,0

195/70 R 14

3,0

14.2 Vikter enligt 97/27/EG
Modell

Egenvigt
[kg]

Basutrustning
[kg]

Egenvikt
inkl. basutrustning
[kg]

Max
tillåten
totalvikt
[kg]

Lastvikt
[kg]

400 SF De Luxe

907

61

968

1100

132

440 SF De Luxe

1010

61

1071

1200

129

455 UF De Luxe

1037

61

1098

1300

202

460 UFe De Luxe

1059

61

1120

1300

180

460 LU De Luxe

1040

61

1101

1300

199

490 UL De Luxe

1125

61

1186

1350

164

540 UL De Luxe

1192

86

1278

1500

222

540 KMFe De Luxe

1251

86

1337

1500

163

560 KMFe De Luxe

1339

86

1425

1600

175

400 SF Excellent

910

61

971

1100

129

410 SFe Excellent

989

61

1050

1200

150

440 SF Excellent

1014

61

1075

1200

125

440 SFr Excellent

1025

61

1086

1200

114

455 UF Excellent

1039

61

1100

1300

200

460 UFe Excellent

1069

61

1130

1300

170

495 UL Excellent

1168

61

1229

1400

171
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Modell

Egenvigt
[kg]

Basutrustning
[kg]

Egenvikt
inkl. basutrustning
[kg]

Max
tillåten
totalvikt
[kg]

Lastvikt
[kg]

495 UFe Excellent

1155

61

1216

1400

184

540 UL Excellent

1213

86

1299

1500

201

540 WLU Excellent

1225

71

1296

1500

204

540 UFe Excellent

1228

86

1314

1500

186

540 UFf Excellent

1189

86

1275

1500

225

540 KMFe Excellent

1262

86

1348

1500

152

545 KMF Excellent

1320

71

1391

1600

209

560 UL Excellent

1306

86

1392

1600

208

560 UFe Excellent

1311

86

1397

1600

203

560 UFf Excellent

1297

86

1383

1600

217

560 KMFe Excellent

1350

86

1436

1600

164

560 WLU Excellent

1368

71

1439

1600

161

650 KMFe Excellent

1501

86

1587

1900

313

720 UKFe Excellent

1765

86

1851

2000

149

400 SF La Vita bionda

919

61

980

1100

120

440 SF La Vita bionda

1019

61

1080

1200

120

455 UF La Vita veneto

1047

61

1108

1300

192

455 UF La Vita Bionda

1042

61

1103

1300

197

460 UFe La Vita veneto

1076

61

1137

1300

163

460 UFe La Vita Bionda

1071

61

1132

1300

168

495 UL La Vita veneto

1179

61

1240

1400

160

495 UL La Vita Bionda

1167

61

1228

1400

172

545 KMF La Vita veneto

1327

71

1398

1600

202

545 KMF La Vita bionda

1324

71

1395

1600

205

560 KMFe La Vita Bionda

1355

86

1441

1600

159

575 VIP (La Vita bionda)

1370

86

1456

1600

144

645 VIP (La Vita Bionda)

1661

86

1747

1900

153

560 UFe Excelsior

1362

86

1448

1600

152

610 UL Excelsior

1580

86

1666

1900

234

650 UFf Excelsior

1596

86

1682

1900

218

495 UFe Prestige

1158

61

1219

1500

281

540 UL Prestige

1237

86

1323

1600

277

540 WLU Prestige

1240

71

1311

1600

289

540 UFe Prestige

1230

86

1316

1600

284

560 UL Prestige

1331

86

1417

1600

183

560 UFe Prestige

1335

86

1421

1600

179

560 WLU Prestige

1347

71

1418

1600

182
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Modell

Egenvigt
[kg]

Basutrustning
[kg]

Egenvikt
inkl. basutrustning
[kg]

Max
tillåten
totalvikt
[kg]

Lastvikt
[kg]

610 UL Prestige

1525

86

1611

1800

189

640 FMU Prestige

1679

86

1765

1900

135

650 KFU Prestige

1630

86

1716

1900

184

650 WFU Prestige

1560

71

1631

1900

269

650 UMFe Prestige

1570

86

1656

1900

244

650 KMFe Prestige

1580

86

1666

1900

234

695 VIP Prestige

1790

86

1876

2000

124

720 UML Prestige

1714

86

1800

2000

200

720 UKFe Prestige

1780

86

1866

2000

134

780 WLU Prestige

1872

86

1958

2200

242

780 WFU Prestige

1880

86

1966

2200

234

14.3 Basutrustning
Basutrustning omfattar all utrustning och alla vätskor som krävs för en säker och ändamålsenlig
användning av husvagnen.
Hit hör:

400 - 495

a) Gasolförsörjning

400 - 500

520 - 750

Antal inbyggda gasreglage
Gasolflaska av aluminium väger
Vikten för en 11 kg gasolfyllning

1
5,5
11

1
5,5
11

1
5,5
11

kg
kg

totalt:

16,5

16,5

16,5

kg

25
-15
--

-50
15
--

-50
---

kg
kg
kg
kg

totalt:

40

65

50

kg

Anslutningsledning för lågspänning:

4

4

4

kg

60,5

85,5

70,5

kg

b) Vätska
25 l fast inbyggda färskvattentank
50 l fast inbyggda färskvattentank
Spoltank till toaletten C 402
Spoltank till toaletten C 200
c) Strömförsörjning

Basutrustning totalt:
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400 SF

30 A

•

Excelsior

•

La V. bionda

•

La Vita

Prestige

Tekn.
bet.

Excellent

Handelsbeteckning

De Luxe

14.4 Tekniska data

•

t.tv
[kg]

Titt.
axeltryck

Axel

Påskjutsanordning

Dragskalm

Hjulbroms

1100

1100

DB 13 M

KFL 12 B

One Piece

20-2425/1

1200

1200

DB 13 M

KFL 12 B

One Piece

20-2425/1

1200

1200

DB 13 M

KFL 12 B

One Piece

20-2425/1

1200

1200

DB 13 M

KFL 12 B

One Piece

20-2425/1

410 SFe

30 G

440 SF

30 F

440 SFr

30 F

455 UF

30 N

•

•

•

•

1300

1300

DB 13 M

KFL 12 B

One Piece

20-2425/1

460 UFe

30 C

•

•

•

•

1300

1300

DB 13 M

KFL 12 B

One Piece

20-2425/1

460 LU

30 J

•

1300

1300

DB 13 M

KFL 12 B

One Piece

20-2425/1

490 UL

30 R

•

1350

1350

DB 15 MV/M

KF 20 A

One Piece

20-2425/1

495 UL

30 D

•

495 UFe

30 E

•

495 UFe

24 F

540 UL

24 M

540 UL

24 M

540 UFe

24 E

540 UFe

24 E

540 WLU

24 J

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

540 WLU

24 J

540 UFf

24 K

•

540 KMFe

24 P

545 KMF

24 R

•

560 UL

24 B

•

560 KMFe

24 C

•

•

1400

1400

DB 15 MV/M

KF 20 A

One Piece

20-2425/1

1400

1400

DB 15 MV/M

KF 20 A

One Piece

20-2425/1

1500

1500

DB 15 MV/M

KF 20 A

ZHL 15 A1

20-2425/1

1500

1500

DB 15 MV/M

KF 20 A

ZHL 15 A1

20-2425/1

1600

1600

DB 16 MV

KF 20 A

ZHL 15 A1

20-2425/1

1500

1500

DB 15 MV/M

KF 20 A

ZHL 15 A1

20-2425/1

1600

1600

DB 16 MV

KF 20 A

ZHL 15 A1

20-2425/1

1500

1500

DB 15 MV/M

KF 20 A

ZHL 15 A1

20-2425/1

1600

1600

DB 16 MV

KF 20 A

ZHL 15 A1

20-2425/1

•

1500

1500

DB 15 MV/M

KF 20 A

ZHL 15 A1

20-2425/1

•

1500

1500

DB 15 MV/M

KF 20 A

ZHL 15 A1

20-2425/1

1600

1600

DB 16 MV

KF 20 A

ZHL 15 A1

20-2425/1

1600

1600

DB 16 MV

KF 20 A

ZHL 15 A1

20-2425/1

1600

1600

DB 16 MV

KF 20 A

ZHL 15 A1

20-2425/1

•

•

•
•

•

560 UFf

24 D

•

560 UFe

24 G

•

•

560 WLU

24 H

•

•

575 VIP

24 S

610 UL

27 A

610 UL

27 H

650 UMFe

27 B

650 KMFe

27 B

650 KFU

27 C

•

•
•
•

•

1600

1600

DB 16 MV

KF 20 A

ZHL 15 A1

20-2425/1

1600

1600

DB 16 MV

KF 20 A

ZHL 15 A1

20-2425/1

1600

1600

DB 16 MV

KF 20 A

ZHL 15 A1

20-2425/1

1600

1600

DB 16 MV

KF 20 A

ZHL 15 A1

20-2425/1

1800

1000/1000

DB 10 L

KF 20 A

ZHL 20 A1

20-2425/1

1900

1000/1000

DB 10 L

KF 20 A

ZHL 20 A1

20-2425/1

•

1900

1000/1000

DB 10 L

KF 20 A

ZHL 20 A1

20-2425/1

•

1900

1000/1000

DB 10 L

KF 20 A

ZHL 20 A1

20-2425/1

•

1900

1000/1000

DB 10 L

KF 20 A

ZHL 20 A1

20-2425/1

640 FMU

27 K

•

1900

1000/1000

DB 10 L

KF 20 A

ZHL 20 A1

20-2425/1

645 VIP

27 N

•

1900

1000/1000

DB 10 L

KF 20 A

ZHL 20 A1

20-2425/1

650 UFf

27 J

1900

1000/1000

DB 10 L

KF 20 A

ZHL 20 A1

20-2425/1

650 WFU

27 G

•

1900

1000/1000

DB 10 L

KF 20 A

ZHL 20 A1

20-2425/1

695 VIP

19 K

•

2000

1050/1050

DB 13 M

KF 20 A

ZHL 20 C

20-2425/1

720 UML

19 D

•

2000

1050/1050

DB 13 M

KF 20 A

ZHL 20 C

20-2425/1

720 UKFe

19 G

•

2000

1050/1050

DB 13 M

KF 20 A

ZHL 20 C

20-2425/1

780 WFU/WLU

19 J

•

2200

1200/1200

DB 13 M

KF 25 A

ZHL 27 C1

20-2425/1
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•

•

Handelsbeteckning

Däckdimens.

Hjulinfästning

Fälg

Luft
[bar]

Golvlängd

Total
bredd

Spårvidd

Stödvidd

Karosserilängd

Längd
m. Gk
o Rl.

Total
längd

400 SF

195/70 R 14

5/112, ET 30

5½ J x 14

3,0

3833

2200

1950

3610

4109

4702

5899

410 SFe

195/70 R 14

5/112, ET 30

5½ J x 14

3,0

4076

2300

2050

3729

4352

4945

6142

440 SF

195/70 R 14

5/112, ET 30

5½ J x 14

3,0

4195

2300

2050

3807

4471

5064

6261

440 SFr

195/70 R 14

5/112, ET 30

5½ J x 14

3,0

4195

2300

2050

3807

4471

5064

6261

455 UF

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14*

4,5

4534

2300

2050

3886

4810

5403

6600

460 UFe

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14*

4,5

4534

2300

2050

3972

4810

5403

6600

460 LU

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14

4,5

4534

2300

2050

3972

4810

5403

6600

490 UL

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14

4,5

4928

2300

2050

4236

5204

5797

7000

495 UL

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14*

4,5

5015

2300

2050

4283

5291

5884

7087

495 UFe

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14

4,5

4810

2300

2050

4102

5086

5679

6882

495 UFe

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14

4,5

4810

2300

2050

4106

5086

5679

6876

540 UL

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14

4,5

5314

2300

2050

4349

5590

6183

7380

540 UL

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14

4,5

5314

2300

2050

4349

5590

6183

7380

540 UFe

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14

4,5

5314

2300

2050

4308

5590

6183

7380

540 UFe

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14

4,5

5314

2300

2050

4308

5590

6183

7380

540 WLU

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14

4,5

5314

2300

2050

4332

5590

6183

7380

540 WLU

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14

4,5

5314

2300

2050

4332

5590

6183

7380

540 UFf

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14

4,5

5314

2300

2050

4495

5590

6183

7380

540 KMFe

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14

4,5

5485

2300

2050

4431

5761

6354

7551

545 KMF

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14*

4,5

5485

2500

2250

4497

5759

6352

7530

560 UL

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14

4,5

5523

2500

2250

4431

5797

6390

7568

560 KMFe

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14

4,5

5573

2500

2250

4453

5847

6440

7618

560 UFf

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14

4,5

5573

2500

2250

4528

5847

6440

7618

560 UFe

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14

4,5

5523

2500

2250

4379

5797

6390

7568

560 WLU

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14

4,5

5553

2500

2250

4459

5827

6420

7598

575 VIP

185 R 14 C

5/112, ET 30

5½ J x 14

4,5

5755

2500

2250

4639

6029

6622

7800

610 UL

155 R 13 C

4/100, ET 30

4½ J x 13

3,8

6050

2500

2250

4370

6324

6917

8095

610 UL

155 R 13 C

4/100, ET 30

4½ J x 13

3,8

6247

2500

2250

4460

6521

7114

8292

650 UMFe

155 R 13 C

4/100, ET 30

4½ J x 13

3,8

6384

2500

2250

4486

6658

7251

8429

650 KMFe

155 R 13 C

4/100, ET 30

4½ J x 13

3,8

6384

2500

2250

4486

6658

7251

8429

650 KFU

155 R 13 C

4/100, ET 30

4½ J x 13

3,8

6435

2500

2250

4552

6709

7302

8480

640 FMU

155 R 13 C

4/100, ET 30

5 J x 13

3,8

6485

2500

2250

4555

6759

7352

8530

645 VIP

155 R 13 C

4/100, ET 30

5 J x 13

3,8

6485

2500

2250

4555

6759

7352

8530

650 UFf

155 R 13 C

4/100, ET 30

4½ J x 13

3,8

6435

2500

2250

4607

6709

7302

8480

650 WFU

155 R 13 C

4/100, ET 30

4½ J x 13

3,8

6385

2500

2250

4535

6659

7252

8430

695 VIP

155 R 13 C

4/100, ET 30

5 J x 13

3,8

7123

2500

2250

5003

7397

7990

9169

720 UML

155 R 13 C

4/100, ET 30

4½ J x 13

3,8

7085

2500

2250

4820

7359

7952

9148

720 UKFe

155 R 13 C

4/100, ET 30

4½ J x 13

3,8

7085

2500

2250

4878

7359

7952

9148

780 WFU/WLU

165 R 13 C

4/100, ET 30

5 J x 13

3,8

7123

2500

2250

4964

7397

7990

9169
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14.5 Tilläggslastning

•

Excelsior

•

La V. bionda

•

La Vita

Prestige

Tekn.
bet.

Excellent

Handelsbeteckning

De Luxe

Standardutförande
t.tv
[kg]

Axeltryck
[kg]

Axel

Däck

Broms

Påskjutsanordning

Draggaffel

1100

1100

DB 13 M

195/70 R 14 LI 91

20-2425/1

KFL 12 B

One-Piece

1200

1200

DB 13 M

195/70 R 14 LI 91

20-2425/1

KFL 12 B

One-Piece

1200

1200

DB 13 M

195/70 R 14 LI 91

20-2425/1

KFL 12 B

One-Piece

1200

1200

DB 13 M

195/70 R 14 LI 91

20-2425/1

KFL 12 B

One-Piece

1300

1300

DB 13 M

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KFL 12 B

One-Piece

400 SF

30 A

410 SFe

30 G

440 SF

30 F

440 SFr

30 F

455 UF

30 N

•

•

•

•

460 UFe

30 C

•

•

•

•

1300

1300

DB 13 M

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KFL 12 B

One-Piece

460 LU

30 J

•

1300

1300

DB 13 M

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KFL 12 B

One-Piece

490 UL

30 R

•

1350

1350

DB 15 MV/M

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KF 20 A

One-Piece

495 UL

30 D

•

495 UFe

30 E

•

495 UFe

24 F

540 UL

540 UL
540 UFe

540 UFe
540 WLU

540 WLU
540 UFf

•
•

•

•

•

•

•

•

24 M

•

•

24 M

•

•

24 M

•

24 E

•

24 E

•

24 E

•

24 J

•

24 J

•

24 J

•

24 K

•

24 K

•

540 KMFe

24 P

•

•

24 P

•

•

545 KMF

24 R

•

560 UL

24 B

•

560 KMFe

24 C

560 UFf

24 D

•

560 UFe

24 G

•

560 WLU

24 H

•

575 VIP

24 S

610 UL

27 A

610 UL

27 H

650 UMFe

27 B

650 KMFe

27 B

650 KFU

27 C

640 FMU

27 K

•

645 VIP

27 N

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

1400

1400

DB 15 MV/M

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KF 20 A

One-Piece

1400

1400

DB 15 MV/M

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KF 20 A

One-Piece

1500

1500

DB 15 MV/M

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 15 A1

1500

1500

DB 15 MV/M

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 15 A1

1600

1600

DB 16 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 15 A1

1500

1500

DB 15 MV/M

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 15 A1

1600

1600

DB 16 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 15 A1

1500

1500

DB 15 MV/M

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 15 A1

1600

1600

DB 16 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 15 A1

1500

1500

DB 15 MV/M

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 15 A1

1500

1500

DB 15 MV/M

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 15 A1

1600

1600

DB 16 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KF 20A

ZHL 15 A1

1600

1600

DB 16 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KF 20A

ZHL 15 A1

1600

1600

DB 16 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 15 A1

1600

1600

DB 16 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 15 A1

1600

1600

DB 16 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KF 20A

ZHL 15 A1

1600

1600

DB 16 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 15 A1

1600

1600

DB 16 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 15 A1

1800

1000/1000

DB 10 L

155 R 13 C LI 85

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 20

1900

1000/1000

DB 10 L

155 R 13 C LI 85

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 20

•

1900

1000/1000

DB 10 L

155 R 13 C LI 85

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 20

•

1900

1000/1000

DB 10 L

155 R 13 C LI 85

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 20

•

1900

1000/1000

DB 10 L

155 R 13 C LI 85

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 20

1900

1000/1000

DB 10 L

155 R 13 C LI 85

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 20

1900

1000/1000

DB 10 L

155 R 13 C LI 85

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 20

650 UFf

27 J

1900

1000/1000

DB 10 L

155 R 13 C LI 85

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 20

650 WFU

27 G

•

1900

1000/1000

DB 10 L

155 R 13 C LI 85

20-2425/1

KF 20 A

ZHL 20

695 VIP

19 K

•

2000

1050/1050

DB 13 M

155 R 13 C LI 85

20-2425/1

KF 20 A

ZHF 20

720 UML

19 D

720 UKFe

19 G

780 WFU / WLU

19 J

14-6

•

•

•

2000

1050/1050

DB 13 M

155 R 13 C LI 85

20-2425/1

KF 20 A

ZHF 20

•

2000

1050/1050

DB 13 M

155 R 13 C LI 85

20-2425/1

KF 20 A

ZHF 20

•

2200

1200/1200

DB 13 M

165 R 13 C LI 91

20-2425/1

KF 25 A

ZHL 27 C1

Möjlig tilläggslastning
Handelsbeteckning

t.tv
[kg]

Axeltryck
[kg]

Ny
axel!

Extra
tvärbalk
bak

Nya
hjul!

Ny
broms!

Påskjutsanordning

Ny
draggaffel!

Vikt

400 SF

1350

1350

nej

nej

185 R 14 C LI 102

nej

nej

nej

2,0

410 SFe

1350

1350

nej

nej

185 R 14 C LI 102

nej

nej

nej

2,0

440 SF

1350

1350

nej

nej

185 R 14 C LI 102

nej

nej

nej

2,0

440 SFr

1350

1350

nej

nej

185 R 14 C LI 102

nej

nej

nej

2,0

455 UF

1350

1350

nej

nej

nej

nej

nej

nej

0,0

460 UFe

1350

1350

nej

nej

nej

nej

nej

nej

0,0

460 LU

1350

1350

nej

nej

nej

nej

nej

nej

0,0

490 UL

1500

1500

nej

nej

nej

nej

nej

nej

0,0

495 UL

1500

1500

nej

nej

nej

nej

nej

nej

0,0

495 UFe

1500

1500

nej

nej

nej

nej

nej

nej

0,0

495 UFe

1600

1600

DB 16 MV

nej

nej

nej

nej

nej

4,5

540 UL

1600

1600

DB 16 MV

nej

nej

nej

nej

nej

4,5

1700

1700

DB 18 MV

34 1462 93 03

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

nej

ZHL 15 A

23,6

540 UL

1700

1700

DB 18 MV

34 1462 93 03

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

nej

ZHL 15 A

19,1

540 UFe

1600

1600

DB 16 MV

nej

nej

nein

nej

nej

4,5

1700

1700

DB 18 MV

34 1462 93 03

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

nej

ZHL 15 A

23,6

540 UFe

1700

1700

DB 18 MV

34 1462 93 03

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

nej

ZHL 15 A

19,1

540 WLU

1600

1600

DB 16 MV

nej

nej

nein

nej

nej

4,5

1700

1700

DB 18 MV

34 1462 93 03

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

nej

ZHL 15 A

23,6

540 WLU

1700

1700

DB 18 MV

34 1462 93 03

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

nej

ZHL 15 A

19,1

540 UFf

1600

1600

DB 16 MV

nej

nej

nein

nej

nej

4,5

1700

1700

DB 18 MV

34 1462 93 03

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

nej

ZHL 15 A

21,6

1600

1600

DB 16 MV

nej

nej

nein

nej

nej

4,5

540 KMFe

1700

1700

DB 18 MV

34 1462 93 03

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

nej

ZHL 15 A

23,6

545 KMF

1750

1750

DB 18 MV

nej

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

nej

ZHL 15 A

17,1

560 UL

1750

1750

DB 18 MV

nej

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

nej

ZHL 15 A

17,1

560 KMFe

1750

1750

DB 18 MV

nej

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

nej

ZHL 15 A

17,1

560 UFf

1750

1750

DB 18 MV

nej

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

nej

ZHL 15 A

17,1

560 UFe

1750

1750

DB 18 MV

nej

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

nej

ZHL 15 A

17,1

560 WLU

1750

1750

DB 18 MV

nej

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

nej

ZHL 15 A

17,1

575 VIP

1750

1750

DB 18 MV

nej

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

nej

ZHL 15 A

17,1

610 UL

2000

1050/1050

DB 11 M

nej

165 R 13 C LI 91

nej

nej

nej

16,0

610 UL

2000

1050/1050

DB 11 M

nej

165 R 13 C LI 91

nej

nej

nej

16,0

650 UMFe

2000

1050/1050

DB 11 M

nej

165 R 13 C LI 91

nej

nej

nej

16,0

650 KMFe

2000

1050/1050

DB 11 M

nej

165 R 13 C LI 91

nej

nej

nej

16,0

650 KFU

2000

1050/1050

DB 11 M

nej

165 R 13 C LI 91

nej

nej

nej

16,0

640 FMU

2000

1050/1050

DB 11 M

nej

165 R 13 C LI 91

nej

nej

nej

16,0

645 VIP

2000

1050/1050

DB 11 M

nej

165 R 13 C LI 91

nej

nej

nej

16,0

650 UFf

2000

1050/1050

DB 11 M

nej

165 R 13 C LI 91

nej

nej

nej

16,0

650 WFU

2000

1050/1050

DB 11 M

nej

165 R 13 C LI 91

nej

nej

nej

16,0

695 VIP

2200

1200/1200

nej

nej

165 R 13 C LI 91

nej

KF 25 A

ZHL 27 C1

15,9

720 UML

2200

1200/1200

nej

nej

165 R 13 C LI 91

nej

KF 25 A

ZHL 27 C1

15,9

720 UKFe

2200

1200/1200

nej

nej

165 R 13 C LI 91

nej

KF 25 A

ZHL 27 C1

15,9

---

---

---

---

---

---

---

---

---

780 WFU / WLU
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14.6 Belysning
12V-fordonsbelysning
Position

Beskrivning

Volt

Watt

utsidan

blinkers vänster

12

21

utsidan

blinkers höger

12

21

utsidan

parkeringsljus

12

5

utsidan

bromsljus

12

21

utsidan

nummerskylt

12

5

utsidan

konturlampa

12

3

utsidan

begränsningslampa

12

3

utsidan

sidomarkering

12

3

utsidan

3:e bromsljus

12

–

12V-innerbelysning
Lampa

Ljuskropp

Innertakslampa rund, grå

3 x 5W + 3 x 10W

Innertakslampa halogen

3 x 10W

Klädskåpslampa

LED

Barnsängslampa

3 x 5W

Tvättrumslampa

3 x 10W

Hörnlampa

2 x 10W

Kökslampa silver 12V

4 x 10W

Kökslampa silver 230/12V

5 x 5W

Spot, inbyggd, 1980/12H/G/krom

1 x 10W

Spot, inbyggd, silver

1 x 5W

Spot

1 x 10W

Vägglampa

1 x 10W

Inbyggd lydiodstrålkastare

1 x 0,2W

Instegslampa

14-8

2 x 5W

Kloss 60x30mm

Kloss 60x30mm

List 30mm bred

Kloss 60x30mm

Kloss 60x30mm

På undre sidan belagda med tryckstabil plast i bikakekonstruktion

14.7 Profillist

14-9

14-10

Indeks
A
Användning av spis 10-18
Autarkpaket 07-6
Avstängningskranar
placering 09-4
B
Backning 02-7
Bakljusens glödlampor 07-7
Bakugn 10-19
Barnsängar 06-8
Belysning 07-11, 14-8
Bilbesiktning 03-8
Bilens elsystem 07-7
Bipanel 1 07-3
Bipanel 2 07-3
Brandsläckning 02-2
Bromsar 02-7
byte av glödlampor i baklyktorna 12-4
C
CEE-stickpropp 07-4
Chassi 12-7
Cirkulationsfläkt 10-4
Cykelställ 05-8
D
Definition av vikter 03-11
Draganordningar 12-2
Dragskalmar 03-6
Däck 04-1
Däckreparationsset 04-6
Däckålder 04-2
Dörrar
skötsel 12-7
öppna och stänga 06-1
Dörrar och luckor
inne 06-1
E
Elektrisk extravärme 10-5
Elektrisk golvvärme 10-6
Entrédörr 05-3
dörrens överdel 05-4
inne 05-3
Extrautrustning 03-12
F
FIN (fordonets identifieringsnummer) 03-8
Fjärrkontroll 07-3
Fläktventilation 05-1

Fordonssäkring 02-8
Fälgar 04-3
Färskvattentank 08-2
Färskvattentank, fast 08-2
Fönster
skötsel 12-7
utställbart fönster 06-9
Förbandslåda 02-1
Förbrukare
koppla om 02-8
Förtältets monteringsskena 05-7
Förtältslampa 07-13
G
Gasol 09-1
Gasolflaskbox 09-3
Gasolförsörjning 09-3
Gasolkoffertlucka 05-6
Gasolspis 10-17
Gasolsystem
provning 09-1
H
Hjulbyte 04-4
Hjälpbatteri 07-6
Husvagnsnycklar 02-1
I
Indirekt belysning 07-11
Inolja 03-1, 12-1
Inre rengöring 12-8
Insektskyddsrullgardin 06-11, 06-12
K
Klädskåpsbelysning 07-12
Kontroll av gasolsystem 09-1
Kopplingsschema utvändigt 07-9
Kurvkörning 02-6
Kylskåp 05-1, 10-15
Köksfläkt 10-19
Körljud 12-3
Körning 02-6
L
Lampor
Lastning 02-4
Ljusstyrsystem 07-10
Luckor
öppna och stänga 06-1
Lufttryck i däck 04-1, 14-1
Lyftbord med pelare 06-5

Ix-1

M
Manöverpanel 07-2
Mediautdrag 06-4
Media-ö 06-3
Miljöskydd 13-1
Mover 03-6
Mönsterdjup 04-2
N
Nödfallsutrustning 02-1
P
Parkeringsbroms 03-5
Porta-Potti 08-6
Profillist 14-9
Pushlock 06-2
Påskjutsbroms 03-5
R
Rangering 02-7
Registrering 03-8
Regulator 09-1
S
Servicelucka 05-5
Skyddslist 05-7
Skötsel 12-5
Smörja 03-1, 12-1
Spillvattentank 08-2
Spis 10-17
Standardutrustning 03-12.14-3
Strömförsörjning 07-4
Strömförsörjningsenhet 07-6
Stödben 03-7
Svängbart bord 06-6
Säkerhetsanvisningar 07-1
Säkringskoppling 07-8
Sängbäddning 06-7
T
Takfläkt 06-12
Taklast 05-7
Taklucka 06-10
Takreling 05-7
Tekniska data
däcktryck 14-1
standardutrusning 14-3
vikt 14-1
Tekniska data 14-4
tilläggslastning 14-6
Tekniskt tillåten totalvikt 03-12

Ix-2

Tempo 100-duglighet 03-10
Therme 08-3
Till-/frånkoppling 03-3
Tillbehör 11-1
Tillåten belastning 03-12
Toalett 08-6
Toalettlucka 05-6
Trappsteg 05-5
Tyngd på draganordning 02-5
U
Ultraheat 10-5
Underhåll 03-5, 12-1
Underrede 12-7
Upphängt bord 06-5
Uppställningsplats 02-8
Utvändig rengöring 12-5
V
Varmluftvärme 10-2
Varmvattenberedare 10-13
Varmvattenförsörjning 08-3
Varningstriangel 02-1
Varningsväst 02-1
Vattenburen värme 10-7
Vattenförsörjning 08-1
Vattenspoltoalett 08-6
Vattensystem 02-9
Ventilation 05-1
Ventilation 12-5
Ventiler 09-1
Viktdefinition 03-11
Vinterdrift 12-10
Värme 05-2, 09-5

