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1. Inledning
Välkomstsida

Bäste husvagnsägare,
Vi gratulerar dig till köpet av din nya HOBBY-husvagn. Det förtroende du ger oss är vår sporre och vår
skyldighet att år för år förbättra våra husvagnar med nya idéer, tekniska innovationer och praktiska
detaljer. Vi vill ge dig den perfekta inramningen av de bästa dagarna under året i form av välutrustade
och väl utprovade modeller.
Läs noga igenom instruktionsboken även om du är van att köra med husvagn. På så sätt kan du undvika
felhantering och skador på husvagn och utrustning. Rätt hantering av husvagnens alla tekniska detaljer
ökar körglädjen och bidrar till att husvagnen behåller sitt värde.
Om den här bruksanvisningen någon gång inte besvarar dina frågor finns det alltid ett omfattande
nät av återförsäljare över hela Europa. Utnyttja också erfarenheterna och sakkunskapen hos din återförsäljare, som du bör ha ett ingående samtal med innan du ger dig ut på din första resa med din nya
Hobby-husvagn.
Vi önskar dig och dina reskamrater många angenäma resor med din nya Hobby-husvagn.

HOBBY-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH
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1. Inledning
1.1 Allmänt

Våra husvagnar vidareutvecklas ständigt. Vi ber om förståelse för att
vi förbehåller oss rätten till ändringar av utrustning, form och teknik.
I denna bruksanvisning beskrivs också utrustningsvarianter, som delvis inte hör till den standardmässiga leveransen.
Utgående från beskrivningar i instruktionsboken kan därför inte några anspråk göras gällande mot HOBBY. De utrustningar beskrivs,
som var kända vid pressläggningen. Dessa överfördes likvärdigt på
alla planlösningsvarianter. Vi ber dig beakta att alla individuella varianter inte kan beskrivas. Din återförsäljare besvarar gärna speciella
frågor beträffande utrustning och teknik
Din HOBBY–husvagn är konstruerad enligt modern teknik och godkända säkerhetstekniska regler. Trots alla skyddsåtgärder kan det
hända att personer eller husvagnen skadas om inte säkerhetsanvisningarna i denna instruktionsbok eller varningsanvisningarna på dekalerna i husvagnen beaktas.
Vi vill uttryckligen informera om att vi inte tar något
ansvar för skador eller driftsstörningar som beror på
att denna bruksanvisning inte beaktats.
• Använd endast husvagnen i ett tekniskt felfritt skick.
• Störningar, som påverkar personers eller husvagnens
säkerhet skall omedelbart åtgärdas av yrkesutbildad
personal.
• Bromsanläggningen får bara kontrolleras och repareras av en auktoriserad sakkunnig.
• De angivna kontroll- och inspektionsfristerna skall
iakttas.

Innan du ger dig ut på din första resa

Använd denna instruktionsbok inte bara som ett uppslagsverk, utan
bekanta dig grundligt med den.
Fyll i garantikorten för inbyggnadsapparaterna och tillbehörsdelarna
i de separata anvisningarna och skicka in garantikorten till
apparattillverkarna. Därigenom säkerställer du dina garantianspråk
för alla apparater. Garantianmälan av din husvagn gör din Hobbyåterförsäljare.
Via din återförsäljare lämnar HOBBY 5 års garanti på
husvagnens täthet i enlighet med garantivillkoren.
För att garantin skall gälla krävs att regelbundna underhållsintervall genomförs och följs. Underhållsintervallen
skall utföras av den auktoriserade Hobby-återförsäljaren
och dokumenteras av denne i Hobby Kundtjänstcheckhäftet. Därutöver rapporteras återförsäljarens genomförda inspektion till Hobby.
Den årliga täthetsprovningen debiteras. Obs! Om
täthetsprovningen inte utförs gäller inte den 5-åriga
täthetsgarantin.
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1. Inledning
1.2 Markeringar i bruksanvisningen
Denna handbok förklarar husvagnen på följande sätt:
Texter och bilder
Texter som hänför sig till bilder står omedelbart till höger om
bilderna.

1

Detaljer i bilder (här: ingångsdörr) är markerade med positionsnummer
.

j
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Uppräkningar
Märkning av detaljer med hjälp av positionsnummer
Nr.
H1

Name

H2

MH1

Datum
Gezeichnet
Geprüft
Maßstab

Datum

MH2

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

Art der Änderung

TI1

Name

TI2

AV

ETL.

Konstr. Näherei

Zulieferer

Hobby Wohnwagenwerk
Ing. H. Striewski GmbH, Harald-Striewski-Str.15, 24787 Fockbek
Zeich.Nr.:
Art.Nr.:

Åtgärdsanvisningar

Profile Nr:

Uppmaningar att utföra åtgärder görs också punktvis och börjar med
ett runt meningsbörjantecken "•".

Anmärkningar
Här hänvisas till viktiga detaljer som garanterar att
husvagnen och tillbehörsdelarna fungerar korrekt.
Observera att det på grund av olika utrustningar kan
förekomma avvikelser i beskrivningen.
Varningar
Varningar gör dig uppmärksam på faror, som kan leda
till att material eller till och med människor kommer till
skada om de inte beaktas.
Miljötips
Miljötips gör dig uppmärksam på möjligheter hur du kan
minska belastningen på miljön.
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1. Inledning
Specialutrustningar
Du har valt en husvagn med individuell utrustning.
Denna bruksanvisning beskriver alla modeller och utrustningar, som
erbjuds inom samma program. Därför kan det finnas med utrustningsvarianter, som du i förekommande. fall inte valt.
Skillnader och därmed alla tilläggsutrustningar är markerade med en
stjärna „*“.
Specialutrustningar är delvis modellberoende och därmed inte tekniskt
realiserbara i varje modell. Vid frågor vänder du dig till din auktoriserade
Hobby-återförsäljare.
Om utrustningar och modeller inte är beskrivna i denna
bruksanvisning ber vi dig beakta de bifogade tilläggsbruksanvisningarna.

Publiceringens aktualitet
Husvagnens höga säkerhets- och kvalitetsnivå säkerställs med ständig vidareutveckling. I sällsynta fall kan det leda till avvikelser mellan
beskrivningen och fordonet.
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2. Säkerhet
2.1 Ändamålsenlig användning
Husvagnen är konstruerad för att erbjuda ett mobilt boende vid privat
och ej yrkesmässig användning. Det rör sig om ett beboeligt fritidsfordon med en boende-enhet, som kan användas tillfälligt eller årstidsvis
och som uppfyller kraven för konstruktionen och användningen hos
ett vägfordon. Den är inte avsedd för permanent boende. Därutöver
får inte fler än det avsedda antalet personer övernatta i fordonet. På
allmänna vägar och gator får fordonet bara användas i enlighet med
bestämmelserna i vägtrafi kförordningen och andra relevanta lagar
och bestämmelser.
Husvagnen får endast dras av personbilar och inte av lastbilar, bussar
eller liknande. Den får inte användas för att transportera personer/
djur och/eller gods. Under färden får inga personer vistas i husvagnen.
När den körs på allmänna vägar och gator är den endast avsedd för
transport av personliga tillhörigheter. Det är förbjudet att transportera
osäkrade laster och/eller kollin.
Det är viktigt att se till att husvagnens tillåtna totalvikt och det/de
tillåtna axeltrycket/-en inte överskrids för någon axel.
All annan användning av husvagnen än den som beskrivs här är förbjuden och betraktas som ej ändamålsenlig.

2.2 Allmänt

• Husvagnen får endast framföras på allmänna väg med ett giltigt
körkort med korrekt körkortsklass.
• För inbyggnadsutrustningen (kylbox osv.) skall driftsanvisningarna
och bruksanvisningarna från respektive tillverkare beaktas.
• När tillbehör eller annan extrautrustning monterats kan husvagnens
mått, vikt och väghållning ändras. Vid montering av tillbehör i efterhand kan det hända att detta måste föras in i registreringsbeviset.
• Använd endast däck och fälgar, som är godkända för din husvagn.
Uppgifter om däck- och fälgstorlekar framgår av fordonsdokumenten eller kapitlet 13.4 Däck och fälgar.
På och i husvagnen har varnings- och hänvisningsdekaler satts upp. Dessa finns till för din säkerhet och får
inte avlägsnas.

Informationsskylt gällande däcktrycket

2.3 Brandskydd

Skyddsåtgärder för att förebygga brand

• Lämna inte barn och andra personer som kräver omsorg ensamma
i bilen.
• Håll brännbara material borta från radiatorer, värmeelement och
kokplattor .
• Ändringar på elsystemet eller monterade apparater får endast
utföras av auktoriserad fackverkstad.
• Vid ingångsdörren skall en ABC-pulversläckare placeras.
• Placera en brandfilt i närheten av spisen/gasolköket .
• Läs anvisningarna på brandsläckaren.
• Håll ev. utrymningsvägar fria.
• Informera dig om de säkerhetsåtgärder som vidtagits på området.

*

*
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2. Säkerhet
Brandbekämpning
•
•
•
•
•
•

Evakuera samtliga personer i bilen och husvagnen.
Om gasdrivna enheter* används kopplar du bort gastillförseln.
Gasbehållare*, som inte kan tas bort skall kylas med vatten.
Bryt elförsörjningen.
Larma och kalla på brandkåren.
Bekämpa bara elden om detta kan göras utan risk.

Rökdetektor
Husvagnen är utrustad med en batteridriven brandvarnare i taken.
Vid rökutveckling i fordonet hörs en kraftig alarmsignal, som varnar
personerna i husvagnen för en eventuell brand.
Egenströmförsörjningen med det inbyggda 9V blockbatteriet säkerställer att rökdetektorn fungerar oberoende av fordonets elektriska system
och att den är igång även när elförsörjningen är avstängd.
• För att aktivera rökdetektorn drar du av skyddsfolien från
block batteriet och sätter in batteriet.
• Testa rökdetektorn med testknappen.
Rökdetektor

Beakta också den bifogade bruksanvisningen från tillverkaren.
Närmare information om hanteringen av batteriet och
hur batteriet byts framgår av kapitlet 11 Skötsel och
underhåll.
Rökdetektor förhindrar inga bränder och den släcker heller inga bränder. Om den används på rätt sätt ger den dig
bara de avgörande sekunderna för att du skall kunna rädda dig och dina medpassagerare och larma brandkåren.

2.4 Nödfallsutrustning

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

Förbandslåda

Förbandslådan bör alltid vara åtkomlig och förvaras på ett fast ställe
i dragfordonet/husvagnen. Efter uttag/användning av produkter ur
förbandslådan så skall dessa omedelbart bytas ut. Kontrollera regelbundet bäst-före-datum.

Reflexväst

I vissa länder och delstater är det krav på att bära en varningsväst
enligt EN 471 med vitrödreflekterande ränder när fordonet lämnas
på vägar utanför tätorter och uppmålade haverilinjer på vägen.
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2. Säkerhet
Föraren bör sätta på sig dessa varningskläder när fordonet
- till följd av olycka eller haveri blir stående på ett oöversiktligt vägparti, vid dåligt sikt på grund av vädret, skymning eller mörker eller
- till följd av olycka eller haveri blivit stående på vägkanten till
motorväg och en varningstriangel skall ställas upp.

Varningstriangel

Även varningstriangeln bör alltid vara åtkomlig och förvaras på ett
fast ställe i husvagnen, lämpligtvis tillsammans med förbandslådan.
100 m
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durch: gottschling

I nödfall

Minimiavstånd mellan varningstriangel och
husvagn

• Ställ upp varningstriangeln minst 100 m bakåt från olycksplatsen!
Nr.
H1

Name

H2

MH1

Datum
Gezeichnet
Geprüft
Maßstab

Datum

MH2

Art der Änderung

TI1

Name

TI2

AV

ETL.

Konstr. Näherei

Zulieferer

Hobby Wohnwagenwerk
Ing. H. Striewski GmbH, Harald-Striewski-Str.15, 24787 Fockbek
Zeich.Nr.:
Art.Nr.:
Profile Nr:

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

2.5 Före körning
2.5.1 Vad som skall beaktas innan den första färden
Registrering

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

Besiktning
Första besiktningen görs senast fyra år efter den månad som fordonet
togs i bruk (se registreringsbeviset). Nästföljande besiktningar
görs två år efter föregående fullständiga besikning.
Förstagångsintyget får du från din återförsäljare.

6

2. Säkerhet
Tempo 100-godkännande
Se tabell här nedan och på följande sidor.
Husvagnar från Hobby är tekniskt utrustade för en hastighet på 100
km/tim.Det innebär att en maximal hastighet på 100 km/tim är tillåten
vid lämpligt dragfordon och specialtillstånd.
Kör aldrig fortare än 100 km/tim,även om den högsta tillåtna hastigheten är högre i vissa länder.
Hastighet 100 km/h-dekal

Den högsta tillåtna hastigheten i Tyskland är 80 km/tim.
Under vissar förutsättningar är det i enlighet med den 9:e undantagsförordingen till StVO (tyska vägstrafi kförordningen)sedan oktober
1998 möjligt att köra husvagnsekipage på allmänna motorvägar och
motortrafikleder i 100 km/tim.
Närmare information om detta kan du få hos din HOBBY återförsäljare,TÜV/DEKRA-teststationer och hos ADAC och DCC.

Vid den första färden skall hjulmuttrarna dras åt efter
50 km.
Informera dig om de gällande nationella bestämmelserna
i ditt land beträffande typgodkännande, besiktning av din
husvagn och möjligheten att köra 100 km/h med den.

2.5.2 Innan varje färd

Trafiksäkerhet
• Den elektriska förbindelsen mellan dragfordon och husvagn skall
fungera felfritt.
• Innan färden skall signal- och belysningsanordningarnas och bromsarnas funktion kontrolleras.
• Efter en längre tids stillestånd (ca. 10 månader) så skall bromsarna kontrolleras av en auktoriserad specialistverkstad.
• Ställ in ytterbackspegeln på dragfordonet.
• Husvagnstaket skall vara fritt från snö och is innan färd.
• Kontrollera före start regelbundet trycket i däcken. Felaktigt
tryck i däcken kan leda till högre slitage, skada eller punktering.
(se även kapitlet 13.5 Däck)
Kör iväg först när din husvagn uppfyller alla villkor för att
betraktas som trafikduglig.
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2. Säkerhet
Såsom fordonsförare är du ansvarig för husvagnens och dragbilens
skick. Därför bör du beakta följande punkter.
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Inne i husvagnen

Förbered fordonet innan färd.
Nr.
H1

Name

H2

MH1

Datum
Gezeichnet
Geprüft
Maßstab

Datum

MH2

Art der Änderung

TI1

Name

TI2

AV

ETL.

Förberedelser invändigt
• Stänga och låsa alla fönster och takluckor.
• Lägg undan lösa föremål och stuva in dem i fack.
• Tunga och/eller voluminösa föremål (t.ex. radio, solsegel, drickabackar) skall placeras på ett säkert sätt innan resan och säkras
mot att glida iväg (se även kapitel 3.3 Lastning).
• Koppla i förek. fall om kylboxen till 12V.
• Samtliga vätskor, även i kylboxen skall säkras mot att rinna ut.
• Stäng gastillförseln till gasdrivna enheter*.
• Lås dörrar och utdragslådor väl (köksutdragslådor har centrallås).
• Stäng och lås bakluckan.
• Förvara fotsteget säkert inne i fordonet.
• Säkra bordet och sänk ned det om möjligt.
• Släck innerbelysningen, sätt de höjdinställningsbara lamporna i
den övre positionen.

Konstr. Näherei

Zulieferer

Hobby Wohnwagenwerk

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

Art.Nr.:

Profile Nr:

Utvändigt
Gå runt ekipaget och förbered färden på följande sätt.
Förberedelse av fordonet
• Husvagnen skall vara korrekt tillkopplad (se kapitel 3.4 stabiliserings-dragkulekoppling).
• Lossa husvagnens handbroms.
• Skruva upp och säkra utskruvningsbara stödben och stödhjulet fram
• I förek. fall dras 230 V nätanslutningskabeln ur det yttre uttaget.
• Stäng och säkra ingångsdörren.
• Säkra i förek. fall cyklar på cykelhållaren*, surra dem så att de inte
glider och säkerställ att befintliga belysningsanordningar inte täcks
över. Olastade cykelhållare fälls in och säkras. (se kapitel 5.6)
• Säkra i förekommande fall reservhjulshållaren.
• Stuva i förekommande fall undan solseglet i husvagnen.
Överbelasta inte fordonet. Det är mycket viktigt att
beakta den tekniskt tillåtna totalvikten och tillåten höjd,
bredd och längd på husvagnen.
Se till att det finns tillräckligt med ventilation. Inbyggda
tvångsventilatooner (takhuvar med tvångsventilation
eller svampformade takventiler) får aldrig täckas över.
Håll tvångsventilationer fria från snö och löv - risk för
kvävning.

Placera en lapp med alla viktiga mått och vikter väl synlig på instrumentbrädan.
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2. Säkerhet
2.6 Under färden

Köra
Det är enligt lag förbjudet att vistas i husvagnen under
körningen.
Provkör husvagnen eller säkerhetsträna innan du startar för en
längre färd för att göra dig förtrogen med husvagnsekipaget. Öva
också backning. Öva också backning.
Kör tips
• För att säkerställa att kombinationen kör och bromsar ordentligt är
det viktigt att kopplingshöjderna för dragfordonet och släpvagnen
matchar.
• Underskatta inte ekipagets längd och bredd.
• Var försiktig när du kör in genom infarter och portar.
• Vid sidovind, is eller våt vägbana kan ekipaget börja pendla.
• Anpassa körhastigheten till väg- och trafikförhållandena.
• Om ekipaget börjar pendla i en nedförsbacke, bromsa försiktigt
men snabbt när ekipaget bildar en linje, dvs. är sträckt.
• Accelerera aldrig när eikpaget pendlar.
• Kör aldrig snabbare nedför backar än uppför.
• Långa nedförsbackar med lätt lutning kan bli farliga. Anpassa
hastigheten från början så att du i nödfall kan accelerera, utan att
sätta andra trafikanter i fara.
• När du kör om eller blir omkörd av långtradare eller bussar kan
sug uppstå. Det kan leda till att fordonskombinationen börjar
wobbla och hamna ur kontroll.
• Kör förutseende och lägg in regelbundna pauser vid längre färder.

Körning i kurvor
Ekipaget är väsentligt längre än en vanlig personbil.
Vid körning i kurvor gäller
• Kör inte för fort i kurvor och tag dem inte för skarpt.
• När du tar av i en korsning bör du ta svängen något vidare än
vanligt.
• Tänk på att husvagnen svänger ut över bakpartiet.

Bromsar
En släpvagnskombination har ett annat inbromsningsbeteende än en
personbil. Av den orsaken är det framför allt lämpligt för förare som
inte är vana vid husvagnsekipage att göra några försiktiga bromsprov
på ett lämpligt område. Bromssträckan är längre än för en personbil.
Därutöver påverkas det kraftigt av hur husvagnen är lastad.
Vid inbromsning gäller
• Tänk på den förlängda bromssträckan, frarnför allt vid våt vägbana.
• Ha inte en högre växel ilagd vid körning i nerförsbacke än vad du
har i uppförsbackar.
• Vid långa körningar i bergig terräng kan hjulbromsarna blir
mycket heta när husvagnen skjuter på. Stanna ekipaget och låt
bromsarna svalna.
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2. Säkerhet
Under den tid, som bromssystemet körs in kan bromsbeläggen slitas mer än vanligt. Efter 500 km körning skall
bromsarnas grundinställning kontrolleras av ett auktoriserat fackmannaföretag och i förekommande fall ställas
in (första inspektionen), även fast Hobbys husvagnar har
automatisk bromsefterjustering.
Om det hållning din uppkomma störningar eller fel i
husvagnens vägbeteende kontaktar för haveriservicen
och låter en auktoriserade verkstad utföra underhållsoch reparationsarbetena.

Backning
Din Hobby husvagn har ett bromssystem med backautomatik. Den
möjliggör backning utan att bromsen trycker på, eftersom påskjutsanordningen inte kan skilja mellan påskjutning och backning av husvagnen. Vid backning av husvagnen måste till att börja med ett litet
restbromsmoment övervinnas för att aktivera backningsautomatiken.
Därefter kan husvagnen backas utan problem. Vid nästa rörelse framåt
återställs sedan automatiskt den vanliga bromsberedskapen.
Vid backning är husvagnens broms avaktiverad.
Vid backning gäller
• Husvagnen svänger ut i motsatt riktning jämfört med den riktning
som du styr dragfordonet.
• Vid backning bör du ta en dirigerare till hjälp.

2.7 Efter resans slut
Rangering

Ekipaget är väsentligt längre än en vanlig personbil.

Rangeringshandtag
fram

Rangeringshandtag
bak

Vid rangering gäller
• Även när ytterbackspeglarna är korrekt inställda finns det en stor
död vinkel.
• Tag hjälp av en dirigerare vid parkering på svåröversiktliga ställen.
För rangering av husvagnen får endast rangeringshandtagen framtill och baktill på vagnen användas, tryck
inte mot plastdelar eller väggar.

Val av uppställningsplats
Vid valet av uppställlningsplats gäller
• Bedöm om möjligt uppställningsplatsen vid dagsljus.
• Välj en uppställningsplats som är så vågrät som möjligt.
• Kontrollera vid insteget att vagnen står vågrät.
• Längsgående lutningar balanseras med det främre stödhjulet.
• Kompensera lutning genom att palla under med lämpliga brädor
eller kilar under ett hjul.
Balansera inte nivåskillnader med stödbenen.
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2. Säkerhet
Fordonssäkring
Beträffande fordonssäkringen gäller
• Drag åt handbromsen.
• Veva bara ned stödbenen så långt att axeln fortfarande bär med
(Veven finns i klädskåpet eller i dragstångslådan*).
• Om marken är mjuk placeras brädor under stödbenen.
• Säkra hjulen med underläggskilar. Underläggskilarna finns på utsidan
på dragstångslådan*.

En fjäderackumulator på handbromsspaken ser till att
bromsarna inte kan lossa sig av sig själva, inte ens när
det sker en rotationsriktningsändring från framåt till
bakåt. Vid aktiverad backningsautomatik skall handbromsspaken skiftas via dödpunktsläget och ända till
ändläget.
Vid temperaturer kring 0°C och därunder får handbromsen bara dras åt lätt så att den inte fryser fast.

Koppla om elförbrukare
Vad gäller omkopplingen av elförbrukarna gäller följande.
• Koppla om kylboxen från 12 V till 230V, eftersom 12 V-försörjningen
stänger av sig automatiskt efter en kort stund vid stillastående motor
hos dragfordonet.
Vid en normerat (DIN ISO 11446) anslutet släpvagnsuttag på dragfordonet laddas dragfordonets batteri inte ut
vid frånslagen tändning om användaren skulle glömma
att ställa om kylboxen från 12V-drift.

Vattensystem
Vatten som står kvar i färskvattentanken eller i vattenledningarna är
efter en kort tid onjutbart.
Det är mycket viktigt att tömma ut allt restvatten innan
vattentanken fylls.
Kontrollera därför före varje användning att vattenledningarna och
färskvattentanken är rena,. Desinficera och skölj dricksvattenanläggningen regelbundet och framför allt innan varje resa.
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3. Chassi
3.1 Allmänt

Ramdelar och axlar är delar av chassit. Det får inte göras några tekniska
förändringar. I annat fall kan typgodkännandet upphöra att gälla!
Tekniska ändringar får endast göras med tillverkarens
tillstånd.

För att bibehålla säkerheten är det lika viktigt att sköta husvagnens
chassi som bilens. Underhållet bör utföras av din Hobby-återförsäljare.
Vid byte av delar skall originaldelar användas.
Husvagnar får principiellt inte dras av lastbil, pickup eller buss. Vid en sådan användning finns risk för skador.

3.2 Husvagnens identifieringsnummer (FIN)
Fordonsidentifieringsnumret (17 positioner) finns på draggaffeln
framme till höger.
I fortsättningen anges FIN på fabriksskylten.
Ange FIN vid förfrågningar och när du besöker återförsäljaren.

Fabriksskylt
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Godkännandenummer
Husvagnens identifieringsnummer (FIN)
max totalvikt
max. axeltryck
max axeltryck axel 1
max axeltryck axel 2

Hobby-fabriksskylt

Fabriksskylten får inte avlägsnas eller förändras.
Fabriksskylten befinner sig på sidoväggen, till höger
bredvid ingångsdörren.
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3. Chassi
3.3 Lastning
3.3.1 Allmänt

För lastning gäller
• Fördela lasten jämnt mellan husvagnens vänstra och högra sida.
Tunga eller skrymmande föremål skall förvaras nära axeln.
• Ladda aldrig husvagnen bak (risk för svängning).
• Ju lägre husvagnens tyngdpunkt ligger desto bättre blir väghållningen.
• Inne i husvagnen skall bagage och lätta föremål (kläder) förvaras i
förvaringsutrymmen.
• Förvara tunga föremål på ett sådant sätt att de inte kan glida.
• Det rekommenderade arrangemanget av lasten kan inte alltid följas
konsekvent eftersom lagringsalternativen är fördelade över husvagnens inre. Förvara vid behov tunga föremål i dragfordonet.
• Säkra dörrar och luckor.
• Kontrollera efter lastning den tekniskt tillåtna totala massan och
axeltrycket.

De maximalt tillåtna axeltrycken, som anges i registreringshandlingarna och den tekniskt tillåtna totalvikten
får inte överskridas.
Överbelastning kan leda till funktionsbortfall eller till att
däcken spricker. Det kan i sin tur leda till att fordonet
hamnar ur kontroll. Därigenom sätter du dig själv och
andra trafinnnkanter i fara.
Om du inte är säker på om du har överbelastat fordonet
bör du väga det på en offentlig våg.

Lastutrymmen i husvagnen

1

j

-

2

Lätta föremål
såsom handdukar och underkläder.
Medeltunga föremål
såsom kläder, linne och livsmedel.
Tunga föremål
som t.ex. solsegel, båtmotor eller
flaskkorgar.

l

Lastutrymmen

Letzte Speicherung am: Mittwoch, 16. Juni 2021 08:15:29

durch: gottschling

3

Nr.
H1

Name

H2

MH1

Datum
Gezeichnet
Geprüft
Maßstab

Datum

MH2

Art der Änderung

TI1

Name

TI2

AV

ETL.

Konstr. Näherei

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

Art.Nr.:
Profile Nr:
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Zulieferer

Hobby Wohnwagenwerk

k

3. Chassi
3.3.2 Kultryck
Endast ett korrekt kultryck på bilens dragkula ger husvagnsekipaget
optimal stabilitet och trafiksäkerhet. Kultrycket är belastningen som
husvagnens dragstång har på bilens kopplingskula.

4

Beakta följande för rätt belastning
• Ställ in stödlasten korrekt. Använd t.ex. en vanlig badrumsvåg,
som med hjälp av en trälist (ca. 400 mm lång) placeras vågrät
under kopplingsklon. En grov skattning av stödlasten kan i förek.
fall göras med den stödlastvåg m som finns integrerad i stödhjulet. Släpvagnsstången skall vara vågrät vid vägningen.
• Kontrollera belastningen på draganordningen före varje färd!
• De angivna stödlasterna (se punkt 2 eller4 typskylt) och de tillåtna totalvikterna för dragfordon och släp får inte överskridas.

Kultrycksvisning på stödhjulet fram

Så här ställs belastningen in korrekt:
1. Beräkna maxvikten för aktuellt dragfordon (bilens handlingar, 		
typskylt, tyngds kylt).
2. Det maximala kultrycket på Hobby husvagnar är 100 kg.		
3. Ställ genom skicklig lastning in släpets tyngd på det lägre vär		
det. Utnyttja dock detta värde fullständigt.
4. Det lägre värdet för angivet kultryck på draganordningen får 		
inte underskridas.

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

1. Tillåten totalvikt
Uppgiften om den tillåtna totalvikten baseras på det HobbyWohnwagenwerk angivit. Denna massa tar hänsyn till de specifika
driftsförhållandena, som baseras på husvagnens konstruktion och
husvagnens konstruktionsmässiga prestanda, inklusive faktorer såsom
materialstabilitet, axelns och däckens bärighet osv. Denna massa får
av säkerhetstekniska skäl under inga omständigheter överskridas.
2. Egenvikt inkl basutrustning
Massan i körklart tillstånd motsvarar vikten på det grundutrustade fordonet i körklart skick, inklusive all standardutrustning, som monteras av
fabriken, plus alla utrustningsföremål och vätskor, som är nödvändiga
för en säker och korrekt användning av fordonet. Vid serien BEACHY
innehåller grundutrustningen den fyllda 13 liters färskvattentanken
och uppgår därmed till 13 kg.

14

3. Chassi
3. Extrautrustning/specialtillbehör
Vikten på den utrustning, som monteras på eller i husvagnen av fabriken, utöver den standardmässiga utrustningen. Extrautrustningen
anges i den faktiska fordonsmassan om
− den inte hör till den standardmässiga utrustningen,
− monterats under Hobbys ansvar,
− kan beställas av kunden.
4. Faktisk massa
Summan av massan i körklart skick och det specialtillbehör och den
tilläggsutrustning, som monterats av fabriken.
5. Nyttolast/tillåten last
Differensen mellan den tekniskt tillåtna totala massan och den faktiska fordonsmassan.
6. Minimi-nyttolast
Nyttolasten skall minst motsvara värdet för formeln 10 x (n + L), varvid
följane gäller:
n - Maximalt antal sovplatser
L - Påbyggnadens totala längd
I miniminyttolasten räknas föremål in, som användarna i husvagnen
kan ta med och som inte ingår i massan vid körklart skick eller i specialtillbehöret (t.ex. kläder, toalett- och köksartiklar, livsmedel, campingutrustning, leksaker).
Kvarvarande last (5.) skall alltid vara större än/lika med miniminyttolasten (6.). Detta skall beaktas vid fordonskonfigurationen.
Om man avstår från de under punkt 2 (massa i körklart
tillstånd) i tabellen angivna utrustningsföremålen och vätskorna ökar nyttolasten (punkt 5) med detta värde.

15

3. Chassi
3.4 Stabiliserings-dragkulekoppling KS 25
Husvagnen är utrustad med en stabiliserings-dragkulekoppling i klass
B50-X, som undertrycker wobblings- och nigningstendenser hos husvagnen. Detta system uppfyller kraven i ISO 11555-1 och är godkänt
för hastigheter upp till 100 km/tim.
Beakta även tillverkarens instruktionsbok och säkerhetsanvisningar.

Observera: Med en stabiliserings-dragkulekoppling kan
fysikaliska lagar inte sättas ur spel.
När gränsvärdena (hastighet och viktförhållanden) överskrids, förblir följderna av bristande friktion mot vägen
och sidostyrningskraft förarens ansvar. Den förbättrade
säkerhetsutrustningen är inget argument att öka risknivån.

Stabiliserings-dragkulekoppling

Den uppnåbara stabiliseringsverkan på ekipaget beror i stor
utsträckning på effektiviteten hos friktionsbeläggningarna i
kulkopplingen. Kontrollera därför regelbundet friktionselementens slitage. Friktionselementen skall vara helt olje- och
fettfria.
Släpvagnens körstabilitet beror också i hög grad på belastningen, däcktrycket och däckens skick.
Vid Dacromet-ytbehandlade (matt-silvrigt överdrag) och
lackerade kopplingskulor skall anvisningarna i kapitel
11.2 Underhåll och skötsel av draganordningen beaktas.

1

Förbereda tillkoppling/frånkoppling
• Vid tillkoppling/frånkoppling öppnas dragkulekopplingen.
(Spaken i läge
)

j

2

Öppna och stänga stabiliserings-dragkulekopplingen

Stabiliserings-dragkulekopplingen får endast användas
med kopplingskulor i klass A (kula med en diameter på
50 mm enligt ISO 1103) i ECE R55.
Det är mycket viktigt att kulkopplingen är metalliskt blank
och fri från fett.
Tillkoppling
• Haka fast katastrofvajer för den härför avsedda öglan (se 3.6 		
Parkeringsbroms, avsnitt rivbroms).
• Den öppnade dragkulekopplingen sätts på fordonet dragkula. För
att göra detta skruvas det främre stödhjulet in. Genom att trycka
nedåt, för det mesta räcker kultrycket, stänger dragkulekopplingen automatiskt (spaken i position k).
• Sätt på den 13-poliga stickkontakten enligt gängningen med en
vridande rörelse.
• Säkra det främre stödhjulet (se 3.5 Främre stödhjul).
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3. Chassi
Beträd inte dragkopplingen när husvagnen är tillkopplad.
De maximala axeltrycken för husvagn och/eller dragfordon kan överskridas.
För att rangera husvagnen skall endast den härför avsedda rangeringshjälpen användas (se 2.7 Efter färden) och
aldrig manöverspaken till KS 25
Lyft inte husvagnen i kopplingen!
Vid förhöjt kultryck kan till- och frånkopplingen underlättas med ett stödhjul.
Stick inte in handen i den öppnade stabiliserings-dragkulekopplingen. Stängningsmekanismen kan lösa ut och
leda till klämskador på händerna.
Under färd skall stabiliseringen vara aktiverad.

9

4

1

2

3

Aktiverad säkerhetsanordning

5

6

Lossa aktiveringen

17

m

Om KS 25 inte kopplas till kulkopplingen på rätt sätt kan
husvagnen lossna från dragbilen.
Efter tillkopplingen så skall signalstiftets gröna cylinderyta
vara synlig. I annat fall öppnas kulkopplingen igen och
kopplas till korrekt.
Genom att skruva upp stödhjulet kan dragkulekopplingen
inte längre lossna från kopplingskulan.

Signalstift och slitagevisningens position

7

Kontrollera tillkoppling
• Dragkulekopplingen är stängd när spaken befinner sig i positionen k eller l och signalstiftets gröna cylinderyta syns från
kontrollvisningen på dragkulekopplingens
ovansida.

Aktivering av stabiliseringsanordningen
• För att göra detta så skall manöverspaken tryckas från den stängda positionen k nedåt till anslagspositionen l. Då spänns ett
fjäderpaket, som via styrspaken på kalotten trycker med friktionselementen mot kulan. Enhandsgreppet ligger därefter cirka
parallellt med dragstångsaxeln.
• Eftersom en viss mängd kraft krävs för att aktivera stabiliseringsanordningen är det lämpligt att, såsom visas på vidstående bild,
först uppbringa en viss kraft i riktning mot n och sedan den
egentliga spännkraften i riktningen o.
Frånkoppling av stabiliseringsanordningen
• Dra manöverspaken långsamt uppåt över dödpunkten, så att
denna hoppar till positionen k av sig själv.
Vid tillslagen stabiliseringsanordning under färd skall manöverspaken vara fri från fordons- eller påbyggnadsdelar.
Det innebär, att när dragstången skjuts in och KS 25
samtidigt vrids så får det inte ske en kollision med handbromsspaken eller andra påbyggnadsdelar.
När stabiliseringsanordningen är avaktiverad får ekipaget
inte köras

3. Chassi
Frånkoppling
• Lossa påskjutningsanordningen så att vikbälgen p är sträckt.
• FLägg in parkeringsbromsen och säkra vid behov husvagnen med
underläggskilar.
• Dra av den 13-poliga stickkontakten och lossa sedan rivlinan.
• Drag manöverspaken långsamt uppåt till läget k för att koppla
ifrån stabiliseringen.
• Fortsätt lyfta spaken ända till anslaget i positionen
så att
kopplingen öppnas komplett. Håll i spaken i denna position.
• Efter att det främre stödhjulet skruvats ut kan husvagnen skiljas
från dragfordonet.

j

Koppla endast loss husvagnen på vågrät underlag och
aldrig i närheten av stigningar eller fall.
Om husvagnen inte används under en längre tid bör den
ställas av med stängd dragkulekoppling.

8

Slitagevisning av friktionsbeläggningarna

Kontroll av stabiliseringsanordningen
- Efter tillkoppling och aktivering av stabiliseringsanordningen kan
friktionselementens skick kontrolleras uppifrån r:
- Om slitageindikeringenqäridetgröna ”+”-området är friktionsbeläggningarna lämpliga att användas vid körning.Om indikeringen
är i samma nivå som delningslinjen så skall friktionselementen
bytas ut (se kapitlet 11.2 Draganordning).Om indikeringen är i det
röda ”-”-området finns inte längre någon stabiliseringsfunktion.
Friktionselementen skall omedelbart bytas ut. Godkännandet för
100 km/tim gäller inte längre. Husvagnen får inte köras fram tills
dess att friktionselementen bytts ut.
Om friktionselement måste bytas ut så skall även kopplingskulans skick på dragfordonet kontrolleras. Vid nya
friktionsbeläggningar uppnås den optimala dämpningen
efter en viss inkörningstid.
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3. Chassi
3.5 Främre stödhjul
4
3
2
1
Främre stödhjul skruva upp och säkra

Skruva upp och säkra
• Koppla till husvagnen till dragfordonet och justera in det främre
stödhjulet
mot husvagnens bakdel.
• Lossa vredskruven
.
• Drag upp spindelröret
så långt det går.
• Drag åt vredskruven
.
• Säkra sedan mot förvridning att vrida veven
medurs. Säkra
sedan mot förvridning.

j

k
l
k

m

Det främre stödhjulet skall alltid vara helt uppdraget och
säkrat vid färd.
Sänka ned
• Lossa vredskruven
.
• Sänk spindelröret
såpass mycket att det främre stödhjulet är
ca. 70 mm från marken.
• Drag åt vredskruven
.
• Sänk ned det främre stödhjulet genom att vrida veven
moturs
tills hjulet nått marken.
• Koppla bort husvagnen från dragfordonet och skruva ev. ut det
främre stödhjulet ytterligare.

k
l
k

m

Den maximala massa med vilket stödhjulet och dess klämmekanism får belastas motsvarar den maximalt tillåtna
stödlasten (100 kg).

3.6 Parkeringsbroms

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

Parkering och uppställning av ekipaget
Vid parkering eller uppställning av ekipaget skall husvagnens parkeringsbroms dras åt.
Åtdragning av parkeringsbroms
• Drag parkeringsbromsen uppåt i handtaget j ända till anslaget. Genom gastrycksfjädern trycks parkeringsbromsspaken in i ändpositionen.

1

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

Parkeringsbroms
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3. Chassi
Uppfångningsbroms
Beakta i förek. fall de nationella bestämmelserna för hur
rivbromsen skall fästas.
Uppfångningsbromsen är kombinerad med parkeringsbromsen. Om
husvagnen oavsiktligt skiljs från dragfordonet spänns handbromsspaken genom katastrofvajerns
dragverkan och dras över dödpunkten. Parkeringsbromsen aktiveras och husvagnen nödbromsas. Det
förhindrar att husvagnen rullar vidare obromsat efter att den skiljts
från dragfordonet.

k

2
Fästa katastrofvajern med öglan i
släpvagnskopplingen

För att fästa rivlinan i dragfordonet fästs karbidhaken i den avsedda
öglan (placeringen beror på dragfordonsmodellen). Om det inte finns
någon ögla så lindas rivlinan ett varv runt draganordningen så att det
bildas en slinga och fäst karbidhaken direkt i linan (se foto
).

l

3

Om du eventuellt byter ut karbidhaken är det viktigt att se till att
utbyteshaken är likvärdig. Din husvagn från Hobby är utrustad med
en karbidhake av brandkårsmodell. En s.k. fjäderhake får inte fästas
direkt i öglan, eftersom denna bara klarar de nödvändiga krafterna
som krävs för att dra åt bromsen helt och hållet om den används för
att låsa en slinga.

Fästa rivbromsen utan ögla

Fånglinan skall fästas i dragfordonet innan färden
påbörjas.

3.7 Påskjutsbroms och Hjulbromsen
Påskjutningsbromsansläggningen består av påskjutningsanordningen,
en överföringsanordning och hjulbromsarna. Genom påskjutningen på
dragfordonet säkerställs att husvagnen bromsas in automatiskt. Det
innebär att påskjutningsbromsen fungerar oberoende av dragfordonets bromssystem. Den genererade bromskraften beror i huvudsak på
hur kraftigt dragfordonet bromsas in och hur tung husvagnen är. En
stötdämpare, som är integrerad i påskjutningsanordningen och som
har en defi ETS Plus är ett säkerhetssystem för husvagnar, som
kan kompletteringsutrustas i efterhand på husvagnar av märket
Hobby med mekanisk påskjutsbroms. Det identifierar automatiskt
kritiska pendelrörelser och stabiliserar i förekommande fall ekipaget
genom att riktat bromsa husvagnen nierad påskjutningströskel ger
å ena sidan en bekväm påskjutning och förhindrar å andra sidan att
husvagnen bromsar när foten tas bort från dragfordonets gaspedal
eller vid växling.

Kontroll av påskjutsbroms
Vi rekommenderar en funktionskontroll innan varje färd.
1. Om dragstången vid åtdragen parkeringsbroms kan skjutas in längre
än till hälften (ca 45 mm) måste bromssystemet omedelbart justeras
i en fackverkstad.
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2. Kontrollera funktionen genom att dra åt parkeringsbromsen och
skjuta husvagnen bakåt tills bromsspaken slår över fullständigt.
Därefter skjuts stabiliserings-dragkulekopplingen in i påskjutningsanordningen. Gastrycket i den hydrauliska dämparen måste automatiskt köra ut dragstången till nolläget. Om detta dröjer mer än 30 s
måste påskjutsbromsen kontrolleras i en fackverkstad.

Hjulbromsar
Samtliga husvagnsmodeller har en automatisk bromsefterjustering,
som balanserar bromsbeläggens slitage.
- Den regelbundna bromsefterjusteringen bortfaller.
- Vid backning avaktiveras efterjusteringen automatiskt.
Trots automatisk bromsjustering slits bromsbeläggen. Beläggens
tillstånd måste därför kontrolleras var 5000:e km eller senast efter
ett år. Den visuella kontrollen görs via de små synhålen på baksidan
av hjulbromsarna.
Om dragstången går att skjuta in mer än 45 mm vid kontroll av påskjutsbromsen skall en märkesverkstad uppsökas.
Varje husvagn skall underkastas en förstagångsinspektion av en fackverkstad efter 500 km körning.
(se även 11.3 Bromsar).
• Se till att bromsarna kyls i tillräcklig grad vid körning
i branta nedförsbackar.
• Lägg i en låg växel på dragfordonet och kör utför med
måttfull hastighet.
• Sträck husvagnskombinationen så ofta som möjligt
för att förhindra att släpvagnen påskjutsbromsar
kontinuerligt.
• Använd parkerings- och mötesplatser för avkylning
av bromsarna.
Det också mycket viktigt att beakta den separat bifogade
bruksanvisningen från axel-/bromstillverkaren (Knott).

3.8 Elektroniskt Trailer Stabiliseringssystem (ETS Plus)*
ETS Plus är ett säkerhetssystem för husvagnar, som kan kompletteringsutrustas i efterhand på husvagnar av märket Hobby med
mekanisk påskjutsbroms. Det identifierar automatiskt kritiska pendelrörelser och stabiliserar i förekommande fall ekipaget genom att
riktat bromsa husvagnen
Det krävs ingen separat besiktning efter inmonteringen
av ETS Plus.
Systemet ETS plus visar dig med hjälp av en LED på
dragstången om förbindelsen till dragfordonet är korrekt.
ETS Plus startar ett självtest efter tillkopplingen. Efter
cirka 3 sekunder kopplar LED:n om till grönt. Ekipaget är nu körklart. Beakta också tillverkarens separata
bruksanvisning.
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• Kontrollera ljusdioden (LED) till ETS Plus.
• ETS Plus arbetar i temperaturintervallet -20°C till
65 °C.
• Stick inte in handen i ETS Plus-centralenhets rörelseområde.
• Permanentplus på det 13-poliga uttaget hos dragfordonet skall säkras med en säkring med minst 15 A
och högst 20 A.
• Den ökade säkerheten med ETS Plus får inte förleda att ta en säkerhetsrisk. Körhastigheten skall alltid
anpassas till väder-, körbane och trafikförhållandena.
• De fysikaliska gränserna kan inte sättas ur spel med
ETS Plus. Observera detta när körbanan är våt eller hal.
• Husvagnar med en hög tyngdpunkt kan tippa innan
de börjar pendla.
• Det får inte utföras några ej fackmannamässiga manipuleringar på bromsanläggningen. Det kan påverka
funktionen hos ETS Plus.
Om ETS Plus LED inte kopplar om permanent till grönt så skall du beakta följande tabell:
LED-visning

Betydelse

Åtgärd

Blinkar grönt (snabbt)
x_x_x_x

Bromsingrepp eller självtest
(Fortsatt färd möjlig)

-

Blinkar grönt (korta pulser)
x___x___

I energisparläge
(Fortsatt färd möjlig)

Efter ca. tre sekunder drift övergår systemet till
driftsberedskap.

Blinkar grönt (långsamt)
xxx__xxx__

System resp. bromsar för heta
(Fortsatt färd möjlig)

Fortsätt färden försiktigt. Efter 120 sekunders kylning
är full driftsberedskap återställd.

Blinkar rött
_x_______

Elektriskt försörjningsfel (t.ex.
glappkontakt eller spänningen
för låg)
(fortsätt färden försiktigt)

• Kontroll av (insticks-)kabeldragningen.
• Koppla bort systemet i 20 minuter. Koppla därefter
till det igen.
Problemet kvarstår: Kontakta återförsäljare/verkstad.

Blinkar rött
_x_x_____

Mekaniskt fel (t.ex. ingen bromsvajer ansluten(bromsar kraftigt
slitna/systemet felmonterat)
(fortsätt färden försiktigt)

• Visuell kontroll av bromsanläggningen/monteringen av ETS Plus/kontroll av bromsanläggningens
inställning.
• Koppla bort systemet i 20 minuter. Koppla därefter
till det igen.
Problemet kvarstår: Kontakta återförsäljare/verkstad.

Blinkar rött
_x_x_x___

Fel på centralenheten (t.ex. parkeringsbroms inlagd/bromsstängerna förspända vid montering)
(fortsätt färden försiktigt)

• Lossa i förekommande fall parkeringsbromsen
(påskjutsbromsen skall vara komplett utkörd).
• Kontrollera i förekommande fall bromsstängernas
inställning.
• Koppla bort systemet i 20 minuter. Koppla därefter
till det igen.
Problemet kvarstår: Kontakta återförsäljare/verkstad.

LED lyser inte

ETS Plus är inaktivt
(fortsätt färden försiktigt)

• Lossa den 13-poliga släpkabeln från dragfordonet.
• Visuell stickkontakt och kontakter.
• Kontrollera om det finns permanent plus på uttaget.
• Anslut den 13-poliga släpkabeln till dragfordonet.
Problemet kvarstår: Kontakta återförsäljare/verkstad.
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4.1 Hjul

För hjulskruvar gäller
Efterdra hjulskruvarna eller hjulmuttrarna efter 50 km och efter 100 km
färd vid nya fordon och efter hjulbyten.
Använd för din egen säkerhets inga andra hjul eller infästningshjälpmedel än de ursprungligt avsedda. Kontrollera därefter att hjulskruvarna eller hjulmuttrarna sitter ordentligt.

Hjulmuttrarnas resp. hjulskruvarnas åtdragningsmoment:
Fälg

Hjulmuttrar

Åtdragningsmoment

Stålfälg

M12 x 1,5 x 24

110 Nm

Lättmetallfälgar

M12 x 1,5 x 28

120 Nm

Kontrollera åtdragningsmomenten var 5000:e kilometer
eller minst en gång per år.

4.2 Däck

I registreringsbevisets del I och II anges bara en däckdimension. Denna
behöver inte stämma överens med den däckdimension som verkligen
är monterad på fordonet. I CoC (Certificate of Conformity) anges
alternativa däcksutrustningar.
Andra däck får bara användas om dessa har godkänts av tillverkaren
för den aktuella husvagnen.
Vid oklarheter kontaktar du din återförsäljare.
• Kontrollera regelbundet däcken avseende slitage, mönsterdjup och
yttre skador
• Använd alltid däck av samma typ och samma utförande (sommareller vinterdäck).
• Kör försiktigt de första 100 km med nya däck så att däckens vidhäftningsförmåga utvecklas fullständigt.
Hur du kör så att däcken skonas
• Undvik skarpa inbromsningar och rivstarter.
• Undvik långa körningar på dåliga vägar.
• Kör aldrig med ett överbelastat fordon.
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4.3 Däcktryck

1

2

Vid kontroll av däcktrycket gäller
• En gång i månaden, dock allra senast en gång var tredje månad.
Innan varje idrifttagning kontrolleras och korrigeras däcktrycket.
• Kontrollen görs när däcken är kalla.
• Vid kontroll och justering av varma däck skall trycket vara 0,3 bar
högre än vid kalla däck.
• Om en körning med för lågt lufttryck är oundviklig (från campingplatsen
till nästa bensinstation) bör maxhastigheten vara högst 20 km/tim.

3

För däcktrycket gäller
- Korrekt däcktryck
- För lågt däcktryck
- För högt däcktryck

j
k
l

Ett för lågt däcktryck leder till att däcket överhettas.
Följden kan vara svåra skador på däcken.
Ett alltför högt däcktryck leder till högre slitage på friktionsytan och kan leda till skador på hjulupphängningen.

Olika däcktryck

Rätt däcktryck framgår av tabellen "Däcktrycksvärden" i
kapitel 13 Tekniska data eller etiketterna på hjulkåporna.

Informationsetikett däcktryck

4.4 Profildjupet, däckens ålder
Byt ut däcken senast när profildjupet är 1,6 mm.

Minimiprofildjupet ger bara en rest av körsäkerhet.
Däcken får inte växlas korsvis, dvs. från höger fordonssida
och till vänster och vice versa.
Däck åldras också när de används sällan eller inte alls.
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Dekkprodusentene anbefaler
• Skift til nye dekk etter 6 år, uavhengig av mønsterdybde.
• Unngå støt mot kantstein, slaghull og andre hindringer i veibanen.

Däckens ålder

Byt ut däcken efter 6 år, oberoende av profildjupet. Materialet åldras
och däcken blir spröda. Det fyrsiffriga DOT-numret på däckets sida (ev.
insidan) anger tillverkningsdatum. De första båda siffrorna betecknar
tillverkningsveckan och de båda sista siffrorna tillverkningsåret.
Exempel:
DOT 0421 betyder vecka 4 under tillverkningsåret 2021.
DOT-nummer

4.5 Fälgar

Använd bara fälgar, som anges i typgodkännandet. Om du vill använda
andra fälgar, skall du beakta följande punkter.
Innan du börjar använda andra fälgar gäller
- Storlek
- Utförande
- Inpressningsdjupet och
- Bärkraften skall vara tillräcklig för den tillåtna totalvikten.
- Fästskruvens kon skall motsvara fälgutförandet.
Ändringar är bara tillåtna efter tillverkarens godkännande.

För hjulbultarna gäller
Hjulbultar för alla 14” stålfälgar och alla lättmetallfälgar:
Kägelfläns
Vid byte av fälgar (stål -> aluminium / aluminium ->
stål) är det mycket viktigt att rätt hjulbultar används!
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4.6 Byte av hjul
Förbereda hjulbytet

1

• Vid byte av hjul skall husvagnen vara kopplad till dragfordonet.
• Parkera ekipaget på jämn och fast mark.
• Vid punktering på allmän väg skall körbanan säkras med varningstriangel och blinkljus.
• Dragfordon: Dra åt handbromsen, lägg i en växel, ställ in hjulen
i positionen rakt fram eller välja körläge P vid automatisk växellåda.
• Husvagn: dra åt handbromsen, låt stödhjulet stå i körriktning,
avaktivera stabiliseringsanordningen (Observera! Öppna inte helt).
• Ta underläggskilarna
från dragstångslådan*.

j

Underläggskilar på dragstångslådan

Om det inte finns någon dragstångslåda* på husvagnen
befinner sig underläggskilarna till höger och vänster under
husvagnen i höjd med ingångsdörren.

1

1

• Placera underläggskilar
husvagnen.

j framför och bakom hjulet för att säkra

Placera underläggskilar vid hjulet

Reservhjul*
Reservhjulet finns på en hållare under fordonet.
För att kunna ta ut reservhjulet skall vagnen kopplas bort från bilen
och ställas på draget så att bakdelen lyfts.

1
Skruvsäkring på reservhjulshållaren

2
Reservhjulshållare i den längsgående balken

Ta ut reservhjul
• Koppla loss vagnen och lätt den stå på draget.
• Lossa skruvsäkringen j.
• Haka ur reservhjulshållaren ur den längsgående balken k.
• Sänk ned hållaren försiktigt.
• Lossa säkringsskruven från reservhjulet.
• Ta ut reservhjulet ur hållaren.
Om husvagnen har lättmetallfälgar och om ett reservhjul
med stålfälg skall monteras, är det viktigt att använda
hjulskruvar som passar till stålfälg.
Att ta ut reservhjulet kräver litet skicklighet och kraft. Ta
vid behov hjälp av fackman.
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Byte av hjul
• Om marken är mjuk placeras ett stabilt underlägg under domkraften*, t.ex. bräda
• Placera domkraften* på axelröret till balansgruppen eller på den
längsgående balken vid axelinfästningen nära det hjul som skall bytas.
• Lossa hjulskruvarna ett varv, men inte mer, innan du bockar upp
husvagnen.
• Lyft vagnen tills hjulet befinner sig 2 till 3 cm över marken.
• Ställ upp den manuella domkraften* på nytt om den snedställs vid
upplyftning.
• Tag bort hjulinfästningsskruvarna och hjulet.
• Sätt på reservhjulet på hjulnavet och rikta in.
• Skruva in hjulinfästningsskruvarna och drag lätt åt dem korsvis.
• Sänk ned vagnen med domkraften* och tag sedan bort den.
• Drag åt hjulinfästningsskruvarna jämnt med hjulnyckeln. Hjulskruvarnas åtdragnings-momentet är för stålfälgar 110 Nm och för
aluminiumfälgar 120 Nm.
• Lossa handbromsen och återaktivera stabiliseringsanordningen.

Efter att hjulet bytts ut skall hjulbultarna efterdras efter
50 km körning.
Placera endast domkraften* på de härför avsedda ramdelarna!
Till exempel på axelröret till balans-gruppen eller på den
längsgående balken vid axelinfästningen.
Om domkraft* appliceras på andra ställen kan detta leda
till skador på fordonet eller till och med olyckor genom
att husvagnen ramlar ner!
Domkraft* får bara användas för byte av hjul. Den får inte
användas, för arbeten under fordonet. Livsfara!
Stödbenen får inte användas som domkraft*!

Du bör alltid ha ett användbart reservhjul till hands. Byt
därför omedelbart ut det defekta hjulet.
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4.7 Däckreparationsset
Alla modeller är standardmässigt utrustade med ett däckreparationsset.

Använd inte reparationssatsen om däcket skadats genom
att det körts utan luft. Små stickskador (upp till 6 mm),
framför allt i däckets löpyta kan tätas med däckreparationssetet. Drag inte ut främmande föremål (t.ex. skruvar
eller spikar) ur däcket. Däckreparationssetet kan användas
vid yttertemperaturer på mellan -30°C och +70°C.
Med hjälp av däckreparationssatsen för däck går det endast att göra en provisorisk däckreparation. Däcket bör dock
snarast kontrolleras och repareras av utbildade personer.

Däckreparationssats

Däckreparationssatsen har ett bäst före datum. Reparationssats som har passerat bäst före datum ger inte
fullgod funktion.

ﬁ€‹◊€“À“ŸÕﬂ“‘€◊ÃÀ“Ÿ
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1 Vrid hjulet så att ventilen befinner sig i den övre däckshälften.
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ÔÙË æøÆ ÓÍ ∞≠∑
∑≠¨Ù ºª≤ ’±≥∞Æª≠≠±Æ
ÏÚ …ª≤≤ ≥*π¥∑Ω∏Ù ºª≤ ⁄Æª≥ºµ*Æ∞ªÆ ø´≠ ºª≥ Œª∑∫ª≤ ª≤¨∫ªÆ≤ª≤Ú
ø´≠≠Ω∏ø¥¨ª≤Ù ºª≤
Ô æøÆ
”∑≤Ú Õ∑ªÛ ÔÏºª≤
€∑≤∫$¥¥≠Ω∏¥ø´Ω∏
≥∑Æ
ºªÆ
ÎÚ ⁄¥ø≠Ω∏ª ≠Ω∏$¨¨ª¥≤Ú ‹ª≤ ©ª∑Aª≤ ﬂ´∫≠ø¨¶ ø´∫ º∑ª ⁄¥ø≠Ω∏ª ø´∫≠Ω∏Æø´æª≤Ú ªÆæ∑≤ºª≤
∞≠∑
Õ¨ªΩµªÆ ∏ªÆø´≠≤ª∏≥ª≤
⁄¥ø≠Ω∏ª ´≤º ø≤ ºø≠ ª≤¨∑¥ ´≤º ∫$¥¥ª≤ Õ∑ª º∑ª ª≥∞∫±∏¥ª≤ª ”ª≤πª Ã€ŒŒﬂÛÕ Œª∑∫ª≤º∑Ω∏¨≥∑¨¨ª¥ ª∑≤Ú
Ô æøÆ
´≤º ºª≤ ‘´∫¨≠Ω∏¥ø´Ω∏
ÎÓ ÍÚ Õª¨¶¨ª≤ Õ∑ª ºª≤ ª≤¨∑¥µªÆ≤
Ë
Í
È
Û
”∑≤Ú
ÔÏ ∞≠∑
Ì ©∑ªºªÆ ª∑≤ ´≤º ≠Ω∏Æø´æª≤
Ï ∑∏≤ ∫ª≠¨Ú
øæ≠Ω∏Æø´æª≤Ú
Avlägsna den främmande
”∑≤∑≥´≥ –Æª≠≠´Æª
–´≥∞ª≤
ºª≤ Œª∑∫ª≤
ø´∫Ú
kroppen
28
ªÙ ∑≤ºª≥ Õ∑ªÈÚºª≤
Œª∑∫ª≤ Õ∑ª
≠± ºÆª∏ª≤Ù
ºø≠≠
≠∑Ω∏ ºø≠ ª≤¨∑¥ ∑≤ ºªÆ ±æªÆª≤ Œª∑∫ª≤∏<¥∫¨ª æª∫∑≤ºª¨Ú
’±≥∞Æª≠≠±Æ≠Ω∏¥ø´Ω∏
ø´∫ ª≤¨∑¥
Õ¨Æ±≥ø≤≠Ω∏¥´≠≠µøæª¥
ø≤ ÔÓ ’±≥∞Æª≠≠±Æ ª∑≤≠Ω∏ø¥¨ª≤
ªÆ≤ ¥ø≤π≠ø≥ ≥∑¨ ºª≥ ≥∑¨πª¥∑ª∫ªÆ¨ª≤ ª≤¨∑¥≠Ω∏¥$≠≠ª¥
∏ªÆø´≠≠Ω∏Æø´æª≤Ú
ﬂΩ∏¨ª≤
Õ∑ª
ºøÆø´∫
ºª≤
ª≤¨∑¥µªÆ≤
ÔÙÌ æøÆ ÔÁ ∞≠∑
´≤º ≠±æø¥º ºªÆ Æ∑Ω∏¨∑πª
Õ¨ªΩµº±≠ª ø≤≠Ω∏¥∑ªAª≤Ú
´≤º
ø´∫≠Ω∏Æø´æª≤Ú
”ø®Ú
Ô ”∑≤Ú
Ù ºø º∑ª≠ªÆ ™±≤ ºªÆ ø´≠πª≠¨±Aª≤ª≤ ‘´∫¨ ºª≠≠ª¨¶ª≤
Œª∑∫ª≤≠
©ªππªæ¥ø≠ª≤
©ªÆºª≤ µø≤≤Ú
Œª∑∫ª≤ºÆ´Ωµ ªÆÆª∑Ω∏¨
≥∞¥ª¨¨ ø´≠ ºª≥ Œª∑∫ª≤ øæ¥ø≠≠ª≤Ú
ÔÙË æøÆ ÓÍ
∞≠∑
ˆÿ◊“…€◊ÕÊ ‹ª≤ ª≥∞∫±∏¥ª≤ª≤
Œª∑∫ª≤ºÆ´Ωµ
∫∑≤ºª≤ Õ∑ª ∑≤ ºªÆ ﬁª¨Æ∑ªæ≠ø≤¥ª∑¨´≤π ◊∏Æª≠ ⁄ø∏Æ¶ª´π≠ ±ºªÆ ∑≥
∑≠¨Ù ºª≤ ’±≥∞Æª≠≠±Æ
∑Ω∏Ù ºª≤ ⁄Æª≥ºµ*Æ∞ªÆ ø´≠ ºª≥ Œª∑∫ª≤ ª≤¨∫ªÆ≤ª≤Ú
Ã$ÆÆø∏≥ª≤ ø´∫ ºªÆ ⁄ø∏ÆªÆ≠ª∑¨ªÚ
ø´≠≠Ω∏ø¥¨ª≤Ù ºª≤
Ô æøÆ
Û ÔÏºª≤
”∑≤Ú Õ∑ª
ø´∫≠Ω∏Æø´æª≤Ú
ªÆæ∑≤ºª≤
€∑≤∫$¥¥≠Ω∏¥ø´Ω∏
≥∑Æ ºªÆ ⁄ø∏Æª≤
$¨¨ª¥≤Ú ‹ª≤ ©ª∑Aª≤ ﬂ´∫≠ø¨¶ ø´∫ º∑ª ⁄¥ø≠Ω∏ª
∞≠∑
ËÚ ⁄ø∏Æ¨
≤øΩ∏ ﬂ´∫∞´≥∞ª≤
ºª≠
Œª∑∫ª≤≠
´≤™ªÆ¶$π¥∑Ω∏ ∫±Æ≠ª¨¶ª≤Ú
Õ∑ª Ìµ≥ ´≤º ∏ø¥¨ª≤ Õ∑ª ø≤Ù ´≥ ¶´ $æªÆ∞Æ$∫ª≤Ù
”∑≤∑≥´≥ –Æª≠≠´Æª

‹∑ª Œª∞øÆø¨´Æ ª∑≤ª≠ ∞¥ø¨¨ª≤ Œª∑∫ª≤≠ ≥∑¨ ºª≥ Ã€ŒŒﬂÛÕ Õ¨ø≤ºøÆº ’∑¨ ∑≠¨ ª∑≤∫øΩ∏ ´≤º ºø´ªÆ¨ Ω∑ÆΩø ÔÓ
”∑≤´¨ª≤Ú

ﬁ€‹◊€“À“ŸÕﬂ“‘€◊ÃÀ“Ÿ

Ô

Ó

4. Hjul och däck
Ì

Ï

‹∑ª Œª∞øÆø¨´Æ ª∑≤ª≠ ∞¥ø¨¨ª≤ Œª∑∫ª≤≠ ≥∑¨ ºª≥ Ã€ŒŒﬂÛÕ Õ¨ø≤ºøÆº ’∑¨ ∑≠¨ ª∑≤∫øΩ∏ ´≤º ºø´ªÆ¨ Ω∑ÆΩø ÔÓ
5 Skaka flaskan med däcktätningsmedel. Skruva upp den vita påsatsen
”∑≤´¨ª≤Ú
på flaskan. Sätt därefter på påfyllningsslangen och anslut till ventilen.

À“ŸÕﬂ“‘€◊ÃÀ“Ÿ

”∑≤∑≥´≥ –Æª≠≠´Æª

ÔÙÌ æøÆ ÔÁ ∞≠∑

Fyll därefter på den rekommenderade mängden däcktätningsmedel.
”ø®Ú Ô ”∑≤Ú

ÔÙË æøÆ ÓÍ ∞≠∑

Î
Ó

Í
Ì

Skjut på påfyllningsslangen
däckventilen
ÔÚpåﬁªπ∑≤≤ª≤
Õ∑ªÙ ∑≤ºª≥
Õ∑ª ª∑≤∫øΩ∏
ºª≤ Œª∑∫ª≤
ºÆª∏ª≤ÙΩ∑ÆΩø
ºø≠≠ ÔÓ
≠∑Ω∏
Ã€ŒŒﬂÛÕ
Õ¨ø≤ºøÆº
’∑¨ ∑≠¨
´≤º≠±ºø´ªÆ¨

Ô

Ë
È
Ï
ª≤¨∑¥ ∑≤ ºªÆ ±æªÆª≤ Œª∑∫ª≤∏<¥∫¨ª æª∫∑≤ºª¨Ú

”∑≤Ú

Ô æøÆ
Û ÔÏ ∞≠∑

”∑≤Ú

Û ÔÔÏæøÆ
∞≠∑

ºø≠
”∑≤∑≥´≥ –Æª≠≠´Æª
ÓÚ ‹ª≤ ª≤¨∑¥µªÆ≤ ¥ø≤π≠ø≥ ≥∑¨ ºª≥ ≥∑¨πª¥∑ª∫ªÆ¨ª≤ ª≤¨∑¥≠Ω∏¥$≠≠ª¥ ∏ªÆø´≠≠Ω∏Æø´æª≤Ú ﬂΩ∏¨ª≤ Õ∑ª ºøÆø´∫ ºª≤ ª≤¨∑¥µªÆ≤
6 Dra av påfyllningsslangen. Sätt in ventilkärnan med hjälp av
∫ª≠¨¶´∏ø¥¨ª≤Ù ºø º∑ª≠ªÆ ™±≤ ºªÆ ø´≠πª≠¨±Aª≤ª≤ ‘´∫¨ ºª≠ Œª∑∫ª≤≠ ©ªππªæ¥ø≠ª≤ ©ªÆºª≤
ÔÙÌ æøÆ ÔÁ ∞≠∑ µø≤≤Ú
ventilnyckeln och skruva åt. ”ø®Ú Ô ”∑≤Ú
ÌÚ ‹∑ª ‘´∫¨ µ±≥∞¥ª¨¨ ø´≠ ºª≥ Œª∑∫ª≤ øæ¥ø≠≠ª≤Ú
ÏÚ …ª≤≤ ≥*π¥∑Ω∏Ù ºª≤ ⁄Æª≥ºµ*Æ∞ªÆ ø´≠ ºª≥ Œª∑∫ª≤ ª≤¨∫ªÆ≤ª≤Ú
ÔÙË æøÆ ÓÍ ∞≠∑
ÎÚ ⁄¥ø≠Ω∏ª ≠Ω∏$¨¨ª¥≤Ú ‹ª≤ ©ª∑Aª≤ ﬂ´∫≠ø¨¶ ø´∫ º∑ª ⁄¥ø≠Ω∏ª ø´∫≠Ω∏Æø´æª≤Ú ªÆæ∑≤ºª≤ Õ∑ª ºª≤ €∑≤∫$¥¥≠Ω∏¥ø´Ω∏ ≥∑Æ ºªÆ
Ô æøÆ
Û ÔÏ ∞≠∑
”∑≤Ú
⁄¥ø≠Ω∏ª ´≤º ø≤ ºø≠ ª≤¨∑¥ ´≤º ∫$¥¥ª≤ Õ∑ª º∑ª ª≥∞∫±∏¥ª≤ª ”ª≤πª Ã€ŒŒﬂÛÕ Œª∑∫ª≤º∑Ω∏¨≥∑¨¨ª¥
ª∑≤Ú
ÍÚ Õª¨¶¨ª≤ Õ∑ª ºª≤ ª≤¨∑¥µªÆ≤ ©∑ªºªÆ ª∑≤ ´≤º ≠Ω∏Æø´æª≤ ∑∏≤ ∫ª≠¨Ú
ÎÓ ÈÚ –´≥∞ª≤ Õ∑ª ºª≤ Œª∑∫ª≤
Ë ”∑≤Ú Û ÔÔÏæøÆ∞≠∑
ÍÌ ø´∫Ú
ÈÏ
Ô
Skruva fast ventilkärnan
”∑≤∑≥´≥ –Æª≠≠´Æª
’±≥∞Æª≠≠±Æ ª∑≤≠Ω∏ø¥¨ª≤
ÔÚ ﬁªπ∑≤≤ª≤ Õ∑ªÙ ∑≤ºª≥ Õ∑ª ºª≤ Œª∑∫ª≤ ≠± ºÆª∏ª≤Ù ºø≠≠ ≠∑Ω∏ ºø≠ ª≤¨∑¥ ∑≤ ºªÆ ±æªÆª≤
Œª∑∫ª≤∏<¥∫¨ª æª∫∑≤ºª¨Ú
7
Skruva
på
luftslangen
på
däckventilen.
Anslut
elanslutningskabeln
ÓÚ ‹ª≤ ª≤¨∑¥µªÆ≤ ¥ø≤π≠ø≥ ≥∑¨ ºª≥ ≥∑¨πª¥∑ª∫ªÆ¨ª≤ ª≤¨∑¥≠Ω∏¥$≠≠ª¥ ∏ªÆø´≠≠Ω∏Æø´æª≤Ú ﬂΩ∏¨ª≤ Õ∑ª ºøÆø´∫ ºª≤ ª≤¨∑¥µªÆ≤ ´≤º ≠±æø¥º ºªÆ Æ∑Ω∏¨∑πª
ÔÙÌ æøÆ ÔÁ ∞≠∑
till cigarettändaren.
Starta
kompressorn
med på-/av-knappen.
StängªÆÆª∑Ω∏¨
Œª∑∫ª≤ºÆ´Ωµ
∫ª≠¨¶´∏ø¥¨ª≤Ù ºø º∑ª≠ªÆ ™±≤ ºªÆ ø´≠πª≠¨±Aª≤ª≤ ‘´∫¨ ºª≠ Œª∑∫ª≤≠
©ªππªæ¥ø≠ª≤ ©ªÆºª≤
µø≤≤Ú
”ø®Ú Ô ”∑≤Ú
av
kompressorn
så
snart
det
korrekta
däcktrycket
har
uppnåtts.
Ta
∑≠¨Ù
ºª≤
’±≥∞Æª≠≠±Æ
ÌÚ ‹∑ª ‘´∫¨ µ±≥∞¥ª¨¨ ø´≠ ºª≥ Œª∑∫ª≤ øæ¥ø≠≠ª≤Ú
ÔÙË æøÆ ÓÍ ∞≠∑
därefter
bort
elanslutningskabeln
och
skruva
av
luftslangen.
Sätt
på
ø´≠≠Ω∏ø¥¨ª≤Ù
ºª≤
ÏÚ …ª≤≤ ≥*π¥∑Ω∏Ù ºª≤ ⁄Æª≥ºµ*Æ∞ªÆ ø´≠ ºª≥ Œª∑∫ª≤ ª≤¨∫ªÆ≤ª≤Ú
ventilhättan
igen.
Õ¨ªΩµªÆ
∏ªÆø´≠≤ª∏≥ª≤
Ô æøÆ
€∑≤∫$¥¥≠Ω∏¥ø´Ω∏ ≥∑Æ ºªÆ
ÎÚ ⁄¥ø≠Ω∏ª ≠Ω∏$¨¨ª¥≤Ú ‹ª≤ ©ª∑Aª≤ ﬂ´∫≠ø¨¶ ø´∫ º∑ª ⁄¥ø≠Ω∏ª ø´∫≠Ω∏Æø´æª≤Ú ªÆæ∑≤ºª≤
”∑≤Ú Õ∑ªÛ ÔÏºª≤
∞≠∑
´≤º ºª≤ ‘´∫¨≠Ω∏¥ø´Ω∏
⁄¥ø≠Ω∏ª ´≤º ø≤ ºø≠ ª≤¨∑¥ ´≤º ∫$¥¥ª≤ Õ∑ª º∑ª ª≥∞∫±∏¥ª≤ª ”ª≤πª Ã€ŒŒﬂÛÕ Œª∑∫ª≤º∑Ω∏¨≥∑¨¨ª¥ ª∑≤Ú
Låt
inte
kompressorn
gå
mer
än
10
minuter
åt
gången.
Risk
för överøæ≠Ω∏Æø´æª≤Ú
Ô
æøÆ
Î ÍÚ Õª¨¶¨ª≤ Õ∑ª ºª≤ ª≤¨∑¥µªÆ≤
Ë ”∑≤Ú Û ÔÏ ∞≠∑
Í ©∑ªºªÆ ª∑≤ ´≤º ≠Ω∏Æø´æª≤
È ∑∏≤ ∫ª≠¨Ú
hettning!
Låt
kompressorn
svalna
i
25
minuter
innan
du
använder
den
Pumpa
upp
däcket
ÈÚ –´≥∞ª≤ Õ∑ª ºª≤ Œª∑∫ª≤ ø´∫Ú’±≥∞Æª≠≠±Æ≠Ω∏¥ø´Ω∏ ø´∫ ª≤¨∑¥ Õ¨Æ±≥ø≤≠Ω∏¥´≠≠µøæª¥ ø≤ ÔÓ
Õ∑ªÙ ∑≤ºª≥ Õ∑ª ºª≤ Œª∑∫ª≤ ≠± ºÆª∏ª≤Ù ºø≠≠ ≠∑Ω∏
ºø≠ ª≤¨∑¥ ∑≤ ºªÆ ±æªÆª≤ Œª∑∫ª≤∏<¥∫¨ª
æª∫∑≤ºª¨Ú
igen. Fortsätt
omedelbart färden så att tätningsmedlet kan sprida
’±≥∞Æª≠≠±Æ ª∑≤≠Ω∏ø¥¨ª≤
Õ¨ªΩµº±≠ª
ø≤≠Ω∏¥∑ªAª≤Ú
≠ª¨¶ª≤ ´≤º∏ªÆø´≠≠Ω∏Æø´æª≤Ú
ø´∫≠Ω∏Æø´æª≤Ú ﬂΩ∏¨ª≤
µªÆ≤ ¥ø≤π≠ø≥ ≥∑¨ ºª≥ ≥∑¨πª¥∑ª∫ªÆ¨ª≤ ª≤¨∑¥≠Ω∏¥$≠≠ª¥
Õ∑ª ºøÆø´∫
ºª≤ ª≤¨∑¥µªÆ≤
sig i däcket.
Maximal
hastighet är 80 km/tim. Kör försiktigt, framför
´≤º ≠±æø¥º ºªÆ Æ∑Ω∏¨∑πª
≤Ù ºø º∑ª≠ªÆ ™±≤ ºªÆ ø´≠πª≠¨±Aª≤ª≤ ‘´∫¨ ºª≠
Œª∑∫ª≤≠ ©ªππªæ¥ø≠ª≤
©ªÆºª≤
µø≤≤Ú
ˆÿ◊“…€◊ÕÊ
‹ª≤ ª≥∞∫±∏¥ª≤ª≤
Œª∑∫ª≤ºÆ´Ωµ
allt
i kurvor.∫∑≤ºª≤ Õ∑ª ∑≤ ºªÆ ﬁª¨Æ∑ªæ≠ø≤¥ª∑¨´≤π ◊∏Æª≠ ⁄ø∏Æ¶ª´π≠ ±ºªÆ ∑≥
Œª∑∫ª≤ºÆ´Ωµ ªÆÆª∑Ω∏¨
≥∞¥ª¨¨ ø´≠ ºª≥ Œª∑∫ª≤ øæ¥ø≠≠ª≤Ú
Ã$ÆÆø∏≥ª≤ ø´∫ ºªÆ ⁄ø∏ÆªÆ≠ª∑¨ªÚ
∑≠¨Ù ºª≤ ’±≥∞Æª≠≠±Æ
¥∑Ω∏Ù ºª≤ ⁄Æª≥ºµ*Æ∞ªÆ ø´≠ ºª≥ Œª∑∫ª≤ ª≤¨∫ªÆ≤ª≤Ú
ËÚ ⁄ø∏Æ¨ ≤øΩ∏ ﬂ´∫∞´≥∞ª≤ ºª≠ Œª∑∫ª≤≠ ´≤™ªÆ¶$π¥∑Ω∏
∫±Æ≠ª¨¶ª≤Ú
Õ∑ª
´≤º
∏ø¥¨ª≤
ø≤Ùlossnar
´≥ ¶´ $æªÆ∞Æ$∫ª≤Ù
Om däcket
är helt⁄ø∏Æª≤
platt
kanÌµ≥
detºª≤
hända
attÕ∑ª
det
ø´≠≠Ω∏ø¥¨ª≤Ù
ø´∫≠Ω∏Æø´æª≤Ú
ªÆæ∑≤ºª≤
Õ∑ª ºª≤©´ÆºªÚ
€∑≤∫$¥¥≠Ω∏¥ø´Ω∏
≥∑Æ ºªÆ ﬁª∑ ﬁªºøÆ∫ ©∑ªºªÆ ø´∫∫$¥¥ª≤Ú ﬁÆ∑≤πª≤ Õ∑ª ºª≤
∏$¨¨ª¥≤Ú ‹ª≤ ©ª∑Aª≤ ﬂ´∫≠ø¨¶ ø´∫ º∑ª ⁄¥ø≠Ω∏ª±æ
ºªÆ Œª∑∫ª≤≠Ω∏øºª≤
™ªÆ≠∑ªπª¥¨
Œª∑∫ª≤ºÆ´Ωµ
från
fälgen, ∞Æ$∫ª≤Ú
varigenom
luft kan
träda ut vid uppumpning
Õ¨ªΩµªÆ
∏ªÆø´≠≤ª∏≥ª≤
º ø≤ ºø≠ ª≤¨∑¥ ´≤º ∫$¥¥ª≤ Õ∑ª º∑ª ª≥∞∫±∏¥ª≤ª
”ª≤πª Ã€ŒŒﬂÛÕ
Œª∑∫ª≤º∑Ω∏¨≥∑¨¨ª¥
ª∑≤Ú
≥∑¨πª¥∑ª∫ªÆ¨ª≤
ﬂ´∫µ¥ªæªÆ
ø´∫ ◊∏ÆªÆ …∑≤º≠Ω∏´¨¶≠Ω∏ª∑æª
ø≤Ù fallet
´≥ Õ∑ª
ºøÆø≤
¶´ ªÆ∑≤≤ªÆ≤Ù
º∑ª Ÿª≠Ω∏©∑≤º∑πµª∑¨
av däcket. I det
skall
husvagnen
lyftas
upp med en ≤∑Ω∏¨
´≤º
ºª≤
‘´∫¨≠Ω∏¥ø´Ω∏
ºª≤ ª≤¨∑¥µªÆ≤ ©∑ªºªÆ ª∑≤ ´≤º ≠Ω∏Æø´æª≤ ∑∏≤
∫ª≠¨Ú
¶´ $æªÆ≠Ω∏Æª∑¨ª≤Ù æ∑≠ Õ∑ª ≤øΩ∏ ÿø´≠ª ±ºªÆ
∑≤ ª∑≤ª …ªÆµ≠¨ø¨¨
µ±≥≥ª≤Ù
´≥ ◊∏Æª≤
øæ≠Ω∏Æø´æª≤Ú
domkraft*
innan däcket
pumpas
upp.Œª∑∫ª≤ ∞Æ±∫ª≠≠∑±≤ª¥¥ Æª∞øÆ∑ªÆª≤
ª ºª≤ Œª∑∫ª≤ ø´∫Ú
¶´ ¥ø≠≠ª≤Ú ⁄ø∏Æª≤ Õ∑ª ´≤¨ªÆ Ëµ≥Ò∏ ¯Î≥∞∏˜Ù ´≥ ∑æÆø¨∑±≤ª≤ ¶´ ™ªÆ≥ª∑ºª≤Ù º∑ª º´ÆΩ∏ ºø≠ ±Æ∏ø≤ºª≤≠ª∑≤ ™±≤
’±≥∞Æª≠≠±Æ≠Ω∏¥ø´Ω∏ ø´∫ ª≤¨∑¥
Õ¨Æ±≥ø≤≠Ω∏¥´≠≠µøæª¥
ø≤ ÔÓ ™ªÆ´Æ≠øΩ∏¨
’±≥∞Æª≠≠±Æ
ª∑≤≠Ω∏ø¥¨ª≤
‹∑Ω∏¨´≤π≠≥ø¨ªÆ∑ø¥
∑≤ ◊∏Æª≥ Œª∑∫ª≤
©ªÆºª≤Ú
Õ¨ªΩµº±≠ª
ø≤≠Ω∏¥∑ªAª≤Ú
≠ª¨¶ª≤ ´≤º ø´∫≠Ω∏Æø´æª≤Úÿ◊“…€◊ÕÊ
´≤º ≠±æø¥º
ºªÆŒª∑∫ª≤
Æ∑Ω∏¨∑πª
‹ø≠ €∑≤æÆ∑≤πª≤ ª∑≤ªÆ ⁄¥$≠≠∑πµª∑¨
∑≤
ª∑≤ª≤
æª≠¨∑≥≥¨ª≤lufttrycket
Ÿª≠Ω∏©∑≤º∑πµª∑¨ª≤
Olycksfallsrisk: ªÆ¶ª´π¨
Om detæª∑
nödvändiga
inte hel- ∑æÆø¨∑±≤ª≤Ù
Œª∑∫ª≤ºÆ´Ωµ
ªÆÆª∑Ω∏¨
ª≤¨≠∞ÆªΩ∏ª≤º
ºª≤∫∑≤ºª≤
ø¥¥πª≥ª∑≤ª≤
∞∏ß≠∑µø¥∑≠Ω∏ª≤
Ÿª≠ª¨¶ª≤Ú
…ª≤≤
Õ∑ª
©<∏Æª≤º
ºªÆ
⁄ø∏Æ¨
≤øΩ∏
ºªÆ
Œª∞øÆø¨´Æ
ˆÿ◊“…€◊ÕÊ ‹ª≤ ª≥∞∫±∏¥ª≤ª≤
Œª∑∫ª≤ºÆ´Ωµ
Õ∑ª ∑≤ ºªÆ
ﬁª¨Æ∑ªæ≠ø≤¥ª∑¨´≤π
◊∏Æª≠
⁄ø∏Æ¶ª´π≠
±ºªÆ
∑≥
ler nu kan uppnås är däcket alltför skadat. I detta fall
kan
’±≥∞Æª≠≠±Æ
∫ª≠¨≠¨ª¥¥ª≤Ù Æªº´¶∑ªÆª≤ Õ∑ª∑≠¨Ù
º∑ªºª≤
Ÿª≠Ω∏©∑≤º∑πµª∑¨Ú
Ã$ÆÆø∏≥ª≤ ø´∫∑æÆø¨∑±≤ª≤
ºªÆ ⁄ø∏ÆªÆ≠ª∑¨ªÚ
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5. Uppbyggnad utsidan
5.1 Ventilation och frånluftning
För den mekaniska ventilationen gäller
En korrekt ventilation av husvagnen är en förutsättning för en angenäm
boendekomfort. I din husvagn finns dragfria tvångsventilationsenheter
integrerade i golvet
och avluftning i takkuporna Dessas verkan får
inte påverkas.

j

Säkerhetsventilationen får absolut inte stängas, inte ens
delvis.
Håll galler och övertäckningar rena och dammfria.

Vi rekommenderar att öppna takluckorna när husvagnen
används som bostad.
Matlagning, våta kläder osv alstrar kondens. En person
avger under en timme upp till 35 g vatten. Därför måste
i relation till relativ luftfuktighet ytterligare ventilering
ske via fönster och takluckor.
Takkåpa med integrerad tvångsventilation

5.2 Öppna och stänga dörrar och luckor
Nycklar
Tillsammans med husvagnen levereras två nycklar, som passar till
ingångsdörren.

Ingångsdörren
Ingångsdörren är din flyktväg i nödfall. Blockera därför
aldrig dörren inifrån eller utifrån!
Under färden skall ingångsdörren alltid vara stängd och
låst.

Ingångsdörren yttre
Öppna
• Vrid nyckeln åt vänster tills låset öppnar hörbart.
• Sätt nyckeln i vågrät position och dra ut den.
• Dra i handtaget.
• Öppna dörren.
Stänga
• Stäng dörren.
• Vrid nyckeln åt höger tills regeln hakar i hörbart.
• Sätt nyckeln i lodrät position och dra ut den.

Ingångsdörr
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5. Uppbyggnad utsidan
Trappsteg
Vid in- och urstigning gäller
• Placera trappsteget framför husvagnens ingångsdörr.
• Kontrollera att trappsteget står på fast mark. På så sätt undviker
du att trappsteget tippar.
Observera de olika trappstegsnivåerna och att det finns
fast mark vid urstigning. Fotsteget får belastas med
maximalt 200 kg.

Trappsteg

Ingångsdörren inre
Öppna dörren
• Tryck ned dörrhandtaget j och öppna dörren utåt.
Stänga dörren
• För tillbaka dörren i handtaget
i dörramen och dra till dörren
tills den stängts tydligt och märkbart.

k

2
1
Ingångsdörr

1

Lås dörren inifrån
• Ställ dörrhandtaget j ca. 45° uppåt (se bilden).
Dörren är låst i denna position och kan bara öppnas
utifrån med nyckeln till ingångsdörren.

Dörrhandtag låst

Insektsskydd
Insektsskyddsförhänget i ingångsdörren och bakluckan
sätts i den önskade positionen genom att stänga ett
förhänge. För att öppna förs de båda förhängssidorna i
utgångspositionen.

Insektsskyddet får bara dras igen vid öppnad dörr för
att inte förhindra en utrymning i en nödsituation och för
att undvika skador, både på ingångsdörren och insektsskyddet.

Insektsskydd för ingångsdörr
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Stäng dörren först när insektsskyddet är tillbaka i utgångspositionen.

5. Uppbyggnad utsidan
Tvådelad baklucka utsidan
Den övre luckan och de nedre dörren kan bara öppnas
och stängas inifrån.
Risk för personskador! Bakluckan är inte avsedd för
att stiga in resp- ut ur husvagnen på grund av sin höga
position.

Tvådelad baklucka

Lucka endelad
öppnad

Lucka tvådelad öppnad

Tvådelad baklucka insidan
Öppna den övre luckan
• Tryck handtagen j nedåt och fäll luckan utåt.
Stänga den övre luckan
• För tillbaka luckan i ramen och dra luckan mot dig tills denna
tydligt och märkbart är stängd.

1

2

Öppna den nedre luckan
• Vrid vridförslutningarna k så att de står lodrät och fäll upp
luckan på den högra sidan.
Stänga den nedre luckan
• För tillbaka luckan i ramen och vrid vridförslutningarna k till den
vågräta positionen.
Kontrollera innan luckorna stängs att förhängena inte
fastnar i tätningen.

Tvådelad baklucka insidan
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5. Uppbyggnad utsidan
Dörr- och luckarreterare

Ingångsdörren och bakluckans nedre del kan fästas i husvagnens yttervägg
med hjälp av arreterare.
Spärra
• Öppna dörren/luckan helt och hållet.
• Tryck den näsa, som är fäst i dörren/luckan i motdelen på husvagnens yttervägg. Kontrollera att näsan hakar i ordentligt.

Arreterare med motdel

Lossa fäst lucka
• Dra ut näsan ur upptagaren.

Dörrar och luckor skall alltid stängas innan färd.

Täckluckor
Täckluckorna täcker över åtkomsten till vatten-, eller elektriska komponenter. Till exempel:
CEE-utomhusuttag

Öppna
• Ta tag i luckan nedtills i laskan och dra den uppåt.
Stänga
• Ta tag i täckluckan i laskan och stäng tills den hakar i.
Täcklucka

Hanteringen av de enskilda komponenterna framgår av de enskilda
kapitlen Vatten (kapitel 8) och Elsystem (kapitel 7).
Täckluckorna skall var fast förslutna under körning.
Fyll aldrig andra vätskor utom vatten (t.ex. diesel, olja,
rengöringsmedel) i färskvattentanken.

33

5. Uppbyggnad utsidan
5.3 Stödben
Stödbenen finns i den främre och bakre delen under husvagnen.
Skruva ut stödbenen
• Parkera om möjligt fordonet vågrätt.
• Om marken under husvagnen är mjuk placeras underlag under
stödbenen runt husvagnen, för att förhindra att den sjunker ned.
• Sätt veven mot sexkanten och skruva ut den utskruvningsbara
stöden.

Skruva in och ut utskruvsstöden

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

Skruva in stödbenen
• Skruva in stödbenen med veven tills de är i en vågrät position.
Veven för utskruvningsstödet finns i klädskåpet eller i dragstångslådan*.

Skruva in stödbenenn innan du kör iväg.
Stöttad husvagn

5.4 Tak

Gå inte på taket till BEACHY.

5.5 Solsegellist
Solseglets kantband kan dras in i förtältslisten på båda sidorna av
husvagnen, både framtills och baktills.
• Solseglet är ett solskydd, inget allvädersskydd.
• Solseglet skall ha hämtats in och säkrats i sin helhet
innan färd.

Skena för att dra in solseglet

Hjulhuskåpan har en integrerad kantbandslist för att dra in en hjulhuskåpa (vindkjol ingår inte i leveransen).
"BEACHY" solsegel
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5. Uppbyggnad utsidan
5.6 Cykelhållare*
1

Läs bruksanvisningen till cykelhållare innan idrifttagningen.
Gör några testövningar innan första färden för att blir förtrogen med förhållandena.

Cykelhållare
Läs cykelhållarens separata bruksanvisningar innan idrifttagningen.

Kontrollera alltid kultrycket efter lastningen av cyklarna och
justera denna i förekommande fall (se även 3.3 Lastning).
Överskrid inte cykelhållarens maximala bärförmåga på
60 kg. Den enskilda cykeln får inte vara tyngre än 30 kg.
Vid rangering och vid körning i kurvor bör en generös vinkel planeras. I annat fall kan cykel(hållare) och dragfordon
kollidera av konstruktionsmässiga skäl.

Cykelhållare

Vid körning med påhängda cyklar skall varje cykel surras fast i framhjulet och bakhjulet med säkringarna
. På ställningen skall infästningarna från bipacken användas. Under färden skall låsningarna
stängas. Om husvagnen inte förflyttas kan bygeln j fällas ner. För att
göra detta skall låsen
lossas.

k

3

Säkringar och låsningar
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2

Öppen

Stängd

l

l

6. Uppbyggnad insidan
6.1 Öppna och stänga dörrar och utdragslådor
Inträdbart klädskåp/Porta Potti*
• Tryck dörrhandtaget nedåt för att öppna eller stänga dörren.

Dörrhandtag

Köksutdragslådor/-skåp med Push lock
Skåpet och utdragslåda är säkrade med ett separat Pushlock j.
Öppna
• Tryck Pushlock j (tryckrasterknapp) så att knappen hoppar ut.
• Dra i Pushlock tills utdraget kör ut, eller dörren är öppen.

1
Pushlock i kombination med kylskåp och kylskåpsutdragslåda

Stänga
• Skjut igen utdraget i Pushlock eller stäng dörren med Pushlock.
• Tryck på Pushlock j (tryck-rasterknapp) tills knappen hakar i
och utdragslådan/dörren är säkrad.

Hängande förvaringsfack boendeutrymme/kök
Öppna
• Lossa gummibanden från de nedre hakarna. Stuva eller ta ut
föremål.
Stänga
• Haka i gummibanden nedtills.

Hängande förvaringsfack kök

Risk för personskador! Låt inte gummibanden smälla iväg.
I de hängande förvaringsfacken får endast lätta föremål
förvaras.
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6. Uppbyggnad insidan
6.2 Fällbord
Fällbord
Nedsänkning
• Halterungen auskaken und die Füße nach innen zusammenklappen.

Fällbord

6.3 Sittgrupp och sovområde
Ombyggnad sittgrupp
3

4
1

Sittgruppen kan byggas om till bekväma sängar för att sova.
Förbereda ombyggnad
• Fäll ihop de båda fällbara borden j (se kapitel 6.2 Bord).

• Lägg iläggningsbrädan k för att bredda mellan sittbänkarna.

2
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6. Uppbyggnad insidan
• Lägg de båda ihopfällbara fällborden j mellan sittbänkarna för
att bredda.

1

• Lägg ryggdynorna l på sidan som iläggsmadrasser i sängbreddningen.

3

• Lägg ryggdynorna m på sidan som support ovanpå madrasserna.

4

6.4 Dynombyggnad

Lägg inte dynorna direkt på bordsytan när sängarna byggs
om. Risk för repor och att det uppkommer bruna fläckar
från svett. Vi rekommenderar ett sugande underlag (t.ex.
frotté-, eller bomullsduk).
Kontrollera att bordsplattan är väl fäst, sittlådor och dynor,
så att inget ramlar ner.
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6. Uppbyggnad insidan
6.5 Fönster

Beroende på hur fönstret är konstruerat har det ett eller
flera fönsterreglar med låsknappar j. För att kunna öppna dessa fönsterreglar skall låsknapparna
tryckas in. I
fordonet finns olika fönsterbockar monterade.

j

Fönster med öppningsraster

2
1
Fönsterregel

Öppna
• Vrid alla fönsterreglar k 90°.
• Tryck fönstret utåt i regeln tills ett klick hörs. Fönstret håller sig
automatiskt öppet i denna position. Det går att ställa in flera steg.
Stänga
• Lyft fönstret något så att utfällningshållaren hakar loss.
• Fäll igen fönstret.
• Vrid alla fönsterreglar k till utgångspositionen så att dessa griper
tag bakom de små bockarna och drar rutan mot tätningen.
Kontrollera att bordsplattan är väl fäst, sittlådor och
dynor, så att inget ramlar ner.

Utöver den stängda och den öppna positionen kan fönsterreglarna placeras i ett mittläge för lätt ventilation.
Stängd

Ventilation

Vid hög luftfuktighet kan det bildas imma inne i rutan,
som sedan går tillbaka igen vid torrt väder.
Fönstren får inte vara öppna under färd. Använd aldrig
avisningsspray eller en isskrapa för fönstren på husvagnen.
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6. Uppbyggnad insidan
6.6 Takluckor

Säkerhetsanvisningar
• Öppna inte takkupan vid kraftig vind/regn/hage etc.
och inte vid yttertemperaturer under -20°C.
• Öppna inte takkupor vid frost resp. snö med våld,
eftersom scharneren och öppningsmekaniken kan
brytas sönder.
• Avlägsna snö, is och föroreningar innan du öppnar fönstret. Beakta takluckans höjd när du öppnar det under träd, i garage mm.
• Stäng och lås takkupan innan färd. Öppna insektsrullgardin och vikämne (viloläge).
• Vid kraftigt solljus stäng mörkläggningsgardinen
endast till ¾, i annat fall finns risk för värmeblockad.
• Vid en längre tids icke användning av husvagnen så
skall rullgardinerna lämnas helt öppnade.
• Fläktventilernas öppningar måste alltid vara öppna.
Fläktventilerna får aldrig stängas eller täckas över!

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

Stor taklucka

Stänga
• Vrid veven moturs tills luckan stängs och ett motstånd märks. Kontrollstiftet
syns när huven är stängd. Vrid veven bara så långt
att den kan fällas in i vevfickan.  För säker låsning måste veven vara
infälld i fästet.

j

1
Kontrollstiftet
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7. Elinstallationer
7.1 Säkerhetsanvisningar

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

• Säkerhets- resp. varselanvisningar på elektriska komponenternas skyltar får inte avlägsnas.
• Installationsutrymmena runt inbyggda elektriska enheter, såsom säkringsfördelningar, strömförsörjningar
osv får inte användas som extra förvaringsutrymme
• Rökning och öppen eld är inte tillåtet vid kontroll av
elsystem.
• Icke fackmässiga ingrepp i bilens elsystem kan leda
till fara för eget och andra personers liv.
• Husvagnen är som standard inte konstruerad för intern batteriförsörjning (självförsörjande drift). Använd
endast en väderbeständig, tre-tråds förlängningskabel
med CEE-kontakt och koppling för anslutning till ett
externt 230V-nätverk.
• För en säker drift av 12V-förbrukare (t.ex. kylbox osv.)
under färd skall det säkerställas att dragfordonet
ställer tillräckligt med spänning till förfogande. Vid
vissa dragfordon kan det hända att fordonets batteristyrning stänger av försörjningen till vissa förbrukare
för att skydda batteriet. Informera dig hos tillverkaren
av dragfordonet.

7.2 Elsystemets element

Råd och kontroller
Viktigt
• Husvagnens elektriska system bör kontrolleras minst en gång var
tredje år och om den används ofta en gång om året av en kompetent elektriker. Om husvagnen används ofta skall kontrollen ske
årligen. Denne skall sedan utfärda ett protokoll över skicket.
• Arbeten på den elektriska anläggningen får bara utföras av yrkesutbildad personal.
• Lossa i förek. fall anslutningen till batteriet och stäng av 230Vnätet innan underhåll utförs.
Batterier*
• Beakta batteritillverkarens bruksanvisning.
• Elektrolyten i bilbatteriet är giftig och frätande. Undvik kontakt
med hud och ögon.
230V Huvudströmställare med jordfelsbrytare
230V huvudbrytaren försörjer och skyddar 230V förbrukarna.
• För att stänga av 230V-försörjningen i hela anläggningen sätts
230V huvudbrytaren på "0" (OFF).
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7. Elinstallationer
Säkringar
• Byt bara ut en defekt säkring om orsaken till felet åtgärdats av ett
auktoriserat specialistföretag.
• Den nya säkringen skall ha samma amperevärde som den gamla.

Sidopanel(er) säng/kök

1
2

• Genom att trycka kort på knappen tänds och släcks

3

Manöverfält med tre knappar

Pos.-Nr.

Kök

1

Belysning kök

2

Belysning sittgrupp

3

Takbelysning

Sidopanel sovområde

4

5

• Vid en kort tryckning på knappen tänds eller släcks
		 4 belysning sittgrupp
		 5 takbelysningen.

Sidopanel sovområde

Sidopanel inträdbart klädskåp

6

• Vid en kort tryckning på knappen tänds eller släcks
		 6 LED-belysningen i klädskåpet.

Sidopanel inträdbart
klädskåp

7.3 Strömförsörjning
Husvagnen kan försörjas med ström via följande anslutningar:
- 230V nätanslutning 50Hz.
- Via dragfordonet vid koppling av 13-polig stickpropp (begrä-		
nsad funktionsomfång).

Försörjning via nätanslutning

CEE-utomhusuttag

Husvagnen skall anslutas till nätström via 230V-inmatningsstickkontakten CEE på husvagnens sidovägg.
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7. Elinstallationer
1

Anslutning
• Bryt förbindelsen till dragfordonet (13-polig stickpropp).
• Koppla från automatsäkringen
genom att trycka ned vippkontakten
.
• Fatta tag i locket till CEE-utomhusuttaget
och fäll det uppåt.
• Rulla fullständigt av anslutningsledningen (se kapitel 5.2 Täckkåpor)
• Öppna CEE-anslutningsstickkontaktens lock 90° uppåt.
• Sätt på stickkontakten
så att den hakar fast.
• Slå åter på automatsäkringen
.

l

m

j

k

l

Skilj alltid först husvagnen från dragfordonet innan du
ansluter 230 V.

2

230 V-inmatningsstickkontakt ansluten

4

Bryta strömförbindelsen
• Koppla från automatsäkringen
genom att trycka ned vippkontakten
.
• Dra av CEE-stickkontakten
.
• Tryck locket
nedåt tills det snäpper fast.

l

m

j

k

Använd endast stickkontakt och kabel enligt CEE-norm.

3

Säkringsautomat med jordfelsbrytare

Säkring av 230V-anläggningen

230 V-anläggningen säkras med en tvåpolig 13A-automatsäkring
som finns i förvaringsutrymmet under köksutdragslådan.

l,

För nätanslutning gäller
• Husvagnen får endast anslutas till 230 V- nätet med en högst 25
m lång utomhusledning 3 x 2,5 mm2 med CEE-anslutningsstickkontakt och koppling.
Vid nätdrift via en kabelvinda måste kabeln vara
fullständigt avrullad då kabeln genom induktion kan
uppvärmas som sedan kan leda till kabelbrand.
• 230V-nätet i husvagnen är dimensionerat för en total effektförbrukning på 2300W. Vid anslutning av ytterligare förbrukare,
såsom vattenkokare osv. är det viktigt att se till att detta effektvärde inte överskrids med avseende på de förbrukare, som är i
drift, såsom kylbox, term osv.
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Jordfelsbrytare
2

Husvagnen är standardmässigt utrustat med en jordfelsbrytare för att
bryta en strömkrets vid en möjlig felström. Vid en uppkommande störning avbryter jordfelsbrytaren automatiskt hela 230V strömkretsen.

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

1

Den skyddar inte mot uppkomsten av en eventuell
elolycka.
Jordfelsbrytarens utlösningstid med en 30 mA felström
är mindre än 0,1 sek.

Jordfelsbrytare och testknapp

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

j

m

k

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

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

Om säkringsautomaten (utanför knappfunktionen) har löst ut måste
man vänta en kort stund innan återinkoppling kan ske.
- Om säkringsautomaten förblir tillslagen föreligger endast en 		
över belastning.
- Om säkringsautomaten utlöser igen och plötsligt föreligger en 		
kortslutning eller ett jordfel.
Apparater, där jordfelsbrytaren utlöser under driften är defekta och
skall kontrolleras eller repareras av en behörig elektriker.
Det är meningslöst att sätta på flera gånger. Säkringsautomaten utlöser också om du håller i kopplingsvippan.
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Ström från dragfordonet
Under åkning försörjer dragfordonets batteri 12V-apparaterna (vid
tillkopplat dragfordon) när kontakten 9 i det 13-poliga anslutningssystemet i dragfordonet är kopplad.
Stäng av 12V-driften (vid tillkopplat dragfordon) vid längre mellanstopp
och vilopauser. I annat fall töms fordonsbatteriet.
Kylboxen fungerar vid 12V-drift bara så länge dragfordonets motor är
igång. Kontakt 10 och 11 på den 13-poliga stickkontakten.
13-polig stickkontakt

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

Den 13-poliga stickkontaktens koppling

Kontakt på 13-polig stickkontakt
enligt ISO 11446
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PIN

Ledarfärg

Tvärsnitt

Förbrukare

1

gul

1,5

Blinkers vänster

2

blå

1,5

Dimbakljus

3

vit

2,5

Jord för kontakter 1 till 8

4

grön

1,5

Blinkers höger

5

brun

1,5

Bakljus, omkretsljus,
Nummerskyltsbelysning höger

6

röd

1,5

Bromsljus

7

svart

1,5

Bakljus, omkretsljus,
Nummerskyltsbelysning vänster

8

rosa

1,5

Backljus

9

orange

2,5

Strömförsörjning (permanent plus)

10

mörkgrå

2,5

Brytare eller generatorstyrd
strömförsörjningsledning

11

vit-svart

2,5

Jord bara för kontakt 10

12

ljusgrå

1,5

Jordslinga som kodning för tillkopplat
släp, anslutning från
kontakt 3 (jord)

13

vit-röd

2,5

Jord bara för kontakt 9

7. Elinstallationer
7.4 Bilens elsystem

Batteridriften kopplas automatiskt om till nätdrift så fort en nätanslutning upprättats.
Strömförsörjningsenheten omvandlar med en omformare den externa
nätspänningen till 12 volt för förbrukarna.
Alla lampor i husvagnen drivs med 12 Volt.

Säkringskoppling
Säkringarna för de interna strömkretsarna sitter i ljusstyrmodulen.
Så här har säkringarna placerats (från vänster till höger):
I vissa modeller kan kopplingsschemat avvika.

Strömkrets j (5A)
Strömkrets k (15A)
Strömkrets l (15A)
Byt säkringen först sedan orsaken till felet är känd och
åtgärdad.

Uttag inne i fordonet
Uttag inne i fordonet får inte användas för apparater
som används utomhus.

1

USB-laddningsuttag

Anslutningen
enheter.

j är endast avsedd för laddning av USB-kompatibla

5V USB-anslutningen försörjs med ström via 12V fordonsnätet.

Uttag inomhus
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7.5 Ljusstyrsystem

S 37

1

Beleuchtung
Belysning
Küche
kök

2

StämningsAmbiente LED
LED
Sitzgruppe
sittgrupp

3

Taklampa

Deckenleuchte

4
fri

Frei

5

Belysning
Beleuchtung
klädskåp
Kleiderschr.

6

förtältslam(Vorzeltleuchte)
pa)Z.Zt.friFreiför
tillfället

64

Permanent
Dauerplus
plus

63

Dauerplus
Permanent
plus12V
12 V
Steckdose
uttag

62

Dauerplus
Permanent
USB
plus
USB
Steckdose
uttag

61

Dauerplus
Permanent
USB
plus
USB
Stecksose
uttag

60

Dauerplus
Permanent
Wasserplus
vattenPumpe
pump

programmeringsapparat

S40
S40
10/11 från bil
Kfz 10/11
tändningsplus
ZündungsPlus

S39 till
zum
Laderegler
S39
laddningsRE+
reglerare
RE+ (12 V/
( 12V/Autark)
autark)

40

+ Knapp 33
Taster
Ausgang
utgång
2/ 6 /3

Knapp 22
Taster
Ausgang
utgång
4/ 5/ 6

39
+ -

38
+ -

1

Plus
Stromversorgung
strömförsörjning
Plus

+ + 41 - -

2

Jord
Stromversorgung
strömförsörjning
Masse

Knapp11
Taster
Ausgang
utgång
1/2/3
S38 till laddningsreglerare
S38 zumIngång
Laderegler
Eingang
1 laddningsström
E1(endast
Ladestrom
autark/12 V)
Nur bei 12V Autark
Sicherung 1 bei der
Stromversorgung
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Sicherung 15A
15A
Säkring

Sicherung 5A
5A
Säkring

AnschlussAnslutning
Programmiergerät

Sicherung 15A
15A
Säkring

S 37
S-37
PoPotentialtentialutjäausgleich
mning

9 och 13 från bil eller anslutning till
9 und
13 vom Kfz
laddningsreglerare
oder Verbindung
zumV
Anslutning
batteri vid autark/12
Laderegler
Anschluss Batterie bei
12V Autark

8. Vatten
8.1 Allmänt
Det rekommenderas att bedöma det påfyllda vattnet
speciellt kritiskt innan det används.
• Vid hantering av livsmedel skall alltid vatten i dricksvattenkvalitet användas. Detta gäller även för rengöring
av händerna och föremål som kommer i kontakt med
livsmedel.
• För att säkerställa en fullgod vattenkvalitet skall vatten helst tas ur allmänt dricksvattennät. Informera dig
i förväg om den lokala vattenkvaliteten.
• Trädgårdsslangar, sprutkannor och liknande material
som inte är lämpliga för dricksvatten får absolut inte
användas för påfyllning dricksvattensystemet.
• Om husvagnen inte används under en längre tid skall
hela vattensystemet tömmas fullständigt.
• För första användning och efter längre uppehåll skall
vattensystemet sköljas noggrant. Om föroreningar
konstateras skall systemet desinficeras med för ändamålet godkända och lämpliga medel.

8.2 Vattenförsörjning

Vattenförsörjningens funktion
Köket försörjs med färskvatten via en dränkbar pump. Den dränkbara
pumpen fungerar elektriskt:
- via 12 V-batteriet när husvagnen via stickkontakten är ansluten till
dragfordonets 12V batteri.
- vid anslutning av husvagnen till 230 V-nätet via transformatorn.

Dränkbara pumpen

För den dränkbara pumpen gäller
• Den är bara lämplig för vatten.
• Den tål kortfristigt temperaturer på upp till 60 ºC.
• Undvik att låta den gå torr.
• Skydda pumpen mot frysning.
• Kraftiga stötar, slag eller kraftigt förorenat vatten kan förstöra
pumpen.
Den dränkbara pumpen är underhållsfri.
Den dränkbara pumpen startar automatiskt när vattenkranarna öppnas.
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8. Vatten
Färskvattentank
Färskvattentanken finns i köksunderskåpet och har en volym på 13 l
Färskvatten fylls på via det blå servicelocket.

Kontrollera regelbundet det blå servicelocket, eftersom
det kan lossna om färskvattentanken fylls på ofta.

Tillsätt aldrig på frostskyddsvätska eller andra kemikalier i vattenkretsloppet. Risk för förgiftning!
Töm avloppsvattentanken bara på de härför avsedda
avfallshanteringsställena och aldrig ute i fria naturen.
Hanteringsstationer finns i regel på motorvägsrastställen, campingplatser och bensinstationer.
Färskvattentank

Diskho i köksblocket

j

Vid behov kan silen
i diskhon tas bort genom att skruva ut skruven
.
Om silen
därefter sätts tillbaka i diskhon är det mycket viktigt att
beakta det maximala vridmomentet.

k

j

Det maximala åtdragningsmomentet för silens infästningsskruv är 1 Nm. Om skruven dras åt hårdare kan
silen bli otät eller skadas.

Diskho

Häll inte kokande vatten i bäckenavloppen. Detta kan
leda till deformation och otäthet i spillvattensystemet.
Låt alltid även kallt vatten rinna med.

1
Sil
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2

8. Vatten
8.3 Toalett
Bärbar toalett Porta Potti*
Den portabla toaletten består av två löstagbara delar, spolvattentanken och avfallstanken.
Du måste fylla på tillsatsmedel (om tillämpligt) i bägge
tankarna innan du börjar använda toaletten.

01
1

Förbereda latrintanken
03
02
03

02
2
01

13

14
13

15
14

•
•
•
•

02
01

04
03
02
3

05
04
03
4
01

13

Separera tankarna 1 .
Ta bort locket från utloppsröret när det är riktat uppåt 2 .
Tillsätt rätt mängd av tillsatsmedel i avfallstanken 3 .
Tillsätt rätt mängd vatten i avfallstanken så att dess botten
täcks 4 .
• Sätt tillbaka locket 5 .
06
16
17
05
06
16
14
15
13
14
15
02
03
13

18
17
14

Tillsätt aldrig tillsatsmedel direkt via bladet eftersom
detta kan skada avfallstankens läpptätning. Avfallstanken får endast fyllas via utloppsröret.
08
07
06

16

09
08

17
16

09

19
18
17

20
19
18

21
20

02
01

07
06
05
5
03
02

04
03

13

05

14
13

06

15
14

16
15

17

08
07

10
09
08

11
10
09

19

21
20

21

05
04

06
6
05

07
7
06

16

12
11
12
20
19
Förbereda spolvattentanken
08
09
17
16

18
17

19
18

05
04

11
10

08
07
01

11
10
04

2

07

20

•
•
•
•

2

12
11

212

09
08
02
8

10
09
9
03

19

Sätt ihop tankarna 6 .
Ta bort vattenpåfyllningslocket 7 .
Sätt in vattenpåfyllningsadaptern 8 .
Thetford is not responsible for printing errors and
reserves
the responsible
right to make
product
w
Thetford
is not
forchanges
printingtoerrors
andspecifications
reserves the rig
Tillsätt rätt mängd tillsatsmedel i spolvattentanken (om tillämpligt)
och fyll den sedan med rent vatten 9 .
• Sätt tillbaka locket 5 .
11
12
20
21
19
20
21
13
14
15

Thetford is not responsible for printing errors and
reserves
the responsible
right to make
product
without
. to make
notice
Thetford
is not
forchanges
printingto
errors
and specifications
reserves the right
changes to product specifications without
.
notice

3

12
11
05
5

2

12
06

16

17

159

Thetford is not responsible for printing errors and reserves the rig

3

159

18

Thetford is not responsible for printing errors and
reserves
to makefor
changes
product
without
. to make
notice
Thetford
is the
not right
responsible
printingtoerrors
andspecifications
reserves the right
changes to product specifications without
.
notice

08

09

19

20

3

159

21

50 3

159

03

13

14

15

8. Vatten
14

06

Använda toaletten
17
18

16

15

Ventilera värme eller tryck som byggts upp och förhindra stänk genom
att stänga locket och sedan öppna och stänga bladet.
13
17

09

14

15

18

19

Öppna bladet
20

21

Toaletten kan användas med bladet öppet eller stängt.
• Öppna bladet genom att dra i bladhandtaget 18 / 19 .
16
20

19

17
12

18

Stäng alltid bladet helt efter användning.

21

20

21

Spola toaletten
Thetford is not responsible for printing errors and reserves the right to make changes to product specifications without
.
notice

Det bästa sättet är att använda den manuella
3 159 pumpen och spola tre
till fyra korta spolningar 20 .

Använd inte vanligt toalettpapper eftersom detta kan
orsaka stopp i toaletten.

or printing errors and reserves the right to make changes to product specifications without
.
notice

3

159

Toaletten har plats för en toalettrulle så att du alltid har papper nära
till hands.

Thetford is not responsible for printing errors and reserves the right to make changes to product specifications without
.
notice

3

159

För att undvika vattenskador på din husvagn eller husbil
bör:
- exkrementtanken inte vara fylld till mer än 3/4 vid färd.
I annat fall kan den skvalpa över genom ventilationssystemet.
- toalettskålen inte innehålla något vatten under färd.
- spolvattentanken inte vara alltför full under färden.
Thetford råder dig att köra med tom spolvattentank eller en tank som åtminstone inte är mer än
halvfull.
Toaletten tål en belastning på max 120 kg. Överbelasta
inte toaletten.
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14
02

17
05

8. Vatten
Tömning av latrintanken
När nivåindikatorn lyser rött måste avfallstanken tömmas.

03

16

02
2

04
13

05
14
13

•
03
•
•
•

Separera tankarna 1 .
13
14
Töm avfallstanken i ett godkänt avfallsvattensystem.
Ta bort locket från utloppsröret när det är riktat uppåt 2 .
Håll in avluftningsknappen med tummen när utloppsröret är riktat
nedåt för att tömma avfallstanken utan stänk 13 .
• Skölj tanken 14 / 15 / 16 .
• Sätt ihop tankarna 6 .

06
15
14

15

16

15

17

18

19
15

20

21

13

14

15

17

18

Låt inte avfallstanken bli överfylld.

06

09

13

20
08

01
1

07
16
15
15
03

08
17
16

01

02

10
19
18
06
6

11
20
19

04
13
14

05
14
15

09
18
17

13

18

14

03

12
21
20

16

21

17

06
15

18
16

Thetford is not responsible for printing errors and reserves the right to make changes to product specifications w

12

2

21
09

19

07
16
7
17

20

21

Tömning av spolvattentanken 19
09
18

08
17
18

20

21

Töm endast spolvattentanken helt om du inte tänker använda toaletten
under en längre tid.

Thetford is not responsible for printing errors and reserves the right to make changes to product specifications without
.
notice
Thetford is not responsible for printing errors and reserves the right to make changes to product specifications without
.
notice

11

12

19

10
19
20

3

11
20
21

3

159

Tömning är endast tillåten på godkända avfallstippar.

or printing errors and reserves the right to make changes to product specifications without
.
notice

3

159

• Ta bort vattenpåfyllningslocket 7 .
• Töm spolvattentanken via öppningen för vattenpåfyllning 17 .
• Spola toaletten tills inget mer vatten pumpas ut 20 .
12
21

Thetford is not responsible for printing errors and reserves the right to make changes to product specifications without
.
notice

Det finns ett litet hål på vattenpåfyllningslocket så att
3 159
spolvattentanken kan ventileras. Om
du lyfter eller
Thetford is notdet
responsible
for printing
errorsvatten.
and reserves the right to make changes to product specifications w
placerar toaletten i en vinkel rinner
fram
nytt

159

2

Thetford
not right
responsible
printingtoerrors
andspecifications
reserves the right
.
notice
Thetford is not responsible for printing errors and
reservesis the
to makefor
changes
product
without
. to make
noticechanges to product specifications without

3

159

3

159
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9. Inbyggd utrustning
9.1 Allmänt

I detta kapitel lämnas information om Hobby husvagnens utrustning.
Anvisningarna upplyser endast om utrustningens användning.
Delvis är den beskrivna utrustningen tilläggs-utrustning.
Ytterligare information lämnas för inbyggd utrustning i de separata
bruksanvisningar som bifogas i den blå serviceväskan.

Reparationer på inbyggd utrustning får bara utföras av
en fackman.
För underhållsåtgärder och reparationer får endast apparattillverkarens originaldelar användas.
Vid varje förändring av inbyggd utrustning och ignorering av bruksanvisningarna upphävs garantin och allt
produktansvar. Dessutom gäller inte längre apparatens
drifttillstånd och i vissa länder förlorar även fordonets
trafiktillstånd sin giltighet.

För användning av elektrisk utrustning beakta anvisningarna i kapitlet 7.

9.2 Dometic kylbox
I kompressordrift är kylapparaten lämplig för kylning och djupfrysning
av livsmedel. I termoelektrisk drift är kylapparaten endast avsedd för
kylning av livsmedel.
Apparaten är avsedd för anslutning till:
• ett 12V-fordonsuttag (se spänningsdata på typskylten)
• 230V växelström
Apparaten måste skyddas mot regn.

Läs före start tillverkarnas separata bruksanvisningar.

Kylbox Dometic
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12V-drift (termoelektrisk drift)
12 V-driften kan endast användas under färden när motorn är igång.
Under vilopauser och längre mellanstopp så bör 12V-driften stängas
av och i förek. fall ett annat driftssätt väljas.

1

• Anslut 12 V-anslutningskabeln j till 12 V-uttaget i husvagnen.
Kylapparaten startar och kyler innerutrymmet.
• När kylapparaten ska stängas av:
– Dra ut kontakten.
– Anslutningskabeln kan lindas upp på de två hållarna på
apparatens baksida.

2

MIN 0 MAX

Koppla bort kylapparaten från batteriet när motorn är
avstängd, annars laddas batteriet ur.

3

MIN 0 MAX

230V-drift (kompressordrift)
• Använd endast 230V-anslutningskabeln k för att ansluta
apparaten till 230V-växelströmnätet.
• Öppna locket på termostaten l genom att trycka på locket.
Tryck på locket igen för att stänga det.
• Vrid termostaten l medurs till önskad inställning.
Ju närmare ”MAX”-läget termostaten vrids, desto lägre
blir kyltemperaturen.
Kylapparaten startar och kyler innerutrymmet.
• När kylapparaten ska stängas av:
– Vrid termostaten l moturs till ”0”.
– Dra ut kontakten.
– Anslutningskabeln kan lindas upp på de två hållarna på
apparatens baksida.
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Tillbehör

För hantering av tillbehör beakta tillbehörtillverkarnas utförliga användarinstruktioner, monteringsanvisningar och kopplingsscheman.
Dessa hittar du i dokumentfodralet.
• Varje ändring av husvagnens fabriksinställda tillstånd kan ha en
negativ inverkan på husvagnens köregenskaper.
• Tillbehör som HOBBY inte godkänt såsom
på-, ombyggnads- eller installationsenheter kan leda till skada på
husvagnen och dessutom ha en negativ inverkan på husvagnens
trafiksäkerhet. Även om dessa delar har blivit godkända av någon
myndighet, kan de vara av skada när de byggs in i husvagnen.
• Vi frånsäger oss allt ansvar för skador som uppstår till följd av delar
eller ändringar dom inte är godkända av Hobby.

I tabellen nedan anges vikter för specialtillbehör. När tillbehör medförs i eller på husvagnen som inte ingår i
standardutrustningen måste de beaktas vid bestämning av tillåten belastning.

Utrustning
Chassi/säkerhet
Dragstångskåpa i korrugerad plåtdesign
Lättmetallfälgar svartpolerade
Reservhjul istället för däckreparationsset
(montering under golv)
Stabiliseringssystem KNOTT ETS Plus
På-/avlastning
Pålastning utan tekniska ändringar

Vikt [kg]
3,5
0,0
26,0
5,7
0,0

Påbyggnad
"BEACHY" solsegel DWT för sidovägg
ingen uppgift
Dragstångscykelhållare
10,0
Dragstångsförvaringslåda (aluminium-transportbox), 		
väder- och temperaturtålig)
5,1
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Utrustning

Vikt [kg]

Boutrymme
Ordningsbox i naturmaterial, vikbar, passar
till förvaringsutrymmen sideboard litet,
storlek S, set om 2 st.
ingen uppgift
Ordningsbox i naturmaterial, vikbar, passar
till förvaringsutrymmen sideboard litet,
storlek M, set om 2 st.
ingen uppgift
Ordningsbox i naturmaterial, vikbar, passar
till förvaringsutrymmen sideboard litet,
storlek L, set om 2 st.
ingen uppgift
Ordningsbox i naturmaterial, vikbar, passar
till förvaringsutrymmen sideboard litet,
storlek XL, set om 2 st.
ingen uppgift
Instigningsbart klädskåp
Bärbar toalett THETFORD Porta Potti 565P

19,9

11. Underhåll och skötsel
11.1 Underhåll

Underhållsintervall

För husvagnen och dess installationer finns fastställda underhållsintervaller.
För underhållsintervallet gäller
• Låt göra det första underhållet senast 12 månader efter att fordonet
registrerats hos en auktoriserad HOBBY-återförsäljare.
• Låt HOBBY-återförsäljaren utföra alla fortsatta årliga underhållsarbeten.
• Genomför underhållet av alla inbyggnadsapparater i enlighet med
de underhållsintervaller som anges i resp. bruksanvisningar.

Hobbys frivilliga garanti (5 år) vad gäller husvagnens
täthet enl. garantivillkoren träder bara i kraft om täthetskontrollerna (faktureras) genomförts korrekt. För att
göra detta skall husvagnen lämnas in till en auktoriserad
Hobby-återförsäljare efter 12-18 månader. Efter genomförandet av den första täthetskontrollen skall denna
upprepas var 12:e månad under garantitiden.
Innan du besöker en servicepartner rekommenderar
Hobby att du kontaktar denne och frågar om de erforderliga kapaciteterna finns (till exempel fordonslyft med
tillräcklig kapacitet) för att undvika eventuella missförstånd.

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

1

Smörjkoppar på påskjutningsanordningens kåpa

Beträffande smörjning och oljning gäller
• Olja lätt in rörliga delar som bultar och leder på handbromsspaken och påskjutsbromsens vändspak.
• Smörj lagren på påskjutsbromsens j hus i intervaller om 5000
kilometer.
• Kontrollera då och då lagrens spel på skjutstången.
• Samtliga glid- och lagerdelar rengörs och oljas in med jämna mellanrum.
Underhålls- och justeringsarbete på bromssystemet får endast utföras av auktoriserade specialverkstäder.
Viktigt: Stabiliserings-dragkulekopplingen KS 25 friktionselement får under inga omständigheter oljas eller
smörjas.
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Gummifjäderaxlar är underhållsfria.
Husvagnens axel/-lar är utrustade med kompakta hjullager. Trumnav, kompaktlager och axellager bildar en
sluten enhet. Kompaktlagren är underhållsfria genom
ett specialfett.
Ytterligare anvisningar framgår av den bifogade bruksanvisningen från leverantören av axeln.

11.2 Draganordningar

Kopplingskula på dragfordonet.

Den bör vara måttriktig, oskadad och fettfri. Vid Dacromet-ytbehandlade (matt-silvrigt korrosionsskyddsöverdrag) och lackerade kopplingskulor så skall ytbehandlingen avlägsnas i sin helhet med slippapper
korning 200 240 innan första färden och därefter rengöras med
nitro-förtunning eller sprit så att den inte sätter sig på friktionsbeläggens yta. Kopplingskulans yta skall vara metalliskt blank. En skadad eller
smutsig kopplingskula leder till ökat slitage på friktionsbeläggningarna.
En infettad kopplingskula sätter ner stabiliseringsverkan kraftigt.
Vid nya friktionsbeläggningar uppnås den optimala dämpningen först efter en viss inkörningstid.
Om friktionselementen skulle vara slitna eller komma i
beröring med olja eller fett så skall dessa bytas ut för att
återställa dämpningens fulla effekt och därmed släpvagnsstabiliseringen.

Dragkulekoppling

Håll kulutrymmets inre rent och fettfritt vid friktionsbeläggen. Om
friktionsbeläggen är smutsiga kan ytan rengöras med slippapper,
kornstorlek 200-240. Rengör därefter ytan med tvättbensin eller sprit.
Samtliga rörliga lagerställen och bultar skall oljas in lätt.
Med regelbundet underhåll och skötsel förlänger du livslängd, funktion
och säkerhet hos din KS 25.

Dragkulekoppling
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Byte av friktionsbeläggning

1

j

Friktionselementen
kan enkelt bytas ut vid slitage eller kontakt med
olja eller fett. Företaget KNOTT erbjuder ett motsvarande utbytesset
för att byta ut det främre och bakre friktionselementet.
Observera de utförliga monteringsanvisningarna i tillverkarens reservset.
Använd endast original-friktionselement från KNOTT.
Dessa är exakt anpassade till stabiliserings-kulkopplingen
KS 25.

Friktionselementen

Externa beläggningar ger antingen inte någon stabilisering
eller så kan kulhalsen skadas.

1

Körljud
Under färden kan det uppkomma ljud, som dock inte har någon
inverkan på funktionen och dragkulkopplingens stabiliseringsverkan.
Möjliga orsaker till ljuden kan vara:
1. En dacrometbelagd kopplingskula på dragfordonet
2. En förzinkad eller lackerad kopplingskula på dragfordonet.
3. En skadad, rostig eller smutsig kopplingskula på dragfordonet.
4. Smutsiga eller slitna friktionselement
i dragkulkopplingen
5. Dragstången och dragröret i påskjutsbromsens bussningar är
torrkörda.

j

Schemaritning friktionselement

Åtgärd:
vid 1., 2., 3. och 4.:
- se avsnitten ”Kopplingskula på dragfordonet" och "Dragkulekoppling".
vid 5.:
- Fetta in bussningarna via smörjnippel och dra av vikbälgen och 		
fetta in den frilagda dragstången.
- Rengör den avtagbara kopplingskulan på låsmekanismen och
efterfetta (enligt separat bruksanvisning på den avtagbara kopp
lingskulan).

11.3 Bromsar

Första inspektionen
Bromsarna skall inspekteras första gången efter 500 km. Genomförandet skall dokumenteras av verkstaden i servicehandboken från KNOTT.
En förutsättning för att garantin skall gälla är att servicehandboken är
ifylld och att anvisningarna för skötsel och underhåll följs.
Kör försiktigt de första 100 km efter byte av bromsbelägg,
eftersom den fulla bromskraften ännu inte uppnåtts.
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11.4 Byte av bakljus-glödlampor
Innan glödlampor byts ut, bryt strömförsörjningen!
Glödlampor kan vara heta!
Låt inga vätskor (t.ex. regnvatten) tränga in i kåpan.

Byte av registreringsskyltbelysning
• För att byta registreringsskyltbelysningen skall i det första steget
skruvarna j lossas.
• Lossa ledningar och anslut till den nya lampan.
• Skruva åt skruvarna j för infästningen igen.

1

Skyltbelysning

Byte av bakljus-glödlampor
• För att byta glödlamporna i bakljuset så skall kåpans fyra skruvar
j lossas. Byt defekta glödlampor och skruva fast skruvarna i
kåpan igen.

1
Bakljus Beachy

3

4

k Bakre positionsljus
l Blinkers
m Dimbakljus

Var försiktig så att lampan inte skadas.

2
Bakljus inomhus
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11.5 Underhåll och batteribyte i brandvarnare

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

1

Rökdetektor stängd

1 Kontrollknapp

2

2 Upptagningar för låset
3 Blockbatteri typ 9VDC 6F22
4 Kontaktstickkontakt
5 Låshake

5
Rökdetektor öppen

3

4

Batteribyte
För att upprätthålla funktionsdugligheten skall blockbatteriet bytas
ut senast när informationssisgnalen ljuder.
• Vrid rökgasvarnarens kapsling moturs så långt att den går att ta av
från hållaren.
• Ta ut det förbrukade blockbatteriet och skilj det från kontaktanslutningen.
• Anslut det nya blockbatteriet till kontaktanslutningen. Kontaktanslutningarna skall därvid haka i blockbatteriets poler.
• Lägg batteriet i rökgasvarnarens batterifack.
• Placera rökgasvarnarens kapsling med låsupptagningarna på låshakarna och vrid försiktigt medurs tills kapslingen hakar in i hållaren.

Test
• Tryck på kontrollknappen i minst 4 sekunder tills ett alarm ljuder.
Alarmet ljuder när elektroniken fungerar och slocknar så snart du
släpper kontrollknappen.
Testa rökdetektorn efter varje batteribyte.
Släng inte batterier i hushålsavfallet. Lämna in dina
förbrukande batterier till återförsäljaren eller en batteriinsamling.				
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11.6 Ventilation

En tillräcklig ventilation av vagnens inre är nödvändig för ett behagligt
inomhusklimat. Speciellt under svalare dagar och efter en längre tids
icke användning av fordonet konstaterar man en ökad fuktighet inne
i fritidsfordon. Framför allt kan fukten uppträda på enkelglasade rutor.
Delvis kan man till och med observera fuktiga ställen på möbelytor, på
ytterväggarnas insidor och i många fall också i skåp. Därutöver kan det
bildas mögelsvamp på grund av fukten, som sedan snabbt sprider sig
till andra ytor. Detta fenomen påverkar inte bara välbefinnandet, utan
kan också leda till skador på komponenter. Denna fuktighet kommer för
det mesta ur rumsluften. Luft har egenskapen att koppla ihop sig med
vatten. Ju varmare luften är, desto mer vatten kan den binda (relativ
luftfuktighet). Om en luft som anrikats kraftigt med vattenånga avkyls
och om därvid mättnadsgränsen uppnås, avger den en del av vattnet i
form av kondensat. Man talar i detta fall om så kallade ”köldbryggor”.
I första hand uppkommer fukt dock vid små luftrörelser på grund av
byggtekniska förhållanden eller bristande ventilation.
Kondensvatten bildas
- i små utrymmen.
- av passagerarnas andning och. kroppsavdunstning.
- vid förvaring av fuktiga kläder.
När en person sover avger hen cirka 1 liter vatten per natt via huden
och utandningsluften. Den ytterligare vattenånga som tas upp av luften
måste ledas ut kontinuerligt ur fritidsfordonet med tillräcklig ventilation. Enbart av hygieniska skäl är det nödvändigt att luften byts ut 0,5
till 1,0 ggr i timmen, så att nivån på skadliga ämnen och lukt hålls nere.

Se till att luftväxlingen är tillräcklig för att undvika kondensvatten.
En hög luftfuktighet kan leda till en kantkorrosion hos
speglarna. Torka därför i förekommande fall av fuktiga
ställen efter luftningen med en rengöringsmedelsfri duk.
Det bästa är att lufta kort men intensivt. Öppna därför
takluckor, fönster och dörren helt och hållet, men kort.
Se till att det blir korsdrag. Efter cirka 10 till 15 minuter
är den förbrukade, fuktiga rumsluften utbytt mot torr
och frisk luft, som kan ta upp ytterligare vattenånga efter
att ha värmts upp.
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11.7 Skötsel

För skötsel gäller
• Plastdelar rengörs med varmt vatten med 60°C och ett milt handdiskmedel.
Tvätta husvagnen endast på speciella tvättplatser.
Använd sparsamt med rengörings-medel. Aggressiva
medel, som t.ex. fälgrengörare belastar vår miljö.
Använd inga lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.
Rengöringsmedel som bör undvikas:
- Skurande rengöringsmedel (repar ytan)
- Acetonhaltiga rengöringsmedel (leder omedelbart till att plasten skadas)
- Medel för kemisk rengöring
- Förtunningsmedel
- Alkoholer
- Skarpa eller lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel
- Rengöringsmedel ur den kemiska gruppen, såsom ketoner, estrar och
aromatiska lösningsmedel
- Aromatiska kolväten (t.ex. alla fordonsbränslen)
Undvik direktkontakt med plaster såsom PVC, mjuk PVC och liknande
(t.ex. etiketter).
På grund av det lösningsmedelshaltiga innehållet eller dess kontakt med
innan beskrivna plaster går det inte att undvika en överföring av mjukgörare och därmed en försprödning av delarna.

Rengöring på utsidan
Fordonet skall göras rent minst en gång per år eller när det är smutsigt.
I kustområden (mindre än 1500 m från saltvatten) bör husvagnen göras
ren två gånger per år.
För rengöring på utsidan
• Spola av husvagnen med en svag vattenstråle.
• Tvätta av fordonet med en mjuk svamp och vanligt rengöringsmedel. Skölj svampen ofta.
• Spola sedan rikligt med vatten.
• Torka husvagnen med sämskskinn.
• Låt husvagnen stå ett tag utomhus efter tvätten, så att det torkar
ut helt och hållet.
Torka av ljusinfattningen noga, eftersom vatten lätt
samlar sig där.
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Högtryckstvätt
Vidta stor försiktighet om du avser att tvätta husvagnen med högtryckstvätt. Husvagnen riskerar annars
att ta skada!
Läs högtryckstvättens bruksanvisning innan du använder den till din
husvagn.
Det måste alltid vara minst 70 cm mellan högtryckstvättens munstycke och husvagnen när du använder högtryckstvätten.
Kontrollera först att vattenstrålen kommer ut ur munstycket med ett
lämpligt tryck. Felaktig användning av högtryckstvätten kan medföra
att husvagnen tar skada.
Vattentemperaturenfårinteöverstiga60°C. Håll vattenstrålen i rörelse
under hela tvättningen.
Rikta inte strålen direkt mot dörrskåror, fönsterskåror, akrylfönster,
elektriska påbyggnadsdelar, stickkontakter, tätningar, ventilationsgaller, förvaringsutrymmesluckor, avgaskaminer eller takhuvar.
Fordonet kan skadas eller så tränger vatten in i dess inre.
För vaxning av ytan gäller
• Efterbehandla lackytor med jämna mellanrum med vax. Beakta
vaxtillverkarnas användningsanvisningar.
För polering av ytan gäller
• I undantagsfall kan ytor som angripits av väder och vind arbetas
upp med poleringsmedel. Vi rekommenderar polerpasta utan
lösningmedel.
Polera bara i undantagsfall och inte för ofta, eftersom
poleringen leder till att lackens översta skikt avlägsnas.
Vid för frekvent polering uppstår slitage.
Beträffande smutsfläckar med tjära och harts gäller
• Tjär- och hartsavlagringar och annan organisk smuts avlägsnas
med tvättbensin eller sprit.
Använd inga aggressiva lösnings-medel, såsom estereller keton-haltiga produkter.
Vid skador gäller
• Låt omedelbart reparera eventuella skador för att undvika ytterligare skador på grund av korrosion. Tag hjälp av din Hobbyåterförsäljare.

Underrede

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

Saltbeläggning kan skada det varmförzinkade chassiet och leda till
vitblemma Vitblemman är dock inget fel utan har endast en optisk
inverkan. Efter körning på vintern eller genom salthaltigt vatten
spola varmförzinkade ytorna med rent vatten.
Rengör stödbenen med vatten och en fuktig svamp. Torka och fetta
därefter in, framför allt spindeln.

Takluckor, fönster, speglar och dörrar

Rutor måste behandlas speciellt noga på grund av sin känslighet.
För skötseln gäller
• Gnid in tätningsgummin lätt med talk.
• Akrylglasfönsterrutor rengörs endast med en ren och fuktig
svamp och en mjuk duk. Torr rengöring kan leda till repor.
Rutor rengörs vått endast med vatten, speglar torkas av
torrt med en mjuk duk. Använd inga rengöringsmedel
eller skarpa och aggressiva tvättmedel, som innehåller
mjukgörare eller lösningsmedel. Torka av fönster med
roterande rörelser med en fuktig mikrofiberduk eller
läderlapp.
Endast vid svåra fläckar gnids speglar försiktigt med en
lätt fuktad mikrofiberduk. Använd inga klingor för att
rengöra speglar eller rutor.
Talk finns att köpa i biltillbehörs-affärer.

Tak
För att husvagnstaket inte skall angripas bör takplåten
rengöras minst en gång per år.

Rengöring inne
För att minska fuktproblemen skall sparsamt med vatten användas vid rengöring av de inre ytorna.
Använd inga klingor för att rengöra speglar eller rutor.
Torka av speglar och fönster med roterande rörelser
med en fuktig mikrofiberduk eller läderlapp utan rengöringsmedel.
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För sits-, dynöverdrag och gardiner gäller
• Sitsöverdrag rengörs med en mjuk borste eller en dammsugare.
• Kraftigt nedsmutsade madrasser, dynor, dagtäcken och gardiner
skall lämnas in till kemtvätt. Tvätta dem inte själv. Ta inte bort 		
överdragen från madrasserna eller dynorna.
• Rengör vid behov med skummet från ett fintvättmedel.

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

Följande metoder rekommenderas för rengöringen
Metod A:
• Använd endast vanliga i handeln förekommande vattenbaserade
rengöringsmedel.
• Alternativ tillsätt två matskedar ammoniak till 1 liter. Fukta en
duk med lösningen och "dutta" försiktigt på fläcken. Vänd duken,
så att fläcken kommer i kontakt med en ren dukyta.
Denna metod är speciellt lämplig för borttagning av:
- Vin, mjölk, läsk
- Blod
- Kulspetspenna, bläck
- Urin, svett
- Slam
- Spyor
Metod B:
• Använd endast milda, vattenfria lösningsmedel för torr rengöring.
• Fukta duken och gå tillväga på samma sätt som vid metod A.
Denna metod är speciellt lämplig för borttagning av:
- Vax, stearinljus
- Blyerts
Choklad eller kaffe bör endast tvättas av med ljummet vatten.
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För PVC-golvet gäller
Sand och damm kan skada PVC-ytbehandlingen om
den beträds ofta. När husvagnen används skall golvet
dagligen dammsugas eller sopas rent.

• Rengör golvbeläggningen med rengöringsmedel för PVC-golv.
Lägg inte ut heltäckande matta på våt PVC-golvbeläggning. Den
heltäckande mattan och PVC-golvbeläggning kan klibba ihop
• Använd aldrig kemiska rengöringsmedel eller stålull, som skadar
PVC-beläggningen.
För möbelytor gäller
• Trämöbelytor rengörs med en fuktig duk eller svamp.
• Torka med en mjuk och luddfri duk.
• Använd milda möbelvårdsmedel.
För den bärbara toaletten* gäller
Thetford rekommenderar att du rengör toaletten regelbundet för att
förhindra kalkavlagringar och säkerställa optimal hygien.
• Rengör insidan av skålen med en mjuk borste och avsett rengöringsmedel.
• Rengör hela toaletten med avsett rengöringsmedel.
Använd aldrig hushållsrengöringsmedel för att rengöra
den portabla toaletten. Sådana medel kan ge permanenta
skador på tätningar och andra komponenter i toaletten.
Underhåll toaletten regelbundet för att förlänga dess
livslängd.

• Rengör insidan av avfallstanken två till tre gånger om året för att
bli av med envisa kalkavlagringar.
• Behandla tätningarna med särskilda smörjmedel så att de håller
sig mjuka och följsamma.
Använd aldrig vaselin eller vegetabilisk olja för att smörja
tätningarna. Det kan leda till läckage i avfallstanken.
Ventilbladets tätning är en del av toaletten som utsätts
för slitage. Beroende på omfattning och användning
mister tätningarna sin tätningsförmåga efter en viss tid
och måste bytas ut.

För diskbänken gäller
• Delar i metall rengörs med vanliga i hemmet förekommande medel
eller speciella skötselmedel för rostfritt stål.
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11. Underhåll och skötsel
För färskvattendunken gäller
• Spola ur den regelbundet med rent vatten.
Rengöring av färskvattendunken
• Efter att vattnet släppts ut ur färskvattendunken skall den restvätska som samlat sig i spåret tas upp med en duk.

Efter att skötselarbetena avslutats avlägsnas alla sprayflaskor med rengöringsmedel eller vårdande medel ur
husvagnen. Annars finns risk för explosioner vid temperaturer över 50 ºC.

Färskvattentank

11.8 Vinterförvaring av husvagnen
När temperaturerna faller slutar säsongen för många campare. Husvagnen måste också förberedas för vinteruppehållet.
Allmänt gäller
• Husvagnen bör endast övervintra i ett slutet utrymme om detta
är torrt och välventilerat. I annat fall är det bättre att ställa av
husvagnen utomhus.
• Täck över stabiliserings-dragkulekopplingen. Fetta in bromsstänger
och vevstöd.
• Bocka helst upp husvagnen. Veva ned stöden för att avlasta hjul
och axlar något. Stötta om möjligt chassit med pallbockar.
• Lägg på presenningar med mellanrum så att ventilationen inte
hindras.
Utvändig vård och kontroll
• Tvätta husvagnen noga (se 11.7).
• Kontrollera fordonet för (lack-)skador. Bättra på skadorna i förek.
fall. Utför nödvändiga reparationer.
• Efterbehandla husvagnens plåt med vax eller ett speciellt lackvårdsmedel.
• Chassits metalldelar skyddas med ett rostskyddsmedel.
• Kontrollera underredet för skador och bättra på i förek. fall.
Uppsök en återförsäljare vid svårare skador.
För behållare gäller
• Vattenledningar och armaturer rengörs, desinficeras, avkalkas
och töms i sin helhet. Lämna armaturerna öppna.
• Rengör färskvattentanken och töm den genom att dra ut överloppsröret (se kapitel 8.2 Färskvatten).
• Rengör och töm avloppsvattendunken.
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11. Underhåll och skötsel
För inredningen gäller
• Rengör innerutrymmet. Dammsug dynor och madrasser och förvara dem torrt utanför husvagnen. I annat fall ställs de upp i husvagnen så att de inte kommer i kontakt med kondensvatten.
• PVC-ytor och andra släta ytor rengörs med en vanlig tvållösning.
• Tvångsventilationer lämnas öppna. Om husvagnen övervintrar i
ett slutet utrymme kan takluckan lämnas öppen.
• Vädra ur husvagnen var fjärde till var sjätte vecka vid torrt väder.
• Placera en luftavfuktare inne i husvagnen och torka eller byt
granulatet regelbundet.
• Vid behov värms husvagn upp för att undvika mögel på grund av
kondensvatten.
• Slå ifrån 12 V huvudströmbrytaren.

11.9 Vinterdrift

BEACHY har från fabriken inte konstruerats för verklig
vintercamping.
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12. Avfallshantering och miljöskydd
12.1 Miljön och mobilt resande
Miljövänlig användning
Ägare av husbilar, plåthusbilar och husvagnar har naturligtvis ett speciellt ansvar för miljön. Husvagnen bör därför alltid användas på ett
miljövänligt sätt.
För en miljövänlig användning gäller
• Innan du ställer upp din husvagn en längre tid i en stad eller
kommun bör du informera dig om var det finns speciella uppställningsplatser för husvagnsekipage och använda dessa.
• Påverka inte lugnet och renligheten i naturen.
• Avfallshantera avloppsvatten, toalettankens innehåll och avfall på
ett korrekt sätt.
• Uppträd förebildligt så att ägare av husbilar, plåthusbilar och
husvagnar inte generellt stämplas som miljöbovar.
För avloppsvatten gäller
• Samla endast upp avloppsvatten i inbyggda avloppsvattentankar
eller i nödfall i härför avsedda behållare!
• Häll aldrig avloppsvatten ute i naturen eller i gatubrunnar. Dagvattnet renas för det mesta inte i reningsanläggningar.
• Töm avloppsvattentanken så ofta som möjligt, även när den inte
är helt fylld (hygien). Spola om möjligt rent avloppsvattentanken
med rent vatten efter varje tömning.
Töm avloppsvattentanken bara på de härför avsedda
tömningsställena, dock aldrig ute i naturen. Avfallshanteringsstationer finns i regel på rastplatser, campingplatser
eller bensinstationer.

För toalettanken gäller
• Använd bara godkända saneringsmedel i toalettanken.
Genom att installera ett aktivt kolfilter (tillbehörshandeln)
behöver saneringsvätska ev. inte användas.
Dosera saneringsvätskan mycket sparsamt. En överdosering är ingen garanti för att förhindra lukt.

Avfallshantering

• Låt toalettanken aldrig bli helt full. Töm senast och omedelbart när
nivåinderingen lyser.
• Töm aldrig toalettanken i gatubrunnar. Dagvattnet renas oftast inte
i reningsanläggningar.
Töm toalettanken bara på de härför avsedda tömningsställena, dock aldrig ute i naturen.
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12. Avfallshantering och miljöskydd
För avfall gäller
• Källsortera och lämna återvinningsbara material till återvinningen.
• Töm avfallsbehållaren så ofta som möjligt i härför avsedda tunnor
eller behållare. På så sätt undviks obehagliga lukter och besvärliga
avfallsansamlingar ombord.
För rastplatser gäller
• Lämna alltid rastplatser i rent och snyggt tillstånd, även om det
skulle finnas skräp och smuts från andra.
• Hushållsavfall får inte slängas i rastplatsens avfallsbehållare.
• Ha inte dragbilens motor igång när ekipaket står stilla. En kall motor
på tomgång avger stora mängder skadliga ämnen. Motorns driftstemperatur uppnås snabbast under körning.

Ett miljövänligt uppträdande är inte bara i miljöns intresse
utan det är i alla husbils-, plåthusbils- och husvagnsägares
intresse.				
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13. Tekniska data

Handelsbeteckning

Typ

BEACHY 360

30EG

BEACHY 420

30EG

BEACHY 450

30EG

BEACHY

13.1 Chassidata
t.tv
[kg]

Tillåtet
axeltryck

•

900

900

•

950

950

•

1000

1000

Axel/-lar

Hjulbroms

Påskjutsanordning

Säkerhetskoppling

Dragbalk

VGB 13 M 20-2425/1

KFL 12 B

KS25 (210197.001)

One Piece

VGB 13 M 20-2425/1

KFL 12 B

KS25 (210197.001)

One Piece

VGB 13 M 20-2425/1

KFL 12 B

KS25 (210197.001)

One Piece

13.2 Ökad lastvikt
Standardutförande
Variant

BEACHY 360

W00G

BEACHY 420

Y00G

•

BEACHY 450

Z00G

•

BEACHY

Handelsbeteckning

t.tv
[kg]

Axeltryck
[kg]

Axel

Däck

Broms

Påskjutsanordning

Drag-balk

•

900

900

VGB 13 M

195/70 R 14 XL LI 96

20-2425/1

KFL 12 B

One-Piece

950

950

VGB 13 M

195/70 R 14 XL LI 96

20-2425/1

KFL 12 B

One-Piece

1000

1000

VGB 13 M

195/70 R 14 XL LI 96

20-2425/1

KFL 12 B

One-Piece

13.3 Fordonsvikter
Modell

Egenvigt
[kg]

Basutrustning
[kg]

Egenvikt
inkl. basutrustning
[kg]

Max
tillåten
totalvikt
[kg]

Lastvikt
[kg]

BEACHY 360

744

13

757

900

143

BEACHY 420

786

13

799

950

151

BEACHY 450

809

13

822

1000

178

13.4 Däck och fälgar
Variant

BEACHY

Standard- Stålfälgar för
utförande standardutförandet
Handelsbeteckning

BEACHY 360

W00G

•

BEACHY 420

Y00G

BEACHY 450

Z00G

Stålfälgar:

t.tv Axel[kg] tryck
[kg]

Stålfälg

Däckstorlek

LM-fälgar för
standardutförandet
Luft- LMLMtryck fälg
fälg
(bar) storlek märkning

LMfälg
Färg

Lufttryck
(bar)

900

900 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96

3,2

6 x 14 TR9-6014

svart 195/70 R 14 C LI 101

4,5

•

950

950 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96

3,2

6 x 14 TR9-6014

svart 195/70 R 14 C LI 101

4,5

•

1000 1000 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96

3,2

6 x 14 TR9-6014

svart 195/70 R 14 C LI 101

4,5

åtdragsmoment 110 Nm

LM-fälgar: åtdragsmoment 120 Nm

Hjulmuttrar:
Upptagning för alla 13” + 14” stålfälgar och alla lättmetallfälgar (inkl. 15”)kägelfläns
		
Upptagning för alla 15” stålfälgar kulfläns
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Däckstorlek

13. Tekniska data

Fälgar

Däckdimens.

Hjulhus

Golvlängd

Total
bredd

Spårvidd

Stöd- Karos- Längd
vidd
seri- m. Gk
längd o Rl.

Total
längd

Storlek

Hjulansl.

Utf.

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

maximal höjningg
t.tv
[kg]

Axeltryck
[kg]

Ny
axel!

Extra
tvärbalk
bak

Nya
hjul!

Ny broms!

Ny
Påskjutsanordning

Ny
draggaffel!

Vikt
[kg]

1200

1200

nej

nej

nej

nej

nej

nej

0,0

1200

1200

nej

nej

nej

nej

nej

nej

0,0

1200

1200

nej

nej

nej

nej

nej

nej

0,0

max. höjning

Stålfälgar

LM-fälgar

t.tv
[kg]

Axeltryck
[kg]

Stålfälg

Däckstorlek

Lufttryck
(bar)

LM-fälg
storlek

LM-fälg
märk-ning

LM-fälg
Färg

Däckstorlek

Lufttryck
(bar)

1200

1200

5½ x 14

195/70 R 14 XL LI 96

3,2

6 x 14

TR9-6014

svart

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

svart

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

svart

195/70 R 14 C LI 101

4,5

Om tilläggsutrustningen reservhjul kombineras med tilläggsutrustningen LM-fälgar,
bifogas det standardmässiga hjulet på stålfälg som reservhjul.
Lättmetallfälgar generellt i kombination med märkesdäck.
												

72

13. Tekniska data
13.5 Däcktryck
Som tumregel kan man utgå från att ett trycksatt däck under 2 månader förlorar 0,1 bar. Kontrollera regelbundet däckens tryck för att undvika skador på däcket..

Däckdimension

Lufttryck i bar

195/70 R 14 XL eller reinforced

3,2

195/70 R 14 C

4,5

13.6 Förtältsomkretsmått
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Modell

Omkretsmått
[mm]

360 BEACHY

8360

420 BEACHY

9180

450 BEACHY

9290

Det angivna måttet beror på extrautrustning, last, däckstorlek och skall tolkas som ett riktvärde. För att fastställa
ett exakt omkretsmått för ditt förtält rekommenderar vi
dig att mäta upp husvagnen.

Index
Index
A
Avloppsdunk 48
Avluftning och ventilation 30
Axeltryck 14
B
Backa 10
Bakljus Byte av bakljusglödlampor 59
Baklucka, tvådelad 32
Brandbekämpning 4
Brandskydd 4
Bromsar 58
Bygga om sängarna 38
Byte av hjul 26
C
Chassi 71
Cykelhållare 35
D
Definition av vikterna 14
Draganordningar 57
Duglighet för att köra 100 km/h 7
Dynombyggnad 38
Däck 23
Däckens ålder 24
Däckreparationsset 28
Däcktryck 24
Dörrar och luckor 31
Dörrar
öppna och stänga 30
skötsel 64
E
Elnät ombord 46
F
FIN (FordonsIdentifikationsNummer) 12
Fordonssäkring 11
Fotsteg 31
Fälgar 25
Fällbart bord 37
Färskvattendunk 49
Fönster 39
Skötsel 64
Förbandslåda 5
Förtältslist 44
G
Godkännande 6
Grundutrustning 19
H
Hängande förvaringsfack 36

I
Ingångsdörr 33
insidan 31
utsidan 30
Inre rengöring 64
Insektsskyddsförhänge 31
J
Jord 14
Jordfelsbrytare 44
K
Kolmonoxidvarnare 6
Kontrollbesiktning 6
Koppla till/koppla ifrån 16
Kylbox 53
Köra 9
Köra i kurvor 9
L
Last 13
Ljusstyrningssystem 47
Luckor
öppna och stänga 30
N
Nummerskyltsbelysning
Byte av nummerskyltsbelysning 59
Nyckel 30
Nödfallsutrustning 5
O
Oljning 56
Oljud vid körning 58
P
Parkeringsbroms 19
Profildjup 24
Pushlock 36
Påkörningsbromsanläggning 20
R
Rangera 10
Rökdetektor 5
S
Sidopanel 42
Sittgrupp 37
Skydda miljön 69
Skötsel 62
Smörja 56
Solsegellist 34
Strömförsörjning 42
Säkringsbeläggning 46
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Index

T
Tak 34
Takkupa 40
Taklast 44
Tekniska data 71
Tekniskt tillåten totalvikt 14
Tillbehör 55
Tilläggsutrustning 15
Toalett 50
Tvångsventilation 30
U
Underhåll 58
Underhåll av rökgasvarnaren 60
Underrede 63
Utdragslådor 36
Utskruvningsstöttor 34
Uttag inomhus 46
V
Val av uppställningsplats 10
Varningstriangel 6
Varningsväst 5
Vinterdrift 68
Vädring 61
Y
Yttre rengöring 62
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