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Kjære bobilkunde.

Vi gratulerer med kjøpet av en ny HOBBY-campingvogn og håper at den alltid er en god følgesvenn 
når du er på tur.

Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt bobil lenge. På denne måten vil du 
unngå betjeningsfeil og skader på kjøretøy og utstyr. Korrekt håndtering av alle tekniske detaljer øker 
kjøregleden og opprettholder bobilens verdi.

Vi ønsker deg og dine passasjerer mange fine reiser og en riktig god tur.

Din bobilfabrikk
HOBBY-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
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Våre campingvogner er under stadig videreutvi-
kling. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer 
av utstyr, form og teknikk. Det er derfor ikke mulig 
å stille krav til HOBBY med grunnlag i bruksan-
visningens innhold. Bruksanvisningen beskriver 
det utstyret som er aktuelt på det tidspunktet da 
den ble trykt. Utstyret kan anvendes likt på alle 
planløsninger. Vi ber om forståelse for at det ikke 
er mulig å beskrive alle individuelle planløsninger. 
Kontakt din forhandler hvis du skulle lure på noe 
helt spesielt innen utstyr og teknikk.

 
Denne HOBBY-campingvognen er produsert iht. 
tekniske bestemmelser og anerkjente sikker-
hetstekniske regler. På tross av samtlige sikker-
hetstiltak er det mulig at det kan komme til per-
sonskader eller skader på campingvognen hvis 
det ikke overholdes sikkerhetsadvarslene i denne 
bruksanvisningen samt andre advarsler i form av 
klistremerker i campingvognen.
Bruk campingvognen kun i teknisk feilfri tilstand.
Ta kontakt med fagpersonale ved feil som kan 
føre til redusert sikkerhet for personer eller cam-
pingvognen. Feil må utbedres umiddelbart.
Bremseanlegg, elektrisk anlegg og gassanlegg 
skal kontrolleres og repareres av et autorisert fag-
verksted.
Det må ikke tas med personlig utstyr og spesialtil-
behør som overstiger teknisk tillatt totalvekt.
Overhold tidspunktene for kontroll og service av 
campingvognen.

1. Innledning

1.1		Generelt	

Før	første	kjøring

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

Fyll ut garantikortene til innbyggingsapparatene
og tilbehørsdelene i de seperate veiledningene,
og send garantikortene til apparatprodusentene.
Slik sikrer du deg garantikrav for alle apparater.

 
 

HOBBY gir deg en 5-års garanti på
campingvognens tetthet ifølge 
garantibetingelsene.
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 Eieren av campingvognen har plikt til å  
 betale omkostningene til den årlige  
 tetthetskontrollen. Obs! Hvis tetthets- 
 kontrollen ikke er utført, faller garanti 
 kravet på 5 års tetthetsgaranti bort.

1.2	Merking	i	bruksanvisningen

Håndboken forklarer deg campingvognen på
følgende måte:

Tekster	og	bilder

Tekster som henviser til bilder, står direkte ved
siden av bildene på høyre side.
Detaljer i bilder (her: Inngangsdør) er 
kjennetegnet med posisjonsnumre (1).

Opptellinger

-  Opptellinger skjer stikkpunktaktig og er 
kjennetegnet med en bindestrek foran.

Handlingsanvisninger

•  Handlingsanvisninger skjer også stikkpunkt-
aktig og begynner med et rundt punkt på 
begynnelsen av setningen.

Henvisninger

Henvisninger gjør oppmerksomme 
på viktige detaljer som garanterer en
feilfri funksjon av campingvognen og
tilbehørsdelene. Husk på at det er
mulig med avvik fra beskrivelsen 
pga. av forskjellig utrustning.

Varselshenvisninger

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

Miljøtips

Miljøtips viser deg muligheten for å
kunne minske belastningen på 
miljøet.
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2. Sikkerhet
 
2.1 Generelt

2.2 Før og under turen

II dette kapitlet finner du viktige sikkerhetshen-
visninger som skal beskytte både mennesker og 
materielle verdier.

• Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Aldri dekk igjen 
montert ventilasjonsgitter (takhatter med venti-
lasjonsgitter eller sopptakventilatorer). Sørg for 
at snø og løv ikke legger seg på ventilasjonsgi-
tret – kvelningsfare. 

• Husk inngangsdørens gjennomgangshøyde.
• Husk veiledningen for installert utstyr (kjøles-

kap, oppvarming, kokeapparat osv.) samt de-
taljer i andre bruksanvisninger. 

• Installasjon av tilbehør eller ekstrautstyr kan 
føre til endringer av campingvognens mål, vekt 
og kjøreegenskaper. Husk mulig registrering-
splikt av tilleggsdeler.

• Bruk kun dekk og felger som er tillatt for den-
ne campingvognen. Se vognkort for nærmere 
opplysninger om størrelse på hjul og felger.

• Trekk til parkeringsbremsen hver gang du par-
kerer campingvognen.

• Bruk kun sikre stiger iht. standard når du går 
eller laster campingvognen på taket. Dra ut 
støtteben med sveiv bak og/eller koble cam-
pingvognen til trekkbilen. Ellers er det fare for at 
campingvognen vipper bakover.

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

Som sjåfør er du ansvarlig for campingvognens 
og trekkbilens tilstand. Det er derfor viktig at du 
husker følgende:
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Utvendig

Gå rundt campingvognen og trekkbilen og klar-
gjør disse for turen ved å gjøre følgende:

Klargjør bilen
• Campingvognen skal være koblet til bilen på  
 riktig måte (se henvisning sikkerhetskobling  
 WS 3000).
• Sikkerhetstau skal være koble til trekkbilen.
• Ved første kjøretur, trekk til hjulboltene etter  
 50 km.
• Sett 13-polet støpsel i trekkbilens stikkontakt.
• Kontroller belsyningen på bilen.
• Drei oppover og sikre støtteben med sveiv og  
 nesehjul.
• Skru igjen og sikre gassflasker mot fall. (Opp- 
 varming under kjøring er ikke tillatt.)
• Tøm spillvannstanken.
• Lukk gassflaskekassen.
• Juster utvendige speil på trekkbilen.
• Kontroller campingvognens dekktrykk (se  
 dekktrykktabell).
• Lukk igjen alle vinduer.
• Lukk igjen takvinduer og lås dem godt.
• Slå av forteltlykt.
• Lukk igjen og lås inngangsdøren.
• Eventuelt trekk ut elektrisk kabel fra utvendig  
 stikkontakt.
• Eventuelt trekk inn tv-antennen så langt som  
 mulig.
• Eventuelt sikre taklasten og påse at den sitter  
 fast på taket.
• Eventuelt sikre syklene og påse at de sitter  
 fast på taket. Lys må ikke tildekkes.
• Om vinteren, fjern snø og is fra taket før du  
 starter turen.
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Inne

Også inne i campingvognen må du gjøre en del
forberedelser.

Klargjør innvendig
• Ordne løse gjenstander og sett dem inn i ska-

pene.
• Ikke plasser tunge og/eller voluminøse gjenstan-

der (f.eks. tv, radio) slik at de kan veltes, og påse 
at de er sikret mot fall før kjøreturen starter.

• Eventuelt koble kjøleskapet om til 12 V-drift.
• Slå av innvendig belysning.
• Sikre alle væsker, inkl. inne i kjøleskapet, mot at 

de renner ut.
• Steng hovedventilen på gassflaskene samt hur-

tiglukkende ventiler på alt gassutstyr.
• Lukk igjen dører (inkl. kjøleskapsdøren), skuffer 

og skap.
• Lås skyvedøren.
• Senk og sikre bordet.

  

rekkvogn

Husk på følgende

• Still inn ytre speil
• Kontroller belysningen

Før du starter

Før turen starter, bør du kunne svare “ja” på 
følgende spørsmål:
• Er førstehjelpsskrin og varselstrekant om bord?
• Er belysningen (fremme, bak, på siden) i or-

den?

Kjøretøyet må ikke overlastes. Påse 
at campingvognens tillatte totalvekt, 
tillatte aksellast(er) og tillatte høyde, 
bredde og lengde overholdes. 

Skriv alle viktige mål og vekt til cam-
pingvognen på en lapp og legg den 
synlig inn i trekkvognen. 
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• Har alle passasjerer i trekkvognen sikkerhets-
belte på?

• Er det ingen som befinner seg i camping-vog-
nen?

2.3 Henvisninger for reisen

Lasting

For lasting gjelder følgende
For lasting gjelder følgende
• Fordel lasten jevnt på campingvognens venstre 

og høyre side. Tunge eller voluminøse gjen-
stander plasseres i de nederste skuffene og 
nær akselen.

• Ved campingvogner med boggiaksel, fordel 
vektsentrum på begge aksler.

• Aldri last for mye bakerst i campingvognen 
(fare for å skrense).

• Sikre tunge gjenstander og påse at de sitter 
fast.

• Plasser lette gjenstander (klær) i overskapet.
• Det er ikke mulig å overholde anbefalt fordeling 

av last til enhver tid. Dette fordi lasten plas-
seres på forskjellige plasser inne i campingvog-
nen. Tunge gjenstander bør eventuelt plasseres 
i trekkbilen.

• Sikre taklasten og påse at den sitter fast på 
taket.

• Inne i campingvognen, plasser bagasje i skap 
og skuffer.

• Sikre dører og skap.
• Kontroller totalvekt og aksellast på en offentlig 

vekt når bilen er ferdiglastet.

Tillatt last for øvrig tilsvarer differansen mellom 
“teknisk tillatt totalmasse” og “masse i kjøreklar
tilstand”. I denne differansen inngår vekt for:
- ekstrautstyr (utstyrsgjenstander montert av 

fabrikken eller forhandleren i tillegg til standard-
utstyr)

-  personlig utstyr (f. eks. klær, mat, TV, leker, 
husdyr osv.)

Opphold i campingvognen under
kjøring er forbudt ved lov. I
ulykkestilfeller kan passasjerer
slenges ut og skades livstruende.
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  Alt etter trekkbilen er det mulig å  
  forbedre kjøreegenskapene ved å  
  øke koblingslasten avhengig av cam 
  pingvognens størrelse.

  
  Jo lavere bilens tyngdepunkt, jo   
  bedre sving- og kjøreegenskaper.

Lasteområder i campingvognen

- Lette gjenstander (1) som håndklær og lett tøy
- Middels tunge gjenstander (2) som klær, tøy  
 og matvarer
- Tunge gjenstander (3) som fortelt og båtmotor

�

2

�

Hvis campingvognen utstyres med sykkelstativ 
(bak), må reduksjonen i koblingslasten som en 
følge av syklenes vekt, kompenseres ved hjelp 
av den øvrige lasten. Campingvognen bør helst 
lastes slik at trekkbilens tillatte koblingslast ut-
nyttes i sin helhet. (Campingvognens maksimale 
koblingslast på 100 kg må ikke overskrides.)

Koblingslast
Koblingslasten for kombinasjonen av trekkbil og 
trukket vogn må være riktig innstilt for å sikre 
optimal kjørestabilitet og økt sikkerhet på veiene. 
Koblingslasten angir hvor mye kraft campingvo-
gnens trekkstang bruker for å trykke på trekkbi-
lens kobling. Kombinasjonens koblingslast retter 
seg etter den størst mulige koblingslasten, mens 
den minste verdien alltid anses som øverste 
grenseverdi.

For koblingslasten gjelder følgende
• Still inn riktig koblingslast. Bruk f. eks. ko-

blingslastvekt som plasseres under koblings-
modulen i loddrett posisjon. Tilhengerens 
trekkstang må i så fall stå i vannrett posisjon.

Vognkortets innførte tillatte totalmasse 
og tillatt støttelast må ikke overskrides. 
Vær også obs på trekkvognens
tillatte nyttelast.
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• Kontroller koblingslast hver gang du skal på-  
 tur.
• Gitte koblingslaster (se bruksanvisning eller  
 fabrikasjonsskilt) samt trekkbilens og tilhen- 
 gerens tillatte totalvekt må ikke overskrides.

Slik innstilles koblingslasten nøyaktig:

1. Bestem trekkbilens maksimale koblingslast  
 (vognkort, fabrikasjonsskilt, koblingslastskilt).

2. Hobby-campingvognens maksimalt tillatte  
 koblingslast er 100 kg.

3. Innstill koblingslasten på tilhengeren på den  
 minste av de to verdiene ved å laste tilhen- 
 geren tilsvarende.Utnytt denne verdien maksi- 
 malt.

4. Den minste verdien for både den oppgitte  
 koblingslasten, trekkbilen og tilhengeren må  
 ikke overskrides.

Taklast
Høyden til campingvognen kan variere fra tur til
tur pga. forskjellig taklast.

For taklasten gjelder
• Legg til målene til taklasten til campingvognens-

høyde.
• I trekkvognen legges godt synlig en notis med
 totalhøyden. På denne måten slipper du bereg-

ninger ved broer og gjennomkjøringer..
• Taklast fører til dårligere kjøreegenskaper til     
   campingvognen og bør derfor unngås.

  

Bremser
En tilhengervogn har en annen bremseatferd
enn et enkelt kjøretøy. Derfor er det lurt, spesielt
for uøvde vognførere, å gjennomføre noen
forsiktige bremseprøver på et egnet område.
Bremselengden til vognen er lengre enn ved et
enkelt kjøretøy. I tillegg blir den påvirket av
campingvognens lastetilstand.

Den maksimale tillatte taklasten er
50 kg under kjøring.
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Ved bremsing gjelder
• Vær obs på lengre bremselengde, spesielt ved
 vått vær.
• I nedoverbakke må en ikke bruke et høyere gir
 enn ved oppoverbakke.
• Påløpsbremseanlegget kan pga. tilhørende 

prinsipp ikke skille mellom „normal“ bremsing 
og bremsing under kjøring i fjellet. Dette kan 
føre til meget sterk oppvarming av hjulbrem-
sene slik at de bør avkjøles godt ved behov.

Kjøring
Vognen din er mye større enn en personbil.

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

Kjøre

Gjør en prøvekjøring før den første store turen
for å gjøre deg kjent med vognen i drift. Du bør
øve deg på å rygge.

Ved kjøring gjelder

• Ikke undervurder lengden til vognen.
• Vær forsiktig ved innkjøring på gårder og ved
 kjøring gjennom porter.
• Ved sidevind, glattis eller vått vær kan det
 oppstå pendelbevegelser i vognen.
• Tilpass kjørehastigheten til vei- og trafikkforhol-

dene.

Anvisningspersonen får ikke stille
seg mellom personbilen og camping-
vognen.
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• Lange strekninger som går lett nedover, kan bli
 farlige. Her må du måle hastigheten fra
 begynnelsen av slik at vognen til nød kan
 akselereres uten å sette andre trafikanter i
 fare.
• Ved pendelbevegelser av vognen på hellende
 strekninger må du bremse forsiktig, men fort
 når vognen er på en linje, dvs. når den er strukket 

ut.
• Ved pendelbevegelser må du aldri akselerere.
• Nedoverbakke skal prinsipielt ikke gå fortere
 enn oppoverbakke.
• Ved forbikjøring og når en blir forbikjørt av
 vogntog eller busser kan vognen komme i en
 luftstrøm. Lett motstyring opphever dette.

Rygging

Denne Hobby-campingvognen har et bremse-
system med ryggeautomatikk. Ved hjelp av den-
ne er det mulig å rygge uten at påløpsbremsen 
reagerer. I tillegg til rullemotstanden er det også 
restbremsekraften som skal overvinnes først.

Ved rygging gjelder

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

person.

Kjøring i svinger

Vognen din er mye lengre enn en personbil.

Ved kjøring i svinger gjelder
• Ikke kjør for skarpt eller raskt inn i en sving.
• Ved avsvingning kjøres det alltid litt lengre ut i
 svingradiusen.
• Vær oppmerksom på at campingvognen
 skjærer ut over hekken.

Anvisningspersonen får ikke stille
seg mellom bilen og campingvog-
nen.
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2.4 Nødhjelpsutstyr 

100 m

For å være forberedet på et nødtilfelle, bør du
alltid ha med deg de tre følgende redningsmidlene 
og gjøre deg kjent med disse.
Ved en dekkskade bør du holde klart jekk,
reservehjul eller skadesett (delvis ikke standard).

Førstehjelpsskrin
Førstehjelpsskrin (standardutstyr) plasseres lett 
tilgjengelig og alltid på samme sted i trekkvognen. 
Deler i førstehjelpsskrinet som fjernes, erstattes 
umiddelbart. Kontroller regelmessig at innholdet er 
innenfor holdbarhetsdato.

Varseltrekant
Varseltrekant plasseres også lett tilgjengelig, helst 
sammen med førstehjelpsskrinet.

II nødtilfelle
• Varseltrekanten stilles opp minst 100 m før
 farestedet.

Varselvest (inngår ikke i leveringsomfang)

Vi anbefaler at du fører med deg en varselveste 
med hvite refleksstriper iht. EN 471. Vesten bør 
du ha på når du forlater bilen på landeveier og 
veiskuldere. Nærmere bestemt bør sjåføren ha 
på varselsklær når bilen og campingvognen
• blir stående på landeveier på uoversiktlige 

veier, ved dårlig sikt grunnet værforholdene, 
ved demring eller ved mørke pga. et trafikku-
hell eller en skade, eller 

• blir stående på veiskuldere på en motorvei 
pga. et trafikkuhell eller en skade og når stedet 
skal sikres ved å sette opp varseltrekant.

Brannslukker
(ikke i leveringsomfanget)

Gjør deg tidlig kjent med håndteringen av
brannslukkeren.
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Vær obs på oppfyllingsdatoen. Hvert annet år er
det nødvendig å kontrollere brannslukkeren.

Sikkerhetstiltak mot brann

• Ikke la barn være alene i bilen.
• Hold brannfarlige materialer unna samtlig 

varme- og kokkeutstyr.
• Endringer på elektriske anlegg, gassanlegg og 

fast installerte apparater skal kun utføres av 
autoriserte fagverksteder.

• Plasser et brannslokningsapparat ved hove-
dinngangsdøren.

• Gjør deg kjent med informasjonen på branns-
lokningsapparatet.

• Plasser et brannteppe i nærheten av kokeap-
paratet.

• Sørg for at alle rømningsveier er frie.
• Gjør deg kjent med sikkerhetstiltakene som 

gjelder på uteområdet.
 

Brannslokning
• Evakuer alle passasjerene fra skadestedet.
• Lukk ventiler på gassbeholderne.
• Slå av strøm.
• Varsle andre og tilkall brannvesenet.
• Ikke slokk brannen selv hvis dette vil in  
 nebære noen risiko.
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2.5 Fartsgrenser

1. Denne Hobby-campingvognen er konstruert for en maks. hastighet på 100 km/t. Dette  
 er en fartsgrense som ikke må overskrides.

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

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

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

 a)  Trekkbilen skal ha ABS/ABV og må ikke overskride 3,5 t i totalvekt.
 b)  Campingvognen skal ha hydrauliske svingningsdempere (støtdempere), noe  

 som er tilfelle hos din nye Hobby-campingvogn.
 c)  Campingvognens dekk skal ikke være mer enn seks år gamle. De skal være  

 merket med hastighetskategori L (= 120 km/t).
 d)  Bobilen skal være utstyrt med en stabiliseringsinnretning iht. ISO-11555-1   

 (seriestandard hos HOBBY siden 1997)

 Campingvognens totalvekt må ikke overskride bilens tomvekt. 

5. Mulighet for fri utskiftning av trekkbil og campingvogn

 Det er mulig å kombinere forskjellige campingvogner med forskjellige trekkbiler.

 Du er ansvarlig for at de ovennevnte forskriftene overholdes når du kjører 100 km/t.  
 Hvis forskriftene ikke overholdes, er fartsgrensen i Norge maks. 80 km/t.

6. Riktig koblingslast – økt sikkerhet

 Se anbefalinger for koblingslaster på side 02-5.
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Fartsgrenser i Europa (km/t) 

                    Motorvei

      Land Tettsted    Landevei Bil Bil campingvogn

Belgia  �0    �0   �20   �20 [a]

Bosnia-Herzegovina  �0    �0   �20   n/a

Bulgaria  �0    �0   ��0   �20 [a]

Tyskland  50 (b)  �00   130 [c]     �0 [d]

Danmark  �0    �0   ��0     �0

Estland  �0    �0   ��0     �0

Finland  �0  �00   �20     �0

Frankrike  �0    90 [e,f,g]   130 [f,g]   ��0 [a]

Hellas  �0    �0 [t]   �20     �0

Storbritannia  ��    ��   ��2     ��

Irland  �0    �0 [i]   �20   �20 [a]

Italia  �0    �0   130 [r,s]     �0
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Kroatia  �0    �0 [i]   ��0     �0

Latvia  �0    �0   ��0     �0

Litauen  �0    �0   ��0   ��0 [a] 

Luxemburg  �0    �0 [k]   130 [j,k]     90 [j]

Malta  �0    �0    n     n

Makedonia  50 [u]    �0 [i]   �20     �0

Nederland  �0    �0 [i]   �20     �0

Norge  �0    �0     �0     �0 [l]

Østerrike  �0  �00   130 [m]   100 [n]

Polen  50/60 [w]    �0 [i]   ��0     �0

Portugal  �0    �0   120 [o]   �00

Romania  �0    �0   �20   �00 [p]

Sverige  �0    �0   ��0     �0 [q]

Sveits  �0    �0 [i]   �20     �0

Serbia-Montenegro  �0    �0 [i]   �20     �0

Slovakia  �0    �0   ��0     �0

Slovenia  �0    �0 [i]   ��0     �0

Spania  �0    �0 [i]   �20      90 [v]

Tsjekkia  �0    �0   ��0     �0

Tyrkia  �0    �0   �20     �0
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NB!
[a] Ved ulykker med tysk bil + tilhenger ved hastigheter over 100 km/t bør du regne med reduserte forsikringsy-
telser. Dette fordi det typemessig kun er tillatt å kjøre i 100 km/t med campingvogn i Tyskland.
[b] I mange områder er det sone 30.
[c] Anbefalt hastighet
[d] 100 km/t under visse forutsetninger
[e] 100 km/t på motorveier
[f] Ved våt veibane må hastigheten reduseres med 10 km/t på landeveier og 20 km/t på motorveier.
[g] Har du førerkortet i mindre enn to år, maks. 80 km/t på landeveier, 100 km/t på motorveier og 110 km/t på 
større motorveier.
[i] 100 km/t på motorveier
[k] Har du førerkortet i mindre enn ett år, 75 km/t på landeveier og 90 km/t på motorveier.
[l] 60 km/t for ubremset tilhenger med en aktuell totalvekt på mer enn 300 kg
[m] Lavere fartsgrenser om natten på noen motorveier i Østerrike
[n] Fartsgrense på 80 km/t for bil + tilhenger over 3,5 t tillatt totalvekt
[o] Har du førerkortet i mindre enn ett år, kun 90 km/t
[p] 90 km/t for bil + tilhenger over 3,5 t tillatt totalvekt
[q] Kun 40 km/t ved ubremset tilhenger med tillatt totalvekt som overstiger halvparten av trekkvognens tomvekt
[r] Det er tillatt med 150 km/t på enkelte trefelts motorveier (kun ved tilsvarende skilting).
[s] Ved våt veibane, fartsgrense på 110 km/t på større motorveier og 90 km/t på motorveier
[t] Tillatt med 110 km/t på enkelte strekninger
[u] Også 60 km/t etter skilting
[v] 90 km/t for bil + tilhenger under 0,75 t
[w] 50 km/t fra kl. 5-23, 60 km/t fra kl. 23-5
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2.6 Etter turen

Vannanlegg

Tøm hele vannanlegget hvis bilen ikke varmes 
opp når det er fare for frost (ev. blås ut vannet 
i vannledningene). Slå av vannpumpen (sikring 
eller frakoble). La vannkranene og alle tømme-
ventilene stå åpne. På denne måten vil du unngå 
frostskader på vannanlegget. Stående vann i 
vanntanken eller i vannledningene blir udrikkelig 
etter kort tid. Vannledningene bør derfor spyles 
rent med flere liter vann hver gang før de brukes.

Utvalg av parkeringsplass

Ved utvalg av parkeringsplass gjelder
• Søk en parkeringsplass som er så vannrett
 som mulig.
• Kontroller vannrett stand ved innstigningen.
 (Viktig for funksjonen til kjøleskapet).
• Helling på tvers i langsretning utjevnes med
 nesehjulet.
• Helling på tvers i tverretning utjevnes ved å
 legge under egnede brett under et hjul.

Høydeforskjeller må ikke jevnes ut av
løftestøtter.

Sikring av kjøretøyet

Ved sikring av kjøretøyet gjelder
• Trekk til håndbremse.
• Støtteben må kun kjøres så langt ut at akselen
 bærer med.
• Ved myk bakke legges underlag under støtte-

bena.
• Ved skrånende område legges underleggskiler
 under.

Skifteenergikilde

Ved skifte av energikilde gjelder
• Kjøleskapet koples om fra 12 V til gass eller
 230 V. Ellers kan batteriet til trekkvognen
  utlades.
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3. Chassis og registrering 

3.1 Chassis

Campingvogner er prinsipielt ikke eg-
net til å bli trukket av lastebiler, lette 
lastebiler eller busser. Vedvarende 
bruk kan føre til skader.

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

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

Med hensyn til trafikksikkerheten må en camping-
vogns chassis velikeholdes like nøye som selve 
trekkvognen. Vedlikeholdet bør utføres av din 
HOBBY-forhandler. Ved materialerstatning bør det 
brukes originaldeler fra produsenten.

Smøre og olje

Glidestedene og lagerdelene til chassis bør
kontrolleres og ettersmøres regelmessig. 
Campingvogner som kjøres lite, krever årlig ved-
likehold.

Ved smøring og olje gjelder
• Svingstanglagringene på torsjonsfjærakselen 

smøres hver 5000. kjørte kilometer eller minst 
� x i året.

• Smør lagerstedene på huset til sammenstøts-
innretningen.

• Bevegelige deler som bolter og leddsteder
 oljes.
• Hver 5000. kjørte kilometer smøres  

glidestedene til sammenstøtsinnretningen.
 NB! Sliteelementene til sikkerhetskoplingen
 WS 3000 må aldri oljes eller smøres.
• Kontroller luftspillrommet til lageringene for
 støtstangen av og til.
• Samtlige glide- og lagringsdeler renses for 

smuss i regelmessige avstander og oljes.
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Torsjonsfjærakselen  til  camping-
vognen er utstyrt med kompakthjul-
lager. Trommelnav, kompaktlager og 
akselmutter danner en lukket enhet. 
Kompaktlagerne er vedlikeholdsfrie 
pga. et spesialfett.

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

Ytterligere henvisninger finner du
i vedlagte bruksveiledning
til akselleverandøren.

Nyttelasten og den teknisk tillatte
totalmassen som er registrert i vogn-
kortet, må ikke overskrides.
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Sikkerhetskopling WS 3000
Campingvognen er utstyrt med en stabilisatorkob-
ling iht. ISO ��555-�. Denne sikkerhetskoblingen 
stabiliserer campingvognen under kjøring og 
sørger dermed for bedre kjøreegenskaper. Husk 
ekstra bruksanvisning og produsentens sikker-
hetshenvisninger.

Obs! Med denne sikkerhetskoplingen
kan ikke fysikalske lover settes ut av
kraft. Når grenseverdiene (hastighet
og vekt) overskrides, er følgende man-
glende traksjon og sideførings kraft i 
førerens ansvar. Du bør derfor unngå 
for høy risiko pga. det ytterligere sik-
kerhetstilbudet. Vær obs på trekkvog-
nens støttelastverdi. Campingvognens 
aktuelle  støttelastverdi avleses på  
støttelastvekten.

Forberede tilkopling/avkopling
• For å hhv. til-/avkople åpnes kulekoplingen.
 (Spake i stilling �)

Ved høyere støttelaster kan til-/
avkoplingen gjøres lettere ved bruk av 
et støttehjul.

Tilkople
• Den åpnede kulekoplingen settes på
 koplingskulen til kjøretøyet som trekker.
 Ved å trykke nedover, for det meste holder det
 med støttelasten, lukkes kulekoplingen..
 (Spake i stilling �)

Vær obs på at kulekoplingen er metal-
lisk blank og uten fett.

Kontrollere tilkopling
• Kulekoplingen er ikke riktig tilkoplet/lukket
 hvis betjeningsspaken befinner seg i stilling (2).

Hvis WS 3000 ikke koples riktig på
koplingskulen, kan campingvognen
løse seg fra bilen.
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� Aktivere stabiliseringsinnretningen

• Ved dette må betjeningsspaken beveges fra
 lukket stilling (�) nedover til den stopper, stilling
 (3). Derved spennes fjærpakken slik at presskraf-

ten lages over sliteelementene til koplingskulen. 
Betjeningsspaken ligger etterpå omtrent parallelt 
til trekkakselen. Det er mulig med kjøring uten 
aktivert stabiliseringsinnretning, og det er ønsket 
ved bestemte veiforhold, f. eks. ved is og snø.

Kontroll av stabiliseringsinnretningen

• Etter tilkopling og aktivering av
 stabiliseringsinnretningen kan tilstanden til
 slitebeleggene kontrolleres. Skriftskiltet som er
 festet på betjeningsspaken (bilde �-�) viser et
 trekantsfelt merket med + / - tegn parallel til
 slissen som befinner seg i spaken, liggende i
 kjøreretning. Kulekoplingen stilles inn på
 fabrikken slik at hodet til en metallstift, som er
 synlig i slissen, (bilde �-�) ligger under +
 tegnet til den markerte trekantssiden.

Utkopling av stabiliseringsinnretningen

• Betjeningsspaken trekkes langsomt oppover,
 stilling (�), for å slå av stabiliseringen.

Avkopling

• Betjeningsspaken settes oppover i den
 åpnede stillingen (stilling �). Etter at
 belysningsplugg og rivetauet er løsnet, kan
 tilhengeren koples av f. eks. med hjelp av et
 trekkstangløpehjul.
 Det anbefales å parkere tilhengeren med
 lukket kulekopling ved lengre tid uten bruk.
 Ved dette heves betjeningsspaken samtidig
 som kulepannen (bevegelig element med
 slitebelegg – bilde 3.� ) trekkes fremover, og
 betjeningsspaken lukkes langsomt.

Bilde �

Bilde �

Bilde 3
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Vedlikehold

Koplingskule * 50 mm på trekkvogn

Den bør være dimensjonsstabil, uskadet, ren og
uten fett. Ved dacrometbelagte (matt-sølv
korrosjonsbeskyttelses-overtrekk) og lakkerte
koplingskuler må belegget fjernes komplett med
slipepapir, korning �00-��0, før første kjøring,
slik at den ikke avlagres på overflaten til slitebeleg-
gene. Overflaten til koplingskulen skal være “metal-
lisk blank”. En skadet eller uren koplingskule gir økt 
slitasje på slitebeleggene, en fettet koplingskule 
senker stabiliseringsvirkningen betraktelig. Til ren-
gjøring egner seg f. eks. fortynning eller spiritus.

Kulekopling

Kulekoplingens indre i området til slitebeleggene
skal holdes ren og uten fett (bilde 5). Ved
tilskitnede slitebelegg kan overflaten rengjøres
med slipepapir, korning �00-��0. Til slutt gjøres
overflaten ren med lettbensin eller spiritus. Alle
bevegelige lagringssteder og bolter er lette å
olje. Gjennom regelmessig vedlikehold og pleie
øker du livstiden, funksjonen og sikkerheten til
WS 3000.

Skifte av slitebelegget

Det fremste slitebelegget (�) kan skiftes ut ved
slitasje. Vær obs på de
utførlige monteringshenvisningene i reservesettet
til produsenten. Det bakerste slitebelegget
er så stort dimensjonert at det ikke må skiftes ut.
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Kjørestøy

Under kjøring kan det oppstå lyder som ikke har
innflytelse på funksjonen til kulekoplingen.

Mulige årsaker til lydene kan være:

�. En dacrometbelagt koplingskule på trekkvo- 
 nen

�. En forsinket koplingskule på trekkvognen
3. En skadet eller tilskitnet koplingskule på trekk-        

 vognen
�. Tilskitnede sliteelementer i kulekoplingen

Hjelp: til 1. og 2.:
Fjern overflatebelegget til koplingskulen med
slipepapir, korning �00-��0, og rengjør med
fortynning eller spiritus.

til 3.:
Skadete eller tilskitnede koplingskuler blir også
slipt eller rengjøres.

til 4.:
Overflaten til sliteelementene rengjøres med
slipepapir, korning �00-��0, og rengjøres til slutt
med lettbensin eller spiritus.
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3.2 Registrering Alle kjøretøy som kjøres på offentlige veier, må 
registreres. Dette gjelder også for din nye cam-
pingvogn. Registrering skjer på den lokale trafik-
kstasjonen. Ta med følgende til registrering:

- vognkort, del II
- bilforsikringsbevis
- legitimasjon
- ev. registreringsfullmakt

Husk ev. å bestille merkene for topphastighet 
�00 km/t

3.3 Periodisk kjøretøy-
kontroll

Det finnes ingen periodisk kontroll for camping-
vogner i Norge i dag. Det anbefales imidlertid 
en uforpliktende visning annenhvert år som en 
del NCC-avdelinger (Norsk Caravan Club-av-
delinger) tilbyr sammen med Biltilsynet / Sta-
tens vegvesen.

Understellsnummer

Understellsnummeret har �� tegn og kan leses 
fra høyre. Det er plassert enten framme på høyre 
side på tilhengerfestet (modellene �00–650) eller 
på fremre tverrbjelke på høyre side (modellene 
��0/�50). Dessuten er understellsnummeret 
stanset inn på fabrikasjonsskiltet. Ha understells-
nummeret klar ved spørsmål eller besøk hos din 
forhandler.

Fabrikkskilt

Nr. på generell typegodkjenning

Understellsnummer

Tillatt totalvekt

Tillatt aksellast, aksel �

Tillatt aksellast, aksel �
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3.4 Vekt samt tilhørende 
definisjon

Definisjon av vekt for campingvogner

For beregningen av massene (vektene) og den der-
av resulterende lasten for øvrig for campingvogner 
gjelder EU-direktiv 9�/��/EF på europeisk plan. De 
fleste forskriftene er iht. standard DIN EN 1645-2. 
Nedenfor finner du en forklaring på begrepene og 
beregningsgrunnlagene som er brukt.

1. Teknisk tillatt totalvekt (t.t.t.)
Det er Hobby-Wohnwagenwerk som fastslår den 
teknisk tillatte totalvekten. Vekten er blitt fastsatt 
etter grundige beregninger og forsøk og må av 
sikkerhetsmessige årsaker aldri overskrides.

2. Vekt i kjøreklar tilstand
Vekten i kjøreklar tilstand tilsvarer bilens egenvekt 
inkl. fabrikkmontert standardutstyr samt basisut-
styr som gass, vann og kabeltrommel.

3. Basisutstyr
Basisutstyr består av samtlige utstyrsgjenstander 
og væsker som er nødvendige for sikker og riktig 
bruk av kjøretøyet. Til dette hører vekt for gass, 
vann og elektrisk (se �3.3 for sammensetningen)

4. Tillatt last for øvrig
Tillatt last for øvrig tilsvarer differansen av ”teknisk 
tillatt totalmasse” og ”massen i kjøreklar tilstand”. 
I denne differansen inngår vekt for passasjerer, 
ekstrautstyr og personlig utstyr.

5. Ekstrautstyr
Ekstrautstyr omfatter alle spesialønsker eller ut-
styrsgjenstander montert av Hobbyfabrikken eller 
forhandleren i tillegg til standardutstyr.

Vekten i kjøreklar tilstand er basert på en seriemes-
sig utstyrt bil. Ved montert ekstrautstyr vil denne 
vekten øke tilsvarende.

Vi anbefaler å veie campingvognen på en kalibrert 
bilvekt når campingvognen brukes for første gang. 
På denne måten kan du finne ut maks. tillatt last for 
øvrig for din egen bil samt tilhørende utstyr.
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Skadete eller deformerte deler skal 
skiftes ut umiddelbart. Det er ikke 
tillatt å reparere deformerte trekkbjel-
ker.

Trekkbjelker / langs-
gående vanger

3.5 Støtteben

Se si teme di aver sovraccaricato il
veicolo, questo dovrebbe essere
pesato su una pesa pubblica.

Un sovraccarico può comportare una
foratura o addirittura lo scoppio dei
pneumatici! Il veicolo, inoltre, potrebbe 
sfuggire al controllo del conducente. 
Si mette così a rischio l‘incolumità pro-
pria e quella di altri utenti del traffico.

Støttene er i området bak og fremme under
campingvognen.

Drei ut støttene
• Kjøretøyet parkeres så vannrett som mulig.
• Ved myk bakke legges underlag under
 støttebena for å sikre campingvognen mot å 

synke.
• Drei ut støttene.

Støttene dreies inn
• Støttene dreies med veiv i vannrett posisjon.

Støttebenets sveiv befinner seg framme i flaske-
kassen og er festet med klips nederst på gulvet.

Støttene må kun brukes til å støtte
og ikke til å sentrere eller løfte.
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3.7 Stabilisatorkobling

�

3.6 Stigtrinn

Regole per salire e scendere dal caravan

• Sett stigtrinnet utenfor campingvognens in 
   ngang.
• Fare attenzione che il gradino sia su una
 superficie stabile per evitare il capovolgimento
 dello stesso.

Fare attenzione alle diverse altezze
dei gradini e che la superficie sia
stabile e piana. 

Låse
• Parkeringsbremsen trekkes oppover i grepet
 (�) til den stopper. Gjennom gasstrykkfjæren
 trykkes parkeringsbremsespaken i slutt-
 posisjon.

Løsne
• Parkeringsbremsespaken trykkes tilbake i
 utgangsposisjon.

Komponentene til bremseanlegget er bestanddel
av den generelle driftstillatelsen.
Hvis du forandrer på komponentene til bremse-
anlegget, utgår driftstillatelsen. Endringer er kun
mulige med tillatelse fra produsenten.

Bil + tilhenger parkeres eller  
stanses

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

Husk tilstrekkelig kjøling av bremsene 
når du kjører ned fra fjellet. Bruk lav 
gir i trekkbilen og kjør sakte nedover. 
Det er en god idé på de steder, der 
det kan la seg gjøre, å gi gass slik at 
bilen trekker og bremsen på cam-
pingvognen slipper. Bruk alltid par-
keringsplasser og møteplasser for å 
kjøle bremsene.

Bremseanlegget til campingvognen skal kontrol-
leres senest etter en ytelse på ca. �000 km. Hvis
kulekoplingen ikke lar seg skyve inn for hånd mer 
enn en tredjedel (ca. 30 mm) av den brukbare
friløpslengden, må bremseanlegget innstilles.
Disse arbeidene skal gjentas i avstander på
5000 km, men minst en gang i året.
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4. Hjul, dekk
4.1 Dekk

4.2 Dekktrykk

2 3�

Campingvogner med boggiaksel kan 
ha økt dekkslitasje grunnet dekktype.

Bruk kun dekk som er tillatt i de
tillatelsestekniske papirene. Andre
dekkstørrelser får kun brukes etter tillatelse fra
produsenten.

• Kontroller dekkene regelmessig med hensyn til 
jevn profilslitasje, mønsterdybde og ytre ska-
der.

• Bruk alltid samme type dekk (f. eks. sommer- 
eller vinterdekk).

• Nye dekk kjøres forsiktig inn i ca. �0 mil slik at 
de har optimalt veigrep.

Dekktrykket til alle dekk og reservehjulet (spesia-
lønske) kontrolleres ca. alle fire uker og før lange
kjøreturer.

Ved kontroll av dekktrykket gjelder
• Alle fire uker, senest alle tre måneder og før
 hver bruk kontrolleres dekktrykket og  ko r-

rigeres.
• Hvis det ikke er til å unngå å kjøre med for
 lavt dekktrykk (fra campingplass til neste
 bensinstasjon), bør topphastigheten være
 maksimalt 20 km/t.
• Dekktrykket til trekkvognens bakhjul økes med
 0,2 bar.
• Kontrollen må skje på kalde dekk.
• Ved kontroll eller korrigering av varme dekk
 må trykket være 0,3 bar høyere enn ved
 kalde dekk.

Ved dekktrykket gjelder
- Riktig dekktrykk (�)
- For lavt dekktrykk (2)
- For høyt dekktrykk (3)

For lavt dekktrykk fører til overheting
av dekket. Dette igjen kan føre til
alvorlige skader på dekket.
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Alder på dekk

Alder på dekk må ikke overskride 6 år. Etter 6 
år vil campingvognen miste forutsetningene for 
å kunne kjøre med �00 km/t, dessuten begyn-
ner materialet å bli dårlig pga. aldring og lengre 
lagringstid. Den firesifrede DOT-koden som står 
oppført på dekkets sidevegg, forteller når dekket 
er produsert. De to første sifrene angir produks-
jonsuke og de to siste sifrene produksjonsår. 

Eksempel:
DOT 4506 betyr uke 45 i produkjonsår 2006.

Dekkdimensjon 195/70 R 15 C er ikke 
tillatt ved bruk av kjettinger.

4.3  Mønsterdybde og 
 alder på dek

Anbefaling fra dekkprodusenten

• Etter 6 år skiftes dekkene, uavhengig av  dekk-
dybden.

• Sterke støt mot fortauskant, slaghull eller
 andre hindringer må unngås.

For riktig dekktrykk, se tabell hjul/
dekktrykk i kapittel „Tekniske data“ 
eller klistremerker i gasskassen og på 
hjulkapslene.

Ved bruk av kjettinger les nøye bruksanvisningen 
til kjettingprodusenten.

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

Dekk eldes også når de brukes lite
eller når de ikke brukes.
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4.4 Felger Bruk kun felger som er angitt i den generelle
driftstillatelsen. Hvis du ønsker å bruke
andre felger, bør du være obs på følgende:

Ved bruk av andre felger gjelder

-  Størrelse
-  Type
-  Innpressingsdybde og bæreevnen må være
 tilstrekkelig for den tillatte totalvekten.
-  Konusen til festeskruen må tilsvare felgtypen.

Endringer er kun mulig med tillatelse
fra produsenten.

Nøyaktige angivelser finner du i
den generelle driftstillatelsen.

For galvaniserte hjulbolter gjelder
-  Galvaniserte hjulbolter skal først trekkes til
 etter 50 km, så alle 500 km.

Tiltrekningsmomenter
- For stålfelger:   ��0 Nm
- For aluminiumsfelger:  �20 Nm

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

�

��
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Forberede hjulskifte

• Foreta hjulskiftet med tilkoplet trekkvogn om  
mulig.

• Kjøretøyet + tilhengeren parkeres på så jevn og  
fast bakke som mulig.

• Ved dekkskade på offentlige veier slå på  v a r -
selblinklys og sett ut varseltrekant.

• Trekkvogn: Trekk til håndbrekk, ha hjulene i rett 
frem posisjon, sett bilen i gir eller velg P-stilling 
ved automatgir.

• Campingvogn: Trekk til håndbrekk, behold støt-
tehjulet i kjøreposisjon, deaktiver stabiliserings-
innretning. (NB! Åpnes ikke fullstendig.)

• Ta frem hjulkile (1) fra flaskekassen.

• Hjulkile (�) plasseres fremme og bak på det in-
takte hjulet for å sikre campingvognen.

• Hjulbolter skrus løs med en og bare en omdrei-
ning før campingvognen jekkes opp.

• Reservehjulet (spesialønske) (2) kan lagres frem-
me i campingvognen ved gasskassene (spesiell 
holdeinnretning kreves).

Hvis campingvognen har lettmetall-
felger, må en passe på at en har 
passende galvaniserte hjulbolter som 
passer til felgen ved montering av 
reservehjulet på stålfelger.
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Varselshenvisninger til hjulskifte

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

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

Støttene må ikke brukes som jekk!

Jekken er ingen standard, og
er derfor ikke inkludert i leveringsom-
fanget.

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

Skifte hjul

• Egnet jekk settes ved akselrør til svingstang-
gruppe eller ved lengdedrager i området til

 akselfastgjøringen til hjulet som skal skiftes.
• Ved campingvogner med tandemaksel settes
 jekken alltid under den bakerste akselen.
 Det anbefales å bruke en hydraulisk jekk
 (ikke i leveringsomfanget).
• Ved myk undergrunn legges stabile underlag
 under jekken, f. eks. en planke.
• Kjøretøyet løftes helt til hjulet befinner seg 2
 til 3 cm over bakken.
• Plasser veivjekken på nytt om den skulle stå på 

skrå under jekking.
• Fjern hjulbolter og ta av hjulet.
• Reservehjulet settes på hjulnaven og 
 sentreres.
• Hjulbolter skrus inn og trekkes lett til på kryss.
• Jekken senkes og fjernes.
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Dekkreparasjonssett

Dekkreparasjonssettet må ikke brukes hvis dekket 
ble skadet ved kjøring uten luft. Små stikkskader, 
spesielt i løpeflatene til dekkene, kan tettes med 
dekkreparasjonssettet. Fremmedlegemer (f. eks. 
skrue eller spiker) må ikke fjernes fra dekket. 
Dekkreparasjonssettet kan brukes ved utetempe-
raturer inntil ca.-30 °C.

A Rist flasken. Påfyllingsslangen (1) skrus på
 flasken (folielukkingen blir gjennomstukket ved
 dette).

B Ventilklaffen skrus av dekkventilen.
 Ventilinnsatsen (2) med ventilutdreier (3)
 skrus ut. Ventilinnsatsen (2) må ikke legges i
 sand eller skitt.

C Lukkestuss (4) trekkes av fra påfyllingsslangen
 (�). Påfyllingsslangen skyves på dekkventilen.

• Hjulbolter trekkes til jevnt med hjulkrysset.
 Den fastlagte verdien til tiltrekningsmomentet
 til hjulboltene er ��0 Nm for stålfelger og
 �20 Nm for aluminiumsfelger.
• Håndbrekket løsnes og stabiliseringsinnretningen 

aktiveres igjen.

Du bør alltid ha et reservehjul som er 
klart til bruk. Sørg øyeblikkelig for å få 
nytt hjul etter hjulskift.
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D Påfyllingsflasken med påfyllingsslangen
 holdes nedover og trykkes sammen. Hele
 flaskeinnholdet trykkes inn i dekket.
 Påfyllingsslangen (�) trekkes av, og 
 ventilinnsatsen (2) med ventilutdreieren (3)
 skrues fast inn i dekkventilen.
E Luftpåfyllingsslange (5) skrues på dekkventi-

len.
 Pluggen (6) settes inn i stikkontakten til  

sigarettenneren. Dekket pumpes opp (7). Den 
elektriske luftpumpen må ikke brukes lengre 
enn 8 minutter. Fare for overopphetning!  Hvis 
lufttrykket ikke kan oppnås, kjøres  k j ø -
retøyet ca. �0 meter frem eller tilbake, slik at 
tetningsmiddelet kan fordeles i dekket. Gjenta 
pumpeforløpet. Fortsett kjøringen umiddelbart 
slik at tetningsmiddelet kan fordeles i dekket.

 Topphastighet er maks. 80 km/t.
 Kjør forsiktig, spesielt i svinger.
 Etter �0 minutters kjøring kontrolleres
 dekktrykket. Hvis dekktrykket er sunket under
 denne minsteverdien (8), må du ikke fortsette 

turen. Hvis minsteverdien fortsatt vises (8), 
stilles dekktrykket riktig ifølge dekktrykkskilt i 
gasskassen. Kjør forsiktig til neste verksted og 
bytt dekk.

F  Vedlagt klistremerke må klebes på i førerens
 synlige område på kombinasjonsinstrumentet.
 Brukt dekkreparasjonssett dumpes hos en ser-

vicestasjon.

Ulykkesfare: Hvis lufttrykket som 
kreves, ikke kan oppnås denne gan-
gen heller, er dekket for hardt skadet. 
I dette tilfellet kan dekkreparasjons-
settet ikke muliggjøre den krevende 
tetningen. Derfor må du ikke kjøre 
videre. Ta kontakt med en servicesta-
sjon eller service-24t.

Ulykkesfare: Få nye dekk hos neste
servicestasjon.
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5. Bodel utvendig

5.1 Ventilasjon/luftavtrekk

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

Les nøye gjennom merknadene på 
dekslene. Dekslene må bare brukes 
ved elektrisk drift om vinteren.. 

For tvangsbeluftningen gjelder

Den riktige luftsirkulsjonen i campingvognen  
er en forutsetning for en behagelig bokomfort.  
I campingvognen er det integrert en trekkfri  
tvangslufting i gulvet og en tvangslufting i takhet-
ten som ikke må bli hemmet i virkemåten.
Tvangsluftingen av kjøleskapet kan lukkes med  
tilsvarende tildekninger såfremt disse ikke drives  
med gass.

Matlaging, bløte klær osv. fører til 
vanndamp. Dessuten skiller vi ut opptil 
35 g vann per person per time. Derfor 
er det viktig med ekstra lufttilførsel og 
-avtrekk gjennom vinduer og takvin-
duer, alt avhengig av relativ luftfuktig-
het (se også «Vinterdrift»). 

Sikkerhetsventilasjonen må aldri luk-
kes, verken helt eller delvis.
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Kjøleskap

Kjøleskapet forsynes med frisk luft utenfra
gjennom gitter for å oppnå en tilstrekkelig
kjøleytelse. Gitter for luftinntak (�) er nede på
kjøretøyets ytre vegg. Luftegitter for avgass
befinner seg over beluftningsgitteret (2).

Blokkerte luftegitter kan medføre  
kvelingsfare. Luftåpningene må derfor 
ikke blokkeres.

Ved vinterdrift skal det brukes  
vinterdeksel. Disse får du kjøpt hos  
forhandleren din.

Ved svært høye utetemperaturer
anbefales det å fjerne luftingsgitteret. 
Dermed oppnås en høyere luft- 
gjennomstrømning på kjøleskapet, og 
kjølingen forsterkes.

Fjerne luftingsgitteret
• Skrue (3) dreies til anslag mot venstre.
• Luftingsgitteret trekkes først forsiktig til
 venstre.
• Til slutt fjernes luftingsgitteret.

Oppvarming

Oppvarmingen forsynes med frisk luft nedenfra
gjennom en lufteluke.
Oppvarmingens utblåsningsluft føres ut gjennom
en kamin. Kaminen befinner seg på taket på
campingvognen (�).

Ved blokkerte kaminåpninger
oppstår kvelingsfare.
Luftinntak og avtrekk
må derfor ikke blokkeres.

Ved vinterdrift må en sørge
for fri kaminavtrekk.



05-3

5.2 Bilnøkler

Konstant tetthet av bagasjeluken er 
bare mulig hvis klaffen sitter fast i alle 
låsene når den lukkes. Feil lukking av 
klaffen kan føre til stadig deformasjon 
av klaffen, spesielt når campingvog-
nen verken kjøres eller brukes.

Lukke
• Dra klaffen oppover og lukk igjen.
• Trykk mot klaffen øverst til venstre og høyre  
 slik at den sitter fast i låsene.
• Lås låsen ved å vri nøkkelen.

Bagasjeluke
Åpne
• Luken i låsområdet trykkes kraftig innover
 for hånd.
• Låsen låses opp med nøkkelen.
• Luken åpnes oppover eller nedover.

Følgende nøkler leveres med campingvognen:
- To nøkler, passende for følgende
 låser:
 - Inngangsdør
 - Serviceluker
 - Toalettluke

Inngangsdør
Åpne
• Lås opp låsen ved å vri nøkkelen.
• Dra i dørhåndtaket.
• Åpne døren.

Lukk
• Lukk døren.
• Nøkkelen dreies til en hører at låsen låses.
• Nøkkelen dreies tilbake i loddrett posisjon
 og trekkes ut.

For å unngå skader på låsen og
dørkanter må den innvendige  
dørvrideren stå vannrett og ikke på
skrått oppover.

Inngangsdøren er rømningsveien i
et nødtilfelle. Derfor må døren aldri
låses utenfra.
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Gasskasse

Åpne

• Låsen (�) låses opp med nøkkelen.
• Ta i grepet og åpne lokket.

Lukk

• Senk lokket, drei tilbake og trykk inn låsen.
• Låsen låses med nøkkelen.

Toalettluke

Åpne

• Låsen låses opp med nøkkelen (�).
• Begge knapper (� og �) trykkes og luken
 åpnes.

Lukk

• Luken dreies tilbake til den låses fast.
• Låsen låses med nøkkelen (�).

Utvendig stikkontakt

Åpne

• Dekklaffen gripes fatt i nede (�) og trekkes
 oppover.

Lukk

• CEE-plugg (�) trekkes ut.
• Dekklaffen (�) trykkes nedover til den låses
 fast.
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5.3 Utvendig speil

5.4 Takgrindramme

For tilhengerdriften må trekkvognen være
utrustet med to ytre speil. De ytre speilene må
garantere at det kan sees tilstrekkelig inn i
kjørebanen ved siden av tilhengeren.

Av sikkerhetsmessige grunner må de 
ytre speilene på trekkvognen stilles inn 
før enhver tur.

For kjøpet av hjelpespeil gjelder

• Vognen bør helst tas med ved kjøpet.
• Gjennomfør en tilpasningsprøve på stedet.
• Kontroller om speilet er egnet for kjøretøyet
 og for sitteposisjonen til føreren.
• Hjelpespeilene bør være EU-typekontrollert
 og dermed tilsvare EUs retningslinjer.

Ved lasting av takgrinden gjelder

• Kun lette bagasjestykker lagres på taket.
• Taklasten surres tilstrekkelig og sikres mot å
 skli eller å falle ned.
• Ikke belast taket for tungt. Med tiltagende
 taklast blir kjøreatferden dårligere.

Maksimal totalbelastning er 50 kg.

Vær oppmerksom på maksimal tillatt 
aksellast ved belastning. Taklastens 
mål kommer i tillegg til høyden på 
kjøretøyet. I førerhuset legges godt 
synlig en notis over totalhøyden. På 
denne måten slipper du beregninger
ved broer og porter. Avgasskamin må 
ikke tildekkes.
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Kjør bare når inngangsdøren er 
lukket.

5.5 Inngangsdør

Åpne
• Bolten dreies i retning dørhengsel.

Slik kan også døren åpnes innenfra
hvis døren er låst utenfra.

Lukke
• Bolten dreies i retning bort fra dørhengsel.

Inngangsdøren er rømningsveien din
i nødtilfeller. Derfor må døren aldri
sperres fra utsiden.

Døroverdel

Rammer (�) og underdel (�) til inngangsdøren
kan lukkes ved åpen dør. Ved dette må
overdelen (3) til døren låses opp fra rammen
etter åpning.

Låse opp døroverdel

• Bolten (�) skyves i retning dørhengsel og
 trykkes utover. Døroverdelen låses opp og
 åpnes utover.
• Bolten (�) hopper tilbake i grunnstilling hvis
 den slippes.
• Døroverdelen åpnes helt og trykkes mot
 kjøretøyets vegg. Ved dette hopper låsingen
 (5) til døren i motstykket (�) på kjøretøyets
 vegg og forhindrer at døroverdelen går igjen.
• Dørramme og døroverdel kan nå svinges
 tilbake og lenes inntil, avskilt fra døroverdelen.

Låse døroverdel

• Døroverdelen (3) trykkes mot dørrammen (�)
 til låsen låses fast.
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6. Elektroinstallasjoner

6.1 Sikkerhetshenvisninger
Elektroinstallasjoner i HOBBY-campingvogner er 
utført etter gjeldende forskrifter og normer.

En må være oppmerksom på:
• Aldri fjerne sikkerhetsinstrukser og advarsler i 

form av skilt på elektriske komponenter.
• Installasjonsrommene rundt innfelt  

elektrisk materiell som sikringsfordelinger, 
strømforsyninger osv. må ikke brukes som 
ekstra stuverom. 

• Hvis campingvognen er utstyrt med et  bat-
teri:

 Det er bare tillatt å montere akkumulatorer med 
bundne elektrolyter (gelbatterier).

• Før du tilkopler eller frakopler batteriet, skal alle 
�2 V-apparater være slått av.

• Arbeider på elektriske anlegg må bare utføres 
av autoriserte verksteder.

• Livs- og brannfare ved uriktige arbeider med 
elektriske installasjoner.

• Ved tilkopling av campingvognen til 230 V-
nettet må det kun brukes en stikkledning på 
maks. 25 m (3 x 2,5 mm²) med CEE-støpsler og 
kopling. Ved bruken av kabeltromler dras hele 
kabelen ut, ellers stor brannfare for stikklednin-
gen. (Brannen som blir forårsaket av induksjon 
og oppvarming av stikkledningen som resultat 
av dette.)

• Alle campingplasseierne i Europa er forplik-
tet til å utstyre elektriske koplingspunkter for 
campingvogner med en jordfeilbryter. Det an-
befales imidlertid å kople inn en jordfeilbryter 
i tilledningen. Dette gjelder også for utvendige 
stikkontakter i bolighus.
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6.2 Betjeningspanel

 

Knapper   Funksjon

1  Varmtvannsbereder  Slår av og på varmtvannsberederen – funksjonskontroll med rød LED.
2  Elektrisk gulvvarme 
 (ikke standardutstyr)  Slår av og på elektrisk gulvvarme – funksjonskontroll med rød LED.
3  Forteltlykt   Slår av og på forteltlykten.
4  Veggbelysning  Slår av og på belysningen
     Ved å trykke denne tasten, aktiveres dimmefunksjonen. Regulering av   
     lysnivået opp og ned.
5  Kjøkkenbelysning  Slår av og på belysningen.
6  Spotlights rundt hele 
 sittegruppen  Slår av og på belysningen.
7  Taklampe   Slår av og på belysningen.
     Ved å trykke denne tasten, aktiveres dimmefunksjonen. Regulering av   
     lysnivået opp og ned.
8  Indirekte belysning  Slår av og på belysningen (oppe).
9  Indirekte belysning 2 Slår av og på belysningen (nede).
10 Vanntank   Vanntankens nivåmåler
11 Hovedbryter  Trykk kort (1 x) på knappen.
 Slår av alle forbruksapparater som er tilkoblet via systemet. Lagrer   
 koblingstilstand (slått av/på eller dempet). Varmtvannsbereder og elek-  
 trisk gulvvarme forblir tilkoblet.
 Når du igjen trykker på knappen, er det mulig å slå på belysningen slik-   
 den har vært lagret.
 Når du trykker på knappen og holder den nede i 5 sekund mens du slår  
  av, vil alle forbruksapparatene som er tilkoblet via systemet, frakobles.  
  Dette gjelder også for varmtvannsberederen og elektrisk gulvvarme. 
 (Minnet tilbakestilles.)
Generell informasjon  Hovedbryteren deaktiverer kun de forbruker som er tilkoblet via systemet. 
    Det er ikke mulig å styre eller til-/frakoble lamper og andre forbukere, f. eks.  
    kjøleskap, vannpumpe osv.

12
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Annet panel 1
Soverom

Knapper   Funksjon
Venstre   Slår av og på ekstra spotlight til venstre av sengen.
    Ved å trykke denne tasten, aktiveres dimmefunksjonen. 
    Regulering av lysnivået opp og ned.
Midten   Slår av og på taklampen over sittegruppen.
    Ved å trykke denne tasten, aktiveres dimmefunksjonen. 
    Regulering av lysnivået opp og ned.
Høyre    Slår av og på spotlights til høyre av sengen.
    Ved å trykke denne tasten, aktiveres dimmefunksjonen. 
    Regulering av lysnivået opp og ned.

Knapper   Funksjon
Venstre   Slår av og på spotlights over Porta Potti.
Midten   Uten funksjon
Høyre    Slår av og på baderomslampe.

Annet panel 2
Baderom

 

 

Fjernkontroll
    Ved hjelp av fjernkontrollen kan betjeningspanelet brukes individuelt  
    (ikke standardutstyr, men tilgjengelig som ekstrautstyr).
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6.3 Strømforsyning

�

230 V-anlegget sikres med en topolet �3 A-sik-
ringsautomat (�). (Med unntak av ekstra instal-
lasjoner som Ultraheat, varmtvannsoppvarming 
osv. I dette tilfellet installeres det en ekstra topolet 
�6 A-automat.)

Sikringsskap er plassert i klesskapet.

Før campingvognen tilkobles 230 V-nettet, skal 
automaten frakobles ved å trykke ned vippebry-
teren.
Nå er det mulig å koble campingvognen til nettet 
ved hjelp av en stikkledning.

Strømforsyning via nettilkob-
ling

Campingvognen kobles til nettet via 230 V-strøm-
inntaket CEE som befinner seg på bilens utside.

Campingvognen blir elektrisk forsynt over  
følgende tilkoplinger:
-  230 V nettilkopling 50 Hz
-  via trekkvognen ved tilkopling til �3-polet 

plugg (begrenset funksjonsomfang)
-  via et installert hjelpebatteri (spesialønske).  

Alle �2 V-apparater som bl.a. belysning og  
vannforsyning kan brukes.



06-5

Fordeling av sikringer 
450 VA-strømforsyning
Ved �50 VA-strømforsyningen skal sikringene 
være plassert som vist på bildet.

Rekkefølge fra venstre til høyre:

�. strømkrets � / �5 A
2. strømkrets 2 / �5 A
3. strømkrets 3 / �5 A
�. strømkrets � / �5 A
5. strømkrets 5 / 7,5 A til vannforsyning, stekeo 
 vn osv.
6. strømkrets � / �5 A til laderegulator ikke via  
 skillerelé

Feilplasserte sikringer må plasseres på riktig 
sted.

 
Falsch gesteckte Sicherungen müs-
sen umgesteckt werden.

For nettilkoplingen gjelder

• Campingvognen må bare tilkoples til 230 V-nettet 
via stikkledningen 3 x 2,5 mm² på maks. 25 m 
med CEE-støpsel og kopling. Kabelen i kabelt-
romler skal dras helt ut, ellers stor brannfare for 
stikkledningen. (Brannen som blir forårsaket av 
induksjon og oppvarming av stikkledningen som 
resultat av dette.)

• Etter tilkoplingen kan sikringsautomaten slås på 
igjen ved å trykke opp vippebryteren. Hvis det er 
installert en jordfeilbryter (spesiell installasjon) i 
campingvognen, skal denne kontrolleres regel-
messig ved å bruke kontrollknappen.

• 230 V-nettet i campingvognen er beregnet på 
en totaleffekt på 2300 W. Ved tilkopling av flere 
apparater som vannkoker osv. bør du være obs 
på at denne effektverdien ikke overskrides når 
kjøleskap, varmtvannsbereder osv. allerede er i 
bruk.

Ved strømdrift via en kabeltrommel må 
kabelen dras helt ut da det kan føre til 
induksjon som igjen kan føre til opphe-
ting eller til og med kabelbrann.
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6.4 Funksjon til strømforsyningsenheten

Husk separat informasjon for utstyret 
„autarkpakke“ som er vedlagt bilpa-
pirene.

Denne campingvognen er seriemessig 
ikke konstruert for intern batteriforsyning.

Hvis det brukes et hjelpebatteri, må dette er-
stattes med samme type og samme spesifikas-
jon som det opprinnelige hjelpebatteriet eller 
som oppgitt av produsenten.

Trekkbilen skal alltid frakobles camping-
vognens elektriske system før lavspent-
forsyningen tilkobles campingvognen.

Omkoplingen fra batteridrift til nettdrift skjer auto-
matisk med en gang det finnes en nettilkopling.
Strømforsyningsenheten omformer den eksterne 
nettspenningen med en omformer for �2 V-ap-
paratene.
Alle lys i campingvognen er �2 Volt-lys. Det er bare 
større elektriske apparater som varmtvannsbere-
der, mikrobølgeovn, klimaanlegg osv. som er 230 
Volt-apparater.
Unntak: 230 Volt-lys finnes delvis i modell Land-
haus.

Campingvognen har også en kombinert
utvendig stikkontakt med antennetilkopling. Her
kan det f. eks. tilkoples et tv-apparat i forteltet.
Den integrerte antennetilkoplingen kan brukes
alt etter ønsket kopling enten som inngangs- eller 
som utgangsbøssing. Nærmere informasjon får du 
hos Hobby-forhandleren.

Drift via batteriet

Under kjøringen overtar batteriet til trekkvognen
forsyningen av �2 V-apparatene hvis kontakt 9
til det �3-polige pluggsystemet i trekkvognen
er i bruk.
�2 V-driften bør slås av ved lengre stopp og pauser 
for å unngå at bilbatteriet tømmes. Kjøleskapet vir-
ker bare i �2 volt-drift når motoren til trekkvognen 
er påslått. Kontakt �0 og �� i �3-polet plugg.
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6.5 Trumavent varmluftvifte

�

3� �2

�

bilde 3

bilde 2

bilde �

Campingvognen er utrustet med et varmluftsan-
legg alt etter utrustning. Dette fordeler varm-
luften til oppvarmingen av hele det innvendige
rommet. Den ønskede ytelsen kan stilles inn på
knappen. Knappen (1) befinner seg i 
kamindekselet (2) (bilde � og 2).

Utførelse med turtallauto-ma-
tikk 12V

Håndregulering
• Bryter bringes i stilling (�) (bilde 3).
• Ønsket ytelse stilles inn på dreieknappen (�).

Av
• Bryter settes i stilling (2).

Automatikkdrift
• Bryter settes i stilling (3). Ytelsen tilpasser seg
 trinnløst til varmeavgivelsen til oppvarmingen.
 Toppytelsen kan begrenses med knappen.
 Reguleringen mellom denne verdien og
 langsomtløp skjer automatisk.

Hvis luftytelsen avtar eller driftsstøyen 
økes, er luftehjulet tilskitnet. Generelt 
tas kamindeksel og avgassrør av et-
ter ca. 500 driftstimer, og viftehjulet 
rengjøres forsiktig med pensel.
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6.6 Skifte baklyspærer
Fjern beskyttelseskappen forsiktig med en skru-
trekker.

Nå er det mulig å løsne baklyset fra lysplaten. 

Fjern så bøylen ved å løsne skruen.
 

Løsne de fire festeskruene med en 
stjerneskrutrekker.

 
Ta og skift pærene.
Baklyset settes sammen i omvendt rekkefølge.
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6.7 Koplingsskjema innvendig

Modeller Excellent / Prestige

Lyssystem Hobby 2007
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6.8 Koplingsskjema utvendig
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Stikkontakt Jäger 13-polet

Visning fra tilkoplingssiden

Kontakter til stikkontaktene
iht. DIN 1648-1:97

Kontakt  Strømkrets

 � Blinklys, venstre
 2 Tåkelys
 3 Masse (for strømkrets � til �)
 � Blinklys, høyre
 5 Høyre baklys, sidelys,     
 sidemarkeringslys og skiltlys
 6 Bremselys
 7 Venstre baklys, sidelys,     
 sidemarkeringslys og skiltlys
 9 Strømforsyning (permanent pluss)
�0 Strømforsyning, tenningsbryter styrt
�� Masse for strømkrets �0
�2 Masse for tilhengergjenkjenning
�3 Masse for strømkrets 9
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6.9 Belysning i campingvognen 
 Kan reguleres via betjeningspanelet

Hjørnehylle med integrert lyskonsoll kan regu-
leres separat.

Halogenspotlights rundt hele sittegruppen (fra 
Excellent)

Indirekte belysning mellom tak og overskap i 
sittegruppe og kjøkken med spotlight som ekstra 
lys.
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Indirekte belsyning over vinduene i sittegruppen

Taklampe over sittegruppe (kan dimmes)

Klesskapbelysning
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6.10 Elektrisk gulvvarme
   (ikke standardutstyr, bare etter ønske)

Gulvvarme er plassert på gulvets midterste gåom-
råde. Den har en bredde på 60 cm. Lengden er 
avhengig av bilen. Gulvvarmen brukes ikke til 
oppvarming av gulvet, men skal forhindre varmetap 
fra gulvet.

Slå på gulvvarme 24 V
Der Schalter befindet im Servicepannel

Tekniske data:
Spenning 2� V~ fra egen transformator 230 V / 
2� V
Effektbehov er mellom �50 W og 320 W avhengig 
av karosserilengde.
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7. Bodel innvendig

7.1 Åpne og lukke dører og skap

Møbeldører
Dørhåndtak baderom
  

Møbeldører med dreieknapp
Klesskap
  

Overskap med grep

Åpne
• Trekk i håndtaket til døren er åpen.

Lukk
• Trykk inn overskapsdøren med håndtaket) til du 

merker at døren er lukket.

Før du starter å kjøre, må alle dører
lukkes riktig. Slik unngås det utilsiktet 
åpning under kjøring og at gjenstander 
faller ut.
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7.2  Mediaoval (dreibart TV-skap og barskap)

Dreibart TV-skap med tilkoblingsmulighet for �5‘‘ 
LCD-flatskjerm-TV samt LED-belysning. Tilko-
bling i L-delen på kjøkkenet.

Mulig å oppheve blokkering av mediaoval for å 
dreie over integrert sperre (�).

�
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7.3 Vinduer

� �

Åpningsbare vinduer

Åpne

Det kan stilles inn flere trinn.

• Låsen dreies i loddrett posisjon.
• Vinduet trykkes utover til det høres en klikkelyd. 

Vinduet forblir automatisk i denne stillingen.

Vinduer ved barnesenger er sikret mot 
utilsiktet åpning for å beskytte barna 
mot å falle ned.

Lukk

• Vinduet løftes noe for å dra det ut av
 luftestillingen.
• Lukk vinduet.
• Låsen (�) og (�) dreies i vannrett posisjon.

Seperate rullegardiner som
beskyttelse mot sol og insekter

Rullegardinene er integrert i vindusrammen.
Rullegardinen som beskyttelse mot sol kan låses
fast i forskjellige posisjoner.

Lukke rullegardin som beskyttelse mot 
sol

• Rullegardinen (�) trekkes i bøylen (�) til
 ønsket posisjon og slippes. Rullegardinen er låst 

i denne posisjonen.

Åpne rullegardinen som beskyttelse mot 
sol

• Rullegardinen (�) trekkes i bøylen (�) lett
 nedover og føres så oppover. Rullegardinen
 ruller automatisk oppover.
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Lukke myggnettingen til beskyttelse mot
insekter

• Myggnettet trekkes i bøylen til det
 er helt nede, og slippes. Rullegardinen forblir
 låst i denne posisjonen.

Åpne myggnettingen

• Rullegardinen trekkes i bøylen lett
 nedover, og så føres den oppover.
 Rullegardinen ruller automatisk oppover.

Rullegardinene må ikke slippes
oppover.

Når campingvognen ikke brukes, skal 
rullegardiner og plisségardiner være 
åpnet for å unngå følgeskader.
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7.4 Takvinduer

Panorama-termotakvindu

Termotakvindu i soverom

Sikkerhetshenvisninger

- Ikke åpne takvinduet ved sterk 
vind / regn / hagl osv. samt en 
utetemperatur på –�0 °C.

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

- Ikke trå på takvinduet.
- Før du kjører videre, lukk igjen og 

lås takvinduet. Trekk fra myggnett 
og plissé (hvileposisjon).

- Lukk bare ¾-deler av plisségar-
dinen i sterk solskinn for å unngå 
varmeansamling.

Åpne takvinduet 
Før du åpner takvinduet, sørg for at det er til-
strekkelig plass på utsiden over selve takvinduet. 
Takvinduet kan åpnes opptil 60°. Skyv ejektoren 
på sveiven i pilens retning slik at sveiven kastes 
ut. Drei sveiven i brukerstilling. Åpne takvinduet 
med urviseren inntil ønsket posisjon er nådd. 
Sveiven har et overbelastningsvern som set-
ter inn når du kommer bort i en hindring. Dette 
høres gjennom en skrapelyd i sveiven. Lukk 
takvinduet ved regn og storm. 
 
Lukke takvinduet
Drei sveiven mot urviseren inntil takvinduet er 
stengt. Vri sveiven og trykk den inni sveivboksen. 
Sveiven har et overbelastningsvern som set-
ter inn når du kommer bort i en hindring. Dette 
høres gjennom en skrapelyd i sveiven. I så fall, 
foreta en ny omdreinig inntil sveiven kan trykkes 
inni sveivboksen.

Ventilasjonsgitret må alltid holdes 
åpent. Det må ikke lukkes eller 
tildekkes.

Se etter om takvinduet er stengt før 
du starter turen.
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Plisségardiner 
Trekk plisséens gripelist trinnløst i ønsket po-
sisjon eller inntil låset sitter fast i myggnettets 
gripelist.
 
Lukke/åpne myggnettet 
Ta myggnettets gripelist og dra den mot plissé-
ens gripelist inntil den sitter fast i gripelistene.
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�

7.5 Sittebenker og omgjøring til seng

�

Vær obs på god sikring av bordplate, 
sittebenker og uttrekk samt puter slik 
at ingenting faller ned.

Heve- og senkebordunderstell

Ombygging

• Sitte- og ryggputer fjernes.
• Låsen til bordunderstellet trekkes oppover og 

løsnes.
• Låsen til bordunderstellet trekkes
 innover mot kjøretøyet, og bordet senkes.
• Sitteputene legges på og trekkes sammen
 til midten av bordet.

• Mellomrommene fylles med ryggputene.
 Derved vendes ryggputene(�), og den brede
 siden legges mot veggen.
• Ved kjøretøy med en bredde på �,50 m skal
 ryggputene (�) stikkes inn loddrett i den
 åpningen som forsatt finnes.
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Sengekonstruksjon

Sengeutvidelse for modeller med kort sittebenk.

Høyre rygg

Venstre rygg

Høyre sete
Venstre sete

Høyre sete
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7.6 Barnesenger

• Slå av og på barnesenglampen ved hjelp 
av bjørnens dreibare „nese“. Lampen kan 
dimmes. Det er mulig å ha på nattbelysning 
(„blå ører“).

• Vinduer ved barnesenger er sikret mot utilsiktet 
åpning for å beskytte barna mot å falle ned.

Vær obs på at småbarn kan falle ned 
fra øverste seng. Småbarn bør aldri 
være alene i campingvognen.
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7. Vann

7.1 Vannforsyning Funksjon av vannforsyningen

Kjøkken og toalettrom forsynes med ferskvann
over en nedsenkbar pumpe. Den nedsenkbare
pumpen fungerer elektrisk:
-  Ved tilkopling av campingvognen med
 pluggen til trekkvognen over �2 V-bilbatteriet
-  Ved tilkopling av campingvognen med 230 V-

nettet over transformatoren

For den nedsenkbare pumpen gjelder

-  Den nedsenkbare pumpen er kun egnet for
 vann.
-  Den nedsenkbare pumpen tåler temperaturer
 inntil 60 ºC kun i korte perioder.
-  Tørrkjøring skal unngås.
-  Pumpen må beskyttes mot å fryse.
-  Sterke støt, slag eller sterkt tilskitnet vann kan
 ødelegge pumpen.
-  Den maksimale transportytelsen er 8,5 l/min.
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�

2

Ferskvannstank 22 l med servi-
celuke

Ferskvannstanken kan rulles eller bæres.

Fylle på vann
• Seviceluke åpnes.
• Skrueforbindelse dreies av og den nedsenkbare 

pumpen trekkes ut fra ferskvannstanken.
• Dunken trekkes ut.
• Fyll drikkevann på tanken.
• Ved transport av dunken må den lukkes med
 lokk.

Få ut vann
• Vannkraner “kaldt” eller “varmt” skrus opp.
 Pumpen koples automatisk til ved tilsvarende
 strømdrift.

Tømme tanken
• Serviceluke åpnes.
• Den nedsenkbare pumpen trekkes ut fra
 ferskvannstanken.
• Dunken trekkes ut og tømmes.

Alt etter utstyrsvariant er det mulig å levere med 
integrert fast vanntank.
Ved en 22 l integrert fast vanntank påfylles tanken 
ved hjelp av en påfyllingskopp.

Spillvannstank - trillbar

Spillvannstanken som kan rulles (�), kan skyves
under kjøretøyet ved stående campingvogn. Den
samler opp spillvannet. Volumet er på 22 liter.
Spillvannstanken kan transporteres på hjul og
med et utfoldbart transporthåndtak for å kunne
tømme den på tømmestasjonen.

Under reisen kan spillvannstanken (2) settes
plassbesparende i gasskassen.
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Toaletter med fast benk og
ferskvannstank

Forberedelser før bruk

�.  Åpne servicedøren i campingvognens yt-
tervegg.

2.  Drei avfallstankens tømmingsrør 90 grader 
og fjern forlengelsesrøret til vanntanken (som 
befinner seg under bærehåndtaket nærmest 
tømmingsrøret).

8.2 Spyletoalett

Fast vanntank med nivåmåler (50 l)

1

2

Fast vanntank - standard fra 
540

Tanken har et volum på 50 l.

Påfylling av vann skjer via påfyllingsstussen på 
sideveggen.

Tømming av tank og overløp ved over- 
fylling

Vannet tappes ut ved å skru ut overløpsrøret.
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3.  Drei vannpåfyllingstrakten ut, fjern lokket 
og sett forlengelsesrøret på vannpåfyl-
lingstrakten. Tilføy den oppgitte mengden 
Thetford-sanitærvæske til vanntanken. Dette 
gir en bedre og renere skylling og holder 
vannet i ferskvannstanken friskt.

�.  Fyll vanntanken med rent vann. 

5.  Fjern forlengelsesrøret og sett det på sin 
opprinnelige plass på avfallstanken. 

6.  Ta avfallstanken ut ved å trekke låseanord-
ningen oppover.

7.  Trekk avfallstanken ut til den støter mot an-
slaget. Tipp tanken litt og ta den helt ut.

3

4
XAM

5

4
XAM

5

6 

7

Hold vannivået nedenfor toppen av 
vannpåfyllingstrakten.

 Avhengig av plassen mellom døren 
og avfallstanken kan forlengelses-
røret også festes på døren med en 
krok. Skru lokket tilbake på vann-
påfyllingstrakten og trykk innover 
mot siden av ferskvannstanken.

 Det forblir �50 ml vann i vannpåfyl-
lingstrakten når vanntanken er tom.
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8

9

10

11

 12

8.  Sett tanken loddrett og drei tømmingsrøret 
oppover.

9.  Fjern tømmingsrørets lokk med doseringsbe-
geret på innsiden og tilsett oppgitt mengde 
sanitærvæske i avfallstanken. Væsken fore-
bygger dårlig lukt i avfallstanken og holder 
tankens innside ren. Tillsett etterpå ca. to 
liter vann slik at tankens bunn er helt dekket 
med vann. Sett doseringsbegeret tilbake på 
tømmingsrøret. Drei tømmingsrøret tilbake til 
utgangsposisjonen.

  

�0. Skyv avfallstanken igjen på plass gjennom 
den lille døren.

��. Sørg for at avfallstanken er låst fast i låsean-
ordningen. Lukk servicedøren og lås den.

Bruk
�2. Fyll litt vann i skålen ved å trykke kort på 

spyleknappen eller ved å åpne ventilbladet 
ved å dreie håndtaket mot urviseren. Ditt 
Thetford-toalett er nå klart til bruk.

Doseringsbegeret til tømmingsrøret 
befinner seg ved levering i samme 
pakke som denne bruksanvisningen.

Tilsett aldri sanitærvæske gjennom 
ventilbladet eller toalettskålen. I avfall-
stanken blandes væsken umiddelbart 
med vann.

Skyv avfallstanken aldri inn med 
kraft hvis det ikke lykkes å få den på 
plass. Dette kan medføre alvorlige 
skader.
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�3. �3. Etter bruk åpner du ventilbladet (hvis det 
er lukket ennå) ved å dreie håndtaket mot 
urviseren. Toalettet skylles ved å trykke på 
spyleknappen i noen sekunder. Lukk ven-
tilbladet etter bruk.

Tømming
Avfallstanken har et volum på �9 liter og skal 
tømmes senest når den røde lampen på nivå-
maleren lyser. Indikatorlampen lyser når avfall-
stanken har en restkapasitet på ca. 2 liter som 
tilsvarer ca. 3 anvendelser. Vi anbefaler å tømme 
avfallstanken på et tidligere tidspunkt. 

��. Sørg for at ventilbladet er lukket. Åpne ser-
vicedøren på bilens ytterside. Dra låseanord-
ningen oppover og ta ut avfallstanken.

�5.  Fjern først forlengelsesrøret til vanntanken 
for å unngå at dette mistes mens du tømmer 
avfallstanken.

�6. Plasser avfallstanken vertikalt (det utsving-
bare håndtaket oppe, hjulene nede). Trykk 
håndtaket nedover og før det bort fra avfall-
stanken slik at den låses opp.

�7. Dra håndtaket opp og kjør avfallstanken til 
en godkjent tømmeplass som er beregnet til 
dette formålet. 

La ikke stå vann i skålen når toalettet 
ikke brukes. Dette hjelper ikke mot 
ubehagelig lukt og kan imidlertid føre 
til at toalettet renner over.

For å unngå at toalettet tetter seg, 
anbefaler vi å bruke Aqua Soft, Thet-
fords raskt oppløsende toalettpapir.

Avfallstanken må ikke bli for full.
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�8. Skyv håndtaket tilbake. Drei tømmingsrøret 
opp og fjern lokket fra tømmingsrøret. Ta 
med den ene hånden fatt i avfallstanken ved 
det øverste håndtaket. Ta fatt i det bakerste 
håndtaket med den andre hånden slik at du 
når luftingsknappen med tommelen under 
tømmingen. For å tømme tanken uten at det 
spruter, trykker du forsiktig på luftingsknap-
pen under tømmingen. Skyll tanken med 
rent vann etter at den er tømt. Rengjør også 
ventilbladet med vann.

�9. Gjør toalettet klart til bruk ved behov. Sett 
forlengelsesrøret til vanntanken på sin op-
prinnelige plass på avfallstanken. Skyv avfall-
stanken inn i toalettet og lukk servicedøren.

Oppbevaring
Hvis du ikke skal bruke ditt Thetford-toalett over 
lengre tid, er det viktig å følge nedenstående 
instrukser.

Tøm campingvognens sentrale vannsystem.

20. Åpne ventilbladet ved å dreie håndtaket på 
toalettet mot urviseren. Trykk så på den blå 
knappen til det ikke lenger renner vann i skå-
len. Lukk ventilbladet.

2�. Åpne døren på campingvognens eller bobi-
lens ytterside og drei vannpåfyllingstrakten 
utover. Fjern lokket og tøm vannpåfyl-
lingstrakten ved å dreie den en kvart omdrei-
ning mot urviseren.

22. Ta avfallstanken ut og tøm den på en god-
kjent tømmeplass som er beregnet til dette 
formålet. Følg instruksene for rengjøring og 
vedlikehold.

Trykk ikke på luftingsknappen før 
tømmingsrøret peker ned.

�9

�8

20

2�

22
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8.3 Varmtvannsforsyning med Truma-terme

23. Sett avfallstanken tilbake på plass og åpne 
ventilbladet ved å bevege håndtaket på to-
alettet til venstre.

For godt vann fra berederen gjelder
• Bruk kun vann i drikkekvalitet.

Fylle på varmtvannsberederen
Ved forblander:
• Reguleringsknapp (2) til forblanderventilen
 stilles til anslag på det røde symbolet “hett”.

Ved blandebatteri:
• Varmtvannskran ved forblander åpnes og
 enspakeblander stilles på “varmt”.
• Armaturer må være åpne helt til Truma-termen
 er fylt gjennom fortrengning og hett vann  ren-

ner.

Få ut vann
• Alt etter blandingsarmatur(ene) eller  

forblanderventilens stilling blandes vannet til 
innstillt temperatur.

Før igangsetting bør du lese  bruks-
veiledningen til Truma-termen.

1823
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Skjema til varmtvannsforsyningen

Tømme varmtvannsberederen
• Strøm for vannpumpe avbrytes på hovedbryter
 eller transformator.
• Alle vannkraner åpnes.
• Ev. stilles forblanderventilen på “varmt”.
• Tømmeventil (�) åpnes.
• Kontroller om vannet tømmes ut.
• Etter tømming lukkes tømmeventilen igjen (�)
 (ev. blåses ledningen ut).

Elektrisk drift
• Bryteren (3) på betjeningsdelen settes på
 “På”. Kontrollampen viser driften.
 Vanntemperaturen reguleres på 55 ºC ved
 hjelp av termostaten.
• Effektbehov er på 300 W.

For berederen gjelder
• Slå av apparatet når campingvognen ikke
 brukes.
• Ved frostfare tømmes berederen. Fryst vann kan 

få berederen til å sprekke.
• I kaldtvannsledningen (�) må det ikke monteres
 en returventil mellom bereder og nedsenkbar
 pumpe.
• Ved tilkopling til en sentral vannforsyning eller
 ved sterkere pumper må det brukes en  trykk-

forminsker. Det får kun oppstå trykk inntil �,2 bar i 
termen. I tillegg må det brukes en  sikkerhets-/ 
tappeventil i kaldtvannsledningen (�).

• Det anbefales at vannet fra berederen ikke
 brukes som drikkevann.

Varmtvannsberederen må aldri brukes 
elektrisk uten vanninnhold.

Obs!
Blokkskjema viser kun funksjonsmåten. På
grunn av de forskjellige grunnrissvariantene er
individuelle endringer mulige.
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VForskruinger på gasstrykkregula-
toren har venstregjenge.

9 Gass
9.1 Generelle sikkerhetsregler for bruk av flytende
      gassanlegg

Trykket ved gassdrift er 30 mbar.

Kontroll av gassanlegg
• Flytende gassanlegg må kontrolleres av en
 sakkyndig før første igangsetting.
• Kontrollen av gassanlegget bør gjentas hvert
	 annet	år	av	en	sakkyndig	for	flytende	gass.
• Regulatorer, slanger og avgassføringer skal 

også kontrolleres.
• Vi anbefaler å erstatte sikkerhetsregulatoren og 

slangeforbindelsene senest etter 5 år.
• Brukeren har ansvaret for at kontrollen gjen-

nomføres. Dette gjelder også for kjøretøy som 
ikke er registrert til bruken på offentlige veier.

Installasjoner og endringer
• Installasjoner og endringer på gassanlegget 

skal bare utføres av en sakkyndig.
• Det må bare brukes apparater med likt  

innløpstrykk på 30 mbar.

Regulatorer og ventiler
• Bruk utelukkende spesielle kjøretøys regulato-

rer med sikkerhetsventil. Andre regulatorer er 
ifølge DVWG-arbeidsblad G 607 ikke tillatt, og 
tilsvarer ikke de høye kravene.

• Trykkregulatorer skal ha et fast innløpstrykk  
på 30 mbar. I denne forbindelse gjelder  
kravene i EN �2864, vedlegg D. Regulatorens  
gjennomstrømningsrate skal være �,2 kg/t.
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Bruk aldri bærbare koke- eller varme-
apparater bortsett fra elektriske 
varmeapparater (husk effektbehov). 
Bruk imidlertid ike strålevarmere pga. 
brann- og kvelningsfare.

• Regulator	tilkoples	flasken	nøye	for	hånd.
 Ikke bruk nøkler, tang eller lignende verktøy.
• Ved temperaturer under 5 ºC må du bruke
 avisingsanlegg for regulatorene.

Avgass
• Avgassrøret må være tett og fast tilkoplet til 

oppvarmingen og kaminen. Det får ikke påvise 
skader.

• Avgasser må kunne slippes ut uhindret, og frisk 
luft må kunne slippes inn uhindret. Derfor må

 ingen brøytekanter eller ytterbekledning ligge
 på kjøretøyet. Innsugningsåpningene under
 kjøretøysgulvet må holdes frie og rene.

Før igangsetting
• Luftinger må holdes frie.
• Pipen må ev. befries for snø.
• Sugeåpninger for forbrenningsluft under
 kjøretøysgulvet må befries for smuss og ev.
 snøslaps. Avgassene kan ellers få for høy
 CO-verdi.
• Sikkerhetsluftingene må ikke lukkes.
• Vi anbefaler at et brannslokningsapparat som  

minst inneholder � kg tørt pulver, plasseres ved 
inngangsdøren. Et brannteppe bør plasseres  
nær kokeapparatet. Gjør deg kjent med  
forholdsreglene mot brann som gjelder på  
uteområdet (se �.4 Nødhjelpsutstyr).

Les nøye bruksveiledningene til
apparatprodusentene.
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9.2 Gassforsyning

Gassflaskekasse

Gassflaskekassen	har	2	x	11	kg	propangassflasker	
(1).	Gassflaskene	er	tilkoplet	forsyningsledningen
via en sikkerhetsregulator med slange (2).
Flaskene er festet med remmer (3).

For gassflaskekassen gjelder
•	 Kontroller	festeanordningen	for	gassflasker	

før	turen	starter.	Sett	gassflaskene	i	loddrett	
posisjon og steng ventilene.

• Stram igjen løse stropper.
•	 Hver	gang	flaskene	skiftes,	skal	det	foretas	

en tetthetskontroll av regulatortilkoplingen 
ved hjelp av lekkasjesøkemidler.

•	 Gassflaskekassen	skal	ikke	brukes	til	å	trans-
portere tilbehør (f. eks. fortelt).

•	 Hovedventilen	på	gassflaskene	må	alltid	
være lett tilgjengelig.

•	 Ventilasjonen	på	gassflaskekassen	(spalte	
mellom	bunnen	på	gassflaskekassen	og	
frontveggen) må ikke lukkes.

•	 Lås	gassflaskekassen	for	å	forhindre	at	uved-
kommende får tilgang til den.

Gassflasker	skal	bare	transporteres	i	
gassflaskekasser.

2

3

�

Campingvognen er utstyrt med et    
propangassanlegg. Dette anlegget driver følgende 
apparater:
- Kokeapparat
- Kjøleskap
- Oppvarming
- Ev. varmtvannsbereder
- Ev. spesialtilbehør
- Ev. stekeovn
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Skifte gassflasker

•	 Åpne	klaffen	til	flaskekassen.
•	 Steng	hovedventilen	på	gassflasken.
• Skruv av gasstrykkregulatoren med gasslange 

fra	gasflasken	for	hånd	(venstregjene).
•	 Løsne	festsstropper	og	ta	ut	gassflasken.
• Set	fylte	gassflasker	på	plass	igjen	i	flaske-

kassen. 
• Stram godt igjen festestroppene. 
• Skruv på gasstrykkregulatoren med gasslan-

ge	på	gassflasken	for	hånd	(venstregjenge).

Ikke	røyk	eller	tenn	åpne	flammer	når	
du	skifter	gassflaskene.	Kontroller	
om det slipper ut gass på koblings-
punktene etter at du har skiftet gass-
flaskene.	Dette	gjøres	ved	å	spraye	
lekkasjesøkespray på koblingspunk-
tet.

Stengekraner og ventiler

Kranene brukes til å bryte gasstilførselen til de  
forskjellige apparatene. Kranene er merket med  
etiketter med tilsvarende symboler.

Monteringssted for stengekraner for gass
•	 Disse	befinner	seg	i	kjøkkenblokken	i	øverste	

skuff.

For stengekraner og ventiler gjelder
• Steng alle kraner på gassapparater under 

kjøring.
• Påse at det er ikke tent noe som helst apparat 

når du fyller drivstoff i trekkbilen, parkerer på 
ferjer eller i garasjen.

Ved mistanke om lekkasje i  gassan-
legget, lukk øyeblikkelig stengekra-
nene	i	campingvognen	samt	gassflas-
keventilene	i	flaskekassen.

Ved mistanke om lekkasje, kontakt  
din forhandler eller et autorisert  
verksted for gassanlegg for å avtale  
en kontroll.

En tetthetsprøve må aldri gjennomfø-
res	ved	åpen	flamme.

Symbolene på stengekranene
for gass betyr følgende:

Oppvarming Stekeovn Gassovn Kjøleskap
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9.3 Luftvarmer 

2

�

Oppvarming under kjøring er forbudt.

Oppvarming S 5002 og S 3002

- Bilde oppe: S 5002 (modell 560-750)
- Bilde nede: S 3002 (modell 400-540)

Monteringssted
- I klesskapet eller i kaminhjørnet

Før igangsetting
•	I	campingbilen	er	det	installert	flere	luftuttaks-

dyser. Varmluften ledes videre til luftuttaks-
dysene via rør. Drei dysene slik at varmluften 
slippes ut der det ønskes.

• Før ovnen tennes, må du sørge for at det er 
funksjonsdyktige batterier i batterirommet til 
tenningsautomaten.

Drift
• Flaskeventil og hurtiglukkende ventil åpnes i
 gasstilførselen.
• Betjeningshåndtak (�) dreies i termostatstilling
 �-�0.
• Betjeningshåndtak (�) trykkes til anslag
 nedover. Tenningen skjer automatisk i denne
	 stillingen	helt	til	flammen	brenner.	Tenningsgnis-

ten kan høres. Under tenningen blinker
 kontrollampen på tenningsautomaten (2).
• Betjeningshåndtak (�) holdes trykket inntil �0
 sekunder slik at tenningssikringen kommer
 igang.
• Hvis gassledningen er fylt med gass, kan det
 ta inntil ett minutt før gassen er klar til forbren-

ning. Under denne tiden skal betjeningshåndta-
ket

	 (1)	holdes	trykket	helt	til	flammen	brenner.

Du må aldri ettertenne før det har
gått 2 minutter. Eksplosjonsfare!
Dette gjelder også når en oppvarming 
som er i drift, slukner og tennes  
igjen.
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• Hvis	flammen	slukner	igjen,	skjer	en	øyeblikkelig	
gjentenning under lukketiden (+ca. 30

 sekunder).
• Hvis	det	ikke	oppstår	noen	flamme,	blinker
 kontrollampen.
• Hvis kontrollampen ikke blinker under tennings-

forløpet i det hele tatt, må batteriene i
 tenningsautomaten (2) fornyes.

Slå av
• Betjeningshåndtaket (�) dreies i stilling “0”.
 Tenningsautomaten slås dermed samtidig av.
• Kaminhette settes på.
• Ved	lengre	tid	ute	av	drift	lukkes	flaskeventil
 og hurtiglukkende ventil i gasstilførselen.

Batteriskifte i tenningsautomat

• Vær obs på at oppvarmingen er slått av.
• Batterikassett (2) låses opp. Låsespake (3)
 trykkes mot venstre, og kassetten svinges ut.
• Nye batterier av samme type legges inn. 
 Slå av
• Bruk kun temperaturbestandige (+70 ºC) og
 utløpssikre mignonbatterier.
• Batterikassetten skyves venstrestilt inn i
 tenningsautomaten.
• Låsespake (3) trykkes mot høyre helt til det
 høres at låsen låses.

Før starten av hver oppvarmings-se-
song settes det inn nye batterier.

Les nøye bruksanvisningen til
produsenten.
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9.4 Kjøleskap

Se bruksanvisninger fra de enkelte 
produsentene.

Kjøleskapsdøren skal alltid være luk-
ket og låst mens du kjører.

Det brukes kjøleskap til produsentene Dometic 
og Thetford.

Driftsarter
Kjøleskapet kan drives på tre forskjellige måter.

- �2 V-drift: strømforsyning fra trekkbilens batteri 
(koblet via tenningslås)

- 230 V-drift: strømforsyning fra ekstern kilde
-	 flytende	gass:	gassflasker	i	campingvognen
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9.5 Trebluss kokeapparat

�

2

Kjøkkenbenken til campingvognen er utrustet
med	en	3-flammers-gasskomfyr.

Før igangsetting
• Flaskeventil og hurtiglukkende ventil i gasstil-

førselen åpnes.
• Ved bruk av kokeapparatet må takluken eller
 vinduet være åpent.
• Betjeningshåndtak på gassapparat som må
 trykkes ved innkopling for tenning, må fjære
 tilbake igjen av seg selv etter trykkingen.
•	Før	bruken	av	kokeapparatet	skal		flammebe-

skyttelsen (3) være satt på eller fast montert 
slik at elementer eller utstyr er beskyttet mot 
varmeutviklingen.

Kokeapparater eller andre apparater 
som tar forbrenningsluft fra det  
innvendige rommet, må aldri  brukes 
til å varme opp kjøretøyet. Ignoreres 
dette, er det akutt livsfare pga. ok-
sygenmangel og det luktfrie kullmo-
noksid som kan dannes.

Kokeapparatet må ikke brukes ved 
lukket beskyttelsesplate.

Drift
• Beskyttelsesplaten (�) åpnes.
• Knappen (2) stilles på ønsket brennested på
	 tenningsposisjon	(stor	flamme)	og	trykkes.
• Brenneren tennes med gasstenner, fyrstikk
 eller lighter.
• Knappen (2) holdes trykt ytterligere �0-�5
 sekunder.
• Knappen (2) slippes og dreies på ønsket posisjon 
(stor	eller	liten	flamme).

• Hvis tenningen mislykkes, gjentas prosedyren
 fra begynnelsen av.
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9.6 Varmtvannsoppvarming

9.7 Varmtvannsbereder

Boiler

50°

70°

Alde varmtvannsoppvarming

Truma gassdrevet 

Se bruksanvisninger fra de enkelte 
produsentene.

Se bruksanvisninger fra de enkelte 
produsentene.

Bruk grillvotter eller grytekluter når du 
bruker varme gryter, stekepanner  
og lignende gjenstander. Obs! Du kan 
brenne deg.

Vent med å lukke beskyttelsesplaten 
(�) etter matlaging inntil blussene er 
kalde. 

Lettantennelige gjenstander som  
kjøkkenhåndklær, servietter osv.  
må ikke oppbevares i nærheten av  
kokeapparatet. Flammebeskyttelsen 
skal være satt på hver gang  koke-
apparatet brukes. Brannfare!
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9.8 Stekeovn

Les nøye gjennom bruksanvisningen 
fra	firmaet	SMEV	før	stekeovnen	tas	
i bruk. Bruksanvisningen er vedlagt 
bilpapirene.

Ta stekeovnen bare i bruk når bilen er 
tilkoblet 230 V. Stekeovnen har auto-
matisk tenning.

Boiler EL

230 V ~

Truma-Elektrisk varmtvanns-
bereder

Se bruksanvisninger fra de enkelte 
produsentene.
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10. Bilrekvisita
Les nøye gjennom produsentenes utførlige 
bruksanvisninger, monteringsanvisninger og 
koblingsskjemaer ved bruk av bilrekvisita. Doku-
mentene er plassert i servicevesken.

• Enhver endring av campingvognens fabrik-
ktilstand innebærer en fare for kjøreegenska-
pene og trafikksikkerheten.

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

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

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

Gjenstand	 	 	 	 Vekt	[kg]	 Gjenstand	 	 	 	 Vekt	[kg]]	
	

Alde varmtvannsoppvarming 26,0
AL-KO Easy Pull 0,9
AL-KO reservehjulholder 7,7
Antennemast Teleco SF 165 0,9
Autarkpakke 29,0
Avfallsystem 4,0
City-vanntilkobling 0,5
Digital satellittmottaker 3,0
Dometic avtrekksvifte 3,0
Dragdeksel 2,4
FI-jordfeilbryter 0,3
Flat antenne for satellittanlegg 7,2
Forsterkede støtteben 1,6
Hjulkapsel 2 x 14‘‘ 1,0
Hjulkapsel 4 x 13‘‘ 2,0
Klimaanlegg Hobby Cool 24 25,0

Klimaanlegg Hobby Cool 25 25,0
Koblingshjelp Dockingboy 3,0
LCD-flatskjerm-TV 15‘‘ 5,0
Markise Omnistore 6002 27,0
Mikrobølgeovn 15,0
Reservehjulholder 1,0
Sengeteppe 1,5
Sittegruppe i skinn 5,0
Stekeovn 14,1
Sykkelstativ 6,8
Takgrindramme 3,4
Teppe (de Luxe) 7–10,5 
Tverrstiver for takgrindramme 3,0
Tyverisikring Robstop 3,0
Universalholder for flatskjerm-TV 0,5
Vognjekk med boks 5,4
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11. Vedlikehold og pleie

11.1 Bilservice

Smøring og oljing

Chassis skal regelmessig kontrolleres og smøres 
på glideflater og lagerdeler. Det er nødvendig 
med årlig vedlikehold for campingvogner som 
kjøres lite. 

Vedlikeholdsintervaller
For campingvognen og installasjonene er det
bestemte vedlikeholdsintervaller.

For vedlikeholdsintervallene gjelder
• Det første vedlikeholdet skal gjennomføres
 12 måneder etter første registrering hos en       

autorisert HOBBY-forhandler.
• Alle ytterligere vedlikehold skal gjennomføres
 hos en HOBBY-forhandler en gang i året.
• Vedlikeholdet av alle innebygde apparater
 gjennomføres avhengig av  vedlikeholdsinterval-

lene som er angitt i  bruksanvisningene.

HOBBY gir en 5-års tetthetsgaranti 
på campingvognens ifølge garanti-
betingelsene. Til dette må kjøretøyet 
fremføres for en autorisert HOBBY-
forhandler hver 12. måned. Den første 
tetthetskontrollen etter 12 måneder 
er gratis. 

Kontrollen av gassanlegget (må beta-
les) bør gjentas av en sakkyndig innen 
flytende gass hvert 2. år.  Brukeren 
har ansvaret for at kontrollen gjen-
nomføres til rett tid.

Sikkerhetsgassregulatorer og slanger  
skal skiftes ut etter senest 5 år.
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11.2 Ventilasjon

11.3 Bilpleie 

Ved smøring og olje gjelder
• Alle 2000 til 3000 kjørekilometre smøres
 svingstanglagringene på torsjonsfjærakselen.
• Smør lagersteder på huset til sammenstøtsinn-

retningen.
• Bevegelige deler som bolter og leddsteder
 oljes.
• Alle 5000 kjørekilometre smøres glidestedene
 til sammenstøtsinnretningen.
• Kontroller luftspillrommet til lageringene for
 støtstangen av og til.
• Samtlige glide- og lagringsdeler renses for
 smuss i regelmessige avstander og oljes.

Tilstrekkelig lufting inne i vognen er nødvendig  
for et behagelig inneklima. I tillegg unngås  k o r-
rosjonsskader pga. kondensvann.

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

For å unngå skader pga. kondens- 
vann må du sørge for tilstrekkelig  
luftutskifting.

Utvendig rengjøring

Kjøretøyet bør ikke vaskes oftere enn nødvendig.

Kjøretøyet må kun vaskes på  
vaskeplassene som er bestemt for  
dette.

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

Ikke bruk rengjøringsmidler med
løsemiddelinnhold.

Av sikkerhetsmessige grunner må 
varmeapparatenes reservedeler være 
i samsvar med produsentens spesi-
fikasjoner og skal bare installeres av 
produsenten eller en annen autorisert 
person.
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Vaske med høytrykksrenser
 

Les nøye gjennom bruksanvisningen før cam-
pingvognen vaskes med høytrykksrenseren. 
Hold en minsteavstand på 700 mm mellom cam-
pingvognen og høytrykksdysen når du vasker 
bilen. Husk at rensedysen drives av vann med 
høyt trykk. Feil bruk av høytrykksrenseren kan 
føre til skader på campingvognen. Temperaturen 
på vannet må ikke overskride 60 °C. Vannstrå-
len skal beveges hele tiden mens bilen vaskes. 
Vannstrålen må ikke rettes direkte mot sprekker 
i dører eller vinduer, mot elektriske tilleggsdeler, 
pluggkontakter, tetninger, ventilgitre på kjøles-
kapet eller takvinduer. Du kan skade bilen, eller 
vannet trenger inn i bilen.

Ikke rett høytrykksrenseren direkte på 
klistremerker og utvendig dekor for å 
unngå at de løsnes.

For den ytre rengjøringen gjelder
• Kjøretøyet spyles med svak vannstråle.
• Kjøretøyet vaskes med en myk svamp og med
 vanlig sjampoløsning. Svampen skylles ofte.
• Etterpå skylles det med rikelig vann.
• Kjøretøyet tørkes med viltlær.
• Etter vaskingen blir kjøretøyet stående ute i en
 periode for å tørke helt.

Baklyktskonsollen tørkes grundig, for 
her samles det lett vann.

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

voksprodusenten. Vi anbefaler produkter fra  
produsentene VALMA, Turtle, Flash og System.
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Karosseri

Campingvognens karosseri er påført et spesielt 
beskyttelseslag. Skader på beskyttelseslaget må 
utbedres umiddelbart.

Ved skader gjelder
• Skader repareres umiddelbart for å unngå
 ytterligere skader pga. korrosjon. Ved dette bør
 du få hjelp av din Hobby-forhandler.

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

Ved tjære- og harpikstilskitning gjelder
• Tjære- og harpiksavleiringer og annet organisk 

smuss fjernes med white-spirit eller rødspirit.

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

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

spesielt tilsmussede partier.
 Vi anbefaler poleringspaste uten løsnings-
 midler.
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Vinduer og dører

For pleien gjelder
•  Dør- og vindusgummi gnis lett inn med silikon 

(spray eller stift) eller vaselin.
• Akrylglassruter rengjøres kun vått med en ren 

svamp og en myk klut. Ved tørr rengjøring kan 
rutene få skraper.

Ikke bruk skarpe og aggressive
vaskemidler som inneholder myk-
ningsstoff eller løsningsmidler.

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

Innvendig rengjøring

For putetrekk og gardiner gjelder
• Putetrekk rengjøres med en myk børste eller
 en støvsuger.
• Sterk tilskitnede putetrekk og gardiner
 renses. Ikke vask dem selv.
• Hvis det er nødvendig, rengjør forsiktig med  

skummet til et finvaskemiddel.

For gulvteppet gjelder
•  Rengjør med støvsuger eller børste.
• Hvis det kreves, behandler du det med teppe-

skum eller sjamponerer det.

For PVC-belegg gjelder
• Gulvbelegg rengjøres med rengjøringsmidler 

for PVC-gulv. Tepper legges ikke på vått PVC-
gulvbelegg. Tepper og PVC-gulvbelegg kan 
eventuelt klebes sammen.

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

Ikke bruk skuremidler eller intensive
pleiemidler for møbler for disse kan
lage skraper i overflaten.
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For toalettrommet gjelder
•  Rengjør med nøytral, flytende såpe og en
 ikke-skurende klut.
• Gulvbelegg rengjøres med rengjøringsmidler 

for PVC-gulv. Tepper legges ikke på vått PVC-
gulvbelegg. Tepper og PVC-gulvbelegg kan 
eventuelt klebes sammen.

Ikke bruk skuremidler på toalettrom-
met heller.

For emaljevasken gjelder
• Emaljevasken rengjøres med vanlige
 husholdningsmidler.

Tilbehørsdeler

For pleien gjelder
• Kunststoffdeler (f. eks. støtstenger, ytterbekled-

ning) rengjøres med inntil 60 ºC varmt vann og 
mildt husholdningsrengjøringsmiddel.

• Fettede eller oljede overflater rengjøres med
 rødspirit.
• Ved behov fettes dørhengsler og løftestøtter.
• Ferskvannslanger, ferskvannstanken og
 spillvannstanken rengjøres årlig.

Ikke bruk skuremidler for disse kan
lage skraper i overflaten.

Etter at pleiearbeidene er ferdige,
fjernes alle spraybokser med  
rengjørings- eller pleiemidler fra
kjøretøyet. Ellers er det eksplosjons-
fare ved temperaturer over 50 ºC.

Ikke tilsett avløpsåpningen etsende 
midler. Ikke hell kokende vann i av-
løpsåpningen. Etsende midler eller 
kokende vann ødelegger avløpsrør 
og vannlås.
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11.4 Vinterdrift Forberedelse

Pga. den isolerte sandwichkonstruksjonen
(aluminiums sandwich-oppbygning med isola-
sjonsvindu) kan campingvognen brukes hele 
året.
Obs! For vintercamping anbefaler vi å optimere 
campingvognen etter dine personlige ønsker.
Din ansvarlige forhandler gir deg gjerne råd.

Til forberedelsen gjelder

• Kjøretøyet kontrolleres for lakk- og rustskader.
 Ev. skader repareres.
• Vær sikker på at det ikke kan trenge inn vann
 i gulvets tvangslufting og i oppvarmingen.
• Metalldelene til karosseriet beskyttes mot rust 
 med et vernemiddel på voksbasis.
• Lakkerte, ytre flater anbefales polert.

Gjøre klar for vinteren

Generelt gjelder
• Campingvognen parkeres bare i et lukket rom 

når dette er tørt og godt ventilert. Ellers bør 
campingvognen parkeres ute.

For interiøret gjelder
• Tøm og vask kjøleskapet. La kjøleskapsdøren 

stå åpen.
• La skuffer og skap stå åpne slik at luften kan 

sirkulere fritt.
• Puter og madrasser settes slik at de ikke kom-

mer i kontakt med kondensvann.
• Varm opp campingvognen om nødvendig for å 

unngå at det danner seg mugg pga. kondens-
vannets fuktighet.

• Hold campingvognen tørt på innsiden ved å 
sette et fat med 3 kg koksalt inni bilen. Salt 
trekker til seg fuktighet. Det bør skiftes med 
jevne mellomrom.

• Koble fra batteriene, helst fjern dem, og kon-
troller batterienes ladenivå ca. én gang i måne-
den. Eventuelt lad opp.

• Tøm hele vannanlegget fullstendig.
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Vinterdrift

Under vinterdriften oppstår det kondensvann
ved lave temperaturer pga. oppholdet i
kjøretøyet. For å kunne garantere en god
luftkvalitet i rommet og for å unngå skader på
kjøretøyet gjennom kondensvann, er det svært
viktig med tilstrekkelig lufting.

For beluftningen gjelder
• I opvarmingsfasen til kjøretøyet settes
 oppvarmingen i høyeste stilling, og overskap,
 gardiner og rullegardiner åpnes. Dermed
 oppnås en optimal lufting.
• Du må kun varme med innkoplet  omluftsan-

legg.
• Om morgenen, løft opp puter, luft ut skuffene 

og tørk der det er vått.
• Sett opp forlengelsen av pipen (min. 10 cm).

Forholdsregler for frostbeskyttelse
Ved tilstrekkelig oppvarming av det innvendige
rommet er det ikke å forvente at ferskvannstan-
ken, vannledningene eller varmtvannstanken 
fryser. Ferskvann påfylles først etter oppvarming 
av kjøretøyet.
Men vi anbefaler å bruke en ytterligere  
tankoppvarming ved lave utetemperaturer. Din 
avtaleforhandler viser deg flere muligheter for 
dette (ikke leveringsomfanget).

For avløpsvanntanken gjelder
• Ved lave temperaturer blandes frostvæske
 eller kokesalt i avløpsvannet.
• Fang opp avløpsvannet utenfor kjøretøyet.
• Hold utløpet til avløpsvanntanken åpen.

Hvis det allikevel skulle oppstå
kondensvann noen plasser, tørkes 
det bort.
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Etter avslutning av vinterseson-
gen

For pleien gjelder
• Gjennomfør grundig chassisvask. Dermed
 fjernes korrosjonsfremmende midler (salt, og  

annet skitt).
• Vask bilen på utsiden og konserver metallplatene 

med vanlig bilvoks.
• Husk ev. å fjerne forlengelsen av pipen.

Kjøretøyet vaskes på vaskeplasser
som er bestemt til dette.

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

For den ytre oppbyggingen gjelder
• Støttene dreies ned.
• Lakkerte, ytre flater anbefales polert med et
 egnet middel.
• Metalldelene til chassis beskyttes mot rust
 med et vernemiddel på voksbasis.
• Vognen må ikke tildekkes med mindre det sørges 

for god ventilasjon.
•  Tvangslufting holdes åpen.
• Campingvognen luftes grundig hver trdje til fjerde 

uke.

For beholdere gjelder
• Ferskvannstanken tømmes ved hjelp av
 pumpe, ev. tappeplugg, og rengjøres.
• Spillvannstanken tømmes og rengjøres.
• Toalettanken tømmes og rengjøres.
• Varmtvannsbereder tømmes komplett. Alle  

vannkraner åpnes.
• Vær sikker på at det ikke kan trenge inn vann
 i gulvets tvangslufting og i luftinntak til Truma.

Vær også obs på henvisningene
og betjeningsveiledningene
til monteringsapparatprodusenten.
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12. Miljøvennlig avfallshåndtering

12.1 Miljø og mobilitet

Miljørett bruk

Reisende med bobil og campingvogn har
et spesielt ansvar for miljøet. Derfor
bør bruken av campingvognen alltid skje
miljøvennlig.

For den miljøvennlige bruken gjelder
• Ingen innflytelse på roen og renheten til
 naturen.
• Spillvann, avfallstank og avfall tømmes bare på
 angitte plasser.
• Handle som et forbilde slik at bobil- og
 campingvognkjørere ikke blir stemplet generelt
 som miljøsyndere.
• Parker på oppstillingsplasser for trekkbil og 

campingvogn ved lengre opphold i byer og i 
tettsteder. Husk å informere deg på forhånd om 
slike parkeringsmuligheter.

For spillvann gjelder
• Spillvann om bord samles kun i innebygde
 spillvannstanker eller til nød i andre egnede be-

holdere.
• Spillvann tømmes aldri ut i det fri eller i kummer. 

Veidrenering pleier ikke å ledes forbi rensean-
legg.

• Spillvannstanken tømmes så ofte som mulig, 
også hvis den ikke er helt fylt (hygiene). Spill-
vannstanken skylles om  mulig med rent vann 
etter hver tømming.

Tøm spillvannstanken kun på angitte 
tømmestasjoner og ikke ute i naturen. 
Tømmestasjoner finnes som regel
på rasteplasser langs motorveier, på 
campingplasser eller bensin- stasjo-
ner.
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For avfallstanken gjelder
• Tøm kun tillatte sanitærmidler i avfallstanken.

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

Avfallshåndtering
• Avfallstanken må aldri bli for full. Senest når
 nivåangivelsen lyser opp, må tanken tømmes
 umiddelbart.
• Avfallstanken må aldri tømmes i kummer.
 Veidrenering pleier ikke å ledes forbi 
 renseanlegg.

Tøm avfallstanken kun på angitte
tømmestasjoner og ikke ute i  
naturen.

For avfall gjelder
• Avfall sorteres, og resirkulerbare stoffer
 tilføres gjenvinningen.
• Avfallsbeholderen tømmes ofte i dunker eller
 containere som er til for dette. Slik unngås
 ubehagelige lukter og at avfall samles opp om
 bord og begynner å irritere deg.

For rasteplasser gjelder
• Rasteplasser forlates alltid i ren tilstand, også
 hvis søppelet skulle tilhøre andre.
• Husholdningsavfall må ikke kastes i avfallsbe-

holderne på rasteplasser.
• Unngå unødvendig tomgangskjøring av trekk-

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

Det er ikke bare naturen som setter 
stor pris på miljøvennlig atferd, men 
også alle som reiser med bobil eller 
campingvogn.

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



13-1

13. Tekniske data

13.1 Dekktrykk

13.2 Vekt iht. 97/27/EG, Saison 2007

Reinholdt 97_27 2007  14.07.2006

Gewichte nach 97/27/EG, Saison 2007
Modell Leer- Grundaus- Masse im t.z.G. Zuladung

gewicht stattung fahrbereiten
[kg] [kg] Zustand [kg] [kg] [kg]

400 SB De Luxe Easy 879 59 938 1100 162

400 SF De Luxe Easy 875 59 934 1100 166

400 KB De Luxe Easy 881 59 940 1100 160

400 SB Excellent Easy 890 59 949 1100 151

400 SF Excellent Easy 887 59 946 1100 154

410 SFe Excellent Easy 994 59 1053 1200 147

440 SB De Luxe Easy 993 59 1052 1200 148

440 SF De Luxe Easy 989 59 1048 1200 152

440 SB Excellent Easy 1001 59 1060 1200 140

440 SF Excellent Easy 997 59 1056 1200 144

450 UB De Luxe Easy 970 59 1029 1200 171

450 UF De Luxe Easy 979 59 1038 1200 162

450 UB Excellent Easy 981 59 1040 1200 160

450 UF Excellent Easy 988 59 1047 1200 153

460 UFe De Luxe Easy 1066 59 1125 1300 175

460 UFe Excellent Easy 1077 59 1136 1300 164

495 UL De Luxe Easy 1107 59 1166 1400 234

495 UK De Luxe Easy 1118 59 1177 1400 223

495 UL Excellent Easy 1116 59 1175 1400 225

495 UFe Excellent Easy 1126 59 1185 1400 215

500 KMFe De Luxe Easy 1153 59 1212 1400 188

500 KMFe Excellent Easy 1164 59 1223 1400 177

520 TMF de Luxe Easy 1137 87 1224 1500 276

540 UL De Luxe Easy 1170 87 1257 1500 243

540 UF De Luxe Easy 1174 87 1261 1500 239

540 UK De Luxe Easy 1186 87 1273 1500 227

540 UL Excellent Easy 1179 87 1266 1500 234

540 UF Excellent Easy 1182 87 1269 1500 231

540 UK Excellent Easy 1187 87 1274 1500 226

540 WLU Excellent Easy 1189 87 1276 1500 224

540 UFe Excellent Easy 1201 87 1288 1500 212

540 UFf Excellent 1158 87 1245 1500 255

560 UL Excellent Easy 1293 87 1380 1600 220

560 UF Excellent Easy 1296 87 1383 1600 217

560 UFe Excellent Easy 1303 87 1390 1600 210

560 UFf Excellent Easy 1264 87 1351 1600 249

560 KMFe De Luxe Easy 1320 87 1407 1600 193

560 KMFe Excellent Easy 1332 87 1419 1600 181
560 WLU Excellent Easy 1312 87 1399 1600 201

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

 Dekkstørrelse Lufttrykk i bar
  
 155 R 13 C 4,5 
 165 R 13 C 3,8  
 185 R 14 C 4,5  
 195/70 R 15 C 4,5  
 185/70 R 13 3,0
 195/70 R 14 3,0 
  

Egen-
vekt

Basis-
utstyr

Kjøre-
vekt

Total-
vekt

NyttelastModell
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Reinholdt 97_27 2007  14.07.2006

Gewichte nach 97/27/EG, Saison 2007
Modell Leer- Grundaus- Masse im t.z.G. Zuladung

gewicht stattung fahrbereiten
[kg] [kg] Zustand [kg] [kg] [kg]

400 SB De Luxe Easy 879 59 938 1100 162

400 SF De Luxe Easy 875 59 934 1100 166

400 KB De Luxe Easy 881 59 940 1100 160

400 SB Excellent Easy 890 59 949 1100 151

400 SF Excellent Easy 887 59 946 1100 154

410 SFe Excellent Easy 994 59 1053 1200 147

440 SB De Luxe Easy 993 59 1052 1200 148

440 SF De Luxe Easy 989 59 1048 1200 152

440 SB Excellent Easy 1001 59 1060 1200 140

440 SF Excellent Easy 997 59 1056 1200 144

450 UB De Luxe Easy 970 59 1029 1200 171

450 UF De Luxe Easy 979 59 1038 1200 162

450 UB Excellent Easy 981 59 1040 1200 160

450 UF Excellent Easy 988 59 1047 1200 153

460 UFe De Luxe Easy 1066 59 1125 1300 175

460 UFe Excellent Easy 1077 59 1136 1300 164

495 UL De Luxe Easy 1107 59 1166 1400 234

495 UK De Luxe Easy 1118 59 1177 1400 223

495 UL Excellent Easy 1116 59 1175 1400 225

495 UFe Excellent Easy 1126 59 1185 1400 215

500 KMFe De Luxe Easy 1153 59 1212 1400 188

500 KMFe Excellent Easy 1164 59 1223 1400 177

520 TMF de Luxe Easy 1137 87 1224 1500 276

540 UL De Luxe Easy 1170 87 1257 1500 243

540 UF De Luxe Easy 1174 87 1261 1500 239

540 UK De Luxe Easy 1186 87 1273 1500 227

540 UL Excellent Easy 1179 87 1266 1500 234

540 UF Excellent Easy 1182 87 1269 1500 231

540 UK Excellent Easy 1187 87 1274 1500 226

540 WLU Excellent Easy 1189 87 1276 1500 224

540 UFe Excellent Easy 1201 87 1288 1500 212

540 UFf Excellent 1158 87 1245 1500 255

560 UL Excellent Easy 1293 87 1380 1600 220

560 UF Excellent Easy 1296 87 1383 1600 217

560 UFe Excellent Easy 1303 87 1390 1600 210

560 UFf Excellent Easy 1264 87 1351 1600 249

560 KMFe De Luxe Easy 1320 87 1407 1600 193

560 KMFe Excellent Easy 1332 87 1419 1600 181
560 WLU Excellent Easy 1312 87 1399 1600 201

Reinholdt 97_27 2007  14.07.2006

Gewichte nach 97/27/EG, Saison 2007

Modell Leer- Grundaus- Masse im t.z.G. Zuladung
gewicht stattung fahrbereiten

[kg] [kg] Zustand [kg] [kg] [kg]

495 UFe Prestige 1145 59 1204 1500 296

540 UL Prestige 1196 87 1283 1600 317

540 UF Prestige 1197 87 1284 1600 316

540 UL Excelsior 1243 87 1330 1600 270

540 UF Excelsior 1251 87 1338 1600 262

540 WLU Prestige 1199 87 1286 1600 314

540 UFe Excelsior 1264 87 1351 1600 249

540 UFe Prestige 1199 87 1286 1600 314

560 UL Prestige 1265 87 1352 1600 248

560 UF Prestige 1269 87 1356 1600 244

560 UKF Prestige 1289 87 1376 1600 224

560 UFe Prestige 1278 87 1365 1600 235

560 UFe Excelsior 1337 87 1424 1600 176

560 WLU Prestige 1283 87 1370 1600 230

610 UL Prestige 1413 87 1500 1800 300

610 UF Prestige 1419 87 1506 1800 294

610 UL Excelsior 1486 87 1573 1900 327

610 UF Excelsior 1491 87 1578 1900 322

650 KFU Prestige 1527 87 1614 1900 286

650 WFU Prestige 1493 87 1580 1900 320

650 UMFe Prestige 1477 87 1564 1900 336

650 KMFe Prestige 1486 87 1573 1900 327

650 UFf Excelsior 1503 87 1590 1900 310

720 UML Prestige 1704 87 1791 2000 209

720 UMF Prestige 1712 87 1799 2000 201

720 UKFe Prestige 1733 87 1820 2000 180

750 UMF Landhaus 1952 87 2039 2200 161
750 UML Landhaus 1945 87 2032 2200 168
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13.3 Basisutstyr

a) flytende gassforsyning      400 - 500    520 - 750

 antall 11 kg-gassflasker:      2    2 kg
 vekt på én aluminiums gassflaske:     5,5    5,5 kg 
 vekt på én 11 kg-gassflaske:     11  11 kg

    totalt:   33  33 kg

b) væsker 

 trillbar ferskvannstank 22 l    22  -- kg
 fast ferskvannstank 50 l    --  50 kg
  
    
c) strømforsyning 

 stikkledning til lavspenning:   4    4 kg

   basisutstyr totalt:   59  87 kg
  

Basisutstyr består av alle gjenstander og væsker som er nødvendige for sikker og korrekt bruk av 
bilen.
Herunder inngår vekt for:

Reinholdt 97_27 2007  14.07.2006

Gewichte nach 97/27/EG, Saison 2007

Modell Leer- Grundaus- Masse im t.z.G. Zuladung
gewicht stattung fahrbereiten

[kg] [kg] Zustand [kg] [kg] [kg]

495 UFe Prestige 1145 59 1204 1500 296

540 UL Prestige 1196 87 1283 1600 317

540 UF Prestige 1197 87 1284 1600 316

540 UL Excelsior 1243 87 1330 1600 270

540 UF Excelsior 1251 87 1338 1600 262

540 WLU Prestige 1199 87 1286 1600 314

540 UFe Excelsior 1264 87 1351 1600 249

540 UFe Prestige 1199 87 1286 1600 314

560 UL Prestige 1265 87 1352 1600 248

560 UF Prestige 1269 87 1356 1600 244

560 UKF Prestige 1289 87 1376 1600 224

560 UFe Prestige 1278 87 1365 1600 235

560 UFe Excelsior 1337 87 1424 1600 176

560 WLU Prestige 1283 87 1370 1600 230

610 UL Prestige 1413 87 1500 1800 300

610 UF Prestige 1419 87 1506 1800 294

610 UL Excelsior 1486 87 1573 1900 327

610 UF Excelsior 1491 87 1578 1900 322

650 KFU Prestige 1527 87 1614 1900 286

650 WFU Prestige 1493 87 1580 1900 320

650 UMFe Prestige 1477 87 1564 1900 336

650 KMFe Prestige 1486 87 1573 1900 327

650 UFf Excelsior 1503 87 1590 1900 310

720 UML Prestige 1704 87 1791 2000 209

720 UMF Prestige 1712 87 1799 2000 201

720 UKFe Prestige 1733 87 1820 2000 180

750 UMF Landhaus 1952 87 2039 2200 161
750 UML Landhaus 1945 87 2032 2200 168
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13.4 Belysning
               12 V-kjøretøysbelysning
Posisjon Beskrivelse Volt Watt 
utvendig blinklys venstre  12 21 
utvendig blinklys høyre  12 21
utvendig parkeringslys 12 5
utvendig bremselys 12 21
utvendig nummerskilt 12 5
utvendig konturlys 12 3
utvendig sidemarkeringslys 12 3
utvendig sidemarkering 12 3
utvendig 3. bremselys  12 -

230 V innvendig belysning
Lampe Lysmiddel
Taklys 3 x 15W
Taklys rundt, grått  1 x 25W
Taklys rundt, grått (GB)  1 x 40W
Lampe for barneseng  1 x 25W
Kjøkkenlampe sølv  2 x 25W
Kjøkkenlampe sølv (GB)  2 x 25W
Kjøkkenlampe sølv 230 / 12V  2 x 25W 
Spot 1934 / matt-sølv  1 x 30W
Lysopphengning or  1 x 40W
Lysopphengning sølv  1 x 40W

                  12 V innvendig belysning
Lampe Lysmiddel
Taklys rundt, grått  1 x 21W
Taklys rundt, grått  1 x 21W
Taklys 12V halogen  3 x 10W
Panorama takkuppel over-  4 x 5W
og underdel   
Skaplys LED
Lampe for barneseng  1 x 21W
Lampe for vaskerom  3 x 10W 
Hjørnelys 2 x 10W
Kjøkkenlampe sølv 12V  3 x 21W
Kjøkkenlampe sølv 230/12V  1 x 21W
Monteringsspot 1980/12H/G/krom  1 x 10W
Monteringsspot med bjelle  1 x 10W
Monteringsspot sølv  1 x 5W
Spot 1 x 10W
Lysopphengning sølv  1 x 21W
Lysopphengning or  1 x 21W
Indirekte belysning 3 x B9  3 x 4W
Indirekte belysning 5 x B9    5 x 4W
Indirekte belysning 6 x B9   6 x 4W
Indirekte belysning 7 x B9  7 x 4W
Indirekte belysning 7 x B9  7 x 4W
Indirekte belysning 10 x B9  10 x 4W
Innstigningslys 2x10W



Ix-�

A
Alder på dekk 04-2
Avgass 09-2

B
Bagasjeromklaff 04-3
Barneseng 06-�0
Batteriskifte på tenningsautomat 08-5
Belysning �2-4
Betjeningspanel 06-2
Brannslukking 0�-��
Bremse 0�-8

D
Definisjon av massene 02-3
Dekk 03-�
Dekktrykk 03-�
Dører og skap
 innvendig 06-2

E
Elektrisk gulvvarme 06-�4

F
Fartsgrenser 02-��
Felger 03-2
Ferskvannstank 07-2
Frysehylle 08-�0
Funksjon
 Strømforsyningsenhet 05-3
Førstehjelpsskrin 0�-�0

G
Gass 08-�
Gassflaskekasse 08-3
Gasskisteklaff 04-4
Gasskomfyr 08-��
 Bruk av komfyren 08-�
Grunnutrustning 02-3

H
Hekkstige 04-5
Hjelpespeil 04-5
Hjulskifte 03-3
Hovedundersøkelse 0�-�3

Indeks

I
Inngangsdør 04-3
 Døroverdel 06-5
innvendig 06-�

K
Kjøleskap 04-2, 08-7
 �2 V-drift 08-7
 230 V-drift 08-7
 Drift 08-9
 Frysehylle 08-�0
 Gassdrift 08-8
Kjøre 0�-9
Kjørestøy 0�-5
Kjøretøysnøkkel 04-3
Kjøring i svinger 0�-�0
Klaffer
 åpne og lukke 06-3
Kollisjonsbremseanlegg 03-6
Kontroll av gassanlegget 08-�
Koplingsskjema innvendig 05-9
Koplingsskjema utvendig 05-�0

L
Lamper
 Skifte av halogenlampene 05-7
Last 0�-7, 02-3
Lysbryter 06-9

M
Masse i kjøreklar tilstand 02-3
Miljøtips
 Aktivkullfiltersystem 11-2
 Dumping av fekalier ��-�
 Sanitærvæske ��-2
Myggnett 07-4
Mønsterdybde 04-2

N
Nettilkopling 05-3
Nødhjelpsutstyr 0�-8

O
Olje 02-�
Oppvarming 04-2, 08-4



Ix-2

P
Parkere vognen 03-5
Parkeringsbremse 03-5
Periodisk kjøretøykontroll 03-7
Pleie �0-�

R
Rangere 0�-9
Regulator 08-�
Rygging 0�-�5

S
Sanitærvæske ��-2
Sengeombygging 06-9
Sikkerhetshenvisninger 05-�
Sikring av kjøretøy 0�-�5
Sittekiste 06-5
Smøre 03-�, ��-�
Solrullegardin 06-8
Spillvannstank 07-2
Stekeovn 09-�0
Stengekraner
 Monteringssted til 08-3
Støtteben 03-9
Strømforsyning 05-2

T
Taklast 0�-8
Takvindu 07-5
Takgrindramme 05-5
Tekniske data
 Vekt �2-�, �2-4
 Dekktrykk �2-�
Teknisk tillatt totalmasse 02-3
Tenningsautomat 08-5
 Batteriskifte 08-5
Termo-takvindu 06-�
Tilbehør 09-�
Tilkople / avkople 0�-3
Tillatelse 0�-�, 0�-�0
Tilleggsutrustning 02-4
Toalettklaff 04-4
Tomvekt 02-3
Topphastighet 0�-�0
Truma-terme 07-8
Truma-Vent-ventilator 05-5

Tvangsbeluftning 04-�

U
Utvalg av parkeringsplass 0�-��, 0�-�5
Utvendig stikkontakt 04-4
Utvendig speil 05-5

V
Vannforsyning 07-�
Vannspyletoalett 07-3
Varmtvannsbereder 09-9
Varseltrekant 0�-5
Vedlikehold 0�-�, �0-2
Ventiler 08-�, 08-3
Vindu
Vinterdrift �0-2

Å
Åpningsbare vinduer 06-5
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