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1. Innledning

Kjære caravanist.

Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Tilliten du har til oss motiverer og forplikter oss til 
kontinuerlig å utarbeide enda flere nye idéer, tekniske innovasjoner og smarte detaljer. Vi ønsker å skape per-
fekte rammer rundt årets flotteste dager med komplett utstyrte og gjennomtenkte modeller.
  
Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har benyttet campingvogn tidligere. På denne måten 
vil du unngå betjeningsfeil og skader på kjøretøy og utstyr. Korrekt håndtering av alle tekniske detaljer øker 
kjøregleden og opprettholder vognens verdi.

Et omfattende forhandlernett i Europa står til rådighet hvis det er noe du ikke finner i denne bruksanvisningen. 
Få en utførlig samtale med din forhandler og dra nytte av hans erfaring og fagkompetanse før du legger ut på 
tur med din Hobby-campingvogn for første gang.  

Vi ønsker deg og ditt reisefølge mange avslappende reiser og en riktig god tur hvor du enn måtte kose deg 
med din nye Hobby-campingvogn.  

med vennlig hilsen
HOBBY-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
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1. Innledning

Våre campingvogner er under stadig videreutvikling. Vi forbeholder 
oss retten til å foreta fortløpende endringer av utstyr, form og te-
knikk. 

I denne håndboken beskrives også utstyrsvarianter som ikke inngår i 
standardutstyret. 

Det er derfor ikke mulig å stille krav til HOBBY med grunnlag i 
bruksanvisningens innhold. I bruksanvisningen beskrives det ut-
styret sånn som det fremstod på det tidspunktet bruksanvisningen 
ble trykt. Utstyret kan brukes likt på alle planløsninger. Vi ber om 
forståelse for at det ikke er mulig å beskrive alle individuelle planløs-
ninger. Kontakt din forhandler hvis du skulle lure på noe helt spesielt 
innen utstyr og teknikk.

Denne HOBBY-campingvognen er produsert iht. tekniske bestem-
melser og anerkjente sikkerhetstekniske regler. På tross av alle sik-
kerhetstiltak er det mulig at det kan komme til personskader eller 
skader på campingvognen hvis det ikke overholdes sikkerhetsadvars-
lene i denne bruksanvisningen samt andre advarsler i form av klis-
tremerker i campingvognen.

1.1 Generelt 

Før første kjøring

Ikke bruk håndboken kun som oppslagsverk, men gjør deg grundig 
kjent med den.

Fyll ut garantikortene til innbyggingsapparatene og tilbehørsdelene 
i de separate veiledningene, og send garantikortene til apparat-
produsentene. Slik sikrer du deg garantikrav for alle apparater. Det er 
din Hobby-forhandler som garantiregistrerer selve campingvognen 
din.

HOBBY gir deg via din forhandler en 5-års tetthets-
garanti på campingvognen i henhold til garantivilkårene. 
En gyldig tetthetsgaranti forutsetter at de gjeldende 
intervaller for periodisk tetthetskontroll overholdes og at 
vedlikehold utføres forskriftsmessig. Periodisk tetthets-
kontroll skal utføres av en autorisert Hobby-forhandler 
som også skal dokumentere at tetthetskontrollen er 
blitt gjennomført i kundens servicebok. I tillegg melder 
forhandleren også direkte til Hobby at tetthetskontrollen 
er blitt utført.
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Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at vi ikke påtar oss 
noe ansvar for skader eller driftsforstyrrelser som oppstår 
som følge av at bruksanvisningen ikke følges.

•  Campingvognen er bare tillatt brukt i en teknisk feilfri 
tilstand.

•  Feil som kan redusere sikkerheten for mennesker eller 
campingvognen, skal straks rettes opp av autorisert 
fagpersonell.

•  Bremseanlegget er kun tillatt kontrollert og reparert av 
autoriserte fagfolk.

•  De angitte intervallene for kontroller og service skal 
overholdes.



1. Innledning

Merking av detaljer ved hjelp av posisjonsnumre
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1.2 Merking i bruksanvisningen

Henvisninger

Varselhenvisninger

Miljøtips

Håndboken forklarer deg campingvognen på følgende måte:

Tekster og bilder

Tekster som henviser til bilder, står direkte ved siden av bildene på 
høyre side.

Detaljer i bilder (her: Inngangsdør) er kjennetegnet med 
posisjonsnumre j.

Oppramsing

Oppramsing vises som en kort opplisting og er merket med det fo-
ranstilte tegnet "-".

Handlingsanvisninger

Handlingsanvisninger vises også som en kort opplisting og starter med 
punktmerkingen "•".

Merknader gir informasjon om viktige forhold som sikrer 
at campingvognen og tilleggsutstyret virker slik det 
skal. Vær oppmerksom på at det som følge av forskjellig 
utstyr kan føre til avvik i beskrivelsen.

Varselhenvisninger gjør oppmerk-somme på farer hvor 
ignorering kan føre til materiell skade eller til og med 
skade på mennesker.

Miljøtips viser deg muligheten for å kunne minske 
belastningen på miljøet.

Eieren av campingvognen har plikt til å betale omko-
stningene til den årlige tetthetskontrollen. Obs! Hvis 
tetthetskontrollen ikke er utført, faller garanti kravet på 
5 års tetthetsgaranti bort.
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Geprüft
Gezeichnet

NameDatum

Ing. H. Striewski GmbH, Harald-Striewski-Str.15, 24787 Fockbek

Hobby Wohnwagenwerk
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1. Innledning

Ekstrautstyr

Du har valgt en campingvognen med individuelt utstyr.

I denne bruksanvisningen beskrives alle modeller og alle utstyrsvari-
anter som tilbys innenfor samme program. Den kan eventuelt omfatte 
utstyrsvarianter som du ikke har valgt. 

Forskjeller og dermed alt ekstrautstyr er merket med en stjerne "*".

Spesialutstyret er delvis modellavhengig og kan av tekniske grunner 
ikke brukes på alle modeller. Henvend deg til din Hobby forhandler 
hvis du har spørsmål.

Bruksanvisningens aktualitet

Gjennom kontinuerlig videreutvikling sikres at campingvognen holder 
et høyt sikkerhets- og kvalitetsnivå. En sjelden gang kan det derfor 
oppstå avvik mellom beskrivelsen og kjøretøyet.

3

Hvis utstyr og modeller ikke er beskrevet i denne 
bruksanvisningen, må de særskilt vedlagte bruksanvis-
ningene følges.
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2. Sikkerhet

2.2 Generelt

På utsiden og innsiden av vognen er det satt på klistremerker 
med advarsler og henvisninger. Disse er plassert der for din 
egen sikkerhet og må ikke fjernes.

• På offentlige gater og veier skal campingvognen bare brukes med 
gyldig førerkort.

•  Driftsanvisningene til innebygd utstyr (kjøleboks osv.)  og alle 
andre bruksanvisninger fra produsentene av utstyret må alltid 
følges. 

•  Når det installeres tilbehør eller ekstrautstyr kan det hende at 
vekten, målene og kjøreatferden på campingvognen endres. Et-
termontert ekstrautstyr er evt. pliktig registrert i registreringspa-
pirene.

• Det skal bare brukes dekk og felger som er godkjent for camping-
vognen. Opplysninger om størrelsen på dekk og felger finnes i 
campingvognens papirer eller i kapittel 13.4 Dekk og felger.

Campingvognen er konstruert som mobilt overnattingssted på reiser 
for privat og ikke kommersiell bruk. Det handler om et fritidskjøretøy 
egnet for beboelse med en boenhet som kan brukes kortvarig eller året 
rundt og som oppfyller kravene til konstruksjoner og bruk på offentlig 
vei. Bruk som permanent bolig er ikke tillatt. Dessuten må det ikke 
overnatte flere personer i campingvognen enn det antall personer som 
er angitt. På offentlige gater og veier skal campingvognen bare brukes 
i henhold til veitrafikkloven og registreringsreglene.
 
Campingvognen skal utelukkende trekkes av personbiler, ikke av 
lastebiler, busser, kjøretøy med spesielt stive fjæring eller liknende. 
Den må ikke brukes til transport av personer/dyr og/ eller gods. Under 
kjøring er det ikke tillatt for personer/dyr å oppholde seg i camping-
vognen; på offentlige veier er campingvognen utelukkende beregnet 
til medbringing av personlig utstyr. Det er forbudt å transportere last 
og/eller pakker som ikke er sikret.

Sørg for å den teknisk tillatte totalvekten på campingvognen og tillatt 
akseltrykk per aksel ikke overskrides.

Enhver annen bruk av campingvognen enn den som beskrives her er 
forbudt og ansees som bruk i strid med tilsiktet bruk.

Sikkerhetstiltak mot brann

• La aldri barn eller pleietrengende oppholde seg i kjøretøyet uten 
tillsyn. 

• Hold brannfarlige materialer unna samtlige varme- og kokeutstyr*.
• Endringer på elektriske anlegg og fast installerte apparater skal 

kun utføres av autoriserte fagverksteder.
• Plasser en ABC-pulverslukker ved inngangsdøren. 
• Gjør deg kjent med informasjonen på brannslukningsapparatet.

2.3 Brannforebygging

2.1 Tilsiktet bruk

Skilt for dekktrykk
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2. Sikkerhet

Røykvarsler

• Plasser et brannteppe i nærheten av kokeapparatet*.
• Sørg for at alle rømningsveier er frie.
• Gjør deg kjent med sikkerhetstiltakene som gjelder på uteområdet.

Brannslukning
• Evakuer alle passasjerene fra skadestedet.
•  Hvis det benyttes gassutstyr*, må gasstilførselen kobles fra.
•  Kjøl gassbeholdere* som ikke kan fjernes.
• Slå av strøm.
• Varsle andre og tilkall brannvesenet.
• Ikke slukk brannen selv hvis dette vil innebære noen risiko.

Vognen er utstyrt med en batteridrevet røykvarsler montert i taket 
inne i vognen. Hvis det utvikles røyk i kjøretøyet, avgis et akustisk 
signal som varsler brukerne om en evt. brann.
Den egne strømforsyningen med det innebygde 9 V-batteriet sikrer at 
røykvarsleren virker uavhengig av kjøretøyets elektriske installasjon 
og også hvis strømforsyningen er slått av.

•  Fjern beskyttelsesfolien fra blokkbatteriet og sett inn batteriet for 
å aktivere røykvarsleren.

•  Test røykvarsleren ved hjelp av testknappen.

Røykvarsler

Følg også opplysningene gitt av produsenten av røyk-
varsleren.

Mer informasjon om håndtering og bytte av batteriet 
finnes i kapittel 11 Vedlikehold og pleie.

Røykvarsleren hverken forhindrer eller slukker en brann. 
Hvis den virker som den skal, sørger den evt. for å gi deg 
de avgjørende sekunder som skal til for å du kan redde 
ditt liv og tilkalle hjelp.

2.4 Nødhjelpsutstyr For å være forberedt på et nødstilfelle, bør du
alltid ha med deg de tre følgende redningsmidlene og gjøre deg kjent 
med disse. (inngår ikke i leveransen!)

Førstehjelpsskrin
Førstehjelpsskrinet bør alltid være innen rekkevidde og ha en fast 
plass i trekkbilen/campingvognen. Deler fra førstehjelpsskrinet som 
er fjernet/brukt, skal erstattes med nye med det samme. Kontroller 
holdbarhetsdatoen regelmessig.
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2. Sikkerhet

Minimumsavstand mellom varseltrekant og 
campingvogn

Varseltrekant
Varseltrekanten bør alltid ligge klar og ha en fast plass i bilen/camping-
vognen helst sammen med førstehjelpsskrinet.

I en nødsituasjon
• Sett opp varseltrekant minst 100 m før skadestedet.

Føreren skal bruke denne refleksvesten hvis kjøretøyet
• ved stopp av bilen pga. ulykke eller uhell utenfor tettstrøk på en 

landevei eller på uoversiktlig del av veien, pga. dårlig sikt forårsa-
ket av uvær, skumring eller mørke, eller 

• ved stopp av bilen på veiskulderen på en motorvei pga. ulykke 
eller uhell og når bilen må sikres med varseltrekant.

Vær oppmerksom på reglene som gjelder i reiselandene 
mht. medtaking og bruk av nødutstyr.

Refleksvest
Iht. EN 471 er det i noen land plikt å ha en refleksvest med hvite re-
flekterende striper liggende i bilen og bruke denne når man forlater 
kjøretøyer på gater og veier utenfor tettstrøk og i nødsporet.  

100 m
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Gezeichnet

NameDatum

Ing. H. Striewski GmbH, Harald-Striewski-Str.15, 24787 Fockbek

Hobby Wohnwagenwerk

2.5.1 Dette må man være oppmerksom på før første tur
Registrering (Tyskland)
Alle kjøretøy som kjøres på offentlige veier, må registreres. Dette 
gjelder også for din nye campingvogn. 

Registrering skjer på den lokale trafikkstasjonen. Ta med følgende til 
registrering:

-   Registreringsbevis del II og/eller Certificate of Conformity (CoC)
-   I Tyskland: Elektronisk forsikringsbevis/eVBnummer
-    legitimasjon
-    ev. registreringsfullmakt
-  I Tyskland: Eventuelt avtalegiro for bilskatt/-avgifter

Husk å søke om et tempo-100 klistremerke eller få det hos din for-
handler. (gjelder i Tyskland)

Periodisk kjøretøykontroll (Tyskland)
Det er ikke krav om periodisk kjøretøykontroll for campingvogner i 
Norge. Det anbefales imidlertid en uforpliktende visning annethvert 
år som en del NCC-avdelinger tilbyr i samarbeid med den lokale 
trafikkstasjon / Statens Vegvesen.

Årlig service kan utføres hos din lokale forhandler.

2.5 Før turen
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2. Sikkerhet

Hastighet-100-dugelighet

Hastighet-100-dugelighet (Tyskland)
1. Denne Hobby-campingvognen er konstruert for en maks. 

hastighet på 100 km/t. Dette  er en fartsgrense som ikke må 
overskrides.

2. Husk tillatt fartsgrense for trekkbil og campingvogn i det 
respektive land du oppholder deg i.

3. Den tyske veitrafikkloven  (StVO) er blitt endret med virkning av 
22. oktober 2005. Din campingvogn er allerede fabrikkinnstilt 
på 100 km/t, noe som er registrert i bilens vognkort. 
Veimyndighet tildeler 100 km/t-merket etter søknad ved 
førstegangsregistrering. Merket festes bak på campingvognen. 

4. Husk følgende punkter som du er ansvarlig for å overholde. Hvis 
disse punktene ikke overholdes, er 80 km/t max hastighet.

 a)  Trekkbilen skal ha ABS/ABV og må ikke     
  overskride 3,5 t i totalvekt. 
 b)  Campingvognen skal ha hydrauliske svingningsdempere   
  (støtdempere), noe som er tilfelle på din nye    
  Hobbycampingvogn.

 c)  Campingvognens dekk skal ikke være mer enn seks år gamle.  
 De skal være merket med hastighetskategori L (= 120 km/t).

 d)  Campingvognen skal være utstyrt med en stabilisatorkobling  
 iht. ISO-11555-1.  Disse er standard på alle Hobby-modeller.

 
Campingvognens totalvekt må ikke overskride bilens egenvekt. 

5. Mulighet for fri utskiftning av trekkbil og campingvogn
 Det er mulig å kombinere forskjellige campingvogner med 

forskjellige trekkbiler. Du er ansvarlig for at de ovennevnte 
forskriftene overholdes når du kjører 100 km/t i land hvor dette er 
tillatt. Fartsgrensen i Norge med campingvogn er maks. 80 km/t.

6. Riktig kuletrykk – økt sikkerhet

• Hjulmutterne må etterstrammes etter første kjørte 
50 km

Orienter deg i utlandet om de stedlige bestemmelser for 
registrering, EU-kontroll og Tempo-100 kapasitet som 
gjelder for din campingvogn.

2.5.2 Før hver kjøretur Trafikksikkerhet

•  Den elektriske forbindelsen mellom trekkbilen og campingvog-
nen skal virke feilfritt.

•  Kontroller at alle varslingssystemer, lys og bremser virker før du kjører. 
•  Bremsesystemet må kontrolleres av et autorisert verksted dersom 

vognen har stått stille over lengre tid (ca. 10 måneder eller mer) 
• Still inn det utvendige speilet på trekkvognen.
•  Taket på campingvognen må være fri for snø og is før du starter turen. 
•  Kontroller dekktrykket regelmessig før du starter kjøringen. 

Feilaktig trykk kan føre til for stor slitasje eller skader på dekkene 
eller at dekket eksploderer (se også under kapittel 13.5).
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2. Sikkerhet

Start kjøringen først når campingvognen oppfyller alle 
vilkår mht. trafikksikkerheten.

Klargjør campingvognen innen kjøring!

Som eier/bruker av kjøretøyet er du ansvarlig for tilstanden på cam-
pingvognen og trekkbilen. Det er derfor viktig at du husker følgende:

Utvendig
Gå rundt campingvognen og trekkbilen og klargjør disse for turen 
ved å gjøre følgende:

Klargjøring før kjøreturen

• Campingvognen skal være koblet til bilen på riktig måte (se hen-
visning 3.4 Stabilisatorkobling).

• Løsne håndbrekket på campingvognen.
• Sveiv opp og sikre støttebenene og nesehjulet.
• Trekk evt. 230 V strømkabelen ut av den utvendige stikkontakten. 
• Lukk og sikre inngangsdøren.
• Dersom vognen er utstyrt med sykkelstativ, må man sikre at 

syklene er forsvarlig festet, og ikke hindrer sikten til kjøretøyets 
utvendige belysning. Brett inn og fest ubenyttede festeanordnin-
ger (se kapittel 5.6).

• Sikre evt. reservehjulsholderen.
• Oppbevar evt. solseil inne i campingvognen.

Inne
Klargjør innvendig
• Lukk alle vinduer og takluker og lås disse.
• Ordne løse gjenstander og sett dem inn i skapene.
• Ikke plasser tunge og/eller store gjenstander (f.eks. radio, solseil, 

bruskasser)  slik at de kan veltes, og påse at de er sikret mot fall før 
kjøreturen starter. (se også under kapittel 3.3 "Lasting")

• Koble eventuelt kjøleboksen på 12V drift.
•  Sikre alle væsker, også væsken i kjøleboksen, mot å renne ut.
•  Slå av gasstilførselen til gassutstyr*.
•  Lukk dører og skuffer forsvarlig (lås sentrallåsen på kjøkkenskuf-

fen).
•  Lukk og lås bakluken.
•  Oppbevar stigtrinnet forsvarlig i kjøretøyet.
•  Lås bordet og senk det om mulig.
• Slå av innebelysningen, sett høydejusterbare lamper i øverste posi-

sjon.
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Art der ÄnderungName DatumNr.

Zeich.Nr.:Maßstab

Geprüft
Gezeichnet

NameDatum

Ing. H. Striewski GmbH, Harald-Striewski-Str.15, 24787 Fockbek

Hobby Wohnwagenwerk

Unngå at kjøretøyet blir overbelastet! Overhold tillatte 
aksellaster, teknisk tillatt totalvekt og tillatt høyde, bredde 
og lengde på campingvognen. 

Sørg for god utlufting. Aldri dekk til innebygde tvangs-
ventilasjoner (takluker med tvangsutlufting eller sopp-
formede utluftinger i taket). Hold tvangsutluftingene 
frie for snø og løv - Kvelningsfare. 

Noter ned alle viktige mål og vekter på en lapp og legg 
den lett tilgjengelig på dashbordet.
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2. Sikkerhet

2.6 Under kjøring

Kjør en prøvetur før du legger ut på den første lange turen, eller gå på  
sikkerhetsopplæring for å bli vant til å kjøre med tilhenger.

Ved kjøring gjelder
• For å sikre at kombinasjonen kjører og bremser riktig, er det viktig at 

koblingshøydene til trekkvognen og tilhengeren stemmer overens.
•  Ikke undervurder lengden og bredden på det sammensatte kjøre-

tøyet. 
•  Vær forsiktig ved innkjøring på gårder og ved kjøring gjennom porter.
•  Ved sidevind, glattis eller vått vær kan det oppstå pendelbevegelser 

i vognen.
• Tilpass kjørehastigheten til vei- og trafikkforholdene.
•  Ved pendelbevegelser av vognen på hellende strekninger må du 

bremse forsiktig, får så å bremse hardere når vogn og bil er på lik linje.
•  Ved pendelbevegelser må du aldri akselerere.
• Lange slakke nedoverbakker kan bli farlige. Tilpass hastigheten alle-

rede i starten av bakken slik at du ved behov kan øke  farten uten å 
være til fare for andre trafikanter.

•  Nedoverbakke skal prinsipielt ikke gå fortere enn oppoverbakke.
• Når du kjører forbi lastebil med henger eller busser eller slike 

kjøretøyer kjører forbi deg kan luftsuget rykke i det sammensatte 
kjøretøyet. Kjøretøykombinasjonen kan da få sleng og begynne å 
slingre.

• Vær forutseende under kjøringen, hold regelmessige pauser på lengre 
turer.

Kjøre

Opphold i campingvognen under kjøring er forbudt ved lov.

Kjøring i svinger
Vognen din er mye lengre enn en personbil.

Ved kjøring i svinger gjelder
•  Ikke ta for skarpe svinger, eller kjør for fort i svingene!
•  Når man svinger må man alltid benytte en litt større svingradius.
•  Vær oppmerksom på at campingvognen skjærer utover med 

bakre del.

Bremser
En tilhengerkombinasjon har en annen bremseadferd enn en personbil. 
Derfor er det lurt, spesielt for uøvde vognførere, å gjennomføre noen 
forsiktige bremseprøver på et egnet område. En kjøretøykombina-
sjon har en lengre bremsestrekning enn en personbil. I tillegg blir den 
påvirket av campingvognens lastetilstand.

Ved bremsing gjelder
•  Vær obs på lengre bremselengde, spesielt ved vått vær.
•  Ikke velg høyere gir for nedoverbakker enn du ville valgt for 

oppoverbakker.
• Når man kjører i fjellet i lengre tid, kan hjulbremsene bli svært 

varme fordi campingvognen da kjører mot bilen hele tiden, derfor 
skal de gis tilstrekkelig med tid til å kjøle ned.  
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2. Sikkerhet

Under innkjøringsfasen av bremsesystemet kan det 
oppstå konstruksjonsbetinget økt slitasje på belegget. 
Selv om Hobby campingvogner har automatisk bremse-
justering, må innstillingen på bremsene kontrolleres og 
om nødvendig justeres på et autorisert verksted etter at 
du har kjørt 500 km (første inspeksjon).

Hvis det oppstår feil eller funksjonsforstyrrelser mht. 
kjøreegenskapene til campingvognen, tilkall bilhjelpen 
og få service og reparasjonene bare utført på et autori-
sert verksted.

Ved rygging gjelder
•  Campingvognen svinger mot retningen hvor
 du styrer trekkvognen.
• Ved rygging bør du få hjelp av en anvisnings-person.

Rygging
Denne Hobby-campingvognen har et bremsesystem med ryggeau-
tomatikk. Det gjør det mulig å rygge uten at bremsen reagerer fordi 
påløpsanordningen prinsipielt ikke kan skjelne om campingvognen kjører 
mot eller fra bilen. Når campingvognen går tilbake, skal det resterende 
bremsemomentet først avsluttes for å aktivere ryggeautomatikken.  Deret-
ter kan campingvognen uten problemer bakkes. Neste gang campingvog-
nen beveger seg forover, gjenopprettes normal bremseeffekt automatisk. 

Under rygging er campingvognens bremseeffekt deaktivert.

Kjøring
Vognen din er mye større enn en personbil.

Ved kjøring gjelder
•  Også ved riktig innstilte ytre speil finnes det en økt dødvinkel.
•  Ved parkering på uoversiktlige steder må du få hjelp til anvisning. 

Manøverhåndtak foran Ved manuell flytting av campingvognen skal det kun 
brukes manøverhåndtaket foran og bak på campingvo-
gnen, trykk aldri mot plastdelene eller veggene.

2.7 Etter turen

Manøverhåndtak bak

Valg av parkeringsplass

Ved valg av parkeringsplass gjelder
• Oppstillingsplassen skal helst velges ved dagslys.
•  Søk en parkeringsplass som er så vannrett som mulig.
•  Kontroller vannrett stand ved innstigningen. 
•  Helling på langs i lengderetning utjevnes med nesehjulet.
•  Helling på tvers av kjøreretningen utjevnes ved å kjøre opp på 

justeringsplater eller treklosser som plasseres under hjulene.

Høydeforskjeller må ikke utliknes ved hjelp av støttebenene.
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2. Sikkerhet

Sikring av kjøretøyet

Ved sikring av kjøretøyet gjelder
•  Trekk til håndbremsen.
•  Sveiv støttebenene bare inn såpass langt at selve akselen også bærer
 (Sveiven er plassert i klesskapet eller i boksen på draget*).
• Ved mykt underlag legg plater inn under støttebenene.
•  Sikre hjulene med stoppeklosser. Kiler til å legge under, er plassert 

på utsiden av boksen på draget*.

En fjærbelastet akkumulator på håndbremsespaken 
sørger for at bremsen ikke kan løsne automatisk, hel-
ler ikke når dreieretningen skifter fra foroverkjøring 
til rygging.  Når ryggeautomatikken er aktivert, skal 
håndbremsehåndtaket slås helt over dødpunktet og inn 
i endeposisjon.  

Ved temperaturer omkring 0°C og lavere skal håndbrek-
ket kun trekkes litt opp for å unngå at det fryser fast.

Vannanlegg
Stående vann i vanntanken eller i vannledningene blir udrikkelig 
etter kort tid.

Derfor skal man før hver bruk sjekke at vannledningene og ferskvanns-
tanken er rene. Drikkevannsanlegget skal desinfiseres og skylles re-
gelmessig - før hver tur.

Vanntanken skal alltid tømmes helt for vannrester før 
den fylles igjen.

Skifte energikilde

Ved skifte av energikilde gjelder
• Koble kjøleboksen over fra 12V til 230V, ellers slår 12V-forsyningen 

av automatisk etter kort tid når motoren (på trekkjøretøyet) står 
stille.

Om man glemmer å koble over kjøleboksen fra 12V 
drift, utlades kjøretøyet ikke når tenningen er avslått 
forutsatt av at tilhengerkoblingen er koblet forskrifts-
messig (DIN ISO 11446) til kjøretøyet.
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3. Chassis 

3.1 Generelt

Kjøretøyet har et 17-sifret understellsnummeret som er plassert 
foran til høyre på dragbjelken.
 
Videre er understellnummeret også angitt på fabrikkskiltet.

Fabrikkskilt

3.2 Understellsnummer

Rammedeler og aksler er bestanddel av chassis. Det må ikke foretas 
tekniske endringer da den generelle driftstillatelsen ellers vil opphøre 
å gjelde.

Med hensyn til trafikksikkerheten må et camping-vogns chassis ved-
likeholdes like nøye som selve trekkbilen. Få din HOBBY-forhandler 
til å ta seg av servicen. Ved utskifting av deler skal det bare brukes 
originale deler som er autorisert av produsenten.

Tekniske endringer er bare mulig når de er blitt godkjent 
av produsenten.

Campingvogner er prinsipielt ikke egnet til å bli trukket 
av lastebiler, lette lastebiler, busser eller andre kjøretøy 
med stive fjæringer. Vedvarende bruk kan føre til skader.

Typeskiltet må verken fjernes eller endres.

Fabrikkskiltet er plassert på sideveggen til høyre for inn-
gangsdøren.

Hobby-fabrikkskilt

Godkjenningsnummer
Understellsnummer
Tillatt totalvekt

Tillatt aksellast, aksel 1
Tillatt aksellast, aksel 2

maks. støttelas

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
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3. Chassis 

3.3 Lasting For lasting gjelder følgende
• Fordel lasten jevnt på campingvognens venstre og høyre side. Tunge og 

store gjenstander skal oppbevares så nærme akslingen som mulig.
• Sørg for at det ikke er for mye last i vognens bakre del (fare for 

slingring).
• Jo lavere campingvognens tyngepunkt, jo bedre sving- og 

kjøreegenskaper.
•  Bagasje og lette gjenstander (klær) kan oppbevares i oppbeva-

ringsrom inne i kjøretøyet.
• Sikre tunge gjenstander og påse at de sitter fast.
• Det er ikke mulig å overholde anbefalt fordeling av last til enh-

ver tid. Dette fordi lasten plasseres på forskjellige plasser inne 
i campingvognen. Tunge gjenstander bør eventuelt plasseres i 
trekkbilen.

• Sikre dører og skap.
• Sjekk teknisk tillatt totalvekt og aksellasten når all last er lesset på.  

3.3.1 Generelt

Den maksimale aksellasten som er angitt i kjøretøyets 
registreringspapirer, og teknisk tillatt totalvekt må aldri 
overskrides.

Dekkene kan svikte eller til og med eksplodere hvis 
kjøretøyet er overlas-tet! Dermed kan man mister kon-
trollen over kjøretøyet. Da utsettes du og andre trafik-
kanter for fare.

Vei kjøretøyet på en offentlig vekt hvis du er i tvil om 
kjøretøyet er overlastet.

Lasteområder i campingvognen

- Lette gjenstander j som håndklær og lett tøy
- Middels tunge gjenstander k som klær, tøy og matvarer
- Tunge gjenstander l som f.eks. solseil, brus-/ølkasser   
 eller andre tyngre gjenstander.

Lasteområder

Art.Nr.:
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Art der ÄnderungName DatumNr.
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Geprüft
Gezeichnet

NameDatum

Ing. H. Striewski GmbH, Harald-Striewski-Str.15, 24787 Fockbek

Hobby Wohnwagenwerk

3

2

1
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3. Chassis 

Støttelastindikator på nesehjul

Kuletrykk for kombinasjonen av trekkbil og trukket vogn må være riktig 
for å sikre optimal kjørestabilitet og økt sikkerhet på veiene. Kuletrykk 
angir hvor mye kraft campingvognens trekkstang bruker for å trykke 
på trekkbilens kobling.

For kuletrykk gjelder følgende
• Still inn riktig støttelast! Bruk f.eks. en vanlig vekt til dette som 

ved hjelp av en treplanke (ca. 400 mm lang) legges loddrett under 
koblingen.  En grov beregning av støttelasten kan man eventuelt 
få via støttelastvekten m som er integrert i nesehjulet. Trekk-
stangen på tilhengeren skal da stå vannrett. 

• Kontroller kuletrykket hver gang du skal på tur.
• Maks. tillatt støttelast (se punkt 2 eller typeskiltet) og total tillatt 

vekt på kombinasjonen av trekkbil og trukket vogn må ikke over-
skrides!

4

3.3.2 Kuletrykk

Slik innstilles kuletrykket nøyaktig:
1. Sjekk trekkbilens maksimale koblingslast 
 (vognkort, fabrikasjonsskilt, koblingslastskilt).
2.  Maks. tillatt støttelast på din Hobby-campingvogn er 100 kg
3.  Innstill kuletrykket på tilhengeren på den minste av de to ver-

diene ved å laste tilhengeren tilsvarende. Utnytt denne verdien 
maksimalt.

4. Den minste verdien for både det oppgitte kuletrykket, trekk  
bilen og tilhengeren må ikke overskrides.

3.3.3 Vektdefinisjon campingvogn
For beregning av massene (vektene) og bæreevnen til campingvogner 
gjelder EU-forordning nr. 1230/2012 for kjøretøyer i Europa. Nedenfor 
finner du en forklaring på begrepene og beregningsgrunnlagene som 
er brukt.

1. Teknisk tillatt totalvekt (t.t.t.)
Det er Hobby-Wohnwagenwerk som fastslår den teknisk tillatte total-
vekten. Denne vekten tar høyde for de spesifikke driftsbetingelsene 
som gjelder for campingvognens konstruksjonsmåte og ytelsesevnen, 
herunder faktorer som materialstyrken,  bæreevnen på akslene og dek-
kene osv. Av sikkerhetsmessige hensyn skal denne vekten under ingen 
omstendighet overskrides.

2. Vekt i kjøreklar tilstand
Kjørevekt tilsvarer vekten på et standard kjøretøy, inkludert alt fabrik-
kinstallert standardutstyr pluss alle utrustningsgjenstander og væsker 
som er påkrevd for en sikker og forskriftsmessig bruk av campingvog-
nen. På BEACHY-serien hører det som basisutstyr med en 13 liters 
bærbar ferskvannstank som fylt med vann som veier 13 kg.
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3. Chassis 

3. Tilleggsutstyr/ekstra tilbehør
Vekten på utstyr som er installert på eller i campingvognen utover 
det fabrikkinstallerte standardutstyret. Ekstra tilbehør spesifiseres i 
den faktiske kjøretøysvekten hvis 
− det ikke hører med til standardutstyret,
− det er Hobby som er ansvarlig for monteringen,
− det kan bestilles av kunden.

Hvis man gir avkall på utstyrsgjenstandene og væskene 
oppført i tabellen under punkt 2 (vekt i kjørbar tilstand) 
økes nyttelasten/lasteevnen (punkt 5) med denne ver-
dien.

4. Faktisk vekt 
Summen av kjørevekten og det fabrikkmonterte ekstra tilbehør/
tilleggsutstyret.

5. Nyttelast/lasteevne
Differansen mellom den teknisk tillatte totalvekten og den faktiske 
kjøretøysvekten.

6. Min. nyttelast
Nyttelasten skal minst være så stor som summen av formelen 
10 x (n + L) hvor:
n – maks. antall soveplasser
L – totallengden på bodelen

Minste nyttelast omfatter gjenstander som brukerne kan ta med seg 
i campingvognen og som ikke er med i vekten i kjørbar tilstand eller 
i ekstra tilbehøret (f.eks. klær, toalett- og kjøkkenutstyr, matvarer, 
campingutstyr, leketøy).

Resterende lasteevne (5.) skal alltid være større/lik minste nyttelast (6.); 
dette skal tas høyde for når campingvognen konfigureres.
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3. Chassis 

Stabilisatorkobling

Tilkople 
• Hekt sikkerhetswiren på maljen (se 3.6 Håndbrems, avsnitt 
 Parkeringsbrems).
• Den åpnede kulekoplingen settes på koplingskulen til kjøretøyet 

som trekker.
 Trekkulekoblingen lukkes ved at man trykker ned, som regel er 

støttelasten tilstrekkelig til det (spak i stilling k).
• Sett den 13-polete pluggen på iht. gjengen med en dreiebeve-

gelse. 
• Sikre nesehjulet (se 3.5 Nesehjul).

Forberede av-/påkopling
• For å hhv. av-/påkobling åpnes kulekoplingen.
 (Håndtak i stilling j) 

Stabilisatorkoblingen er kun tillatt brukt med kulekopling 
i klassen A (kule med en diameter på 50 mm tilsv. ISO 
1103) iht. ECE R55. Vær obs på at kulekoplingen skal 
være metallisk blank og uten fett.

Campingvognen er utstyrt med en stabilisatorkobling i klassen B50-X 
som reduserer slingring og vinglete bevegelser på tilhengeren. Dette 
systemet er i samsvar med ISO 11555-1 og er godkjent for bruk opptil 
en hastighet på maks. 100 km/t. 

Husk ekstra bruksanvisning og produsentens sikkerhetshenvisninger.

3.4 Stabilisatorkobling KS 25

Obs! Stabilisatorkoblingen kan ikke sette fysikalske lover 
ut av kraft.

Når grenseverdiene (hastighet og vekt) overskrides, er 
følgene av dette førerens ansvar. Du bør derfor unngå 
å ta for høy risiko selv om vognen er utstyrt med denne 
sikkerhetskobling. 

Stabiliseringseffekten som kan oppnås på det sammensatte 
kjøretøyet, avhenger i vesentlig grad av friksjonsbeleggene til 
kulekoblingen hhv. tilstanden på tilkoblingskulen. Tilstanden 
på friksjonselementene skal derfor sjekkes regelmessig med 
tanke på slitasje. Friksjonselementene skal være helt frie for 
olje og fett.

Kjørestabiliteten på tilhengeren avhenger i vesentlig grad av 
lastingen, dekktrykket og tilstanden på dekkene.

Brukes trekkuler som er overflatebehandlet med Dacro-
met (korrosjonsbeskyttelseslag i matt sølv) eller lakkerte
trekkuler, skal kapittel 11.2 Vedlikehold og stell av trekk-
anordningen leses før første kjøretur.

Åpne og lukke stabilisatorkoblingen 

1

2
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Når stabiliseringsanordningen er innkoblet, må bet-
jeningsspaken under kjørsel være fri for kjøretøy- og 
påbygd utstyr. Det betyr at når trekkstangen skyves inn 
samtidig som KS 25 utfører en dreiebevegelse, må det 
ikke oppstå sammenstøt med håndbrekkspaken eller 
annet påmontert utstyr.

Kjørsel er ikke tillatt hvis stabiliseringsanordningen er 
deaktivert!

Aktivere stabilisatorkoblingen
• For å gjøre dette må betjeningsspaken trykkes ned og ut av luk-

ket stilling k til anslaget og trykkes i stilling l. Dermed stram-
mes en fjærpakke som via styrespaken trykker på kalotten med 
friksjonselementene mot kulen. Betjeningsspaken ligger etterpå 
omtrent parallelt til trekkakselen.  

•  Siden en viss kraftanstrengelse er nødvendig for å aktivere 
stabiliseringsanordningen, anbefaler vi å gjøre det som vises på 
bildet, nemlig først å bruke krefter i retningen n og deretter den 
egentlige strammekraften i retningen o.

Utkopling av stabilisatorkoblingen 
• Trekk stabiliseringsspaken sakte oppover over dødpunktet slik at 

den springer i posisjon k av seg selv. 

Signalstift og posisjon slitasjeindikator

Hvis KS 25 ikke koples riktig på koplingskulen, kan cam-
pingvognen løsne fra bilen. Etter tilkoblingen må den 
grønne sylinderflaten på signalstiften være synlig! Ellers 
må kulekoblingen åpnes igjen og tilkobles riktig.

Husk å åpne for kulekoplingen før du sveiver nesehjulet, 
ellers kan kulekoblingen låse seg.

Kontrollere tilkopling
• Trekkulekoblingen er lukket når spaken står i stilling k eller l 

og den grønne sylinderflaten på signalstiften på kontrollvisningen 
over trekkulekoblingen m er synlig.

Ikke gå på draget når campingvognen er tilkoblet trekk-
bilen. Campingvognens og/eller trekkbilens maks. støt-
telast kan bli overskredet og kombinasjonen kan knekke.

Til manøvrering av campingvognen skal utelukkende de 
installerte manøvreringshåndtakene benyttes (se 2.7 
Etter turen), aldri betjeningsspaken på KS 25. Løft aldri 
opp campingvognen ved hjelp av trekkulen! 

Ved høyere kuletrykk kan av-/påkobling gjøres lettere 
ved bruk av et støttehjul.

Ikke ta hånden inn i en åpen stabilisatorkobling! Det kan 
utløse lukkemekanismen og føre til håndskader.

Under kjøring må alltid stabiliseringskoblingen være 
aktivert!

Aktivert stabiliseringsanordning

3

1

2

4

9

Mer lettvint aktivering

5

6

7
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Slitasjeindikator på friksjonsbeleggene

Kontroll av stabilisatoren
I etterkant av tilkoblingen og når stabiliseringsanordningen er aktivert 
kan tilstanden på friksjonselementene kontrolleres ovenfra r :
- Står slitasjeindikatoren q i det grønne „+"-området, er friksjons-

beleggene i en god tilstand med tanke på slitasje.
- Står indikatoren på høyde med skillelinjen, må friksjonselementene 

skiftes ut (se kapittel 11.2 Trekkanordning).
- Står indikatoren i det røde „-“-området, fins det ikke lenger 

noen stabiliseringsfunksjon. Friksjonselementene må skiftes ut 
omgående. Tempo-100 godkjenningen opphører. Unnlat å kjøre 
med campingvognen inntil friksjonselementene er skiftet ut.

Må friksjonselementene byttes/skiftes ut, skal tilstanden 
på koblingskulen på trekkjøretøyet også kontrolleres. På 
nye friksjonsbelegg oppnås optimal demping først etter 
en viss innkjøringstid.

Avkopling
• Løsne påløpsanordningen slik at mansjetten p sitter i.
•  Sett på håndbrekket og plasser underlagskiler under campingvognen.
•  Trekk ut den 13-polete pluggen og løsne deretter brekkabelen.
•  Trekk betjeningsspaken sakte bakover og deretter opp i stilling 
k for å koble ut stabiliseringen.

•  Løft spaken enda litt til anslaget i stillingen j slik at koblingen 
åpner seg helt opp. Hold spaken fast i denne stillingen.

• Når nesehjulet er sveivet ned, kan campingvognen skilles fra 
trekkbilen.  

Hvis campingvognen ikke brukes over lengre tid, bør 
den stå med lukket kulekobling.  

Campingvognen må kun frakobles på et vannrett underlag, 
aldri i skråninger eller i nedoverbakker.

8
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Sveiv nesehjulet opp og sikre det

Parkeringsbrems

Senke nesehjulet
•  Løsne vingeskruen k.
•  Senk spindelrøret l helt til nesehjulet er ca. 70 over bakken.
•  Stram til knebelskruen k.
•  Senk nesehjulet ved å dreie håndveiven m mot klokken helt til 

denne er i berøring med bakken.  
•  Koble campingvognen fra trekkbilen og drei evt. nesehjulet lenger ned.  

3.5 Nesehjul
Sveiv nesehjulet opp og sikre det
•  Koble campingvognen til trekkbilen samtidig som nesehjulet j 

justeres slik at det peker mot bakpartiet på bilen.
•  Løsne vingeskruen k.
•  Trekk spindelrøret l så langt opp som mulig.
•  Stram til vingeskruen k.
•  Sveiv m opp nesehjulet så langt som mulig med klokken og sikre 

den mot at den kan dreies.  

Under kjøring skal nesehjulet alltid være sveivet helt 
opp og sikret.  

3.6 Stabilisatorkobling Komponentene i bremseanlegget, især påløpsenheten, overførings-
enheten og hjulbremsen er kontrollert i henhold til gjeldende EU-
direktiver og er bare tillatt brukt i den godkjente kombinasjonen.  
Hvis du forandrer på komponentene til bremse-anlegget, utgår drifts-
tillatelsen. Endringer er kun mulige med tillatelse fra produsenten.

Bil + tilhenger parkeres eller stanses

Ved parkering eller stansing av bil + tilhenger skal parkeringsbremsen 
til campingvognen trekkes til.

Låse
•  Parkeringsbremsen trekkes oppover i grepet j til den stopper. 

Gjennom gassdemperen trykkes parkeringsbremsespaken i slutt-
 posisjon.

Løsne
•  Trykk håndbremsehåndtaket forover i utgangsposisjon.

Når man parkerer campingvognen mens den beveger seg 
bakover, skal håndbremsehåndtaket slås om i endeposis-
jon ut over dødpunktet slik at man oppnår full effekt av 
parkeringsbremsen.  

Maksimal masse på støttehjulet og klemmemekanismen 
på støttehjulet kan belastes med, tilsvarer maksimal tillatt 
støttelast (100 kg).

4

2

3

1

1
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Sikkerhetswire

Sikkerhetswiren skal festes til trekkbilen før man star-
ter kjøringen. 

Parkeringsbremsen festes ved hjelp av
maljen på tilhengerfestet

2

Sikkerhetswiren er kombinert med håndbremsen. Hvis campingvognen 
utilsiktet blir skilt fra trekkbilen, strammes håndbremsen ved at sikkerhets-
wiren k trekker i den/trekker den ut over dødpunktet.  Håndbremsen 
aktiveres og der utløses en nødbremsing for campingvognen. Dette 
forhindrer at campingvognen ruller videre uten å bremse etter at den er 
blitt løsnet fra trekkbilen. 

Heng karabinkroken på maljen (plassering avhengig av modellen på
trekkbilen) for å feste brekkabelen til trekkbilen. Hvis det ikke finnes
noen malje, skal brekkabelen vikles en gang rundt tilhengeranordningen, 
lag en løkke og fest karabinkroken direkte på wiren (se bilde l).

Hvis karabinkroken må skiftes ut, skal den nye være likeverdig. Din 
Hobby campingvogn er utstyrt med en brannvern karabinkrok som 
standard. En såkalt fjærbelastet karabiner skal ikke festes direkte på 
maljen, fordi den bare som sløyfelås kan ta opp kreftene slik at bremsen 
strammes helt.

Følg eventuelt gjeldende nasjonale bestemmelser for
feste av parkeringsbrems/sikkerhetswire.

Feste brekkabelen uten malje

1. Hvis nesekoblingen ved inndradd stoppebremse kan skyves mer 
enn halvt inn når håndbrekket er dratt normalt på (ca. 45 mm), skal 
bremseanlegget straks etterjusteres på et autorisert verksted.

Kontroll av påløpsanordning

Vi anbefaler at det alltid utføres en funksjonsprøving 
før hver tur.

3.7 Påløpsanordning og hjulbremser
Påløpsbremsesystemet omfatter påløpsenheten, overføringsenheten 
og hjulbremsene. Campingvognen bremser automatisk når den pres-
ser mot trekkbilen. Dvs. at påløpsbremseanlegget virker uavhengig 
av bremsesystemet for trekkbilen. Bremsekraften som genereres er 
hovedsakelig avhengig av hvor intens trekkbilen bremser og camping-
vognens lastetilstand. En støtdemper med definert reaksjonsterskel 
er integrert i påløpsretning og sørger for at campingvognen kun mykt 
rammer trekkbilen samtidig som den forhindrer at campingvognen 
bremser hvis man bare slipper gasspedalen lite grann eller skifter gir 
på trekkbilen. 

3
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Hjulbremser
Alle campingvognmodeller er utstyrt med en automatisk bremseju-
stering, slitasjen på belegget utliknes automatisk.

•  Regelmessig bremsejustering bortfaller.
•  Ved rygging deaktiveres justeringen automatisk.

Til tross for bremsejusteringen er bremseklokkene på hjulbremsene 
generelt slitedeler. Derfor skal tilstanden på bremseklossene kontrolle-
res hver 5000. km, eller senest etter et år. Visuell kontroll foretas via 
de små kikkehull på baksiden av hjulbremsene.

Hvis dragstangen kan skyves inn mer enn 45 mm under kontrollen av 
påløpsbremsen, må man oppsøke et bilverksted.

Alle campingvogner skal gjennomgå en første inspeks-
jon på et autorisert verksted etter 500 km. (se også 11.3 
Bremser).

• Husk tilstrekkelig kjøling av bremsene når du kjører 
ned fra fjellet. 

• Bruk lavt gir i trekkbilen og kjør sakte nedover. 
• Det er en god idé på de steder, der det kan la seg 

gjøre, å gi gass slik at bilen trekker og bremsen på 
campingvognen slipper. 

• Bruk alltid parkeringsplasser og møteplasser for å 
kjøle bremsene.

Se også den separate vedlagte bruksanvisningen fra 
produsenten av akslingen/bremsene (Knott).

3.8 Elektronisk trailer stabiliseringssystem (ETS Plus)*
ETS Plus er et ettermonterbart sikkerhetssystem for Hobby-camping-
vogner med mekanisk påløpsbrems. Systemet oppdager automatisk 
kritiske pendelbevegelser og stabiliserer om nødvendig det sammen-
koblete kjøretøyet ved målrettet å bremse campingvognen.

Ved hjelp av en lysdiode på trekkstangen indikerer ETS 
Plus systemet om trekkbilen er korrekt tilkoblet syste-
met. Ved montering av ETS Plus kreves ingen særskilt 
godkjenning av trafikkstasjonen. Det elektroniske trailer 
stabiliseringssystemet ETS Plus starter etter en selvtest. 
Etter ca. 3 sekunder lyser lysdioden grønt. Dette indikerer 
at det kombinerte kjøretøyet er kjøreklart. Følg også den 
separate bruksanvisningen fra produsenten.

2. For å prøve teste drag/dragdemper må man trekke i håndbrekket 
og skyve campingvognen såpass langt bakover at brekk slår helt 
bak. Skyv deretter stabilisatorkoblingen inn i påløpsanordningen. 
Trekkstangen skal kjøre automatisk inn i nullposisjon via gasspol-
steret i den hydrauliske demperen. Nesekoblingen skal gå tilbake 
til startposisjon automatisk ved hjelp av den hydrauliske demperen. 
Hvis dette tar lenger enn 30 s, må påløpsanordningen testes på et 
autorisert verksted.
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• Kontroller lysdioden (LED) for stabiliseringssystemet 
ETS Plus før du starter turen. 

•  Systemet ETS Plus virker i temperaturer fra -20°C til 
65 °C.

•  Ikke blokker bevegelsesområdet til den sentrale en-
heten på stabiliseringssystemet ETS Plus.

•  Permanent pluss på den 13-polete stikkontakten på 
trekkbilen skal være sikret med en sikring på minst 15 A 
og max 20 A.

•  Den økte sikkerhetsfølelsen du får takket være stabili-
seringssystemet ETS Plus må ikke friste deg til å inngå 
en sikkerhetsrisiko. Kjørefarten skal alltid tilpasses 
gjeldende vær-, kjørebane- og trafikkforhold.

•  ETS Plus kan heller ikke sette de fysisk fastlagte 
grenser ut av kraft. Ha dette i mente på våt eller glatt 
veibane.

•  Campingvogner med høyt tyngdepunkt kan velte 
allerede før  den begynner å pendle.

•  Det skal ikke utføres/være utført ufagmessige endrin-
ger eller modifikasjoner på bremseanlegget. Uriktig 
utførte modifikasjoner kan påvirke funksjonaliteten 
til stabiliseringssystemet ETS Plus.

Se i tabellen nedenfor hvis lysdioden for stabiliseringssystemet ETS Plus ikke lyser permanent grønt:

LED Årsak Tiltak

Blinker grønt (raskt) 
x_x_x_x

Bremsen utløst eller selvtest
(kjøring mulig)

-

Blinker grønt (korte inter-
valler)
x___x___

I energisparmodus
(kjøring mulig)

Etter ca. tre sekunders kjøring kobler systemet over i 
en driftsklar tilstand.

Blinker grønt (sakte)
xxx__xxx__

Systemet eller bremsene er for 
varme
(kjøring mulig)

Kjør forsiktig videre. Etter 120 sekunders kjøring kan 
du kjøre videre med vanlig fart.

Blinker rødt 
_x_______

Elektrisk forsyningsfeil (f.eks. 
løskontakt eller for lav spenning) 
(sakte kjøring mulig)

• Kontroller pluggtilkoblingen.
• Frakoble systemet i 20 minutter før det tilkobles igjen.
Hjelper dette ikke: Henvend deg til din forhandler/et
autorisert verksted.

Blinker rødt 
_x_x_____

Mekanisk feil (f.eks. bremsewiren 
ikke tilkoblet/ svært slitte brem-
ser/systemet er feilmontert)
(sakte kjøring mulig)

• Utfør visuell kontroll av bremseanlegget/monteringen 
av  ETS Plus, kontroller innstillingen av bremseanlegget.

•  Frakoble systemet i 20 minutter før det tilkobles igjen.
Hjelper dette ikke: Henvend deg til din forhandler/et 
autorisert verksted.

Blinker rødt 
_x_x_x___

Feil i sentralenheten (f.eks. 
parkeringsbremsen trukket til/
bremsestengene forspent under 
montering)
(sakte kjøring mulig)

• Løsne evt. parkeringsbremsen (påløpsanordningen 
bør da være helt utfelt).

• Kontroller bremsestengene.
• Frakoble systemet i 20 minutter før det tilkobles igjen.
Hjelper dette ikke: Henvend deg til din forhandler/et
autorisert verksted.

LED lyser ikke ETS Plus er deaktivert
(du kan kjøre sakte videre)

• Frakoble den 13-polet tilhengerkabelen fra trekkbilen.
• Visuell kontroll av plugg og kontakter 
• Kontroller om permanent pluss er på stikkontakten.
• Tilkoble den13-polete tilhengerkabelen til trekkbilen.
Hjelper dette ikke: Henvend deg til din forhandler/et 
autorisert verksted.
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4.2 Dekk I registreringspapirene del I og II er det kun angitt én dekkstørrelse. 
Den trenger ikke nødvendigvis stemme overens med størrelsen på dek-
kene som er påmontert kjøretøyet. I samsvarserklæringen (Certificate 
of Conformity) er det oppført forskjellige dekktyper.

Andre dekk er kun tillatt brukt hvis produsenten har godkjent dem til 
bruk på campingvognen.

Henvend deg til din forhandler hvis noe er uklart.

• Kontroller dekkene regelmessig med hensyn til jevn profilslitasje, 
mønsterdybde og ytre skader.

• Bruk alltid samme type dekk (f. eks. sommer- eller vinterdekk).
• Nye dekk kjøres forsiktig inn i ca. 10 mil slik at de har optimalt 

veigrep.

Dekkskånsom kjøring
•  Unngå bråbremsing og rask akselerasjon.
•  Unngå lange turer på dårlige veier.
•  Kjør aldri med overlast.

4.1 Hjul For hjulmuttere gjelder følgende:
På nye kjøretøyer og etter hver montering og avmontering skal hjul-
boltene og hjulmutterne etterstrammes etter man har kjørt de første 
50 km og enda en gang etter 100 km.

Bruk for din egen sikkerhet bare originale hjul og festemidler. Deretter 
skal det kontrolleres regelmessig at hjulboltene og hjulmutterne sitter 
fast.

Tiltrekningsmomenter for hjulmuttere og hjulbolter:

Kontroller tiltrekningsmomentet etter hver kjørte 
5000 km, eller minst én gang i året.

Felger Hjulmuttere Tiltrekningsmoment
Stålfelger M12 x 1,5 x 24 110 Nm

Lettmetallfelger M12 x 1,5 x 28 120 Nm
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Forskjellige dekktrykk

Klistremerke dekktrykk

2 31

4.3 Dekktrykk Ved kontroll av dekktrykket gjelder
•  Alle fire uker, senest alle tre måneder og før hver bruk kontrolleres 

dekktrykket og korrigeres.
• Kontrollen må skje på kalde dekk.
•  Trykket på varme dekk som kontrolleres og korrigeres må være 0,3 

bar høyere enn på kalde dekk.
•  Hvis det ikke er til å unngå å kjøre med for lavt dekktrykk (fra cam-

pingplass til neste bensinstasjon), bør topphastigheten være
 maksimalt 20 km/t.

Ved dekktrykket gjelder
-  Riktig dekktrykk j
-  For lavt dekktrykk k
-  For høyt dekktrykk l

For lavt dekktrykk fører til overoppheting av dekket. Dette 
igjen kan føre til alvorlige skader på dekket. 

For høyt dekktrykk fører til slitasje på dekkene og kan 
også  skade hjulopphenget.

Riktig dekktrykk står oppført i tabellen „Dekktrykkver-
dier“ i kapittel 13 „Tekniske spesifikasjoner“, eller på 
klistremerkene på hjuldekslene.

4.4 Mønsterdybde og alder på dekk

Dekkene fornyes senest når profildybden er på kun 1,6 mm.

Minimums mønsterdybde gir bare liten grad av kjøre-
sikkerhet! 

Dekkene må aldri skiftes ut på kryss, det vil si fra høyre 
til venstre siden på kjøretøyet og omvendt.

Dekk eldes også når de brukes lite eller når de ikke 
brukes.
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DOT-nummer

Anbefaling fra dekkprodusenten
• Etter 6 år skiftes dekkene, uavhengig av dekkdybden.
•  Sterke støt mot fortauskant, slaghull eller
 andre hindringer må unngås.

Alder på dekk
Dekk bør ikke være mer enn 6 år gamle. Etter 6 år vil campingvognen mi-
ste forutsetningene for å kunne kjøre med 100 km/t, dessuten begynner 
materialet å bli dårlig pga. aldring og lengre lagringstid. Den firesifrede 
DOT-koden som står oppført på dekkets sidevegg, forteller når dekket 
er produsert. De to første sifrene indikerer produksjonsuken, de to siste 
sifrene produksjonsåret.

Eksempel:
DOT 0421 betyr uke 4 i produksjonsår 2021.

4.5 Felger Bruk kun de felgene som er angitt i vognkortet. Hvis du ønsker å 
benytte andre felger, må du være oppmerksom på følgende punkter.

Ved bruk av andre felger gjelder
-  Størrelse
-  Type
-  Innpressingsdybde og bæreevnen må være
 tilstrekkelig for den tillatte totalvekten.
-  Konusen til festeskruen må tilsvare felgtypen.

Endringer er kun mulig med tillatelse fra produsenten.

For galvaniserte hjulbolter gjelder

Hjulbolter for alle 14" stålfelger og alle lettmetallfelger : 
Konisk bunn

Ved skifte av felger (stål -aluminium / aluminium - stål) 
vær obs på riktig galvaniserte hjulbolter.
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4.6 Hjulskift

Forberede hjulskifte
•  Foreta hjulskiftet med tilkoplet trekkvogn om  mulig.
•  Kjøretøyet + tilhengeren parkeres på så jevnt og fast underlag som 

mulig.
• Ved dekkskade på offentlige veier slå på varselblinklys og sett ut 

varseltrekant.
•  Trekkvogn: Trekk til håndbrekket, sett kjøretøyet i gir og sørg for 

at hjulene peker rett fram, eller sett girspaken i «P» på kjøretøyer 
med automatikgir.

• Campingvogn: Trekk til håndbrekk, behold støttehjulet i kjøreposisjon, 
deaktiver stabiliseringsinnretning. (NB! Åpnes ikke fullstendig.)

• Ta kilene fra j boksen på draget*.

• Legg klosser j foran og bak det intakte hjulet for å sikre camping-
vognen.

Kiler på boksen på draget

Plassering av stoppeklosser ved hjulet

Reservehjul* 

Reservehjulet er plassert på en holder under kjøretøyet. 

For å kunne ta ut reservehjulet, må kjøretøyet frakobles og senkes i 
nesepartiet, slik at hekken på kjøretøyet løftes opp.

Ta ut reservehjulet
•  Koble kjøretøyet av og still det opp.
•  Løsne skruesikringen j.
•  Hekt ut reservehjulsholderen ut av lengdedrageren k.
•  Senk holderen forsiktig ned.
•  Løsne sikringsskruen på reservehjulet.
•  Ta reservehjulet ut av holderen.
 

Du må være litt nevenyttig og bruke litt kraft for å kunne 
ta reservehjulet ut. Tilkall om nødvendig veihjelp som kan 
hjelpe deg med å ta ut reservehjulet og montere det på.

Skruesikring på reservehjulsholder

Hvis vognen har lettmetallfelger, skal du være oppmerk-
som på å bruke hjulmuttere som passer til felgene når 
reservehjul monteres på stålfelgene.

Reservehjulsholder i lengdedrageren

2

1

1

1 1

Dersom vognen ikke er utstyrt med boks på draget*, er 
kilene plassert under vognen i nærheten av inngangs-
døren.
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Skifte hjul
•  Ved myk undergrunn legges stabile underlag under jekken*, f. eks. 

en planke.
• Egnet jekk* settes ved akselrør til svingstanggruppe eller ved leng-

dedrager i området til akselfastgjøringen til hjulet som skal skiftes.
• Løsne hjulboltene en omdreining, men ta det ikke helt av før hjulet 

løftes opp.
•  Kjøretøyet løftes helt til hjulet befinner seg 2 til 3 cm over bakken.
•  Plasser veivjekken på nytt om den skulle stå på skrå under jekking*.
•  Fjern hjulbolter og ta av hjulet.
•  Reservehjulet settes på hjulnaven og sentreres.
• Hjulbolter skrus inn og trekkes lett til på kryss.
• Jekken* senkes og fjernes.
•  Hjulbolter trekkes til jevnt med hjulkrysset.
 Den fastlagte verdien til tiltrekningsmomentet til hjulboltene er 

110 Nm for stålfelger og 120 Nm for aluminiumsfelger.
• Håndbrekket løsnes og stabiliseringsinnretningen aktiveres igjen.

Du bør alltid ha et reservehjul som er klart til bruk innen 
rekkevidde. Få derfor skiftet ut det defekte hjulet  straks.

Etter gjennomført hjulskifte må de galvaniserte hjulbol-
tene kontrolleres etter en kjørelseytelse på 50 km og 
eventuelt ettertrekkes.

Egnet jekk* settes kun på rammedelene som er bestemt 
til dette! For eksempel ved akselrøret til svingstanggruppe 
eller ved lengdedrager i området til aksel fastgjøringen. 
Hvis jekken* settes på andre steder kan dette føre til 
skader på kjøretøyet, sågar ulykker pga. at kjøretøyet 
faller ned!

Jekken* skal kun brukes til hjulskifte. Den får ikke brukes 
til arbeid under kjøretøyet! Livsfare!

Støttebena må ikke brukes som jekk*!
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Dekkreparasjonssettet må ikke brukes hvis dekket ble 
skadet ved kjøring uten luft. Små stikkskader (opptil 6 
mm), spesielt i løpeflatene til dekkene, kan tettes med 
dekkreparasjonssettet. Fremmedlegemer (f. eks. skrue 
eller spiker) må ikke fjernes fra dekket. Reparasjonsset-
tet kan brukes ved utetemperaturer på mellom -30°C 
og +70°C.

Dekkreparasjonssettet kan bare brukes til en midlertidig 
reparasjon av dekk. Dekket skal kontrolleres og repareres 
raskest mulig av fagfolk.

Dekkreparasjonssettet har en holdbarhetsdato. Sjekk 
utløpsdatoen. Det gis ingen garanti for feilfri funksjon 
hvis det brukes sett som har gått ut på dato.

Dekkreparasjonssett

Som standard er alle modeller utstyrt med dekkreparasjonssett.

Komponenter i reparasjonssettet

4.7 Dekkreparasjonssett

1 Drei dekket slik at ventilen står i øvre halvdel av dekket.

2  Skru av ventilhetten og skru ved hjelp av medfølgende 
 ventilnøkkel ventilkjernen sakte ut samtidig som du hele 
 tiden holder fast ventilkjernen.

3 Tøm dekket helt for luft.

Plasser dekket

Skru av ventilkjernen
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4 Fjern mest mulig smuss fra dekket.

Fjern fremmedlegemer
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Ulykkesfare: Få nye dekk hos neste servicestasjon.

Skyv påfyllingsslangen på 
dekkventilen

Skru fast ventilkjernen
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5 Rist flasken med dekktettemiddel. Skru den hvite toppen på flasken, 
sett på påfyllingsslangen og koble til ventilen. Fyll så på anbefalt 
mengde dekktettemiddel.
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6 Fjern påfyllingsslangen. Sett inn og skru fast ventilkjernen ved   
 hjelp av ventilnøkkelen.

Pump opp dekkene
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7 Skru på luftslangen og dekkventilen. Koble strømtilkoblingskabelen 
i sigarettenneren. Slå på kompressoren med på-/avknappen. Slå 
kompressoren av så snart korrekt dekktrykk er nådd. Fjern strømtil-
koblingskabelen og skru på luftslangen. Sett på ventilhetten.

 Kompressoren må ikke brukes mer enn 10 minutter om gangen! Fare 
for overoppheting! La kompressoren kjøle ned i 25 minutter før den 
tas i bruk igjen. Fortsett kjøringen umiddelbart slik at tetningsmid-
delet kan fordeles i dekket. Topphastighet er maks. 80 km/t. Kjør 
varsomt, især i svinger.

Et helt flatt dekk kan løsne fra felgen. Da kan det sive ut 
luft når dekket pumpes opp. I så fall må campingvognen 
jekkes opp med jekk* før dekket pumpes opp.

Ulykkesfare: Hvis lufttrykket som kreves, ikke kanoppnås 
denne gangen heller, er dekket for hardt skadet. I dette 
tilfellet kan dekkreparasjonssettet ikke muliggjøre den 
krevede tetningen. Derfor må du ikke kjøre videre. Ta 
kontakt med en servicestasjon eller service-24t.

Kompressoren blir varm under bruk. Brannfare!

Trekkbilmotoren må ikke være i gang mens kompressoren 
benyttes. Håndbrekket må være på.

Kompressoren skal holdes utenfor barns rekkevidde!
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8 Stans når du har kjørt 3 km for å sjekke forseglingen og dekktrykket.
 Sett medfølgende klistremerke på innsiden av frontruten på trekk-

bilen. Kjør forsiktig til nærmeste bilverksted og få dekket skiftet.

Plasser klistremerket lett 
synlig
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5.1 Ventilasjon og luftavtrekk
For tvangslufting gjelder
Riktig luftsirkulasjon i campingvognen er en forutsetning for en beha-
gelig bokomfort. Din campingvogn har innebygde, trekkfrie tvangsut-
luftinger i gulvet j og luftavtrekk i taklukene  som ikke må blokkeres.

Sikkerhetsutluftingsåpningene må aldri lukkes, heller 
ikke delvis. 

Matlaging, bløte klær osv. fører til vanndamp. Dessuten 
skiller vi ut opptil 35 g vann per person per time. Derfor 
er det viktig med ekstra lufttilførsel og -avtrekk gjennom 
vinduer og takluker, alt avhengig av relativ luftfuktighet .

Vi anbefaler å åpne takluken hvis campingvognen skal 
brukes til å bo i. 

Hold ristene og tildekninger rene og støvfrie.

Takluke med integrert tvangsventilasjon

5.2 Åpne og lukke dører og luker

Sammen med campingvognen blir det utlevert to nøkler til inngangs-
døren.
  

Nøkler

Inngangsdør utenfra

Åpne døren
•  Drei nøkkelen til venstre helt til man kjenner at låsen åpnes.
•  Vri nøkkelen i vannrett stilling og trekk den ut.
•  Trekk i dørhåndtaket.
•  Åpne døren.

Lukke døren
•  Lukk døren.
•  Drei nøkkelen til høyre helt til man kjenner at den er låst.
•  Vri nøkkelen i loddrett stilling og trekk den ut.

Inngangsdøren er rømningsveien i et nødtilfelle. Derfor må 
døren aldri blokkeres verken fra innsiden eller fra utsiden!

Inngangsdøren skal alltid være låst under kjøring.

Inngangsdør

Inngangsdør
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Stigtrinn 
For inn- og utstigning gjelder
•  Sett stigtrinnet foran inngangsdøren på campingvognen.
•  Pass på at alle stigtrinnets ben står på fast og stabilt underlag, 

dette for å hindre at stigtrinnet kan vippe og forårsake skade ved 
bruk.

Vær oppmerksom på høydeforskjellen når du går inn og 
ut av vognen. Maks. belastning på stigtrinnet er 200 kg.

Stigtrinnet

Inngangsdør innenfra

Åpne døren
•  Trykk ned håndtaket j og åpne døren utover.

Lukke døren
•  Trekk døren i håndtaket k bort til dørkarmen igjen helt til det 

tydelig kan høres og føles at den er lukket.

Inngangsdør

1

2

I denne posisjonen er døren låst og kan bare åpnes 
utenfra med nøkkelen til inngangsdøren.

Låse døren innenfra
•  Sett dørhåndtaket j ca. 45° opp (som vist på figuren).

Låe håndtaket

Insektbeskyttelse

Insektgardinen i inngangsdøren og bakluken bringes i 
ønsket posisjon ved å lukke gardinen. For å lukke disse, 
må begge gardinene bringes forsiktig i utgangsposisjon.

Insektbeskyttelse for inngangsdøren

1

For å unngå blokkerte rømningsveier i en nødsituasjon 
og skader på inngangsdøren og insektbeskyttelsen, må 
døren være åpen når insektbeskyttelsen lukkes.

Lukk døren først når insektbeskyttelsen er tilbake i ut-
gangsposisjon!
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Todelt utvendig bakdør

Dørklaffen oppe og dørdelen nede kan bare åpnes og 
lukkes innenfra.

Todelt bakdør

Luke åpen Todelt luke åpen

Todelt innvendig bakdør
Åpne klaffen oppe 
•  Trykk ned håndtaket j og vipp klaffen utover og opp.

Lukke klaffen oppe
•  Trekk klaffen tilbake inn i rammen helt til man tydelig føler at den 

er lukket. 

Åpne døren nede
•  Vri dreielåsene k i loddrett stilling og vipp døren mot høyre.

Lukke døren nede
•  Sett klaffen tilbake i rammen og vri dreielåsene k i vannrett 

stilling. 

1

2

Todelt bakdør på innsiden

Fare for personskader! Bakklaffen er plassert ganske høyt 
oppe på campingvognen og derfor ikke beregnet for å 
komme inn og ut av campingvognen!

Sørg for at gardinene ikke sitter fast i tetningen før 
dørene lukkes
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Dør- og lukeholder
Inngangsdøren og nedre del av bakdøren kan fastgjøres ved hjelp av kroker 
på ytterveggen til campingvognen.

Fastgjøring
• Åpne døren/klaffen helt opp.
•  Trykk nesen som er festet til døren/luken, i motstykket på cam-

pingvognens yttervegg. Sørg for at den fester korrekt i motstyk-
ket.

Løsne holdeanordningen
• Trekk tappen ut av motstykket.Låseanordning med motstykke

Dører og luker må alltid være lukket før kjøring. 

Tildekningslokk

Tildekningslokk

Tilgangen til vann- eller elektriske komponenter tildekkes med lokk, for 
eksempel:
     
  Utvendig CEE-stikkontakt

Åpne 
• Ta tak i nedre del av lokket og vipp det opp.

Lukke
• Ta tak i lokket og lukk det  helt ned og trykk inn til det sier "klikk".

Hvordan de enkelte komponentene betjenes fremgår av de respekti-
ve kapitlene vann (kapittel 8) og elektro (kapittel 7).

Alle lokk skal være lukket under kjøring.

Aldri fyll ferskvannstanken med andre væsker (f.eks. 
diesel, olje eller rengjøringsmidler) enn vann.



5. Bodel utvendig

34

Sveive inn støtteben
•  Støttebena sveives med sveiven i vannrett posisjon. 

Sveiven for støttene er plassert i klesskapet eller i boksen på draget*.

5.3 Støtteben

Støttebena er plassert i området bak og fremme under campingvog-
nen.

Sveive ut støtteben
•  Campingvognen parkeres så vannrett som mulig.
•  Ved myk bakke legges underlag under
 støttebena for å sikre campingvognen mot å synke.
•  Sett sveiven på sekskantmutteren og sveiv ut støttebenene.

Støtteben må kun brukes til å støtte opp og ikke til å 
vatre eller løfte.

Sveiv alltid opp støttebenene før du starter kjøringen!

Vogn med støttene nedev

Kjøre inn og ut støtteben

5.4 Tak Ikke gå på BEACHY-taket!

5.5 Skinne til solseil

Vulsten på solseilet kan trekkes inn i forteltskinnen på begge sider av 
campingvognen både foran og bak.

Skinne for inndragning av solseilet

"BEACHY" solseil

•  Solseilet er en solbeskyttelse, ingen værbeskyttelse.
• Solseilet må fjernes før kjøring.

Hjulkassedekselet har en integrert kederlist for inntrekking av en 
hjultildekning (vindskjørtet følger ikke med i leveransen).
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På "BEACHY"-serien kan det monteres et sykkelstativ på draget.

5.6 Sykkelstativ*

Sykkelstativ på draget

Les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk syk-
kelstativet. 

Prøvekjør bilen for å gjøre deg kjent med den før du legger 
ut på tur.

Sykkelstativ på draget

Kontroller kuletrykket hver gang du har satt syklene på 
og reguler dette om nødvendig (se også 3.3 Lasting).

Vær oppmerksom på at sykkelstativ på draget har en maks. 
bæreevne på 60 kg. Hver enkel sykkel må derfor ikke veie 
mer enn 30 kg. 

Ved manøvrering og kjøring i svinger bør man passe på 
at kjørevinkelen er stor nok, ellers kan sykkelholderen og 
trekkbilen kollidere med hverandre.

Under kjøring med sykler skal hver sykkel være surret fast til sikker-
hetsanordningenek på hjulet foran og bak. På understellet skal fe-
stene som følger med leveransen, brukes. Låseanordningenel skal 
lukkes under kjøring. Hvis trekkbilen ikke er i veien, eller i bevegelse, 
kan bøylen j vippes ned. For å gjøre dette, må låseanordningenel 
løsnes.

Åpen

Lukket
Sikringer og låser

1

2
3
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6.1 Åpne og lukke dører og skuffer

Garderoberom/Porta Potti*
•	 Trykk	dørhåndtaket	ned	for	å	åpne	eller	lukke	døren.	 	

Dørhåndtak

Kjøkkenskuffer/-skap med pushlock

Skapet	og	skuffen	er	sikret	med	en	separat	pushlock	j.

Åpne
•	 Trykk	på	pushlock	j	(trykknapp)	til	knappen	hopper	ut.
•		Trekk	i	pushhock	helt	til	uttrekket	kjører	ut	hhv.	døren	er	åpen.

Lukke
•	 Skyv	pushlock	for	å	lukke,	hhv.	lukk	døren	på	pushlock.
•		Trykk	pushlock	j	(trykk-rasteknapp)	helt	til	knappen	går	i	inngrep	
og	uttrekket/døren	er	sikret.

Pushlock i forbindelse med kjøkkenskap og 
-skuffer 

1

Hengeskuffer oppholdsrom/kjøkken

Åpne
•	 Løsne	gummibåndene	fra	kroken.	Legg	gjenstandene	på	plass,	
eller	ta	dem	ut.

Lukke
•	 Hekt	gummibåndene	på.	

Hengeskap kjøkken

Oppbevar	bare	lette	gjenstander	i	hengeskuffene.

Fare for personskader! Ikke	slipp	gummibåndene	raskt.
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6.2 Klappbord
Klappbord

Senke
•	 Ta	holderne	ut	av	kroken	og	vipp	inn	føttene.

Klappbord

6.3 Sittegruppe og soverom

Forberede ombyggingen
•	 Slå	ned	de	to	klappbordene	j (se kapittel 6.2 Bord).

Sittegruppen	kan	lettvint	gjøres	om	til	behagelige	senger	til	å	sove	i.	

Ombygging sittegruppe

2

1

3 4

•	 Plasser	det	ekstra	sengestykket	k	mellom	sittebenkene	for	å	
gjøre	liggeflaten	bredere.	
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3

4

•	 Legg	ryggputene	l	som	madrass	på	den	ekstra	sengedelen.

•	 Legg	ryggputene	m	som	ekstra	lag	over	madrassene.

6.4 Ombygging av puter Ikke	plasser	putene	direkte	på	bordflaten	ved	ombygging	
til	seng.	Fare	for	riper	og	muggflekker	som	følge	av	kon-
dens.	Vi	anbefaler	underlag	med	god	sugeevne	(f.eks.	duk	
i	frotté	eller	bomull).

Sørg	for	at	bordplaten,	sittebenken	og	putene	er	skikkelig	
festet	for	å	unngå	at	noe	faller	ned.

1

•	 Legg	de	to	sammenfelte	klappbordene	j	som	ekstra	sengedel	
mellom	sittebenkene.
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Vinduer	må	 ikke	være	 åpne	under	 kjøring.	Bruk	 aldri	
avisingsspray	eller	en	isskrape	til	vinduene	på	camping-
vognen.

Vindusvriderne	kan	 i	tillegg	til	 lukket	og	åpen	stilling	
også	settes	fast	i	midtstilling	for	utlufting.	

Ved	høy	luftfuktighet	kan	det	dannes	kondens	mellom	
rutene	som	forsvinner	igjen	i	tørt	vær.

Lukket Utlufting

6.5 Vinduer

Vinduer med låseknapp

Åpne
•	 Drei	alle	vindushasper	k	90°.
•		Skyv	vinduet	ut	på	beslaget	helt	til	man	hører	et	klikk.	Vinduet	
blir	automatisk	stående	i	denne	stillingen.	Vinduet	kan	innstilles	
på	flere	trinn.

Lukk
•	 Løft	vinduet	noe	opp	slik	at	spaken	løsner.
•		Lukk	vinduet.
•	 Drei	alle	vindushasper	k	i	utgangsstilling	slik	at	de	faller	i	hakk	
bak	stopperen	og	trekker	ruten	mot	tetningen.

	

Vindushasper

1

2

Alt	 etter	 konstruksjonstype	har	vinduet	 en	 eller	flere	
vridere	med	låseknapper	j.	For	å	kunne	åpne	vindus-
hasper	må	låseknappene	j	trykkes	inn.	I	kjøretøyet	er	
det	montert	forskjellige	typer	vinduslåser.

Sørg	for	at	vinduene	lukkes	på	en	slik	måte	at	forhen-
gene	ikke	kommer	i	klem	i	tetningen.
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Stor takluke

1

Stor takluke

Kontrolltappen

Sørg	for	at	åpningsradiusen	over	luken	er	fri	for	hindrin-
ger	før	luken	åpnes.	Luken	kan	åpnes	opptil	60°.

Åpne  
•	 Stikk	hånden	inn	i	åpningen	på	sveivholderen	og	ta	ut	sveivhol-
deren.	 Sveiven	dreies	med	urviseren	helt	 til	 luken	 står	 i	 ønsket	
stilling.	Når	maks	åpningsvinkel	er	nådd,	merkes	motstand.

Lukke
•		Drei	sveiven	mot	urviseren	helt	til	luken	er	lukket	og	man	ser	
den	røde	merkingen.	Kontrolltappen	j	blir	synlig	når	taluken	er	
lukket.	Drei	deretter	sveiven	bare	såpass	mye	at	den	kan	vippes	
inn	i	svinghjullommen.		Vri	sveiven	tilbake	i	holderen	for	å	være	
helt	sikker	på	at	sveiven	er	lukket	skikkelig.

6.6  Takluker Sikkerhetshenvisninger

•		Ikke	åpne	taklukene	ved	sterk	vind/regn/hagl	etc.,	
eller	ved	utetemperaturer	under	-20°C!	

•	Ikke	åpne	taklukene	med	makt	hvis	det	er	frost	eller	
snø	utenfor	da	det	kan	skade	hengslene	og	åpnings-
mekanikken.

•	Fjern	snø,	is	eller	smuss	før	du	åpner	takluker	Husk	
også	nødvendig	plass	i	høyden	når	du	parkerer	under	
trær,	i	garasjer	o.l.	

•	Lukk	og	lås	taklukene	før	kjøring.	Åpne	insektrulle-
gardinen	og	foldegardinen	(hvilestilling).

•	Lukk	bare	¾-deler	av	plisségardinen	i	sterk	solskinn	
for	å	unngå	varmeansamling.	

•	La	rullegardinene	være	helt	åpne	hvis	campingvog-
nen	ikke	brukes	over	lengre	tid.

•	Ventilasjonsgitteret	må	alltid	holdes	åpent.	Det	må	ikke	
lukkes	eller	tildekkes.
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De elektriske installasjonene i HOBBY-campingvogner oppfyller 
kravene i henhold til gjeldende bestemmelser og standarder.

Vær oppmerksom på følgende

7.1 Sikkerhetsbestemmelser

• Fjern aldri sikkerhetsinstrukser og advarsler i form av 
skilt på elektriske komponenter.

• Installasjonsrommene rundt elektrisk innbygd utstyr 
som sikringsfordelinger, strømforsyninger osv., er ikke 
tillatt brukt som oppbevaringsrom.

• Røyking og bruk av åpen flamme er forbudt under 
kontroll av elektriske anlegg.

• Feil behandling av bilens elektriske anlegg kan være 
livsfarlig både for eget og andres liv.

• Campingvognen er standard dimensjonert til intern 
batteriforsyning (autark). For tilkobling til et eksternt 
230V-nett skal det bare brukes værbestandig, trele-
ders skjøtekabel med CEE-stikk og kobling.

• For sikker drift av 12V apparatene (f.eks. kjøleboks 
osv.) under kjøring må det sørges for at trekkbilen 
stiller tilstrekkelig med spenning til rådighet. På 
noen trekkbiler kan det hende at kjøretøyets batte-
ristyring frakobles for å beskytte batteriforbrukerne. 
Henvend deg til trekkbilens produsent for ytterligere 
informasjon.

Råd og kontroller

Viktig
• Det elektriske anlegget i campingvognen bør helst inspiseres og 

testes oftere enn hvert tredje år, og årlig ved hyppig bruk av cam-
pingvognen av en fagmann innen elektroteknikk. Vedkommende 
skal utarbeide en rapport av tilstanden på installasjonen.

•   Eventuelle endringer på det elektriske anlegget må bare utføres 
av autorisert servicepersonell.

•   Kople av batteriet og kople ut 230V nettet før du starter opp 
vedlikehold.

Batterier* 
•   Følg bruksanvisningen fra batteriprodusenten.
•   Syren i kjøretøysbatteriet er giftig og etser. Unngå at den kommer 

i kontakt med hud og øyne.

230V-automatsikring med jordfeilbryter
230V-automatsikringen forsyner og beskytter 230V-forbruks
apparatene.
•  For å slå av 230V-forsyningen i hele anlegget, skal 230V-automa-

tsikringen settes på “0” (OFF).

7.2 Elementer på det elektriske anlegget
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Lysbryter(e) seng/kjøkken
•  Med et kort trykk på knappen slås følgende på og av

Tretasters betjeningsfelt

1

2 3

Slavepanel soverom

4 5

7.3 Strømforsyning

Campingvognen kan forsynes med strøm via følgende tilkoplinger:

- 230V nettilkopling 50 Hz.
-  Via bilen med forbindelse med 13-polet plugg (begrenset 

funksjonsomfang).

Forsyning via nettilkopling

Campingvognen skal tilkoples via 230V-CEE-plugg på sideveggen av 
vognen.

Utvendig CEE-stikkontakt

1

2

3

Pos.-Nr. Kjøkken

Belysning kjøkken

Belysning sittegruppe

Takbelysning

4
5

Slavepanel soverom
•  Kort tastetrykk for 

  Belysning sittegruppe      

  Å slå på og av takbelysningen.

Slavepanel garderoberom
•  Med et kort tastetrykk slås  

  LED-belysningen i garderoberommet på og av.6

Slavepanel garderoberom

6

Sikringer
•   Skift ut defekte sikringer bare når årsaken til feilen er utbedret av 

autorisert servicepersonell.
•   Ny sikring skal ha samme ampere som den brukte.
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Sikringsautomat med HFI-rele

230 V-kontakt tilkoblet

Fjern alltid først campingvognen fra trekkbilen før 
230V-tilkoblingen opprettes.

Tilkopling
• Ta ut kontakten til bilen (13-polet plugg).
• Vipp ned vippebryteren l for å slå av automatsikringen m.
• Grip tak nederst på dekslet på den utvendige CEE-stikkontakten 
j og vipp det opp (Se kapittel 5.2 Tildekningslokk).

• Rull strømkabelen helt ut.
• Åpne opp lokket på CEE-tilkoblingspluggen 90°.
• Sett på pluggen k helt til den faller i hakk.
• Slå automatsikringen l på igjen.

Løsne forbindelsen
• Trykk ned vippebryteren l for å slå av automatsikringen m.
• Trekk ut CEE-tilkoblingspluggen k.
• Trykk beskyttelsesdekselet j ned helt til den faller i hakk.

Bruk bare CEE-godkjente plugger og kabler.

For nettilkoplingen gjelder
• Campingvognen skal bare tilkobles 230V-nettet med en maks. 25 m 

lang ledning 3 x 2,5 mm² med CEE-tilkoblingsplugg og -kobling.

Ved nettdrift via en kabeltrommel skal denne alltid 
være rullet helt ut fordi det ved induksjon kan bli 
varmt og det til og med kan oppstå kabelbrann (hvis 
det ikke fins en beskyttelse mot overoppheting).

Sikring av 230V-anlegget

230V-anlegget sikres ved hjelp av en topolet 13A automatsikring l 
som er plassert i oppbevaringsskapet eller kjøkkenskuffen.

4

3

1

2

• 230V-nettet i campingvognen er beregnet for et totalt effektopptak 
på 2300W. Når flere forbruksappateter, som vannkoker osv., koples 
til, skal man forvisse seg om at denne maks effektverdien ikke blir 
overskredet når forbruksapparater, som kjøleboks, vannvarmer osv., 
er i drift.
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HFI-rele og testknapp

HFl-relé

Din campingvogn har som standard en jordfeil-bryter for å avbryte en 
strømkrets ved evt. feilstrøm. Bryteren er plassert i klesskapet. Ved 
feil avbryter HFI-releet hele 230V-strømkretsen.

Etter oppstart av det elektriske anlegget skal funksjonen på jord-
feilbryteren sjekkes. Den spenningsledende og innkoblete bryteren 
j - stilling på I-ON - skal utløse ved aktivering av testknappen k. 
Vippebryteren m spretter fort nedover og må trykkes opp igjen i 
"ON"-stilling etter at feilårsaken er funnet.

Det er ikke tillatt å utføre reparasjoner på 
jordfeilbryteren. 

En jordfeilbryter gir ingen garantert beskyttelse mot 
elektrisk støt.

Den beskytter likevel ikke mot en evt. strømulykke.

Reaksjonstiden på et HFI-rele 30 mA feilstrøm er mindre 
enn 0,1 sek.

Denne prøvingen skal foretas minst en gang i måneden for å sikre feilfri 
funksjon av jordfeilbryteren i tilfelle feil.

Alle programmeringer på strømdrevne apparater går 
tapt når HFI-releet aktiveres (også ved en test) og settes 
tilbake til fabrikkinnstillingene.

Hvis sikringsautomaten (uten for testfunksjonen) utløses, skal man 
vente i kort tid før den slås på igjen.
-  Hvis sikringsautomaten fortsatt er innkoblet, var årsaken bare en  
 overbelastning.
-  Hvis sikringsautomaten slår seg av og det rykkvis, er årsaken en  
 kort- eller jordslutning.

Apparater hvor beskyttelsesbryteren utløser under drift er defekte og 
skal kontrolleres og eventuelt repareres av en el.-fagmann.

Det har liten hensikt å forsøke å holde bryteren oppe.

1

2
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Drift via trekkbilen

Under kjøring er det batteriet i trekkbilen som forsyner 12V-appa-
ratene hvis kontakten 9 i det 13-polete stikksystemet er tilkoplet 
trekkbilen.

Slå av 12V drift (ved tilkoblet trekkbil) ved lengre perioder med still-
stand og pauser, ellers blir bilbatteriet flatt.

Motoren på trekkbilen må være i gang for at kjøleboksen kan fungere 
i 12V drift. Kontakt 10 og 11 til den 13-polete pluggen.

Trekkbilen skal alltid koples elektrisk fra campingvognen 
før en lavspenningsforsyning koples til camping-vognen.

13-polet plugg

Oversikt over 13 polet kontakt

Kontakter på 13-polet plugg
ihht ISO 11446

PIN Lednings-
farge

Tverrsnitt Strøm-
forbrukere

1 gul 1,5 venstre blinklys

2 blå 1,5 tåkebaklys

3 hvit 2,5 Jord for kontakt 1 til 8

4 grønn 1,5 høyre blinklys

5 brun 1,5 Baklys, sidemarkeringslys, 
nummerskiltlys høyre

6 rød 1,5 bremselys

7 sort 1,5 Baklys, sidemarkeringslys, 
nummerskiltlys venstre

8 rosa 1,5 Ryggelys

9 oransje 2,5 Strømforsyning (permanent pluss)

10 mørk grå 2,5 Tenningsstyrt eller dynamostyrt 
strømforsyningsledning 

11 hvit-sort 2,5 Jord bare for kontakt 10

12 lys grå 1,5
Jordsløyfe som koding for 

tilkoblet tilhenger, 
forbindelse fra kontakt 3 (jord)

13 hvit-rød 2,5 Jord bare for kontakt 9
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7.4 El.-forsyning

Sikringer
Sikringene for de enkelte strømkretsene befinner seg på lysstyrings-
modulen. Plasseringen er som følger (fra venstre til høyre):

Plasseringen kan avvike noe for noen modellers ved-
kommende.

Defekte sikringer skal bare skiftes ut når man har fun-
net feilen og eliminert årsaken.

USB-ladekontakt
Tilkoblingen j er bare beregnet på lading av USB-kompatible ap-
parater.

5V-USB-tilkoblingen forsynes med strøm via 12V-strømforsynings-
nettet.

Stikkontakter i kjøretøyets interiør

Stikkontakter i interiøret

Stikkontakter inne i kjøretøyet er ikke tillatt brukt til 
utstyr som benyttes utendørs.

Strømkrets j  (5A)
Strømkrets k  (15A)
Strømkrets l  (15A)

1

Systemet koples automatisk fra batteridrift til nettdrift så snart syste-
met blir tilkoplet strøm-nettet. Med en omformer forvandler strømfor-
syningsenheten ekstern nettspenning til forbruksappateter for 12V.
Alle lamper i campingvognen er tilkoblet12 Volt.
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8.1 Generelt

Nedsenkbar pumpe

8.2 Vannforsyning
Funksjon av vannforsyningen

Via en senkepumpe forsynes kjøkkenet med ferskvann. Den ned-
senkbare pumpen fungerer elektrisk:

- Ved tilkopling av campingvognen med
 pluggen til trekkvognen over 12 V-bilbatteri
-  Ved tilkopling av campingvognen med 230 V-nettet over transfor-

matoren.

•  Til matlaging skal det alltid kun brukes vann som 
holder drikkevannskvalitet. Dette gjelder også for 
vann som brukes til å vaske hendene og ting som 
kommer i kontakt med mat og drikke.

•  For å kunne sikre god vannkvalitet, bør vannet 
komme så direkte fra et offentlig drikkevannskilde 
som mulig. Innhent på forhånd opplysninger om 
vannkvaliteten på stedet.

•  Hageslanger, kanner i metall og liknende materialer 
som ikke egner seg til drikkevannsbruk skal under 
ingen omstendighet brukes til påfylling av vannan-
legget.

•  Hvis campingvognen ikke skal brukes på en stund, 
skal hele vannanlegget tømmes først. 

•  Vannsystemet skal skylles skikkelig før ibruktaking 
og etter lengre stillstandsperioder. Blir det funnet 
smuss, bør materialet desinfiseres med dertil god-
kjente og egnede midler.

Det anbefales at man kontrollerer vannet nøye før man 
bruker det.

For den nedsenkbare pumpen gjelder
• Den nedsenkbare pumpen er kun egnet for vann.
•  Den nedsenkbare pumpen tåler temperaturer inntil 60 ºC kun i 

korte perioder.
• Tørrkjøring skal unngås.
• Pumpen må beskyttes mot å fryse.
•  Sterke støt, slag eller sterkt tilskitnet vann kan ødelegge pumpen.
•  Den maksimale transportytelsen er 8,5 l/min.

Senkepumpen er vedlikeholdsfri.

Senkepumpen starter automatisk via bryter i vann-
kranene.
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Ferskvannsdunk

Ferskvannsdunken er plassert i underskapet på kjøkkenet og den 
rommer 13 liter. 

Påfylling av ferskvann skjer via det blå servicelokket.

Det blå servicelokket må kontrolleres jevnlig fordi det 
kan lekke grunnet hyppige påfyllinger.

Ferskvannsdunk

Bruk aldri frostvæske eller andre kjemikalier i vannkrets-
løpet. Fare for forgiftning!  

Spillvannsdunkene skal alltid bare tømmes på dertil 
egnete tømmeplasser, aldri ut i naturen! Tømmeplasser 
finnes som regel på rasteplasser langs motorveien, 
campingplasser og bensinstasjoner.

Vask i kjøkkenbenken

Om ønskelig kan silen j i vasken fjernes ved at man fjerner skruen k.

Hvis silen j  settes tilbake på plass i vasken og monteres på et 
senere tidspunkt, må man være svært nøye med å overholde maks. 
tiltrekningsmoment.

 

Maksimum tiltrekningsmoment for silen monteringss-
krue i vasken er 1 Nm. Strammes skruen fastere til, kan 
det oppstå lekkasjer og skader på silen. 

Tøm aldri kokende vann ned i vasken. Ellers kan det 
oppstå deformasjoner eller lekkasjer i spillvannssystemet. 
La alltid kaldt vann renne ned samtidig.

Vask

Silen

1
2
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8.3 Toalett

Aldri tilfør toalettilsetningsstoffer gjennom bladet, da 
dette kan føre til skade på leppepakningen i avfallstan-
ken. Fyll kun avfallstanken via helletuten.

Portabelt toalett  Porta Potti*
Det portable toalettet består av to avtagbare deler: skyllevannstanken 
og avfallstanken.

Før du bruker toalettet, er det viktig at du fyller på toa-
lettilsetningsstoffer (der disse er tilgjengelige) i begge 
tankene.

Thetford is not responsible for printing errors and reserves the right to make changes to product speci�cations without notice.
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Forberedelse av avfallstank

• Skill tankene       .
•  Fjern korken fra helletuten mens den peker oppover        .
• Fyll på den korrekte mengden toalettilsetningsstoffer for avfall-

stanken       .
• Fyll på den korrekte mengden vann for å sikre at bunnen av avfall-

stanken er dekket       .
• Skru på korken igjen       .

1
2

3

4
5

Forberedelse av spylevannstanken

• Sett sammen tankene igjen      .
•  Fjern korken fra vannfyllingsåpningen       .
•  Plasser vannfyllingsadapteren       .
•  Fyll på den korrekte mengden toalettilsetningsstoffer for skylle-

vannstanken (der tilgjengelig) og fyll skyllevannstanken med rent 
vann       .

• Skru på korken igjen       .

6
7

8

 9
5
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Bruk av toalett

For å ventilere oppbygd varme- eller lufttrykk og forhindre sprut, må 
du lukke lokket og åpne og lukke bladet én gang.

Lukk alltid bladet fullstendig etter bruk.

Ikke bruk vanlig toalettpapir. Dette kan føre til tilstop-
ping.

Toalettet har en holder med plass til én dorull, slik at du alltid kan 
sikre at du har toalettpapir tilgjengelig.

For å unngå vannskader på campingvognen eller bo-
bilen, bør:
- fekaliebeholderen ikke være mer enn ¾ fylt under 

kjøring. Ellers kan innholdet renne ut gjennom venti-
lasjonssystemet.

- det ikke være vann i toalettskålen under kjøring.
- skyllevannstanken må ikke være for full under kjøring.
  Thetford anbefaler å reise med en tom spylevanns-

tank, eller i det minste ikke mer enn halvfull.

Toalettet tåler en maksimumsvekt på 120 kg. Påse at du 
ikke overbelaster toalettet.

Thetford is not responsible for printing errors and reserves the right to make changes to product speci�cations without notice.
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Åpne bladet

Toalettet kan brukes med bladet åpent eller lukket.

• Dra i bladhåndtaket for å åpne bladet       /        .18 19

Spyle toalettet

Du oppnår mest mulig effektiv spyling ved å bruke den manuelle 
pumpen for tre eller fire korte spylinger       . 20
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Tømming av avfallstanken

Du må tømme avfallstanken når nivåindikatoren er rød.

Tømming kan bare utføres på et godkjent avfallsdeponi.

Korken for vannfyllingsåpningen inneholder et lite venti-
lasjonshull, for å ventilere skyllevannstanken. Rent vann 
kan renne ut når du løfter eller plasserer toalettet i en 
skrå vinkel.

Ikke la avfallstanken bli for full.

Thetford is not responsible for printing errors and reserves the right to make changes to product speci�cations without notice.
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• Skill tankene      .
•  Ta med deg avfallstanken til et godkjent avfallsdeponi.
•  Fjern korken fra helletuten mens den peker oppover      .
•  Når du skal tømme avfallstanken, trykker du på og holder nede 

ventilknappen med tommelen mens helletuten peker nedover, slik 
at du unngår sprut        .

•  Skyll tanken       /       /       .
•  Sett sammen tankene igjen       .

1

2

13
14     15 16

6

Tømming av spylevannstanken

Foreta kun fullstendig tømming av spylevannstanken når du ikke for-
venter å benytte toalettet på en lang stund.

• Fjern korken fra vannfyllingsåpningen       .
• Tøm spylevannstanken via vannfyllingsåpningen      .
• Skyll ned toalettet til det ikke pumpes ut mer vann        .

7
17

20
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9.1 Generelt I dette kapittelet finner du merknader om innebygd utstyr i Hobby-
campingvognen. Merknadene gjelder bare bruk av apparatene. 

Noen av de beskrevne apparater er ekstrautstyr.

For ytterligere informasjon om de enkelte apparatene vises det til 
de separate bruksanvisningene som ligger i den blå servicemappen 
i kjøretøyet.

 Reparasjoner av påmontert utstyr skal kun utføres av 
fagpersonell.

Til vedlikehold og reparasjoner er det bare tillatt å bruke 
originale deler som er autorisert av produsenten.  

Garantien opphører og intet garantikrav kan gjøres 
gjeldende hvis det utføres endringer på innebygd utstyr 
eller hvis bruksanvisningene ikke overholdes. Dessuten 
opphører driftstillatelsen for apparatet, noe som i man-
ge land er ensbetydende med driftstillatelsen for hele 
kjøretøyet.

For drift av elektriske apparater vises det til merknader 
i kapittel 7.

9.2 Dometic kjøleboks

Kjøleboks Dometic

I kompressordrift egner kjøleapparatet seg til kjøling og dypfrysing av
næringsmidler. I termoelektrisk drift egner kjøleapparatet seg kun til 
kjøling av næringsmidler.
Apparatet er beregnet for drift på:

•  en 12V strømforsyningskontakt (se spenningsopplysninger på 
merkeplaten)

•  på et 230V vekselstrømnett

Apparatet må ikke utsettes for regn.

Les den separate bruksanvisningen fra produsenten 
før du tar i bruk utstyret. 
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12V drift (termoelektrisk drift)
Under kjøring kan 12V-drift bare brukes når motoren er i gang. Slå av 
12V-driften under hvilepauser og lengre stans og velg eventuelt en 
annen modus.

• Sett 12V-kabelen j inn i 12V-kontakten i campingvognen.

Kjøleapparatet starter med nedkjøling av det innvendige rommet.

• Når du tar kjøleapparatet ut av drift:
 – Trekk ut tilkoblingspluggen.
 – Vikle tilkoblingskabelen på begge holderne på baksiden av   

   apparatet for oppbevaring.

230V drift (kompressordrift)
• Koble 230V tilkoblingskabelen k til 230V vekselstrømnettet.
• Åpne dekslet på termostaten l ved å trykke på det.

Når motoren ikke går, må du koble kjøleapparatet fra 
batteriet, slik at det ikke blir utladet.

• Drei termostaten l med urviseren til ønsket stilling.

Når du trykker en gang til på det, lukkes dekslet.

Jo lenger du dreier termostaten i retning «MAX», desto 
lavere blir kjøletemperaturen.

Kjøleapparatet starter med nedkjøling av det innvendige rommet.

• Når du tar kjøleapparatet ut av drift:
 – Drei termostaten mot urviseren til «0».
 – Trekk ut tilkoblingspluggen.
 – Vikle tilkoblingskabelen på begge holderne på baksiden av   

   apparatet for oppbevaring.

0 MAXMIN

3

0 MAXMIN

2

1
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Ekstrautstyr Les nøye gjennom produsentenes utførlige bruksanvisninger, monte-
ringsanvisninger og koblingsskjemaer for bruk av ekstrautstyr. Doku-
mentene er plassert i servicemappen.

• Foretas ombygging av camingvognen etter at den har forlatt fa-
brikken kan dette innebære en endring/fare for kjøreegenskapene 
og trafikksikkerheten.

• Tilbehør, tilleggsdeler, ombygde deler eller påmonterte deler som 
ikke er godkjent av HOBBY, kan føre til skader på bilen eller til dår-
ligere trafikksikkerhet. Selv om det foreligger en rapport, en ge-
nerell typegodkjenning eller en annen form for typegodkjennelse, 
kan det ikke garanteres for forskriftsmessig kvalitet av produktet.

• HOBBY tar ikke ansvar for skader forårsaket av ikke tillatte 
endringer eller deler som ikke er godkjent av HOBBY.

I tabellen under er det oppgitt vekt for ekstrautstyr. Hvis noen av disse delene befinner seg inne i eller ute på 
campingvognen uten å være del av den standardmessige utførelsen, skal de inkluderes ved beregningen av 
tillatt last for øvrig.

Chassis/sikkerhet
Lettmetallfelger sort polert  0,0
Reservehjul i stedet for dekkreparasjonssett 
 (montert under gulvet)  26,0
Stabiliseringssystem KNOTT ETS Plus  5,7
Dragdeksel i riflet alu-design utførelse 3,5

Økning/reduksjon av totalvekt 
Vektendring uten teknisk endring  0,0 

Konstruksjon
"BEACHY" solseil DWT for sidevegg,  ikke angitt
Sykkelstativ på drag  10,0
Dragboks (aluminium-transportboks, vær og   
 temperaturbestandig) 5,1

Gjenstand                                                      Vekt[kg]

Oppholdsrom
Oppbevaringsboks av naturmateriale, sammenleggbar,   
 passer til lite skap str. S, 2-pack,  ikke angitt
Oppbevaringsboks av naturmateriale, sammenleggbar,   
 passer til hyller oppe, str. M, 2-pack  ikke angitt
Oppbevaringsboks av naturmateriale, sammenleggbar,   
 passer under sittebenk str. L, 2-pack ikke angitt
Oppbevaringsboks av naturmateriale, sammenleggbar,   
 passer til stort skap str. XL, 2-pack,  ikke angitt

Garderoberom 
 Portabelt toalett THETFORD Porta Potti 565P  19,9

Gjenstand                                                      Vekt[kg]
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11.1 Vognservice Vedlikeholdsintervaller
For campingvognen og installasjonene er det bestemte vedlikeholdsin-
tervaller.

For vedlikeholdsintervallene gjelder
•  Første service skal utføres hos en HOBBY-forhandler senest 12 

måneder etter førstegangs registrering.
•  Alle ytterligere vedlikehold skal gjennomføres hos en HOBBY-

forhandler en gang i året.
•  Vedlikeholdet av alle innebygde apparater gjennomføres avhengig 

av vedlikeholdsintervallene som er angitt i bruksanvisningene.

Den frivillige tetthetsgarantien Hobby gir på camping-
vognen iht garantivilkårene (5 år) gjelder bare forutsatt 
av at tetthetskontroller (kostnadspliktig) er gjennomført 
forskriftsmessig. Campingvognen skal da presenteres for 
en autorisert Hobby-forhandler første gang etter 12-18 
måneder etter at man har fått overlevert kjøretøyet. Tett-
hetskontrollen skal gjentas i intervaller på 12 måneder 
etter den første tetthetskontrollen.

For å unngå misforståelser anbefaler Hobby at du kon-
takter avtalepartneren og spør etter om de nødvendige 
fasilitetene for det du ønsker utført (f.eks. tilstrekkelig 
stor løftebukk).

Smøre og olje
Kontroller og smør glidesteder og lagerdeler på chassiset regelmessig. 
Campingvogner som kjøres lite, krever årlig vedlikehold.

Ved smøring og olje gjelder
• Bevegelige deler som bolter og leddpunkter på håndbremsespa-

ken og reverseringsspak på påløpsanordningen skal smøres litt 
med olje.

• Hver 5000 kjørte kilometer skal lagringene på huset til påløpsan-
ordningen k smøres.

•  Sjekk spillet på lagerpunktene for trekkstangen med jevne mellomrom.
•  Samtlige glide- og lagringsdeler renses for smuss i og oljes regel-

messig.

Justering av hjulbremsen må aldri gjøres på spennlåsen 
eller på gaffelhodet til stengene. Hjulbremsen må kun 
justeres på den selvlåsende 6-kant-reguleringsmutteren. 

NB! Friksjonselementen på stabilisatorkoblingen KS 25 
må under ingen omstendighet smøres med olje eller fett.

Smørepunkter på påløpsanordningen

1
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11.2 Drag Koplingskule på trekkvogn
Sørg for at koplingskulen er dimensjonsstabil, uskadd, ren og fri for 
fett. Før første kjøretur må belegget på Dacromet-behandlete (over-
flatebehandlet med matt-sølv korrosjonsbeskyttelse) og lakkerte 
koblingskuler fjernes helt ved hjelp av slipepapir, finhetsgrad 200 240, 
og deretter renses med f.eks. nitrofortynning eller sprit for å forhindre 
at belegget fester seg til overflaten på friksjonsbeleggene. Overflaten 
til koplingskulen skal være “metallisk blank”. En skadet eller skitten 
koblingskule kan forårsake økt slitasje på friksjonsbeleggene, en smørt 
koblingskule kan redusere stabiliseringseffekten i vesentlig grad. 

Gummifjæraksler er vedlikeholdsfrie.

Akslingene på campingvognen er utstyrt med Kompakt-
hjullagre. Trommelnav, kompaktlager og akselmutter dan-
ner en lukket enhet. Kompaktlagerne er vedlikeholdsfrie 
pga. et spesialfett.

Ytterligere henvisninger finner du i vedlagte bruksveiled-
ning til akselleverandøren.

Kulekopling
Sørg for at området inne i kulerommet i nærheten av friksjonsbeleg-
gene holdes rent og fettfritt. Ved tilskitnede slitebelegg kan overflaten 
rengjøres med slipepapir, korning 200-240. Rengjør deretter overflaten 
med mineralterpentin eller sprit. Alle bevegelige lagringssteder og 
bolter er lette å olje. Gjennom regelmessig vedlikehold og pleie øker 
du levetiden, funksjonen og sikkerheten til KS 25.

Kulekopling

På nye friksjonsbelegg oppnås optimal dempingseffekt etter 
en viss innkjøringstid.

Er friksjonsbeleggene slitte eller vært i berøring med olje el-
ler fett, må de skiftes ut for å gjenopprette effektiv demping 
og dermed effektiv stabilisering for tilhengeren. 
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1
Skifte av slitebelegget
Friksjonselementene j kan lettvint skiftes ut når de er slitte eller har 
vært i berøring med olje eller fett. Til utskifting av friksjonselementet 
foran og bak har firmaet KNOTT et passende reservesett å tilby. 
Følg de utførlige montasjeopplysningene fra produsenten av reser-
vesettet.  

Kjørestøy
Under kjøring kan det oppstå lyder, men disse har ingen påvirkning på 
funksjonen og på stabiliseringseffekten til trekkoblingen.

Mulige årsaker til lydene kan være:
1.  En dacrometbelagt koplingskule på trekkbilen.
2.  En forsinket eller lakkert trekkule på trekkbilen.
3. En skadet, rusten eller tilsmusset trekkule på trekkbilen. 
4. Tilsmussede eller slitte friksjonselementer j i trekkulekoblingen.
5.  Tørrkjøring av trekkstang eller trekkrør i bøssingene på påløpsan-

ordningen.

Hjelp: 
til 1., 2., 3. og 4.:
-  se avsnitt "Koblingskule på trekkbilen" og "Trekkulekobling".

til 5.:
-  Smør med fett via smørenippel, og trekk av belgen og smør fritt-

liggende trekkstang med fett.
-  Rengjør den avtakbare koblingskulen ved forriglingsmekanismen 

og smør den med fett (iht. Den separate bruksanvisningen for den 
avtagbare koblingskulen).

1

11.3 Bremser Første inspeksjon

Første inspeksjon av bremsene skal utføres etter 500 km. Senest etter 
et år. Inspeksjonene skal dokumenteres av det autoriserte fagverk-
stedet som har utført inspeksjonen i KNOTT-servicehåndboken. Den 
utfylte attesten er også en forutsetning for å kunne gjøre gjeldende 
eventuelle garantikrav samt overholdelse av instruksjoner knyttet til 
service og stell.

Friksjonselementene 

Skjematisk tegning friksjonselementer

Kjør forsiktig de første 100 km etter at bremsebeleggene 
er skiftet ut fordi full bremsekraft da ennå ikke kan oppnås. 

Benytt bare originale friksjonselementer fra KNOTT.

Disse er helt eksakt avstemt i forhold til stabilatorkoblingen 
KS 25.

Benyttes belegg fra andre leverandører, kan det hende at 
stabiliseringseffekten ikke er som ønsket, eller at kulehalsen 
kan ta skade.
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11.4 Utskifting av ryggelyspærer 
Ta av strømmen før lyspærene skiftes!

Lyspærene kan være varme!

Ikke la væsker (f.eks. regn vann) trenge inn i tildekningen.

Utskifting av nummerskiltbelysning

• Når nummerskiltbelysningen skal skiftes ut, skal man begynne 
med å løsne skruene j. 

• Løsne ledningene og stikk på den nye lampen. 
• Stram skruene j igjen for å fastgjøre nummerskiltbelysningen.

Ryggelys Beachy

Ryggelys innvendig

2

3 4

1

Utskifting av lyspærer i ryggelys

• For å skifte lyspære på ryggelyset, må man først løsne de fire 
 skruene j på lokket. Skift lyspæren og skru fast skruene på 

lokket.

k  Baklys
l  Blinklys
m  Tåkelys bak

1

Bilskiltbelysning
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11.5 Service og batteriskift på røykvarsleren

Service
Røykvarsleren trenger ikke service. Tørk evt. støv bort fra huset fra 
tid til annen og kontroller at lufteåpningene ikke er tilsmusset eller 
til og med tilstoppet med insekter og lignende. Om nødvendig bør 
apparatet rengjøres med en tørr klut ca. 2 x om året og støvsuges 
utvendig.

Vær oppmerksom på bruksanvisningen fra produsenten.

Røykvarsler lukket

 testknapp 

 opptak til låseanordning

 blokkbatteri type 9VDC 6F22 

 kontakter

 låsekrok

1

2

3

4

5

Batteriskift
For å opprettholde en sikker funksjon skal blokkbatteriet skiftes ut
regelmessig, senest når det høres et akustisk signal.
•  Drei huset på røykvarsleren forsiktig såpass langt mot klokken at 

den kan tas fra holderen.
•  Ta ut det gamle blokkbatteriet og skill det fra kontaktene.
•  Koble det nye blokkbatteriet til kontaktene. Kontaktene skal da fall 

i hakk på polene til blokkbatteriene.
•  Sett batteriet inn i røykvarslerens batteriskuff.
•  Sett røykvarslerens hus med utsparringene på låsekrokene og drei 

det forsiktig med klokken helt til det faller i hakk i holderen.

Røykvarsler åpen

Test
• Trykk minst 4 sekunder på testknappen helt til det høres en alarm-

lyd. Alarmen høres når elektronikken virker og slutter så snart man 
slipper testknappen.

Test røykvarsleren etter hvert batteriskift.

Batterier må ikke kastes i søppelbøtten. Brukte batterier 
skal leveres inn hos forhandleren eller på en gjenvin-
ningsstasjon.    

1

5 43

2
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11.6 Ventilasjon Tilstrekkelig lufting inne i vognen er nødvendig for et behagelig inne-
klima. Især på kjølige dager eller når kjøretøyet ikke har vært i bruk over 
lengre tid, merkes mer fukt inne i fritidskjøretøyet. Især kan vinduer 
bli fuktige. Fukt kan til tider til og med oppdages på møbelflatene, 
på innsiden av ytterveggene og inne i skap. Senere kan denne fukten 
bli til sopp som raskt kan spre seg til andre overflater.  Dette gjør det 
ikke bare mindre behagelig, men det kan også skade komponenter. 
Fukten kommer for det meste fra romluften. Luft har den egenskapen 
at den binder vann. Jo varmere luften er, desto mer vann kan luften 
binde (relativ luftfuktighet). Når luft med mye vanndamp blir nedkjølt 
og metningsgrensen nådd, avgir den en del av væsken til luften i form 
av kondens. Dette omtales som den såkalte "kuldebroen". Fortrinnsvis 
oppstår fukt på grunn av liten luftbevegelse som følge av konstruks-
jonsmessige forhold eller for dårlig utlufting.

Kondensvann dannes gjennom
-  små romvolum.
-  Pusting og kroppsutdunstning av passasjerene.
-  Fuktige klær.

For å unngå skader pga. kondensvann må du sørge for 
tilstrekkelig luftutskifting. 

Speilkantene kan ruste som følge av høy luftfuktighet. 
Tørk derfor bort fuktrester med en klut uten rengjørings-
middel etter luftingen. Luft kraftig, men kort. Derfor bør 
takluker, vinduer og døren holdes kort åpne på vidt gap 
for å få gjennomtrekk. Etter ca. 10 til 15 minutter er brukt, 
fuktig luft i rommet erstattet av tørr og frisk luft som ved 
oppvarming igjen kan avgi vanndamp. 

En person som sover avgir omtrent en liter væske per natt via huden 
og åndedrettet. Vanndampen som opptas i tillegg i luften, må bort-
ledes fra kjøretøyet ved regelmessig utlufting.  En 0,5 til 1,0 gangers 
luftutveksling per time er allerede av helsemessige årsaker påkrevd 
for å holde belastningen av skadelige stoffer og lukt i luften i rommet 
på et lavt nivå. 
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11.7 Vognpleie For pleie gjelder følgende:
• Rengjør plastdeler med opptil ca. 60°C varmt vann og et mildt 

oppvaskmiddel. 

Ikke anbefalte rengjøringsmidler:
•  Skurende rengjøringsmidler (riper på overflaten)
•  Acetonholdige rengjøringsmidler (plastmaterialet skades med det 

samme)
•  Middel til kjemisk rengjøring
•  Fortynnere
• Alkohol
•  Løsningsmiddelholdige rengjøringsmidler
•  Rengjøringsmidler fra den kjemiske gruppen som ketoner, ester og 

aromatiske løsningemidler
•  Aromatiske hydrokarboner (f.eks. all slags drivstoff for kjøretøyer)

Direkte kontakt med plastmateriale som PVC, myk- PVC og liknende 
(f.eks. klistremerker) skal absolutt unngås.

På grunn av de løsningsmiddelholdige substanser eller disses kontakt 
med plastmaterialene beskrevet ovenfor kan en overføring av my-
kningsstoffer og dermed at delene blir sprøe, ikke unngås.. 

Kjøretøyet må kun vaskes på vaskeplassene som er be-
stemt for dette.

Bruk rengjøringsmidler så lite som mulig. Aggressive midler 
som f. eks felgrenser belaster miljøet.   

Bruk bare oppvaskmidler eller vanlige rengjøringsmidler 
og følg da alltid bruksanvisningen og vær oppmerksom 
på rengjøringsmiddelets kompatibilitet. 

Utvendig rengjøring
Kjøretøyet bør rengjøres minst én gang i året, eller hvis skittent. I 
kystnære områder (mindre enn 1500 m fra sjøvann) bør kjøretøyet 
rengjøres utvendig minst to ganger i året.

For den ytre rengjøringen gjelder
•  Kjøretøyet spyles med svak vannstråle.
• Skarpe eller løsningsmiddelholdige rengjøringsmidler. Svampen 

skylles ofte.
•  Etterpå skylles det med rikelig vann.
•  Kjøretøyet tørkes med pusseskinn.
•  Etter vaskingen bør kjøretøyet stå ute i en periode for å tørke helt.

Tørk utvendige lamper grundig for her samles det lett 
vann.
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Les nøye gjennom bruksanvisningen før campingvognen vaskes med 
høytrykkspyler. 

Hold en minsteavstand på 700 mm mellom campingvognen og høy-
trykksdysen når du vasker bilen. 

Husk at rensedysen drives av vann med høyt trykk. Feil bruk av høy-
trykkspyler kan føre til skader på campingvognen. 

Temperaturen på vannet må ikke overskride 60 °C. Vannstrålen skal 
beveges hele tiden mens vognen vaskes. 

Aldri sikt strålen direkte mot dørspalten, vindusspalten, akrylvinduet, 
elektrisk påmontert utstyr, pluggkontakter, pakninger, ventilasjonsri-
ster, oppbevaringsluker, avgasskorstein eller takluker.

For å polere overflatene gjelder
•  Lakkoverflatene etterbehandles av og til med voks. Vær obs på 

bruksinformasjonen til voksprodusenten.

For å rubbe overflatene gjelder
• I unntakstilfeller kan rubbing benyttes for å fjerne spesielt tilsmus-

sede partier. Vi anbefaler poleringspaste uten løsningsmidler.

Rubbing gjennomføres kun i spesialtilfeller. Dette fordi 
poleringen fører til fjerning av det øverste laget til lakken. 
Derfor skjer det en slitasje ved hyppig rubbing.

Ved tjære- og harpikstilskitning gjelder
•  Tjære- og harpiksavleiringer og annet organisk smuss fjernes med 

white-spirit eller rødspirit.

Ved skader gjelder
•  Skader må utbedret med det samme for å forhindre flere skader 

som følge av korrosjon. Ved dette bør du få hjelp av din Hobby-
forhandler.

Ikke bruk aggressive løsningsmidler som f. eks. inneholder 
ester, keton, tynner, motorvask e.l.

Karosseri
Undergulvet på campingvognen er overflatebehandlet. Skader på 
overflaten skal utbedres straks. Overflatebehandlede flater skal 
aldri sprøytes med olje.

Vaske med høytrykkspyler

Ikke rett høytrykkspyleren direkte på klistremerker og 
utvendig dekor for å unngå at de løsner.
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Takluker, vinduer, speil og dører
Vindusflatene er meget skjøre og skal derfor behandles særdeles 
varsomt.

For pleie gjelder
•  Gnid inn tetningsgummien lett inn med talkum.
•  Akrylglassruter rengjøres kun vått med en ren svamp og en myk 

klut. Ved tørr rengjøring kan rutene få skraper.

Vindusrutene skal bare vaskes med vann. Speilet skal 
tørkes med en myk, tørr klut. Aldri bruk rengjøringsmidler 
eller sterke vaskemidler som inneholder skyllemidler eller 
løsningsmidler! Tørk av vinduene med sirkelbevegelser 
med en fuktig mikrofiberklut eller skinnklut.

Størknete flekker på speilet kan fjernes med en fuktig 
mikrofiberklut. Ikke bruk knivblad til rengjøring av vin-
dusruter eller speil!

Silikonspray eller -stift får du kjøpt i faghandelen for 
bilrekvisita.

Tak

For å unngå at lakken på taket blir ødelagt, bør taket reng-
jøres minst en gang i året.

Rengjør støttebenene med vann og en fuktig klut, la dem tørke og 
smør dem deretter inn med fett, og da især spindlene.

Innvendig rengjøring

For å minske fuktproblemer bør det brukes minst mulig 
vann til innvendig rengjøring.

Bruk aldri knivblad for å rense speil eller vinduer! Speil 
og vinduer skal tørkes av med en fuktig mikrofiber klut 
eller skinn..

Chassis
Salt skader det galvaniserte chassiset og kan forårsake hvitrust. Selv 
om hvitrust i seg selv ikke utgjør noen skade, kan den virke optisk 
hemmende, men ingen reklamasjonsårsak. Skyll galvaniserte overflater 
med rent vann etter turer om vinteren eller når overflaten har kommet 
bort i saltholdig vann. 
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For rengjøring anbefales følgende metoder

Metode A:
•  Bare bruk gjengse, vannbaserte rengjøringsmidler.
•  Som alternativ tilsettes 2 spiseskjeer med ammoniakk per liter. 

Fukt en klut med oppløsningen og dypp lett på flekken. Snu 
kluten for å tørke flekken med den rene delen av kluten.

Denne metoden er spesielt godt egnet for å fjerne:

-  vin, melk, brus
-  blod
-  kulepenn, blekk
-  urin, svette
-  gjørme
-  oppkast

Metode B:
•  Bare bruk milde, vannfrie løsningsmidler for tørr rengjøring.
•  Fukt kluten og gå fram som ved metode A.

Denne metoden er spesielt godt egnet for å fjerne:

-  voks, stearin
-  blyant

Sjokolade- eller kaffeflekker bør forsøkes fjernet kun ved hjelp av 
lunket vann.

Rengjøringsmerknad for stoffer som inneholder teflon

For putetrekk og gardiner gjelder
•  Putetrekk rengjøres med en myk børste eller en støvsuger.
•  Svært skitne madrasser, puter, tepper og gardiner må renses, ikke 

vask dem selv! Ikke ta av trekk fra madrasser eller puter.
•  Hvis det er nødvendig, rengjør forsiktig med skummet til et fin-

vaskemiddel.

•  Flekker skal alltid behandles med det samme.
•  Dypp flekkene av uten å gni.
•  Rens utenfra og innover.
•  Aldri fjern flekkene med et husholdningsreng-

jøringsmiddel.
•  Støvsug polstringen regelmessig for å unngå oppho-

pninger av smuss.
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For vasken gjelder
•  Rengjør metalloverflater med vanlige rengjøringsmidler eller spesi-

almidler for stål.

• Rengjør innsiden av avfallstanken 2–3 ganger i året for å fjerne 
kalkavleiringer.

• Behandle pakningene med spesialtilpasset smøremiddel for å 
holde dem myke og smidige.

Bruk aldri vaselin eller vegetabilsk olje når du skal smøre 
pakningene. Dette kan føre til lekkasje i avfallstanken. 

Ventilbladpakningen er en del av toalettet som er utsatt 
for slitasje. Avhengig av omfang og type vedlikehold vil 
kvaliteten til pakningen etter en viss tid forringes, og 
pakningen må erstattes.

For mobilt toalett* gjelder
Thetford anbefaler å rengjøre toalettet regelmessig, for å forebygge 
kalkavleiringer og sørge for optimal hygiene.

• Rengjør innsiden av skålen med en myk børste og et egnet reng-
jøringsprodukt.

• Rengjør hele toalettet med egnede rengjøringsprodukter.

Bruk aldri vanlige vaskemidler for å rengjøre toalettet. 
Disse kan føre til permanent skade på pakninger og andre 
av toalettets komponenter. Regelmessig vedlikehold av 
toalettet forlenger også toalettets levetid.

For møbelflater gjelder
•  Tremøbler rengjøres med en fuktig klut eller svamp.
•  Tørk tørt med en støvfri, myk klut.
•  Bruk milde pleiemidler for møbler.

• Gulvbelegg rengjøres med rengjøringsmidler for PVC-gulv. Tepper 
legges ikke på vått PVC-gulvbelegg. Tepper og PVC-gulvbelegg 
kan eventuelt klebes sammen.

• Bruk aldri kjemiske rengjøringsmidler eller stålull da dette kan 
ødelegge PVC-belegget.

Hvis PVC-belegget brukes regelmessig, kan sand og støv 
skade overflaten på belegget. Støvsug gulvet eller rens 
det for støv daglig hvis det er i bruk.

For PVC-belegg gjelder
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Etter at pleiearbeidene er ferdige, fjernes alle spraybokser 
med rengjørings- eller pleiemidler fra kjøretøyet. 
Ellers er det eksplosjonsfare ved temperaturer over 50 ºC.

11.8 Campingvognen i vinterlagring

For mange campere er sesongen slutt når temperaturen synker. 
Campingvognen må forberedes til vinterlagring.

Generelt gjelder
•  Campingvognen skal bare stå på opplag over vinteren i et lukket 

rom hvis der er tørt og god ventilasjon. Ellers er det bedre å la 
campingvognen stå ute i det fri.

•  Dekk til stabilisatorkoblingen. Smør bremsestengene og veivstøt-
ten med fett.

•  Still om mulig støtter under campingvognen. Kjør ut støttene for 
å avlaste hjulene og akslene noe. Still om mulig en bukk under 
understellet for å støtte det opp.

• Legg på tildekningsfolie med mellomrom for ikke å blokkere for 
lufting.

For oppstilling ute gjelder
•  Vask campingvognen skikkelig og grundig (se 11.7).
•  Sjekk om det er skader på lakken. Eventuelle feil må utbedres, 

nødvendige reparasjoner gjennomføres.
•  Campingvognen behandles utvendig med voks eller et spesielt 

pleiemiddel for lakk.
•  Metallkomponenter på understellet skal behandles med antirust-

middel.
•  Sjekk om det er skader på underkanten av vognen og utbedre 

disse. Oppsøk en forhandler hvis det har oppstått store skader.

For ferskvannsdunken gjelder
• Skyll regelmessig med rent og klart vann.

Ferskvannsdunk

Rengjøring av ferskvannsdunken
• Etter at ferskvannsdunken er tømt for vann, skal vannrester i 

rillene tørkes bort med en klut.

For tankene gjelder
•  Vannledningene og armaturene skal renses, desinfiseres, av-

kalkes og tømmes. Armaturene skal stå åpne.
•  Rengjør ferskvannstanken og tøm den ved å trekke ut overløps-

røret (se kapittel 8.2 Ferskvann).
• Rengjøre og tømme spillvannstanken.
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For interiøret gjelder
•  Rengjør campingvognen innvendig. Støvsug puter og madrasser 

og oppbevar disse helst på et tørt sted utenfor campingvognen. 
Er dette ikke mulig skal de stilles opp slik at de ikke kommer i 
kontakt med kondensvann.

•  Tørk av PVC-belegg og glatte flater med vanlig såpevann..
•  La spjeldene stå åpne. Skal campingvognen stå i et lukket rom 

over vinteren, kan takluken stå oppe.
•  Ved tørt utevær skal campingvognen luftes grundig omtrent hver 

fjerde til sjette uke.
•  Still luftavfuktere i interiøret og tørk eller skift ut granulatet re-

gelmessig. 
• Varm om nødvendig campingvognen skikkelig opp for å unngå 

muggdannelse som følge av kondensvæske.
• slå av 12 V-hovedbryteren.

11.9 Vinterbruk BEACHY er fra fabrikk ikke tilrettelagt for vintercam-
ping.
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12.1 Miljø og mobilitet

Miljøvennlig bruk
Føreren av bobiler, bybobiler og campingvogner har naturligvis et spe-
sielt ansvar i forhold til miljøet. Derfor bør bruken av campingvognen 
alltid skje miljøvennlig.

For miljøvennlige bruke gjelder
• Undersøk i forkant av lengre opphold i byer og kommuner hvor det 

finnes spesielle oppstillingsplasser for campingvogner og benytt disse.
•  Gjør ingen skade på naturen.
•  Spillvann, avfallstank og avfall tømmes bare på
 angitte plasser.
•  Gå fram som et godt eksempel slik at førere av bobiler, bybobiler og 

campingvogner ikke på generelt grunnlag stemples som miljøsvin.

For spillvann gjelder
•  Spillvann om bord samles kun i innebygde
 spillvannstanker eller til nød i andre egnede beholdere.
•  Spillvann tømmes aldri ut i det fri eller i kummer. Veidrenering pleier 

ikke å ledes forbi renseanlegg.
•  Spillvannstanken tømmes så ofte som mulig, også hvis den ikke er 

helt fylt (hygiene). Spillvannstanken skylles om  mulig med rent vann 
etter hver tømming.

Tøm spillvannstanken kun på angitte tømmestasjoner og 
ikke ute i naturen. Avfallstasjoner finnes som regel på 
rasteplasser, campingplasser og bensinstasjoner.

For avfallstanken gjelder
•  Tøm kun tillatte sanitærmidler i avfallstanken.

Avfallshåndtering
•  Avfallstanken må aldri bli for full. Senest når nivåangivelsen lyser 

opp, må tanken tømmes umiddelbart.
•  Avfallstanken må aldri tømmes i kummer. Veidrenering pleier ikke 

å ledes forbi renseanlegg.

Installasjon av et aktivkullfiltersystem (rekvisitabutikk) 
kan føre til at bruken av sanitærvæske muligens unngås!

Sanitærvæsken doseres etter riktig blandingsforhold. En 
overdosering er ingen garanti for å unngå eventuell  
luktdannelse.

Tøm avfallstanken kun på angitte tømmestasjoner og ikke 
ute i naturen.
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For avfall gjelder
•  Avfall sorteres, og resirkulerbare stoffer tilføres gjenvinningen.
•  Tøm avfallsbeholderen så ofte som mulig i egnede søppelbøtter eller 

containere. Slik unngås ubehagelige lukter og at avfall samles opp 
om bord og begynner å irritere deg.

For rasteplasser gjelder
•  Rydd alltid opp rasteplassen før du forlater den, selv hvis smusset 

stammer fra andre.
• Husholdningsavfall må ikke kastes i avfallsbeholderne på rasteplas-

ser.
• Unngå unødvendig tomgangskjøring av trekkbilens motor. En kald 

motor slipper ut mange skadelige stoffer. Motorens driftstemperatur 
varmes raskest opp under kjøring.



71

13. Tekniske data

13.1 Chassisdata

Modell Type

BE
AC

H
Y Total 

vekt
[kg]

Tillatt 
aksellast

Akslings-
type

Hjul-
bremse

Påløps-
anordning

Sikkerhets-
kobling

Drag

BEACHY 360 30EG • 900 900 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B KS25 (210197.001) One Piece
BEACHY 420 30EG • 950 950 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B KS25 (210197.001) One Piece
BEACHY 450 30EG • 1000 1000 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B KS25 (210197.001) One Piece

13.2 Lastemuligheter

Standard utførelse
Modell Variant

BE
AC

H
Y Total 

vekt
[kg]

Aksellast
[kg]

Aksling Dekk Bremser Påløps-
anord-ning

Drag

BEACHY 360 W00G • 900 900 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece

BEACHY 420 Y00G • 950 950 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece

BEACHY 450 Z00G • 1000 1000 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece

13.3 Standard kjøretøysvekter

Modell Egenvekt
[kg]

Basisutstyr
[kg]

Kjørevekt 
[kg]

Totalvekt
[kg]

Nyttelast
[kg]

BEACHY 360 744 13 757 900 143

BEACHY 420 786 13 799 950 151

BEACHY 450 809 13 822 1000 178

13.4 Dekk og felger
Standard-
utførelse

Stålfelger til 
standard utførelse

LM-felger til 
standard utførelse

Modell Variant

BE
AC

H
Y To-

tal-
vekt
[kg] 

Aksel-
last
[kg] 

Stål-
felg 

Dekkstørrelse Luft-
trykk
(bar) 

LM-
felg 
stør-
relse

LM-felg 
kode

LM-
felg 

Farge

Dekkstørrelse Luft-
trykk
(bar)

BEACHY 360 W00G • 900 900 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 sort 195/70 R 14 C LI 101 4,5
BEACHY 420 Y00G • 950 950 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 sort 195/70 R 14 C LI 101 4,5
BEACHY 450 Z00G • 1000 1000 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 sort 195/70 R 14 C LI 101 4,5

Stålfelger: Trekkmoment 110 Nm LM-felger: Trekkmoment 120 Nm
Hjulbolter: alle 13" + 14" stålfelger og alle lettmetallfelger (inkl. 15") Kjeglebunn 

 alle 15" stålfelger Kulebunn  
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13. Tekniske data

Størrelse

Felger

Hjulfeste Utf.

Hjulkasse Dekk 
dimensjon

Gulv-
lengde

Tot.-
bredde

Spor-
vidde

Støtte-
vidde

Innv. 
lengde

Karos-
seri 

lengde

Tot.-
lengde

5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 684 x 224 195/70 R 14 XL 3229 2165 1950 3173 3660 3715 5084
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 684 x 224 195/70 R 14 XL 3829 2165 1950 3426 4260 4315 5684
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stål 684 x 224 195/70 R 14 XL 4129 2165 1950 3560 4560 4615 5984

Total vekt
[kg] 

Aksellast
[kg] 

Ny 
aksling

NY ! 

Ekstra 
tverrdrager 

bak

Nye 
dekk 
NY !

Nye 
bremser 

NY !

Påløps-
anordning

NY !

Nytt 
drag
NY !

Vekt
[kg]

1200 1200 nei nei nei nei nei nei 0,0

1200 1200 nei nei nei nei nei nei 0,0

1200 1200 nei nei nei nei nei nei 0,0

ved maksimalt øket totalvekt

maks. 
øket totalvekt

Stålfelger
ved øket totalvekt

LM-felger 
ved øket totalvekt

Total-
vekt
[kg] 

Aksellast
[kg] 

Stål-
felg 

Dekkstørrelse Luft-
trykk
(bar) 

LM-felg 
størrelse

LM-felg 
kode

LM-felg 
Farge

Dekkstørrelse Luft-
trykk
(bar)

1200 1200 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 sort 195/70 R 14 C LI 101 4,5
1200 1200 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 sort 195/70 R 14 C LI 101 4,5
1200 1200 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 sort 195/70 R 14 C LI 101 4,5

Hvis ekstrautstyr "Reservehjul" kombineres med ekstrautstyret "LM-felger", medfølger standard hjulet på stålfelgen som reservehjul.

LM-felger prinsipielt i forbindelse med merkedekk.
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13. Tekniske data

Modell A-mål
[mm]

360 BEACHY 8360
420 BEACHY 9180
450 BEACHY 9290

13.6 A-mål fortelt

Det angitte målet er avhengig av spesialutstyret, opp-
veiing og dekkstørrelsen og må ansees for å være ret-
ningsgivende. For å kunne beregne et nøyaktig A-mål 
for ditt fortelt anbefaler vi å måle campingvognen

13.5 Dekktrykk

Als Som en tommelfingerregel kan vi si at vi med utgangspunkt i fylte dekk må regne med et trykktap på 0,1 bar 
annenhver måned. Kontroller trykket regelmessig for å unngå punkterte dekk eller skader på dekk.

Dekkstørrelse Lufttrykk i bar

195/70 R 14 XL eller reinforced 3,2
195/70 R 14 C 4,5
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Indeks

Indeks

B
Bakdør, todelt 32
Basisutstyr 19
Bilskiltbelysning
  skifte pære i bilskiltbelysning 59
Brannbekjempelse 4
Brannbeskyttelse 4
Bremser 58

C
Chassis 71

D
Definisjon av vekter 14
Dekk 23
Dekkalder 24
Dekkreparasjonssett 28
Dekktrykk 24
Dører
  stell 64
  åpne og lukke 30
Dører og luker 31

E
Ekstrautstyr 15
EU-kontroll 6

F
Felger 25
Ferskvannsdunk 49
Forteltskinne 44
Førstehjelpsskrin 5

H
Hengeskap 36
Hjulskift 26
Håndbrekk 19

I
Inngangsdør 33
  innvendig 31
  utvendig 30
Innvendig rengjøring 64
Insektbeskyttelsesforheng 31

J
Jordfeilbryter 44

K
Karbonmonoksidvarsler 6
Kjøleboks 53
Kjøretøysikring 11
Kjøring 9

Kjøring i svinger 9

L
Lasteevne 13
Lasting 13
Luker
  åpne og lukke 30
Lyder under kjøring 58
Lysstyringssystem 47

M
Manøvrering 10
Miljøvern 69

N
Nødutstyr 5
Nøkkel 30

O
Ombygging til seng 38
Omplassering av puter 38

P
Profildybde 24
Pushlock 36
Påløpsbremseanlegg 20

R
Refleksvest 5
Registrering 6
Ryggelys 59
  skift av lyspære i ryggelyset 59
Rygging 10
Røykvarsler 5

S
Sikringsfordeling 46
Sittegruppe 37
Skinne til solseil 34
Skuffer 36
Slavepanel 42
Smøre med olje 56
Smøring 56
Spillvannsdunk 48
Stell 62
Stigtrinn 31
Stikkontakter i interiøret 46
Strømforsyning 42
Strømforsyningsnett 46
Støtteben 34
Støttelast 14
Sykkelstativ 35
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Indeks

T
Tak 34
Taklast 44
Takluke 40
Teknisk tillatt totalvekt 14
Tekniske spesifikasjoner 71
Tempo-100-dugelighet 7
Tilkobling/frakobling 16
Tilleggsutstyr 55
Toalett 50
Trekkanordninger 57
Tvangsutlufting 30

U
Undergulv 63
Utlufting 61
Utvendig rengjøring 62

V
Valg av oppstillingsplass 10
Varseltrekant 6
Vedlikehold 58
Vedlikehold av røykvarsler 60
Vektdefinisjon 14
Ventilasjon og luftuttrekk 30
VIN (kjøretøy identifikasjonsnummer) 12
Vinduer 39
  stell 64
Vinterdrift 68
Vippebord 37
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