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1. Inledning

Välkomstsida                               
 

Bäste husvagnsägare,

Vi gratulerar dig till köpet av din nya HOBBY-husvagn. Det förtroende du ger oss är vår sporre 
och vår skyldighet att år för år förbättra våra husvagnar med nya idéer, tekniska innovationer och 
praktiska detaljer. Vi vill ge dig den perfekta inramningen av de bästa dagarna under året i form av 
välutrustade och väl utprovade modeller.

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.

Om den här bruksanvisningen någon gång inte besvarar dina frågor finns det alltid ett omfattande 
nät av återförsäljare över hela Europa. 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

Våra husvagnar vidareutvecklas ständigt. 
Vi ber om förståelse för att vi förbehåller oss rätten till ändringar av 
utrustning, form och teknik. 

I denna bruksanvisning beskrivs också utrustningsvarianter, som 
delvis inte hör till den standardmässiga leveransen. 

Utgående från beskrivningar i instruktionsboken kan därför inte 
några anspråk göras gällande mot HOBBY. Vi ber dig beakta att 
alla individuella varianter inte kan beskrivas. Din återförsäljare bes-
varar 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 säker-
hetsanvisningarna i denna instruktionsbok eller varningsanvisnin-
garna på dekalerna i husvagnen beaktas.

1.1 Allmänt 

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 husvag-
nens täthet enligt garantivillkoren. Vid husvagnens 
leverans får du en garantibok „5 års garanti på täthet“ 
från återförsäljar.
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Den årliga täthetsprovningen debiteras. Obs! Om 
täthetsprovningen inte- utförs gäller inte den 5-åriga 
täthetsgarantin.

Vi vill uttryckligen informera om att vi inte tar något 
ansvar för skador eller driftsstörningar som beror på 
att denna bruksanvisning inte beaktats.
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Märkning av detaljer med hjälp av positions-
nummer

2

1.2 Märkning i handboken

1

Anmärkningar

Varningar

Miljötips

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 positions-
nummer j.

Uppräkningar
-  Uppräkningar görs punktvis och är markerade med ett 

bindestreck före.

Åtgärdsanvisningar
•  Åtgärdsanvisningar presenteras också i punktform och börjar 

med en uppräkningspunkt.

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

Miljötips gör dig uppmärksam på möjligheter hur du 
kan minska belastningen på miljön.
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Specialutrustningar

Du har valt en husvagn med individuell utrustning.

Denna bruksanvisning beskriver alla modeller och utrustningar, som 
erbjuds inom samma program. Därför kan det finnas med utrust-
ningsvarianter, som du i förekommande. fall inte valt.

Skillnader och därmed alla tilläggsutrustningar är markerade med 
en stjärna „*“.

Publiceringens aktualitet
Husvagnens höga säkerhets- och kvalitetsnivå säkerställs med 
ständig vidareutveckling. I sällsynta fall kan det leda till avvikelser 
mellan beskrivningen och fordonet.

3

Om utrustningar och modeller inte är beskrivna i 
denna bruksanvisning ber vi dig beakta de bifogade 
tilläggsbruksanvisningarna.
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2. Säkerhet

2.2 Allmänt

På och i husvagnen har varnings- och hänvisningsde-
kaler satts upp. Dessa finns till för din säkerhet och får 
inte avlägsnas.

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 appa-

rater får endast utföras av auktoriserad fackverkstad.
• Placera en brandsläckare nära huvudingången.
• Placera en brandfilt i närheten av spisen/gasolköket.
• Läs anvisningarna på brandsläckaren.

• Husvagnen får endast framföras på allmänna väg med ett giltigt 
körkort med korrekt körkortsklass.

• För inbyggnadsutrustningen  (kylskåp, värme, kokare osv.) skall de 
respektive driftsanvisningarna och bruksanvisningarna beaktas.

•  När tillbehör eller annan begärd extrautrustning monterats kan 
husvagnens mått, vikt och väghållning ändras. Vid montering 
av tillbehör i efterhand kan det hända att detta måste föras in i 
registreringsbeviset.

•  Använd endast däck och fälgar, som är godkända för din hus-
vagn. Uppgifter om däck- och fälgstorlektar framgår av for-
dondsdokumenten eller kapitlet Däck 14.4.

2.3 Brandskydd

Husvagnen är konstruerad för att erbjuda ett mobilt boende vid privat 
och ej yrkesmässig användning. Den är inte avsedd för permanent 
boende. Därutöver får inte fler än det avsedda antalet personer 
övernatta i fordonet. På allmänna vägar och gator får fordonet bara 
användas i enlighet med bestämmelserna i vägtrafikförordningen 
och andra relevanta lagar och bestämmelser.

Husvagnen får endast dras av personbilar och inte av lastbilar, bussar 
eller liknande. Den får inte användas för att transportera personer/djur 
och/eller gods. Under färden får inga personer vistas i husvagnen. 
När den körs på allmänna vägar och gator är den endast avsedd för 
transport av personliga tillhörigheter. Det är förbjudet att transportera 
osäkrade laster och/eller kollin.

Det är viktigt att se till att husvagnens tillåtna totalvikt och det/de 
tillåtna axeltrycket/-en inte överskrids för någon axel.

All annan användning av husvagnen än den som beskrivs här är 
förbjuden och betraktas som ej ändamålsenlig.

2.1 Ändamålsenlig användning
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Rökdetektor

Husvagnen kan såsom extrautrustning utrustas med en batteridriven 
rökdetektor. Vid rökutveckling i fordonet hörs en kraftig alarmsignal, 
som varnar personerna i husvagnen för en eventuell brand.
Egenströmförsörjningen med det inbyggda 9V blockbatteriet sä-
kerställer att rökdetektorn fungerar oberoende av fordonets elektriska 
system och att den är igång även när elförsörjningen är avstängd.

 
• För att aktivera rökdetektorn drar du av skyddsfolien från block 
 batteriet och sätter in batteriet.
•  Testa rökdetektorn med testknappen.

Rökdetektor*

Beakta också den bifogade bruksanvisningen från 
tillverkaren.

Närmare information om hanteringen av batteriet och 
hur batteriet byts framgår av kapitlet 12 Skötsel och 
underhåll.

Rökdetektor förhindrar inga bränder och den släcker 
heller inga bränder. Om den används på rätt sätt ger 
den dig bara de avgörande sekunderna för att du skall 
kunna rädda dig och dina medpassagerare och larma 
brandkåren.

•  Håll ev. utrymningsvägar fria.
• Informera dig om de säkerhetsåtgärder som vidtagits på området.

Brandbekämpning
• Evakuera samtliga personer i bilen och hus-
 vagnen.
• Stäng huvudspärrventilen på gasolflaskan och förbrukarnas 

gasolspärrventiler.
• Bryt elförsörjningen.
• Larma och kalla på brandkåren.
• Bekämpa bara elden om detta kan göras utan risk.
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2. Säkerhet

Minimiavstånd mellan varningstriangel och 
husvagn

Varningstriangel
Även varningstriangeln bör alltid vara åtkomlig och förvaras på ett 
fast ställe i husvagnen, lämpligtvis tillsammans med förbandslådan.

I nödfall
• Ställ upp varningstriangeln minst 100 m bakåt från olycksplatsen!

Reflexväst 
I vissa länder och delstater är det krav på att bära en varningsväst 
enligt EN 471 med vitrödreflekterande ränder när fordonet lämnas 
på vägar utanför tätorter och uppmålade haverilinjer på vägen.

Föraren bör sätta på sig dessa varningskläder när fordonet
- till följd av olycka eller haveri blir stående på ett oöversiktligt 

vägparti, vid dåligt sikt på grund av vädret, skymning eller mör-
ker eller

- till följd av olycka eller haveri blivit stående på vägkanten till 
motorväg och en varningstriangel skall ställas upp.

100 m

Beakta de nationella bestämmelser gällande medföran-
det och användandet av nödfallsutrustning för det land 
där du befinner dig med husvagnen.

2.4 Nödfallsutrustning För att du skall vara förberedd för ett nödfall bör du alltid ha följande 
utrustning till hands (ingår inte i leveransen).

Förbandslåda
Förbandslådan bör alltid vara åtkomlig och förvaras på ett fast ställe i 
dragfordonet/husvagnen. När artiklar ur förbandslådan använts skall 
de omedelbart ersättas. Kontrollera regelbundet bäst-före-datum.
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2. Säkerhet

2.5 Före körning

2.5.1 Vad som skall beaktas innan den första färden

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 registre-
ring av fordon.

Vid registreringen skall du förelägga:
- Fordonsintyg
- Försäkringsbrev
- Identitetshandling

Glöm inte att vid behov ansöka om lämplig tempo 100-plakett.

Besiktning
Första besiktningen görs senast fyra år efter den månad som for-
donet togs i bruk (se registreringsbeviset). Nästföljande besiktningar
görs två år efter föregående fullständiga besikning. 

Förstagångsintyget får du från din återförsäljare.

   Gäller endast Tyskland
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Hastighet 100 km/h-dekal

Tempo 100-godkännande

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 hasti-
gheten 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 undan-
tagsförordingen till StVO (tyska vägstrafikförordningen)sedan okto-
ber 1998 möjligt att köra husvagnsekipage på allmänna motorvä-
gar 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.

   Vid den första färden skall hjulmuttrarna dras åt   
   efter 50 km.
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Förbered fordonet innan färd.

2.5.2 Innan varje färd Trafiksäkerhet
•  Innan färden skall signal- och belysningsanordningarnas och 

bromsarnas funktion kontrolleras. 
•  Låt efter en längre tids stillestånd (ca 10 månader) en auktori-

serad fackverkstad kontrollera bromssystemet och gasol-
 systemet. 
• Ställ in ytterbackspegeln på fordonet.
•  På vintern skall taket vid start vara snö- och isfritt.  
•  Kontrollera före start regelbundet trycket i däcken. Felaktigt 

tryck i däcken kan leda till högre slitage, skada eller punktering.  
 (se även kapitlet 14.5 "Däck")

Som fordonsägare/förare ansvarar du för husvagnsekipagets till-
stånd. 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 kapitlet 3.4 Säkerhetskoppling WS3000).
• Lossa husvagnens handbroms och lägg säkerhetsvajern runt 

kulhalsen vid fast monterad dragkrok. Vid avtagbar dragkrok 
skall säkerhetsvajern hakas fast i den härför avsedda öglan på 
dragbocken.

•  Anslut den 13-poliga stickkontakten till drag bilen.
• Veva upp stödbenen och stödhjul och säkra dessa.
• Stäng gasolflaskorna (värmning under körning är förbjuden)
• Töm avloppstanken.
• Stäng gasolkofferten.
• Stäng bagagerum (Premium).
• 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 cyklar och surras mot förskjutning.
• Säkra i förekommande fall reservhjulshållaren.
• Hämta i förekommande fall in markisen och förvara veven på ett 

säkert ställe i husvagnen.

Kör iväg först när din husvagn uppfyller alla villkor för 
att betraktas som trafikduglig.
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2.6 Under färden Köra

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

Kör tips  
•  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.

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. (se även kapitlet "Last")

•  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 TV-hållaren.
• Demontera i förekommande fall TV:n och 
 stuva den säkert. 
• Duschdörren (WLU/WFU-modeller) skall 
 säkras med tryckknappen.

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

Gasflaskor får bara transporteras fastsurrade i den 
avsedda gasflasklådan.

Se till att det finns tillräckligt med ventilation. In-
byggda tvångsventilatooner (takhuvar med tvångs-
ventilation eller svampformade takventiler) får aldrig 
täckas över. Håll tvångsventilationer fria från snö och 
löv - risk för kvävning.
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Backning

Din Hobby husvagn har ett bromssystem med backautomatik. Den 
möjliggör backning utan att bromsen trycker på, eftersom påskjutsan-
ordningen inte kan skilja mellan påskjutning och backning av husvagnen. 
Vid backning av husvagnen måste till att börja med ett litet restbroms-
moment 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.

Under den tid, som bromssystemet körs in kan broms-
beläggen slitas mer än vanligt. Efter 500 km körning 
skall bromsarnas grundinställning kontrolleras av ett 
auktoriserat fackmannaföretag och i förekommande fall 
ställas in (första inspektionen). 

Även fast premium-modellerna har en automatisk brom-
sefterjustering skall denna inspekteras första gången 
efter 500 km.

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.

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.

Om det hållning din uppkomma störningar eller fel i 
husvagnens vägbeteende kontaktar för haveriservicen 
och låter en auktoriserade verkstad utföra underhålls- 
och reparationsarbetena.

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.
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2. Säkerhet

Fordonssäkring

Beträffande fordonssäkringen gäller
•  Drag åt handbromsen.
•  Veva bara ned stödbenen så långt att axeln fortfarande bär med. 

(Veven finns i flasklådan)
•  Om marken är mjuk placeras brädor under stödbenen.
•  Säkra hjulen med underläggskilar. Underläggs-kilarna finns i 

flasklådan.

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 hand-
bromsspaken skiftas via dödpunktsläget och ända till 
ändläget.

Rangeringshandtag fram

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 rangerings-
handtagen framtill och baktill på vagnen användas, 
tryck inte mot plastdelar eller väggar.

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.

2.7 Efter resans slut

Balansera inte nivåskillnader med stödbenen.
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2. Säkerhet

Koppla om elförbrukare
Vad gäller omkopplingen av elförbrukarna gäller följande.
•  Öppna huvudspärrventilen på gasolflaskan och de gasolspärrven-

tiler 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,.Desinficera och skölj dricksvattenanläg-
gningen regelbundet och framför allt innan varje resa.

Det är mycket viktigt att tömma ut allt restvatten 
innan vattentanken fylls.
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3.1 Allmänt

Fordonsidentifieringsnumret (17 positioner) finns på draggaffeln 
framme till höger.

Dessutom finns FIN instansat på fabriksskylten.

Ange FIN vid förfrågningar och när du besöker återförsäljaren.

Fabriksskylt

Godkännandenummer

Husvagnens identifieringsnummer (FIN)
max totalvikt

max axeltryck axel 1
max axeltryck axel 2

max. axeltryck

3.2 Husvagnens identifieringsnummer (FIN)

Ramdelar och axlar är delar av chassit. Det får inte göras några tek-
niska förändringar. I annat fall kan typgodkännandet upphöra att gälla! 

För att bibehålla säkerheten är det lika viktigt att sköta husvagnens 
chassi som bilens. Underhållet bör utföras av din Hobby-återförsäl-
jare. Vid byte av delar skall originaldelar användas.

Tekniska ändringar får endast göras med tillverkarens 
tillstånd.

Husvagnar får principiellt inte dras av lastbil, pickup 
eller buss. Vid en sådan användning finns risk för 
skador.

Fabriksskylten får inte avlägsnas eller förändras.

Premium, De Luxe, Excellent, 
Prestige, ONTOUR:
Fabriksskylten finns i gasolkofferten ovanför hållaren.

Landhaus:
Fabriksskylten finns i den främre, nedre delen på 
höger sidovägg. 

Fabriksskylt

LandhausPremium, 
De Luxe (Edition),
Excellent, Prestige, 
ONTOUR

Fabriksskylt i gasol-
koffert

Fabriksskylt på sido-
väggen
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3.3 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.

3.3.1 Allmänt

De maximalt tillåtna axeltrycken, som anges i regis-
treringshandlingarna och den tekniskt tillåtna total-
vikten får inte överskridas.

Överbelastning kan leda till funktionsbortfall eller till 
att däcken spricker. Det kan i sin tur leda till att fordo-
net hamnar ur kontroll. Därigenom sätter du dig själv 
och andra trafikanter i fara.

Förvara inte mer än 30 kg last i bagageutrymmet (Pre-
mium).

Om du inte är säker på om du har överbelastat fordonet 
bör du väga det på en offentlig våg.

Ju lägre husvagnens tyngdpunkt ligger desto bättre 
blir väghållningen.

3
2
1

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.

Om husvagnen utrustas med en bakre cykelhållare* skall den kul-
tryckreducering som cyklarna leder till kompenseras genom den 
övriga lasten.Lastutrymmen



16

3. Chassi

Kultrycksvisning på stödhjulet fram

Endast ett korrekt kultryck på bilens dragkula ger husvagnsekipa-
get optimal stabilitet och trafiksäkerhet. Kultrycket är belastningen 
som husvagnens dragstång har på bilens kopplingskula. 

Beakta följande för rätt belastning
•  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 instruktionsbok eller typskylt) samt   

tillåten totalvikt av dragfordon och släp får inte överskridas!

4

3.3.2 Kultryck

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   
 (upp till 2000 kg tot. tillåten vikt) resp. 150 kg 
 (över 2000 kg tot. tillåten vikt.)

3.  Ställ genom skicklig lastning in släpets tyngd på det lägre vär  
 det. Utnyttja dock detta värde fullständigt.

4.  Det lägre värdet för angivet kultryck på draganordningen får   
 inte underskridas.

3.3.3 Viktdefinition husvagn
För beräkningen av massorna (vikterna) och den tillåtna lasten, som 
detta ger gäller direktivet (EU) nr. 1230/2012. Nedan beskrivs de 
använda begreppen och beräkningsgrunderna.

1. Tillåten totalvikt
Uppgiften om den tillåtna totalvikten baseras på det Hobby-Wohn-
wagenwerk angivit. Denna massa tar hänsyn till de specifika drifts-
förhållandena, som baseras på husvagnens konstruktion och hus-
vagnens konstruktionsmässiga prestanda, inklusive faktorer såsom 
materialstabilitet, axelns och däckens bärighet osv. Denna massa får 
av säkerhetstekniska skäl under inga omständigheter överskridas.

2. Egenvikt inkl basutrustning
Massan i körklart tillstånd motsvarar vikten på det grundutrustade 
fordonet i körklart skick, inklusive all standardutrustning, som mon-
teras av fabriken, plus alla utrustningsföremål och vätskor, som är 
nödvändiga för en säker och korrekt användning av fordonet. Till det 
hör vikterna för:
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 a) Gasolförsörjning 390 SF 360 KB -
495

470 KMF 540 - 720 WLU, WFU, 
720 KFU, 
545 KMF

770
CFf, CL

Antal inbyggda gasreglage: (kg) 1 1 1 1 1 1
Gasolflaska av aluminium väger: (kg) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Vikten för en 11 kg gasolfyllning: (kg) 11 11 11 11 11 11

totalt: (kg) 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

 b) Vätska
25 l fast inbyggda färskvattentank: (kg) 25 25 25 --- --- ---
50 l fast inbyggda färskvattentank: (kg) --- --- --- 50 50 50
Spoltank till toaletten C 500: (kg) --- 15 --- 15 --- ---
Spoltank till toaletten C 402: (kg) 15 --- --- --- --- ---
Spoltank till toaletten C 200 S: (kg)* --- --- x --- x ---
Spoltank till toaletten C 263 S: (kg)* --- --- --- --- --- x

Term (vattenvärmare) 5 5 5 5 5 5

totalt: (kg) 45 45 30 70 55 55

Basutrustning totalt: (kg) 61,5 61,5 46,5 86,5 71,5 71,5

3. Extrautrustning/specialtillbehör
Vikten på den utrustning, som monteras på eller i husvagnen av 
fabriken, utöver den standardmässiga utrustningen. Extrautrustnin-
gen anges i den faktiska fordonsmassan om
−  den inte hör till den standardmässiga  utrustningen,
−  monterats under Hobbys ansvar,
−  kan beställas av kunden.

4. Faktisk massa 
Summan av massan i körklart skick och det specialtillbehör och 
den tilläggsutrustning, som monterats av fabriken.

5. Nyttolast/tillåten last
Differensen mellan den tekniskt tillåtna totala massan och den 
faktiska fordonsmassan.

6. Minimi-nyttolast
Nyttolasten skall minst motsvara värdet för formeln 10 x (n + L), varvid 
följane gäller:
n - Maximalt antal sovplatser
L - Påbyggnadens totala längd

I miniminyttolasten räknas föremål in, som användarna i husvagnen 
kan ta med och som inte ingår i massan vid körklart skick eller i 
specialtillbehöret (t.ex. kläder, toalett- och köksartiklar, livsmedel, 
campingutrustning, leksaker, husdjur).

Kvarvarande last (5.) skall alltid vara större än/lika med miniminytto-
lasten (6.). Detta skall beaktas vid fordonskonfigurationen.

*Toalett utan separat spolvattentank
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Säkerhetskoppling

Öppna och stänga säkerhetskopplingen

Om man avstår från de under punkt 2 (massa i körklart 
tillstånd) i tabellen angivna utrustningsföremålen och 
vätskorna ökar nyttolasten (punkt 5) med detta värde.

Husvagnen är utrustad med en säkerhetskoppling inklusive riktnings-
stabilisering, 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.

3.4 Säkerhetskoppling WS 3000

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. 

1

2

3

Tillkoppling
• Lägg katastrofvajern kring kopplingskulan och vid avtagbar 

dragkrok runt den avsedda öglan.
•  Den öppnade dragkulekopplingen sätts på fordonet dragkula. 

Med ett tryck nedåt, för det mesta räcker det med kultrycket, 
låses dragkulekopplingen. (Spak i position k) 

• Sätt på den 13-poliga stickkontakten enligt gängningen med en 
vridande rörelse.

Förbereda tillkoppling/frånkoppling
• Vid tillkoppling/frånkoppling öppnas dragkulekopplingen. (Spaken 

i läge j) 

Beträd ej dragstångskåpan när husvagnen är tillkopplad. 
De maximala axeltrycken för husvagn och/eller drag-
fordon kan överskridas. 

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

Det är mycket viktigt att kulkopplingen är metalliskt 
blank och fri från fett.
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Kontrollstift

Aktiverad säkerhetsanordning

Lossa dragkulekopplingen

Slitagevisning av friktionsbelägg

Frånkoppling 
•  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.

1

2

3

6

Aktivering av stabiliseringsanordningen
• För detta skall enhandsgreppet föras från den stängda positionen 
k och nedåt till anslaget, position l. Då spänns det fjäder-
paket som skapar motpressningskraften på kopplingskulan via 
friktionselementen.

 Enhandsgreppet ligger därefter cirka parallellt med dragstångs-
axeln. 

Frånkoppling av stabiliseringsanordningen
•  Drag enhandsgreppet långsamt uppåt, position k, för att stänga 

av stabiliseringen.

3

4

Kontrollera tillkoppling
•  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. 

Genom att skruva upp stödhjulet kan dragkulekopplingen 
inte längre lossna från kopplingskulan.

Körning utan aktiv stabiliseringsanordning är visser-
ligen möjlig (t.ex. vid rangering), men rekommenderas 
inte.

Om husvagnen inte används under en längre tid bör 
den ställas av med stängd dragkulekoppling.

5

Kontroll av stabiliseringsanordningen

Efter tillkoppling och aktivering av stabiliseringsanordningen kan 
friktionselementens skick kontrolleras:
- Om slitageindikeringen n är i det gröna OK-området 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.

Koppla endast loss husvagnen på vågrät underlag och 
aldrig i närheten av stigningar eller fall.
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Parkeringsbroms

Sänka ned
• 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 mo-

turs tills hjulet nått marken.
•  Koppla bort husvagnen från dragfordonet och skruva ev. ut det 

främre stödhjulet ytterligare.

3.5 Främre stödhjul

Skruva upp och säkra
•  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 att vrida 
veven m medurs. Säkra sedan mot förvridning.

Det främre stödhjulet skall alltid vara helt uppdraget 
och säkrat vid färd.

3.6 Parkeringsbroms Bromsanläggningens komponenter och då framför allt påskjutnings-
anordningen, 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 typgod-kännandet. 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 par-
keringsbroms dras åt.

Åtdragning av parkeringsbroms
•  Drag parkeringsbromsen uppåt i handtaget j ända till anslaget. 

Genom gastrycksfjädern trycks parkeringsbromsspaken in i änd-
positionen.

Lossning av parkeringsbroms
• Skruva tillbaka parkeringsbromsspaken framåt till utgångsläget.

1

Vid parkering av husvagnen efter backning skall 
handbromsspaken skiftas om över dödpunktsposi-
tionen och till ändläget för att säkerställa att hand-
bromsen har full verkan.

Främre stödhjul skruva upp och säkra

4

2

3

1
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Uppfångningsbroms

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

2
Fånglinan skall fästas i dragfordonet innan färden 
påbörjas.

3.7 Påskjutsbroms och Hjulbromsen

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.

Påskjutningsbromsansläggningen består av påskjutningsanordnin-
gen, en överföringsanordning och hjulbromsarna. Genom påskjut-
ningen på dragfordonet säkerställs att husvagnen bromsas in auto-
matiskt. 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 påskjutnings-
anordningen 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

Vi rekommenderar en funktionskontroll innan varje 
färd.

Fånglinan
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Hjulbromsar

Följande anvisningar för bromsefterjusteringen gäller samtliga mo-
deller med undantag för Premium-fordonen. 

Vid de använda hjulbromsarna rör det sig om ej automatiskt efter-
justerande 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.

Automatisk bromsjustering (Premium)

Samtliga Premium-modeller har en automatisk bromsjustering, 
som balanserar bromsbeläggens slitage. 

•  Den regelbundna bromsefterjusteringen bortfaller.
•  Vid backning avaktiveras efterjusteringen automatiskt.

Trots automatisk bromsjustering slits bromsbeläggen. Beläggens 
tillstånd måste därför kontrolleras var 5000:e km eller senast efter 
ett år. Den visuella kontrollen görs via de små synhålen på baksidan 
av hjulbromsarna.

Om dragstången går att skjuta in mer än 60 mm vid kontroll av 
påskjutsbromsen skall en märkesverkstad uppsökas.

Bromsarna (undantag Premium-modeller) skall 
regelbundet efterjusteras av en verkstad för att jämna 
ut slitaget på beläggen och för att minimera och 
jämna ut aktiveringsvägarna på hjulbromsarna och 
därmed också på påskjutningsanordningen.  

På alla modeller, även Premium, ska en första inspek-
tion utföras efter 500 km av en specialistverkstad.  
(se även 12.3 Bromsar).

• 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.

Det också mycket viktigt att beakta den separat bi-
fogade bruksanvisningen från axel-/bromstillverkaren 
(Knott).
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3. Chassi

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.

3.8 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.
•  Sätt veven mot sexkanten j och skruva ut den utskruvningsbara 

stöden.

De Luxe/Excellent/Prestige/Premium

ONTOUR/Landhaus

1

1

Sexkanten för att sätta an veven nås på dessa tillver-
kningsserier framtills via öppningen i belysningshålla-
ren.

Stödbenen får bara användas för att stötta husvagnen, 
men inte för att rikta eller lyfta den.

Sexkant för stödbenen fram 

Sexkant för stödbenen fram 
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4.1 Däck Använd bara sådana däck som enligt fordonsdokumenten är god-
kända 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.

2 31

4.2 Däcktryck Kontrollera däcktrycket i alla däck och reservhjulet (ingår inte i stan-
dardutrustningen) en gång i månaden och framför allt innan längre 
resor.

Vid kontroll av däcktrycket gäller
•  En gång i månaden, dock allra senast en gång var tredje månad. 

Innan varje idrifttagning kontrolleras och korrigeras däcktrycket.
•  Om en körning med för lågt lufttryck är oundviklig (från camping-

platsen 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

På husvagnar med tandemaxlar är däckslitaget i all-
mänhet högre.

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.

Informationsetikett däcktryck
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Däckens ålder
Byt ut däcken efter 6 år, oberoende av profildjupet. Materialet åld-
ras 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.

4.3 Profildjupet, däckens ålder

Exempel:
DOT 0814 betyder vecka 8 under tillverkningsåret 2014.

Byt ut däcken senast när profildjupet är 1,6 mm.

Minimiprofildjupet ger bara en rest av körsäkerhet.

Däck åldras också när de används sällan eller inte 
alls.

4.4 Fälgar Använd bara fälgar, som anges i typgodkännandet. Om du vill an-
vända 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 godkän-
nande.



4. Hjul, däck

26

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

För hjulbultarna gäller
-  Hjulbultarna skall kontrolleras första gången efter 50 km och där-

efter i samband med normala servicetillfällen.

Observera: 
Hjulbultar för alla 13” + 14” stålfälgar och alla lättmetall-
fälgar (inkl. 15”): 
Kägelfläns

Hjulbultar för alla 15” stålfälgar: 
Kulfläns

Observera: Vid byte av fälgar (stål -> aluminium / alu-
minium ->
stål) är det mycket viktigt att rätt hjulbultar används!

Kontrollera åtdragningsmomenten var 5000:e kilome-
ter eller minst en gång per år.

4.5 Byte av hjul

Förbereda hjulbytet
•  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 var-

ningstriangel 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 (modellberoende 

delvis fastklämda upptills till höger och vänster).

•  Placera stoppkilarna j framför och bakom det fortfarande 
intakta hjulet, för att säkra fordonet.

•  Lossa hjulskruvarna ett par varv innan husvagnen lyfts upp.

1

11

Underläggskilar i gasolkoffert

Placera underläggskilar vid hjulet
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•  Reservhjulet * k är fäst i en hållare med en vredskruv l till 
vänster i gasolkoffertutrymmet på modellserien ONTOUR. Efter 
att skruven skruvats ut kan reservhjulet tas ut.

2

3
Om husvagnen har lättmetallfälgar och om ett re-
servhjul med stålfälg skall monteras, är det viktigt att 
använda hjulskruvar som passar till stålfälg.

Varning vid hjulbyte

Reservhjul De Luxe (Edition), Excellent, Prestige, 
Premium und Landhaus*

Vid de ovan nämnda serierna finns reservhjulet, som går att få 
som tilläggsutrustning, i en hållare under fordonet.

För att kunna ta ut reservhjulet skall vagnen kopplas bort från bilen 
och ställas på draget så att bakdelen lyfts.

Ta ut reservhjul
•  Koppla loss vagnen och lätt den stå på draget.
•  Lossa skruvsäkringen j.
•  Haka ur reservhjulshållaren ur den längsgående balken k.
•  Sänk ned hållaren försiktigt.
•  Lossa säkringsskruven från reservhjulet.
•  Ta ut reservhjulet ur hållaren.

2

1

Placera endast domkraften* på de härför avsedda 
ramdelarna!
Till exempel på axelröret till balans-gruppen 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.

Att ta ut reservhjulet kräver litet skicklighet och kraft. Ta 
vid behov hjälp av fackman.

Reservhjul i gasolkoffert (ONTOUR)

Skruvsäkring på reservhjulshållaren

Upptagning för reservhjulshållare i den längs-
gående balken

Öppnad reservhjulshållare
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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.

•  Om marken är mjuk placeras ett stabilt underlägg under dom-
kraften*, 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. Hjulskru-

varnas   åtdragnings-momentet är för stålfälgar 110 Nm och för 
aluminiumfälgar 120 Nm.

•  Lossa handbromsen och återaktivera stabili-seringsanordningen.

Stödbenen får inte användas som domkraft*!

Efter att hjulet bytts ut skall hjulbultarna efterdras efter 
50 km körning.

Du bör alltid ha ett användbart reservhjul till hands. Byt 
därför omedelbart ut det defekta hjulet.
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A Skaka flaskan. Skruva på påfyllningsslangen j på flaskan (på  
 så sätt går det hål i folieförslutningen)

Däckreparationssats*

Använd inte reparationssatsen om däcket skadats ge-
nom 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.

Däckreparationssatsen har ett bäst före datum. Repa-
rationssats som har passerat bäst före datum ger inte 
fullgod funktion.

C  Drag av förslutningsproppen m från påfyllningsslangen j. 
Skjut på påfyllningsslangen på däcksventilen.

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

Däckreparationssats

Skruva på påfyllningsslangen på flaskan

Skruva av ventillocket från däcksventilen

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 påfyll-
ningsslangen 

 j och skruva in ventilinsatsen k med ventilavskruvaren i 
däcksventilen.

F  Klistra fast den bifogade dekalen på kombinationsinstrumentet 
och i förarens synfält.

 Avfallshantera förbrukad reparationssats på service- eller bensin-
stationen.

E  Skruva på luftslangen n på däcksventilen. Tryck in stickkon-
takten o i cigarettändaruttaget. Pumpa upp däcket p. An-
vänd 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 hel-
ler 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.

Olycksfallsrisk: Byt ut däcket på närmaste servicesta-
tion.

Tryck in hela flaskans innehåll i däcket

Pumpa upp däcket

Fäst etiketten i synfältet
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5.1 Ventilation och vädring

För den mekaniska ventilationen gäller
En korrekt ventilation av husvagnen är en förutsättning för en ange-
näm boendekomfort. I din husvagn finns en dragfri ventilation i golvet 
joch i takluckorna k. Dessa får inte manipuleras.

1

2

Kylskåp

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.

På Premium sker avluftningen via en skorsten l på taket. 

En korrekt ventilation och avluftning av kylskåpet är en förutsättning 
för att dess kyleffekt skall vara tillräcklig. Ventilationsgallren kan 
stängas med lämpliga övertäckningar när kylskåpet inte används.

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“).
 

Vi rekommenderar att öppna takluckorna när husvagnen 
används som bostad. 

Säkerhetsventilationen får absolut inte stängas, inte 
ens delvis.

Golvventil

Tvångsventilation taklucka

3

Ventilationsgaller kylskåp

Takkamin premium

1

2

Blockera inte ventilationsgallren i kylskåpet för att inte 
begränsa kyleffekten och kylskåpets funktion.

Dessa vinterövertäckningar är specialtillbehör och du kan 
köpa dem hos din auktoriserade återförsäljare.

Beakta anvisningarna på kapslingarna. Närmare informa-
tioner kan fås från kylskåpstillverkarnas bruksanvisningar.

Vid mycket höga temperaturer är det lämpligt att skugga 
husvagnen.
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Borttagning av ventilationsgallren vid underhåll och reparation
•  Skjut spärren (arna) l  uppåt mot stopp.
•  Fäll först försiktigt upp luftgallrets vänstra sida.
•  Dra sedan ut högra sidan ur fästet.

4
Värme
Värmen försörjs med friskluft via en ventilationslucka som sitter på 
underredet.

Värmefrånluften leds ut genom en skorsten. Skorstenen m finns 
på husvagnens tak.

Blockerade skorstensöppningar leder till funktions-
störningar och kan leda in avgaser i husvagnen. Kvä-
vningsrisk!

Värmekamin

Låsning ventilationsgaller

3

Vid körning och vid regn skall ventilationsgallren vara 
fast isatta.
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Ingångsdörren yttre

Öppna
•  Vrid nyckeln åt vänster tills låset öppnar hörbart.
•  Vrid tillbaka nyckeln till lodrätt läge och dra ut den.
•  Dra i handtaget.
•  Öppna dörren.

Stänga
•  Stäng dörren.
•  Vrid nyckeln åt höger tills regeln hakar i 
 hörbart.
•  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.

2
1

Ingångsdörren inre

Öppna
• För in handen i greppskålen j, dra i upplåsningsspaken, öpp-

na dörren och släpp spaken.

Stänga
• Dra fast dörren.
• Tryck in låsknappen k.

5.2 Öppna och stänga dörrar och luckor

Tillsammans med husvagnen levereras följande nycklar:

- Två nycklar, som passar till följande lås:
- ingångsdörren.
- serviceluckorna.
- toalettluckan

 - Gasolkoffertens lock
 - Färskvattentankens lås
 - Bagagerum  (Premium)
 

Nycklar

Ingångsdörren yttre

Ingångsdörren inre
På så sätt kan en från utsidan låst dörr öppnas ini-
från.
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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.

Upplåsning av dörrens övre del
• Vrid spaken m 90° åt vänster och sätt den vågrät för att skilja 

dörrens ovandel och underdel från varandra. 
•  Öppna dörrens övre del och tryck den mot vagnsväggen. Dör-

rens 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 tillba-
ka och ställas på glänt.

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.

3

2

1

5 6

4

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

Tvådelad entrédörr

Mekanism delad ingångsdörr

Fastsättning dörr utsidan
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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.

Servicelucka

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.

1

2

Mörkläggningsplissé k och myggskydd j i ingångs-
dörren fås i önskad position genom att dra. För att 
öppna förs skenan försiktigt till utgångspositionen för 
att vika plisséerna korrekt.

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

Att serviceluckan är tät kan endast garanteras om den 
har snäppt fast ordentligt. Det finns risk för deforme-
ring av luckan om den inte är stängd ordentligt, spe-
ciellt när husvagnen står uppställd under en längre tid.

Spreja regelbundet silikon på serviceluckans ätningar 
för upprätthållande av serviceluckans lättrörlighet och 
funktionssäkerhet.

Mörkläggningsplissé och myggskydd

Trappsteg

Servicelucka

Öppna och stänga serviceluckan
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1

Gasolkoffertens lucka

Öppna
• Lås upp låset j  med nyckel.
• Sätt den uthoppade knappen för att låsa upp lodrät och öppna 

flasklådans lock.

Stänga
• Stäng gasolkoffertens lucka.
•  Lås locket genom att vrida knappen till utgångspositionen.
•  Lås j med nyckel.

Öppna
•  Lås upp låset j med nyckel.
•  Vrid greppet 90° nedåt till lodrätt position.
•  Sväng gasolkoffertens lucka långsamt uppåt.

Stänga
•  Stäng gasolkoffertens lucka och vrid låshandtaget 90° till vå-

grätt position.
•  Säkra låset med nyckel.

1

De Luxe/Excellent/Prestige/Premium

ONTOUR

 
Öppna
•  Lås upp låset j med nyckel.
•  Vrid greppet 90° nedåt till vågrätt position.
•  Fäll upp bagagerumsluckan långsamt.

Stänga
•  Stäng bagagerumsluckan och vrid låshandtaget 90° till vågrätt 

position.
•  Säkra låset med nyckel.

Bagageutrymme  Premium

1

En alltför kraftig övervikt i bagageutrymmet försämrar 
väghållningen och kan utgöra en trafikfara.

Bagageutrymmet får därför inte belastas med mer än 
30 kg. Se till att du alltid har rätt kultryck genom att 
fördela lasten i vagnen.

Gasolkoffertens lucka ONTOUR

Gasolkoffertens handtag

Öppna Gasolkofferten

Handtag bagageutrymme Premium

Öppna bagageutrymme
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1

2

Öppna
• Lås j upp med nyckel.
• Tryck på knappen k och sväng upp luckan åt sidan.

Stänga
• Tryck fast toalettluckan.
• Lås j med nyckel.

Toalettlucka

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 fram- och baktill.

5.3 Tak

Var försiktig när du går på taket. Mycket hög risk för 
halka när taket är fuktigt eller isigt.

Den maximala taklasten är 80 kg!

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

Förtältsskenan har baktills i höjd med bakljusen en breddning av 
k skenkanalen. Det möjliggör en förenklad indragning av förtältet. 

1

2

Tätningen ji förtältets monteringsskena hänger avsiktligt några 
centimeter över främre och bakre ändan för att regn och fuktighet 
skall kunna droppa bort.

ONTOUR/Landhaus

De Luxe (Edition)/Excellent/Prestige/Premium

Porta-Potti-lucka

Förtältsskena: Kederindrag underifrån

Förtältsskena: Kederindrag vid breddningen

Tätningen som står över får absolut inte tas bort.
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På karossens undre parti har husvagnen spoilerskenor. Skydden 
måste dras in utgående från husvagnens mitt och utåt.

Skärmkanten har en integrerad kantförstärkningslist för att dra in 
en hjulhuskappa. (Hjulhuskappa ingår inte i leveransen)

5.5 Cykelhållare*

Vid rangering och vid körning i kurvor bör en generös 
vinkel planeras. I annat fall kan cykel(hållare) och drag-
fordon kollidera av konstruktionsmässiga skäl.

Gör några testövningar innan första färden för att blir 
förtrogen med förhållandena.

Kjollist

Skärmkant med integrerad kederlist för 
hjulkåpa

Cykelhållare

Läs bruksanvisningen till cykelhållare innan idrifttag-
ningen.

Cykelhållare

Kontrollera alltid kultrycket efter lastningen av cyklarna 
och justera denna i förekommande fall (se även 3.3).

Överskrid inte cykelhållarens maximala bärförmåga på 
60 kg. Den enskilda cykeln får inte vara tyngre än 30 kg.

På alla modeller kan en cykelhållare monteras på dragstången.

Öppen

Stängd

1

23
Vid körning med påhängda cyklar skall varje cykel surras fast i fram-
hjulet och bakhjulet med säkringarna k. På ställningen skall infäst-
ningarna från bipacken användas. Under färden skall låsningarna l 
stängas. Om husvagnen står stilla kan bygeln j fällas ner för att 
frigöra åtkomsten till gasolkoffert. För att göra detta skall låsen l 
lossas.
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5.6 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.

Läs tillverkarens separata bruksanvisning innan idriftta-
gningen.

Alternativt kan också en bakre cykelhållare väljas (utom Premium 
och Landhaus).

Fordonskombinationens väghållning ändras avsevärt med en lastad 
cykelhållare. Hastigheten bör anpassas till dessa omständigheter:

Bakre cykelhållare

Bakre cykelhållare

Om den bakre cykelhållaren inte behövs skall den fällas upp och sä-
kras. Använd clipset j för detta och de separata infästningarna i bi-
packen.
Under körning med cyklar skall cykelhållaren fällas upp och säkringarna 
k skall surras fast väl. Varje cykel skall surras fast i framhjulet och 
bakhjulet med säkringarna k. På ställningen skall infästningarna från 
bipacken användas.

Öppen Stängd

•  Se till att det tillåtna axeltrycket utnyttjas till fullo vid lastad cykel-
hållare och korrigeras vid behov.

•  Även vid en optimal belastning sjunker den kritiska hastigheten 
dramatiskt.

•  Fordonets förare är ansvarig för att lasten är säkert surrad. Även i 
olastat skick skall det uppfällda lastsystemet säkras med clipsen.

•  Kontrollera att de befintliga belysningsanordningarna varken helt 
eller delvis täcks av lasten.

Cykelhållarens maximalt tillåtna belastning är 30 kg.

2

3 1

Montering takmarkis i genomskärning

Takmarkis
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6.1 Öppna och stänga dörrar, luckor utdragslådor

Hängande köksskåp Premium

Öppna
•  Dra handtaget j framåt i den långa kanten och fäll in den mot 

den korta sidan.
•  Dra i handtaget tills luckan är öppen.

Stänga
•  Tryck igen luckan i handtaget tills luckan stängs märkbart.

1

Hängande köksskåp Premium

Möbeldörrar med stängningsmekanism

Hängande köksskåp OnTour, De Luxe (Edition), Excellent, 
Prestige, Landhaus

Öppna
• Tryck lätt på knappen och öppna möbeldörren i handtaget.

Stänga
• Stäng möbeldörren i handtaget tills den låses fast.  

Stängningsmekanism hängande köksskåp

Spegelkåpa

Öppna
• Öppna spegelskåpsdörren genom att trycka bakifrån mot den 

bakre kanten.

Stänga
• För spegelskåpsdörren till utgångspositionen tills denna hakar  

fast av sig själv och märkbart.

Spegelkåpa
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Köksutdragslådor/-skåp med Push lock.
Varje enskild utdragslåda är säkrad med en separat Pushlock j.

Öppna
• Tryck på Pushlock j (tryckrastknapp) tills knappen hoppar upp.
• Dra i handtaget k tills utdraget åker ut eller dörren är öppen.

Stänga
• Skjut igen utdraget i handtaget k eller stäng dörren i handtaget.
• Tryck på Pushlock j (tryckrastknapp) tills knappen snäpper 

fast och utdraget är låst.

Det är viktigt att inte belasta utdragslådorna med mer 
än 15 kg per utdragslåda.

Möbeldörrar med vred 
Klädskåp
• Vrid vredet för att öppna eller stänga dörrenen.

Vridoliv

1

2

1

Pushlock i kombination med köksskåp

Pushlock i kombination med köksutdragslådor

2

Möbeldörrar med magnetsnäppare eller tryck-
rasterlås

Öppna
•  Dra kraftigt i handtaget tills luckan eller dörren går upp.

Stänga
•  Tryck igen luckan resp. dörren på handtaget tills denna hålls 

märkbart av magneten eller hakar fast.

Möbeldörrar med vred 

Badrumsdörr
• Tryck ned vredet för att öppna eller stänga dörren.

Dörr med tryckrasterlås

Tvättrumsdörrhandtag
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Möbeldörrar med Soft close (ONTOUR tillval)

Hängande skåp, förvaringsskåp, apoteksutdrag

Öppna
• Dra möbeldörren uppåt i handtaget.

Stänga
• Stäng möbeldörren i handtaget så långt att Soft-close-funkti-

onen automatiskt för luckan till ändpositionen.  
 

Vridskåp vinkelkök

Lossa dörren till hörnunderskåpet genom att manövrera Pushlock j . 
Öppna därefter dörren k .

Vrid ut de båda avläggningsytorna ur skåpet genom att dra lätt.

 Låsningen görs i omvänd ordning.

1

2

Innan avfärd skall alla luckor och utdragslådor låsas. 
Du undviker då att dörren öppnas oavsiktligt och att 
föremål ramlar ut.

Möbeldörrar med Soft close

Vridskåpet är säkrat med Pushlock

Utdrag vinkelkök

Jalusie hängande köksskåp

Jalusie

Öppna
•  Fatta tag i jalusiets stag och skjut utåt.

Stänga
•  Fatta tag i jalusiets stag och skjut igen den till anslaget.
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6.2 TV-hållare  *

•  För att låsa upp trycks metallskenan j in och samtidigt körs 
TV-hållaren ut. 230 V vägguttag samt antennanslutning för tv 
resp. receiver finns i närheten.

1

•  För att låsa upp förs stiftet k uppåt och dra hållaren till den 
önskade positionen.

•  För att låsa trycks hållaren tillbaka tills denna arreterar.

2

TV-utdrag för platt bildskärm 

TV-hållare för platt bildskärm

Vid körning skall TV-hållaren alltid arreteras tillbaka i 
utgångsläget.

6.3 Bord

Lyftbord med pelare

Nedsänkning
•  Tryck på handtaget j.
•  Sänk ned bordet genom att trycka mot bordsskivan.
•  Släpp handtaget j för att arretera positionen.

Svängning
•  Sväng bordet efter smak och tycke (från centrum).

1

TV-utdrag

TV-hållare

Lyftbord med pelare

Vrid- och sänkbart bord

Handtag för nedsänkning



6. Uppbyggnad insidan

44

Upphängt bord

Nedsänkning
•  Lyft framtill upp bordsskivan ca 30°.
•  Dra bordsbenets undre del j nedåt, fäll ned om 90° och lägg 

an.
•  Fäll ut stödbenen k 90°.
•  Dra bordsskivan ur de övre väggfästena l .
•  Lyft bordsplattan markant framtills och m haka in den från 

snett uppifrån i den nedre vägghållaren.
•  Ställ bordsskivans framkant med stödbenen mot golvet.

1

3

4

Svängbord

Nedsänkning
•  För bygelhandtaget j på den högra sidan uppåt.
•  Sväng bordsplattan nedåt mot fordonsmitten tills handtaget 

hakar i.

Svängning
•  Bordsbenen är försedda med hjul i en vinkel om 45° varför bor-

det valfritt kan svängas kring sin centrumpunkt.

1

Upphängt bord

Svängbord

Bygelhandtaget Svängbord

2

Stödfötter

Hängbord nedsänkt

Det svängbara bordet är inte fäst i golvet. Sänk ner 
bordet innan färden och säkra det med en eller två 
tryckknappar (beroende på utförande) i sittgruppen 
resp. front-/bakväggen.

Bordssäkring



6. Uppbyggnad insidan

45

Ombyggnad
•  Ta bort sitsdynorna j och ryggstöden k.
•  Sänk ned bordet. (se kapitel 6.3)
•  Lägg upp sittdynorna j och skjut ihop till mitten av bordet.
•  Fyll utsidorna med sidoryggstöden k.
.

6.4 Ombäddning av säten och bäddar

Sittgrupperna kan omvandlas till bekväma sängar.
 

Vid runda sittgrupper förblir de bakre sittdynorna oförändrade. 

2
2

1 1

Vid sängbäddning lägg inte dynorna direkt på bordsytan. 
Risk finns för att bordsytan skrapas eller att svett alstrar 
fläckar. Vi rekommenderar att använda absorberande 
underlag (t.ex. frotté- eller bomullsdukar).

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

Ombyggnad sittgrupp till säng

Sängbreddning för L-sängar*

Uppställning av sängarna

Sittgrupper och sovareor

Om sängen sticker in i frontfönstret när den ställs upp 
skall den integrerade solskydds- och myggardinen öpp-
nas dessförinnan. I annat fall kan rullgardinen skadas.

Ombyggnad sängbreddning
•  Lyft upp nattduksbordet j och tag bort det.
•  Drag i handtaget k och drag ut spjälgallret helt och hållet 

vågrät.
•  Lägg in madrasserna l för sängbreddningen.

Nattduksbordet skall förvaras i de nedre sänglådorna 
under färd. Vid en inbromsning kan nattduksbordet i 
annat fall lossna och skada husvagnens inre.

Om nattduksbordet sätts tillbaka på sockeln skall den-
na fatta runt hållarplattan m på ett sådant sätt att so-
ckeln inte kan förskjutas.

Ombyggnad sängbreddning

Sängbreddning

1

2

3

4
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I sittgruppens smala del kan på vissa modeller liggytan breddas.

Sängbreddning sittgrupp*
(eller modellberoende)

Ombyggnad
•  Tryck jför att låsa upp luckan.
•  Lägg luckan l helt och hållet på golvet för att kunna föra upp 

luckan.k
•  Haka med luckan l under luckans  k anslag.

1

2

3

Montera tillbaka i omvänd ordning.

Vid körning fälls sängbreddningen in och låses med 
PushLock.

Pushlock-säkring

Sittbänksbreddning

Belasta den övre fällbara sängen med maximalt 50 kg.

Innan körning skall den fällbara sängen alltid fällas upp 
och låsas.

Fällbar säng Mittersta sittgruppen*

Vi rekommenderar att det alltid är två personer som 
hjälps åt med att fälla upp och ner den fällbara sängen.

Fällbar säng över den mittersta sittguppen

Den fällbara sängen ovanför den mittersta sittgruppen kan fällas in 
för att få en bättre boendekomfort.

Ombyggnad
•  Lossa reglarna j till höger och vänster på den fällbara sägen.
•  Med hjälp av två personer fälls den fällbara sängen långsamt 

ner på stöden k och fäll det så att en liggyta uppstår.
•  Ställ upp skyddet mot att falla ut l.
 Placera den andra madrassen.
•  Häng upp stegen (finns i klädskåpet vid leveransen) i handtaget 
m och se till att stegen står säkert.

Tillbaka
• Häng av stegen m och förvara den säkert.
•  Lägg madrasserna på varandra.
•  Fäll ner skyddet mot att falla ut l.
•  Fäll ihop den fällbara sängen och tryck den uppåt.
•  Lås låsningarna j.

Fällbar säng öppnad

Fällbar säng stängd

1
2

3

4
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Fönster vid barnsängar kan bara öppnas en liten spalt för att effek-
tivt förhindra att barnet ramlar ut.

Barnsängar

1

Om små barn ligger i övre sängen finns risk för att de 
ramlar ned. Småbarn skall aldrig lämnas utan uppsikt 
i husvagnen.

Den nedre barnsängen skall alltid 
fästas med säkringen j i det uppfällda tillståndet 
(modellberoende).

Övre sängen får belastas med högst 75 kg.

Barnsäng med målartavla

Nackstöd (Premium)*
Nackstöden kan manuellt låsas i olika positioner.

Lyft nackstöden allt efter behov tills dessa är låsta i den önskade 
positionen eller sänk ned dem med ett lätt tryck.

Skiljevägg för sovdel

Lossa klämma j för infästning av skiljeväggen och stäng denna 
långsamt och försiktigt utmed rälsstyrningen. Magnetförslutningen 
låser skiljeväggen automatiskt.

1

Nackstöden finns endast i kombination med tillvalet 
läderklädsel.

Transportsäkring för skiljeväggen

Nackstöd Premium
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Fällbart tvättställ ONTOUR (modellberoende)

För användningen av toaletten kan tvättstället fällas uppåt.

Fälla tvättställ uppåt
•  För tvättstället uppåt i handtaget j. Låset k griper under 

tvättstället.

Sätta tillbaka tvättstället
•  Dra återigen i handtaget j. Låsningen k viker automatiskt 

tillbaka från ett mindre motstånd.
2

1

Om klammern inte låser och låser upp automatiskt skall 
denna förskjutas manuellt.Fällbart tvättställ Mekanism fällbart 

tvättställ

6.5 Tvättrum

Avskiljning av duschutrymmet bakre tvättrum

Fälla ut avskiljningen av duschutrymmet
•  Lossa tryckknappen j.
•  Fäll ut handtagen k i avskiljningen av duschutrymmet
•  Fäll ut avskiljningen av duschutrymmet och för den till sidan 

mittemot.

Stänga avskilningen av duschutrymmet
•  För tillbaka avskiljningen av duschutrymmet och fäll ihop den.
•  Fäll in handtagen k tills dessa ligger an tätt mot avskiljningen 

av duschutrymmet.
•  Stäng tryckknappen j.

1

2

Transportsäkring duschavskiljning

Stängd duschavskiljning

Avskiljningen av duschutrymmet i det bakre tvättrummet 
skall vara fäst vid färd.
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6.6 Garage *
Vid vissa barnsängsmodeller kan garageutrustningen väljas som 
tillval.

Vid ombyggnad till garage är det viktigt att se till att den nedre bar-
nsängen alltid är säkrad med de avsedda infästningarna j.

All utrustning, som transporteras i garaget skall fästas med surr-
ningsöglirna k och lämpliga hållarband.

1

2

6.7 Fönster

Ej fästa föremål kan bli till farliga projektiler vid en olycka 
eller en kraftig inbromsning.Garageutrustning

Fönsterregel

1

2

Fönster med öppningsraster

Öppna
• Vrid alla fönsterreglar k 90°.
•  Tryck fönstret utåt i regeln tills ett klick hörs. Fönstret håller sig 

automatiskt öppet i denna position. Det går att ställa in flera 
steg.

Stänga
•  Lyft fönstret något, så att spärraren lossar.
•  Fäll igen fönstret.
• Vrid alla fönsterreglar k till utgångspositionen så att dessa 

griper tag bakom de små bockarna och drar rutan mot tätnin-
gen. 

Fönster vid barnsängar kan bara öppnas en liten spalt 
för att skydda barnet mot att falla ut.

Samtliga fönsterreglar j på fönstrets nedre långa 
kant har låsknappar. För att kunna öppna dessa föns-
terreglar j skall låsknapparna tryckas in. Fönster-
reglarna på fönstrets lodräta kant har inga låsknappar.
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Stänga mörkläggningsrullgardinern
• Drag ned mörkläggningsrullgardinen till önskad position och haka i. 

Rullgardinen förblir arreterad i denna position.

Öppna mörkläggningsrullgardiner
• Drag mörkläggningsrullgardinen något nedåt i skenan och för 

den sedan långsamt uppåt. Rullgardinen rullar upp automatiskt.

Stänga av myggnätsrullgardinen
•  Drag solskyddsrullgardinen i kopplingslisten nedåt så långt det 

går och släpp den. Rullgardinen förblir stående i denna position.

Öppna av myggnätsrullgardin
• Drag myggnätsrullgardinen i kopplingslisten nedåt försiktigt och 

för den sedan uppåt. Rullgardinen rullar automatiskt in sig uppåt.

Sol- och insektsskyddsrullgardin

Steglösa fönsteruppställare

Öppna
• Tryck på låsknappen, om en sådan finns för att kunna manövre-

ra resp fönsterlås.
•  Vrid alla reglar j 90°.
• Tryck fönstret utåt med den ena handen i regeln, tills den öns  

kade öppningsvinkeln har nåtts. Dra sedan med andra handen  
åt vridskruven ktills ett motstånd märks och fönstret håller sin  
position.

Stänga
• Lossa vridskruven k så att fönstret kan fällas igen.
• Vrid alla reglar till utgångspositionen så att dessa griper tag 

bakom de små bockarna och drar rutan mot tätningen. 
Låsknapparna skall, om de finns, hoppa tillbaka till utgångspo-
sitionen.

1

2

Låt inte solskyddsrullgardinen resp. myggnätsrullgar-
dinen rusa uppåt.

Steglösa fönsteruppställare

Sol- och insektsskyddsrullgardin

Fönstren får inte vara öppna under färd. Använd aldrig 
avisningsspray eller en isskrapa för fönstren på hus-
vagnen.

Vid hög luftfuktighet kan det bildas imma inne i rutan, 
som sedan går tillbaka igen vid torrt väder.
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Sol- och insektsskyddsrullgardiner är helintegrerade och kan ställas 
in steglöst.

Stänga
• Sätt handtaget för solskyddsrullgardinen eller laskan för in-

sektskyddsrullgardinen långsamt och jämnt i önskad position.

Öppna
• Skjut rullgardinen långsamt och jämnt uppåt.

Kombinera
• Dra solskyddsrullgardinen långsamt och jämnt nedåt. Dra se-

dan ner insektsskyddsrullgardinen ner till önskat steg.

Fram- och köksfönster

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

6.8 Takluckor Säkerhetsanvisningar

•  Öppna inte takluckan vid kraftig vind/regn, hagels-
kurar 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!

Sol- och insektsskyddsrullgardin kombinerad

Integrerat köksfönster
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Liten taklucka

Så här öppnas luckan
•  Tackhuven kan fällas upp mot färdriktningen. Tryck på låsknap-

pen j och sätt takhuven i önskad position med inställningsby-
geln.

Så här stängs luckan
•  För inställningsbygeln utmed styrningen och stäng takhuven. 

Huven är låst när bygeln hakar fast bakom låsknappen j.

1

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 an-
vändarläget. Vrid nu med veven medurs upp luckan till önskat 
läge. När den största öppningsvinkeln uppnåtts, kan ett mot-
stånd tydligt märkas.

Så här stängs luckan
•  Vrid veven moturs tills luckan stängs och ett motstånd märks. 

Kontrollstiftet j syns när huven är stängd. Vrid veven bara så 
långt att den kan fällas in i vevfickan.  För säker låsning måste 
veven vara infälld i fästet.

1

Den maximala hastigheten som får köras är 130 km/h, 
eftersom det beroende på fordonets uppbyggnad eller 
inbyggnadspositionh kan uppstå buller eller skador.

Insektsskydds- och mörklägg-ningsplisséer

Båda plisséer kan ställas in steglöst genom förskjuta dem vågrät.

Stor taklucka

Kontrollstiftet

Liten taklucka

Låsknappen
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Takventilator (tvättrum)

Takventilatorn kan öppnas på en sidan eller båda sidorna.

Öppna
•  Tryck på snäppförslutningen j snett upptill mot insidan av 

takfläkten tills denna hakar loss ur fästet. Tryck samtidigt tak-
ventilatorn k uppåt.

Stänga
•  Dra takventilatorn i båda handtagen k kraftigt nedåt tills båda 

snäpplåsen j snäpper fast.
Takventilator (tvättrum)

Insektsskyddsrullgardin

Stänga
•  Dra rullgardinen utmed skenan l jämnt till den andra sidan 

och haka fast låset m i låsets motdel n.

Öppna
•  Tryck på låset och tippa det något så att detta hakar loss ur 

låsets motdel.
•  För långsamt tillbaka rullgardinen i skenan.

1

2

Lås takfläkt

1

Insektsskyddsrullgardin öppna

5

3 4

Takventilator (tvättrum)



54

7. Elinstallationer

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.

7.1 Säkerhetsanvisningar

7.2 Manöverpanel Systemet består av en styrelektronik, en standardmässig panel eller 
en	TFT-panel	(modellberoende	eller	tillval)	med	knappfält	och	flera	tre-
knapps manöverfält. Det möjliggör manövrering av de olika lamporna 
och några 230 V-förbrukare. Därutöver visas olika informationer och 
mätvärden på TFT-displayen.

    Vägglampa  

 Taklampa 

 Kökslampa 

 Förtältslampa 

 Term/Varmvattenberedare 

 Belysning Miljöbelysning 1 

 Belysning Miljöbelysning 2 

 Belysning Miljöbelysning 3 

 Memory 

 Golvvärme

 Vattennivåindikator

 Huvudströmställare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Standardmanöverpanelen 
(ONTOUR/De Luxe (Edition)/Excellent/Prestige)

12

10

432

7

1

6 8 9

11

5
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Huvudströmställarfunktion
•	 Efter	första	anslutningen	av	husvagnen	till	
 230 V – nätet måste huvudströmställaren eller en valfri funkti-

onsknapp 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. vatten-
försörjning,	kylskåpsstyrning,	värmefläkt)	kvarstår	aktiverade.	
Systemet lagrar tidigare inkopplade apparater som vid en nästa 
tryckning av huvudströmställaren återaktiveras. Med denna 
återställs också den inställningsbara belysningens dimningsstatus.

•		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-	el-
ler frånslagen. Så snart strömförsörjningen aktiverats igen slås 
huvudströmbrytaren på igen. Permanentströmförbrukare, som 
t.ex. värmen, är då i drift igen.

Om Dometic-kylskåpets väljarbrytare satts på 12 V, 
drivs kylskåpet automatiskt med 12 V när dragfordo-
nets tändning är tillslagen, utan att huvudströmbrytaren 
behöver manövreras. Alla andra 12 V-förbrukare måste 
aktiveras centralt via huvudströmbrytaren          på ma-
növerpanelen vid drift med dragfordonets batteri. 

TFT manöverpanel (Premium/Landhaus oder optional)

 Vägglampa/belysning

 Taklampa  

 Belysning i köket

 Förtältslampa 

 Term/Varmvattenberedare

 Belysning Miljöbelysning 1 

 Belysning Miljöbelysning 2 

 Belysning Miljöbelysning 3 

 Memory 

 Golvvärme*

 Huvudströmställare

 TFT-display se sidan 56

 Styrknapp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

12

10

432

7

1

6 8 9

5

1214

13

15

12

15 Softkeys
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Förtältslampan släcks automatiskt när dragfordonets 
tändning slås till och kan då heller inte tändas.

Knappen Memory 
•		Med	denna	knapp	kan	belysningstillstånd	sparas	och	sedan	

aktiveras igen. En kort tryckning på denna knapp aktiverar det 
senast sparade tillståndet hos alla kopplingsbara 

 12 V-lampor. Ett belysningstillstånd sparas med en längre tryck-
ning på denna knapp. 

 230 V-förbrukarnas status (termen och golvvärmen) sparas inte 
med denna knapp.

Förtältslampan får inte vara tänd under körning på 
allmän väg.

Förtältsbelysning 
•		Om	denna	knapp	trycks	tänds	eller	släcks	förtältslampan.	Lam-

pan går inte att tända om dragfordonet är tillkopplat och motorn 
är igång.

Vägglampa/belysning sittgrupp        och taklampa 
•		 Med ett kort tryck på knappen tänds eller släcks den respektive 

lampan. Med ett längre tryck regleras ljusstyrkan. Den inställda 
ljusstyrkan sparas så att den ställs in igen efter att lampan släckts 
och tänts igen. Om systemets spänningsförsörjning bryts tänds 
vägglampan	med	full	effekt	vid	första	tillslaget	efter	avbrottet.	

1 2

Miljöbelysning 
(tillval vid De Luxe)
•		Med	ett	kort	tryck	på	knappen	slås	den	respektive	belysningen	

strömkrets till eller från (indirekta belysningar).

86 7

9

4

Vägglampor

Taklampa Ambiente

Förtältsbelysning

I fordon med två taklampor kan endast vardera bara en 
tändas och släckas separat vid lampan.

På	serien	De	Luxe	saknar	dessa	knappar	funktion	om	
extrautrustningen	inte	finns	i	fordonet.
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3Kökslampor 
•		Om	knappen	trycks	kort	tänds	eller	släcks	kökslampan	och	

spotlights. 

Kökslampor

Golvvärme med lysdiod-indikering 
•		Om	denna	knapp	trycks	sätts	golvvärmen	på	eller	stängs	av.	

Om den är tillslagen signaliseras detta med en lysande lysdiod. 
Termen stängs också av med huvudströmbrytaren 

 (endast standardpanel).
•		 Vid	avaktivering	av	strömförsörjningen	via	huvudströmbrytaren										

stängs också golvvärmen av.

10

Varmvatten med lysdiod-indikering 
•		Om	denna	knapp	trycks	slås	varmvattnet	till	eller	från.	Om	

varmvattnet slås till signaliseras detta med en lysande lysdiod. 
(LED	endast	standardpanel)	

•	 Varmvattnet	stängs	också	av	med	huvud-strömbrytaren.
•		Om	tillvalet	elektrisk	varmvattenberedare	är	installerad	kopplas	

denna istället för termen.

Vid vissa tillvalsalternativ, t.ex. Alde-värme saknar 
brytaren funktion, även om kontrollampan lyser. 
(se även kapitel 10.5).

Termen och golvvärmen (tillval) är 230 V-enheter.
Om	ingen	nätanslut-ning	finns	kan	dessa	apparater	
inte kopplas.

Nivåindikering            (endast standardpanel)
När	denna	knapp	trycks	visas	färskvattentankens	nivå	med	en	
lysdiodkedja. Färsk- och avloppsvattentanken indikeras i fem steg: 

Tom endast den vänstra röda ljusdioden lyser
1/4 vänster röd lysdiod släckt, 1 gul lysdiod tänd
1/2 vänster röd lysdiod släckt, 2 gula lysdioder tända
3/4 vänster röd lysdiod släckt, 2 gula och en grön lysdiod  
 tänd
Full vänster röd lysdiod släckt,  2 gula och 2 gröna lysdio 
 der tända.

För att få en korrekt nivåstatus skall fordonet stå 
vågrät.

5

12

12

12

11

Truma Therme

Nivåvisning för färskvattentank på stan-
dardpanelen
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Sidopaneler säng
•		 Genom	att	trycka	kort	på	knappen	tänds	och	släcks
		-	stämningsbelysningen/takbelysningen						(vid	De	Luxe	=
				takbelysning	säng)	(annars	=	stämningsbelysning)
 - belysning vänster säng
 - belysning höger säng

Genom att trycka på knappen kort tänds eller släcks takbelysnin-
gen, sängbelysningen till höger, sängbelysningen. Om knappen 
trycks längre regleras dessa lampors ljusstyrka. Den inställda 
ljusstyrkan sparas så att den ställs in igen efter att lampan släckts 
och tänts igen.

Sidopaneler tvättrum
•		 Genom	att	trycka	kort	på	knappen	tänds	eller	släcks
 - belysning tvättställ
 - belysning dusch/tvättrum

Vid tillvalet "Vattenburen värme" och modeller med tvätt-
rum	på	sidan	regleras	fläktkonvektorn	med	knappen          
På vissa modeller är bara en knapp på sidopanelen för 
tvättrummet inkopplad och den andra saknar funktion.

Fjärrmanövrering *
•		Med	handsändaren	kan	sex	funktioner	på	manöverpanelen	

kopplas per radio.

Barnkontakt
Alla fordon med skiljevägg i ingången har en speciell kontakt i 
ingångsområdet på en höjd, som kan nås av barn.

•		Med	denna	kontakt	kan	huvudbelysningen	tändas	och	släckas.

Sidopaneler säng

Sidopaneler tvättrum

1

2 3

4 5

1

2
3

4
5

4

1

2

3

4

5

6

 Säng vänster

 Vägglampa 

 Huvudströmställare

 Säng höger

 Taklampa 

 Förtältslampa 

1

2

3

4

5

6

Barnkontakt

Fjärrkontroll för manöverpanelen
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Statisk rubrikrad A 
Visar permanent
- Datum
- Tid
- Innertemperatur 
- Yttertemperatur 

Till/Från
Om symbolen visas med grön färg är panelen aktiv. Den oranga 
symbolen anger att panelen stängdes av.

Term/Golvvärme/Ultraheat
Om symbolen visas grönt är den respektive funktionen i drift.

230 Volt 
Anger att husvagnen är ansluten till nätet.

Personbil
Husvagnen är kopplad till dragfordonet och motorn är startad.

   Observera bil och nätspänning   
 Varningen avges 3 ggr och skall   
 kvitteras. Varningen visas inte   
 längre när felet åtgärdas.

Batterihantering
röd	=	observera	underspänning	vid	12	Volts	autark	drift

Värme/klimatanläggning
röd	=	störning

Färskvattentank
röd	=	tom

WLAN
grön	=	anslutning	aktiv
gul	=	systemet	startar	eller	avslutas

Startdisplay TFT-manöverpanel

2

4

1

3

1 32 4
A

B

C

Huvuddisplay B 
Här	kan	de	aktuella	tillstånden	och	värdena	för	de	befintliga	kom-
ponenterna läsas av på de fastställda ställena.

Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

230 Volt

PKW

Therm

Fußbodenheizung

Heizung

Ultraheat

WLAN

Wassertank

Klimaanlage

kühlen

heizen

Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

230 Volt

PKW

Therm

Fußbodenheizung

Heizung

Ultraheat

WLAN

Wassertank

Klimaanlage

kühlen

heizen

Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

230 Volt

PKW

Therm

Fußbodenheizung

Heizung

Ultraheat

WLAN

Wassertank

Klimaanlage

kühlen

heizen

Till/Från-brytare strömför-
sörjning

230 Volt

Personbil

Batteriet laddas*1

Batteriet laddas ur*1

Term

Golvvärme*

Alde-varmvattenvärmare*

Ultraheat*

WLAN*

Färskvattentank

Batterihantering*1

Klimatanläggning*

Kyla (funktion klimat)

Värma (funktion klimat)

Automatik (funktion klimat)

Luftcirkulation (funktion klimat)

1 Endast vid autarkpaket
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Softkey-menylist C 
Här kommer man till komponenternas respektive menyer. 

Softkeys
"Softkeys" utför de kommandon, som anges ovanför i den un-
dersta menyraden (C). De leder till exempel till undermenyer, ökar 
eller minskar de visade värdena eller framställer return-knappen 
(tillbaka-funktion).

Styrknapp
Styrknappen och "Softkeys" gör det möjligt att bekvämt navige-
ra mellan menyerna. Genom att vrida väljs menypunkten eller vis-
ningsvärdet bredvid eller så ökas eller minskas värdena. Genom 
att trycka kommer man till undermenyer eller bekräftar ett ändrat 
värde.

Wassertank

automatic 
tank 
control

Wassertank

automatic 
tank 
control

Färskvattentank
I denna meny kan färskvattentankens nivå läsas av. Via den vä-
nstra softkey (på/av symbol) kan alarmet aktiveras (grön). Vid en 
aktiverad alarm ljuder en signalton när tanken fylls. Alarmtonerna 
ljuder i allt kortare intervall när tanken fylls. Färskvattentankens nivå 
uppdateras automatiskt på manöverpanelen med några sekunders 
intervall.

Menyn lämnas via funktionen "Tillbaka" eller så skiftar visningen 
automatiskt efter en timme till startdisplayen.

Alarm

Batterihantering*
I batterimenyn visas hjälpbatteriets aktuella status (autarkpaket). 
Laddningen	visas	i	batterisymbolen.	I	exemplet	visas	batteriet	i	lad-
dat tillstånd.

"U" anger den aktuella laddningsspänningen, "I" den aktuella ladd-
ningsströmen och den kvarvarande batteritiden visas i timmar. 
Värdet T anger batteriets temperatur och får inte överskrida 50 °C. 
Från och med dessa värde avges ett varningsmeddelande och bat-
teriet visas rött på startdisplayen. Batteriet kan inte laddas vid en 
överhettning.	Om	varningen	inträffar	flera	gånger	skall	en	verkstad	
uppsökas.

Om symbolerna till "Charger" visas är husvagnen ansluten till 230 
V-nätet	 och	 laddningsregleraren	 identifierades.	 Batteriet	 laddas.	
Om 230 V nätanslutningen ligger på och symbolerna till laddnings-
regleraren inte visas laddar systemet enligt parameterlinjen.

Värdet "R" är kalibreringskontrollen. Om "1" matas ut är sensorn 
kalibrerad (bör-tillstånd). Om värdet "0" matas ut kan mätvärdena 
avvika något och sensorn bör kalibreras om.
 

Batterie-
management

 U : 12,3 V
 I : 5,3 A
  : 6,5 h
    T :  0,0 °C
    R :    0

Charger

GEL060 Ah
 

Batterie-
management

 U : 12,3 V
 I : 5,3 A
  : 6,5 h
    T :  0,0 °C
    R :    0

Charger

GEL060 Ah
 

Laddare

Batterie-
management

 U : 12,3 V
 I : 5,3 A
  : 6,5 h
    T :  0,0 °C
    R :    0

Charger

GEL060 Ah
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Kalibreringen	sker	vanligtvis	automatiskt.	Laddnings-	resp.	urladd-
ningsströmmen får dock inte vara större än 150 mA.

Systemet kan kalibreras manuellt
- vid 230 V-nätdrift
- eller om ingen förbrukare är ansluten vid 12 V drift.

För det skall 30 A huvudsäkringen slås ifrån genom att trycka på 
knappen	på	batterilådan	(se	"Drift	via	hjälpbatteri").	Nu	kan	sensorn	
kalibrera sig. Denna procedur är avslutad efter ca. 3 timmar. Om 
säkringen aktiveras igen skall värdet 1 visas på displayen.

Lämna	menyerna	via	Tillbaka-funktionen	eller	automatiskt	efter	en	
minut.

Ljussystem
I menyn för ljussystemet väljs önskad lampa med styrknappen eller 
pilfunktionerna (gul indikering) Genom att trycka på styrknappen 
eller vänster Softkey tänds eller släcks respektive lampa (aktiverade 
lampor visas grönt).

Lichtsystem

09.01.2015
17:00 to 22:00 

14:00 -------01.07.15 -------

14:00 -------01.07.15 -------

Lichtsystem

09.01.2015
17:00 to 22:00 

14:00 -------01.07.15 -------

14:00 -------01.07.15 -------På/Av Timer

Via timer-funktionen kommer man till undermenyn för programme-
ring av timern. Endast taklampan (upptills) och förtältslampan (nere) 
kan styras via timern. Aktivera "Från"-funktionen eller avaktivera vid 
behov.

Programmera timern
Aktivera det önskade värdet via pilknapparna eller aktivera styr-
knappen och välj genom att trycka på "På/Av"-funktionen eller styr-
knappen. Tiden kan ställas in genom att vrida på styrknappen eller 
via "+/-"-funktionerna. Den inställda tiden bekräftas genom att åte-
rigen trycka på styrknappen eller via "På/Av"-funktionen.
.

Aktivera/avaktivera timern
Timern	aktiveras	först	när	funktionen	till	höger	ändras	från	"off"	till	
"on" (tillvägagångssätt identisk med programmering av timer).

Avaktivera	timern	genom	att	funktionen	återställs	från	"on"	till	"off".

Den aktiverade timern visas i ljussystemets huvudmeny 
med en blå punkt i den motsvarande lampsymbolen.  

Lichtsystem

10:00  to  14:30 on 

0:00  to   0:00 off  

14:00 -------01.07.15 -------

14:00 -------01.07.15 -------
•

aktiverad timer 
(blå punkt)

Menyn kan lämnas via funktionen "Tillbaka" eller så skiftar visnin-
gen automatiskt efter 1 minut till startdisplayen.
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Värmaren TRUMA ULTRAHEAT*
I menyn för den elektriska tillsatsvärmaren visas på den första bli-
cken	 temperaturstegen	 (1-6)	 och	 effektsteget	 (Watt).	 Den	 nedre	
menysymbolen visas med grön färg när värmen är i drift.

Vidstående visas värdet
on	=	på	eller
off	=	värme	ur	drift	(vit	symbol).

Via funktionen "På/Av" i menylisten C aktiveras eller avaktiveras 
värmen.

De symboler, som visas i menylisten C gällande temperatur och 
effektsteg	och	info-symbolen	leder	till	ytterligare	undermenyer	via	
Softkeys eller genom att val via styrningsknappen.

6

500 W

6

500 W

6

500 W

  Informationsmeny
  Här visas data om apparattillverkaren.

	 	 Effektstegsreglering
	 	 Stegen	500	W/1000	W/2000	W	kan	väljas.

  Temperaturreglering
	 	 Välj	mellan	steg	1-6	(6	=	högsta	temperatursteget)

  

Beakta	beträffande	detta	även	beskrivningarna	i	
Kapitel 10.3 Elektrisk tillsatsvärmare.

Heizung TRUMA ULTRAHEAT

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

6

2.000 W

on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Truma
Truma Gerätetechnik
Gmbh & Co KG
www.truma.com

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

2.000 W6

Heizung TRUMA ULTRAHEAT

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

6

2.000 W

on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Truma
Truma Gerätetechnik
Gmbh & Co KG
www.truma.com

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

2.000 W6

Heizung TRUMA ULTRAHEAT

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

6

2.000 W

on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Truma
Truma Gerätetechnik
Gmbh & Co KG
www.truma.com

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

2.000 W6

Heizung TRUMA ULTRAHEAT

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

6

2.000 W

on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Truma
Truma Gerätetechnik
Gmbh & Co KG
www.truma.com

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

2.000 W6

Undermenyerna växlar via "Tillbaka"-funktionen till huvudmenyn. 
Huvudmenyn kan via "Tillbaka"-funktionen lämnas och återgå till 
startdisplayen. Alla menyer växlar automatiskt till startdisplayen 
efter en minut.

Med symbolerna "+/-" eller genom att vrida på styrknappen kan det 
önskade värdet ändras Det ändrade värdet skall ändras genom att 
trycka på styrknappen.
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ALDE-varmvattenvärmare*
I menyn för Alde-varmvattenvärmaren visas till att börja med den 
önskade rumstemperaturen (°C), den kortfristiga ökningen av varm-
vattenmängden för dusch (°C) och driftssättet (gas/el). Den nedre 
menysymbolen visas med grön färg när värmen är i drift.
 

Nedan	visas	värdet
on	=	på	eller
off	=	värme	ur	drift	(vit	symbol).

Via funktionen "På/Av" i menylisten C aktiveras eller avaktiveras 
värmen.

De	symboler,	som	visas	i	menylisten	C	gällande	temperatur	och	effekt-
steg och info-symbolen leder till ytterligare undermenyer via Softkeys 
eller genom att val via styrningsknappen.

  Inställning av önskad rumstemperatur
  I steg om 0,5°C grader från +5°C till +30°C

  

  Ökning av varmvattenmängden under kort tid
  Tillfällig ökning av varmvattentemperaturen från 50°C   

  till 65°C vid ökad varmvattenförbrukning. Symbol röd   
	 	=	avaktiverad.

  

För att ändra värdena väljer du värde med styrknappen (genom att 
trycka sparas värdet gult och kan ändras). Med symbolerna "+/-" 
eller genom att vrida på styrknappen kan det önskade värdet väljas. 
Det ändrade värdet skall ändras genom att trycka på styrknappen. 
Via "På/Av"-funktionen kan varmvattenberedningen sättas på och 
stängas av.

  Driftssätt
  Välj mellan gas-, blandningsdrift (gas+el) eller elektrisk   

 drift. Vid blandningsdrift och elektrisk drift skall den öns - 
	 kade	effekten	väljas	(1	blixt	=	1	kW,	2	blixtar	=	2	kW	och		
	 3	blixtar	=	3	kW.)

Från	och	med	2	kW	effekt	skall	det	inmatade	elnätet	
vara säkrat med minst 16 ampere. Informera dig hos 
den som driver campingplatsen.

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

18 °Con off

on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

ALDE 
www.alde.se
Service Alde
http://www.alde.se/support/
Info: Alde App

18 °C

50°C 

Gas / 1000 W 

65°C 

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C
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12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C   Informationsmeny
  Här visas data om apparattillverkaren

Klimatanläggning DOMETIC*
I menyn för klimatanläggningen Dometic visas på den första blicken 
temperaturstegen det inställda driftssättet. Den nedre menysym-
bolen visas med grön färg när klimatanläggningen är i drift.
 

Vidstående visas värdet
on	=	på	eller
off	=	klimatanläggningen	är	ur	drift	(vit	symbol).

Driftssättet kan ändras via softkeys in menylist C "+/-" eller genom 
att vrida på styrknappen. Det nya driftssätet skall bekräftas genom 
att trycka på styrknappen eller via softkey på/av.

 Undermenyn Val av driftssätt
 - Kyla
 - Värma
 - Automatisk drift
 - Cirkulationsdrift

Klima  DOMETIC
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16-31 °C

1-3

Dometic 
Info:
Dometic Servicepartner
http://service-location.dometic.com
http://dometic.com

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

        
Via pilarna (menylist C) eller genom att vrida styrknappen väljer du 
önskat driftssätt (gul bakgrund) och aktiverar via "På/Av"-funkti-
onen eller genom att trycka på styrknappen. 

Beakta	beträffande	detta	även	beskrivningarna	i	kapitel 
10.5 Elektrisk tillsatsvärmare.

Undermenyerna växlar via "Tillbaka"-funktionen till huvudmenyn. 
Huvudmenyn kan via "Tillbaka"-funktionen lämnas och återgå till 
startdisplayen. Alla menyer växlar automatiskt till startdisplayen 
efter en minut.
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 Temperaturinställning
 Här kan den önskade temperaturen ställas in. Ej möjlig   
 vid luftcirkulationsdrift, eftersom ingen kyl- eller värme  
 funktion är aktiv.

Värdena kan ändras via softkeys in menylisten C "+/-" eller genom att 
vrida på styrknappen. Det nya värdet övertas automatiskt när under-
menyn lämnas.

	 Ställa	in	fläktsteg
	 Här	kan	det	önskade	fläktsteget	ställas	in	(steg	1-3	och		
 maximal ventilation). Vid automatisk drift regleras även   
 ventilationen automatiskt, så att ingen separat inställning  
 kan göras här.

Beakta	beträffande	detta	även	beskrivningarna	i	kapitel	
10.12 Elektrisk takklimatanläggning.

Klimatanläggningen TRUMA*
Vid en kompletteringsutrustning med klimatanläggningen Truma 
går det därutöver att välja undermenyn för styrning av belysningen.

Genom att öka eller minska värdet via "+/-"funktionen eller styr-
knappen ändras intensiteten i den belysning, som är integrerad i 
klimatanläggningen. Bekräfta det nya värdet genom att trycka på 
styrknappen eller med funktionen "På/Av" (vänster softkey).

Välj funktionen "Tillbaka" för att lämna menyn. Menyn växlar auto-
matiskt till startdisplayen efter en minut.

35%

12:30 ---------09.01.15 ---------

  Informationsmeny
  Här visas data om apparattillverkaren

Undermenyerna växlar via "Tillbaka"-funktionen till huvudmenyn. Hu-
vudmenyn kan via "Tillbaka"-funktionen lämnas och återgå till start-
displayen. Alla menyer växlar automatiskt till startdisplayen efter en 
minut.

De	ovan	nämnda	funktionerna	finns	bara	på	CI	buss-
kompatibla klimatanläggningar.
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Info-meny TFT-panel
Här visas data om apparattillverkaren.

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

HOBBY 
Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Strasse 15
24787 Fockbek
Deutschland

14:00 -------01.07.15 -------

01.07.1514:00

- - - - - - - - - -

  
Inställningsmeny (för data från rubrikraden A)
I inställningsmenyn kanh datumet och tiden ställas in. Det önskade 
värdet ställs in med styrknappen eller via pilarna till vänster och 
höger. Genom att trycka på styrknappen värdena därefter ändras 
genom	att	vrida	(höger	=	öka	värdet,	vänster	=	minska	värdet)	eller	
med plus- och minusfunktionen. Det ändrade värdet skall bekräftas 
genom att trycka på styrknappen och sparas först då.

Dessutom går det att kalibrera den visade inomhus- och utom-
hustemperaturen, eftersom temperaturinverkningar på sensorerna 
kan leda till en avvikelse mellan de visade och den faktiska tempe-
raturen.

Temperaturvisningen kan maximalt ändras med +/-12 °C.

Välj funktionen "Tillbaka" för att lämna menyn. Panelen växlar auto-
matiskt till startdisplayen efter en minut.

Einstellungsmenü

Datum
Uhrzeit
Temperaturo�set
Wecker on/o�

09.01.15

12:30

- 2 °C

+ 1 °C

14:00 -------01.07.15 -------

Visning av data från rubrikraden A
Denna meny visar data från rubrikraden A på ett översiktigt sätt. 
Menyn kan lämnas via funktionen "Tillbaka". Det sker inget auto-
matiskt byte till startdisplayen.
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WLAN-Modul * (ej för Sverige)

Hobby CI-BUS fordonsstyrning kan koppla upp till 15 enheter i ett 
nät. De manövreras då via en central panel och deras funktioner vi-
sas på en display. (Standard).

Kopplade	 till	 en	WLAN-modul	 kan	 TFT-manöverpanelens	 samtliga	
funktioner	 styras	 trådlöst	 via	 smartphone,	 Tablet-	 eller	 Notebook-
dator.

På	WLAN-modulen	finns	också	SD-kortet	på	vilken	
uppdateringen av enheterna görs. Det går inte att 
skriva	på	detta	SD-kort	i	Windows	filformat.

Vid tillslagen huvudströmbrytare på manöverpanelen och korrekt an-
slutning	av	alla	anslutningar	byggs	ett	WLAN-nät,	som	identifieras	av	
alla	WLAN-kompatibla	enheter.

 
WLAN	skall	aktiveras	i	undermenyn	för	att	kunna	bygga	upp	en	an-
slutning.

WLAN	startas	 eller	 avslutas	 via	 på-/av-funktionen.	Under	 uppstart	
och	avslutning	visas	WLAN-symbolen	orange.	WLAN	är	klar	så	snart	
symbolen blir grön.

I	undermenyn	kan	WLAN-nätverkets	och	webserverns	anslutnings-
data avläsas. (Den nedanstående menyn visar bara dataexempel.)

Den enhet, som skall anslutas till nätverket skall anslutas till nätverket 
"minhobby1"	(i	detta	exempel)	via	menyn	Inställningar.	Lösenordet	(i	
detta exempel) är också "minhobby1".

Om nätverket inte visas direkt skall först funktionen söka/scanna 
användas.

Om enheten är ansluten till nätverket kan sidan http://192.168.0.1 
hämtas	upp	i	webläsaren.

För	att	kunna	öppna	data	i	webläsaren	skall	användarnamnet	
"hobby" och lösenordet "caravan" (i detta exempel) matas in. Där-
efter visas sidan för manövrering av enhetrna och för att tända och 
släcka belysningen.

Lichtsystem

09.01.2015
17:00 to 22:00 

13:12 -------20.08.15 -------

14:00 -------01.07.15 -------

Einstellungsmenü

Datum
Uhrzeit
Temperaturo�set
Wecker on/o�

WLAN SSID:
meinhobby1

14:00 -------01.07.15 -------

WLAN Password:
meinhobby1
Web I f  Username:
hobby
Web I f  Password:
caravan

Startdisplay

Undermeny
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För tillfället stöds ännu inte drift med en Surfstick.
Det	är	viktigt	att	aktivera	och	avaktivera	WLAN-driften	
via	WLAN-menyn	på	TFT-displayen.

Här kan aktuella värden läsas av (se även S. 66 för data från rubrik-
raden A och S. 60 för batterihanteringen (endast vid Autarkpaket)).

Här kan de olika lamporna kopplas.

Enheter, som är kopplade till manöverpanelen kan också styras via 
WLA-nätverket.	(se	även	TFT-manöverpanelen).

Här	kan	nätverkets	namn,	lösenordet	och	webserverns	inloggnings-
data ändras.

Med knappen "Hämta" aktiveras de respektive aktuella värdena. 
Efter	 ändringen	 skall	 värdena	 sparas	 Ändringarna	 blir	 verksamma	
efter ca. 2 minuter.

 

Information

Belysning

Inbyggnadsenheter

Ändra inloggningsdata

i
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Allmänna anvisningar till LCD-displayen
Tiden	och	datumet	buffras	av	ett	knappcellsbatteri	av	typen	3V	210	
mAh, CR2032. Om tiden inte är exakt eller inte visas alls skall detta 
knappcellsbatteri j	bytas.	Knappcellen	finns	i	en	hållare	på	bak-
sidan av TFT-indikeringens mönsterkort. För att byta batteriet skall 
TFT-indikeringen demonteras ur möbelfronten. För att göra detta 
snäpps den förkromade ramen försiktigt ut ur hållaren. Därefter blir 
de skruvar synliga med vilka plastdelen sitter fast i möbeln. Genom 
att lossa dessa skruvar demonteras indikeringen.

Var vid byte av batteriet noga med att knappcellsbat-
teriets poler hamnar rätt i hållaren. En felaktig polning 
kan leda till att indikeringen skadas.

7.3 Strömförsörjning

Husvagnen kan försörjas med ström via följande anslutningar:
-  230 V nätanslutning 50 Hz.
-  Via dragfordonet vid koppling av 13-polig stickpropp (begrä-  
 nsad funktionsomfång).
-  Via ett installerat hjälpbatteri *. 
 Alla 12 V förbrukare som belysning, vattenförsörjning osv.   
	 finns	tillgängliga.

Försörjning via nätanslutning
Husvagnen skall anslutas till nätström via 230V-inmatningsstick-
kontakten CEE på husvagnens sidovägg.

Baksida stegplatta TFT-visning

CEE-utomhusuttag

1
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Bryta strömförbindelsen
•		 Koppla	från	automatsäkringen	l genom att trycka ned vipp-

kontakten m.
•	 Dra	av	CEE-stickkontakten	k.
•		 Tryck	locket	j nedåt tills det snäpper fast.

För nätanslutning gäller
•		Husvagnen får endast anslutas till 230 V- nätet med en högst 

25 m lång utomhusledning 3 x 2,5 mm2 med CEE-anslutnings-
stickkontakt och koppling.

•	 230	V-nätet	i	husvagnen	är	dimensionerat	för	en	total	effekt-
förbrukning	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. kyls-
kåp, värmesystem m.m. inte överskrider detta värde.

Vid nätdrift via en kabelvinda måste kabeln vara 
fullständigt avrullad då kabeln genom induktion kan 
uppvärmas som sedan kan leda till kabelbrand.

Säkringsautomat med jordfelsbrytare

Anslutning
•		Bryt	förbindelsen	till	dragfordonet	(13-polig	stickpropp).
•		Koppla	från	automatsäkringen	l genom att trycka ned vipp-

kontakten m.
•		 Fatta	tag	i	locket	till	CEE-utomhusuttaget	j och fäll det uppåt.
•		Rulla	fullständigt	av	anslutningsledningen.	
•	 Öppna	CEE-anslutningsstickkontaktens	lock		90°	uppåt.
•		Sätt	på	stickkontakten	k så att den hakar fast.
•		Slå	åter	på	automatsäkringen	l.

2

1

230 V-inmatningsstickkontakt ansluten

Säkring av 230 V-anläggningen 
230V-systemet säkras med en tvåpolig 13A-automatsäkring l 
som	sitter	 i	klädskåpet	 (460	HL	OnTour	 i	sittgruppen).	 (Undantag	
utgör specialpåbyggnader som Ultraheat, vattenburen värme osv. 
För dessa installeras dessutom en tvåpolig 16 A-automatsäkring). I 
detta fall måste båda automatsäkringarna kopplas.

4

3

Använd endast stickkontakt och kabel enligt CEE-norm.
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Jordfelsbrytare

Fordonet är standardmässigt utrustat med en jordfelsbrytare för att 
bryta en strömkrets vid en möjlig felström. Vid en uppkommande stör-
ning avbryter jordfelsbrytaren automatiskt hela 230 V strömkretsen.

Inga reparationer för utföras på jordfelsbrytaren.
En jordfelsbrytare garanterar inget skydd mot riskerna 
med en elektrisk stöt. 

Den skyddar inte mot uppkomsten av en eventuell 
elolycka.

2

1

Jordfelsbrytare j och testknapp  k

Jordfelsbrytarens utlösningstid med en 30 mA felström 
är mindre än 0,1 sek.

Efter idrifttagning av den elektriska anläggningen skall jordfelsbryta-
rens funktion kontrolleras. Brytaren j	 (position	på	 I-ON),	som	 ligger	
på spänning och är tillslagen, skall lösa ut när testknappen k trycks. 
Kopplingsvippan m (sidan 70) skiftar automatiskt nedåt och skall efter 
framgångsrik kontroll kopplas om uppåt till "Till-läget".

Denna kontroll bör göras minst en gång i månaden för att vid ett fel sä-
kerställa en felfri funktion hos jordfelsbrytaren.

Apparater, där jordfelsbrytaren utlöser under driften är defekta och skall 
kontrolleras eller repareras av en behörig elektriker.

Alla nätdrivna enheter förlorar vid utlösning av jordfels-
brytaren (även vid test) programmeringen och återställs 
till fabriksinställningarna.

Om säkringsautomaten (utanför knappfunktionen) har löst ut måste 
man vänta en kort stund innan återinkoppling kan ske.
-  Om säkringsautomaten förblir tillslagen föreligger endast en   
 över belastning.
-  Om säkringsautomaten utlöser igen och plötsligt föreligger en   
 kortslutning eller ett jordfel.

I så fall är det meningslöst att slå till säkringsautomaten 
igen. Säkringsautomaten utlöser också om du håller i 
kopplingsvippan.
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Ström från dragfordonet
Under åkning försörjer dragfordonets batteri 
12 V-apparaterna när kontakten 9 i det 13-poliga anslutningssy-
stemet 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.

Elströmmen mellan dragfordonet och husvagnen skall 
slås från innan en lågspänning ansluts till husvagnen.

När	ström	tas	från	dragfordonet	kan	på	manöver-
panelen samtidigt högst 2 förbrukare i husvagnen 
kopplas på; för begränsning av strömförbrukningen 
(undantag: utrustning med autarkpaket).

Den 13-poliga stickkontaktens koppling (system Jäger)

Den 13-poliga stickkontaktens koppling 
(system Jäger)

PIN Ledarfärg Tvärsnitt Förbrukare

1 gul 1,5 Blinkers vänster

2 blå 1,5 Dimbakljus

3 vit 2,5 Jord (1-8)

4 grön 1,5 Blinkers höger

5 brun 1,5 Ljus höger

6 röd 1,5 Bromsljus

7 svart 1,5 Ljus vänster

8 orange 1,5 Backstrålkastare

9 blå 2,5 Permantent plus

10 blå/vit 2,5 Tändning plus

11 vit/röd 2,5 Jord (10)

12 violett 1,5 Nummerskyltsbelysning

13 vit/blå 2,5 Jord (9)
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Drift med hjälpbatteri* (autarkpaket)

Drift och laddning av hjälpbatteriet*
När	husvagnen	inte	är	ansluten	till	230	V	försörjning,	förser	hjälpbat-
teriet bilens elsystem med 12 V likspänning. Eftersom batteriet en-
dast 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 ladd-
ström för anslutet batteri. 

• Endast batterier med bunden elektrolyt (gel- eller 
AGM-batterier) 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. 
(inställning av batteritypen på manöverpanelen - se 
sida 60)

•		 Bryt	elförbindelsen	till	dragfordonet	innan	hjälpbat-
teriet kopplas från eller till, slå från 230 V försörjnin-
gen, 12V försörjningen samt alla förbrukare.

•		 Före	byte	av	säkringar	måste	laddningsregulatorn	
kopplas spänningsfri.

•		 Före	en	defekt	säkring	byts	ut,	skall	orsaken	för	utlös-
ningen 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.

En intelligent batterisensor (IBS) är ansluten till batteripolen, som 
övervakar den aktuella strömmen och den aktuella spänningen.

En exakt förutbestämning av batteritiden vid aktuell förbrukning är 
möjlig. IBS hjälper samtidigt till att se till så att batteriet byts i rätt 
tid, även vid aktiv energi-styrning för att bringa de olika förbrukarnas 
effektkrav	och	batteriets	uppladdning	i	samklang.

Visningen av laddningstillståndet, åldringen och batteriets kvarvaran-
de	livslängd	sker	på	manöverpanelens	TFT-display.	Laddningen	sker	
skonsamt enligt parameterprincipen med en "intelligent" laddare. 

Hjälpbatteriet

Intelligent batterisensor (IBS)

Laddningsreglerare i klädskåpet på väggen
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Omedelbart	bredvid	batterilådan	finns	en	tryckknapp	j, genom 
vilken batteriet kan skiljas från 12 V fordonsnätet. Samtidigt fun-
gerar brytaren som en 30 A automatsäkring.

Om husvagnen inte används under en längre tid skall batteriet skil-
jas från fordonsnätet för att undvika en alltför kraftig urladdning av 
batteriet.

•		Kontrollera	batteriets	laddning	innan	varje	resa	(se	
sidan 60). Upprätta i förekommande fall en nätans-
lutning och manövrera huvudströmbrytaren så att 
batteriet laddas.

•		 Lämna	huvudströmbrytaren	tillslagen	medan	husva-
gnen används så att batteriet laddas regelbundet.

•		Glöm	inte	att	aktivera	tryckknappen	på	batterilådan.
•		Utnyttja	under	resan	varje	möjlighet	att	ladda	upp	

batteriet.
•		 Efter	en	viss	brukstid	och	låg	temperatur	förlorar	

batteriet kapacitet.
•		Om	den	resterande	gångtiden	är	mindre	än	1	tim	i	

urladdningsdrift hörs en varningssignal.
•		Om	batterispänningen	understiger	10,0	V	stängs	alla	

förbrukare av.
•		Om	batteriet	åldrats	så	att	kapaciteten	sjunkit	till	

under 50% av den nominella avges en varning.
•		Om	fordonet	står	stilla	en	längre	tid	utan	att	använ-

das bör batteriet kopplas loss eller så bör huvud-
strömbrytaren slås ifrån, efter att batteriet laddats 
optimalt.

7.4 Bilens elsystem

Batteridriften kopplas automatiskt om till nätdrift så fort en nätans-
lutning upprättats.

Strömförsörjningsenheten omvandlar med en omformare den externa 
nätspänningen till 12 volt för förbrukarna.

Alla lampor i husvagnen drivs med 12 Volt. Endast stora elapparater 
som värmesystem, golvvärme, klimatanläggning osv. drivs med 230 V.

1

Tryckknapp

Batterilåda

CEE-utomhusuttag
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Strömkrets       (7,5 A):
Barnsängslampor,	klädskåpslampa	(endast	WLU),	förtältslampa,	
vägglampor, taklampa, sänglampor.

Strömkrets       (15 A):
Barnsängslampor

Strömkrets       (7,5 A):
Klädskåpslampa,	sänglampa	vänster	(endast	WLU),	miljö	2,	kök,	
dusch

Strömkrets       (7,5 A):
Fläkt, tvättställ, miljö 3, miljö 1

Strömkrets       (7.5 A):
Vattenförsörjning, Porta Potti, kylskåpsbelysning

Husvagnen är dessutom försedd med ett kombinerat förtältsuttag 
med	antennanslutning		(vid	De	Luxe	(Edition)	extrautrustning).

Här kan t.ex. en teve för förtältet anslutas. Den integrerade antenn-
anslutningen kan alltefter koppling användas som ingångs- eller 
utgångshylsdon. Detaljerad information får du hos din Hobby-
återförsäljare (se även 6.2).

TV-uttag

Säkringskoppling

Säkringarna för de interna strömkretsarna sitter i ljusstyrmodulen. 
Så här har säkringarna placerats (från vänster till höger):

I vissa modeller kan kopplingsschemat avvika.

Byt säkringen först sedan orsaken till felet är känd 
och åtgärdad.

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Säkringskoppling

Förtälts-utomhusuttag med lantennanslutning
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7.5 Kontaktplan Ljusstyrsystem
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7.6 Belysningen i Husvagnen

Hörnlampor

Spotlight j och integrerad belysningspelare k  kan kopplas 
separat.

De belysningar, som beskrivs här kopplas direkt på enheten och kan 
inte styras centralt via manöverpanelen.

Klädskåpet tänder belysningen 

Garderobsbelysningen l aktiveras genom att garderobsdör-
rarna öppnas varpå en integrerad rörelsedetektor aktiveras (kan 
ej	 kopplas	 via	manöverpanelen9.	LED-lampan	drivs	med	batteri.	
Ta	bort	 skyddsfilmen	 från	batterikontakterna	 innan	 lampan	 första	
gången tas i bruk. 

Barnsängslampans

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.

1

2

Hörnlampor i sittgruppen

Klädskåpet tänder belysningen 

Barnsängslampans

3
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8.1 Allmänt

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 * via installerat hjälpbatteri.

•  Vid hantering av livsmedel skall alltid vatten i dricksvat-
tenkvalitet 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 mate-
rial 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 förore-
ningar konstateras skall systemet desinficeras med 
för ändamålet godkända och lämpliga medel.

Det rekommenderas att bedöma det påfyllda vattnet 
speciellt kritiskt innan det används.

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.
•  Kraftiga stötar, slag eller kraftigt förorenat vatten kan förstöra 

pumpen.

Den dränkbara pumpen är underhållsfri. 

Den dränkbara pumpen startar automatiskt när vat-
tenkranarna öppnas.

Dränkbara pumpen
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8.2 Vattenförsörjning

Färskvattentank

Tanken j har en volym på 25 resp. 50 l (modellberoende) och finns 
antingen under sängen eller i sittgruppen.

Färskvatten fylls på via påfyllningsröret k på sidoväggen.

Färskvattenpåfyllning markeras med ett blått lock och en vatten-
kransymbol på ramens övre kant. Locket öppnas och stängs med 
nyckeln för utvändiga lucklås och entrédörren.

Om tanken överfylls tränger överskottsvattnet ut genom ett över-
fyllnadsskydd l under fordonet.

Vrid spillröret l för avtappning av vattnet ur tanken.

3

3

1

4

2

Kontrollera de röda servicelocken m regelbundet, ef-
tersom dessa kan lossna om färskvattentanken fylls 
på ofta.

Påfyllning av vattensystemet
•  Ställ upp husvagn vågrätt.
•  Stäng alla vattenkranar.
•  Koppla på genom att trycka huvudströmställaren på manöver-

panelen.
•  Stäng värmesystemets avtappningsventiler.
• Lås upp tanklocket n och öppna det genom att vrida det mo-

turs.
•  Fyll på vattentanken via färskvattenpåfyllningsröret.
•  Ställ alla vattenkranar i läge „varm“ och öppna dem. Vatten-

pumpen kopplas på.
•  Låt vattenkranarna stå öppna tills vattnet som rinner ur kranar-

na är utan luftblåsor. Detta garanterar att även värmesystemet 
är fullt.

•  Ställ alla vattenkranar i läge „kall“ och låt dem stå öppna. Kall-
vattenledningarna fylls nu med vatten.

•  Låt vattenkranarna stå öppna tills vattnet som rinner ur armatur-
erna är utan luftblåsor.

•  Stäng alla vattenkranar.
•  Stäng påfyllningsröret.

5

Färskvattentankens påfyllningsmängd kan kontroller-
as på manöverpanelen.

Färskvattentank

Överloppsrör på färskvattentanken

Påfyllningslock för färskvattentanken

Tanklock
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Tappa vatten
•  Beroende på hur blandarna resp. förblandnings-ventilen ställts 

in blandas vatten till den inställda temperaturen.

Varmvattenberedning
•  Slå på värmesystemet på manöverpanelen. Med 230 V matnin-

gen 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!
•  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.

Tillsätt aldrig på frostskyddsvätska eller andra kemi-
kalier i vattenkretsloppet. Risk för förgiftning! Värm 
upp färskvattentanken vintertid.

Driv inte varmvattenberedaren elektriskt utan att det 
finns vatten i den.

Beakta även tillverkarnas separata bruksanvisning.
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Så här töms vattensystemet
•  Tryck (3 - 4 sekunder) ned huvudströmställaren på manöverpa-

nelen o för att bryta strömmen till vattenpumpen.
•  Öppna alla vattenkranar p i mittläge.
•  Häng upp handduschen i duschläge.
•  Stäng värmesystemets avtappningsventiler q (Termen finns i 

närheten av F-säng/sittgrupp).
•  Skruva bort skruvlocket från reningsöppningen på färskvatten-

tanken 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 lednin-

garna 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 p och avtappningsventilerna q vara öppna. 
• Rengör och spola tankarna noga.  
• Låt om möjligt vattensystemet fullständigt torka. 
• Glöm inte att tömma toalettkassetten.

8

Schema för varmvattenförsörjning

7

6

8

Om husvagn vid frost inte används, skall hela vat-
tensystemet tömmas. Låt vattenkranarna stå öppna i 
mittläge. 

Låt alla avtappningsventiler stå öppna.

Töm spillvattentanken endast på för ändamålet 
avsedda ställen, men aldrig i naturen! Hanterings-
stationer finns i regel på motorvägsrastställen, 
campingplatser och bensinstationer.

1

Alde-avtappningsventil

Om ett Alde varmvattenvärmesystem har monterats 
tappas vattnet av genom avtappningsventilen j på 
varmvattenvärmesystemet, istället för på termen (se 
även 10.5).

Avtappningsventiler varmvattenberedare

Alde-avtappningsventil
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Avloppstank rullbar
Den rullbara spillvattentanken k kan skjutas in under husvagnen 
när den står stilla. Här samlas spillvattnet upp. Den har en kapacitet 
på 24 l. Spillvattentanken är försedd med hjul och ett utdragbart 
transporthandtag l  för tömning transporteras till ett lämpligt av-
fallshanteringsställe.2 3

2

Under färden förvaras avloppstanken k platsinbesparande i ga-
solkofferten
Undantag: Vid Landhaus stuvas avloppstanken under dubbelsängen. 
(åtkomlig via serviceluckan)

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.

City vattenanslutning*

City-vattenanslutningen gör det möjligt att ansluta husvagnen till ett 
fast vattensystem.
•  Anslut vattenslangen (observera dricksvattenförordningen) till 

city-vattenanslutningen med hjälp av en Gardena-koppling j. 
Färskvattentanken fyller sig med vatten. En sond mäter tankens 
nivå och reglerar vattentillflödet.

•  Dra av Gardena-kopplingen från anslutningen för att skilja hus-
vagnen från det fasta vattensystemet.

1

Avloppstank Bygel

Avloppstank i gasolkoffert

City vattenanslutning
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8.3 Toalett

Förbereda latrintanken

Innan toaletten kan användas måste latrintanken förberedas enligt 
vidstående bilder 1 till 11.

Förbereda spolvattentanken (modellberoende)

I nästa steg förbereds spolvattentanken så som visas på bilderna 
12-20.

Vattennivån kan granskas via tömningslangen eller nivåindikeringen 
på inställningsknappen (endast C-500). 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Tillsätt inte saneringsvätska genom ventilbladet eller 
genom toalettskålen, detta kan skada ventilbladets 
tätning.
Tillför alltid vätskan genom tömningsstutsen (bild 6).

Det är lämpligt att trycka på ventilationsknappen (bild 
10) innan latrintankens sätts i position igen.

För att undvika vattenskador i husvagnen är det viktigt 
att inte resa med full spolvattentank (bild 16).

Använda bänktoaletten

Toaletten skall användas med öppet vattenlås. För att öppna vatten-
låset Vrids/skjuts manöverknappen/spaken (beroende på utförande) 
moturs.
 

Spola toaletten genom att trycka på spolknappen några sekunder. 
Stäng ventilbladet efter varje användning.

Låt inte vatten stå i skålen när inte toaletten används. 
Detta hjälper inte mot obehaglig doft och kan orsaka 
översvämning.
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Använda vridtoaletten

I manöverfältet finns spolknappen j till vänster och nivåvisningens 
LED k till höger. Denna tänds när latrintanken måste tömmas.

Spaken l för att öppna sliden finns på den vänstra sidan.

1 2

3

Tömning av latrintanken

Latrintanken har en kapacitet på ca. 19 l och skall tömmas när ni-
våindikeringens röda lampa lyser. Då har latrintanken bara utrymme 
kvar för maximalt två användningar.

Kontrollera att ventilbladet är stäng. Öppna Porta Potti-luckan och 
följ anvisningarna på vidstående bilder 21-31.

21 22 23

24 25 26

27 28 29

30 31

*

*Vid vridtoaletten ca. 2 liter.

Töm endast latrintanken i härför avsedda tömnings-
stationer.

För att tömma tanken utan att stänka trycks ventila-
tionsknappen medan tankinnehållet hälls ut. Ventila-
tionsknappen bör bara tryckas när tömningsstutsen 
pekar nedåt.

Beakta också den bifogade bruksanvisningen från 
tillverkaren av utrustningen.

Vridtoaletten
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9.1 Allmänna säkerhetsregler för användning av gasolanläggningar

Kontroll av gasolanläggningen
•  Innan gasolanläggningar tas i drift första gången skall den kon-

trolleras av en fackman.
•  Gasolanläggningen skall därefter kontrolleras en gång om året 

av en gasolfackman. Kontrollen skall bekräftas på provningsin-
tyget enligt DVGW arbetsblad G 607 och EN 1949.

•  Även reglage, slangar och avgasledningar skall kontrolleras.
•  Det är lämpligt att byta säkerhetsregulatorn och slangledning-

arna senast efter 10 år. Om det konstateras sprickor, porösa 
ställer eller dylikt skall slangen bytas ut omedelbart.

•  Det är husvagnsägaren som ska ta initiativet till kontrollen. Detta 
gäller även för husvagnar som inte är godkända för trafik på 
allmän väg.

Gasoldrifttrycket är 30 mbar.

Uppvärmning under färd är förbjudet.

Om misstanke finns att gasol strömmar ut skall föl-
jande åtgärder vidtas:

•  Stäng gasolflaskans spärrventil.
•  Tändkällor som t.ex. öppen eld eller rökning är  
 strängt förbjudet.
•  Ventilera lokalen.
•  Evakuera farozonen.
•  Upplys närmaste omgivning 
 (uppsikt) och eventuellt brandkåren.

Gasolanläggningen får åter tas i bruk först sedan en 
sakkunnig kontrollerat anläggningen.

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.
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Gasreglerare för Frankrike och Storbritannien *
På grund av nationellt specifika föreskrifter är gasreglaget vid fordon, 
som levererats till Frankrike och Storbritannien fast monterat i gasflas-
klådans vägg. Det kräver att en högtrycksslang används. Därmed är 
de standardmässigt använda lågtrycksslangarna uteslutna.

Regulator och ventiler
•  Använd endast speciella fordonsregulatorer med säkerhetsven-

til. 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 flödes-
mängd måste vara 1,2 kg/tim. 

• 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.

Vid väggmonterade gasreglerare används högtrycks-
slangar. Det är mycket viktigt att beakta detta vid ett 
eventuellt byte av slang.

Skruvkopplingarna på gasoltryckets regulator har vän-
stergänga.

Innan idrifttagningen
• Avgasröret skall vara tätt och fast anslutet i värmaren och kami-

nen. Det får inte uppvisa några skador.
•  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 2.2).

Läs apparattillverkarnas bruksanvisningar noga.

Gasregulatorns anslutning till gasflaskan

Positionering av gasflaskan i gasolkoffert
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Använd aldrig separata kök eller värmeelement med 
undantag av elektriska värmeelement (tänk på ef-
fektförbrukningen), dock absolut inte strålvärmare, då 
dessa innebär risk för brand och kvävning.

9.2 Gasolförsörjning Husvagnen är försedd med en propangasan-läggning. Denna 
anläggning driver följande apparater:
- gasolkök
- kylskåp
- värme
- i förekommande fall extrautrustning
- i förekommande fall bakugn

Gasolkoffert

I gasolkofferten ryms 2 x 11 kg propangasflaskor j. Gasolflas-
korna är via en säkerhetsregulator k med slang m anslutna till 
försörjningsledningen n. Flaskorna skall fästas dubbelt. Antingen 
med två remmar l eller med en rem l och genom en säkring i 
gasflasklådans botten o.

2

1

3 4

5

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 kontrol-

leras 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.

6

Gasolflaskorna får endast medföras i gasolkofferten.

Gasolflaskorna skall under körning vara stängda.

Rök inte och ha ingen öppen låga när du byter ga-
solflaskor. Kontrollera efter byte av gasolflaskor att 
kopplingarna är täta. Kontrollera kopplingen med 
läcksökningsmedel.

Gasflaskans övre säkring

Undre säkring i gasolkoffertens botten
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Symbolerna på gasolavstängningskranarna har föl-
jande betydelse:

Värme      Bakugn     Gasolspis      Kylskåp

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 stängas.
• På bilderna visas avstängningsventilerna i stängt tillstånd. Venti-

lerna öppnas när de vrids till lodrätt läge.
• Vid tankning av dragfordonet, på färjor och i garaget får ingen 

brännhärd finnas i närheten.

Byte av gasolflaskor
• Öppna gasflaskluckan.
•  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. 
•  Surra infästningsremmen/-arna väl.  
•  Skruva för hand på gasoltrycksregulatorn tillsammans med 

gasolslang (vänstergänga).
• Stäng gasflasklådans lucka. 
•  Öppna den fyllda, anslutna gasflaskans ventil.
•  Kontrollera om det tränger ut gas vid anslutningarna. För att 

göra detta besprutas anslutningarna med läckagespray.

Om du misstänker att läckage uppstått i gasolsystemet 
skall genast avstängningskranarna i husvagnen och 
gasolflaskornas ventiler stängas.

På grund av vibrationer kan det under årens lopp upp-
komma små otätheter.  Om du förmodar en otäthet ber 
du din återförsäljare eller fackverkstad för gasolanlägg-
ningar att göra en kontroll. 

En täthetskontroll får aldrig göras i närhet av öppen låga.

Gasolavstängningskranarna
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9.3 Yttre uttag för gas *

Vi det yttre gasuttaget kan gasaggregat på utsidan, såsom grill 
och gaslykta anslutas. 

Stickanslutningen kan bara kopplas till om snabbstängningsventilen 
är stängd. Genom att skjuta tillbaka kopplingshylsan kan säkerhets-
låsningen lossas.

Kopplingsventilen är konstruerad på ett sådant sätt att snabb-
stängningsventilen bara går att öppna när en gasslang är tillkopplad. 
För tillkoppling förs stickkontakten in i säkerhetskopplingen. 

När ingen gasslang är tillkopplad skall ventilöppningen alltid stängas 
av med skyddslocket.

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

Det yttre gasuttaget lämpar sig bara för att tappa av 
gas och inte för att mata gasanläggningen.

Yttre uttag för gas
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10.1 Allmänt I detta kapitel lämnas information om husvagnens utrustning. An-
visningarna upplyser endast om utrustningens användning. 

Delvis är den beskrivna utrustningen tilläggs-utrustning.

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 ignore-
ring 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 anvis-
ningarna i kapitlet 7.

10.2 Varmluftvärme

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.

Uppvärmning under körning är förbjuden.

Truma-Varmluftvärme

Utrymmet bakom värmesystemet får inte användas 
för förvaring.
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• Öppna gasflaskventilen och gasavstängningskranen i gastilled-
ningen.

•  Vrid manöverhandtaget j i termostatställningen 1-5.
• Tryck ned manöverhandtaget j till anslaget. Tändning sker 

automatiskt i denna position tills flamman brinner. Tändgnistan 
är hörbar. Under tändningen blinkar kontrollampan på tändauto-
maten.

•  Håll manöverhandtaget j nedtryckt i ytterligare upp till 10 sek-
under, 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 manöver-
handtaget j hållas nedtryckt tills lågan brinner.

1

Idrifttagning

Av konstruktionsmässiga skäl blir radiatorpanelen het 
under drift. Användaren är skyldig att iaktta varsam-
het gentemot utomstående (framför allt små barn).

Vänta minst 3 minuter vid störningar innan nytt tänd-
ningsförsök görs. Risk för förpuffning.

• Om flamman slocknar igen sker en omedelbar återtändning 
under tändsäkringstiden (ca. 30 sekunder).

• Om låga inte uppstår, fortsätter tändautomaten att tända tills 
manövervredet j ställs i läge „0“.

Frånkoppling
• Vrid manöverhandtaget j till läget ”0”. Tändautomaten stängs 

därmed samtidigt av.
• Slå ifrån fläkten (sätt vridströmbrytaren på "0").
• Vid längre stillestånd skall flaskventilen och snabbkopplings-

ventilen i gasolledningen stängas.

1

När uppvärmningsanläggningen första gången 
startas, uppstår helt kort lätta rök- och luktbesvär. 
Vrid genast värmereglaget j  till läget „5“ och ställ 
cirkulationsfläkten på högsta läget. Lufta genom att 
öppna fönster och dörrar. Röken och lukten försvin-
ner av sig själv inom en stund.

Vridknapp med termostat och tändning
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Batteribyte på tändautomaten
Om tändgnistor inte kan höras eller endast i intervaller på mer än 
en sekund, måste batteriet bytas ut. 

• Kontrollera att värmen är frånkopplad.
• Ta bort elementets kåpa (se bruksanvisning för Truma).
• Skjut batterifackets lock uppåt och byt ut batteriet (beakta pol-

ningen).
• Sätt dit kåpan igen.
• Använd endast temperaturbeständiga (+70 ºC) och läcksäkra 

mignonbatterier.

Sätt in nya batterier före varje uppvärmningssäsong.

Beakta därutöver tillverkarens separata bruksanvisning.

Cirkulationsfläkt
Husvagnens värme har ett cirkulationssystem. Den varma luften 
fördelas inom hela bodelen via flera luftmunstycken. Luftutlopps-
munstyckena 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.

Termostatgivaren finns nedtills på värmesystemet. 
Observera att ett kallt luftdrag påverkar termostaten 
ogynnsamt. Sådana störningskällor skall åtgärdas. I 
annat fall kan ingen tillfredsställande temperaturreg-
lering uppnås.

Batterifack

2

Dubbel vridknapp för cirkulationsfläkt

B

A

Den övre ringen   reglerar fläktsteget, den 
undre ringen    driftssättet.

A
B

Manuell reglering
• Sätt den nedre ringen       i positionen "M".
• Ställ in den önskade ventilationseffekten i den övre ringen       .

Från
• Sätt den nedre ringen       i positionen "0".

Automatisk drift
• Sätt den nedre ringen     i positionen "A".

B
A

B

B

Elektroniken reglerar den erforderliga fläkteffekten och begränsar 
varvtalet till det värde, som ställts in på den övre ringen       .A

Booster-steg
• Sätt den nedre ringen       i positionen "          ".
• Ställ in fläkteffekten på den övre ringen       på steg "5" (för maxi-

mal luftvolymström).

B
A

Rumstermostat
•  En genomsnittlig rumstemperatur på ca. 22° C uppnår man utan 

fläkt med en termostatinställning på den övre ringen      på ca. "3". 
Truma rekommenderar drift med fläkt och en termostatinställning  
på ca. "4" på den övre ringen         för en behaglig varmluftsfördel-
ning.

•  Den exakta termostatinställningen fastställs i enlighet med ut-
formningen av bostadsytan och de individuella preferenserna.

A

A
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10.3 El-extravärme*

El-extravärmen är inbyggd i varmluftelementet. Detta ger tre upp-
värmningsmöjligheter
-  Endast gasolvärme
-  Gasolvärme + el-värme
-  Endast el-värme

Med el-tillsatsen kan husvagnen snabbare värmas upp. El-värmen 
har tre effektlägen:
- 500 W
- 1000 W
- 2000 W

El-extravärmen (El-tillsats) kan användas endast när 
husvagnen är ansluten till 230 V-nätström.

Innan Ultraheat slås på, bör man kontrollera att sä-
kringarna i campingplatsens strömförsörjning mots-
varar inställt effektläge.

Elförsörjningkabeln för husvagnen skall vara helt avlin-
dad från kabeltrumman.

Värmeelementets kåpa blir under drift mycket het.

Om den värms upp samtidigt i elektrisk drift och gasdrift, 
slår den elektriska delen ifrån innan den kraftigare gas-
brännaren har hunnit förorsaka en överhettning.

Inkoppling
•  Ställ vridomkopplaren i önskat effektläge (den gröna kon-

trollampan lyser vid „Drift“).
•  Ställ med ratten in önskad rumstemperatur.

Frånslag
•  Slå med vridomkopplaren från värmen.

Ultraheat

230 V ~

2000

500

1000

1
3

57

9

Standard vridströmbrytare
För att jämnt och snabbt fördela varmluften och 
sänka värmeelementets yttemperatur skall värmee-
lementet alltid användas med tillslagen cirkulations-
fläkt.

Ultraheat

MenyTFT elektrisk tillsatsvärme

6

500 W

on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

1

2

8

7

6 5 4 3

 Visning temperatursteg
 Visning effektsteg 
 Tillbaka-funktion (lämna menyn)
 Informationen om apparattillverkaren 
 Välj undermenyn Effektsteg
 Välj undermenyn Temperatursteg
 Visning värme i drift: on = ja; off = nej
 Funktion Värme på/av

1
2
3
4
5
6
7
8
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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 enda-
st när husvagnen 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.

10.4 Elektrisk golvuppvärmning*

Ställ inte upp föremål på golvet för en längre tid 
när golvvärmen är påkopplad, risk finns för värme-
blockad. Hål får inte borras i golvet och inte heller 
skruvar dras in.

10.5 Vattenburen värme*

Gasolvärmeelementet Combi 3020 är en varmvattenvärmare med 
separat varmvattenberedare (volym: 8,5 l). Värmesystemet kan an-
vändas utan varmvattenberedaren.

Placering
• I klädskåpet.

Viktiga anvisningar
• Läs noga de separata användarinstruktionerna innan värmeele-

mentet tas i bruk.
• När husvagnen inte används, slå alltid från värmens huvud-

strömställare.
• Tappa av färskvattnet ur varmvattenberedaren vid risk för frost 

(se 8.2).
• 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.

Vattenburen uppvärmning under körning är förbjuden.

Vattenburen värme

Inbyggnadsposition i klädskåpet
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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 bak-
grundsbelysning. 

Manöverenheten går efter två minuter automatiskt från inställnings-
läget till viloläget när ingen knapp trycks eller när viloläget ställs in 
med piltangenterna.

Ytterligare detaljinformation för manövrering, han-
tering och skötsel av vattenburna värmen lämnas i 
den separata användarinstruktionen „Alde Compact 
3020“.

När fordonet är utrustat med en TFT-manöverpanel 
kan varmvattenvärmarens grundfunktioner manövrer-
as via panelen vid ingången (se sidan 61).

Starta värmaren

För att starta värmaren trycker du på On-/Off-knappen varpå start-
bilden visas. Värmaren startar med de senast använda inställnin-
garna.

Kontrollera regelbundet vätskenivån i expansions-
kärlet. När radiatorn är kall skall vätskan vara ca. 1 
cm över min-markeringen.

Varmvattenuppvärmningens manöverpanel
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A
B
C

D E F G H I

J K

Viloläge

A.  Klocka. Klockan visar datumet och tiden (om den är aktiverad).
B.  *Yttertemperatur. Yttertemperaturen visas.
C.  Innertemperatur. Innertemperaturen visas.
D.  Rotationspump. Denna symbol visas när rotationspumpen är i 

drift.
E.  Automatisk start av värmaren. Denna symbol visas när funkti-

onen aktiverades.
F.  Dagsautomatik. Denna symbol visas när funktionen är aktiv. 
G. *Gasolflaskan full/tom. Denna symbol visas när sensorn på 

flaskans gasreglerare är ansluten och är aktiverad. När Eis Ex* 
är installerad visas symbolerna för det inställda läget tillsam-
mans med flasksymbolen.

H.  Nattautomatik. Denna symbol visas när funktionen är aktiv.
I.  230 Volt. Denna symbol visas när en spänning på 230 V ligger 

på värmaren.
J.  On-/Off-knapp. Huvudströmbrytare för värmaren.
K.  MENY-knapp. Knapp för inställningsmenyn.
 
 De funktioner, som markerats med (*) är tillbehör. Dessa har 

inte installerats i alla fordon.

Inställningsmeny

Starta inställningsmenyn genom att trycka på MENY-knappen. Bak-
grundsbelysningen tänds och de inställningsbara funktionerna visas. 
Manöverenheten växlar till viloläget efter 30 sekunder när skärmen 
inte manövreras.

 
 Inställning av önskad temperatur

Temperaturen kan ställas in mellan +5 °C till +30 °C i steg om 0,5 °C.

1.  Den visade temperaturen är den för tillfället inställda.
2.  Öka temperaturen genom att trycka på "+". Sänk temperaturen 

genom att trycka på "-".
3.  Inställningarna är avslutade och värmaren arbetar tills den inställ-

da temperaturen har uppnåtts. 

Om natt- eller dagsautomatiken skulle vara igång kan 
inga temperaturinställningar göras. Plus- och minus-
symbolerna blir då gråa.

Grundmeny

Inställningsmeny
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 Varmvatten
        
Värmepannan kan också användas utan att det fyllts på färskvatten i 
varmvattenberedaren. 

1. Inget varmvatten. Om det inte finns något behov av varmvatten 
trycker du på "-".

 (Symbolen                 blir tom.)

3. Mer varmvatten. Om du behöver mer hett vatten kan du 
tillfälligt öka varmvattentemperaturen till ca. 65 °C. Trhyck på 
plusknappen "+".

 (Symbolen                  är helt fylld.)
 
 När 30 minuter har gått återgår värmaren till normal drift. Om du 

har valt mer varmvatten fortsätter rotationspumpen att arbeta.

2. Normal drift. Om färskvatten fyllts på och varmvatten önskas 
trycker du på "+".

 (Symbolen                är halvfylld.)

Om natt- eller dagsautomatiken skulle vara i drift och 
om varmvattnet stängts av kan inga varmvatteninställ-
ningar göras. Plus- och minussymbolerna blir då gråa.

Om funktionen Drift av pumpen är satt på Cont kan 
denna inte väljas.

Om funktionen Drift av pumpen satts på Cont stängs 
funktionen Permanent pumpdrift av under 30 minuter, 
men övergår sedan till permanent pumpdrift igen.

Om endast varmvatten behövs, som t.ex. på somma-
ren när det inte finns något större värmebehov, be-
höver inga inställningar göras. Värmaren styr denna 
funktion automatiskt. 
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 Värma med el
        
Använd följande metod för att aktivera uppvärmning med el. Ju 
högre effekt som väljs, desto snabbare är uppvärmningen.

Om el och gas väljs tillsammans kan prioriteringen mellan gas och el 
ställas in (se Verktygsmeny). Värmepannan använder ingen högre 
effekt än vad som behövs, även om 3 kW valts.

1.  Start och stegvis ändring av de olika värmestegen (Off, 1 kW, 2 
kW eller 3 kW) med "+" eller "-". Det inställda värdet visas på 
bildskärmen. Vid aktivering visas plussymbolen med grön färg.

2.  För att stänga av elvärmedriften trycker du återigen på knap-
pen "-"T tills du nått fram till Off.

 Värma med gas
        
Så här aktiverar du uppvärmningen med gas:
Om el och gas väljs tillsammans kan prioriteringen mellan gas och 
el ställas in (se Verktygsmeny).

1.  Starta gasdriften genom att trycka på gasolflamman. Symbolen 
för gasol aktiveras och visas nu med grön färg.

2.  För att stänga av gasoldriften trycker du på gasolflamman. 
Symboleln blir nu blå.
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10.6 Varmvattenberedare *

Varmvattenberedaren (tillval) med en kapacitet på ca. 14 liter vär-
mer upp vattnet via en integrerad värmestav. Den ersätter stan-
dardmässigt Truma-termen.

Fyllning av varmvattenberedaren
•  Stäng kallvatteninloppets avtappningsventil. Ställ upp spaken 

vågrätt.
•  Slå på strömförsörjningen med huvudströmställaren på manö-

verpanelen.
•  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 spa-

ken lodrätt.
•  Vattnet töms direkt ut.

Vid avstängd varmvattenberedare skall före åkning 
kaminkalotten sättas på. 

Innan varmvattenberedare används skall kaminkalot-
ten tas bort. 

Töm varmvattenberedaren vid risk för frost.

Använd aldrig varmvattenberedaren utan vatten.

När kallvattensystemet används utan varmvattenbe-
redare fylls även denna med vatten. För att undvika 
frostskada måste varmvattenberedaren tömmas 
genom avtappningsventilen även om varmvattenbe-
redaren inte använts.

Slå från varmvattenberedaren
•  Slå med vridomkopplaren från varmvattenberedaren.
•  Sätt på kaminlocket och stäng snabbstängningsventilen.

Boiler EL

230 V ~

El-drift
•  Koppla på manöverenheten på varmvattenberedaren, kon-

trollampan tänds.

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

Varmvattenberedaren drivs endast elektriskt när hus-
vagnen är ansluten till 230 V-försörjningen.

Varmvattenberedare

Manöverpanel för varmvattenberedare
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Vid hög utetemperatur kan full kyleffekt endast åstadkommas med 
tillräckligt god ventilation. För att uppnå en bättre ventilation skall 
husvagnen skuggas på den sida som kylskåpsfläkten står.

10.7 Kylskåp

Standardkylskåps
Om du stänger och trycker till dörren ordentligt låser sig denna 
automatiskt.

Låsning Dometic

Kylskåpsdörrens lås

Låsning Slim Tower

Läs före start tillverkarnas separata bruksanvisningar.

Under körning skall kylskåpsdörren alltid vara stängd 
och låst.

(Super) Slim-Tower
För att stänga kylskåpet drar du i handtaget, tryck till dörren och släpp 
handtaget igen.

2

3

1

Driftssätt
Kylskåpet kan drivas på tre olika sätt. Det önskade driftssättet ställs 
in med energiväljarbrytaren.

-  12 V-drift: strömförsörjning från dragfordonets batteri k. (tänd-
låset kopplat)

-  230 V-drift: strömförsörjning från extern källa k.
-  Gasol: gasolflaskor från husvagnen l.

Driftssätt Kylskåp

Kylskåp Dometic SlimTower

Super SlimTower
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12V-drift
Kylskåpet kan endast användas med 12 V under körning med mo-
torn igång. Under pauser och längre stopp skall 12 V-driften kopp-
las från och vid behov annat driftsätt väljas.
• Ställ energiväljaromkopplaren i läget batteri symbol j.
• 12 V-driften fungerar endast när motorn i dragfordonet är igång.
• Kylskåpet saknar termostatreglering (permanentdrift). 12 V-drif-

ten skall endast upprätthålla en uppnådd temperatur.
• För frånkoppling ställ energiväljaromkopplaren i 0-läge m.

230V-drift
• Ställ energiväljaromkopplaren i läge nätdrift k.
•  Reglera temperaturen med termostaten o.
 Temperaturstegen har inte tilldelats några absoluta temperatur-

värden.
• För frånkoppling ställ energiomkopplaren i 0-läge m.

Gasoldrift
• Ställ energiomkopplaren i läge gasoldrift l.
• Öppna huvudspärrventilen på gasolflaskan och gasolspärrven-

tilen „Kylskåp“.
• Vrid helt upp termostaten o och håll den nedtryckt. Kylskåpet 

tänder genom att trycka på knappen för manuell tändning p.
• Om gasdriften är aktiv vandrar kontrollfönstrets visare till det 

gröna området n.
 Släpp först därefter termostaten.
•  När tändning lyckats, släpp termostaten. Upprepa föregående 

steg om tändning inte lyckats.
•  Reglera kyleffekten med termostaten o. Temperaturstegen har 

inte tilldelats några absoluta temperaturvärden.
• Zum Ausschalten Energiewahlschalter in 0-Stellung drehen.
• För frånkoppling ställ energiomkopplaren i 0-läge.
• Stäng huvudspärrventilen på gasolflaskan och gasolspärrven-

tilen „Kylskåp“.

•  Förvara alltid livsmedel i slutna behållare, aluminiumfolier eller 
liknande.

•  Sätt aldrig in varma livsmedel i kylskåpet. Låt dem svalna först.
•  Varor, som kan avge flyktiga och/eller brännbara gaser får inte 

förvaras i kylskåpet.
•  Känsliga livsmedel skall förvaras närmast kylgallren eller så 

långt ned som möjligt.

Förvaring av livsmedel

Det är förbjudet att driva utrustningen 
med gas
- på tankstationer
- på färjor
- under transport av husvagnen med ett transport- och 

bärgningsfordon. Brandfara.

4
2

3 1 5 6

Manövrering kylskåp

7
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Frysfacket är avsett för att göra isbitar och för att under en kort tid 
förvara frysta livsmedel. Det är inte lämpligt för infrysning.

Kylskåpet är inte avsett för fackmannamässig lagring 
av mediciner.

Omgivningsförhållandena påverkar kylaggregatets 
effekt. Systemet reagerar trögt på ändringar av ter-
mostatregleraren, köldförlust när dörren öppnas eller 
när varor läggs in. Vid temperaturer under +10°C sät-
ter du dit vinterskyddet (tillbehör Dometic).
Vid ihållande temperaturer på över +32°C rekommen-
deras installation av en tillsatsfläkt (tillbehör Domeitc).

Starta kylskåpet minst 12 tim innan du fyller det och lägg 
om möjligt bara in förkylda varor.

Uttagbart frysfack ((Super) Slim Tower)
Frysfacket kan tas bort för att optimera 
utrymmet.

Borttagning av frysfacket
•  Fäll ned säkringsklämmorna under frysfacket.
•  Skjut båda klämmorna mot mitten.
•  Dra fram frysfacket något.
•  Haka av dörren.
•  Tag ut golvet.

Vid en längre stilleståndstid bör kylskåpet ställas om på ventilerings-
position för att undvia dålig lukt.

För att aktivera ventileringspositionen dras sliden j framåt med 
ett lätt tryck.

Normalläge Ventileringsposition

Anvisningar för demonteringen finns också på dörren 
till frysfacket.

1

Låsa upp frysfacksbotten

Ta ut frysfacksbotten
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10.8 Gasspis

Husvagnens kök är utrustat med ett trelågigt gasolkök.

Innan idrifttagningen
•  Öppna flaskventilen och snabbstängningsventilen i den inkom-

mande 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.
•  Vägguttagen ovanför spisen får inte användas när spisen är i bruk. 

Stäng skyddskåporna.

Gasolkök eller andra apparater som tar förbrännings-
luft 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.

Drift

•  Öppna övertäckningarna j, vrid undan vattenkranen dessförin-
nan.

•  Ställ in den önskade flammans vridknapp k på tändposition (stor 
flamma) och tryck.

•  Brännställena tänder automatiskt.
•  Håll vridknappen k nedtryckt ytterligare 5-10 sekunder.
•  Släpp vridknappen k och vrid den till önskad inställning (stor 

eller liten flamma).
•  Om tändningen inte var framgångsrik upprepas proceduren från 

början igen.

• För att stänga av gasflammen vrider du tillbaka vridknappen k 
till positionen "0".

•  Stäng gaskokarens gasavstängningsventil.

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 ex-
plosion.

Håll glasövertäckningen j öppen så länge efter kok-
ningen som brännarna avger värme. I annat fall kan 
glasplattan spricka. 

Lättantändliga föremål, såsom diskhanddukar, ser-
vetter osv. får inte förvaras i närheten av gasolköket. 
Brandfara!

2

Diskbänkskombination

Glasövertäckning

Manöverknappar för spisens brännställen

1
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10.9 Köksfläkt*
Spisen är såsom tillval utrustad 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 manöver-
panelen kopplas på.

I filtret samlas fett från köksångorna och skall därför 
regelbundet renas.

Köksfläkt

Manöverknappar köksfläkt

10.10 Bakugn*

• Ventilationsöppningarna på bakugnen får inte tills-
lutas.

• När bakugnen används, måste en taklucka eller ett 
fönster öppnas.

• Öppna avstängningskranen till ugnen. Stäng 
omedelbart kranen och gasflaskorna om det upp-
kommer gaslukt.

• Bakugnsluckan skall under tändning stå öppen.
• Värm aldrig upp en tom bakugn.
• Använd grillen* högst 25 minuter och med öppen 

bakugnslucka.
• Bakugnen får absolut inte användas för uppvärm-

ning av husvagnen. 
• Grill och ugn får inte vara igång samtidigt. 
• Enheten får under inga omständig-heter anslutas till 

230 V-nätet.
• Ugnen får aldrig vara igång under färd.

Bakugn
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Inkoppling
• Slå på 12 V-strömförsörjningen med huvudströmställaren på 

manöverpanelen.
• Öppna huvudspärrventilen på gasolflaskan och gasolspärrven-

tilen „Bakugn“.
• Öppna bakugnsluckan fullständigt.
• Placera ugnsplåten resp. –halstret så att de inte direkt berör 

lågorna.
•  Tryck lätt på omkopplingsknappen och ställ den på den önska-

de tändningspositionen (ugn eller i förek. fall grill).
•  Tryck på omkopplingsknappen. Det strömmar gas till brännaren 

och flamman tänds via tändaren.
•  Håll omkopplingsknappen intryckt i 10 sekunder tills tändsä-

kringsventieln håller gastillförseln öppen.
•  Släpp omkopplingsknappen och ställ in på det önskade effekt-

steget (endast ugn).
•  Flamman skall brinna lugnt. Den skall till övervägande delen vara 

blå och ha en tydlig kontur.
•  Stäng ugnsluckan försiktigt efter cirka 1 minut så att flamman 

inte slocknar.

Tändare

Ugn

Omkopplingsknapp

Grill

1 2 3 4

1
2
3
4

Frånkoppling
• Ställ reglaget i nolläge. Lågan slocknar.
• Stäng huvudspärrventilen på gasolflaskan och gasolspärrven-

tilen „Bakugn“.

Beakta den separata bruksanvisningen från tillverkaren 
av utrustningen.

• Om tändning inte lyckats, starta om från början.
• Om brännlågan av misstag släcks, ställ strömreg-

laget i nolläge och låt brännaren stå frånkopplad 
minst en minut. Tänd nu på nytt. 

Manövrering ugn
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10.11 Mikrovågsugn*

Husvagnens kök kan såsom tilläggsutrustning utrustas med en 230 
V mikrovågsugn, som placerats dold bakom ett jalusi i köksköksö-
verskåpet. Mikrovågsugnen är avsedd för privat bruk för upptining, 
uppvärmning och kokning av livsmedel.

Tillagning
•  Placera maten i mikrovågsugnen och stäng dörren.
•  Tryck på POWER j, för att välja den önskade effketen ("600 

W"/"500 W"/"400 W").
•  Tryck på den förinställda nummerknappen m, för att mata in 

önskad tillagningstid.
•  Tryck på START-knappen n.

Lämna jalusiet öppet när mikrovågsugnen är i drift. 
Risk för överhettning.

Vid val av stegen "600 W" eller "500 W" är den maximala 
tillagningstiden 15 minuter. Vid val av effektsteget "400 
W" är den maximala tillagningstiden 30 minuter.

Säkerhetsanvisningar och detaljerade informationer 
gällande hanteringen och skötseln mikrovågsugnen 
framgår av den separata bruksanvisningen.

 POWER: Välj tillagningsprogram

 DEFROST: Tina livsmedel

 DISPLAY: visar tillagningstid, effekt och aktuell tid

 nummerknappar 10 sek/30 sek/1 min: Välj tillagningstid  

 START: Starta tillagnings- eller tiningsprogram.

 STOP/CLEAR: Stoppa tillagnings- eller tiningsprogram.  

 Öppna dörren

1

2

3

4

5

6

7

Slutet av programmet indikeras med en pipton. Denna upprepas va-
rannan minut tills du trycker på en knapp eller öppnar dörren.

1 2

3

4 4 4

5 6

7

Manövrering mikrovågsugn

Mikrovågsugn
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10.12 Takklimatanläggning *

Klimatanläggningen finns i taket på boutrymmet istället för ett tak-
fönster. 

För att manövrera klimatanläggningen och få ut en optimal effekt ur 
den skall följande punkter beaktas:

Inställning av ventilationsriktningen
Lufttillförseln i fordonets inre kan regleras via  luftmunstyckenas 
position.

�

�

�

�

�

�

�

• Var noga med värmeisoleringen. Täta fogar och täck 
över glasytor.

•  Luftinsläpp och öppningar får inte sättas igen eller 
täckas över.

•  Spruta inte in vatten i klimatanläggningen.
•  Lättantändliga material får inte komma i närheten av 

materialet. 
• Håll fönster och dörrar stängda och stödvädra bara 

ibland. Vid öppna fönster strömmar kontinuerligt 
varm och fuktig luft in i fordonet. Där kyls den och 
fukten kondenseras inomhus.

Takklimatanläggning

Inställning av ventilationsriktningen
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11. Tillbehör

Tillbehör För hantering av tillbehör beakta tillbehörtillverkarnas utförliga an-
vändarinstruktioner, 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 husvag-
nens 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.

Axeltrycksvisning på stödhjulet fram  0,60
Dragkule-stöldsäkring
Däckreparationsset (montering under golv)
Lättmetallfälgar  0,00
Lättmetallreservhjul svartpolerat med AL-KO 
 hållare  28,20
Lättmetallreservhjul svartpolerat med AL-KO 
 hållare istället för däckreparationsset  26,00
Pålastning enaxlad husvagn upp till  29,00
Pålastning Premium 1800 kg till 2000 kg  7,30
Pålastning tvåaxlad husvagn  4,30
Pålastning/avlastning utan teknisk ändring  0,00
Reservhjul med ALKO-hållare (montering 
 under golv)  28,20
Reservhjul med hållare, istället för   
 däckreparationsset (i gasflasklådan)  20,00
Reservhjul med med AL-KO hållare, istället
Stöd för tunga laster istället för utskruvnings-
 bara stöd  1,60
WINTERHOFF "ROBSTOP"  3,00

Påbyggnad
Bakre cykelhållare stång för två cyklar  6,80
Cykelhållare stång för 2 cyklar  9,70
 Framfönster, utfällningsbart  11,30
Garage  5,00
THULE OMNISTOR takmarkis 6200, 260 cm  23,00
THULE OMNISTOR takmarkis 6200, 300 cm  26,00
THULE OMNISTOR takmarkis 6200, 350 cm  30,00
THULE OMNISTOR takmarkis 6200, 400 cm  32,00
THULE OMNISTOR takmarkis 6200, 450 cm  34,00
THULE OMNISTOR takmarkis 9200, 500 cm  45,00

Utrustning Vikt [kg]

Ytterligare servicelucka  0,50

Boutrymme
Dynkombination enligt önskemål från Hobbys   
 dynkollektion  0,00
Heltäckningsmatta, uttagbar upp till  13,00
Läderutrustning
Pelarlyftbord  0,50
Soft Close-luckor  0,50
Överkast  1,50

Kök
Bakugn (36 l) inkl. ljus, grill och elektrisk tändning 15,00
DOMETIC imhuv inkl. Hobby 10-stegs   
 varvtalsreglering  3,00
Mikrovågsugn  12,00

Sova
7-zons kallskumsmadrass med fjäderträram  2,90
Barnsäng i 3 våningar  15,00
Fransk säng istället för enkelsängar med 
 ytterligare barn-våningssäng ( UKF/CKF )  15,00
Fällbar barnsäng över den mittersta sittgruppen 25,00
Queen-säng diagonalt i fronten  8,00
Sängbreddning för sittgruppen  1,00
Utdragbar sängbreddning för enkelsängar för   
 ombyggnad till F-säng  5,00

Badrum
Duschanordning externt tvättrum  2,80
Insektsskyddsrullgardin för badrumsfönster  1,50
Klädskåp istället för dusch  2,50
Klädstång i duschen  0,30

Utrustning Vikt [kg]
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Utrustning Vikt [kg] Utrustning Vikt [kg]

Vatten/Gas/El
50 liters färskvattentank (istället för 25 l   
 färskvattentank)  28,00
Adapter 7/13- polig anslutningskabel personbil  0,30
Autarkpaket inkl. laddningsreglerare* 
 med booster, batteri, batterisensor och 
 batterilåda  29,00
City-vattenanslutning  0,50
Laddningsreglering för 12 V strömförsörjning* 
 med booster, batterisensor och batterilåda  2,80
Rökdetektor  0,20
TFT-manöverpanel för belysningssystem och 
 tank, inkl. CI-BUS + WLAN  0,00
TFT-manöverpanel för belysningssystem och 
 tank, inkl. CI-BUS  0,00
TRUMA varmvattenberedare 14 L  15,00
Trådlös fjärrkontroll för belysningssystemet  0,30
USB-laddningsuttag  0,00
Utomhusuttag förtält, inkl. 230 V utgång,
 sat- och TV-anslutning/12 V tillslag i 
 förtälts-tomhusuttaget  0,40
Utomhusuttag gas  1,50

Värme/klimat
ALDE Varmvattenvärmesystem 
 COMPACT 3020  28,00
DOMETIC FreshJet 1700 / 2200  29,00 / 30,00
Förberedelse takklimatanläggning  0,50
Golvvärme upp till typ 540  4,00 - 6,00
TRUMA Extra elvärme Ultraheat  2,00
TRUMA varmluftssystem ISOTHERM  3,00

Multimedia
Anslutning för platt-TV inkl. erforderliga 
 anslutningar (för 620 CL) och videokabel 
 (Cinch)  3,00
BLAUPUNKT Soundsystem bestående av 
 DVD / MP3 Tuner med fjärrkontroll, 
 fyra högtalare och Subwoofer  12,50
Ledad TV-hållare inkl. erforderliga anslutningar 
 och videokabel (Cinch)  2,00
TELECO-antennmast  0,90
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12.1 Underhåll Underhållsintervall
För husvagnen och dess installationer finns fastställda underhålls-
intervaller.

För underhållsintervallet gäller
• Låt HOBBY-återförsäljaren göra det första  underhållet 12 månader 

efter idrifttagningen.
•  Låt HOBBY-återförsäljaren utföra alla fortsatta årliga underhålls-

arbeten.
•  Genomför underhållet av alla inbyggnads-
 apparater i enlighet med de underhållsinter-valler som anges i 

resp. bruksanvisningar. 

Innan du besöker en servicepartner rekommenderar Hobby att du 
kontaktar denne och frågar om de erforderliga kapaciteterna finns 
(till exempel fordonslyft med tillräcklig kapacitet) för att undvika 
eventuella missförstånd.

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 fackman-
namässigt sätt, d.v.s. täthetskontrollen 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. 

Kontrollen av gasolanläggningen, som bekostas av ägaren, 
skall göras varje år av en gasolfackman. Denna kontroll 
skall intygas på provningsintyget enligt DFVG G 607 och 
EN 1949. Det är husvagnsägaren som skall ta initiativet till 
kontrollen.

Säkerhetsregulator och slangar skall bytas ut senast 
efter 10 år.

Av säkerhetsskäl skall reservdelarna för en apparat 
uppfylla apparattillverkarens specifikationer och de 
skall monteras in av en av denne auktoriserad repre-
sentant.
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12.2 Draganordningar Kopplingskula på dragfordonet.
Den bör vara måttriktig, oskadad och fettfri. Vid dacrometbelagda 
(mattsilverfärgat korrosions-överdrag) och lackerade kopplingskulor 
skall beläggningen avlägsnas med slippapper, kornstorlek 200-240, 
innan första körningen, så att den inte sätter sig på friktionsbeläg-
gens yta. Kopplingskulans yta skall vara metalliskt blank. En skadad 
eller smutsig kopplingskula leder till ökat slitage på friktionsbeläggning-
arna. En infettad kopplingskula sätter stabiliseringsverkan ur kraft. För 
rengöring lämpar sig t.ex. förtunning eller sprit.

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
• Olja lätt in rörliga delar som bultar och leder på handbromsspa-

ken och påskjutsbromsens vändspak.
• Smörj lagren på påskjutsbromsens j 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.

Gummifjäderaxlar är underhållsfria.
Husvagnens axel/-lar är utrustade med kompakta hjul-
lager. Trumnav, kompaktlager och axellager bildar en 
sluten enhet. Kompaktlagren är underhållsfria genom 
ett specialfett.

Ytterligare anvisningar framgår av den bifogade bruks-
anvisningen från leverantören av axeln.

Hjulbromsen får aldrig efterjusteras på spännlåset eller 
stagens gaffelhuvud. 
Efterjustera hjulbromsen endast med den självsäkrande 
6-kantiga ställmuttern.

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, funk-
tion och säkerhet hos din WS3000.

Smörjkoppar på påskjutningsanordningens 
kåpa

Dragkulekoppling



12. Underhåll och skötsel

112

1
Byte av friktionsbeläggning
Friktionselementen j går mycket lätt att byta ut vid slitage. Win-
terhoff erbjuder ett passande reservset. Observera de utförliga 
monteringsanvisningarna i tillverkarens reservset.

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

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.

1

12.3 Bromsar Första inspektionen

De använda hjulbromsarna är av typen ej självjusterande trumbrom-
sar. (Undantag: Premium)

För att säkerställa att bromsarna alltid fungerar optimalt skall hjul-
bromsarna regelbundet efterjusteras.

Bromsarna skall inspekteras första gången efter 500 km (även Pre-
mium), och därefter var 10.000:e km, dock minst en gång per år. 
Genomförandet skall dokumenteras av verkstaden i servicehand-
boken från KNOTT. En förutsättning för att garantin skall gälla är 
att servicehandboken är ifylld och att anvisningarna för skötsel och 
underhåll följs.

Friktionselementen

Schemaritning friktionselement
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12.4 Byte av glödlampor i baklykta
Följande beskrivning för byte av bakljus-glödlampor avser modellen 
OnTour. För modellerna Premium och Landhaus används andra 
bakljus, som tyvärr inte möjliggör ett enkelt byte. Vänd dig i det fallet 
till den ansvarige återförsäljaren, som hjälper dig vid bytet.

Bakljusen till Premium-modellen är delvis utrustat 
med LED-lampor, varvid varje enskild har en norme-
rad inställning. Enskilda LED-lampor får därför inte 
bytas ut av godkännandemässiga orsaker. Vid en 
defekt skall det kompletta bakljuset bytas ut.

• Vid defekta lampor skall båda skruvarna j skruvas ur.

• Skruva ut glödlampans fattning ur glödlampan, genom att stiftet 
l förs i pilens riktning. 

• Ta ut den defekta lampan ur belysningshållaren och dra av led-
ningen i vilken de båda klämmorna k trycks ihop.

Byte av bakljusglödlampor ONTOUR

1 1 1

2

3

Lossa skruvar

Tryck på klämmor för att lossa ledning

Lossa glödlampan ur fattningen
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• Skruva ut glödlampan m ur fattningen och byt ut den mot en ny.

• Tillbaka i omvänd ordning. Kontrollera att texten på lampan n 
inte står upp och ner.

4

5
Om flera glödlampor skall bytas är det viktigt att se till 
att lamporna inte förväxlas och att de hamnar på rätt 
ställe.

Byte av registreringsskyltbelysning

• För att byta registreringsskyltbelysningen skall i det första ste-
get skruvarna o lossas.

• Lossa de båda kablarna p och anslut dem till den nya lampan 
(anslutningen kan vändas godtyckligt).

• Vid insättning av den nya belysningen är det viktigt att se till 
att lampans stängda sida q är riktad mot belysningshållarens 
plast r. I annat fall finns risk för att belysningshållarens plast 
smälter vid värmeutveckling.

• Skruva åt skruvarna o för infästningen igen.

6

7

8

9

Byt glödlampa

Lampans märkning får inte vara upp och ner

Registreringsskyltslampa

Lossa ledning

Ljuskälla
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10

11

Dimbakljus ONTOUR
• För att byta glödlamporna till dimbakljuset lossas de båda skru-

varna         . Byt glödlampan     och skruva åt skruvarna       med 
kåpan igen.

10  11 10

Följande beskrivning för byte av bakljus-glödlampor avser 
modellen De Luxe (Edition), Excellent och Prestige. 

• Ta bort de båda skruvarna j.

• Lossa bakljuset från belysningshållaren.
 

1

Lossa skruvar

Byt glödlampa

Lossa skruvar

Bakljus baksida
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• Ta ut glödlampan ur fattningen med en vridande rörelse.
 
 Monteringen görs i omvänd ordning.

Skruva ut glödlampor ur fattningen

Underhåll
Rökgasvarningssystemet är underhållsfritt Ta med jämna mellan-
rum bort det damm som sitter fast på kapslingen och se till att 
ventilationsöppningarna inte förorenas av insekter el. dyl eller att 
de stängs igen. Apparaten bör torkas av fuktigt vid behov cirka 2 
ggr per år och dammsugas av utifrån med en dammsugare.

Rökdetektor stängd
 Kontrollknapp 

 Upptagningar för låset 

 Blockbatteri typ 9VDC 6F22 

 Kontaktstickkontakt

 Låshake 

1

2

3

4

5

Batteribyte
För att upprätthålla funktionsdugligheten skall blockbatteriet bytas
ut senast när informationssisgnalen ljuder.
•  Vrid rökgasvarnarens kapsling moturs så långt att den går att ta 

av från hållaren.
•  Ta ut det förbrukade blockbatteriet och skilj det från kontaktans-

lutningen.
•  Anslut det nya blockbatteriet till kontaktanslutningen. Kontaktans-

lutningarna skall därvid haka i blockbatteriets poler.
•  Lägg batteriet i rökgasvarnarens batterifack.
•  Placera rökgasvarnarens kapsling med låsupptagningarna på 

låshakarna och vrid försiktigt medurs tills kapslingen hakar in i 
hållaren.

Rökdetektor öppen

1

2 3 4 5
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12.5 Ventilation En tillräcklig ventilation av vagnens inre är nödvändig för ett behag-
ligt inomhusklimat. Därutöver undviks korrosionsskador från kon-
densvatten.

Kondensvatten bildas  
-  i små utrymmen.
- av passagerarnas andning och. kroppsavdunstning.
-  vid förvaring av fuktiga kläder.
-  vid användning av gasolköket.
- Drift av gaskokaren och ugnen*.

Se till att luftväxlingen är tillräcklig för att undvika kon-
densvatten.

12.6 Skötsel För skötsel gäller
• Rengör plastdelar (t.ex. stötfångare, spoiler) med upp till 60°C 

varmt vatten och ett svagt hushållsrengöringsmedel.
• Rengör fettiga eller oljiga ytor med sprit.

Rengöringsmedel som bör undvikas: 
-  Skurande rengöringsmedel (repar ytan)
-  Acetonhaltiga rengöringsmedel (leder omedelbart till att plasten 

skadas)
-  Medel för kemisk rengöring
-  Förtunningsmedel
- Alkoholer
-  Skarpa eller lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel
-  Rengöringsmedel ur den kemiska gruppen, såsom ketoner, estrar 

och aromatiska lösningsmedel
- Aromatiska kolväten (t.ex. alla fordonsbränslen)

Test
•  Tryck på kontrollknappen i minst 4 sekunder tills ett alarm ljuder. 

Alarmet ljuder när elektroniken fungerar och slocknar så snart du 
släpper kontrollknappen.

Testa rökdetektorn efter varje batteribyte.

Släng inte batterier i hushålsavfallet. Lämna in dina 
förbrukande batterier till återförsäljaren eller en batteri-
insamling.    

Tvätta husvagnen endast på speciella tvättplatser.

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

Använd inga lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.
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Högtryckstvätt

Rengöring på utsidan

Fordonet bör inte tvättas oftare än nödvändigt.

För rengöring på utsidan
•  Spola av husvagnen med en svag vattenstråle.
• Tvätta av fordonet med en mjuk svamp och vanligt rengörings-

medel. Skölj svampen ofta.
•  Spola sedan rikligt med vatten.
•  Torka husvagnen med sämskskinn.
•  Låt husvagnen stå ett tag utomhus efter tvätten, så att det tor-

kar ut helt och hållet.

Läs högtryckstvättens bruksanvisning innan du använder den till 
din husvagn. 
 
Det måste alltid vara minst 70 cm mellan högtryckstvättens munsty-
cke och husvagnen när du använder högtryckstvätten.
 
Kontrollera först att vattenstrålen kommer ut ur munstycket med ett 
lämpligt tryck. Felaktig användning av högtryckstvätten kan med-
föra att husvagnen tar skada.
 
Vattentemperaturenfårinteöverstiga60°C. Håll vattenstrålen i rörelse 
under hela tvättningen.
Rikta inte strålen direkt mot dörrskåror, fönster-skåror, akrylfönster, 
elektriska påbyggnadsdelar, stickkontakter, tätningar, kylskåpsgtä-
tningsgaller, serviceluckor, avgaskaminer eller takhuvar. 
Fordonet kan skadas eller så tränger vatten in i 
dess inre.

Torka av ljusinfattningen noga, eftersom vatten lätt 
samlar sig där.

Vidta stor försiktighet om du avser att tvätta husva-
gnen med högtryckstvätt. Husvagnen riskerar annars 
att ta skada!

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 arbe-

tas upp med poleringsmedel. Vi rekommenderar polerpasta 
utan lösningmedel.

Undvik direktkontakt med plaster såsom PVC, mjuk PVC och liknande 
(t.ex. etiketter).

På grund av det lösningsmedelshaltiga innehållet eller dess kontakt 
med innan beskrivna plaster går det inte att undvika en överföring av 
mjukgörare och därmed en försprödning av delarna.
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Polera bara i undantagsfall och inte för ofta, eftersom 
poleringen leder till att lackens översta skikt avlägsnas. 
Vid för frekvent polering uppstår slitage.

Vid nedsmutsning med tjära och harts gäller
•  Tjär- och hartsavlagringar och annan organisk smuts avlägsnas 

med tvättbensin eller sprit.

Vid skador gäller
•  Reparera skador omedelbart för att undvika ytterligare skador 

från korrosion. Tag hjälp av din Hobby-återförsäljare.

Använd inga aggressiva lösnings-medel, såsom es-
ter- eller keton-haltiga produkter.

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.

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

Värmarens insugningsstuts för förbränningsluft finns 
under fordonets golv och får inte utsättas för sprut-
dimma, underredsbehandlingar eller liknande.

Takluckor, fönster och dörrar
Rutor måste behandlas speciellt noga på grund av sin känslighet.

För skötseln gäller
•  Dörr- och fönstergummin gnids försiktigt in med talk.
•  Akrylglasfönsterrutor rengörs endast med en ren och fuktig 

svamp och en mjuk duk. Torr rengöring kan leda till repor.

Rutor får endast göras rena med vatten. Använd 
inga skarpa och aggressiva tvättedel, som innehåller 
mjukgörare, alkohol eller lösningsmedel.
Talk finns att köpa i biltillbehörs-affärer.
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Följande metoder rekommenderas för rengöringen:

Metod A:
•  Använd endast vanliga i handeln förekommande vattenbasera-

de rengöringsmedel.
•  Alternativ tillsätt två matskedar ammoniak till 1 liter. Fukta en 

duk med lösningen och "dutta" försiktigt på fläcken. Vänd du-
ken, så att fläcken kommer i kontakt med en ren dukyta.

Denna metod är speciellt lämplig för borttagning av:

- Vin, mjölk, läsk
- Blod
- Kulspetspenna, bläck
- Urin, svett
- Slam
- Spyor

Rengöringsanvisningar för material med teflon-innehåll

Rengöring inne

För sits-, dynöverdrag och gardiner gäller
•  Sitsöverdrag rengörs med en mjuk borste eller en dammsu-

gare.
•  Kraftigt nedsmutsade dynöverdrag, sängöverkast och gardiner  
 lämnas till tvätt. Rengör dem inte själv.
•  Rengör vid behov med skummet från ett fintvättmedel.

För att minska fuktproblemen skall sparsamt med 
vatten användas vid rengöring av de inre ytorna.

• Behandla alltid fläckar omgående.
• "Dutta" på fläckarna. Gnid inte.
•  Förarbeta utifrån och in..
•  Tag aldrig bort fläckar med hushållsrengöringsmedel.
•  Dammsug dynorna regelbundet för att få bort 

smutsansamlingar.

Metod B: 
•  Använd endast milda, vattenfria lösningsmedel för torr rengö-

ring.
•  Fukta duken och gå tillväga på samma sätt som vid metod A.

Denna metod är speciellt lämplig för borttagning av:

- Vax, stearinljus
- Blyerts

Choklad eller kaffe bör endast tvättas av med ljummet vatten.
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För möbelytor gäller
• Trämöbelytor rengörs med en fuktig duk eller  svamp.
•  Torka med en mjuk och luddfri duk.
•  Använd milda möbelvårdsmedel.

• 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 ska-
dar PVC-beläggningen.

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.

För diskbänken och kokaren gäller 
•  Rengör diskho med medel ämnat för rengöring av rostfritt stål 

diskho.

För toalettrummet gäller
•  Rengör med neutral flytande tvål och en ej skurande duk.
• Ättiksprit får inte användas för rengöring av toaletten och vat-

tensystemet eller för avkalkning av vattensystemet. Ättikspriten 
kan skada systemets tätningar och komponenter.

• Toalettens gummitätningar bör regelbundet rengöras med vat-
ten och vårdas med tätningssmörjmedel (använd inte vaselin 
eller andra vegetabiliska fetter).. Om slidtätningen och andra 
tätningar till toaletten används regelbundet säkerställs att dessa 
alltid är flexibla och håller länge.

Frätande medel får inte tillsättas i avloppet. Kokhett 
vatten får inte hällas i avloppet. Frätande medel och 
kokhett vatten skadar avloppsrör och vattenlås.
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För inbyggnadsutrustning gäller
•  Värmesystem: Minst en gång per år innan säsongen börjat skall 

det damm, som samlat sig på värmeväxlaren, golvplattan och 
varmluftsanläggningens fläkthjul tas bort. Rengör fläkthjulet 
försiktigt med en pensel eller en liten borste.

•  Det varmvattenbaserade värmesystemets* glykolblandning bör 
bytas vartannat år, eftersom dess egenskaper, som t.ex. rost-
skyddet, försämras.

• Dammsug och rengör regelbundet bakom kylskåpet. Håll även 
fläktgallren rena. Smörj in dörrens tätningsgummi en gång per 
år med litet talkum och kontrollera för sprickor i expansions-
vecket.

•  Köksfläktens* filter skall rengöras med jämna mellanrum ef-
tersom det samlas fett där. För rengöring rekommenderar vi 
varmvatten med litet diskmedel.

Efter att skötselarbetena avslutats avlägsnas alla 
sprayflaskor med rengöringsmedel eller vårdande 
medel ur husvagnen. Annars finns risk för explosioner 
vid temperaturer över 50 ºC.

12.7 Vinterförvaring av husvagnen
När temperaturerna faller slutar säsongen för många campare. Hus-
vagnen måste också förberedas för vinteruppehållet.

Allmänt gäller
•  Husvagnen bör endast övervintra i ett slutet utrymme om detta 

är torrt och välventilerat. I annat fall är det bättre att ställa av 
husvagnen utomhus.

•  Täck över säkerhetskopplingen. Fetta in bromsstänger och 
vevstöd.

•  Bocka helst upp husvagnen. Veva ned stöden för att avlasta 
hjul och axlar något. Stötta om möjligt chassit med pallbockar.

•  Stäng gasolflaska/-or och snabbstängningsventiler.
•  Om ett hjälpbatteri är installerat  (autark-paket) bör detta kopp-

las ifrån och helst tas ut och förvaras frostfritt. Kontrollera ladd-
ningen ca. en gång i månaden och underhållsladda vid behov. 

• Lägg på presenningar med mellanrum så att ventilationen inte 
hindras.

Utvändig vård och kontroll 
•  Tvätta husvagnen noga (se 12.6).
•  Kontrollera fordonet för (lack-)skador. Bättra på skadorna i 

förek. fall. Utför nödvändiga reparationer.
•  Efterbehandla husvagnens plåt med vax eller ett speciellt lack-

vårdsmedel.
•  Chassits metalldelar skyddas med ett rostskyddsmedel.
•  Kontrollera underredet för skador och bättra på i förek. fall.
•  Kontrollera att vatten inte kan rinna in i golvavluftningen, värme-

systemet och kylskåpsfläkten (montera vinterövertäckning*).
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För inredningen gäller
•  Rengör innerutrymmena. Dammsug mattor, dynor och ma-

drasser och förvara dem om möjligt utanför husvagnen på ett 
torrt ställe. I annat fall ställs de upp i husvagnen så att de inte 
kommer i kontakt med kondensvatten.

•  PVC-ytor och andra släta ytor rengörs med en vanlig tvållös-
ning.

 Töm och rengör kylskåpet. Lämna kylskåpsdörren i ventilations-
position (se 10.6).

•  Förvaringsutrymmen, skåp, utdragslådor och möbelluckor läm-
nas öppna efter rengöringen så att luftcirkulationen förbättras.

•  Tvångsventilationer lämnas öppna. Om husvagnen övervintrar i 
ett slutet utrymme kan takluckan lämnas öppen.

•  Vädra ur husvagnen var fjärde till var sjätte vecka vid torrt väder.
•  Placera en luftavfuktare inne i husvagnen och torka eller byt 

granulatet regelbundet. 
•  Vid behov värms husvagn upp för att undvika mögel på grund 

av kondensvatten.
•  Slå ifrån 12 V huvudströmbrytaren.

12.8 Användning på vintern
Förberedelser 
Husvagn är genom sin konstruktion i viss mån vinterduglig. Om du 
vill ägna dig åt vintercamping rekommenderar vi dig att optimera hus-
vagn i enlighet med ditt personliga behov. Din Hobby-återförsäljare 
ger dig gärna råd.

För behållare gäller
•  Vattenledningar och armaturer rengörs, desinficeras, avkalkas 

och töms i sin helhet. Lämna armaturerna öppna.
•  Rengör färskvattentanken och töm den genom att skruva ut 

överloppsröret.
•  Töm och rengör avloppsvattentanken.
•  Rengör och töm toalettspolnings- och latrintanken. Rengör toa-

lettsliden, vårda med tätningssmörjningsmedel och lämna den 
öppen.

För förberedelserna gäller
•  Kontrollera fordonet för lack- och rostskador. Bättra på vid be-

hov.
•  Kontrollera att inget vatten kan rinna in i ventilationen, avluftnin-

gen och värmesystemet.
•  Underredets metalldelar skyddas med ett vaxbaserat rost-

skyddsmedel.
•  Lackerade yttre ytor konserveras med lämpligt material.

•  Varmvattenberedaren töms i sin helhet.
•  Vid vattenbaserat värmesystem: spola ur varmvattenberedaren 

väl och tappa ur vattnet.

Vintercamping
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Om det trots detta bildas kondensvatten någonstans 
torkas det helt enkelt upp. 

Borsta av snö från skor och kläder innan du stiger 
in. På så sätt undviks en förhöjd luftfuktighet.

Under sovfasen är det viktigt att fortsätta värma upp 
fordonet.

För uppvärmningen gäller
•  Både värmeanläggningens insugs- och avgas-öppningar skall 

vara snö- och isfria (använd i förekommande fall kaminför-
längningar).

•  Uppvärmningen av husvagnen från kallt tillstånd tar ganska 
lång tid, framför allt vid vattenburen värme.

•  Låt inte innerutrymmet kyla ut när husvagnen är tom eller under 
natten, utan låt värmen arbeta med låg effekt.

Beakta även anvisningarna från tillverkarna av de 
olika inbyggnadsapparaterna gällande användningen 
på vintern.

För ventilationen gäller
När husvagnen bebos under vintern uppstår kondensvatten vid 
låga temperaturer. För att säkerställa en god kvalitet på inom-
husluften och för att undvika skador på husvagnen på grund av 
kondensvatten är en tillräcklig ventilation mycket viktig.

• Stäng inte tvångsventilationer.
•  Värm upp fordonet med maximal effekt under uppvärmningsfa-

sen. Öppna förvaringsutrymmen, skåp, utdragsenheter, möbel-
luckor, gardiner, rullgardiner och plisséer. På så sätt uppnås en 
optimal ventilation och avluftning.

•  Värm endast med tillslagen luftcirkulationsanläggning.
•  På morgonen tas alla dynor och madrasser upp, lufta förva-

ringslådor och torka ut fuktiga ställen.
•  Vädra kort men flera gånger om dagen.
•  Vid yttertemperaturer under 8° C bör vinterövertäckningar* 

monteras på kylskåpets ventilationsgaller.

•  Gasolförbrukningen är avsevärt högre på vintern än på somma-
ren. Förrådet på två 

 11 kg-flaskor räcker i knappt en vecka.
•  Vid längre uppehåll lönar det sig att sätta upp ett förtält. Det 

fungerar som klimat- och smutssluss.
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Spar energi på vintern
Det är ytterst enkelt att i bodelen spara energi. Detta gäller främst 
vid uppvärmning på vintern.

Så här sparas energi
• Ställ exakt in ventilation resp. värmespjäll.
•  Öppna ytterdörren så litet som möjligt och då endast kort.
• Sätt eventuellt upp ett litet förtält som 
 köldskydd.

Efter vintern

För skötsel gäller
• Genomför yttre rengöring och rengör plåtar med vanlig i han-

deln förekommande bilvax.
• Glöm inte att ta bort kaminförlängningar, kylskåpsinklädningar 

och liknande.

För behållare gäller
•  Om innerutrymmena värms upp tillräckligt finns ingen risk för 

att färskvattentanken, vattenledningarna eller varmvattenbe-
redaren skall frysa. Fyll på samtliga vattenförråd först efter att 
innerutrymmet värmts upp helt och hållet.

•  Eftersom avloppsvatten fångas upp utanför fordonet bör det 
tillsättas frostskyddsmedel eller koksalt till avloppsvattnet. Av-
loppsvattenrörets utlopp skall hålls fritt.

•  Toaletten kan också användas på normalt sätt vid kall väderlek 
så länge husvagnens innerutrymme är uppvärmt. Om det finns 
risk för frost bör både latrintanken och spolvattentanken (mo-
dellberoende) tömmas.
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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
•	 För	längre	stopp	i	städer	och	tätorter	bör	du	uppsöka	parke-

ringsplatser	som	är	lämpliga	för	husvagnsekipage.	Hör	dig	för	
vilka	parkeringsmöjligheter	som	står	till	buds.

•		Påverka	inte	lugnet	och	renligheten	i	naturen.
•		Avfallshantera	avloppsvatten,	toalettankens	innehåll	och	avfall	

på	ett	korrekt	sätt.
•		 Agera	på	ett	förebildligt	sätt,	så	att	husbils-	och	husvagnsägare	

generellt	inte	betraktas	som	miljösyndare.

För avloppsvatten gäller
•		 Samla	avloppsvatten	ombord	bara	i	inbyggda	avloppsvatten-

tankar	eller	i	nödfall	i	andra	lämpliga	behållare!
•		 Häll	aldrig	avloppsvatten	ute	i	naturen	eller	i	gatubrunnar.	Dag-

vattnet 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	avloppsvatten-
tanken	med	rent	vatten	efter	varje	tömning.

Töm	avloppsvattentanken	bara	på	de	härför	avsedda	
tömningsställena,	dock	aldrig	ute	i	naturen.	Avfalls-
hanteringsställen	finns	vanligtvis	vid	rastanläggning-
arna	vid	motorvägarna,	campingplatser	eller	bensin-
stationer.

För toalettanken gäller
•		Använd	bara	godkända	saneringsmedel	i	toalettanken.

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.

Genom	att	installera	ett	aktivt	kolfilter	(tillbehörshandeln)	
behöver	saneringsvätska	ev.	inte	användas.

Dosera	saneringsvätskan	mycket	sparsamt.	En	över-
dosering	är	ingen	garanti	för	att	förhindra	lukt.

Töm	toalettanken	bara	på	de	härför	avsedda	tömnings-
ställena,	dock	aldrig	ute	i	naturen.
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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	na-
turens intresse utan i alla husbils- och husvagnsägares 
intresse.    
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14.1 Chassidata
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axeltryck
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anord-
ning

Säkerhets-
koppling

Drag-
balk

360 KB T18B • 1100 1100 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
390 SF P28B • 1100 1100 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
400 SFe S15K • 1300 1300 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
440 SF F28? • • 1300 1300 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
455 UF N22? • • 1350 1350 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
460 LU J52K • 1350 1350 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
460 UFe C43? • • • 1350 1350 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
460 HL R63B • 1200 1200 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
470 KMF K33B • 1300 1300 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
490 KMF A33K • 1400 1400 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
495 UFe F43K • 1500 1500 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
495 UL L24? • • • • 1500 1500 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
495 UL L24H • 1700 1700 VGB 18 MV 25-2025 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
540 UL M24? • • 1500 1500 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
540 UFe E43? • • 1500 1500 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
540 UFf K40L • 1500 1500 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
540 WLU J49L • 1500 1500 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
540 KMFe P33? • • 1600 1600 VGB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
545 KMF R33? • • 1600 1600 VGB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
560 UL B24? • • 1600 1600 VGB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
560 UL B24H • 1800 1800 VGB 18 MV 25-2025 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
560 KMFe C33? • • • 1700 1700 VGB 18 MV 25-2025 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
560 WLU H49M • 1600 1600 VGB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
560 CFe T58L • 1600 1600 VGB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
560 CFe T58H • 1800 1800 VGB 18 MV 25-2025 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
620 CL S44M • 1900 1000/1000 VGB 10 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
650 UMFe E25M • 1900 1000/1000 VGB 10 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
650 KMFe B33K • 1900 1000/1000 VGB 10 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
650 KFU C46M • 1900 1000/1000 VGB 10 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
650 UFf J40H • 2000 1100/1100 VGB 11 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
650 UKFe R45H • 2000 1100/1100 VGB 11 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
660 VIP N57L • 1900 1000/1000 VGB 10 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
660 WFU P50M • 1900 1000/1000 VGB 10 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
660 WFU P50H • 2000 1100/1100 VGB 11 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
690 VIP N57L • 2200 1200/1200 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C1
720 UKFe G45M • 2200 1200/1200 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C1
720 UML D26M • 2200 1200/1200 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C1
720 KFU M46M • 2200 1200/1200 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C1
770 CL S44E • 2300 1200/1200 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C1
770 CFf T60E • 2300 1200/1200 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C1

1) Omställningen från DB till VGB-axlar skedde under löpande säsong.
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Storlek

Fälgar

Hjulansl. Utf.

Däck-
dimens.

Golv-
längd

Total 
bredd

Spår-
vidd

Stöd-
vidd

Karos-
seri-
längd

Längd 
m. Gk 
o Rl.

Total 
längd

5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 195/70 R 14 XL 3890 2100 1850 3677 4296 4565 5972
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 195/70 R 14 XL 4018 2100 1850 3699 4424 4693 6100
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 195/70 R 14 XL 3857 2300 2050 3637 4296 4785 5972
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 195/70 R 14 XL 4033 2300 2050 3710 4472 4961 6138
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 195/70 R 14 XL 4372 2300 2050 3814 4811 5300 6477
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 195/70 R 14 XL 4644 2300 2050 4025 5083 5572 6749
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 195/70 R 14 XL 4522 2300 2050 3891 4961 5450 6627
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 195/70 R 14 XL 4669 2100 1850 4099 5075 5344 6751
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 195/70 R 14 XL 4750 2200 1950 4088 5156 5425 6832
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 185 R 14 C 4766 2300 2050 4109 5205 5694 6886
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 185 R 14 C 4648 2300 2050 3981 5087 5576 6768
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 185 R 14 C 5005 2300 2050 4201 5444 5933 7125
6 J x 15 5/112, ET 30 OJ 15/5 195/70 R 15 C 5293 2300 2050 4468 5562 6434 7630
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 185 R 14 C 5171 2300 2050 4269 5610 6099 7291
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 185 R 14 C 5152 2300 2050 4193 5591 6080 7272
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 185 R 14 C 5223 2300 2050 4348 5662 6151 7343
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 185 R 14 C 5152 2300 2050 4207 5591 6080 7272
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 185 R 14 C 5323 2300 2050 4269 5762 6251 7443
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 185 R 14 C 5323 2500 2250 4407 5762 6254 7423
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 185 R 14 C 5411 2500 2250 4356 5850 6342 7511
6 J x 14 5/112, ET 30 OJ 14/5 195 R 14 C 5696 2500 2250 4591 5965 6843 8016
5½ J x 15 5/112, ET 30 Stål 195/70 R 15 C 5411 2500 2250 4336 5850 6342 7511
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 185 R 14 C 5411 2500 2250 4329 5850 6342 7511
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 185 R 14 C 5411 2500 2250 4289 5850 6342 7511
6 J x 14 5/112, ET 30 OJ 14/5 195 R 14 C 5696 2500 2250 4539 5965 6843 8016
4½ J x 13 4/100, ET 30 Stål 155/80 R 13 XL 5923 2500 2250 4287 6362 6854 8023
4½ J x 13 4/100, ET 30 Stål 155/80 R 13 XL 6223 2500 2250 4387 6662 7154 8323
4½ J x 13 4/100, ET 30 Stål 155/80 R 13 XL 6223 2500 2250 4387 6662 7154 8323
4½ J x 13 4/100, ET 30 Stål 155/80 R 13 XL 6273 2500 2250 4462 6712 7204 8373
5 J x 13 4/100, ET 30 OJ13/4 165 R 13 C 6508 2500 2250 4712 6777 7655 8828
5 J x 13 4/100, ET 30 OJ13/4 165 R 13 C 6559 2500 2250 4623 6828 7706 8879
5 J x 13 4/100, ET 30 OJ13/4 165 R 13 C 6223 2500 2250 4382 6662 7154 8323
4½ J x 13 4/100, ET 30 Stål 155/80 R 13 XL 6223 2500 2250 4460 6662 7154 8323
5 J x 13 4/100, ET 30 OJ13/4 165 R 13 C 6545 2500 2250 4757 6814 7692 8865
5 J x 13 4/100, ET 30 OJ13/4 165 R 13 C 6923 2500 2250 4740 7362 7854 9040
4½ J x 13 4/100, ET 30 Stål 165 R 13 C 6923 2500 2250 4774 7362 7854 9028
4½ J x 13 4/100, ET 30 Stål 165 R 13 C 6923 2500 2250 4725 7362 7854 9040
4½ J x 13 4/100, ET 30 Stål 165 R 13 C 6923 2500 2250 4740 7362 7854 9040
4½ J x 13 4/100, ET 30 Stål 165 R 13 C 7578 2500 2250 4625 7758 --- 9136
4½ J x 13 4/100, ET 30 Stål 165 R 13 C 7578 2500 2250 4625 7758 --- 9136
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14.2 Ökad lastvikt
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360 KB T18B • 1100 1100 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece
390 SF P28B • 1100 1100 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece
400 SFe S15K • 1300 1300 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece
440 SF F28? • • 1300 1300 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece
455 UF N22? • • 1350 1350 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece
460 LU J52K • 1350 1350 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece
460 UFe C43? • • • 1350 1350 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece
460 HL R63B • 1200 1200 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece
470 KMF K33B • 1300 1300 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece
490 KMF A33K • 1400 1400 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A

•
•

495 UFe F43K • 1500 1500 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A
•

495 UL L24H • 1700 1700 VGB 18 MV 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 KFL 20 A ZHL 15 A
495 UL L24? • • • • 1500 1500 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A

L24? • • • •
540 UL M24? • • 1500 1500 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A

M24? • •
540 UFe E43? • • 1500 1500 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A

E43? • •
540 UFf K40L • 1500 1500 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A

K40L •
540 WLU J49L • 1500 1500 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A

J49L •
540 KMFe P33? • • 1600 1600 VGB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A
545 KMF R33K • • 1600 1600 VGB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A
560 UL B24? • • 1600 1600 VGB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A
560 UL B24H • 1800 1800 VGB 18 MV 195 R 14 C LI 106 25-2025 KFL 20 A ZHL 15 A
560 KMFe C33? • • • 1700 1700 VGB 18 MV 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 KFL 20 A ZHL 15 A
560 WLU H49M • 1600 1600 VGB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A
560 CFe T58? • 1600 1600 VGB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A
560 CFe T58H • 1800 1800 VGB 18 MV 195 R 14 C LI 106 25-2025 KFL 20 A ZHL 15 A
620 CL S44M • 1900 1000/1000 VGB 10 M 155/80 R 13 XL LI 84 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A

S44M •
650 UMFe E25M • 1900 1000/1000 VGB 10 M 155/80 R 13 XL LI 84 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A

E25M •
650 KMFe B33K • 1900 1000/1000 VGB 10 M 155/80 R 13 XL LI 84 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A

B33K •
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t.tv
[kg] 

Axeltryck
[kg] 

Ny 
axel! 

Extra 
tvärbalk 

bak

Nya 
hjul!

Ny 
broms!

Ny
Påskjutsan-

ordning

Ny 
drag-
gaffel!

Vikt
[kg] 

1350 1350 nej nej nej nej nej nej 0,0
1350 1350 nej nej nej nej nej nej 0,0
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185 R 14 C LI 102 nej KFL 20 A nej 11,7
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185 R 14 C LI 102 nej KFL 20 A nej 11,7
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185 R 14 C LI 102 nej KFL 20 A nej 11,7
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185 R 14 C LI 102 nej KFL 20 A nej 11,7
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185 R 14 C LI 102 nej KFL 20 A nej 11,7
1350 1350 nej nej nej nej nej nej 0,0
1500 1500 VGB 15 MV nej 185 R 14 C LI 102 nej KFL 20 A nej 9,7
1500 1500 nej nej nej nej nej nej 0
1600 1600 VGB 16 MV nej nej nej nej nej 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej nej 29
1600 1600 VGB 16 MV nej nej nej nej nej 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej nej 29
1750 1750 nej nej nej nej nej nej 0
1600 1600 VGB 16 MV nej nej nej nej nej 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej nej 29
1600 1600 VGB 16 MV nej nej nej nej nej 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej nej 29
1600 1600 VGB 16 MV nej nej nej nej nej 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej nej 29
1600 1600 VGB 16 MV nej nej nej nej nej 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej nej 29
1600 1600 VGB 16 MV nej nej nej nej nej 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej nej 29
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej nej 29
1750 1750 VGB 18 MV nej 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej nej 26
1750 1750 VGB 18 MV nej 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej nej 26
2000 2000 DB 20 MV nej 225/70 R 15 C LI 112 nej nej ZHL 20 A 7,3
1750 1750 nej nej nej nej nej nej 0
1750 1750 VGB 18 MV nej 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej nej 26
1750 1750 VGB 18 MV nej 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 nej nej 26
2000 2000 DB 20 MV nej 225/70 R 15 C LI 112 nej nej ZHL 20 A 7,3
2000 1100/1100 VGB 11 M nej 165 R 13 C LI 91 nej nej nej 4,0
2200 1200/1200 VGB 13 M nej 165 R 13 C LI 91 nej KFL 27 A nej 4,3
2000 1100/1100 VGB 11 M nej 165 R 13 C LI 91 nej nej nej 4,0
2200 1200/1200 VGB 13 M nej 165 R 13 C LI 91 nej KFL 27 A nej 4,3
2000 1100/1100 VGB 11 M nej 165 R 13 C LI 91 nej nej nej 4,0
2200 1200/1200 VGB 13 M nej 165 R 13 C LI 91 nej KFL 27 A nej 4,3

maximal höjning
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Handels-
beteck-
ning

Tekn. 
bet.
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t.tv
[kg] 

Axeltryck
[kg] 

Axel Däck Broms Påskjuts-
anord-
ning

Drag-
balk 

650 KFU C46M • 1900 1000/1000 VGB 10 M 155/80 R 13 XL LI 84 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A
C46M •

650 UFf J40H • 2000 1100/1100 VGB 11 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A
650 UKFe R45H • 2000 1100/1100 VGB 11 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A
660 VIP N57L • 1900 1000/1000 VGB 10 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A

N57L •
660 WFU P50M • 1900 1000/1000 VGB 10 M 155/80 R 13 XL LI 84 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A

P50M •
660 WFU P50H • 2000 1100/1100 VGB 11 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A
690 VIP N57L • 2200 1200/1200 VGB 13 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C1
720 UKFe G45M • 2200 1200/1200 VGB 13 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C1
720 UML D26M • 2200 1200/1200 VGB 13 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C1
720 KFU M46M • 2200 1200/1200 VGB 13 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C1
770 CL S44E • 2300 1200/1200 VGB 13 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C1
770 CFf T60E • 2300 1200/1200 VGB 13 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C1

Standardutförande
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t.tv
[kg] 

Axeltryck
[kg] 

Ny 
axel! 

Extra 
tvärbalk 

bak

Nya 
hjul!

Ny 
broms!

Ny
Påskjutsan-

ordning

Ny 
drag-
gaffel!

Vikt
[kg]

2000 1100/1100 VGB 11 M nej 165 R 13 C LI 91 nej nej nej 4,0
2200 1200/1200 VGB 13 M nej 165 R 13 C LI 91 nej KFL 27 A nej 4,3
2200 1200/1200 VGB 13 M nej nej nej KFL 27 A nej 0,3
2200 1200/1200 VGB 13 M nej nej nej KFL 27 A nej 0,3
2000 1100/1100 VGB 11 M nej nej nej nej nej 4,0
2200 1200/1200 VGB 13 M nej 165 R 13 C LI 91 nej KFL 27 A nej 4,3
2000 1100/1100 VGB 11 M nej 165 R 13 C LI 91 nej nej nej 4,0
2200 1200/1200 VGB 13 M nej 165 R 13 C LI 91 nej KFL 27 A nej 4,3
2200 1200/1200 VGB 13 M nej nej nej KFL 27 A nej 0,3
2500 1300/1300 nej nej 165 R 13 C LI 93 nej nej ZHL 27 C 1,8
2500 1300/1300 nej nej 165 R 13 C LI 93 nej nej ZHL 27 C 1,8
2500 1300/1300 nej nej 165 R 13 C LI 93 nej nej ZHL 27 C 1,8
2500 1300/1300 nej nej 165 R 13 C LI 93 nej nej ZHL 27 C 1,8
2500 1300/1300 nej nej 165 R 13 C LI 93 nej nej ZHL 27 C 1,8
2500 1300/1300 nej nej 165 R 13 C LI 93 nej nej ZHL 27 C 1,8

maximal höjning
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14.3 Fordonsvikter

Modell Egenvigt
[kg]

Basut-
rustning

[kg]

Egenvikt 
inkl. basut-

rustning 
[kg]

Max
tillåten

totalvikt
[kg]

Lastvikt
[kg]

360 KB ONTOUR 905 62 967 1100 134
390 SF ONTOUR 910 62 972 1100 129
460 HL ONTOUR 1026 62 1088 1200 113
470 KMF ONTOUR 1050 47 1097 1300 204
440 SF de Luxe Edition 1047 62 1109 1300 192
460 UFe de Luxe Edition 1148 62 1210 1350 141
495 UL de Luxe Edition 1220 62 1282 1500 219
545 KMF de Luxe Edition 1365 72 1437 1600 164
560 KMFe de Luxe Edition 1416 87 1503 1700 198
400 SFe de Luxe 1028 62 1090 1300 211
440 SF de Luxe 1045 62 1107 1300 194
455 UF de Luxe 1065 62 1127 1350 224
460 LU de Luxe 1118 62 1180 1350 171
460 UFe de Luxe 1145 62 1207 1350 144
490 KMF de Luxe 1164 62 1226 1400 175
495 UL de Luxe 1218 62 1280 1500 221
540 UL de Luxe 1252 87 1339 1500 162
540 KMFe de Luxe 1286 87 1373 1600 228
545 KMF de Luxe 1364 72 1436 1600 165
560 KMFe de Luxe 1414 87 1501 1700 200
650 KMFe de Luxe 1546 87 1633 1900 268
455 UF Excellent 1070 62 1132 1350 219
460 UFe Excellent 1152 62 1214 1350 137
495 UFe Excellent 1206 62 1268 1500 233
495 UL Excellent 1219 62 1281 1500 220
540 UL Excellent 1262 87 1349 1500 152
540 UFe Excellent 1280 87 1367 1500 134
540 UFf Excellent 1250 87 1337 1500 164
540 WLU Excellent 1287 72 1359 1500 142
540 KMFe Excellent 1290 87 1377 1600 224
560 UL Excellent 1381 87 1468 1600 133
560 KMFe Excellent 1415 87 1502 1700 199
560 CFe Excellent 1378 87 1465 1600 136
660 VIP Excellent 1600 87 1687 1900 214
690 VIP Excellent 1790 87 1877 2200 324
495 UL Prestige 1226 62 1288 1500 213
540 UFe Prestige 1292 87 1379 1500 122
560 UL Prestige 1390 87 1477 1600 124
560 WLU Prestige 1388 72 1460 1600 141
620 CL Prestige 1561 87 1648 1900 253
650 UMFe Prestige 1575 87 1662 1900 239
650 KFU Prestige 1617 87 1704 1900 197
660 WFU Prestige 1613 72 1685 1900 216
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720 UKFe Prestige 1806 87 1893 2200 308
720 UML Prestige 1751 87 1838 2200 363
720 KFU Prestige 1835 72 1907 2200 294
495 UL Premium 1338 62 1400 1700 301
560 UL Premium 1486 87 1573 1800 228
560 CFe Premium 1501 87 1588 1800 213
650 UFf Premium 1620 87 1707 2000 294
650 UKFe Premium 1684 87 1771 2000 230
650 VIP Premium 1697 87 1784 2000 217
660 WFU Premium 1667 72 1739 2000 262
770 CFf Landhaus 1841 72 1913 2300 388
770 CL Landhaus 1875 72 1947 2300 354

Modell Egenvigt
[kg]

Basut-
rustning

[kg]

Egenvikt 
inkl. basut-

rustning 
[kg]

Max
tillåten

totalvikt
[kg]

Lastvikt
[kg]
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14.4 Däck och fälgar
Standard-
utförande

Stålfälgar för 
standardutförandet

LM-fälgar för 
standardutförandet

Han-
dels-
beteck-
ning

Tekn. 
bet.
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t.tv
[kg] 

Axel-
tryck
[kg] 

Stålfälg Däckstorlek Luft-
tryck
(bar) 

LM-
fälg 

storlek

LM-
fälg 

märk-
ning

LM-
fälg 
Färg

Däckstorlek Luft-
tryck
(bar)

360 KB T18B • 1100 1100 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 silver 195/70 R 14 C LI 101 4,5
390 SF P28B • 1100 1100 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 silver 195/70 R 14 C LI 101 4,5
400 SFe S15K • 1300 1300 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 silver 195/70 R 14 C LI 101 4,5
440 SF F28? • • 1300 1300 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 silver 195/70 R 14 C LI 101 4,5
455 UF N22? • • 1350 1350 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 silver 195/70 R 14 C LI 101 4,5
460 LU J52K • 1350 1350 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 silver 195/70 R 14 C LI 101 4,5
460 UFe C43? • • • 1350 1350 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 silver 195/70 R 14 C LI 101 4,5
460 HL R63B • 1200 1200 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 silver 195/70 R 14 C LI 101 4,5
470 KMF K33B • 1300 1300 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 silver 195/70 R 14 C LI 101 4,5
490 KMF A33K • 1400 1400 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5

•
495 UFe F43K • 1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5

•
495 UL L24? • • • • 1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5

• • • •
495 UL L24H • 1700 1700 LM-fälgar är standard 6 x 15 OJ 15/5 svart 195/70 R 15 C LI 104 4,5
540 UL M24? • • 1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5

• •
540 UFe E43? • • 1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5

• •
540 UFf K40L • 1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5

•
540 WLU J49L • 1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5

•
540 KMFe P33? • • 1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5
545 KMF R33? • • 1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5
560 UL B24? • • 1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5
560 UL B24H • 1800 1800 LM-fälgar är standard 6 x 14 OJ 14/5 svart 195 R 14 C LI 106 4,5
560 KMFe C33? • • • 1700 1700 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 silver 195/70 R 15 C LI 104 4,5
560 WLU H49M • 1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5
560 CFe T58L • 1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5
560 CFe T58H • 1800 1800 LM-fälgar är standard 6 x 14 OJ 14/5 svart 195 R 14 C LI 106 4,5
620 CL S44M • 1900 1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 84 3,3 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 91 3,8

•
650 UMFe E25? • 1900 1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 84 3,3 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 91 3,8

•

 Stålfälgar:  åtdragsmoment 110 Nm  LM-fälgar: åtdragsmoment 120 Nm

Hjulmuttrar:	 Upptagning	för	alla	13”	+	14”	stålfälgar	och	alla	lättmetallfälgar	(inkl.	15”)kägelfläns
	 	 Upptagning	för	alla	15”	stålfälgar	kulfläns
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Om tilläggsutrustningen reservhjul kombineras med tilläggsutrustningen LM-fälgar, bifogas 
det standardmässiga hjulet på stålfälg som reservhjul.
Såsom ett undantag får Premium-modellerna LM-reservhjul (specialönskemål) 
Lättmetallfälgar för enaxlade husvagnar alltid i kombination med märkesdäck.    
         

max. höjning Stålfälgar  LM-fälgar 

t.tv
[kg] 

Axeltryck
[kg] 

Stålfälg Däckstorlek Luft-
tryck
(bar) 

LM-fälg 
storlek

LM-fälg 
märk-
ning

LM-fälg 
Färg

Däckstorlek Luft-
tryck
(bar)

1350 1350 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 silver 195/70 R 14 C LI 101 4,5
1350 1350 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 silver 195/70 R 14 C LI 101 4,5
1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5
1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5
1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5
1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5
1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5
1350 1350 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 silver 195/70 R 14 C LI 101 4,5
1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5
1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 silver 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 silver 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 silver 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1750 1750 LM-fälgar är standard 6 x 15 OJ15/5 svart 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 silver 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 silver 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 silver 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 silver 185 R 14 C LI 102 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 silver 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 silver 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 silver 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 silver 195/70 R 15 C LI 104 4,5
2000 2000 LM-fälgar är standard 6 x 15 OJ15/5 svart 225/70 R 15 C LI 112 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 silver 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 silver 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 silver 195/70 R 15 C LI 104 4,5
2000 2000 LM-fälgar är standard 6 x 15 OJ15/5 svart 225/70 R 15 C LI 112 4,5
2000 1100/1100 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 91 3,8
2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 91 3,8
2000 1100/1100 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 91 3,8
2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 91 3,8
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Han-
dels-
beteck-
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Tekn. 
bet.
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t.tv
[kg] 

Axel-
tryck
[kg] 

Stålfälg Däckstorlek Luft-
tryck
(bar) 

LM-
fälg 

storlek

LM-
fälg 

märk-
ning

LM-
fälg 
Färg

Däckstorlek Luft-
tryck
(bar)

650 KMFe B33K • 1900 1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 84 3,3 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 91 3,8
•

650 KFU C46M • 1900 1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 84 3,3 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 91 3,8
•

650 UFf J40H • 2000 1100/1100 LM-fälgar är standard 5 x 13 OJ13/4 svart 165 R 13 C LI 91 3,8
650 UKFe R45H • 2000 1100/1100 LM-fälgar är standard 5 x 13 OJ13/4 svart 165 R 13 C LI 91 3,8
660 VIP N57L • 1900 1000/1000 LM-fälgar är standard 5 x 13 OJ13/4 svart 165 R 13 C LI 91 3,8

•
660 WFU P50M • 1900 1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 84 3,3 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 91 3,8

•
660 WFU P50H • 2000 1100/1100 LM-fälgar är standard 5 x 13 OJ13/4 svart 165 R 13 C LI 91 3,8
690 VIP N57L • 2200 1200/1200 LM-fälgar är standard 5 x 13 OJ13/4 svart 165 R 13 C LI 91 3,8
720 UKFe G45M • 2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 91 3,8
720 UML D26M • 2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 91 3,8
720 KFU M46M • 2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 91 3,8
770 CL S44E • 2300 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 91 3,8
770 CFf T60E • 2300 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 91 3,8

 Stålfälgar:  åtdragsmoment 110 Nm  LM-fälgar: åtdragsmoment 120 Nm

Hjulmuttrar:	 Upptagning	för	alla	13”	+	14”	stålfälgar	och	alla	lättmetallfälgar	(inkl.	15”)kägelfläns
	 	 Upptagning	för	alla	15”	stålfälgar	kulfläns

       

Standard-
utförande

Stålfälgar för 
standardutförandet

LM-fälgar för 
standardutförandet
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Om tilläggsutrustningen reservhjul kombineras med tilläggsutrustningen LM-fälgar, bifogas 
det standardmässiga hjulet på stålfälg som reservhjul.
Såsom ett undantag får Premium-modellerna LM-reservhjul (specialönskemål) 
Lättmetallfälgar för enaxlade husvagnar alltid i kombination med märkesdäck.    
         

max. höjning Stålfälgar LM-fälgar 

t.tv
[kg] 

Axeltryck
[kg] 

Stålfälg Däckstorlek Luft-
tryck
(bar) 

LM-fälg 
storlek

LM-fälg 
märk-
ning

LM-fälg 
Färg

Däckstorlek Luft-
tryck
(bar)

2000 1100/1100 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 91 3,8
2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 91 3,8
2000 1100/1100 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 91 3,8
2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 91 3,8
2200 1200/1200 LM-fälgar är standard 5 x 13 OJ13/4 svart 165 R 13 C LI 91 3,8
2200 1200/1200 LM-fälgar är standard 5 x 13 OJ13/4 svart 165 R 13 C LI 91 3,8
2000 1100/1100 LM-fälgar är standard 5 x 13 OJ13/4 svart 165 R 13 C LI 91 3,8
2200 1200/1200 LM-fälgar är standard 5 x 13 OJ13/4 svart 165 R 13 C LI 91 3,8
2000 1100/1100 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 91 3,8
2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 91 3,8
2200 1200/1200 LM-fälgar är standard 5 x 13 OJ13/4 svart 165 R 13 C LI 91 3,8
2500 1300/1300 LM-fälgar är standard 5 x 13 OJ13/4 svart 165 R 13 C LI 93 3,8
2500 1300/1300 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 93 3,8
2500 1300/1300 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 93 3,8
2500 1300/1300 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 93 3,8
2500 1300/1300 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 93 3,8
2500 1300/1300 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 silver 165 R 13 C LI 93 3,8
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14.5 Däcktryck

Som tumregel kan man utgå från att ett trycksatt däck under 2 månader förlorar 0,1 bar. Kontrollera regel-
bundet däckens tryck för att undvika skador på däcket.

Däckdimension Lufttryck i bar

155/80 R 13 XL 3,3
165 R 13 C 3,8
185 R 14 C 4,5
195/70 R 14 XL 3,2
195/70 R 14 C 4,5
195 R 14 C 4,5
195/70 R 15 C 4,5
225/70 R 15 C 4,5

*

 XL eller reinforced*

*
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