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Innan du ger dig ut på din 
första resa

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

HOBBY ger dig 5 års garanti på
husvagnens täthet i enlighet med
garantivillkoren. Vid överlämnandet 
av fordonet får du garantihäftet “5 
års garanti på tätheten” av din
återförsäljare.

Observera: Om täthetsprovningen ej
gjorts gäller inte den 5-åriga
täthetsgatantin.

Märkning i handboken

Handboken förklarar husvagnen för dig på
följande sätt:

Texter och bilder

Texter som hänför sig till bilder står omedelbart
till höger om bilderna.
Detaljer i bilder (här: ingångsdörr) är markerade
med positionsnummer (1).

Uppräkningar

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

Åtgärdsanvisningar

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



Anmärkningar

Varningar

Miljötips

Anmärkningar gör dig uppmärksam på
viktiga detaljer, som säkerställer att
husvagnen och tillbehören fungerar
på rätt sätt. Tänk på att det på grund
av olika utrustningsvarianter kan
förekomma avvikelser från
beskrivningarna.

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

Miljötips gör dig uppmärksam på
möjligheter hur du kan minska
belastningen på miljön.
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1 Säkerhet
       
1.1 Vad du skall tänka på innan den första färden

1.2 Innan och under färden

Registrering

Alla fordon som kör på allmänna vägar skall vara
registrerade. Det gäller även din nya husvagn.
Registreringen görs hos den myndighet som
ansvarar för registrering av fordon.

Vid registreringen skall du förelägga
- Fordonsintyg
- Försäkringsbrev
- Identitetshandling

Huvudbesiktning

Första besiktningen görs senast fyra år efter 
den månad som fordonet togs i bruk (se 
registreringsbeviset). Nästföljande besiktningar 
görs två år efter föregående fullständiga besiktning. 
Besiktningen genomförs av Svensk Bilprovning.

Vid varje besiktning skall du förelägga
- fordonsintyget.
- giltiga gasolprovningsintyg för gasol-

installationen.
 Förstagångsintyget får du tillsammans
 med fordonsintyget.

Om du har ytterligare frågor och
problem vänder du dig till din
auktoriserade Hobby-återförsäljare.

Som fordonsägare och fordonsförare är du
ansvarig för ditt fordons tillstånd. Därför måste
du beakta följande punkter.
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Utsidan

Gå runt ekipaget och förbered färden på
följande sätt.

Förbered fordonet
• Husvagnen skall vara korrekt kopplad
 (se anvisning Säkerhetskoppling WS3000).
• Säkerhetswiren skall vara förbunden med
 dragbilen.
• Kontrollera fordonsbelysningen.
• Veva upp stödbenen och stödhjul och säkra
 dessa.
• Stäng gasolflaskorna (värmning under körning  

är förbjuden)
• Stäng gasolkofferten.
• Ställ in ytterbackspeglarna på dragfordonet.
• Kontrollera husvagnens däckstryck
 (se däcktryckstabellen).
• Stäng alla fönster.
• Släck förtältslampan.
• Stäng och säkra ingångsdörren.
• Stäng alla kranar och snabbstängningsventiler  

till gasolapparater.
• I förekommande fall dras elkabeln ur uttaget på 

utsidan.
• I förekommande fall dras TV-antennen in så  

mycket som möjligt.
• I förekommande fall säkras taklasten och surras 

mot förskjutning.
• I förekommande fall säkras cyklar och surras  

mot förskjutning. Kontrollera att lampor inte är 
täckta.

Fabriksskylt

Registreringsnummer för generellt tillstånd 

Husvagnens ID-nr.

Max totalvikt

Max axeltryck axel 1

Max axeltryck axel 2
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Säkerhetskoppling WS 3000
Husvagnen är försedd med en antikräng-
ningskoppling. Denna säkerhetskoppling 
stabiliserar husvagnen under färden och för-
bättrar därmed väghållningen. Observera den 
kompletterande bruksanvisningen och tillverkarens 
säkerhetsanvisningar.

Observera: Med denna säkerhets-
koppling kan de fysikaliska lagarna 
inte sättas ur spel. När gränsvärdena 
(hastighet och viktförhållanden) 
överskrids, förblir följderna  av 
bristande friktion mot vägen och 
sidostyrningskraft förarens ansvar. Den 
förbättrade säkerhetsutrustningen är 
inget argument att öka risknivån. 
Den aktuella tyngden på drag-
anordningen kan avläsas på en 
kultrycksvåg.

Förbereda tillkoppling/frånkoppling
• Vid tillkoppling/frånkoppling öppnas  

dragkulekopplingen. (Spaken i läge 1) 

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

Tillkoppling
• Den öppnade dragkulekopplingen sätts på  

fordonet dragkula. Med ett tryck nedåt, för 
det mesta räcker det med kultrycket, låses 
dragkulekopplingen. (Spak i position 2) 

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

Kontrollera tillkoppling
• Dragkulekopplingen är korrekt tillkopplad/stängd 

när enhandsgreppet är i position 2.

Om WS 3000 inte kopplas till 
kulkopplingen på rätt sätt kan 
husvagnen lossna från dragbilen.
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Bild 2

Bild 1

Bild 3

2

1

2

3

1

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

stängda positionen (2) och nedåt till anslaget, 
position (3). Då spänns det fjäderpaket som 
skapar motpressningskraften på kopplingskulan 
via friktionselementen.

 Enhandsgreppet ligger därefter cirka 
parallellt med dragstångsaxeln. Körning utan 
stabiliseringsanordning är möjligt och lämpligt 
vid vissa vägförhållanden, t.ex. vid snö och is.

Kontroll av stabiliseringsanordningen
• Efter fastkoppling och aktivering av stabiliser

ingsanordningen kan friktionsbeläggens skick 
kontrolleras. Den typskylt (bild 2-1), som finns fäst 
på enhandsgreppet visar ett triangelfält markerat 
med tecknet +/-, parallellt med det långsmala hål 
i spaken, som är placerat i färdriktningen. 

 Dragkulekopplingen ställs på fabriken in så 
att det huvud till ett metallstift, som syns i det 
långsmala hålet (bild 2-2) ligger under +-

 tecknet på den markerade triangelsidan.

Frånkoppling av stabiliseringsanordningen
• Drag enhandsgreppet långsamt uppåt,
 position (2), för att stänga av stabiliseringen.

Frånkoppling
•  För enhandsgreppet uppåt i den öppna positionen 

(position 1). Efter att belysningskontakten och  
säkerhetslinan lossats kan husvagnen lossas 
från dragfordonet till exempel med hjälp av 
stödhjulet.

 Om husvagnen inte används under en längre 
tid är det lämpligt att dragkulekopplingen är 
stängd.

 För detta lyfts enhandsgreppet, samtidigt 
dras kulpannan (rörligt element med friktions-
beläggning – bild 3.1 ) framåt. Stäng sedan 
enhandspreppet långsamt.
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Underhåll

Kopplingskula på dragfordonet. 
Den bör vara måttriktig, oskadad och fettfri. 
Vid dacrometbelagda (mattsilverfärgat 
korrosionsöverdrag) och lackerade kopplingskulor 
skall beläggningen avlägsnas med slippapper, 
kornstorlek 200-240, innan första körningen, så 
att den inte sätter sig på friktionsbeläggens yta. 
Kopplingskulans yta skall vara metalliskt blank. 
En skadad eller smutsig kopplingskula leder till 
ökat slitage på friktionsbeläggen. En infettad 
kopplingskula reducerar stabiliseringseffekten 
avsevärt. För rengöring lämpar sig t.ex. förtunning 
eller sprit.

Dragkulekoppling
Dragkulekopplingen skall hållas rent och fettfri
vid friktionsbeläggen. (bild 5) Om friktionsbeläggen 
är smutsiga kan ytan rengöras med slippapper, 
kornstorlek 200-240. Därefter rengörs ytan med 
tvättbensin eller sprit. Samtliga rörliga lagerställen 
och bultar skall oljas in lätt.
Med regelbundet underhåll och skötsel förlänger
du livslängd, funktion och säkerhet hos din WS
3000.

Byte av friktionsbeläggning
Den främre friktionsbeläggningen (1) kan bytas 
ut vid slitage. Beakta den utförliga monterings-
anvisningen i tillverkarens utbytessats. Den bakre 
friktionsbeläggningen är dimensionerad på ett 
sådant sätt att den inte behöver bytas ut.

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

Möjliga orsaker till ljuden kan vara:

1 En dacrometbelagd kopplingskula på  
dragfordonet

2 En förzinkad kopplingskula på dragfordonet
3 En skadad eller smutsig kopplingskula på  

dragfordonet
4 Smutsiga friktionselement i dragkulekopplingen
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Åtgärd: vid 1. och 2.:
Ytbeläggningen avlägsnas med slippapper, 
kornstorlek 200-240. Rengör med förtunning eller 
sprit.

vid 3.:
Smärgla eller rengör den smutsiga  
kopplingskulan.

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

Inne i husvagnen

Även inne i husvagnen bör du göra vissa 
förberedelser.

Förbered innerutrymmet
• Sortera och stuva lösa föremål i  

förvaringsfacken.
• Tunga föremål placeras nederst.
• I förekommande fall skiftas kylskåpet om till  

12V-drift
• Släck innerbelysningen.
• Säkra samtliga vätskor, även de i kylskåpet mot 

utrinning.
• Fäst gasolflaskorna.
• Gasolflaskorna snabbventil och de enskilda 

gasolförbrukarnas snabbförslutningsventiler 
stängs.

• Dörrar (även kylskåpsdörren), utdragslådor och 
luckor stängs ordentligt.

• Regla skjutdörren.
• Kläm fast bordssäkringen
• Tag ned hängande taklampa.

Överbelasta inte fordonet! Beakta 
ovillkorligen husvagnens tillåtna 
totalvikt, max axellaster samt tillåten 
höjd, bredd och längd.

Placera en lapp med ekipagets alla 
viktiga mått och vikter på ett väl synligt 
ställe i dragfordonet
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1.3 Anvisningar inför resan

Dragfordon

Glöm inte följande saker
• Ställ in ytterbackspeglarna
• Kontrollera belysningen

Innan du kör iväg

Innan du kör iväg bör du kunna besvara följande 
frågor med ”Ja”:
• Finns det varningstriangel och förbandslåda  

ombord?
• Är belysningen (fram, bak, på sidan) i ordning?
• Är samtliga personer i bilen fastspända med  

säkerhetsbälte?
• Finns det inga personer i husvagnen?

Det är enligt lag förbjudet att vistas i 
husvagnen under körningen. Vid en 
olycka kan personer slungas ut och 
skadas allvarligt.

Lastning

För lastningen gäller
• Lasta jämnt. Tunga eller skrymmande föremål  

skall placeras i de nedre förvaringslådorna.
• Surra taklasten väl.
• I innerutrymmet stuvas packning i skåp och  

förvaringsfack.
• Säkra dörrar och luckor.
• Efter lastning kontrolleras vikten på en offentlig 

våg.

Lasten är differensen mellan ”tillåten totalvikt” och 
”egenvikt inkl. basutrustning”.

Detta värde skall inkludera vikten på:
- extrautrustning (utrustning utöver den som 

monterats på fabriken eller av återförsäljaren)
- personlig utrustning (t.ex. kläder, livsmedel, TV, 

leksaker, husdjur etc.).
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Den tillåtna totalvikten som anges i 
fordonsdokumenten och den tillåtna 
lastvikten får inte överskridas.
Beakta också ditt fordons tillåtna 
lastvikt.

Taklast
Husvagnens last kan variera från resa till resa på 
grund av olika taklaster.

För taklasten gäller
• addera taklastens mått till husvagnens höjd.
• i dragfordonet skall det finnas en väl synlig  

anteckning om totalhöjden. Vid broar och 
genomfarter behöver du då inte räkna.

Den maximalt tillåtna taklasten uppgår 
vid körning till 50 kg

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

Vid inbromsning gäller
• Tänk på den förlängda bromssträckan, framför 

allt vid våt vägbana
• Vid körning i kuperat terräng bör du inte använda 

en högre växel vid körning nerför backar än 
uppför.

Rangering
Ekipaget är långt större än en personbil.

Vid rangering gäller
• Även när ytterbackspeglarna är korrekt  

inställda finns det en stor död vinkel.
• Tag hjälp av en dirigerare vid parkering på  

svåröversiktliga ställen.

Denna person får inte ställa sig mellan 
personbilen och husvagnen.
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Köra

Innan du gör den första större resan bör du göra 
en provtur för att göra dig förtrogen med att köra 
ekipaget. Öva också backning.

Vid körningen gäller
• Underskatta aldrig ekipagets längd.
• Var försiktig när du kör in genom infarter och  

portar.
• Vid sidovind, is eller våt vägbana kan ekipaget  

börja pendla.
• Anpassa körhastigheten till väg- och  

trafikförhållandena.
• Långa backar med liten lutning kan bli farliga.
 Anpassa hastigheten från början så att ekipaget 

fortfarande går att accelerera utan att andra 
trafikanter kommer i fara.

• Om ekipaget börjar pendla i en nedförsbacke, 
bromsa försiktigt men snabbt när ekipaget bildar 
en linje, dvs. är sträckt.

• Accelerera aldrig när eikpaget pendlar.
• Kör aldrig snabbare nedför backar än uppför.
• När långtradare eller bussar körs om kan ekipaget 

hamna i suget efter dessa. Du åtgärdar detta 
genom att försiktigt parera med styrningen.

Backning
Din Hobby-husvagn har ett bromssystem med 
backningsautomatik. Den gör det möjligt för dig 
att backa utan att påskjutbromsen reagerar.

Vid backning gäller
• Husvagnen svänger ut i motsatt riktning jämfört 

med den riktning som du styr dragfordonet.
• Vid backning bör du ta en dirigerare till hjälp.

Denna person får inte ställa sig mellan 
personbilen och husvagnen.
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1.4 Nödfallsutrustning

100 m

Körning i kurvor

Ekipaget är långt större än en personbil

Vid körning i kurvor gäller
• Sväng inte för kraftigt i kurvor och kör inte för  

fort i dem.
• När du tar av i en korsning bör du ta svängen  

något vidare än vanligt.
• Tänk på att husvagnen svänger ut över  

bakpartiet

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

För en ev. punktering bör du ha domkraft, reserv-
hjul och däckreparationssats till hands (delvis ej 
standardutrustning)

Förbandslåda (ingår ej i leveransen)

Förbandslådan finns i dragfordonet och bör alltid 
finnas till hands.

Varningstriangel

Varningstriangeln finns i dragfordonet och bör alltid 
finnas till hands.

I nödfall
• Ställ upp varningstriangeln minst 100 m från 

ekipaget!

Reflexväst (ingår ej i leverans)

Vi rekommenderar att du medför en reflexväst 
enligt EN 471 med vita reflekterande band som 
skall bäras om du vid haveri går ur bilen på vägar 
och vägrenar utanför tätorter. Föraren bör använda 
denna reflexväst om ekipaget 
• till följd av olycka eller haveri blir stående på ett 

oöversiktligt vägparti, vid dåligt sikt på grund av 
vädret, skymning eller mörker eller

• till följd av olycka eller haveri blivit stående på 
vägkanten till motorväg och en varningstriangel 
måste ställas upp.
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Brandsläckare (ingår ej i leveransen)

Gör dig på ett tidigt stadium bekant med hante-
ringen av eldsläckaren.
Observera fyllningsdatumet! Vartannat år skall 
eldsläckaren gås igenom.

Försiktighetsåtgärder för att förebygga 
brand
• Låt inte barn leka ensamma i fordonet.
• Informera dig om nödutgångar och hur dessa  

hanteras.
• Håll utrymningsvägarna fria.
• Håll brännbara material borta från radiatorer,  

värmeelement och kokplattor.
• Placera en brandsläckare vid huvudingången.
• Placera en brandfilt i närheten av spisen/ 

gasolköket.
• Läs anvisningarna på brandsläckaren.
• Informera dig om de säkerhetsåtgärder som  

vidtagits på området.

Brandbekämpning
• Evakuera samtliga personer i bilen och  

husvagnen.
• Stäng gasolbehållarnas ventiler.
• Bryt elförsörjningen.
• Larma och kalla på brandkåren.
• Bekämpa bara elden om detta kan göras utan  

risk.

Däckreparationssats

Använd inte reparationssatsen om däcket skadats 
genom att det körts utan luft. Små stickskador, 
framför allt i däckets löpyta kan tätas med 
reparationssatsen. Drag inte ut främmande 
föremål (t.ex. skruvar eller spikar) ur däcket. 
Reparationssatsen kan användas vid temperaturer 
ned till ca. -30°C.
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A Skaka flaskan. Skruva på påfyllningsslangen (1) 
på flaskan (på så sätt går det hål i   
folieförslutningen)

B Skruva av ventillocket från däcksventilen. Skruva 
ut ventilinsatsen (2) med ventilutskruvaren. Lägg 
inte ventilinsatsen (2) i sand eller smuts

C Drag av förslutningsproppen (4) från  
påfyllningsslangen (1). Skjut på    
påfyllningsslangen på däcksventilen.

D Håll påfyllningsflaskan med påfyllningsslangen 
nedåt och tryck ihop. Tryck in hela flaskans  
innehåll i däcket. Drag av påfyllningsslangen 

 (1) och skruva in ventilinsatsen (2) med  
ventilavskruvaren i däcksventilen.

E Skruva på luftslangen (5) på däcksventilen. Tryck 
in stickkontakten (6) i cigarettändaruttaget. 
Pumpa upp däcket (7). Använd inte den 
elektriska luftpumpen i mer än 8 minuter. Risk 
för överhettning. Om lufttrycket inte kan uppnås, 
kör du fordonet ca. 10 meter framåt eller bakåt 
så att tätningsmedlet sprider sig i däcket. 
Upprepa uppumpningen. 

 Fortsätt omedelbart färden så att tätningsmedlet 
kan sprida sig i däcket. 

 Maximal hastighet är 80 km/tim. Kör försiktigt, 
framför allt i kurvor.

 Kontrollera däcktrycket efter 10 minuters 
körning. Om däcktrycket fallit under detta 
minimivärde (8) får du inte fortsätta färden.

 Om minimivärdet fortfarande indikeras 
(8) korrigeras däckstrycket i enlighet med 
däckstryckskylten i gasolkofferten. Kör försiktigt 
till nästa verkstad och låt byta ut däcket.

Olycksfallsrisk: Om det nödvändiga 
lufttrycket inte heller nu kan uppnås 
är däcket alltför skadat. I detta fall kan 
däcket inte tätas genom reparation. 
Fortsätt därför inte färden. Kontakta 
en servicestation eller bensinstation.

F Klistra fast den bifogade dekalen på kombi-
nationsinstrumentet och i förarens synfält.

 Avfallshantera förbrukad reparationssats på 
service- eller bensinstationen.

Olycksfallsrisk: Byt ut däcket på 
närmaste servicestation.
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1.5 Maxhastigheter

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 

 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 

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

Belgien

Bosnien-Herceg.

Danmark

Finland

Grekland 

Tyskland

Frankrike

Storbritannien

Hastigheter i Europa (km/tim)

i tätort utanför tätort

Motorväg

 Personbil Ekipage
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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 

 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 

Nederländerna

Österrike

Sverige

Slovenien

Tjeckien

Makedonien

Norge

Slovakien

Turkiet
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Beakta!

[a]  Olyckor som uppstår med tyska ekipagen vid en hastighet över 100 km/tim kan medföra avdrag vid 
försäkringsprestation, eftersom husvagnar i Tyskland endast är konstruerade och tillåtna för en max hastighet 
på 100 km/tim.

[b]  Inom många områden finns zoner med max hastighet på 30 km/tim
[c]  Rekommenderad högsta hastighet
[d]  Under vissa förutsättningar en hastighet på 100 km/tim
[e]  På huvudtrafikled 110 km/tim
[f]  Vid våt vägbana utanför tätort måste hastigheten reduceras med 10 km/tim och på motorväg med 
 20 km/tim
[g]  Förare som haft körkort mindre än två år får utanför tätort köra max 80 km/tim, på huvudtrafikled max 
 100 km/tim och på motorväg max 110 km/tim 
[i]  På huvudtrafikled max 100 km/tim
[k]  Förare som haft körkort mindre än ett år får utanför tätort köra max 75 km/tim, på motorväg max 90 km/tim
[l]  För obromsade släp med aktuell totalvikt över 300 kg gäller 60 km/tim
[m] I Österrike gäller på vissa motorvägar under natten en lägre max hastighet
[n]  För ekipage med en totalvikt över 3,5 t gäller max 80 km/tim
[o]  Förare som haft körkort mindre än ett år får köra max 90 km/tim
[p]  För ekipage med en totalvikt över 3,5 t gäller max 90 km/tim
[q]  När den tillåtna totalvikten hos det obromsade släpet överstiger hälften av dragfordonets tjänstevikt endast 

40 km/tim
[r]  På vissa motorvägar med tre filer tillåts 150 km/tim (endast om trafikskyltar anger detta)
[s]  Vid våt vägbana max 110 km/tim på motorväg och max 90 km/tim på huvudtrafikled
[t]  På vissa sträckor tillåts 110 km/tim
[u]  Enligt skyltar även 60 km/tim
[v]  För ekipage med släp under 0,75 t gäller max 90 km/tim
[w]  50 km/tim från kl. 5-23, 60 km/tim från kl. 23-5

Ungern

Cypern
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1.6 Efter färden
Val av uppställningsplats

Vid valet av uppställlningsplats gäller
• Välj en uppställningsplats som är så vågrät som 

möjligt.
• Kontrollera vid insteget att vagnen står vågrät  

(Viktigt för kylskåpets funktion).
• Längsgående lutningar balanseras med det  

främre stödhjulet.
• Tvärgående lutningar balanseras genom att lägga 

brädor under ett hjul.

Balansera inte nivåskillnader med 
stödbenen

Fordonssäkring

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

fortfarande bär med.
• Om marken är mjuk placeras brädor under  

stödbenen.
• Placera kilar bakom hjulen om marken lutar.

Koppla om elförbrukare

Vad gäller omkopplingen av elförbrukarna 
gäller följande.
• Koppla om kylskåpet från 12 V till 230 V. Annars 

kan dragfordonets batteri laddas ur.



02-1

2 Chassi

2.1 Chassi Ramdelar och axlar är delar av chassit. Det får inte 
göras några tekniska förändringar. I annat fall kan 
typgodkännandet upphöra att gälla! 

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

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

Smörjning och inoljning

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

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

om året skall balanslagret på stabilisatoraxelns 
kropp smörjas.

•  Smörj lagerställena på påskjutsbromsen.
•  Olja rörliga delar, såsom bultar och leder.
•  I intervaller om 5000 km smörjs påskjuts-
 bromsens glidställen.
 Viktigt: Säkerhetskoplingens WS 3000 

friktionselement får under inga omständigheter 
oljas in eller smörjas in.

•  Kontrollera med jämna mellanrum luftspelet hos 
skjutstångens lagerställen.

•  Samtliga glid- och lagerdelar rengörs och oljas 
in med jämna mellanrum.
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Husvagnens stabilisatoraxel är utrustad 
med kompakta hjullager. Trumnav, 
kompaktlager och axellager bildar 
en sluten enhet. Kompaktlagren är 
underhållsfria genom ett specialfett.

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

Ytterligare anvisningar framgår av 
den bifogade bruksanvisningen från 
leverantören av axeln.

Det kultrycket som anges i 
fordonspapperena och den tillåtna 
totalvikten får inte överskridas.
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2.2 Last 
Definition av massorna (vikterna) för 
husvagnar

För att beräkna massorna (vikterna) och de 
laster som erhålls ur dessa för husvagnar gäller 
EU-direktivet 97/27/EG. Dessa bestämmelser 
motsvarar i hög grad normen DIN EN 1645-2. 
Nedan beskrivs de använda begreppen och 
beräkningsgrunderna.

1. Tillåten totalvikt
Uppgiften om den tillåtna totalvikten baserar på 
det Hobby-Wohnwagenwerk angivit. Denna har 
tagits fram efter utförliga beräkningar och försök 
och får av säkerhetstekniska orsaker under inga 
omständigheter överskridas.

2. Egenvikt inkl basutrustning
Egenvikt inklusive basutrustning motsvarar 
summan av seriefordonets vikt inklusive all 
standardutrustning som monterats vid fabriken 
(t.ex. allt-inklusive-paketet) och i tillägg 
grundutrustningen (se punkt 3).

3. Grundutrustning
Grundutrustningen omfattar alla utrustningsdetaljer 
och vätskor, som krävs för en säker och korrekt 
användning av fordonet. Till detta hör vikterna 
av gasol, vatten och el (elförsörjningsdetaljer se 
12.3).
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4. Tillåten belastning
Lasten är differensen mellan ”Tillåten totalvikt” 
minus ”egenvikt inkl basutrustning”.

5. Extrautrustningen
Extrautrustningen är all utrustning utöver den 
utrustning som monterats av Hobby eller av 
Hobbys återförsäljare.

Om husvagnen utrustas med en bakre cykelhållare 
skall den kultryckreducering som cyklarna leder till 
kompenseras genom den övriga lasten. Husvagnen 
bör lastas på ett sådant sätt att det kultrycket som 
är godkänd för dragfordonet också utnyttjas i sin 
helhet. (Överskrid inte husvagnens maximala 
kultryck på 100 kg.)

Tomvikten avser ett standardutrustat fordon. Vid 
monteringen av extrautrustning ökar den egna 
vikten.

Innan första gången du använder fordonet bör du 
väga det på en godkänd fordonsvåg. På så sätt 
kan du fastställa den maximala lasten för just din 
husvagn.

Om du inte är säker på om du överlastat 
husvagnen bör du väga den på en 
allmän våg.

Om husvagnen överlastas kan däcken 
skadas eller till och med explodera. I 
en sådan situation finns det risk för att 
fordonet hamnar ur kontroll. Du sätter 
dig själv och övriga trafikanter i fara.

För lastningen gäller
•  Se till att lasten fördelas jämnt mellan höger och 

vänster och fram och bak.
•  Tunga föremål stuvas nära axeln.
•  Husvagnen får aldrig lastas så att den blir 

baktung (risk för kast)
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2.3 Stödben

3

2

1

Om dragfordonet tillåter det, kan, 
beroende på husvagnens storlek, 
köregenskaperna förbättras genom 
att öka kultrycket.

Ju lägre tyngdpunkt ett fordon har, 
desto bättre är köregenskaperna och 
kurvtagningsegenskaperna.

Lastningsområden i husvagnen
- Lätta föremål (1), såsom handdukar och 

underkläder.
-  Medeltunga föremål (2) såsom kläder och  

livsmedel.
-  Tunga föremål (3), såsom förtält och båtmotor.

Stödbenen finns i den främre och bakre delen 
under husvagnen.

Skruva ut stödbenen
• Parkera om möjligt fordonet vågrätt.
• Om marken under husvagnen är mjuk placeras 

underlag under stödbenen runt husvagnen, för 
att förhindra att den sjunker ned.

• Skruva ut stödbenen (1).

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

Skruva in stödbenen
• Skruva in stödbenen (1) med veven tills de är i 

en vågrät position.
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2.4 Trappsteg

1

Vid in- och urstigning gäller
• Kontrollera att trappsteget (1) står på fast mark. 

På så sätt undviker du att trappsteget tippar.

Observera de olika trappstegsnivåerna 
och att det finns fast mark vid 
urstigning.
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2 31

3  Hjul, däck, bromsar

3.1 Däck Använd bara sådana däck som enligt 
fordonsdokumenten är godkända för husvagnen. 
Andra däcksstorlekar får bara användas efter 
godkännande av tillverkaren. 

3.2 Däcktryck Kontrollera däcktrycket i alla däck och reservhjulet 
en gång i månaden och framför allt innan längre 
resor.

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

var tredje månad. Innan varje idrifttagning 
kontrolleras och korrigeras däcktrycket.

• Om en körning med för lågt lufttryck är oundviklig 
(från campingplatsen till nästa bensinstation) bör 
maxhastigheten vara högst 20 km/tim.

• Däcktrycket i dragfordonets bakhjul ökas med 
0,2 bar.

• Kontrollen görs när däcken är kalla.
• Vid kontroll eller påfyllning av varma däck skall 

trycket vara 0,3 bar högre än vid kalla däck.

För däcktrycket gäller

- Korrekt däcktryck (1)
- För lågt däcktryck (2)
- För högt däcktryck (3)

Ett för lågt däcktryck leder till att 
däcket överhettas. Följden kan vara 
svåra skador på däcken.

Det korrekta däcktrycket framgår 
av tabellen hjul/däcktryck i kapitlet 
”Tekniska data” eller tabellen i 
gasolkofferten.

Vid användning av snökedjor beaktar du 
kedjetillverkarens monteringsanvisning.
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3.3 Profildjup Byt ut däcken senast när profildjupet är 1,6 mm.

Däck åldras också när de används 
sällan eller inte alls.

Däcktillverkarnas rekommendation

• Byt ut däcken efter 6 år, oberoende av   
profildjupet.

• Undvik kraftiga stötar mot trottoarkanter, hål i 
vägbanan eller andra hinder.

3.4 Fälgar Använd bara fälgar, som anges i typgodkännandet. 
Om du vill använda andra fälgar, skall du beakta 
följande punkter.

Innan du börjar använda andra fälgar 
gäller
-  Storlek
-  Utförande
-  Inpressningsdjupet och
- Bärkraften skall vara tillräcklig för den tillåtna 

totalvikten.
- Fästskruvens kon skall motsvara 

fälgutförandet.

Ändringar är bara tillåtna efter 
tillverkarens godkännande.

De exakta uppgifterna hittar du i 
fordonsdokumenten.

För hjulskruvar gäller
-  Hjulskruvar skall efterdras efter 50 km, därefter 

var 500:e km.

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

Observera: Vid byte av fälgar (stål -> 
aluminium / aluminium ->
stål) är det mycket viktigt att rätt 
hjulskruvar används!
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1

11

2

3.5 Byte av hjul
Förbereda hjulbytet

•  Vid byte av hjul skall husvagnen vara kopplad till 
dragfordonet.

•  Parkera ekipaget på jämn och fast mark.
•  Vid punktering på allmän väg skall körbanan 

säkras med varningstriangel och blinkljus.
• Dragfordon: dra åt handbromsen, ställ hjulen 

rakt fram, lägg i en växel eller vid automatväxel 
läget P.

•  Husvagn: dra åt handbromsen, låt stödhjulet stå i 
körriktning, avaktivera stabiliseringsanordningen 
(Observera! Öppna inte helt).

•  Tag fram stoppkilarna (1) ur gasolkofferten.

•  Placera stoppkilarna (1) framför och bakom det 
fortfarande intakta hjulet, för att säkra fordonet.

•  Lossa hjulskruvarna ett par varv innan husvagnen 
lyfts upp.

• Reservhjulet (ingår inte i standardutrustningen) 
(2) kan vara placerat framtill vid gasolkofferten 
(speciell hållare krävs).

Om husvagnen har lättmetallfälgar 
och om ett reservhjul med stålfälg 
skall monteras, är det viktigt att de 
hjulskruvar som passar till fälgen 
används.
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Placera endast domkraften på de 
härför avsedda ramdelarna!
Till exempel på axelröret till balans-
gruppen eller på den längsgående 
balken vid axelinfästningen.
Om domkraft appliceras på andra 
ställen kan detta leda till skador på 
fordonet eller till och med olyckor 
genom att husvagnen ramlar ner!

Domkraft får bara användas för byte av 
hjul. Den får inte användas, för arbeten 
under fordonet.

Stödbenen får inte användas som 
domkraft!

Domkraften ingår inte i standard-
utrustningen.

Efter att hjulet bytts ut skall 
hjulskruvarna efterdras efter 50 km 
körning.
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Byte av hjul

• Placera domkraften på axelröret till 
balansgruppen eller på den längsgående 
balken vid axelinfästningen nära det hjul som 
skall bytas.

• Vid husvagn med dubbelaxel skall domkraften 
alltid appliceras under den bakre axeln. En 
hydraulisk domkraft rekommenderas (ingår ej 
i leveransen).

•  Om marken är mjuk placeras ett stabilt underlägg 
under domkraften, t.ex. bräda.

•  Lyft vagnen tills hjulet befinner sig 2 till 3 cm över 
marken.

• Ställ upp den manuella domkraften på nytt om 
den snedställs vid upplyftning.

•  Tag bort hjulinfästningsskruvarna och hjulet.
•  Sätt på reservhjulet på hjulnavet och rikta in.
•  Skruva in hjulinfästningsskruvarna och drag lätt 

åt dem korsvis.
•  Sänk ned vagnen med domkraften och tag sedan 

bort den.
• Drag åt hjulinfästningsskruvarna jämnt med 

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

•  Lossa handbromsen och återaktivera stabili-
seringsanordningen.

Du bör alltid ha ett användbart 
reservhjul till hands. Byt därför 
omedelbart ut det defekta hjulet.

3.6 Parkeringsbroms Bromssystemet är en del av det allmänna typgod-
kännandet.
Om du modifierar delar av bromssystemet upphör 
typgodkännandet att gälla. Ändringar får bara 
göras med tillverkarens godkännande.

Parkering och uppställning av 
ekipaget

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

• Drag parkeringsbromsen uppåt i handtaget (1) 
ända till anslaget. Genom gastrycksfjädern trycks 
parkeringsbromsspaken in i ändpositionen.

Lossning av parkeringsbroms

• Tryck tillbaka parkeringsbromsspaken till 
utgångspositionen.

3.7 Påskjutsbroms Husvagnens bromssystem skall kontrolle-ras senast 
efter 100 mils körning. Om drag-kulekopplingen 
går att skjuta in för hand mer än 1/3 av (30 mm) 
sin totala inskjutningsväg skall bromssystemet 
ställas in.
Dessa arbeten skall upprepas var 500:e mil, dock 
minst 1 gång per år.
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4 Uppbyggnad utsidan

4.1 Mekanisk ventilation/vädring
För den mekaniska ventilationen gäller

En korrekt ventilation av husvagnen är en 
förutsättning för en angenäm boendekomfort. I din 
husvagn finns en dragfri ventilation i golvet och i 
takluckorna. Dessa får inte manipuleras.
Ventilationen av kylskåpet kan stängas med kåpor 
om det inte drivs med gasol.

Observera anvisningarna på 
kåporna. Under vintern får kåporna 
bara användas vid elektrisk drift. Vi 
rekommenderar att öppna takluckorna 
när husvagnen används för boende.

Matlagning, våta kläder osv. leder till att 
det uppstår imma. Varje person avger 
upp till 35 g vatten per timme. Beroende 
på den relativa luftfuktigheten är det 
därför nödvändigt med ventilation 
genom fönster och takluckor (se även 
“vinterdrift”). Vi rekommenderar att 
öppna takluckorna när husvagnen 
används för boende.

Säkerhetsventilationen får absolut inte 
stängas, inte ens delvis.
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Kylskåp

Kylskåpet försörjs med luft utifrån genom ett galler, 
för att kunna avge tillräcklig kyla. Ventilationsgallret 
(1) finns nedtills i fordonets yttervägg. Frånluftsgallret 
finns över tilluftsgallret (2).

Vid blockerade ventilationsöppningar 
finns det risk för felaktig funktion och 
brand! Ventilationsöppningarna får 
därför inte blockeras.

Om husvagnen används under vintern 
används speciella täckplattor. Dessa 
täckplattor kan du köpa hos din 
återförsäljare.

Vid mycket höga yttertemperaturer är 
det lämpligt att ta bort ventilations-
gallren.
Därigenom ökas luftcirkulationen vid 
kylskåpet och kylningen ökas.

Borttagning av ventilationsgallren
• Vrid skruven (3) åt vänster till anslag.
• Drag först försiktigt ut ventilationsgallret åt 

vänster.
• Tag sedan ut ventilationsgallret.

Värme

Värmesystemet försörjs underifrån med frisk luft 
genom en ventilationslucka.
Värmefrånluften leds ut genom en skorsten. 
Skorstenen finns på husvagnens tak (1).

Om  skorstensöppningarna är blockera-
de finns det risk för kvävning.
Till- och frånluftsöppningarna får där-
för inte blockeras.

Kontrollera extra noga under vintern 
att skorstensröret inte är täppt med 
snö.
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4.2 Fordonsnycklar
Tillsammans med husvagnen levereras följande 
nycklar:
- Två nycklar, som passar till följande lås:

- ingångsdörren.
- serviceluckorna.
- toalettluckan

Ingångsdörren

Öppning

• Lås upp låset med nyckel.
• Vrid dörrhandtaget.
• Öppna dörren.

Stängning

• Stäng dörren.
• Vrid nyckeln tills regeln hakar i hörbart.
• Vrid tillbaka nyckeln till lodrät position och  

drag ut den.

För att undvika skador på lås och 
dörrsarg skall det inre dörrtrycket stå 
vågrätt och inte diagonalt uppåt.

Ingångsdörren är din flyktväg i nödfall. 
Blockera därför aldrig dörren på 
utsidan.

Servicelucka

Öppning

• Tryck luckan vid låset kraftigt inåt.
• Lås upp med nyckel.
• Öppna luckan uppåt eller nedåt.

Stängning

• Stäng dörren uppåt eller nedåt.
• Lås med nyckel
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Gasolkoffertens lucka

Öppning

• Lås upp med nyckel.
• Ta tag i handtaget och öppna luckan.

Stängning

• Vrid tillbaka luckan tills den hakar i.
• Lås med nyckel

Toalettluckan

Öppning

• Lås upp med nyckel.
• Tryck båda knapparna (1 och 2) och öppna  

luckan.

Stängning

• Vrid tillbaka luckan tills den hakar i.
• Lås med nyckel (1).

Eluttag på utsidan

Öppning

• Fatta tag i täckluckan nedtill (1) och fäll den  
uppåt.

Stängning

• Drag ut CEE-stickkontakten (2)
• Tryck täckluckan (1) nedåt tills den snäpper 

fast.
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4.3 Ytterbackspeglar
Vid körning med släp skall dragfordonet vara 
utrustat med två ytterbackspeglar.
Ytterbackspeglarna skall vara konstruerade så 
att körbanan bredvid släpet kan hållas under 
uppsikt.

Av säkerhetstekniska skäl skall 
ytterbackspeglarna på dragfordonet 
ställas in innan varje resa.

Vid köp av kompletterande ytterbackspeglar 
gäller

• Tag om möjligt med ekipaget när du köper  
ytterbackspeglarna.

• Prova dem på ort och ställe.
• Kontrollera att speglarna är lämpliga för fordonet 

och för förarens sittposition.
• Extraspeglar skall vara EG typgodkända och  

därmed uppfylla EG-direktiven.

4.4 Bakre stege och takreling
När du klättrar upp för den bakre stegen 
gäller

• Kliv försiktigt på stegen.
• Håll i dig med båda händerna när du kliver upp  

för stegen.
• Gå inte omkring på taket utan att ha något att  

hålla händerna i.
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Vid lastning av takrelingen gäller

• Stuva bara lätt bagage på taket.
• Surra taklasten tillräckligt och säkra den mot att 

förskjuta sig eller ramla ner.
• Lasta inte taket för tungt. Med ökad taklast  

försämras väghållningen.

Den maximala taklasten är 50 kg!

Observera den maximalt tillåtna 
axelbelastningen.
Addera taklastens mått till husvagnens 
höjd.
I dragfordonet skall det finnas en väl 
synlig anteckning om totalhöjden.
Vid broar och genomfarter behöver 
du då inte räkna. Täck inte över 
skorstenen.
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5 Elinstallationer

5.1 Säkerhetsanvisningar

Elinstallationer i HOBBY-husvagnarna är utförda enligt 
gällande föreskrifter och normer.

Följande skall beaktas:
• Säkerhets- och riskanvisningarna i form av  

anvisningsskyltar på elektriska komponenter får inte  
tas bort.

• Installationsutrymmena för servicecenter, elapparater, 
säkringskontakter, laddningsdon och 230V-anslutning 
får inte användas som extra förvaringsutrymme.

• Om din husvagn har ett batteri:
 Endast batterier med bunden elektrolyt får installeras 

(gelbatterier).
• Innan batteriet kopplas från eller till skall alla 12 V- 

förbrukare kopplas bort.
• Reparationsarbeten vid störningar i den elektriska  

anläggningen får bara utföras på auktoriserade 
fackverkstäder.

• Ej fackmannamässiga ingrepp i fordonets elektriska  
anläggning kan leda till risk för det egna och andra 
människors liv samt utgöra brandfara.

• Husvagnen får anslutas till ett externt 230 V-nät endast 
med en högst 25 m lång anslutningsledning 3 x 2,5 
mm2 med CEE stickkontakt och koppling. Kabeln på 
kabeltrumma skall rullas ut helt, i annat fall finns risk för 
brand. (Brand genom induktion och därvid uppstående 
värme.)

• I Europa är alla som driver en campingplats skyldiga  
att förse eluttagen för husvagnar med jordfelsbrytare. 
Det oaktat rekommenderar vi att du kopplar in en 
jordfelsbrytare i ingående elledning. Detta gäller även 
för utomhus stickuttag vid bostadsområden.
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5.2 Servicecenter

Funktioner
Servicecentret är utrustad med följande 
funktioner:
1. Belysning 12 V/D (halogenglödlampor max 10 

watt i servicecentret).
2. Jordade uttag 230 V/AC för elapparater upp till 

1000 watt.
3. Strömställare 12 V för takluckans belysning.
4. Strömställare med signallampa för varmvatten  

230 V.
5. Elektronisk kontrollindikering för färskvatten-

tank, med fyra stag
6. Testkontakt för färskvattentankens indikering

Så här aktiveras de enskilda 
funktionerna
Färskvattentankens nivåindikering aktiveras med 
knapp. Köksbelysningen 12 V/DC, takluckans 
belysning och varmvattenberedaren aktiveras 
med 3 tryckknappar.

5.3 Strömförsörjning

Husvagnen kan försörjas med elström via följande 
anslutningar:
- Nätanslutning 230 V 50 Hz (1)
- Från dragfordonet vid koppling till den 13-poliga 

stickkontakten (begränsade funktioner)
-  Via ett installerat servicebatteri (extra tillbehör). Alla 

12 V-förbrukare såsom belysning, vattenförsörjning 
osv. drivs av detta batteri.
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Försörjning via nätanslutning

Husvagnen måste anslutas via 230 V-uttag CEE 
(1) på vagnen utsida.
230 V-anläggningen är säkrad med en 
tvåpolig 13 A-automatsäkring (2). (Undantag 
är specialinstallationer som Ultraheat, varm-
vattenvärme osv. I dessa fall installeras en extra 
tvåpolig 16 A-automatsäkring.)

Säkringsboxen sitter i klädskåpet.

Innan husvagnen ansluts till 230 V-nätet skall 
automatsäkringens vippströmställare tryckas 
ned. Nu kan anslutningsledningen kopplas.

För nätanslutning gäller

• Husvagnen får anslutas till ett externt 230 
V-nät endast med en högst 25 m lång 
anslutningsledning 3 x 2,5 mm2 med CEE 
stickkontakt och koppling. Kabeln på 
kabelvinda skall rullas av helt, i annat fall finns 
risk för brand. (Brand genom induktion och 
därvid uppstående värme.)

Vid strömförsörjning via en kabelvinda 
måste kabeln helt rullas av, i annat 
fall finns risk för att kabeln värms 
upp genom induktion och att brand 
uppstår.

• Efter utförd anslutning kan för inkoppling av 
automatsäkringen vippströmställaren åter tryckas 
uppåt. Om en jordfelsbrytare (för specialändamål) 
installerats i husvagnen skall denna regelbundet 
kontrolleras genom att trycka på testknappen.

•  230 V-elsystemet i din husvagn är dimensionerat 
för en total effektförbrukning på 2300 W. Vid 
anslutning av extra förbrukare som vattenkokare 
osv. bör man kontrollera att påkopplade förbrukare 
som t.ex. kylskåp, varmvattenberedare osv. inte 
överskrider effektgränsen. 
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5.4 Strömförsörjningsenhetens funktion

Omkopplingen från batteridrift till nätdrift sker 
automatiskt, så snart det finns en nätanslutning.
Strömförsörjningsenheten omvandlar den externa 
nätspänningen för 12 V-förbrukarna.
Alla lampor i husvagnen drivs med 12 volt. Endast 
större elapparater som varmvattenberedare, 
mikrovågsugn, A/C osv. drivs med 230 volt.
Modellen Landhaus är till viss del utrustad med 
lampor för 230 V.

Din husvagn har dessutom ett kombinerat 
utvändigt uttag med antennanslutning. Här kan 
t.ex. en TV anslutas i förtältet. Den integrerade 
antennanslutningen kan, beroende på önskad 
koppling, antingen användas som ingångs- eller 
utgångsdosa. Närmare informationer kan du få av 
din Hobby-återförsäljare.

Drift via batteri

Under färden övertar dragfordonets batteri 
försörjningen av 12 V-apparaterna när det 13-
poliga stickkontaktssystemets kontakt 9 på 
dragfordonet är belagd.
12 V-driften bör stängas av vid längre stopp och 
vilopauser, eftersom fordonsbatteriet i annat fall 
töms. Kylskåpet fungerar med 12 volt endast när 
dragfordonets motor är igång. Kontakt 10 och 11 
på den 13-poliga stickkontakten.
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Bild 1

Bild 2

Bild 3

5.5 Truma luftvärme

Beroende på utrustningen kan din husvagn vara 
utrustad med en luftcirkulationsanläggning.
Denna fördelar värmesystemets varmluft i hela 
innerutrymmet. Den önskade effekten kan ställas 
in med vridknappen. Vridknappen (1) finns i 
frontpanelen (bild 1 och 2).

Utförande med 
varvtalsautomatik 12V

Manuell reglering

• Sätt kontakten i läge (1) (bild 3).
• Ställ in önskad effekt på vridknappen (4).

Från

• Sätt kontakten i läge (2).

Automatisk drift
• Sätt kontakten i läge (3). Effekten anpassar sig 

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

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

Observera att mikrovågsugnen under 
inga omständigheter får startas när 
dörren står öppen, eftersom det i 
dörrens stängningsmekanism finns 
en funktionskontakt, som automatiskt 
avbryter värmningen vid öppnad 
dörr.

Om mikron är igång och luckan öppen 
kan det finnas risk för att mikrovågorna 
skadar någon.
Det är absolut förbjudet att mixtra 
med dörrmekanismen. Lägg inte 
något mellan själva ugnsfronten och 
luckan, då det i så fall finns risk för 
ansamling av smuts eller rester av 
rengöringsmedel.

Läs tillverkarens separata bruksanvis-
ning innan mikrovågsugnen tas i drift. 
Denna finns tillsammans med fordons-
dokumenten.

Läs tillverkaren SMEV:s separata 
bruksanvisning innan ugnen tas i 
drift. Denna finns tillsammans med 
fordonsdokumenten.

Bakugn
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5.7 Byte av halogenlampor

Rör inte halogenlampornas 
glaskolv med fingrarna. Det leder 
till att ljusstyrkan minskar och att 
livslängden reduceras. Fatta tag i 
lamporna med rent papper eller fatta 
bara tag i metallsockeln.

Halogenspotlights

Halogenlampa 12 V/10 W

Byte av lampa

• Släck lampan och låt den eventuellt avkylas.
• Lossa den inre ringen försiktigt med en 

skruvmejsel.

• Ta försiktigt bort den inre ringen tillsammans  
med glasskivan.

• Nu kan halogenlampan tas ur sockeln

Endast halogenstiftsockel med max 
5 W får användas.

• Stick in den nya halogenlampan i socken och 
placera den inre ringen med de båda flikarna i 
spåret. Tryck nu in den inre ringen tillsammans 
med glasskivan.
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5.8 Byte av bakljusglödlampor

Tag försiktigt bort skyddslocken med en 
skruvmejsel.

Du kan nu lossa bakljuset från ljushållaren.

Lossa nu de fyra fästskruvarna med en 
krysskruvmejsel.

Nu kan du ta loss bakljuset från fästet.

Lossa skruven på fästbygeln och ta bort 
bygeln.

Glödlamporna är nu åtkomliga. Hopsättningen 
görs i omvänd ordningsföljd.
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5.9 Kopplingsschema inne
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5.10 Kopplingsschema utsidan
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Uttag Jäger 13-poligt

Vy från anslutningssidan

Uttagens kontakter enligt DIN 
1648-1:97

Kontakt    Strömkrets 

 1             Blinkers vänster
 2             Dimbakljus 
 3             Jord (för strömkrets 1-8)
 4             Blinkers höger
 5             Höger bakljus, konturlampa, positionslampa och nummerskyltbelysning
 6             Bromsljus
 7             Vänster bakljus, konturlampa, positionslampa och nummerskyltbelysning
 9             Strömförsörjning (permanentplus)
10            Strömförsörjning, tändlåset aktiverat
11            Jord för strömkrets 10
12            Jord för släpidentifiering
13            Jord för strömkrets 9
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6 Uppbyggnad insidan

6.1 Öppning och stängning dörrar och luckor

Ingångsdörren

Öppning

• Vrid regeln (1) i riktning mot dörrgångjärnet

På så sätt kan en från utsidan låst dörr 
öppnas inifrån

Stängning

• Vrid regeln i riktning bort från dörrgångjärnet

Ingångsdörren är din flyktväg i nödfall. 
Blockera därför aldrig dörren utifrån.

Dörrens överdel

Ingångsdörrens ram (1) och nederdel (2) kan 
stängas när dörren är öppen. För det skall dörrens 
ovandel (3) låsas upp efter att ramen öppnats.

Låsa upp dörrens överdel

• Skjut regeln (4) i riktning mot dörrgångsjärnet och 
tryck utåt. Överdelen låser upp sig och öppnar 
sig utåt.

• Regeln (4) snäpper tillbaka till grundpositionen 
när den släpps.

• Öppna dörrens överdel helt och hållet och tryck 
den mot fordonets vägg. Därvid snäpper dörrens 
låsdel (5) in i motstycket (6) vid fordonsväggen 
och förhindrar att överdelen faller igen.

• Dörramen och dörrunderdelen kan nu svängas 
tillbaka åtskilda från överdelen och ställas på 
glänt.

Låsa dörrovandelen

• Tryck dörröverdelen (3) mot dörramen (1) tills 
låset snäpper fast.
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Möbeldörrar med tryckknapp på 
insidan

Öppning
•  Tryck på tryckknappens innerdel (1).
•  Grip tag i tryckknappen och öppna  

möbelluckan.

Stängning
•  Tryck igen luckan tills den låser. Luckan är nu  

ordentligt stängd. 

Kontrollera före färd att alla luckor är 
riktigt stängda. Oavsiktlig öppning 
under färden och utfallande föremål 
undviks på så sätt.

Möbelluckor med handtag

Öppning

• Drag i handtaget (1) tills luckan öppnar.

Stängning

• Tryck igen luckan med handtaget (1) tills den 
tydligt snäpper fast.

Möbelluckor utan handtag

Öppning

•  Tryck luckan (1) inåt. Låset (2) låses upp och 
luckan öppnar sig.

Stängning

•  Tryck igen luckan (1) tills låset (2) tydligt snäpper 
fast.

Kontrollera före färd att alla luckor är 
riktigt stängda. Oavsiktlig öppning 
under färden och utfallande föremål 
undviks på så sätt.



06-3

1

1

2

1

Möbeldörrar med vridknapp

Öppning

• Vrid vridknappen (1) mot dörrgångjärnet.

Stängning

• Låt vridknappen vara i öppnad ställning och 
stäng dörren.

• Vrid vridknappen i riktning bort från 
dörrgångjärnet.

6.2 Ljusströmbrytare
Ingångsområde

I ingångsområdet finns ljusströmbrytarna för 
innertaksbelysningen (1) och förtältslampan (2) 
och indirekt belysning.

Elektrisk golvvärme

Värmesystemet sitter i mitten på golvet och har 
en bredd på 60 cm. Längden är beroende på 
husvagnen. Värmen används inte för uppvärmning 
av rummet utan hindrar värmeförlusten via 
golvet.

Inkoppling av golvvärmen 24 V

Beroende på modell sitter strömställaren vid entrén 
eller i köket.
Tekniska data:
Spänning 24 V~ ur inbyggd transformator 230V/
24V.
Effektförbrukning alltefter systemets längd mellan 
150W och 320W.

I modellen Landhaus används 24V golvvärme.
Effektförbrukningen är för denna värme något 
högre.

Kontrollera före färd att alla luckor är 
riktigt stängda. Oavsiktlig öppning 
under färden och utfallande föremål 
undviks på så sätt.
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Innerutrymmen

Ljusströmbrytaren för tvättrumsbelysningen (1) 
finns i innertaket vid tvättrum baktill. Vid tvättrum 
i mitten finns ljusströmbrytaren under spegeln 
bredvid eluttaget. 

Köksbelysningens (2) ljusströmbrytare finns i 
servicecentret. 

Vid vissa lampor sitter ljusströmbrytaren (2) direkt 
vid respektive lampa.
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6.3 Fönster
Utställbara fönster

Öppning

Fönstret kan ställas in i flera lägen.

• Regeln vrids i lodrät position.
• Tryck ut fönstret tills du hör ett klickande ljud.  

Fönstret förblir automatiskt i denna position.

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

Stängning

• Lyft fönstret något, så att spärraren lossar.
• Stäng fönstret.
• Vrid regeln (1) och (2) till vågrätt läge.

Separata solskydds- och 
myggnätssrullgardiner

Solskydds- och myggnätsrullgardiner är inte-
grerade i fönsterramen. Solskyddsrullgardinen 
kan stoppas i olika positioner.

Stängning av solskyddsrullgardiner

• Drag solskyddsrullgardinen (1) i laskan (2) tills den 
är i den önskade positionen och släpp.

 Rullgardinen förblir stående i denna position.

Öppning av solskyddsrullgardin

• Drag solskyddsrullgardinen (1) i laskan (2)  
försiktigt nedåt och för den sedan uppåt.

 Rullgardinen rullar automatiskt in sig uppåt.
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Stängning av myggnätsrullgardinen

• Drag solskyddsrullgardinen (3) i laskan (4) nedåt 
så långt det går och släpp den. Rullgardinen 
förblir stående i denna position.

Öppning av myggnätsrullgardin

• Drag myggnätsrullgardinen (3) i laskan (4) nedåt 
försiktigt och för den sedan uppåt. Rullgardinen 
rullar automatiskt in sig uppåt.

Låt inte solskyddsrullgardinen resp. 
myggnätsrullgardinen rusa uppåt.

När husvagnen inte används, skall 
rullgardinerna och jalusierna hållas 
öppna för att undvika skador.
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6.4 Takluckor
Taklucka med kombirullgardin

Takluckan går att öppna på ena sidan och även 
skjutas uppåt. Det finns en integrerad solskydds- 
och myggnätsgardin.

Öppning

• Vrid upp låsningen (1) på ena sidan av ramen 
och öppna samtidigt takluckan genom att trycka 
den uppåt. Luckan kan i öppnat tillstånd skjutas 
bakåt via en hållarbygel (2).

Stängning

• Skjut igen och drag ned takluckan tills låsen 
snäpper fast.

Kombinera rullgardinerna

• Drag myggnätsrullgardinens (4) förbindelselaska 
(3) mot solskyddsrullgardinens enhandsgrepp (5), 
som finns på den andra sidan.

• Haka i förbindelselaskan (3) i spärren till  
solskyddsrullgardinens (6) enhandsbetjäning 
(5).

Justera solskyddsrullgardinen

• För solskyddsrullgardinens enhandsgrepp till 
önskad position genom att skjuta den.

Öppna myggnätsrullgardinen

• Haka av myggnätsrullgardinens (4) 
förbindelselaska (3) vid förreglingen och 
separera.

Takluckan skall vara stängd under 
färd.

Den mekaniska ventilationen i 
takluckans ram skall alltid vara 
öppen.

3

4

6
5
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Temotaklucka

Öppning

Luckan kan ställas in i flera steg.
• Vrid regeln (2) på takluckans båda sidor inåt.

• Tryck ut luckan tills du hör ett klickande ljud. 
Luckan förblir automatiskt i denna position.

• Luckan kan skjutas till önskad position.

Stängning

• Skjut igen luckan till anslaget.

• Drag ned luckan tills det är stängt.

• Vrid regeln (2) på takluckan båda sidor utåt.

Stäng myggnätsrullgardinen

• Drag myggnätsrullgardinen i  
stängningstaget (3) till ramen mittemot.

Öppna myggnätsrullgardinen

• Drag tillbaka myggnätsrullgardinen i  
stängningstaget (3) till utgångspositionen.

Stänga solskyddsrullgardiner

• Drag tillbaka solskyddsrullgardinen i  
stängningstaget (1) till önskad position. 

Öppna solskyddsrullgardin

• Drag tillbaka solskyddsrullgardinen i  
stängningstaget (1) till utgångspositionen.

Takluckan skall vara stängd under 
färd.
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6.5 Sittlådor och bäddning av sängar
Sittgrupperna kan omvandlas till bekväma 
sängar.

Lyftbordsutförande

Bäddning

• Tag bort sitt- och ryggdynor.

• Drag lyftbordsställningens lås (1) uppåt och  
lossa.

• Drag lyftbordsställningens lås (1) mot husvagnens 
inre och sänk bordet.

• Lägg på sittdynorna och drag samman dem till 
mitten av bordet.

• Fyll de fria utrymmena med ryggstöden. Vänd 
ryggstöden (2) och lägg dem med den

 breda sidan mot fram- eller ställväggen.

• Vid fordon med en bredd på 2,50 m placeras 
kilryggdynan (3) lodrätt i spalten för att fylla upp 
luckan.

Se till att bordsplattan, sittlådor, 
utdrag och dynor är väl fästa, så att 
inget ramlar ut.
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Sängutdrag hos fordon med sittgrupp längst 
bak.

6.6 Barnsängar

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

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

7.1 Vattenförsörjning Vattenförsörjningens funktion

Kök och toalett försörjs med färskvatten med en 
dränkbar pump. Den dränkbara pumpen fungerar 
elektriskt:
-  via 12 V-batteriet när husvagnen via stickkontakten 

är ansluten till dragfordonets 12V batteri.
-  vid anslutning av husvagnen till 230 V-nätet via  

transformatorn. 

För den dränkbara pumpen gäller

-  Den är bara lämplig för vatten.
-  Den tål kortfristigt temperaturer på upp till 
 60 ºC.
-  Undvik att låta den gå torr.
-  Skydda pumpen mot frysning.
-  Kraftiga stötar, slag eller kraftigt förorenat vatten 

kan förstöra pumpen.
-  Den maximala flödeskapaciteten är 8,5 l/min.
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Färskvattentank 22 l med service-
lucka

Färskvattentanken kan rullas eller bäras. 

Fylla på vatten
• Öppna serviceluckan (1).
• Skruva av skruvförbindningen och drag ut den  

dränkbara pumpen (2) ur färskvattentanken.
• Drag ut tanken (3).
• Fyll tanken med dricksvatten.
• Vid transport skall tanken förslutas med locket 

(4).

Tappa vatten
• Skruva upp vattenkranarna ”kallt” eller ”varmt”. 

Pumpen startar automatiskt om det finns eltill-
försel.

Tömma tanken
• Öppna serviceluckan (1).
• Drag ut den dränkbara pumpen ur  

färskvattentanken.
• Drag ut tanken och töm den.

Avloppstank rullbar

Den rullbara avloppstanken (1) kan rullas in 
under husvagnen när denna står stilla. I denna 
samlas avloppsvatten. Den rymmer 22 liter. 
Avloppstanken kan transporteras med ett utfällbart 
transporthandtag, så att den skall kunna gå att 
tömma på ett lämpligt avloppshanteringsställe.

Under körning kan avloppstanken (2) förvaras i 
gasolkofferten.
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50 l fastmonterad tank fr.o.m 
modell 540

Tanken rymmer 50 l.

Färskvatten fylls på genom påfyllningsstutsen på 
sidoväggen.
(Undantag 560 UFf: varmvatten finns i 
gasolkofferten)

Tömning av tank och spillvatten

När spillvattenröret skruvas bort kan tanken 
tömas.

7.2 Vattenspolningstoalett

Toaletter med fast bänk och 
färskvattentank

Förbereda toaletten
• Öppna serviceluckan .
• Sväng vattenpåfyllningsstutsen utåt.

• Tag av skruvlocket.
• Fyll på vatten tills vätskenivån nått upp till den 

övre randen. Det motsvarar cirka 15 l.
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• Stäng skruvlocket
• Sväng vattenpåfyllningsstutsen inåt.

• Drag hållarklämman nedåt för uttagning av  
toalettanken.

• Drag ut toalettanken rakt ut till anslag.
• Tippa toalettanken något och drag sedan ut 

den helt.

• Ställ toalettanken lodrätt.
• Vrid tömningsstutsen uppåt.

Genom att installera ett aktivt kol-
filter (tillbehörshandeln) behöver 
saneringsvätska ev. inte användas. 

Dosera saneringsvätska mycket 
sparsamt. En överdosering är ingen 
garanti för att förhindra lukt!
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• Fyll den angivna mängden saneringsvätska i  
toalettanken.

• Fyll sedan på vatten tills toalettanken botten är 
helt täckt.

• Skruva tillbaka tömningsstutsen igen.

Häll aldrig saneringsvätskan direkt i 
toalettstolen.

• Skjut tillbaka toalettanken till sin plats. Skjut 
in toalettanken tills hållarklämmorna låser 
toalettanken i läget.

• Lås serviceluckan igen.

Användning
• Fyll toalettstolen med vatten. För detta trycker 

du på spolknappen. Spolningen pågår så länge 
som spolknappen hålls nedtryckt.

• Använd toaletten.
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• Spola toaletten med vatten. Tryck på 
spolningsknappen och vrid den samtidigt

 moturs. Genom vridningen öppnas sliden. 
Toaletten spolas grundligt.

• Vrid spolningsknappen medurs för att stänga  
sliden.

• Förvara toalettpapper i härför avsett fack. Där  
hålls det rent och torrt.

• Toalettpapperet kan också hängas upp på  
väggen med hållaren.

Töm kassetten
• Öppna serviceluckan och drag hållaren nedåt för 

att ta ut toalettanken.
• Drag ut toalettanken rakt ut till anslag.
• Tippa toalettanken något och drag sedan ut den 

helt.

Töm toalettanken bara på de härför 
avsedda tömningsställena, dock 
aldrig ute i naturen.
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• Transportera toalettanken till ett härför avsett  
tömningsställe. Rikta tömningsstutsen uppåt.

• Ta bort tömningsstutsens förslutning.
• Rikta toalettanken med tömningsstutsen  

nedåt.
• Aktivrera ventilationsknappen med tummen.
 Toalettanken töms.

• Skjut tillbaka toalettanken till sin plats. Skjut  
in toalettanken tills hållarklämmorna låser 
toalettanken.

• Lås serviceluckan igen.

Tömma färskvattentanken
• Lossa färskvattentankens tömningsslang/ 

nivåindikering från hållaren.
• Låt vatten rinna ut genom den öppnade  

serviceluckan.
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• Töm påfyllningsstutsen till färskvattentanken.  
För detta dras proppen på påfyllningsstutsens

 framsida ut.
• För tömning svängs påfyllningsstutsen utåt.

För en miljövänlig användning av toaletten 
gäller

• Fyll bara på godkända och miljövänliga  
toalettmedel i tanken!

• Töm bara toaletten i de härför avsedda avloppen 
eller servicestationerna.

• Töm aldrig avloppsvatten i en gatubrunn! 
Dagvattenavlopp går ofta inte via reningsverk,

 utan mer eller mindre direkt ut i ett vattendrag.

7.3 Varmvattenförsörjning med Truma-term

För bra vatten ur varmvattenberedaren 
gäller
• Använd bara dricksvatten.

Läs bruksanvisningen noga innan 
Truma-termen tas i drift!

Fyll varmvattenberedaren
Vid förblandare:
• Förblandningsventilens regleringsknapp (2)  

ställs in ända till anslag på den röda symbolen 
”varmt”.

Vid blandare:
• Öppna varmvattenkranen vid förvalsblandaren 

eller ställ engreppsblandaren på ”varmt”.
• Håll armaturen öppen så länge tills varmvatten-

beredaren är fylld genom att luften trängts ut 
och det rinner hett vatten.

Tappa vatten
• Beroende på hur blandarna resp. förblandnings-

ventilen ställts in blandas vatten till den inställda 
temperaturen.

• Aktivera pumpen
• Stäng av pumpen efter vattentappningen.
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Töm varmvattenberedaren
• Bryt strömmen för vattenpumpen med 

huvudströmbrytaren eller transformatorn.
• Öppna alla vattenkranar.
• Ställ i förekommande fall in 

förblandningsventilerna på ”varmt”.
• Öppna avtappningsventil (4).
• Kontrollera att vattnet rinner ut.
• Efter tömningen stängs avtappningsventilen (4) 

igen (renblås i förekommande fall ventilen).

Elektrisk drift
• Sätt kontakten (3) på manöverdelen i läget 

”Till”. Kontrollampan indikerar driften. 
Vattentemperaturen ställs in på 55 ºC med 
termostaten.

• Effektförbrukningen är 300 W.

För varmvattenberedaren gäller
• Stäng av apparaten när husvagnen inte  

används.
• Töm varmvattenberedaren vid risk för frost. Is kan 

leda till att varmvattenberedaren sprängs!
• I kallvattenledningen (1) får det mellan  

varmvattenberedaren och den dränkbara 
pumpen inte finnas någon backventil.

• Vid anslutning till en central vattenförsörjning 
eller vid starkare pumpar skall en tryckreducerare 
användas. I varmvattenberedaren får det bara 
finnas tryck på upp till 1,2 bar. Dessutom skall 
en säkerhets-/avtappningsventil monteras i 
kallvattentillförseln (1).

• Använd inte vatten ur varmvattenberedaren som 
dricksvatten.

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

Observera:
Blockkopplingsschemat anger bara funktionssättet. 
På grund av olika planlösningar är individuella 
ändringar möjliga.

Schema för varmvattenförsörjning
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8 Gasol

8.1 Allmänna säkerhetsregler för användning av   
gasolanläggningar

Gasoldrifttrycket är 30 mbar.

Kontroll av gasolanläggningen
• Innan gasolanläggningar tas i drift första  

gången skall den kontrolleras av en fackman.
• Gasolanläggningen skall därefter kontrolleras en 

gång om året av en gasolfackman. Kontrollen 
skall bekräftas på provningsintyget enligt DVGW 
arbetsblad G 607 och EN 1949.

• Även reglage, slangar och avgasledningar skall 
kontrolleras.

• Det är lämpligt att byta säkerhetsregulatorn och 
slangledningarna senast efter 10 år.

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

Inmonteringar och ändringar
• Inmonteringar och ändringar av gasolan-

läggningen får bara utföras av en fackman.
• Använd endast apparater med ett enhetligt 

anslutningstryck på 30 mbar. 

Regulator och ventiler
• Använd endast speciella fordonsregulatorer med 

säkerhetsventil. Andra regulatorer är inte tillåtna 
enligt DVWG-arbetsbladet G 607 och klarar inte 
de stora påfrestningarna.

• Tryckregulatorer måste ha ett fast utgångstryck 
på 30 mba. Här gäller kraven enligt EN 12864, 
bilaga D. Regulatorns flödesmängd måste vara 
1,2 kg/tim. 
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• Anslut regulatorn noga för hand till flaskan. Använd 
inga nycklar, tänger eller andra verktyg.

• Vid temperaturer under 5 ºC skall en avisnings-
anläggning (Ex-is) för regulatorer användas.

Avgas
• Avgasröret skall vara tätt och väl anslutet till  

värmesystemet och skorstenen. Det får inte ha 
några skador.

• Avgaser skall obehindrat kunna komma ut och 
frisk luft skall obehindrat kunna komma in. Därför 
får det inte ligga några snövallar eller kjolar 
runt fordonet. Insugningsöppningarna under 
fordonsgolvet skall vara fria och rena.

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

snö.
• Rensa insugningsöppningarna för förbrännings-

luft under fordonsgolvet från smuts och i före-
kommand fall snömodd. Avgaserna kan annars 
få en för hög CO-halt.

• Säkerhetsventilationen får inte stängas igen.
• Vi rekommenderar att en torrpulversbrands-

läckare med en kapacitet på minst 1 kg 
ställs upp vid entrédörren och en brandfilt 
föras intill köket. Gör dig förtrogen med de 
säkerhetsåtgärder som gäller vid brand (se 
även 1.4 nödfallsutrustning).

Läs apparattillverkarnas bruks-
anvisningar noga.

8.2 Gasförsörjning
Husvagnen är försedd med en propangasan-
läggning. Denna anläggning driver följande 
apparater:
- gasolkök
- kylskåp
- värme
- i förekommande fall varmvattenberedare
- i förekommande fall extrautrustning
- i förekommande fall bakugn
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Gasolkoffert

I gasolkofferten ryms 2 x 11 kg propangasflaskor 
(1). Gasolflaskorna är via en säkerhetsregulator 
med slang (2) anslutna till försörjningsledningen. 
Flaskorna är fästa med remmar (3). 

För gasolkofferten gäller
• Kontrollera gasolflaskorna infästning innan varje 

färd. Gasolflaskorna skall stå upprätt.
• Drag åt lösa remmar.
• Efter varje flaskbyte måste regulatoranslutningens 

täthet kontrolleras med läcksökningsmedel.
• Gasolkofferten är inte lämplig för transport av  

tillbehör (t.ex. förtält).
• Gasolkoffertens ventilation (spalt mellan 

gaolkoffertens golv och framväggen) får inte 
tillslutas.

Avstängningskranar och  
ventiler

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

Gasolavstängningskranarnas placering
• Alla gasolavstängningskranar finns i köksblocket 

i facket bredvid kylskåpet eller i klädskåpet.

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

stängas.

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

Om du förmodar en otäthet ber du 
din återförsäljare eller fackverkstad 
för gasolanläggningar att göra en 
kontroll.

En täthetskontroll får aldrig göras vid 
öppen låga.

Med bakugn som extra 
tillbehör i modellserien 
Excelsior fr.o.m. 540

Symbolerna på  gasolavstängnings-
kranarna har följande betydelse:

Värme Bakugn Gasolspis Kylskåp
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8.3 Värme
Värmesystem S 5002 och S 
3002

- Övre bild: S 5002 modell 540 till 750
- Nedre bild: S 3002 modell 400 till 495

Placering
- I klädskåpet eller i kaminhörnet. 

Före idrifttagning
• Kontrollera innan första tändningen att det finns 

funktionsdugliga batterier i tändautomatens (2) 
batterifack.

Drift
• Öppna flaskventilen och snabbförslutningsventi-

len i den inkommande gasolledningen.
• Vrid manöverhandtaget (1) i termostatställningen 

1-10.
• Tryck ned manöverhandtaget (1) till anslaget. 

Tändning sker automatiskt i denna position 
tills flamman brinner. Tändgnistan är hörbar. 
Under tändningen blinkar kontrollampan på 
tändautomaten (2).

• Håll manöverhandtaget (1) nedtryckt i ytterligare 
upp till 10 sekunder, så att tändsäkringen skall 
reagera.

• Om gasolledningen är luftfylld kan det dröja upp 
till en minut tills det finns gasol för förbränning. 
Under denna tid skall manöverhandtaget (1) 
hållas nedtryckt tills lågan brinner. 

Återtänd aldrig innan 2 minuter 
gått. Annars finns det risk för 
explosion. Detta gäller också när ett 
värmesystem, som redan är i drift 
slocknar och sedan tänds igen.



08-5

3

2

1

4

2

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

• Om ingen flamma kommer till stånd, blinkar 
kontrollampan.

• Om kontrollampan inte blinkar under tändningen 
skall batterierna i tändautomaten (2) bytas ut.

Frånkoppling
• Vrid manöverhandtaget (1) till läget ”0”.  

Tändautomaten stängs därmed samtidigt av.
• Sätt på kaminlocket.
• Vid längre stillestånd skall flaskventilen och 

snabbförslutningsventilen i gasolledningen 
 stängas.

Batteribyte på tändautomaten

• Säkerställ att värmesystemet är avstängt.
• Lås upp batterikassetten (2). Tryck rasterspaken 

(3) åt vänster och sväng ut kassetten.
• Sätt in nya batterier av samma typ.

Frånkoppling
• Använd bara temperaturtåliga (+70 ºC) och 

utrinningssäkra Mignon-batterier.
• Skjut in batterikassetten vänsterställt i  

tändautomaten.
• Tryck rasterspaken (3) åt höger tills låsningen  

hörbart snäpper fast.

Sätt in nya batterier före varje 
uppvärmningssäsong.

Beakta därutöver tillverkarens 
separata bruksanvisning. 
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8.4 Kylskåp
Kylskåpen är antingen av märket Electrolux 
eller Thetford. Beakta tillverkarens separata 
bruksanvisningar.

Driftssätt
Kylskåpet kan drivas på tre olika sätt.
- 12 V-drift: strömförsörjning från dragfordonets 

batteri. (tändlåset kopplat)
- 230 V-drift: strömförsörjning från extern källa.
- Gasol: gasolflaskor från husvagnen.

12 V-drift
12 V-driften bör bara användas under färd när 
dragfordonets motor är igång. Vid vilopauser 
och längre mellanstopp skall 12 V-driften stängas 
av, eftersom dragfordonets batteri annars töms 
snabbt.

Under färden får kylskåpet inte drivas 
med gasol. Risk för explosion!

Drift
• Stäng av gasoldriften i förekommande fall.
• Sätt vippströmbrytaren (1) i läget 1. När det
 finns spänning tänds och lyser brytaren rött.

230 V-drift

Innan idrifttagningen
• Kontrollera att spänningen på uttaget till fasta 

nätet eller campingplatsens  stämmer överens 
med den som anges på typskylten.

• Stäng av gasoldriften i förekommande fall.
• Stäng av 12 V-driften i förekommande fall. Sätt 

vippströmbrytaren (1) i läget 0.

Drift
• Sätt termostatens vridknapp (3) i det högsta 

steget.
• Sätt kontakten (2) i positionen (1) När det finns 

spänning tänds och lyser brytaren grönt.
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Gasoldrift

Innan idrifttagningen
• Kontrollera om gasolanläggningens drifttryck 

stämmer överens med uppgifterna på  
typskylten.

• Stäng av 12 V-driften i förekommande fall. Sätt  
vippströmbrytaren i läget 0.

• Stäng av 230 V-driften i förekommande fall. Sätt 
vippströmbrytaren (2) i läget 0.

• Öppna flaskventilen och snabbförslutningsventi-
len i den inkommande gasolledningen.

Stäng av gasoldriften.
• Vrid knappen (4) i läget (8) “Från”.
                
Ytterligare informationer framgår av  
kylskåpstillverkarens bruksanvisning.
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Kylskåpsdrift

För att i möjligaste mån undvika isbildning på 
kylelementet: Täck över flytande livsmedel. Låt 
varma livsmedel svalna innan du lägger dem i 
kylskåpet. Öppna bara kylskåpet så länge det är
nödvändigt.

Sätta in avställningsytor

I ditt kylskåp finns två eller tre hyllplan. Med en 
enkel klämanordning kan du sätta in hyllplanen i 
önskad höjd.

Tryck plasthållaren på hyllplanets högra kortsida.

• Vrid hållaren i horisontell position och för in  
hyllplanet diagonalt i kylskåpet.

• Sätt in den korta sidan utan hållare i en av de  
härför avsedda slitsarna på kylskåpets vänstra 
sidovägg.

• Sätt in den korta sidan med hållare i motsvarande 
slits på kylskåpets högra sidovägg.

• Vrid hållaren nedåt, så att denna kläms fast i  
slitsen.

För att flytta hyllplanen vrider du hållaren uppåt 
och tar ut hyllplanen. Sätt sedan hyllplanen på den 
önskade höjden på det sätt som bekskrivs ovan.

Frysfacket är inte lämpligt nedfrysning 
av livsmedel. Använd för istärningar 
endast dricksvatten. Andra produkter 
får inte läggas in i frysfacket när 
istärningar görs.
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8.5 Gasolkök

Husvagnens kök är utrustat med ett trelågigt 
gasolkök.

Innan idrifttagningen
•  Öppna flaskventilen och snabbförslutningsventi-

len i den inkommande gasolledningen. 
• När gasolköket används skall takluckan eller 

fönstret vara öppet.
• Manöverhandtag till gasapparater, som måste 

tryckas in vid tändning skall fjädra tillbaka av sig 
själva när de släpps.

• Innan köket används de båda medlevererade 
flamskyddsplåtarna (3) ställas upp eller  
permanent fästas för att inredningen på ett 
effektivt sätt skall skyddas mot värme.

Gasolkök eller andra apparater 
som tar förbränningsluft ur 
innerutrymmet får aldrig användas 
för att värma fordonet. Om detta 
ignoreras föreligger akut livsfara 
på grund syrebrist och den därur 
uppkommande luktlösa koloxiden.

Köket får inte användas med stängd 
glaskåpa.

Drift
•  Öppna kåpan (1).
•  Ställ in den önskade flammans vridknapp (2) på 

tändposition (stor flamma) och tryck.
• Tänd brännaren med gaständare, tändsticka eller 

cigarettändare.
•  Håll vridknappen (2) nedtryckt ytterligare 10-15  

sekunder.
• Släpp vridknappen (2) och vrid den till önskad  

inställning (stor eller liten flamma).
• Om tändningen inte var framgångsrik upprepas  

proceduren från början igen.
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Använd grythandskar eller grytlappar 
när du hanterar heta kastruller, 
stekpannor och liknande föremål. 
Risk för brännskador!

Håll kåpan (1) öppen så länge 
brännarna avger värme.

Lättantändliga föremål, såsom 
diskhanddukar, servetter osv. får inte 
förvaras i närheten av gasolköket. 
Montera alltid gasolkökets flamskydd 
innan varje användning. Brandfara!
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9 Tillbehör
Beträffande hanteringen av tillbehöret, se  
tillbehörstillverkarnas utförliga bruksanvisningar,  
monteringsanvisningar och kopplingsscheman.
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10 Underhåll och skötsel

10.1 Underhåll

Underhållsintervall
För husvagnen och dess installationer finns 
fastställda underhållsintervaller.

För underhållsintervallet gäller
• Låt HOBBY-återförsäljaren göra det första  

underhållet 12 månader efter idrifttagningen.
• Låt HOBBY-återförsäljaren utföra alla fortsatta 

årliga underhållsarbeten.
•  Genomför underhållet av alla inbyggnads-
 apparater i enlighet med de underhållsinter-

valler som anges i resp. bruksanvisningar. 

HOBBY ger 5 års garanti på hus-
vagnens täthet i enlighet med 
garantivillkoren. För att denna skall 
gälla skall husvagnen lämnas in till 
din HOBBY återförsäljare var 12:e 
månad. Den första täthetskontrollen 
efter 12 månader är gratis.

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

Säkerhetsregulator och slangar skall 
bytas ut senast efter 10 år.
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Beträffande smörjning och oljning gäller
•  Var 200:e till var 300: mil skall balanslagret på 

stabilisatoraxelns kropp smörjas.
• Smörj lagerställena på påskjutsbromsen.
• Olja rörliga delar, såsom bultar och leder.
• Var 500:e mil skall påskjutbromsens glidställen 

smörjas.
• Kontrollera med jämma mellanrum spelet på 

skjutstångens lager.
•  Samtliga glid- och lagerdelar rensas från smuts 

och oljas in i regelbundna intervaller.

10.2 Ventilation

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

Kondensvatten bildas  
-  i små utrymmen.
- av passagerarnas andning och.  

kroppsavdunstning.
- vid förvaring av fuktiga kläder.
- vid användning av gasolköket.

Se till att luftväxlingen är tillräcklig för 
att undvika kondensvatten.

10.3 Skötsel
Rengöring på utsidan

Fordonet bör inte tvättas oftare än nödvändigt.

Tvätta fordonet endast på speciella 
tvättplatser.

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

Använd inga lösningsmedelshaltiga 
rengöringsmedel.
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För rengöring på utsidan
•  Spola av fordonet med en svag vattenstråle.
• Tvätta fordonet med en mjuk svamp och 

schampolösning. Skölj svampen ofta.
•  Spola sedan rikligt med vatten.
•  Torka fordonet med sämskskinn.
•  Låt fordonet stå ett tag utomhus efter tvätten, så 

att det torkar ut helt och hållet.

Torka av strålkastarnas lampin-
fattningar noga, eftersom det lätt 
samlas vatten där.

För vaxning av ytan gäller
• Efterbehandla lackytor med jämna  

mellanrum med vax. Beakta vaxtillverkarnas 
användningsanvisningar. Vi rekommenderar 
produkter från tillverkarna VALMA, Turtle, Flash 
och System.

För polering av ytan gäller
•  I undantagsfall kan ytor som angripits av väder  

och vind arbetas upp med poleringsmedel. Vi 
rekommenderar polerpasta utan lösningmedel.

Polera bara i undantagsfall och inte 
för ofta, eftersom poleringen leder till 
att lackens översta skikt avlägsnas. 
Vid för frekvent polering uppstår 
slitage.

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

smuts avlägsnas med tvättbensin eller sprit.

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

Vid skador gäller
• Reparera skador omedelbart för att undvika 

ytterligare skador från korrosion. Tag hjälp av 
din Hobby-återförsäljare.
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Fönster och dörrar

För skötseln gäller
• Dörr- och fönstergummin gnids försiktigt in med 

talk.
• Akrylglasfönsterrutor rengörs endast med en ren 

och fuktig svamp och en mjuk duk. Torrengöring 
kan leda till repor.

Använd inga skarpa eller aggressiva 
rengöringsmedel, som innehåller 
mjukgörare eller lösningsmedel.

Talk finns att köpa i biltillbehörs-
affärer.

Rengöring inne

För sits-, dynöverdrag och gardiner gäller

•  Sitsöverdrag rengörs med en mjuk borste eller en 
dammsugare.

• Kraftigt nedsmutsade dynöverdrag och gardiner 
lämnas till tvätt. Rengör dem inte själv.

• Rengör vid behov med skummet från ett  
fintvättmedel.

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

schamponera.

För möbelytor gäller
• Trämöbelytor rengörs med en fuktig duk eller  

svamp.
• Torka med en mjuk och luddfri duk.
• Använd milda möbelvårdsmedel.

Använd inga skurmedel eller 
intensivmöbelvårdsmedel, eftersom 
dessa kan repa ytan.

För toalettrummet gäller
• Rengör med neutral flytande tvål och en ej  

skurande duk.

Använd inte heller i toalettrummet 
några skurmedel!
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För den emaljerade diskhon gäller
•  Rengör den emaljerade diskhon med vanliga  

medel som finns i handeln.

Tillbehör

För skötseln gäller
•  Plastdelar (t.ex. stötfångare, kjolar) rengörs  

med max. 60 ºC varmt vatten och ett milt  
hushållsrengöringsmedel.

• Rengör feta eller oljiga ytor med sprit.
• Fetta vid behov in dörrgångjärn och stödben.
• Färskvattenledningar, färskvattentank och  

avloppsvattentank rengörs en gång per år.

Använd inga skurmedel, eftersom 
dessa kan skrapa ytan.

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

10.4 Vinteranvändning
Förberedelser

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

För förberedelser gäller 

•  Kontrollera fordonet för lack- och roststkador.  
Reparera skador i förekommande fall.

• Kontrollera att inget vatten kan tränga in i den 
mekaniska ventilationen och i värmesystemet.

•  Skydda underredets metalldelar med ett  
vaxbaserat rostskyddsmedel.

• Konservera lackerade ytor på utsidan med ett 
lämpligt medel.
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Vinteranvändning.

Vid vinteranvändning uppstår det kondensvatten 
vid låga temperaturer och när det finns personer 
i husvagnen. För att säkerställa ett bra 
inomhusklimat och för att undvika att fordonet 
skadas av kondensvatten är det mycket viktigt 
med en god ventilation.

För ventilationen gäller
• När fordonet värms upp skall värmen sättas 

på högsta nivån och takskåp, gardiner och 
rullgardiner öppnas. På så sätt uppnås en 
optimal ventilation. 

• Värm bara när luftcirkulationsanläggningen är 
igång.

• Tag upp alla dynor på morgonen, lufta 
förvaringslådorna och torka av fuktiga ställen.

Om det ändå bildas kondensvatten 
på vissa ställen torkas detta helt 
enkelt bort. 

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

För avloppstanken gäller
• Vid låga temperaturer tillsätts avloppsvattnet 

frostskyddsmedel eller vanligt salt.
• Samla upp avloppsvattnet utanför fordonet.
• Håll avloppstankens utlopp öppet.
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Efter vintern 

För skötseln gäller
•  Genomför en grundlig underredstvätt. Det 

leder till att korrosionsfrämjande medel (salter, 
lutrester) avlägsnas.

Tvätta fordonet endast på härför 
avsedda tvättplatser.

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

Göra fordonet vintertåligt

Allmänt gäller
•  Ställ upp husvagnen inomhus endast om lokalen 

är torr och välventilerad. I annat fall är det bättre 
att låta den stå ute.

För inredningen gäller
•  Töm och rengör kylskåpet. Lämna kylskåpsdörren 

öppen.
• Låt förvaringsutrymmen och skåp stå öppna för 

ventilation.
• Ställ upp dynor och madrasser så att dessa inte 

kommer i kontakt med kondensvatten.
• Värm upp husvagnen vid behov för att undvika 

mögel som uppstår på grund av kondensfukt.
• Håll fordonets inre torrt med hjälp av några 

torrbollar. Du kan också ställa upp ett fat med 
tre kilo vanligt salt. Salt tar upp fukten. Byt saltet 
ganska ofta.

•  Lossa batteriklämmor, montera helst ut  
batterierna och kontrollera laddningen en gång 
per månad resp. underhållsladda.
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För husvagnens yttre gäller
•  Skruva ned stödben och avlasta sedan hjul och 

axlar något.
•  Konservera lackerade ytor på utsidan med ett  

lämpligt medel.
• Skydda underredets metalldelar med ett 

vaxbaserat rostskyddsmedel.
• Lägg på presenningar med ett mellanrum för 

att inte hindra ventilationen.
•  Lämna den mekaniska ventilationen öppen.
•  Ventilera husvagnen grundligt en gång var 

tredje eller var fjärde vecka.

För behållare gäller
• Töm och rengör färskvattentanken med pump 

och i förekommande fall utsläppsproppen.
• Töm och rengör avloppsvattentanken.
• Töm och rengör WC-tanken.
•  Töm varmvattenberedaren helt. Sätt kontakten 

för färskvattenpumpen i husvagnens 
 servicecenter på ”FRÅN” och öppna alla 

vattenkranar.
• Kontrollera att inget vatten kan tränga in i 

den mekaniska ventilationen i golvet och i 
värmesystemet.

Beakta också anvisningarna och 
bruksanvisningarna från tillverkarna 
av inbyggnadsapparater.
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11 Avfallshantering och miljöskydd

11.1 Miljön och mobilt resande

Miljövänlig användning

Husbils- och husvagnsägare har naturligtvis ett 
speciellt ansvar för miljön. Husvagnen bör därför 
alltid användas på ett miljövänligt sätt.

För en miljövänlig användning gäller
•  Påverka inte lugnet och renligheten i naturen.
•  Avfallshantera avloppsvatten, toalettankens 

innehåll och avfall på ett korrekt sätt.
• Agera på ett förebildligt sätt, så att husbils- och 

husvagnsägare generellt inte betraktas som 
miljösyndare.

För avloppsvatten gäller
•  Samla avloppsvatten ombord bara i inbyggda 

avloppsvattentankar eller i nödfall i andra 
lämpliga behållare!

• Häll aldrig avloppsvatten ute i naturen eller i 
gatubrunnar. Dagvattnet renas för det mesta 
inte i reningsanläggningar.

• Töm avloppsvattentanken så ofta som möjligt, 
även när den inte är helt fylld (hygien). Spola om 
möjligt rent avloppsvattentanken med rent vatten 
efter varje tömning.

Töm avloppsvattentanken bara på 
de härför avsedda tömningsställena, 
dock aldrig ute i naturen. Avfalls-
hanteringsställen finns vanligtvis 
vid rastanläggningarna vid motor-
vägarna, campingplatser eller 
bensinstationer.
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För toalettanken gäller
•  Använd bara godkända saneringsmedel i  

toalettanken.

Genom att installera ett aktivt 
kolfilter (tillbehörshandeln) behöver 
saneringsvätska ev. inte användas.

Dosera saneringsvätskan mycket 
sparsamt. En överdosering är ingen 
garanti för att förhindra lukt.

Avffallshantering
•  Låt toalettanken aldrig bli helt full. Töm  

senast och omedelbart när nivåinderingen 
lyser.

•  Töm aldrig toalettanken i gatubrunnar. Dagvattnet 
renas oftast inte i reningsanläggningar.

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

För avfall gäller
•  Källsortera och lämna återvinningsbara material 

till återvinningen.
• Töm avfallsbehållarna så ofta som möjligt i de 

härför avsedda tunnorna och containrarna. På 
så sätt undviks obehagliga lukter och besvärliga 
avfallsansamlingar ombord.

För rastplatser gäller
• Lämna alltid rastplatser i rent skick, även om 

avfallet kommer från andra.

Ett skonsamt umgänge med naturen 
är inte bara i naturens intresse utan 
i alla husbils- och husvagnsägares 
intresse.
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             Däckstorlek                                       Lufttryck 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
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12   Tekniska data

12.1  Däcktryck

12.2  Vikter enligt EN 1645-2

Basut-
rustning

Modell Egen-
vikt

Egenvikt 
inkl. basut-

rustning

LastviktMax
tillåten

totalvikt
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a) Gasolförsörjning                                                                                     400 - 500    500 - 760

                                                    Antal gasolflaskor på 11 kg:                     2        2 kg
                                                    Gasolflaska av aluminium väger:              5,5     5,5 kg
                                                    En 11 kg gasolflaska (100%) väger:       11      11 kg

                                                                                                totalt:           33      33 kg

b) Vätska                                     

                                                    22 l färskvattentank, på rullor (100%):    22      -- kg
                                                    50 l färskvattentank, inbyggd (100%):    --       50 kg
                                                    15 l toalettspoltank (100%):                    15      15 kg
                                                    5 l varmvattenberedare (100%):               5        5 kg

                                                                                                totalt:           42      70 kg

c) Strömförsörjning                     

                                                                                                                      4        4 kg

                                                                           Basutrustning totalt:      79      107 kg
                                                         

�

����������������������������� � � � �
� � � � � �
������� ������ ��������� ��������� ������� ���������

�� ������� ��������� ������������� �� ��

�� ����� �����
��������

����� ����� �����

�������������������� ���� ��� ���� ����� ����

�������������������� ���� ��� ���� ����� ����

�������������������� ���� ��� ���� ����� ����

��������������������������� ���� ��� ���� ����� ����

��������������������������� ���� ��� ���� ����� ����

����������������������� ���� ��� ����� ����� ����

�������������������� ���� ��� ����� ����� ����

�������������������� ���� ��� ����� ����� ����

�������������������� ���� ��� ����� ����� ����

�������������������� ���� ��� ����� ����� ����

��������������������������� ���� ��� ����� ����� ����

��������������������������� ���� ��� ����� ����� ����

��������������������� ����� ��� ����� ����� ����

���������������������������� ����� ��� ����� ����� ����

�������������������� ����� ��� ����� ����� ����

�������������������� ����� ��� ����� ����� ����

��������������������������� ����� ��� ����� ����� ����

��������������������������� ����� ��� ����� ����� ����

����������������������� ����� ��� ����� ����� ����

���������������������� ����� ��� ����� ����� ����

����������������������������� ����� ��� ����� ����� ����

���������������������������� ����� ��� ����� ����� ����

������������������������ ����� ���� ����� ����� ����

�������������������� ����� ���� ����� ����� ����

�������������������� ����� ���� ����� ����� ����

�������������������� ����� ���� ����� ����� ����

��������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

��������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

��������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

���������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

��������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

��������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

���������������������� ����� ���� ����� ����� ����

����������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

���������������������������� ����� ���� ����� ����� �����
�
�
�
�
�

����������������������� ����� ��� ����� ����� ����

���������������������� ����� ���� ����� ����� ����

���������������������� ����� ���� ����� ����� ����

����������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

����������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

���������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

���������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

����������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

������������������������������ ����� ���� ����� ����� ����

������������������������������ ����� ���� ����� ����� ����

����������������������� ����� ���� ����� ����� ����

���������������������� ����� ���� ����� ����� ����

���������������������� ����� ���� ����� ����� ����

����������������������� ����� ���� ����� ����� ����

����������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

����������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

������������������������������ ����� ���� ����� ����� ����

������������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

������������������������ ����� ���� ����� ����� ����

����������������������� ����� ���� ����� ����� ����

������������������������������ ����� ���� ����� ����� ����

����������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

����������������������� ����� ���� ����� ����� ����

������������������������������ ����� ���� ����� ����� ����

���������������������� ����� ���� ����� ����� ����

���������������������� ����� ���� ����� ����� ����

���������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

���������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

����������������������� ����� ���� ����� ����� ����

����������������������� ����� ���� ����� ����� ����

����������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

������������������������ ����� ���� ����� ����� ����

������������������������ ����� ���� ����� ����� ����

������������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

����������������������� ����� ���� ����� ����� ����

������������������������������ ����� ���� ����� ����� ����

����������������������� ����� ���� ����� ����� ����

����������������������� ����� ���� ����� ����� ����

������������������������������� ����� ���� ����� ����� ����

����������������������� ����� ���� ����� ����� ����

����������������������� ����� ���� ����� ����� ����

Basutrustningen omfattar alla utrustningsdetaljer och vätska, som krävs för en säker och korrekt
användning av fordonet.

Till detta hör vikterna för:
- gasolflaskor, fyllda till 100%
- färskvattentanken, fylld till 100%
- varmvattenberedaren fylld till 100%
- toalettspoltanken fylld till 100%
- och en anslutningsledning för lågspänning (kabelvinda)

Uppgifterna motsvarar vikten av det tomma fordonet inklusive basutrustning.

Lastvikten enligt EN 1646-2 motsvarar differensen mellan ”Max tillåten totalvikt” och ”Egenvikt inkl. 
basutrustning”. Här ska även hänsyn tas till vikten av extra utrustning och personlig utrustning.

12.3  Basutrustning

Anslutningsledning för lågspänning:
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              12V-fordonsbelysning
Position Beskrivning                    Volt     Watt            
utsidan   blinkers vänster               12        21              
utsidan   blinkers höger                  12        21
utsidan   parkeringsljus                   12         5
utsidan   bromsljus                          12        21
utsidan   nummerskylt                     12         5
utsidan   konturlampa                     12         3
utsidan   begränsningslampa          12         3
utsidan   sidomarkering                  12         3
utsidan   3:e bromsljus                   12         -

230V innerbelysning
Lampa                                              Ljuskropp
Innertakslampa                                   3 x 15W
Innertakslampa rund, grå                   1 x 25W
Innertakslampa rund, grå                   1 x 25W
Innertakslampa rund, grå (GB)            1 x 40W
Barnsängslampa                                 1 x 25W
Kökslampa silver                                 2 x 25W
Kökslampa silver (GB)                         2 x 25W
Kökslampa silver 230/12V                  2 x 25W   
Spot, inbyggd, 1934 mattsilver           1 x 30W
Lampupphängning al                          1 x 40W
Lampupphängning silver                     1 x 40W

                  12V-innerbelysning
Lampa                                              Ljuskropp
Innertakslampa rund, grå                   1 x 21W
Innertakslampa rund, grå                   1 x 21W
Innertakslampa 12V halogen              3 x 10W
Panoramama taklucka övre och           4 x 5W   
undre del                                                          
Klädskåpslampa                                   1 x 5W
Barnsängslampa                                 1 x 21W
Tvättrumslampa                                  3 x 10W   
Hörnlampa                                          2 x 10W
Kökslampa silver 12V                          3 x 21W
Kökslampa silver 230/12V                  1 x 21W
Spot, inbyggd, 1980/12H/G/krom      1 x 10W
Spot, inbyggd, med kupa                   1 x 10W
Spot; inbyggd, silver                             1 x 5W
Spot                                                    1 x 10W
Lampupphängning silver                     1 x 21W
Lampupphängning al                          1 x 21W
IIndirekt belysning 3 x B9                      3 x 4W
Indirekt belysning 5 x B9                      5 x 4W
Indirekt belysning 6 x B9                      6 x 4W
Indirekt belysning 7 x B9                      7 x 4W
Indirekt belysning 7 x B9                      7 x 4W
Indirekt belysning 10 x B9                  10 x 4W
Instegslampa                                        2x10W

12.4  Belysning
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