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Inden første tur

De skal ikke kun benytte den foreliggende
manual til at slå efter i, men gøre Dem grundigt
fortrolig med den.
Udfyld garantibeviserne til de indbyggede
apparater og tilbehørsdele i de separate
vejledninger og indsend garantibeviserne til
apparaternes producenter. Derved sikrer De
Deres garantikrav for alle apparater.

Hobby yder 5 års tæthedssikkerhed 
på vognen, såfremt det årlige 
tæthedseftersyn udføres hos en 
aut. Hobby - forhandler i henhold 
til gældende bestemmelser. Ved 
udleveringen af køretøjet modtager 
De et hæfte “5 års tæthedssikkerhed” 
fra Deres autoriserede forhandler.

Bemærk: Hvis tæthedskontrollen ikke
overholdes, vil en evt. 
tæthedsreparation 
blive udført for kundens regning.

Markeringer i instruktionsbogen

Manualen forklarer campingvognen på
følgende måde:

Tekster og illustrationer

De tekster, som henviser til illustrationerne, står
direkte til højre for illustrationerne.
Detaljer i illustrationerne (her: indgangsdør) er
markeret med et positionsnummer (1).

Opremsninger

- Opremsninger foretages som stikpunkter og
er kendetegnet med en foranstillet bindestreg.

Betjeningsanvisninger

• Betjeningsanvisninger foretages ligeledes
som stikpunkter og indledes med et rundt
sætningsbegyndelsestegn.



Henvisninger

Advarselshenvisninger

Miljøråd

Henvisninger gør opmærksom på
vigtige detaljer, som sikrer, at
campingvognen og tilbehørsdelene
fungerer korrekt. Husk, at der muligvis
er afvigelser fra beskrivelsen på grund
af det forskellige udstyr.

Advarselshenvisninger gør 
opmærksom på farer; hvis de ikke 
overholdes kan materialet blive 
beskadiget, eller mennesker kan 
endog komme til skade.

Miljøråd viser Dem muligheder for at
reducere belastningen af miljøet.
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1 Sikkerhed

1.1 Hvad man skal tænke på inden den første tur

1.2 Før og under turen

Indregistrering

Ethvert køretøj, der benyttes på offentlig vej,
skal være indregistreret. Det gælder også Deres
nye campingvogn.
Indregistreringen ansøger De om hos de
stedlige indregistreringsmyndigheder.
Til indregistreringen skal De fremlægge
- Fabriksgaranti / typeattest
- Deres forsikrings dækningstilsagn.
- Identitetskort eller anmeldelsesblanket

Hvis De har yderligere spørgsmål
eller i tilfælde af problemer står
Deres autoriserede Hobby-forhandler
altid til rådighed for Dem!

Som køretøjets ejer/bruger er De ansvarlig for
køretøjets tilstand. Derfor skal De være
opmærksom på de efterfølgende punkter
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Udvendigt

Gå rundt om hele køretøjet og forbered det til
turen på følgende måde.

Efterse følgende:
• Campingvognen skal være tilkoblet korrekt

(se henvisningen sikkerhedskobling
WS3000).

• Sikkerhedswiren skal være forbundet med
trækkøretøjet.

• Kontroller, at alle lygter fungerer.
• Støttebenene og næsehjulet køres op og

sikres.
• Luk gasfl askerne (opvarmning under kørsel er 

forbudt)
• Luk gaskassen.
• Indstil de udvendige spejle på trækkøretøjet.
• Kontroller campingvognens dæktryk

(se dæktryktabellen).
• Luk alle vinduer.
• Sluk for forteltlampen.
• Indgangsdøren lukkes og sikres.
• Luk alle haner og hurtiglukningsventiler fra

gasapparaterne.
• Træk i givet fald el-kabler ud af den

udvendige stikdåse.
• Træk i givet fald fjernsynsantennen så langt

ned som muligt.
• I givet fald skal taglasten sikres og spændes fast, 

så den ikke skrider ud.
• I givet fald skal cykler sikres og spændes fast, så 

de ikke skrider ud. Det skal kontrolleres, at 
lygterne ikke er tildækkede.

Fabriksmærkat

Nr. af den generelle driftstilladelse

Køretøjets Ident nr.

till. totalmasse

till. akselbelastning akse 1

till. akselbelastning akse 2
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Sikkerhedskobling WS 3000
Campingvognen er udstyret med en antislinger-
kobling. Denne sikkerhedskobling stabiliserer 
campingvognen under kørslen og sørger dermed 
for bedre køreegenskaber.
Se venligst den separate betjeningsvejledning og
sikkerhedshenvisningerne fra producenten.

Bemærk: Med denne sikkerheds-
kobling kan fysikkens love ikke sættes
ud af kraft. Hvis grænseværdierne
(hastighed og vægtforholdene) 
overskrides, hører følgerne af den
manglende traktion og sideføringskraft
ind under førerens ansvar. Til trods for 
det yderligere sikkerhedstilbud skal 
man undlade øgede risici. 
Trækkøretøjets maks. støttelast skal 
iagttages. Campingvognens aktuelle 
støttelast kan afl æses  på støttelast-
vægten.

Forberedelse af tilkobling/frakobling
• For til- eller frakobling skal trækkuglekoblingen

åbnes (håndtag i stilling 1).

Ved højere støttelaster kan man gøre
til- eller frakoblingen lettere ved at
bruge næsehjulet.

Tilkobling
• Den åbnede trækkuglekobling sættes på

trækkøretøjets koblingskugle.
Trækkuglekoblingen lukker med et tryk nedad,
oftest er støttelasten tilstrækkelig.
(Betjeningsgreb i stilling 2)

Sørg ubetinget for, at kuglekoblingen
er metallisk blank og fedtfri.

Kontroller tilkoblingen
• Trækkuglekoblingen er tilkoblet/lukket korrekt,

hvis betjeningshåndtaget befi nder sig i stilling
(2).

Hvis WS 3000 ikke tilkobles korrekt
på kuglekoblingen, kan camping-
vognen løsne sig fra køretøjet.
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Ill. 2

Ill. 1

Ill. 3

2

1

2

3

1

1 Aktivering af stabiliseringsanordningen

• Hertil skal betjeningshåndtaget bevæges fra
den lukkede stilling (2) nedad til stopanslaget,
stilling (3). Derved spændes den fjederpakke,
som frembringer pressekraften på koblings-
hovedet over friktionselementerne.
Betjeningshåndtaget ligger derved nogenlunde
parallelt med trækstangens akse. Det er muligt 
at køre uden aktiveret stabiliseringsanordning,
og ligefrem ønsket ved bestemte
vejforhold, f.eks. ved is og sne.

Kontrol af stabiliseringsanordning

• Efter tilkobling og aktivering af stabiliseringan-
ordningen kan man kontrollere koblingsbe-
lægningernestilstand. Det typeskilt (ill. 2-1), som 
sidder på betjeningshåndtaget, viser et trekantet 
felt, som er markeret med +/- tegn, parallelt med 
det lange hul, som ligger i kørselsretningen.
Trækkuglekoblingen er fra fabrikken indstillet
sådan, at det hoved, som kan ses i det lange
hul (ill. 2-2), fra en metalstift ligger under +-
tegnet fra den markerede trekantside.

Udkobling af stabiliseringsanordningen

• Betjeningsstangen trækkes langsomt op,
stilling (2), for at frakoble stabiliseringen.

Frakobling

• Betjeningsstangen bringes op i den åbne
stilling (stilling 1). Når belysningsstikket og
sikkerhedswiren er løsnet, kan anhængeren,
f.eks. ved hjælp af næsehjulet kobles fra
trækkøretøjet.
Hvis køretøjet ikke bruges i længere tid,
anbefales det at stille anhængeren hen med
lukket trækkuglekobling.
Dertil løftes betjeningshåndtaget samtidig
med, at kuglepanden (bevægeligt element
med friktionsbelægning – ill. 3.1 ) trækkes
frem, og betjeningshåndtaget langsomt
lukkes.
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Vedligeholdelse

Koblingskugle på trækkøretøjet
Den skal være målfast, ubeskadiget, ren og
fedtfri. Ved dacrometcoatede (mat sølvfarvet
korrosionsbeskyttelses-coating) samt lakerede
koblingskugler skal coatingen fjernes
fuldstændigt ved hjælp af sandpapir,
kornstørrelse 200-240, inden første køretur, så
den ikke afl ejres på friktionsbelægningernes
overfl ade. Koblingskuglens overfl ade skal være
“metallisk blank”. En beskadiget eller uren
koblingskugle forårsager øget slitage af
friktionsbelægningerne, en fedtet koblingskugle
nedsætter den stabiliserende virkning stærkt. Til
rensning er f.eks. fortynder eller sprit velegnet.

Trækkuglekobling
Trækkuglekoblingens indre skal holdes rent og
fedtfrit i området omkring friktionsbe-
lægningerne. Ved tilsmudsede friktionsbelægninger 
kan overfl aden renses med sandpapir, kornstørrelse 
200-240. Derefter renses overfl aden med
rensebenzin eller sprit. Alle bevægelige
lejesteder og bolte skal olieres lidt. Ved regelmæssig 
vedligeholdelse og pleje forlænger De Deres WS 
3000’s levetid, funktion og sikkerhed.

Udskiftning af friktionsbelægningen
Den forreste friktionsbelægning (1) kan udskiftes i 
tilfælde af slitage. Overhold de udførlige
montageanvisninger i producentens
reservedelssæt. Den bageste friktionsbelægning
er lavet så stor, at den ikke behøver at blive
udskiftet.

Kørestøj
I køretøjet kan der forekomme støj, som dog
ikke har nogen indfl ydelse på trækkuglekoblingens 
funktion.

Mulige årsager for støj:

1. En dacromet-coated koblingskugle på
trækkøretøjet

2. En forzinket koblingskugle på trækkøretøjet
3. En beskadiget eller tilsmudset koblingskugle

på trækkøretøjet
4.Tilsmudsede friktionselementer i trækkugle-

koblingen
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Udbedring: pkt. 1. og 2.:
Fjern koblingskuglens overfl adecoating med
sandpapir, kornstørrelse 200-240, og rens med
fortynder eller sprit.

pkt. 3.:
En beskadiget eller tilsmudset koblingskugle
skal ligeledes slibes af eller renses.

pkt. 4.:
Friktionselementernes overfl ade gnides med
sandpapir, kornstørrelse 200-240, og renses
derefter med rensebenzin eller sprit.

Indvendigt

De skal også træffe et par forberedelser inde i
campingvognen.

Indvendigt efterses følgende:
• Løse genstande fjernes og gemmes af vejen i

rummene.
• Tunge ting anbringes nederst.
• I givet fald skal køleskabet indstilles til 12 V-

drift.
• Sluk for den indvendige belysning.
• Alle væsker, også i køleskabet, skal sikres

mod at løbe ud.
• Fastgør gasfl askerne.
• Gasfl askernes hovedventil og hurtigluknings-

ventilerne fra de enkelte gasforbrugere lukkes.
• Døre (også køleskabets dør), skuffer og

luger lukkes helt i.
• Lås skydedøren.
• Klem bordsikringen fast.
• Tag hængelamper af.

Køretøjet må ikke overlæsses!
Overhold ubetinget den tilladte
totalvægt, den/de tilladte akselbe-
lastning/er samt campingvognens
tilladte højde, bredde og længde.

Anbring - godt synligt inde i 
trækkøretøjet- en seddel med alle 
vigtige mål og vægte for det samlede
køretøj.
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1.3 Henvisninger til rejsen

Trækkøretøj

Følgende punkter må ikke glemmes

• Indstilling af det udvendige spejl
• Kontrol af belysningen

Inden De tager af sted

Inden afgangen skal De kunne besvare
følgende spørgsmål med “Ja”:
• Er førstehjælpskassen og advarselstrekanten

med?
• Er belysningen (foran, bagved, i siden) i

orden?
• Er alle passagerer i trækkøretøjet spændt fast

med sikkerhedsselerne?
• Er campingvognen tom for personer? 

Under kørslen er det ifølge loven
forbudt at opholde sig i camping-
vognen! I tilfælde af et færdselsuheld
kan disse personer blive slynget ud
og blive livsfarligt kvæstet.

Pålæsning

For pålæsningen gælder

• Fordel lasten ligeligt. Tunge eller voluminøse
genstande hører til i de nederste opbevarings-
kasser.

• Taglasten er bundet godt fast.
• I vognens indre gemmes bagagen i skabe og

opbevaringsrum.
• Døre og luger skal sikres.
• Efter pålæsningen bør totalvægten

kontrolleres på en offentlig vægt.
Lasteevnen svarer til forskellen mellem den
“teknisk tilladte totalvægt” minus “tjenestevægt”.
Denne værdi skal inkludere masserne for:
- ekstraudstyr (udover de udstyrsgenstande,

som af fabrikken eller forhandleren er
indbygget udover standard udstyret

- personligt udstyr (f.eks. tøj, levnedsmidler,
fjernsyn, legetøj, husdyr osv.)
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Den tilladte totalvægt, som er angivet
i indregistreringspapirerne, samt den
tilladte lasteevne må ikke
overskrides.
Vær opmærksom på Deres trækkøre-
tøjs tilladte støttelast.

Taglast
Campingvognens højde kan variere fra køretur
til køretur på grund af den forskellige taglast.

For taglasten gælder
• Taglastens mål skal lægges til 

campingvognens højde.
• Anbring let synligt i køretøjet en seddel med

den samlede højde. Så er De aldrig i tvivl, om
broer og tunneler kan passeres.

Den maksimale taglast må ikke
overstige 50 kg!

Bremser
Et anhængerkøretøj har en anden bremsereaktion 
end køretøjet alene. Derfor er det en god idé, især for 
uøvede, at foretage nogle forsigtige bremseprøver 
på et egnet område. Et sammensat køretøjs 
bremselængde er længere end køretøjets alene. 
Den påvirkes desuden stærkt af campingvognens 
pålæsningstilstand.

For opbremsning gælder

• Vær opmærksom på den længere
bremselængde, især ved fugtigt vejr.

• Ved kørsel ned ad bjerge skal man ikke bruge
et højere gear end det, man ville køre op i.

Rangering
Deres køretøj er langt større end en personbil

For rangering gælder
• Også med korrekt indstillet udvendigt spejl

har man en betydelig død vinkel.
• Ved parkering på uoverskuelige steder har

man stadig en betydelig »død vinkel«.

En person, som giver tegn, må ikke
stille sig mellem personbilen og
campingvognen.
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Kørsel

Inden De foretager den første store tur, bør De
lave en prøvetur for at gøre Dem fortrolig med,
hvordan det er at køre med anhænger. Øv også
at bakke.

For kørslen gælder
• Undervurder ikke det samlede køretøjs

længde.
• Vær forsigtig ved indkørsler til gårde og

gennemkørsler i porte.
• Ved sidevind, isglatte eller fugtige veje kan

der med sammensatte køretøjer forekomme
pendulbevægelser.

• Tilpas kørehastigheden efter vej- og
færdselsforholdene.

• Lange, let faldende strækninger kan være
farlige. Her skal man fra begyndelsen holde
en sådan hastighed, at man til nød også kan
accelerere uden at udsætte andre trafi kanter
for fare.

• Hvis køretøjet svinger ud på faldende
strækninger skal man bremse forsigtigt, men
hurtigt, når køretøjet danner en lige linie, altså
er udstrakt.

• Ved pendulerende bevægelser må man aldrig
accelerere.

• Ved kørsel ned ad bjerge bør man ikke køre
hurtigere end op ad bjerget.

• Hvis man overhaler eller bliver overhalet af
lastvogne eller busser, kan luftsuget trække i
køretøjet. En let modstyring ophæver denne
virkning.

Bakning

Deres Hobby-campingvogn har et bremsesystem
med bakautomatik. Det gør det muligt at bakke,
uden at påløbsbremsen udløses.

Ved bakning gælder
• Campingvognen drejer ud til den modsatte

side af den, De styrer trækkøretøjet mod.
• Ved bakning skal man få en anden person til

at give tegn.

En person, som giver tegn, må ikke
stille sig mellem personbilen og
campingvognen.
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1.4    Nødudstyr

100 m

Kørsel i kurver
Det sammensatte køretøj er meget længere end
en personbil.
               
• Kør ikke for skarpt og hurtigt i kurver!
• Gør altid kurvens radius lidt større ved sving.
• Husk på, at campingvognens bagende

svinger ud.

For at være forberedt til en nødsituation, bør De
altid medbringe de tre følgende redningsmidler
og gøre Dem fortrolig med dem.
Til en punktering bør De have donkraft,
reservehjul eller punkteringssæt parat (hører til
dels ikke med til standardudstyret)

Forbindskasse
(ikke inkluderet i leveringen)

Forbindskassen bør befi nde sig i trækkøretøjet.

Advarselstrekant

Advarselstrekanten bør befinde sig i 
trækkøretøjet.

I nødsituationer
• Advarselstrekanten opstilles mindst 100 m

fra uheldsstedet!

Advarselsvest (ikke inkluderet
i leveringen)

Vi anbefaler at der medføres og bæres en 
advarselsvest iht. EN 471 med hvide retrore-
fl ekterende striber, når man stiger ud af bilen på 
landeveje og nødspor. Føreren bør bære denne 
advarselsbeklædning, når det sammensatte 
køretøj
• pga. af et uheld eller en motorskade bliver 

stående uden for byen på en landevej på et 
uoverskueligt sted, ved dårligt udsyn
pga. vejret, ved skumring eller mørke, eller

• pga. af et uheld eller en motorskade bliver 
stående på nødsporet på en motorvej og stedet 
skal afsikres med advarselstrekanten.
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Ildslukker (ikke inkluderet i leveringen)

Gør Dem rettidigt fortrolig med håndteringen af
ildslukkeren.
Vær opmærksom på påfyldningsdatoen!
Ildslukkeren skal kontrolleres hvert andet år.

Forholdsregler mod ild
• Lad aldrig børn være alene i køretøjet.
• Læg mærke til nødudgangenes placering og

håndtering.
• Hold alle fl ugtveje frie.
• Hold brandbare materialer væk fra alle

opvarmnings- og kogeapparater.
• Anbring en ildslukker ved 

hovedindgangsdøren.
• Anbring et brandtæppe i nærheden af 

kogeapparatet.
• Gør Dem fortrolig med henvisningerne på

ildslukkeren.
• Gør Dem fortrolig med de sikkerhedsforanstalt-

ninger mod ild, som er truffet på området.

Ved ildebrand
• Evakuer alle passagerer.
• Luk gasbeholdernes ventiler.
• Sluk for el-forsyningen.
• Giv alarm og tilkald brandvæsenet.
• Brand må man kun selv bekæmpe, hvis det
er muligt uden risiko.

Dækreparationssæt

Dækreparationssættet må ikke benyttes, hvis 
dækket er beskadiget på grund af kørsel uden 
luft. Små stikbeskadigelser, især i dækkets 
løbefl ade, kan tætnes med dækreparationssættet. 
Fremmedlegemer (f.eks. en skrue eller et søm) må 
ikke tages ud af dækket. Dækreparationssættet 
kan benyttes ved udetemperaturer op til ca. -
30°C.
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A Ryst fl asken. Påfyldningsslangen (1) skruesA Ryst fl asken. Påfyldningsslangen (1) skruesA
på fl asken (folielukningen stødes derved
igennem)

B Skru ventilkappen af dækkets ventil.
Skru ventilindsatsen (2) ud med en
ventiluddrejer (3). Ventilindsatsen (2) må ikke
lægges i sand eller smuds

C Træk låseproppen (4) af påfyldningsslangen
(1). Skub påfyldningsslangen på dækkets
ventil.

D Hold  påfyldningsfl asken  med  
påfyldningsslangen nedad og tryk den sammen. 
Tryk hele fl askens indhold ind i dækket. Træk 
påfyldningsslangen (1) af og skru ventilindsatsen 
(2) hårdt ind i dækkets ventil med ventiluddrejeren 
(3).

E Skru luftpåfyldningsslangen (5) på dækkets
ventil. Stik stikket (6) ind i stikdåsen fra
cigarrettænderen. Pump dækket op (7). Brug
ikke den elektriske luftpumpe længere end 8
minutter! Fare for overophedning! Hvis
lufttrykket ikke kan opnås, kører man
køretøjet ca. 10 meter frem eller tilbage, så
tætningsmidlet kan fordele sig i dækket.
Gentag oppumpningen. Fortsæt straks turen,
så tætningsmidlet kan fordele sig i dækket.
Der må max. køres 80 km/h. Kør forsigtigt,
især i kurver.
Kontroller dæktrykket efter 10 minutters
kørsel. Hvis dækkets lufttryk er faldet ned
under denne minimumsværdi (8), må man ikke
køre videre.
Hvis minimumsværdien endnu bliver vist (8),
korrigeres dæktrykket i overensstemmelse
med dæktryksskiltet i gaskassen. Kør
forsigtigt videre til næste værksted og lad
dækket udskifte.

Fare for ulykker: Hvis det nødvendige
lufttryk stadig ikke kan opnås, er
dækket for stærkt beskadiget. I så
fald kan dækreparationssættet ikke 
give den nødvendige tætning. Kør 
derfor ikke videre. Underret en
servicestation eller en døgn-service.

F Klæb den vedlagte mærkat på instrumentbrættet 
inden for førerens synsvidde. Det brugte   
dækreparationssæt bortskaffes på en 
servicestation.

Fare for ulykker: Lad dækket
udskifte på den næste service-
station.
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1.5 Max. hastigheder

Geschwindigkeitsvorschriften in Europa (km/h) 

Land 

 rts

Pkw 

 50 90 120 120 [a] 

 60 80 120 n/a 

 Bulgarien 50 90 130 120 [a] 

 50 [b] 100 130 [c] 80 [d] 

 50 80 130 80 

 Estland 50 90 110 90 

 50 100 120 80 

  50 90 [e,f,g] 130 [f,g] 130 [a] 

 50 90 [t] 120 80 

 45 96 112 96 

 Irland 50 80 [i] 120 120 [a] 

 Italien 50 90 130 [r,s] 80 

 Kroatien 50 90 [i] 130 80 

 Lettland 50 90 110 80 

 Litauen 60 90 110 110 [a] 

 Luxemburg 50 90 [k] 130 [j,k] 90 [j] 

 Malta 50 80 ñ ñ 

 Mazedonien 50 [u] 80 [i] 120 80 

Denne campingvogn er teknisk udstyret til en
hastighed på 100 km/h. Det betyder, at det
maksimalt er tilladt at køre 100 km/h med et
egnet køretøj og en særlig godkendelse.
Kør aldrig hurtigere end 100 km/h, heller ikke
hvis den tilladte maksimale hastighed i nogle
lande ligger højere.
Den maksimale hastighed i Danmark er 80 km/h.

Under visse forudsætninger er det i henhold til
den 9. undtagelsesforordning til den tyske
færdselslov fra oktober 1998 muligt at køre 100
km/h på motorveje med påhængt campingvogn.
Nærmere informationer herom kan De få hos
Deres autoriserede Hobby-forhandler eller
bilinspektionskontoret.

Belgien

Bosnien-Herceg.

Danmark

Finland

Grækenland 

TysklandTyskland

Frankrig

Storbritannien

Hastigheter i Europa (km/tim)

By Hovedvej

Motorvej

Bil
Bil med         
campingvogn

110-130 [c]130 [c] 110-130 [c]130 [c] 110-130 [c] 80-100 [d]80 [d] 80-100 [d]80 [d] 80-100 [d]
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Geschwindigkeitsvorschriften in Europa (km/h) 

Autobahn 

Land 

innerorts ausserorts

Pkw Kombinationen 

 Belgien 50 90 120 120 [a] 

 Bosnien-Herzeg. 60 80 120 n/a 

 Bulgarien 50 90 130 120 [a] 

 Deutschland 50 [b] 100 130 [c] 80 [d] 

 Dänemark 50 80 130 80 

 Estland 50 90 110 90 

 Finnland 50 100 120 80 

 Frankreich 50 90 [e,f,g] 130 [f,g] 130 [a] 

 Griechenland 50 90 [t] 120 80 

 Großbritannien 45 96 112 96 

 Irland 50 80 [i] 120 120 [a] 

 Italien 50 90 130 [r,s] 80 

 Kroatien 50 90 [i] 130 80 

 50 90 110 80 

 Litauen 60 90 110 110 [a] 

 50 90 [k] 130 [j,k] 90 [j] 

 Malta 50 80 ñ ñ 

 50 [u] 80 [i] 120 80 

Holland

Sverige

Slovenien

Tjekkiet

Makedonien

Norge

Slovakiet

Tyrkiet

Rumænien

Letland

Luxenborg

Oestrig
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[a] Ved uheld med tyske køretøjer med påhæng må man ved hastigheder på over 100 km/t regne med at få 
udbetalt en lavere forsikringsydelse, da campingvogne i Tyskland typebetinget kun er godkendt op til 100 
km/t 

[b] I mange områder er der indrettet tempo 30-zoner
[c] Anbefalet hastighed
[d] Under bestemte forudsætninger tempo 100
[e] På motortrafi kveje 110 km/t
[f] Ved vådt føre skal hastigheden uden for byer nedsættes med 10 km/t, på motorveje med 20 km/t
[g] Førere, som har taget kørekort for mindre end 2 år siden, uden for byen højst 80 km/t, på 

motortrafi kveje 100 km/t og på motorveje 110 km/t 
[i] På motortrafi kveje gælder tempo 100
[k] Førere, som har taget kørekort for mindre end 1 år siden, uden for byen tempo 75, på motorveje 90 km/t
[l] 60 km/t for ubremset anhænger med en aktuel vægt over 300 kg
[m] I Østrig gælder om natten på nogle motorveje en lavere maks. hastighed
[n] Maks. hastighed på 80 km/t for sammensatte køretøjer med tilladt totalvægt over 3,5 t
[o] Førere, som har taget kørekort for mindre end 1 år siden, må kun køre 90 km/t
[p] Maks. hastighed på 90 km/t for sammensatte køretøjer med tilladt totalvægt over 3,5 t
[q] Kun 40 km/t ved ubremset anhænger, hvis tilladte totalvægt er større end halvdelen af trækkøretøjets 

tomvægt
[r] På enkelte tresporede motorveje (kun ved tilsvarende skiltning) er 150 km/t tilladt
[s] Ved vådt føre gælder på motorveje en maks. hastighed på 110 km/t, på motortrafi kveje 90 km/t
[t] 110 km/t tilladt på enkelte strækninger
[u] Ved tilsvarende skiltning også 60 km/t
[v] For sammensatte køretøjer under 0,75 t gælder 90 km/t
[w] 50 km/t fra kl. 5 til kl. 23, 60 km/t fra kl. 23 til kl. 5

Cypern
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1.6 Efter kørslen Valg af standpladsen

Vær især opmærksom på følgende
• Vælg så vidt muligt en vandret opstillingsplads.
• Kontroller ved indgangsdøren, at campingvognen 

står vandret (Det er vigtigt for køleskabets 
funktion).

• En skrå hældning i længderetningen udlignes
med næsehjulet.

• En skrå hældning i tværgående retning
udlignes ved at lægge egnede brædder/kiler
under det ene hjul.

Højdeforskelle må ikke udlignes med
støttebenene.

Sikring af køretøjet

For sikringen af køretøjet gælder
• Træk håndbremsen.
• Skru kun støttebenet så langt ud, at akslen

også bærer.
• Ved en blød undergrund lægges underlag ind

under støttebenene.
• Ved skrånende terræn lægges stopklodser

under.

Omskiftning af energikilde

Vær især opmærksom på følgende
• Stil køleskabet om fra 12 V til gas eller 230 V,

da trækkøretøjets batteri evt. kan blive
afl adet.
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2 Chassis

2.1 Chassis Rammedele og aksler er bestanddele af
chassiset. Der må ikke foretages tekniske
ændringer, da driftstilladelsen ellers bortfalder!
Af hensyn til færdselssikkerheden skal en
campingvogns chassis vedligeholdes lige så
omhyggeligt som trækkøretøjet selv. Vedlige-
holdelsen bør udføres af Deres autoriserede 
HOBBY-forhandler. Ved udskiftning af materiale 
skal der anvendes de originale dele, som er 
beregnet dertil af producenten.

Campingvogne er principielt ikke 
egnet til at blive trukket med lastbiler 
eller busser. Ved permanent
brug må der regnes med skader.

Smøring og oliering

Chassisets glidesteder og lejedele skal regel-
mæssigt kontrolleres og eftersmøres. 
Ved campingvogne, som kun køres lidt, er en årlig 
vedligeholdelse nødvendig.

For smøring og oliering gælder
• Efter hver 5000 kørte kilometer eller 

mindst 1 x om året skal svingarmene på 
torsionsfjederakslen smøres.

• Lejesteder på påløbsanordningens hus
smøres.

• Bevægelige dele som bolte og ledsteder
olieres.

• Efter hver 5000 kørte kilometer skal
påløbsanordningens glidesteder smøres.
Vigtigt: Friktionselementerne fra sikkerheds-
koblingen WS 3000 må under ingen
omstændigheder blive olieret eller smurt.

• Kontroller luftspillerummet for plejlstangens
lejesteder fra tid til anden.

• Alle glide- og lejedele skal med regelmæssige
mellemrum befries for smuds og olieres.



02-2

Campingvognens torsionsfjederaksel
er udstyret med kompakthjullejer.
Tromlenav, kompaktleje og
akselmøtrik danner en lukket enhed.
Kompaktlejerne er vedligeholdelsesfrie 
på grund af et specialfedtstof.

Justering af hjulbremsen må aldrig
ske med vantskruen på bremse-
stængerne! Hjulbremsen må kun 
justeres på den selvsikrende 
6-kant-indstillingsmøtrik!

Yderligere henvisninger bedes De
se i den vedlagte betjeningsvejledning
fra akselleverandøren.

De støttelaster, som er angivet i
køretøjets papirer, samt den teknisk
tilladte totalvægt må ikke overskrides.
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2.2 Pålæsning 
Defi nition af masserne (vægte)
for campingvogne

For beregningen af masserne (vægtene) og den
deraf resulterende yderligere pålæsning af
campingvogne gælder på europæisk plan
EU-direktivet 92/27/EF.
De regler, som fi ndes heri, svarer stort set til
standarden DIN EN 1645-2. I det følgende
forklares de benyttede begreber og
beregningsgrundlag. (Vægtene på det
danske marked opgives stadig som
egenvægte og totalvægte.)

1. Teknisk tilladt totalvægt
Angivelsen af den teknisk tilladte totalvægt
foretages i overensstemmelse med Hobby-
Wohnwagenwerk. Denne vægt er fastslået ved
udførlige beregninger og forsøg og må af 
sikkerhedstekniske
årsager under ingen omstændigheder
blive overskredet.

2. Vægt i køreklar tilstand (tjenestevægt)
Vægten i køreklar tilstand svarer til vægten af 
standard-køretøjet inklusive alt på fabrikken 
monteret standardudstyr, som er indbygget 
fra fabrikken (f. eks. All-inklusive-pakke) plus 
grundudstyret (se 3.)

3. Grundudstyr
Grundudstyret omfatter alle udstyrsgenstande
og væsker, som er nødvendige for den sikre og
korrekte brug af køretøjet. Dertil hører vægtene
fra gas, vand og el (sammenstilling se 12.3)
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4. Lasteevne
Lasteevnen svarer til forskellen mellem den
teknisk tilladte totalvægt minus “vægten i
køreklar tilstand”. 

5. Ekstraudstyr
Ekstraudstyret omfatter alle udstyrsgenstande
eller specialønsker, som af Hobby-Wohnwagenwerk 
eller forhandleren er indbygget udover
standardudstyret.

Hvis campingvognen bliver udstyret med en
cykelholder, skal den støttelastreducering, som
fremkommer på grund af cyklernes vægt,
udlignes med den øvrige pålæsning.
Pålæsningen af campingvognen skal foretages
sådan, at trækkøretøjets tilladte støttelast så vidt
muligt udnyttes fuldt ud. (Campingvognens
maks. støttelast på 100 kg må ikke overskrides.)

Egenvægten refererer til det standardmæssigt
udstyrede køretøj. Ved indbygning af specialtilbehør 
forøges egenvægten nødvendigvis.
Inden første brug anbefaler vi at veje køretøjet
på en justeret køretøjsvægt. På den måde kan
De fastslå den maksimale lasteevne for Deres
individuelt udstyrede køretøj.

Hvis De ikke er sikker på, om De
har overlæsset køretøjet, skal
De veje det på en offentlig vægt.

Overlæsning kan medføre svigt eller
endog at dækkene springer!
Herved er der fare for, at køretøjet
kommer ud af kontrol.
Derved udsætter De Dem selv, men
også andre trafi kanter for fare.

For pålæsningen gælder
• Ved pålæsningen skal man sørge for en

ensartet fordeling af pålæsningen i højre og
venstre side og foran og bagved.

• Tunge genstande skal anbringes i nærheden
af akslen.

• Campingvognen må aldrig belæsses for
meget i bagenden (fare for at slingre)
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2.3 Støtteben

3

2

1

Hvis trækkøretøjet tillader det,
kan der, alt efter campingvognens
størrelse, med en højere støttelast
opnås en forbedring af køreegenska-
berne.

Jo lavere et køretøjs tyngdepunkt er,
desto bedre er reaktionen i kurver og
under kørslen.

Læsseområder i campingvognen
- Lette genstande (1) som håndklæder og

let tøj.
- Mellemtunge genstande (2) som tøj,

linned og levnedsmidler.
- Tunge genstande (3) som fortelt og

bådmotor.

Støttebenene befi nder sig i det bageste og
forreste område under campingvognen.

Støttebenene drejes ud
• Opstil så vidt muligt køretøjet vandret.
• Ved en blød undergrund skal man lægge

noget under støttebenene for at sikre
campingvognen mod at synke ned.

• Støttebenene (1) skrues ud.

Støttebenene må kun benyttes til at
støtte, ikke til at rette til eller at løfte.

Tilbageskruning af støttebenene
• Støttebenene (1) drejes med håndsvinget ind

til vandret position.
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2.4 Trin

1

Vigtigt ved ud- og indstigning
• Sørg for, at trinet (1) står på fast undergrund.

Sådan forhindres det, at trinet vælter.

Vær opmærksom på trinhøjden
kan variere, og at udstigningen sker
på et fast og lige underlag.
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3 Hjul, dæk, bremser

3.1 Dæk

3.2 Dæktryk

2 31

Benyt altid kun de dæk, som er angivet iht.
typegodkendelsen. Andre dækstørrelser må kun
benyttes med producentens tilladelse (ABE).

Dæktrykket på alle dæk og reservehjulet skal
kontrolleres ca. hver 4. uge og inden lange ture.
Vær især opmærksom på følgende
• Hver 4. uge, mindst hver 3. måned og inden

hver brug skal dæktrykket kontrolleres
og korrigeres.

• Hvis man ikke kan undgå at køre med et
for lavt dæktryk (fra campingpladsen til
næste tankstation) må den maksimale hastighed 
ikke ligge over 20 km/h.

• Forøg dæktrykket i trækkøretøjets baghjul
med 0,2 bar.

• Kontrollen skal foretages med kolde dæk.
• Ved kontrol eller korrektur med varme dæk

skal trykket ligge 0,3 bar højere end ved
kolde dæk.

For dæktrykket gælder
- Korrekt dæktryk (1)
- For lavt dæktryk (2)
- For højt dæktryk (3)

Et for lavt tryk medfører overophedning
af dækket. Det kan medføre alvorlige 
skader på dækket.

Det korrekte dæktryk kan ses i tabellen 
Hjul/dæktryk i kapitlet “Tekniske data” 
eller i tabellen i gaskassen.

Ved brug af snekæder bedes De overholde
montagevejledningen fra kædeproducenten.
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3.3 Profi ldybde

3.4 Fælge

Udskift dækkene senest, når profi ldybden kun er
1,6 mm.

Dæk ældes også, hvis de
benyttes for lidt eller slet ikke.

Anbefaling fra dækproducenten
• Udskift dækkene efter 6 år, uafhængigt

af profi ldybden.
• Undgå kraftige stød mod kantsten, vejhuller

og andre større ujævnheder.

Benyt kun de fælge, som er angivet i
typegodkendelsen. Hvis De bruger andre fælge,
skal De overholde følgende punkter.

For brugen af andre fælge gælder
- Størrelse
- udførelse
- indpresningsdybde og
- bæreevne skal være tilstrækkelige til den

tilladte totalvægt.
- Hjulmøtrikken skal svare til

fælgenes udførelse.

Ændringer er kun mulige med 
producentens tilladelse.

Spørg altid din Hobby-forhandler til
råds først.

For hjulmøtrikker gælder
- Hjulmøtrikker skal efterspændes første gang

efter 50 km, derefter for hver 500 km.

Tilspændingsmomenter
- For stålfælge: 110 Nm
- For alufælge: 120 Nm

Bemærk: Ved udskiftning af fælge
(stål -> alu / alu -> stål) skal man
ubetinget sørge for at bruge de
rigtige hjulmøtrikker!
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3.5 Hjulskift

1

11

2

Forberedelse af hjulskift
• Gennemfør om muligt hjulskift kun med påhængt 

trækkøretøj.
• Parkér så vidt muligt køretøjet på en plan og

solid undergrund.
• Træk håndbremsen.
• Ved punktering på offentlig vej skal 

katastrofeblink tændes og stedet sikres med 
advarselstrekant.

• Trækkøretøj: Træk håndbremsen, stil hjulene 
lige, sæt bilen i gear eller vælg stilling P ved 
automatikgear.

• Campingvogn: Træk håndbremsen, støttehjulet 
forbliver i kørestilling, stabiliseringsanordningen 
deaktiveres (OBS: må ikke åbnes helt)

• Tag stopklodserne (1) ud af fl askekassen.

• Læg stopklodserne (1) foran og bagved ved
det endnu intakte hjul for at sikre camping-
vognen.

• Hjulmøtrikkerne løsnes en omdrejning, men ikke 
længere, inden campingvognen opklodses.

• Reservehjulet (ikke inkluderet i leveringen) (2)
kan anbringes foran i campingvognen i
området ved gaskassen (kræver en speciel
holder).

Hvis campingvognen har let metal-
fælge, skal man ved montering af et
reservehjul på stålfælg sørge for at
anvende hjulmøtrikker, som passer til
fælgen.
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Vær især opmærksom på følgende

Sæt altid kun en egnet donkraft
på de dertil beregnede rammedele!
For eksempel på akselrøret til sving-
armsgruppen eller længdedrageren i
området omkring akselbefæstelsen.
Hvis donkraften sættes på andre
steder, kan det medføre skader på
køretøjet, eller endog ulykker ved at
køretøjet falder ned!

Donkraften er kun beregnet til hjulskift.
Den må ikke benyttes til
arbejder under køretøjet!

Støttebenene må ikke benyttes som
donkraft!

Donkraften hører ikke med til
standardudstyret og er derfor ikke
inkluderet i leveringsomfanget.

Efter hjulskift skal hjulmøtrikkerne
efter 50 km kontrolleres for, om de
sidder fast, og i givet fald efter-
spændes.



03-5

3.6 Håndbremse

Hjulskift
• Sæt en egnet donkraft på akselrøret til

svingarmsgruppen eller længdedrageren i
området omkring akselbefæstelsen fra det
hjul, som skal skiftes.

• Ved campingvogne med dobbeltaksel skal
donkraften altid sættes under den bageste
aksel.
Vi anbefaler en hydraulisk donkraft (ikke
inkluderet i leveringsomfanget).

• Ved blød undergrund lægges et stabilt
underlag under donkraften, f.eks. et træbræt.

• Løft køretøjet, til hjulet befi nder sig 2 til
3 cm over jorden.

• Korrigér donkraftens position, hvis den drejer/ 
ikke drejer, lige når campingvognen opklodes.  

• Fjern møtrikkerne og tag hjulet af.
• Sæt reservehjulet på hjulnavet og ret det til.
• Skru hjulmøtrikkerne ind og spænd dem let over 

kors.
• Sænk og fjern donkraften.
• Spænd møtrikkerne ensartet med en hjulnøgle.

Den korrekte værdi for tilspændingsmomentet
for møtrikkerne er ved stålfælge
110 Nm og ved alufælge 120 Nm.

• Løsn håndbremsen og genaktivér 
stabiliseringsanordningen.

De bør altid have et brugsklart
reservehjul til rådighed. Lad derfor 
omgående det skiftede hjul udskifte.

Bremseanlæggets komponenter opfylder
kravene til typegodkendelse.
Hvis De ændrer bremseanlæggets komponenter,
bortfalder typegodkendelsen. Ændringer er kun
mulige med producentens tilladelse.

Parkering eller henstilling af det 
samlede køretøj

Når hele køretøjet parkeres eller stilles hen, skal
campingvognens håndbremse trækkes.
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3.7 Påløbsbremse

Håndbremsen aktiveres
• Træk håndbremsearmen ved grebet (1)

op til stopanslaget. Bremsen aktiveres
gennem gastrykfjederen.

Løsne
• Tryk håndbremsen tilbage til udgangspositionen.

Campingvognens bremseanlæg skal kontrolleres
senest efter ca. 1000 km. Hvis trækkuglekoblingen
med hånden kan skubbes mere end end en
tredjedel (ca. 30 mm) af den effektive påløbsvej
ind, skal bremseanlægget indstilles.
Disse arbejder skal gentages med 5000 km
mellemrum, dog mindst en gang om året.
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4 Udvendig opbygning

4.1 Tvangsventilation/tvangsudluftning
For tvangsventilationen gælder

Den rigtige ventilation og udluftning af
campingvognen er en forudsætning for et
behageligt klima. I Deres campingvogn er der
integreret en trækfri tvangsventilation i gulvet og
en tvangsudluftning i taglugerne; deres virkning
må ikke hindres.
Ventilationen og udluftningen af køleskabet kan
lukkes med tilsvarende tildækninger, hvis
køleskabet ikke kører med gas.

Overhold henvisningerne på
tildækningerne. Tildækningerne må
kun benyttes ved el-drift om
vinteren.
Vi anbefaler at åbne taglugerne, når 
campingvognen anvendes som bolig.

Ved madlavning, vådt tøj osv.
opstår der vanddamp. Hver person
udskiller i løbet af en time op til 35 g
vand. Derfor skal man - alt efter den
relative luftfugtighed - sørge for
yderligere ventilation og udluftning
via vinduer og tagluger (se også
“Vinterbrug”).

Sikkerhedsventilationen må aldrig 
lukkes, heller ikke delvis.



04-2

3

2

1

1

Køleskab

Køleskabet forsynes udefra ved hjælp af et gitter 
med frisk luft for at opnå en tilstrækkelig køleeffekt. 
Ventilationsgitteret (1) befi nder sig forneden på
køretøjets udvendige væg. Udluftningsgitteret
befi nder sig over ventilationsgitteret (2).

Ved blokerede ventilationsåbninger
er der fare for kvælning!
Derfor må ventilationsåbningerne
ikke blokeres.

Ved brug om vinteren kan der
indsættes specielle dækplader. Disse
dækplader kan De købe ved Deres
autoriserede forhandler.

Ved meget høje udetemperaturer
anbefales det at fjerne ventilations- og
udluftningsgitteret. Derved opnås
en højere luftgennemstrømning ved
køleskabet, og afkølingen forstærkes.

Gitrene fjernes
• Drej skruen (3) mod venstre til stoppet.
• Gitteret trækkes først forsigtigt ud til venstre.
• Derefter tages gitteret ud.

Opvarmning

Opvarmningen forsynes nedefra med ren luft
ved hjælp af et udluftningsspjæld.
Opvarmningens returluft føres ud gennem en
skorsten. Skorstenen befi nder sig på
campingvognens tag (1).

Med blokerede skorstensåbninger
er der fare for kvælning!
Derfor må ventilations- og udluftnings-
åbningerne ikke blokeres.

Ved brug om vinteren skal man ube-
tinget sørge for et frit skorstenstræk!
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4.2    Køretøjsnøgler
Sammen med campingvognen udleveres
følgende nøgler:
- To nøgler, som passer til følgende låse:
- Indgangsdør.
- Serviceklapper.
- Toiletklap

Indgangsdør

Åbne
• Lås låsen op med nøglen.
• Drej dørgrebet.
• Åbn døren.

Lukke
• Luk døren.
• Drej nøglen, til man kan høre låsen sige »klik«
• Drej nøglen tilbage til lodret position

og træk den ud.

For at undgå beskadigelser på låsen
og dørkarmen, skal det indvendige
dørhåndtag stå vandret og ikke skråt
opad.

Indgangsdøren er Deres fl ugtvej i
nødsituationer. Derfor må døren aldrig 
være spærret udefra!

Bagagerumsklap

Åbne
• Tryk med hånden klappen kraftigt indad i

området omkring låsen.
• Lås låsen op med nøglen.
• Åbn klappen opad eller nedad.

Lukke
• Luk klappen opad eller nedad.
• Lås låsen med nøglen
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Gaskasselåg

Åbne
• Lås låsen (1) op med nøglen.
• Drej og åbn låget.

Lukke
• Drej grebet tilbage, til det går i indgreb.
• Lås låsen med nøglen.

Toiletklap

Åbne
• Lås låsen op med nøglen (1).
• Tryk på begge knapper (1 og 2) og åbn

klappen.

Lukke
• Drej klappen tilbage, til den går i indgreb.
• Lås låsen med nøglen (1).

Udvendig stikdåse

Åbne
• Tag fat forneden i dækklappen (1) og åbn den

opad.

Lukke
• Træk CEE-stikket (2) ud
• Tryk dækklappen (1) ned, til den

går i indgreb.
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4.3 Udvendige spejle

4.4 Tagræling og stige

Til kørsel med anhænger skal trækkøretøjet
være udstyret med to udvendige spejle. De 
udvendige
spejle skal sikre, at man har tilstrækkeligt
overblik over kørebanen ved siden af
anhængeren.

Af sikkerhedsmæssige grunde skal
de udvendige spejle på trækkøretøjet
indstilles hver gang, inden man kører.

Vigtigt ved køb af sidespejle
• Så vidt muligt skal det samlede køretøj

medbringes til købet.
• På stedet gennemføres en prøve af, om de

passer.
• Kontroller, at spejlene egner sig til køretøjet

og til førerens sædeposition.
• Sidespejle bør være EU-typegodkendte og

dermed opfylde EU-direktiverne.

Vigtigt ved brug at tagstigen
• Gå forsigtigt op ad stigen.
• Hold fast med begge hænder, når De går

op ad stigen.
• Gå ikke rundt på taget uden at holde fast.
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Vigtigt ved læsning af taget
• Anbring altid kun lette bagagedele på taget.
• Taglasten skal spændes tilstrækkeligt fast og

sikres mod at skride ud eller falde ned.
• Læs ikke for meget på taget! Med tiltagende

taglast forringes køreegenskaberne.

Den maksimale totalbelastning er
50 kg!

Ved pålæsningen skal man overholde
den maksimalt tilladte total
vægt.Taglastens mål skal lægges til
køretøjets højde.
Anbring en seddel med den samlede
højde let synligt i førerhuset.
Ved broer og gennemkørsler behøver
man så ikke at regne mere.
Skorstenen må ikke dækkes til.
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5 El-installationer

5.1 Sikkerhedshenvisninger

El-installationer i HOBBY-campingvognen er
udført i overensstemmelse med de gældende
forskrifter og standarder.

Derved skal man være opmærksom på
følgende:
• Sikkerheds- eller farehenvisninger på 

elektriske komponenter må ikke fjernes.
• Installationsrum til sikringsafbrydere, strøm-

forsyninger osv. må ikke benyttes som
yderligere opbevaringsrum.

• Hvis Deres campingvogn er 
udstyret med 12V-batteriforsyning:
Der må kun anvendes akkumulatorer 
med bundne elektrolytter (gele-batterier).

• Inden batteriet klemmes på eller af 
skal alle 12 V-forbrugere frakobles.

• Arbejder på det elektriske system må
kun udføres af autoriserede værksteder.

• Fagligt ukorrekte indgreb i køretøjets elektriske
system kan være farligt for liv og lemmer 
og forårsage brand.

• Ved tilslutning af campingvognen til et 
eksternt 230 V-net må der kun benyttes 
et maks. 25 m langt  forlængerkabel 
3 x 2,5 mm2  med CEE-stik og -kobling.
Kabeltromler skal rulles helt ud, ellers er der 
akut risiko for at forlængerledningen brænder. 

• I Europa er alle campingpladsejere principielt 
forpligtet til at udstyre de elektriske tilslut-
ningssteder for campingvogne med et HFI-relæ. 
Det anbefales dog at koble et HFI-relæ
på forlængerledningen. Dette gælder også 
på udendørsstikdåser ved beboelseshuse.
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5.2 Servicecenter

5.3 Strømforsyning

1

Funktioner
Servicecenteret er udstyret med følgende 
funktioner: 
1. Belysning 12 V/DC (halogenpærer maks. 10 

Watt i servicecenter)
2. Schuko-stikdåser 230 v/AC til el-apparater op 

til maks. 1000 Watt
3. Kontakt 12 V til taglugebelysning
4. Kontakt med signallampe til vandvarmeren 

230 V.
5. 4-trins elektronisk indikator for rentvandstank
6. Testkontakt til rentvandsindikator 

Betjening af de enkelte
funktioner

Rentvandsindikatoren kontrolleres via tasten. 
12 V/DC køkkenbelysning, taglugebelysning og 
vandvarmeren styres via de tre trykkontakter.

Campingvognen får sin elektriske forsyning over
følgende tilslutninger:
- 230 V-nettilslutning  50 Hz (1) 
- Via trækkøretøjets batteri når den tilsluttes 

med det 13-polede stik (indskrænket 
funktionsomfang)

- Via en indbygget hjælpebatteri (specialønske). 
Alle 12 V-forbrugere samt belysning, 
vandforsyning osv. står til rådighed. 
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Forsyning over nettilslutning
Campingvognen skal tilsluttes via det 
230 V-fødestik CEE (1) på siden af campingvognen.
230 V-anlægget er sikret med en topolet
automatsikring 13 A (2). (Untagelser er specialudstyr 
som Ultraheat, varmtvandsradiator osv. Her installeres 
en ekstra to-polet automatsikring med 16 A.)

Sikringskassen er i klædeskabet. 

Inden campingvognen tilsluttes til 230 V-nettet skal 
den automatiske sikring frakobles ved at trykke 
vippekontakten ned. Nu kan den elektriske forbindelse 
oprettes ved hjælp af tilslutningsledingen. 

For nettilslutningen gælder
• Campingvognen må kun tilsluttes til 230 V-nettet 

med et maks. 25 m langt  forlængerkabel 3 x 2,5 mm2 

med CEE-stik og -kobling. Kabeltromlen skal rulles 
helt ud, ellers er der akut risiko for brand.
(brand pga. induktion og efterfølgende opvarmning 
af forlængerledningen).

Ved strømdrift over en kabeltromle
skal denne være rullet helt ud, da den 
ellers opvarmes via induktion - hvilket 
kan føre til kabelbrand.

• Efter tilslutning tændes automatsikringen igen ved 
at trykke vippekontakten op. Hvis der er installeret 
et HFI-relæ (specialudstyr) i campingvognen skal 
det regelmæssigt kontrolleres ved at trykke på 
test-tasten. 

• 230V-nettet i campingvognen er dimensioneret 
til total indgangsstrøm på 2300 W. Hvis 
der tilsluttes ekstra forbrugere som f. eks. 
vandkoger skal man være opmærksom på, at 
denne effektværdi, sammen med de installerede 
forbrugere som køleskab, vandvarmer etc.,  ikke 
må overskrides.
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5.4 Strømforsyningsenhedens funktion

Skiftet fra batteridrift til netdrift foregår automa-
tisk,så snart der foreligger en nettilslutning.
Strømforsyningsenheden omformer den
eksterne netspænding til 12 V-strømbrugerne
med en omformer.
Alle lamper i campingvognen er 12 V-lamper. 
Kun elektriske storforbrugere som vandvarmer, 
mikrobølgeovn, klimaanlæg osv. er 230 V-
apparater. 
Undtagelse: Kun i model Landhaus er lamperne 
til dels 230 V-lamper.

Deres campingvogn råder desuden over en
kombineret udvendig stikdåse med
antennetilslutning. Her kan man f.eks. tilslutte et
fjernsynsapparat i forteltet. Den integrerede
antennetilslutning kan - alt efter ønsket tilkobling- 
benyttes som indgangs- eller udgangsbøsning.
Nærmere informationer kan De få hos Deres
autoriserede Hobby-forhandler.

Drift over batteri

Under kørslen overtager trækkøretøjets batteri
forsyningen af 12 V-apparaterne, hvis kontakt 9
fra det 13-polede stiksystem på trækkøretøjet 
er benyttet.
Man bør slukke for 12 V-driften ved længere
mellemstop og hvilepauser, da køretøjets batteri
ellers tømmes.
Køleskabet fungerer ved 12 V-drift kun når 
trækkøretøjets motor kører.
Kontakt 10 og 11 på det 13-polede stik.
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5.5 Truma-varmtluftblæser

1

31 42

1

Ill. 1

Ill. 2

Ill. 3

Deres campingvogn er - alt efter udstyr -
udrustet med et cirkulationsluftanlæg. Dette
fordeler opvarmningens varmeluft i hele
vognens indre. Den ønskede effekt kan indstilles
på drejeknappen. Drejeknappen (1) befi nder sig
i varmebeklædningen (2) (ill. 1 og 2).

Betjening af 12 V-blæsersystem

Manuel regulering
• Stil kontakten i stilling (1) (ill. 3).
• Indstil den ønskede effekt på drejeknappen

(4).

Slukket
• Stil kontakten i stilling (2).

Automatikdrift
• Stil kontakten i stilling (3). Effekten

tilpasser sig trinløst efter opvarmningens
aktuelle afgivelse af varme. Den maksimale
effekt kan begrænses med drejeknappen.
Reguleringen mellem denne værdi og
langsom drift foregår automatisk.

Hvis lufteffekten aftager, eller
driftsstøjen tiltager, er ventilatorhjulet
tilsmudset. Generelt skal man
tage varmebeklædningen eller
indsugningsrøret af og forsigtigt
rense ventilatorhjulet efter ca. 500
driftstimer.
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5.6 Mikrobølgeovn

Bageovn 

Sørg venligst for, at mikrobølgeovnen
aldrig sættes i gang med åbnet dør, da 
der på dørens lukkemekanisme er 
anbragt en funktionsafbryder, som 
automatisk afbryder opvarmningen 
med åben dør.

Hvis apparatet er tilkoblet samtidig
med, at døren er åbnet, kan der
opstå en skadelig indfl ydelse af
mikrobølger på det menneskelige
legeme.
Man skal ubetinget sørge for, at der
ikke pilles ved dørmekanismen. Læg
aldrig genstande ind mellem ovnens
forside og døren, så der kan samle
sig smuds eller rester af rengørings-
midler på overfl aderne.

Det er vigtigt at læse den separate
betjeningsvejledning fra producenten 
inden ibrugtagningen. Denne befi nder sig 
sammen med de andre instruktionsbøger
i den lille blå mappe.

Før idriftsætning skal vejledningen fra 
fi rmaet SMEV iagttages. 
Den fi ndes i campingvognens doku-
mentation. 
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5.7 Udskiftning af halogenpærer

Halogenlampernes glaskolber må ikke 
berøres direkte med fingrene. 
Dette medfører en nedsættelse af 
lysstyrken og lampens levetid. Benyt 
et stykke rent papir til at tage fat i den, 
eller tag kun fat i metalsoklen.

Halogenspots

Halogenlampe 12 V/5 W

Udskiftning af pærer
• Sluk spot’en og lad den om nødvendigt afkøle. 
• Den indvendige dækring (1) løsnes forsigtigt fra 

huset med en skruetrækker.

• Dækringen og glasskiven (2) løsnes forsigtigt 
fra den nederste del af halogenspot’en.

• Halogenpæren (3) fjernes.

Der må udelukkende anvendes 
halogenpærer med stiftsokkel med 
maks. 5 Watt.

• Den nye halogenpære indsættes, og den  
indvendige ring med de to lasker sættes ind i 
noten. Nu kan den indvendige ring sammen med 
glasskiven trykkes ind i huset. 
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5.8 Udskiftning af baglysets glødepærer
Fjern forsigtigt beskyttelseshætterne med en
skruetrækker.

Fjern holdebøjlen ved at løsne skruen. 

Herefter løsnes de fi re befæstelsesskruer
med en stjerneskruetrækker.

Nu kan De tage belysningsholderen ud af
baglygten.

Nu er glødepærerne frit tilgængelige.
Sammenbygningen foretages i omvendt
rækkefølge.
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5.9 Strømskema inde
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5.10 Strømskema ude
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Stikdåse Jäger 13-polet
Vist fra tilslutningssiden

Stikdåsernes kontakter iht. DIN
1648-1:97

Kontakt- Strømkreds 

1          Blinklys til venstre Blinklys til venstre 
2          Tågebaglygte Tågebaglygte 
3          Masse til strømkreds 1-8 
4          Blinklys til højre Blinklys til højre 
5          Højre baglygte, sidemarkeringslampe,     
            positionslygte og nummerpladelys

6          Bremselygter Bremselygter 
7          Venstre baglygter, sidemarkeringslampe,     
            positionslygte og nummerpladelys

9          Strømforsyning (konstant plus) 

10        Strømforsyning, tændingskontakt styret

11        Jordforbindelse  strømkreds 10 
12        Jordforbindelse anhængernummerplade
13        Jordforbindelse  til strømkreds 9
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1 Åbning og lukning af døre og luger

6.1 Åbning og lukning af døre og luger

3

2

4

5 6

1

1

Indgangsdør

Åbne
• Drej grebet (1) i retning af dørhængslet

På den måde kan døren også åbnes
indefra, hvis den er låst udefra.

Lukke
• Drej grebet i retningen væk fra

dørhængslet.

Indgangsdøren er Deres fl ugtvej i
nødsituationer. Derfor må døren
aldrig være blokeret udefra!

Dørens overdel
Indgangsdørens ramme (1) og underdel (2) kan
lukkes med åben dør. Dertil skal dørens overdel
(3) efter åbningen frigøres fra rammen.

Dørens overdel frigøres
• Skub grebet (4) i retning af dørhængslet

og tryk udad. Dørens overdel frigøres
og åbnes udad.

• Når grebet (4) slippes, går det tilbage til
sin grundstilling.

• Dørens overdel åbnes helt og trykkes mod
køretøjets væg. Derved går låsen (5) fra
døren ind i modstykket (6) på køretøjets væg
og forhindrer, at dørens overdel lukker.

• Dørrammen og dørens underdel kan nu
enkeltvis svinges tilbage fra dørens overdel
og lukkes på klem.

Fastgørelse af dørens overdel
• Dørens overdel (3) trykkes mod dørrammen

(1), til låsen går i indgreb.
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1

1

1 1 2

Møbeldøre med trykknap inde

Åbne
• Trykknappens indvendige del (1) trykkes ind.
• Tag fat i dørknappen og åbn møbeldøren.

Lukke
• Døren lukkes, til den går i indgreb. Når

døren er gået i indgreb, er den lukket rigtigt.

Inden man kører af sted, skal alle
døre og låger lukkes rigtigt. Dermed
undgås det, at de under turen
utilsigtet åbnes, og genstande
derved falder ud.

Møbellåger med greb

Åbne
• Træk i grebet (1), til lågen er åben.

Lukke
• Tryk lågen (2) i med grebet (1), til man kan

mærke, den lukker.

Inden man kører af sted, skal alle
låger lukkes rigtigt. Dermed undgås
det, at de under turen utilsigtet
åbnes, og genstande derved falder
ud.

Møbellåger uden greb

Åbne
• Tryk lågen (1) indad. Låsen (2) låses op, når

man trykker, og lågen åbner sig.

Lukke
• Tryk lågen (1) i, til man kan mærke, at låsen

(2) går i indgreb.
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6.2 Lyskontakter

1

1

2

1

Inden man kører af sted, skal alle
låger lukkes rigtigt. Dermed undgås
det, at de under turen utilsigtet
åbnes, og genstande derved falder
ud.

Møbeldøre med drejeknap

Åbne
• Drej drejeknappen (1) i retning af dørhængslet.

Lukke
• Lad drejeknappen være i åben stilling og

luk døren.
• Drej drejeknappen væk fra dørhængslet.

Indgangsområde

I indgangsområdet er der lyskontakter
til loftsbelysningen (1) og
forteltets lampe (2).

Elektrisk gulvvarme

Gulvvarmen er i midten af gulvets løbeområde 
og er 60 cm bred. Længden er afhængig af 
køretøjets længde. Gulvvarmens opgave er ikke 
at opvarme rummet, men at forhindre varmetab 
via gulvet. 

Tilkobling af gulvvarme 24 V
Kontakten er alt efter model enten i indgangs-
området eller i køkkenet.

Tekniske data:
Spænding 24 V ˜ fra egen transformer 230V/24V. 
Indgangsstrømmen ligger alt efter længde 
mellem 150 W og 320 W.

Ved modellen Landhaus anvendes en 24 V 
gulvvarme. 
Denne type har en lidt større indgangsstrøm.
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1

2

Indvendigt område

Lyskontakten til toiletrummets belysning (1) er i 
toiletterummet i bagenden påloftet. Ved toiletrum 
anbragt i bagenden er lyskontakten under spejlet 
ved siden af stikdåsen.

Lyskontakten til køkkenbelysningen befi nder sig i 
servicecentret.

Ved nogle lamper (2) er lyskontakten direkte på 
lampen. 
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6.3 Vinduer

1

1

2

2

Tophængte vinduer

Åbne
Der kan indstilles fl ere trin.
• Drej grebet i lodret position.
• Tryk vinduet udad, til man kan høre et klik.

Vinduet bliver automatisk stående i denne
stilling.

Vinduer ved børnesenge er sikret mod 
utilsigtet åbning, 
for virksomt at forhindre, at børn falder 
ud. 

Lukke
• Løft vinduet lidt, så stoppet går ud af indgreb.
• Klap vinduet i.
• Drej grebene (1) og (2) i vandret position.

Separate sol- og insekt-
rullegardiner

I vinduesrammen er der integreret sol- og
insektrullegardiner. Solrullegardinet kan holdes
fast i forskellige positioner.

Solrullegardinet lukkes
• Træk solrullegardinet (1) med grebet (2) ned

til den ønskede position og slip det.
Rullegardinet holdes fast i denne position.

Solrullegardinet åbnes
• Træk solrullegardinet (1) med grebet (2) lidt

ned og før det så opad. Rullegardinet rulles
automatisk op.
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3

4

Insektrullegardinet lukkes
• Træk insektrullegardinet (3) med grebet (4)

helt ned og slip det. Rullegardinet fastholdes i
denne position.

Insektrullegardinet åbnes
• Træk insektrullegardinet (3) med grebet lidt

ned og før det så opad. Rullegardinet rulles
automatisk op.

Lad ikke sol- eller insektrullegardinet
rulle for hurtigt op!

Når campingvognen ikke benyttes, bør 
rullegardiner og plisseer være åbnet 
for at undgå følgeskader. 
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6.4 Tagluger

1 2

Tagluge med kombirullegardin

Taglugen kan lukkes op i den ene side og
desuden skubbes op. Der er integreret et sol- og
insektrullegardin.

Åbne
• Drej låsen (1) i den ene side af rammen op og

åbn samtidig taglugen ved at trykke den op.
Lugen lader sig i åben tilstand skubbe bagud
over holdebøjlen (2).

Lukke
• Træk taglugen i og ned, til låsen går i indgreb.

Kombination af rullegardinerne
• Grebet (3) fra insektrullegardinet (4) trækkes

hen til det modliggende greb (5) fra solrulle-
gardinet.

• Lad grebet (3) gå i indgreb i låsen fra
solrullegardinets (6) greb (5).

Indstilling af solrullegardinet
• Solrullegardinets greb bringes i den ønskede

position ved ganske enkelt at skubbe det.

Åbning af fl uerullegardinet
• Lad grebet (3) fra insektrullegardinet (4) gå

ud af indgreb ved låsen og skil dem.

Under kørslen skal taglugen altid
være lukket!

Tvangsventilationen og -udluftningen
i taglugens ramme skal altid være
åben!

3

4

5

6
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Termo-tagluge

Åbne
Der kan indstilles fl ere trin
• Drej grebene (2) i begge sider af tagvinduet

indad.
• Tryk vinduet op, til man kan høre et klik.

Vinduet bliver automatisk stående i denne
stilling.

• Så kan vinduet skubbes i den ønskede
position.

Lukke
• Skub vinduet indtil stopanslaget.
• Træk vinduet ned, til det er lukket.
• Drej grebene (2) i begge sider af tagvinduet

udad.

Insektrullegardinet lukkes
• Træk insektrullegardinet ved slutstaven

(3) til den modliggende ramme.

Insektrullegardinet åbnes
• Træk insektrullegardinet ved slutstaven

(3) tilbage til udgangspositionen.

Solrullegardinet lukkes
• Træk solrullegardinet ved slutstaven

(1) til den ønskede position.

Solrullegardinet åbnes
• Træk solrullegardinet ved slutstaven

(1) tilbage til udgangspositionen.

Under kørslen skal taglugen altid være 
lukket!
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1

2

6.5 Siddegruppe og ombygning til senge

3

Hæve / sænke-bord

Ombygning
• Fjern sæde- og ryghynderne.
• Træk hæve / sænke-bordets lås (1) op og

løsn den.

• Træk hæve / sænke-bordets lås (1) mod
køretøjets indre og sænk bordet.

• Læg sædehynderne på og træk dem sammen
til bordets midte.

• Fyld den frie plads med ryghynderne.
Dertil vendes ryghynderne (2) om og lægges
med den brede side hen mod eller opstilles
langs væggen.

Sørg for, at bordpladen, siddekassen
eller udtrækkene samt hynderne er
fastgjort godt, så der ikke er noget,
som falder ned.

Siddegrupperne kan ombygges til bekvemme 
senge.

• I 2,50 m bredde campingvogne skal ryghynderne 
(3) sættes lodret ind i hullerne for at udfylde 
dem.
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Sengen gøres bredere til køretøjer med
siddegruppe bagved.

6.6 Børnesenge

•  Vinduer ved børnesenge er sikret mod   
    utilsigtet åbning, for aktivt at forhindre, at 
    børn falder ud. 

Når små børn benytter den øverste 
sang, skal man passe på, at de ikke 
falder ud. Små børn må aldrig blive i 
campingvognen uden opsyn. 
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7 Vand

7.1 Vandforsyning Vandforsyningens funktion

Køkkenet og toiletrummet forsynes med rent
vand over en dykpumpe. Dykpumpen fungerer
elektrisk:
- Ved tilslutning af campingvognen til trækkøretøjet 

med stikket: over bilens 12 V-batteri.
- Ved tilslutning af campingvognen til 230 Vnettet:

over transformeren.

Vær især opmærksom på følgende

- Dykpumpen egner sig kun til vand.
- Dykpumpen kan i kort tid klare temperaturer

op til 60 ºC.
- Undgå, at den løber tør
- Pumpen skal beskyttes mod indefrysning.
- Kraftige stød, slag eller meget snavset vand

kan ødelægge pumpen.
- Den maksimale transportydelse er 8,5 l/min.
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4

3

1

2

2

Rentvandstank 22 l med
serviceklap

Rentvandstanken kan køres på hjul eller bæres

Vandet fyldes på
• Serviceklappen (1) åbnes.
• Skrueforbindelsen drejes af, og dykpumpen

(2) trækkes ud af rentvandstanken.
• Tanken (3) trækkes ud.
• Fyld drikkevand på tanken.
• Ved transport skal tanken lukkes med låget

(4).

Aftapning af vand
• Drej vandhanerne “koldt” eller “varmt” op.

Pumpen tilkobles automatisk ved strømdrift.

Tømning af tanken
• Serviceklappen (1) åbnes.
• Dykpumpen trækkes ud af rentvands-tanken.
• Tanken trækkes ud og tømmes.

Transportabel spildevands-tank

Den transportable spildevands-tank (1) kan
skubbes ind under køretøjet, når
campingvognen står stille. Den samler
spildevandet. Den kan rumme 22 liter.
Spildevands-tanken kan køres på hjul og
transporteres med et udklappeligt transportgreb
for at tømme den på et dertil beregnet
bortskaffelsessted.

Under rejsen kan spildevandstanken (2)
anbringes i gaskassen.



07-3

7.2 Vandskyllet toilet

50 l fastmonteret tank fra serie
540

Tankens volumen er 50 l.

Friskvand påfyldes ved påfyldningsstudsen på 
sidevæggen.
(Undtagelse: 560 UFf: varmt vand her i gas-
kassen.)

Tømning af tanken og overløb hvis den er 
overfyldt

Der kan tømmes vand fra tanken ved at dreje 
overløbsrøret ud. 

Fastmonteret toilet med
rentvandstank

Sådan forberedes toilettet til brug
• Serviceklappen åbnes
• Vandpåfyldningsstudsen drejes ud.

• Skruehætten tages af
• Fyld vand på, til væskestanden har nået den

øverste rand. Det svarer til ca. 15 l.
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• Luk skruehætten
• Vandpåfyldningsstudsen drejes ind.

• Træk holdeklemmen ned for at tage
fækalietanken ud.

• Træk fækalietanken lige ud indtil stoppet.
• Vip fækalietanken lidt og træk den så helt ud.

• Stil fækalietanken lodret.
• Drej aftapningsstudsen op.

Ved at installere et aktivkulfi ltersystem
(tilbehørshandel) kan man i givet fald 
helt undgå at bruge sanitetsvæske!

Doser sanitetsvæsken meget
sparsommeligt. En overdosering er
ingen garanti for, at en eventuel
lugtdannelse forhindres!
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• Fyld den angivne mængde sanitetsvæske på
fækalietanken.

• Derefter fyldes så meget vand på, at
fækalietankens bund er dækket helt.

• Aftapningsstudsen drejes tilbage igen.

Sanitetsvæske må aldrig fyldes
direkte i toiletkummen.

• Skub fækalietanken tilbage på sin plads igen.
Skub derved fækalietanken så langt ind, at
holdeklemmerne holder fækalietanken i
fastlåst stilling.

• Luk serviceklappen igen.

Brug
• Fyld toiletkummen med vand. Dertil trykker

man på skylletasten. Der skylles, så længe
skylletasten holdes nede.

• Brug toilettet.
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• Skyl toiletkummen med vand. Dertil trykker
man på skylletasten og drejer den samtidig
mod uret. Spjældet åbner sig ved drejebe-
vægelsen. Toiletkummen bliver skyllet grundigt.

• Drej skylletasten med uret for at lukke 
spjældet.

• Opbevar toiletpapir i det dertil beregnede
rum. Der holder papiret sig rent og tørt.

• Toiletpapiret kan også hænges op på væggen
med holderen.

Tømning af kassetten
• Serviceklappen åbnes, og holderen trækkes

ned for at tage fækalietanken ud.
• Fækalietanken trækkes lige ud indtil

stopanslaget.
• Fækalietanken vippes lidt og trækkes så helt

ud.

Fækalietanken må kun tømmes på
dertil specielt beregnede bortskaffel-
sessteder, aldrig i den frie natur!
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• Bring fækalietanken hen til et dertil beregnet
bortskaffelsessted. Derved skal udtømnings-
studsen pege opad.

• Fjern låget fra udtømningsstudsen.
• Ret fækalietanken med udtømningsstudsen

nedad.
• Tryk på ventilationsknappen med tommel-

fi ngeren. Fækalietanken tømmes.

• Skub fækalietanken tilbage på sin plads igen.
Skub derved fækalietanken så langt ind, at
holdeklemmerne holder fækalietanken i
fastlåst stilling.

• Luk serviceklappen igen.

Tømning af rentvandstanken
• Aftapningsslangen / påfyldningsstandsindika-

toren til rentvandstanken løsnes fra holderen.
• Lad vandet løbe ud gennem den åbnede

serviceklap.
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7.3 Varmvandsforsyning med Truma-vandvarmer

• Tøm påfyldningsstudsen til rentvandstanken.
Dertil trækkes proppen på forsiden af 
påfyldningsstudsen ud.

• Til tømning drejes påfyldningsstudsen ud.

Skån miljøet ! Vær især opmærksom
på følgende
• Fyld altid kun godkendte og miljøvenlige

toiletmidler i tanken!
• Toilettet må kun tømmes ved de dertil 

beregnede afl øb eller servicestationer!
• Spildevand må aldrig ledes ned i et 

kloaknedløb!
Rørene løber for det meste uden om et
rensningsanlæg og direkte ud i naturen.

Sådan opnås den bedste vandkvalitet
• Benyt kun vand med drikkekvalitet.

Inden brugen skal man ubetinget
læse brugsanvisningen til Truma-
vandvarmeren!

Truma-vandvarmeren fyldes
Ved forblander:
• Regulatoren (2) drejes helt i bund, så den står

på det røde symbol og hanen åbnes.

Ved blandingsbatteri:
• Varmvandshanen åbnes. Ved forvalg stilles

grebet over på rød »varm«.
• Lad armaturerne være åbne, til Truma-

vandvarmeren er fyldt ved fortrængning af luften, 
og der strømmer varmt vand.

Vandet aftappes
• Alt efter blandingsarmaturets(-ernes) eller

forblandeventilens stilling blandes vandet til
den indstillede temperatur.

• Aktiver pumpen.
• Sluk for vandpumpen, når der er aftappet nok

vand.
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Skema over varmtvandsforsyningen

Vandvarmeren tømmes

• Afbryd strømmen til vandpumpen ved
hovedafbryderen eller transformeren.

• Åbn alle vandhaner.
• Stil i givet fald forblandeventilerne på “varm”.
• Åbn afl øbsventilen (4).
• Kontroller, om vandet løber ud.
• Efter tømningen skal afl øbsventilen (4) lukkes

igen 

Elektrisk drift
• Stil kontakten (3) på betjeningsdelen på

“Tændt”. Kontrollampen viser driften. Indstil
vandtemperaturen på 55 ºC ved hjælp af
termostaten.

• Indgangsstrømmen er 300 W.

For vandvarmeren gælder
• Sluk for apparatet, når campingvognen ikke

er i brug.
• Ved fare for frost skal vandvarmeren tømmes.

Frosset vand kan få den til at sprænges!
• Der må ikke indbygges en kontraventil i

koldtvandstilførselen (1) mellem vandvarmeren 
og dykpumpen.

• Ved tilslutning til en central vandforsyning
eller ved stærkere pumper skal der indsættes
en trykreduktionsventil. Der må kun forekomme
tryk op til 1,2 bar i vandvarmeren. Desuden
skal der indsættes en sikkerheds-/udløbsventil
i koldvandstilledningen (1).

• Det anbefales ikke at benytte vandet fra
Vandvarmeren som drikkevand.

Vandvarmeren må aldrig benyttes 
elektrisk uden vandindhold.

Bemærk:
Blokstrømskemaet viser kun funktionsmåden. På
grund af de forskellige grundridsvarianter er
individuelle ændringer mulige.
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8 Gas

8.1 Generelle sikkerhedsregler for brugen af 
gasanlæg til fl askegas

Driftstrykket for gas er 30 mbar.

Kontrol af gasanlægget
• Inden første brug skal gasanlægget

kontrolleres af en sagkyndig.
• Gasanlægget bør kontrolleres en gang om året

af en aut. fagmand. Dette skal dokumenteres på 
prøvningsattesten iht. DVGW-arbejdspapiret 
G 605 og EN 1949.

• Regulatorer, slanger og røggasføringer skal også 
kontrolleres.

• Vi anbefaler at udskifte sikkerhedsregulatoren
og slangerne senest efter 10 år.

• Ejeren bærer ansvaret for, at kontrollen
foranlediges. Dette gælder også for køretøjer, 
som ikke er godkendt til kørsel på offentlig vej. 

Indbygninger og ændringer
• Indbygninger og ændringer på gasanlægget

må kun udføres af en aut. fagmand.
• Der må udelukkende anvendes apparater med 

et ensartet tilslutningstryk på 30 mbar. 

Regulatorer og ventiler
• Anvend udelukkende godkendte 

fl askeregulatorer. Andre regulatorer er iht. 
DVWG-arbejdspapir G 607 ikke tilladte og kan 
ikke klare de stærke belastninger.

• Trykregulatorer skal have et fast udgangstryk 
på 30 mbar. Herfor gælder kravene iht. EN 12864, 
tillæg D. Regulatorens fl owmængde skal være 
1,2 kg/h.
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8.2 Gasforsyning

• Tilslut regulatoren omhyggeligt på fl asken
med hånden. Derved må man ikke benytte
nøgler, tænger eller lignende værktøj.

• Ved temperaturer under 5 ºC bør anvendes et
afi sningsaggregat for regulatorer.

Røggas
• Røggasrøret skal være fast tilsluttet til 

opvarmningen og skorstenen. Det må ikke være  
beskadiget.

• Røggasser skal uhindret kunne komme ud,
og den friske luft skal uhindret kunne komme
ind. Derfor må snebunker eller skærme ikke
ligge mod køretøjet. Indsugningsåbningerne
under køretøjets bund skal holdes frie og
rene.

Inden brug
• Udluftningerne skal holdes frie.
• I givet fald skal skorsten befries for sne.
• Indsugningsåbningerne til forbrændingsluft

under køretøjets bund skal befries for smuds
og i givet fald også for snesjap. Ellers kan
røggasserne få et utilladeligt højt CO-indhold.

• Sikkerhedsudluftningerne må ikke lukkes.
• Vi anbefaler at der placeres en pulverslukker 

med en kapacitet på min. 1 kg ved siden af 
indgangsdøren samt et brandtæppe ved siden 
af gasblusset.
Gør Dem fortrolig med de sikkerhedsforan-
staltninger, der er truffet mod ild på det sted, de 
opholder Dem (se også 1.4. Nødudstyr).

Læs betjeningsvejledningerne fra
apparaternes producenter
opmærksomt igennem.

Campingvognen er udstyret med et
propangasanlæg. Dette anlæg forsørger
følgende apparater:
- Gasblus
- Køleskab
- Opvarmning
- Evt. vandvarmer 
- Evt. specialtilbehør
- Evt. bageovn
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Symbolerne på gasspærrehanerne
har følgende betydning:

Opvarmning Bageovn Gaskomfur Køleskab

Med bageovn specialudstyr
Serie ved Excelsior fra 540

Gaskasse

Gaskassen kan rumme 2 x 11 kg propangas-fl asker 
(1). Gasfl askerne er via en sikkerhedsregulator 
tilsluttet til forsyningsledningen med en slange (2). 
Flaskerne er befæstet med remme (3).

Vær især opmærksom på følgende
• Kontroller gasfl askernes befæstelse inden

hver tur. Gasfl asker skal stå lodret.
• Løse remme skal spændes fast igen.
• Efter hver udskiftning af fl askerne skal det ved 

hjælp af et middel til læksøgning kontrolleres, 
at regulatortilslutningen er tæt. 

• Gaskassen er ikke egnet til transport 
af tilbehør (f. eks. fortelt). 

• Gaskassen udluftningsåbning (spalte mellem 
gaskassens bund og bagvæggen) må ikke 
tildækkes.

Spærrehaner og ventiler

Med disse haner kan gastilførslen til det pågældende 
apparat afbrydes. Alle hanerne er markeret med 
mærkater til de tilsvarende apparater.

Gasspærrehanernes indbygningssted
• Alle gasspærrehaner er anbragt i køkkenblokken 

i rummet ved siden af køleskabet eller i 
klædeskabet.

Vær især opmærksom på følgende
• Under kørslen skal alle haner fra gasapparater

være lukket.

Hvis De har mistanke om en lækage i 
gasanlægget skal der straks lukkes for 
spærrehanerne i campingvognen og 
gasfl askernes ventiler i gaskassen. 

Hvis De har mistanke om utætheder,
skal De overlade kontrollen til Deres
fagforhandler eller et aut. værksted til
gasanlæg.

En tæthedskontrol må aldrig
gennemføres med åben fl amme.
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8.3 Opvarmning
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Opvarmning S 5002 og S 3002

- Illustration oppe: S 5002 (model 560-750)
- Illustration nede: S 3002 (model 400-540)

Indbygningssted
- I klædeskabet eller i skorstenshjørnet

Inden brug
• Inden der tændes første gang, skal man sikre

sig, at der er funktionsduelige batterier i
batterirummet fra tændautomaten (2).

Drift
• Gastilførslens fl aske- og spærreventil åbnes.
• Drej betjeningsgrebet (1) i termostatstilling 

1-10.
• Tryk betjeningsgrebet (1) ned indtil stopanslaget. 

Antændingen foregår i denne stilling automatisk, 
til fl ammen brænder. Man kan høre tændgnisten. 
Under antændingen blinker kontrollampen på 
tændautomaten (2)

• Hold betjeningsgrebet (1) nedtrykket i 10
sekunder endnu, så tændsikringen udløses.

• Hvis gasledningen er fyldt med luft, kan det
vare op til et minut, før der står gas til
forbrænding parat. I løbet af denne tid skal
betjeningsgrebet (1) holdes trykket nede, til
fl ammen brænder.

Forsøg aldrig at tænde igen, før der er 
gået 2 minutter. Ellers er der fare for
eksplosion! Dette gælder også, hvis 
ovnen går ud og ønskes tændt igen.
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• Hvis fl ammen går ud igen, foretages under
tændsikringens lukketid (ca. 30 sekunder)
straks en genantænding.

• Hvis der ikke opstår nogen fl amme, blinker
kontrollampen.

• Hvis kontrollampen overhovedet ikke blinker
under antændingsprocessen, skal batterierne
i tændautomaten (2) udskiftes.

Slukning
• Drej betjeningsgrebet (1) i stilling “0”. Dermed

slukkes der samtidig for tændautomaten.
• Ved længere stilstandstid skal fl askeventilen

og hurtiglukningsventilen lukkes.

Udskiftning af batterier på
tændautomaten
• Forvis Dem om, at der er slukket for

opvarmningen.
• Lås batterikassetten (2) op. Dertil skal 

stoparmen (3) trykkes mod venstre, og kassetten 
drejes ud.

• Indsæt et batteri af samme type.
• Benyt altid kun temperaturbestandige 

(+70ºC) og udløbssikre Mignon-batterier.
• Batterikassetten skubbes ind i venstre side af

tændautomaten.
• Tryk stoparmen (3) mod højre, til man kan

høre, at låsen går i indgreb.

Inden hver fyringssæson skal der
indsættes nye batterier.

Overhold desuden den seperate
betjeningsvejledning fra producenten.
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8.4 Køleskab
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Der indsættes køleskabe fra producenterne
Elektrolux og Thetford. Overhold hertil de
separate betjeningsvejledninger fra
producenterne.

Driftsarter
Køleskabet kan benyttes i tre driftsarter.
- 12 V-drift: Strømforsyning fra trækkøretøjets

batteri. (Tændingslås slået til).
- 230 V-drift: Strømforsyning fra en ekstern

kilde.
- Flaskegas: Gasfl asker fra campingvognen.

12 V-drift
12 V-driften bør kun benyttes under turen, når
trækkøretøjets motor kører. Ved hvilepauser og
længere mellemstop skal der slukkes for 12 V-
driften, da trækkøretøjets batteri ellers hurtigt
bliver afl adet.

Under turen må køleskabet ikke køre
på gas. Eksplosionsfare!

Drift
• Sluk i givet fald for gasdriften.
• Stil kontakten (1) i stilling 1.

230 V-drift

Inden brug
• Kontroller, om hustilslutningens eller camping-

pladsens spænding stemmer overens med den 
spænding, som er angivet på typeskiltet.

• Sluk i givet fald for gasdriften.
• Sluk i givet fald for 12 V-driften. Dertil stilles

kontakten (1) i stilling 0.

Drift
• Stil termostatens (3) drejeknap på højeste trin.
• Stil kontakten (2) i stilling 1.
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Gasdrift

Inden brug
• Kontroller, om gasanlæggets driftstryk 

stemmer overens med angivelserne på 
typeskiltet.

• Sluk i givet fald for 12 V-driften. Dertil stilles
vippekontakten i stilling 0.

• Sluk i givet fald for 230 V-driften. Dertil stilles
kontakten (2) i stilling 0.

• Åbn fl askeventilen og hurtiglukningsventilen.

Sluk for gasdriften
• Drej knappen (4) i stilling (8) “Slukket”.

Yderligere informationer bedes De se i
betjeningsvejledningen fra køleskabets
producent.
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Køleskabsdrift

For at undgå, at der dannes is på
køleelementet: Dæk fl ydende levnedsmidler til.
Lad altid først varme levnedsmidler afkøle, inden
De stiller dem ind i køleskabet. Åbn altid kun
køleskabet så længe som nødvendigt.

Indsætning af hylder
Der befi nder sig to eller tre hylder i Deres køleskab. 
Ved hjælp af en simpel fastklemningsanordning
kan De indsætte hylderne i den ønskede højde.

Tryk på kunststofholderen i hyldens højre, korte
side.

• Drej holderen til vandret stilling og før hylden
skråt ind i køleskabet.

• Sæt den korte side uden holder ind i en af de
dertil beregnede slidser i køleskabets venstre
sidevæg.

• Sæt den korte side med holder ind i den
tilsvarende slids i køleskabets højre sidevæg.

• Drej holderen ned, så den klemmes fast
i slidsen.

For at fl ytte hylden skal De dreje holderen og
tage hylden ud. Sæt så hylden ind i den
ønskede højde som beskrevet ovenfor.

Frostboksen egner sig ikke til
nedfrysning af levnedsmidler.
Til at lave isterninger må De
udelukkende bruge drikkevand.
Læg aldrig andre produkter ind
i fryserummet, når De laver
isterninger.
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8.5 Gasblus
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Campingvognens køkkenblok er udstyret med et
gasblus med 3 blus.

Inden brug
• Åbn fl askeventilen og hurtiglukningsventilen.
• Ved brug af gasblus skal taglugen eller

vinduet være åbne.
• Betjeningsgrebene fra gasblussene, som

skal trykkes ind for at tænde, skal efter trykket
fjedre ud af sig selv igen.

• Inden brugen af kogeapparatet skal de to 
medfølgende fl ammebeskyttelsesplader (3) 
stilles op eller monteres, så brandfarlige 
konstruktions- eller indretningselementer 
virksomt beskyttes mod varmepåvirkning.

Kogeapparatet eller andre apparater,
som tager forbrændingsluften fra 
rummet, må aldrig benyttes til at
opvarme køretøjet. Hvis dette ikke
overholdes, er der akut livsfare på
grund af iltmangel og den eventuelt
opstående lugtløse kulilte.

Kogeapparatet må ikke anvendes med 
lukket glasafdækning. 

• Åbn tildækningen (1).
• Stil drejeknappen (2) fra det ønskede blus i

tændposition (stor fl amme) og tryk på den.
• Tænd brænderen med en gastænder, en

tændstik eller en lighter.
• Hold drejeknappen (2) trykket nede i

yderligere 10-15 sekunder.
• Slip drejeknappen (2) og drej den hen på den

ønskede indstilling (stor eller lille fl amme).
• Hvis antændingen ikke er lykkedes, gentages

processen forfra.
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Benyt madlavningshandsker eller
grydelapper til håndtering af varme
gryder, pander og lignende genstande. 
Fare for kvæstelser!

Efter madlavningen skal tildækningen 
(1) stå åben, så længe brænderne 
afgiver varme.

Let antændelige genstande som
viskestykker, servietter osv. må ikke
opbevares i nærheden af kogeappara-
tet. Kogeapparatets forhånden-
værende fl ammebeskyttelse skal 
benyttes ved  hver brug. Brandfare!
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9 Tilbehør
Vedrørende betjeningen af tilbehøret bedes
De overholde de udførlige betjeningsvejledninger,
indbygningsanvisninger og strømskemaer fra 
tilbehørets producent.
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10 Vedligeholdelse og pleje

10.1 Vedligeholdelse
Vedligeholdelsesintervaller

For campingvognen og de deri indeholdte installa-
tioner er der fastlagte vedligeholdelsesintervaller.

Om vedligeholdelsesintervaller
• Lad den første vedligeholdelse gennemføre

hos en HOBBY-fagforhandler 12 måneder
efter den første indregistrering.

• Lad alle videre vedligeholdelser gennemføre
hos en HOBBY-fagforhandler en gang om
året.

• Vedligeholdelsen af alle indbyggede apparater
skal gennemføres i overensstemmelse
med de vedligeholdelsesintervaller, som er
angivet i de tilsvarende driftsvejledninger.

Hobby tilbyder en speciel 5 års
tæthedskontrol, på betingelse af et
årligt gebyrpligtigt serviceeftersyn.
Eftersynet skal foretages på et aut.
Hobby værksted i overensstemmelse
med det særlige servicehæfte, der
medfølger vognen.
Den første tæthedskontrol efter 
12 måneder er gratis.

Den omkostningspligtige kontrol af
gasanlægget bør foretages hvert år
af en aut. gasfagmand. Denne
kontrol skal bekræftes på kontrolattes-
ten i henhold til DGVW G 607 og 
EN 1949.
Ejeren er ansvarlig for, at kontrollen 
bliver foretaget rettidigt.

Sikkerhedsgasregulatoren skal
udskiftes senest efter 10 år!
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10.2 Udluftning

10.3 Pleje

Smøring og oliering
• For hver 2000 til 3000 kørte kilometer skal

torsionsfjederakslens svingarme smøres.
• Smør lejesteder på påløbsanordningens

hus.
• Smør bevægelige dele som bolte og

ledsteder.
• For hver 5000 kørte kilometer skal

påløbsanordningens glidesteder smøres.
• Kontroller af og til påløbsindretningen for

slitage.
• Befri alle glide- og lejesteder for smuds med

regelmæssige mellemrum og olier dem.

En tilstrækkelig ventilation og udluftning af
vognens indre er uundværlig for et behageligt
klima i rummet. Desuden undgås korrosions-
skader på grund af kondensvand.

Kondensvand dannes på grund af
- et for lille rumvolumen.
- passagernes åndedræt og kropsfordampning.
- Fugtigt tøj, som bringes med ind.
- Brug af gasblusset.

For at undgå skader på grund af, at
der dannes kondensvand, skal man
sørge for tilstrækkelig ventilation!

Udvendig rengøring
Køretøjet skal ikke vaskes tiere end
nødvendigt.

Køretøjet må kun vaskes på de specielt 
dertil beregnede vaske-pladser.

Benyt så lidt rengøringsmiddel som
muligt. Aggressive midler som
f.eks. fælgrenser belaster vores miljø.

Undlad at benytte opløsnings-middel-
holdige rengøringsmidler
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For den udvendige rengøring gælder
• Spul køretøjet af med en svag vandstråle.
• Vask køretøjet med en blød svamp og  almindelig 

shampoo-opløsning. Skyl svampen ofte.
• Skyl derefter af med rigeligt vand.
• Tør køretøjet af med et vaskeskind.
• Når vognen er vasket, skal man lade den stå

ude i det fri i nogen tid, til den er fuldstændigt
tør.

Tør lygternes lampeindfatninger
grundigt af, da der let kan samle sig 
vand der.

Om voksning af de lakerede
aluminiumsplader
• Lakoverfl aderne skal fra tid til anden

efterbehandles med voks. Derved skal man
overholde anvendelseshenvisningerne fra
voksproducenten.

For polering af overfl aderne gælder
• I undtagelsestilfælde skal lakoverfl ader, som

påvirkes af vejret, behandles med polermiddel.
Brug en polerpasta uden opløsningsmiddel.

Polerarbejder må kun udføres i
særlige tilfælde og ikke for hyppigt, da
det øverste lag af lakken bliver fjernet
ved polituren. Ved hyppig polering kan
der forekomme slitage.

Om tjære og harpiks
• Tjære- og harpiksafl ejringer samt andre

organiske tilsmudsninger fjernes med rense-
benzin eller sprit.

Benyt ingen aggressive opløsnings-
midler som ester- eller ketonholdige
produkter, som acetone, cellulose-
fortynder o. lign.

Værd at vide om skader
• Skader på lakken skal omgående repareres, så

disse ikke forværres pga. korrosion. Hertil skal 
De gøre brug af Deres autoriserede Hobby-
forhandlers hjælp.
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Vedligeholdelse af vinduer og
døre

For plejen gælder
• Gnid dørens og vinduernes gummi lidt ind

med talkum.
• Acrylvinduer må kun rengøres med en ren

våd svamp og en tør blød klud. Ved tør
rengøring kan ruderne blive ridsede.

Benyt ingen skurende og aggressive
vaskemidler, som indeholder
blødgøringsmidler eller opløsnings-
midler!

Talkum kan købes i fagforretninger for
biltilbehør.

Indvendig rengøring

For sæde-, hyndebetræk og gardiner 
gælder
• Sædebetræk gøres rene med en blød børste

eller en støvsuger.
• Lad stærkt tilsmudsede hyndebetræk og

gardiner rense, lad være med at vaske dem
selv!

• Om nødvendigt kan de renses forsigtigt med
skum af fi nvaskemiddel.

For gulvtæppet gælder
• Det renses med en støvsuger eller en børste.
• Om nødvendigt kan det behandles med

tæpperens.

For møbelfl ader gælder
• Træmøbelfronter renses med en fugtig

klud eller svamp.
• Gnid dem tørre med en støvfri, blød klud.
• Benyt milde møbelplejemidler.

Undlad at benytte skuremidler eller
stærke møbelrengøringsmidler, da
disse kan ridse overfl aden!

Rengøring af toiletrummet
• Gør det rent med neutral, fl ydende sæbe og

en blød klud.

Heller ikke i toiletrummet må man
benytte skuremidler!
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10.4 Vinterbrug

Rengøring af emalje-vasken
• Rens emalje-vasken med almindelige

husholdningsmidler.

Tilbehørsdele

For plejen gælder
• Kunststofdele (f.eks. stødstænger, skørter)

gøres rene med op til 60 ºC varmt vand og et
mildt husholdningsrensemiddel.

• Fedtede eller olierede overfl ader renses med
sprit.

• Efter behov indfedtes dørhængsler og
støtteben.

• Rentvandsslangerne, rentvandstanken og
spildevands-tanken renses en gang om året.

Benyt ingen skuremidler, da disse
kan ridse overfl aden!

Når vedligeholdelsesarbejdet er
afsluttet, skal alle spraydåser med
rengørings- eller plejemidler fjernes
fra køretøjet! Ellers er der
eksplosionsfare ved temperaturer
over 50 ºC!

Forberedelse

På grund af hele køretøjets konstruktion
(alu-sandwich-opbygning med termoruder) er
Deres campingvogn vinterduelig.
Bemærk: Til vintercamping anbefaler vi at
optimere campingvognen efter Deres personlige
velbefi ndende.
Deres ansvarlige autoriserede forhandler
rådgiver Dem gerne.

Vær især opmærksom på følgende
• Kontroller køretøjet for lak- og rustskader. I

givet fald skal skader udbedres.
• Forvis Dem om, at der ikke kan trænge vand

ind i gulvets tvangsudluftning og i varme-
anlægget.

• Undervognens metaldele beskyttes mod rust
med et beskyttelsesmiddel på voksbasis.

• Lakerede udvendige fl ader konserveres med
et egnet middel.
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Vinterbrug

Ved vinterbrug opstår der ved lave temperaturer
kondensvand, når man bor i køretøjet. For at
sikre en god kvalitet af rummets luft og for at
undgå skader på køretøjet på grund af
kondensvand er en tilstrækkelig ventilation
meget vigtig.

For ventilationen gælder
• Under køretøjets opvarmningsfase skal

opvarmningen stilles i højeste stilling og
loftskabe, gardiner og jalousier åbnes.
Derved opnår man en optimal ventilation
og udluftning.

• Opvarm kun vognen med blæservarmen
tændt for bedst mulig luftcirkulation.

• Om morgenen tages alle hynder op, opbevarings-
kasserne udluftes, og fugtige steder tørres.

Hvis der alligevel skulle danne sig
kondensvand noget sted, skal det
bare tørres af.

Frostbeskyttelsesforholdsregler
Ved tilstrækkelig opvarmning af det indre rum
kan man ikke forvente nogen indfrysning af
rentvandstanken, vandledningerne og
vandvarmeren. Fyld først rent vand på, når
køretøjet er opvarmet.
Ved lave udetemperaturer anbefaler vi dog at
indsætte en yderligere tankopvarmning. Deres
autoriserede forhandler viser Dem hertil fl ere
muligheder (ikke inkluderet i leveringen).

For spildevands-tanken gælder
• Ved lavere temperaturer skal man tilsætte

spildevandet et anti-frostmiddel eller kogesalt.
• Opfang spildevandet uden for køretøjet.
• Hold spildevandstankens udløb åbent.
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Efter vintersæsonens afslutning

For plejen gælder
• Gennemfør en grundig undervognsvask.

Derved fjernes korrosionsfremmende optønings-midler 
(salte, ludrester).

Køretøjet må kun vaskes på dertil
specielt beregnede vaskepladser.

Brug så lidt rengøringsmiddel som
muligt. Aggressive midler som
f.eks. fælgrenser belaster miljøet.

Klargøring til vinteren

Generelt gælder
• Lad altid kun campingvognen stå i et lukket

rum, hvis dette er tørt og let at ventilere.
Ellers er det bedre at stille campingvognen
udendørs.

For indretningen gælder
• Tøm og rens køleskabet. Lad køleskabets dør

være åben.
• Lad opbevaringsrum og skabe være åbne af

hensyn til udluftningen.
• Stil hynder og madrasser sådan, at de ikke

kommer i berøring med kondensvand.
• Opvarm campingvognen om nødvendigt for at

undgå skimmel på grund af kondensfugtighed.
• Hold køretøjets indre tørt med tre kg kogesalt

i en skål. Saltet optager fugtigheden. Det skal
hyppigt skiftes.

• Fjern batteriet (hvis monteret). Test 
ladetilstanden ca. én gang om måneden, og 
oplad om nødvendigt.
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For den udvendige opbygning gælder
• Støttebenene skrues ned, og afl aster derved  hjul 

og aksler lidt.
• Lakerede udvendige fl ader konserveres med

et egnet middel.
• Undervognens metaldele beskyttes mod rust

med et beskyttelsesmiddel på voksbasis.
• Læg tildækningspresenninger på med et

mellemrum, så ventilationen ikke generes.
• Lad tvangsventilationen forblive åben.
• Luft campingvognen godt igennem hver

3. til 4. uge.

For beholdere gælder
• Rentvandstanken tømmes med en pumpe, i

givet fald udløbsprop, og renses.
• Spildevands-tanken tømmes og renses.
• WC-tanken tømmes og renses.
• Vandvarmere tømmes fuldstændigt. Dertil

stilles kontakten til rentvandspumpen i bord-
control-centret på “SLUKKET”, og alle
vandhaner åbnes.

• Forvis Dem om, at der ikke kan trænge vand
ind i gulvets tvangsudluftning og i varme-
systemet.

Overhold også henvisningerne og
betjeningsvejledningerne fra de
indbyggede apparaters producenter.
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11 Bortskaffelse og miljøbeskyttelse

11.1 Miljø og camping

Brug naturen med omtanke

Alle, der færdes i naturen, har et særligt ansvar
for miljøet. Det gælder også campister - i
campingvogn eller i autocampere. Naturen kan
sagtens tåle at »blive brugt«. Men det skal ske
med omtanke.

Den miljøvenlige campist er opmærksom 
på følgende
• Undlad at genere naturens ro og renhed.
• Spildevand, fækalier og affald skal

bortskaffes ordentligt.
• Vær ansvarlig, så campister ikke generelt

bliver »stemplet« som miljøsvin.

Sådan håndterer De spildevand
• Saml altid kun spildevand i de indbyggede 

spildevands-tanke eller til nød i andre dertil 
egnede beholdere!

• Hæld aldrig spildevand ud i naturen eller i
kloaknedløb! Kloaksystemet løber for det
meste ikke over et rensningsanlæg.

• Tøm spildevands-tanken så ofte som muligt,
også hvis den ikke er fyldt fuldstændigt
(hygiejne). Skyl så vidt muligt spilde-
vandstanken med rent vand efter hver
tømning.

Tøm altid kun Deres spildevandstank
ud i de specielt dertil beregnede
bortskaffelsessteder, aldrig i den frie
natur! Bortskaffelsesstationer fi ndes
som regel på rastepladser,
campingpladser eller tankstationer.
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Sådan håndterer De fækalier
• Kom altid kun godkendte sanitetsmidler i

fækalietank.

Ved installation af et aktivkulfi lter-
system (tilbehørshandlen) kan 
brugen af sanitetsvæske i givet
fald undgås!

Dosér sanitetsvæske meget spar-
sommeligt. En overdosering er ingen 
garanti for, at en eventuel
lugtdannelse forhindres!

Bortskaffelse
• Lad aldrig fækalietanken blive for fuld. Se

nest, når påfyldningsstandsindikatoren
lyser, skal tanken omgående tømmes.

• Fækalier må aldrig tømmes ud i kloaknedløb!
Kloaksystemet løber for det meste ikke over
et rensningsanlæg.

Fækalietanken må kun tømmes ud
på de dertil specielt beregnede
bortskaffelsessteder, aldrig i den frie
natur!

For affald gælder
• Sorter affaldet, hvor det er påkrævet, og sørg

for, at genbrugsaffald bliver indleveret på de
anviste steder.

• Affaldsbeholderne skal så ofte som muligt
tømmes i de dertil beregnede beholdere eller
containere. Sådan undgås ubehagelige lugte
og problematiske skraldebunker om bord.

For rastepladser gælder
• Rastepladser skal altid forlades i ren tilstand,

også hvis smudset skulle stamme fra andre.

En skånsom behandling af miljøet er
ikke kun i naturens interesse, men
også i alle campisternes interesse!
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                                                    Dækstørrelse                                                                           Lufttryk i bar                                                                                                                                                                                     

                          155 R 13 C                                                                                                4,5
                          185 R 14 8PR                                                                                       4,5                                                                                          
                          195/70 R15C                                                                                         4,5                                                                                          
                          175/70 R13                                                                                              3,0                                                                                          
                          195/70 R14                                                                                              3,0
                                                                                   

12 Tekniske data

12.1Korrekt dæktryk

12.2 Vægt iht. EN 1645-2
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Grundudstyret omfatter alle udstyrsgenstande og væsker, som er nødvendige for en sikker og
korrekt brug af køretøjet.
Dertil hører masserne af:
- de 100 % fyldte fl askegasfl asker
- den 100 % fyldte rentvandstank
- den 100 % fyldte vandvarmer
- den 100 % fyldte toiletskylletank
- og en tilslutningsledning til spænding 230 V. (kabeltromle)

Tjenstevægt svarer til det tomme køretøjs masse plus grundudstyret.

Lasteevnen svarer iht. EN 1646-2 til forskellen mellem den “teknisk tilladte totalvægt” og 
“tjenestevægten”.
Denne værdi skal omfatte vægten for ekstraudstyr og personligt udstyr.

12.3 Grundudstyr

a) Flaskegasforsyning                                                                                400 - 500    500 - 760

                                                    Antal af 11 kg gasfl asker                        2       2 kg
                                                    Vægten af en alu-gasfl aske                     5,5    5,5 kg
                                                    Vægten af en 11 kg gasfl aske (100%) 11     11 kg

                                                                                                I alt:            33     33 kg

b) Væsker                                    

                                                    22 l transportabel friskvandstank  (100%): 22     -- kg
                                                    50 l fastindbygget friskvandstank  (100%): --      50 kg
                                                    15 l toilet-skylletank (100%):                 15     15 kg
                                                    5 l Truma-vandvarmer  (100%):               5       5 kg

                                                                                                I alt:            42     70 kg

c) Strømforsyning                        

                                                    Tilslutningsledning til lavspænding            4       4 kg

                                                                           Grundudstyr i alt:           79     107 kg
                                                         

   500 - 760
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12.4 Belysning
               12V-køretøjsbelysning
Position Beskrivelse                     Volt     Watt            
udvend.  blinklys til venstre            12        21              
udvend.  blinklys til højre                 12        21
udvend.  parkeringslys                    12         5
udvend.  bremselys                         12        21
udvend.  nummerplade                   12         5
udvend.  sidemarkeringslys            12         3
udvend.  sidemarkeringslys            12         3
udvend.  sidemarkeringslys            12         3
udvend.  3. bremselygte                 12         -

                    
           

                
                   

                        
                   

           
           
           

                

    
       
       
        
       
        
        
        
        
        

           
             

                12V-indvendig belysning
Lampe    Lysmiddel
Loftslampe rund, grå  Loftslampe rund, grå  1 x 21W
Loftslampe rund, grå  1 x 21W
Loftslampe 12V halogen  3 x 10W
Panorama skylight over-  4 x 5W
og underdel 
Klædeskabslampe  1 x 5W
Børnesengslampe 1 x 21W
Vaskerumslampe  3 x 10W
Hjørnelampe  2 x 10W
Køkkenlampe sølv 12V  3 x 21W
Køkkenlampe sølv 230/12V  Køkkenlampe sølv 230/12V  1 x 21W1 x 21W
Indbygningsspot 1980/12H/G/Chrom1 x 10WIndbygningsspot 1980/12H/G/Chrom1 x 10W
Indbygningsspot med klokke  1 x 10W
Indbygningsspot sølv  1 x 5W
Spot        1 x 10W
Lampeophængning sølv 61 1 x 21W
Lampeophængning elletræ  1 x 21W
Indirekte belysning 3 x B9  3 x 4W
Indirekte belysning 5 x B9  5 x 4W
Indirekte belysning 5 x B9 5 x 4W
Indirekte belysning 6 x B9  6 x 4W
Indirekte belysning 7 x B9  7 x 4W
Indirekte belysning 7 x B9  7 x 4W
Indirekte belysning 10 x B9  10 x 4W
Indgangslampe  2x10W
                230 V indvendig belysning230 V indvendig belysning
Lampe Art.-nr. Lampe Art.-nr. LysmiddelLysmiddel
Loftslampe  Loftslampe  3 x 15W
Loftslampe rund, grå  Loftslampe rund, grå  1 x 25W
Loftslampe rund, grå 2 Loftslampe rund, grå 2 1 x 25W
Loftslampe rund, grå (GB)  Loftslampe rund, grå (GB)  1 x 40W
Børnesengslampe  Børnesengslampe  1 x 25W
Køkkenlampe sølv  Køkkenlampe sølv  2 x 25W
Køkkenlampe sølv (GB)  Køkkenlampe sølv (GB)   x 25W
Køkkenlampe sølv 230/12V  Køkkenlampe sølv 230/12V  2 x 25W
Spot 1934 / matsølv Spot 1934 / matsølv 1 x 30W
Lampeophængning elletræ Lampeophængning elletræ 1 x 40W
Lampeophængning sølv 1 x 40W
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