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Förord
Tack vare köpet av E&P Hydraulics Kompakta Nivelleringssystem ställs er husvagn med ett tryck på
en knapp helautomatiskt plant och stabilt.
Aldrig mer en husvagn;
• som rör sig när du går i den eller när det blåser hårt.
• där du har problem med dörrar som öppnar och stänger sig själva.
• duar duschvattnet rinner åt fel håll p.g.a. höjdskillnader.
• där du har känslan av du ligger snett i sängen.
Problem som löser sig med E&P Hydraulics nivelleringssystem.
Den ergonomiska designen säkerställer problemfri hantering av nivelleringssystem och förbättrar även
er arbetsmiljö. Det är en lätt, kompakt samt mycket solid Nederländsk produkt som är praktiskt taget
underhållsfri. Det bygger på beprövad teknologi från E&P Hydraulics; basen för alla våra hydrauliska
nivelleringssystem. I enlighet med E&P Hydraulics (utvecklare av denna apparat) strategiska vision är
den 100% användarvänlig, säker och tillförlitlig.
Denna filosofi gäller inte bara för våra kunder (slutanvändare). Även de tekniker som hos våra
återförsäljare/installatörer som installerat nivelleringssystemet är mycket viktiga för oss. Driften av
nivelleringssystemet är starkt beroende av en bra och professionellt utförd installation. Därför lägger
E&P Hydraulics ner mycket energi på att träna och certifiera just de personer som är ansvariga för ett
optimalt fungerande system.
Denna instruktionsbok ingår i vår policy. Här beskriver vi hur du så enkelt och effektivt som möjligt
använder systemet. Var vänlig och läs instruktionsboken noggrant. Detta eftersom installationen av
E&P Hydraulics är en mycket noggrann aktivitet. Den kompletta installationen av de hydrauliska
nivelleringssystemet kräver mycket skicklighet. Var medveten om att systemet måste tåla mycket stora
krafter, något som ofta underskattas av personer utan tillräcklig teknisk utbildning. Om installationen
utförs felaktigt kan detta snabbt leda till allvarliga skador på systemet eller till och med personskador.
Av denna anledning är detta hydrauliska nivelleringssystem installerat av professionella tekniker med
god praktisk erfarenhet och en gedigen, relevant teknisk utbildning. Teknikerna är alltid personligt
ansvariga för installationen/underhållet av det hydrauliska nivelleringssystemet.
Detta dokument är baserat på hundratals timmar av tester liksom många framgångsrika installationer.
Om ni följer instruktionsboken noggrant kommer ni upptäcka vilken enastående, användarvänlig och
högkvalitativ produkt detta verkligen är. På detta sätt garanterar vi att ni kommer ha mycket nytta och
nöje av systemet i många år. Vi inser att det alltid finns aspekter som kan förbättras. Tveka därför inte
att kontakta oss om ni har förslag, kommentarer eller frågor beträffande produkten eller
instruktionsboken.
E&P Hydraulics
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1. E&P Hydraulics Kompakt Nivelleringssystem
1.1 Funktion av det kompakta nivelleringssystemet
E&P Hydraulics Kompakt Nivelleringssystem (även kallat nivelleringssystem) är ett eldrivet
nivelleringssystem
En hydraulisk pump som drivs an en likströmsmotor pumpar hydraulolja genom ett system av
plastledningar till de två hydraulska axelstöden varvid husvagnen kan stabiliseras. På denna pump
sitter även oljereservoaren, ventil-blocket samt ventilkopplingarna.
Det kompakta nivelleringssystem från E&P Hydraulics styrs elektroniskt via ett styrsystem (en så kallad
huvudenhet).
Det kompakta nivelleringssystemet kan skötas manuellt eller helautomatiskt genom en i husvagnen
inbyggd kontrollpanel och/eller fjärrkontroll (tillbehör). Kontrollpanelen är oftast monterad på
sidoväggen vid ingången.
De två hydrauliska axelstöden ger tillsammans tillräcklig kraft för att stabilisera husvagnen. Varje
axelstöd har en stödplatta med en diameter på 180 millimeter som är monterade med en så kallad
kultapp för att uppnå största möjliga stabilitet på alla sorters underlag.

Kompakt Nivelleringssystemet består utav:

a

a.
b.
c.
d.
e.
f.

b

fe
cd

de

Axelstöd (2 stycken)
Kontrollpanel
Nödmanövreringsknapp
Plasthölje (pumphus)
Hydraulisk pump
Styrsystem (huvudenhet)

fg
Eventuellt kan systemet utökas med:

g

h

g. Fjärrkontroll
h. Manuell Nödpump
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E&P Hydraulics Kompakt Nivelleringssystem (fortsättning)
1.2 Användning av det kompakta nivelleringssystemet
Det kompakta hydrauliska nivelleringssystemet används för att ställa husvagnen plant (nivellering)
och/eller stabilisera husvagnen (nivellering upp till en lutningsvinkel på upp till 4 - 5%. är möjlig).
Hela husvagnen stabiliseras genom ett tryck på en knapp på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen
(tillbehör).
Genom ett elektroniskt vattenpass ställs husvagnen plant över bredden genom de två axelstöden.
Därefter ställs husvagnen manuellt plant i längdriktningen med hjälp av stödhjulet.
Till sist stabiliseras husvagnen manuellt med hjälp av de fyra hörnstöden.

1.3 Specifika kännetecken av det kompakta nivelleringssystemet
• Axelstöden skjuts automatiskt ut utifrån indragen position.
• Axelstöden dras automatiskt in utifrån utskjuten position.
• Automatisk och/eller manuell nivellering av axelstöden.
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E&P Hydraulics Kompakt Nivelleringssystem (fortsättning)
1.4 Hanteringsinstruktioner
Observera följande innan användning:
• Kontrollera att terrängen är (någorlunda) plan och det inte finns några hål eller något annat
som ligger i vägen.
• Ställ upp husvagnen på fast mark för att förhindra att axelstöden sjunker undan i marken.
• Använd inte nivelleringssystemet om ett förtält och/eller markis är monterat.

Innan positioneringen av husvagnen skall följande åtgärder iakttas:
• Koppla loss husvagnen från bilen.
• Dra åt handbromsen på husvagnen.
• Håll människor och djur på avstånd medans nivelleringssystemet används.
• Placera inga lösa föremål under husvagnen under tiden nivelleringen utförs.
• Se till att ingen befinner sig inuti husvagnen under tiden nivelleringen utförs.
• Under tiden nivelleringen sker hörs ett lätt pip-ljud.
• Nivelleringen kan stoppas genom att trycka på “PÅ / AV” knappen på kontrollpanelen eller
fjärrkontrollen.

Vid avresa skall följande åtgärder iakttas:
• VIKTIGT ! Innan den automatiska indragningen av axelstöden startas måste FÖRST de fyra
hörnstöden dras in helt och hållet. Om detta inte görs kan husvagnen förstöras av eventuell
vridning av husvagnens chassi och påbyggnad.
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2. Säkerhet
Underlåtenhet att följa nedanstående råd och varningar kan leda till skador på husvagnen och / eller
allvarlig kroppsskada.
• I enlighet med E&P Hydraulics garanti är det förbjudet att använda nivelleringssystemet till andra
ändamål än att stödja husvagnen.
• Denna produkt är endast utvecklad som ett hydrauliskt nivelleringssystem och får ej användas till
andra verksamheter såsom att byta däck eller utföra underhåll.
• När det hydrauliska nivelleringssystemet är i drift skall personer och djur inte vara i närheten av
systemet.
• Kroppsdelar (t.ex. händer och ögon) får aldrig komma i kontakt med eventuellt frikomna vätskor. Olja
som kommer ut ur det hydrauliska nivelleringssystemet, kan stå under högt tryck och som ett resultat
orsaka allvarliga skador på huden. Vid olycka, kontakta läkare omedelbart.
• Husvagnen placeras lämpligast på en fast, plan och halkfri yta. Platsen måste vara fri från hålor,
skräp och andra föremål.
• Om husvagnen placeras på mjuk mark måste en stödplatta läggas under varje hydrauliskt stöd för att
fördela vikten.
• Säkerställ att monteringen av den hydrauliska nivelleringssystemet utförts av en återförsäljare/montör
med stor praktisk erfarenhet och som fått tillräcklig teknisk träning från E&P Hydraulics.
• I händelse av reparation och/eller problem: Utför ALDRIG reparationer själv. Kontakta istället din
återförsäljare/montör.
• Läs instruktionsboken noggrant innan användning av nivelleringssystemet.
• Gå efter användning av de hydrauliska nivelleringssystemet ALLTID runt husvagnen och kontrollera
att husvagen står bra (alla hydrauliska stöd står bra på marken).
• MYCKET VIKTIGT ! Innan avresa måste alla stöd vara helt indragna.
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3. Hanteringsfunktioner
3.1 Kontrollpanelen
I nedanstående bild visas kontrollpanelen. Med hjälp av kontrollpanelen (eller fjärrkontrollen, se kapitel
3.2) hanterar du det två hydraulska axelstöden. Under kapitel 3.3 finner du en utbredd
funktionsbeskrivning av de olika knapparna samt indikations LED-lamporna.
(16)

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6)

(9)

(10)

(7)

(8)

(13)

(14)

Funktionsbeskrivning:
(9)

(7)

LED: För kraftig lutning
LED: Batterispänning för låg
LED: Noshjul
LED: Axelstöden är inte (helt) indragna
Knapp: PÅ / AV
Knapp: Manuell hantering
Knapp: Automatisk hantering

(8)

Knapp: Dra in axelstöden

(16) LED: E&P logo

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

LED: Manuell hantering
(10) Knapp: Vänster axelstöd

(13) Knapp: Höger axelstöd
(14) LED: Nivå (nollpunkt)
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3.2 Fjärrkontrollen
I nedanstående bild visas fjärrkontrollen. Med hjälp av fjärrkontrollen hanterar du det två hydraulska
axelstöden. Under kapitel 3.3 finner du en utbredd funktionsbeskrivning av de olika knapparna samt
indikations LED-lamporna.

(1)

(3)

(10)

(14)

(2)

(13)

(15)

(4)

(5)

(9)

(7)
(6)

(8)

Funktionsbeskrivning:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
10

LED: För kraftig lutning
LED: Batterispänning för låg
LED: Noshjul
LED: Axelstöden är inte (helt) indragna
Knapp: PÅ / AV
Knapp: Manuell hantering
Knapp: Automatisk hantering
Knapp: Dra in axelstöden

LED: Manuell hantering
(10) Knapp: Vänster axelstöd
(9)

(13) Knapp: Höger axelstöd
(14) LED: Nivå (nollpunkt)
(15) LED: Batteri fjärrkontroll 9V
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3.3 Utbredd funktionsbeskrivning

(1)

FÖR KRAFTIG
LUTNING

LED-lampor
Husvagnen kan inte ställas plant i denna position
(marken är inte tillräckligt plan).
Växla eventuellt till manuell hantering.

(2)

BATTERI
SPÄNNING

Batteriet är antingen tomt eller har för låg spänning
för att systemet skall kunna fungera säkert.

(3)

NOSHJUL

ENDAST synlig vid indragning av axelstöden.

(4)

STÖDBEN INTE Ett eller flera stödben är inte helt indragna.
HELT INDRAGET

(9)

MANUELL
HANTERING

Husvagnen kan manuellt ställas in på önskad nivå.

(14)

NIVÅ
(nollpunkt)

Visar nivån av husvagnen.

(15)

BATTERI 9V
SPÄNNING

Fjärrkontrollens batterispänning är för låg.

E&P LOGO

Anger att nivelleringssystemet är på.

(16)

(endast tillgänlig på fjärrkontrollen)

(endast tillgänglig på kontrollpanelen)

KNAPPAR
Sätter på/av systemet.

(5)

PÅ / AV

(6)

MANUELL
HANTERING

Ställer in systemet på manuell hantering.

(7)

AUTOMATISK
HANTERING

Ställer in systemet på automatisk hantering.

(8)

DRA IN
AXELSTÖD

Drar automatiskt in alla axelstöden.

(10)

AXELSTÖD VÄNSTER

Reglerar utskjutning av det vänstra axelstödet.

(13)

AXELSTÖD HÖGER

Reglerar utskjutning av det högra axelstödet.
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4. Hantering av det kompakta nivelleringssystemet
4.1 Automatisk nivellering
Nedan beskrivs proceduren för automatisk utskjutning av axelstöden.
(1)
(1)

(2)
(2)

PÅ / AV
(nr.5)
AUTOMATISK HANTERING
(nr.7)

Steg 1 Tryck 1x på knappen “PÅ / AV” (nr.5) för att sätta PÅ nivelleringssystemet.
“E&P-logo” LED-lampan tänds för att visa att nivelleringssystemet är på.
Om batterispänningen är för låg kommer LED-lampan “BATTERI SPÄNNING”
(nr.2) att börja lysa.
Om husvagnen står för skevt, kommer LED-lampan “FÖR STARK LUTNING”
(nr.1) att börja lysa.
OBSERVERA: Vid en för stark lutning kan husvagnen INTE automatiskt ställas i plan.
Du har nu två möjligheter: Avbryt nivelleringsproceduren, ställ husvagnen på planare
mark och starta om den automatiska nivelleringen. Alternativt låter du husvagnen stå
kvar och utför istället en manuell nivellering efter att ett antal plattor lagts under
axelstödet på den lägre sidan av husvagnen.

Steg 2 Tryck 1x på knappen “AUTOMATISK HANTERING” (nr.7) för att starta den
automatiska nivelleringen.
Husvagnen ställs nu genom ett elektroniskt vattenpass plant över bredden med hjälp av
de två axelstöden.
När nivelleringsprocessen är klar kommer LED-lampan “NIVÅ” (nr.14) att lysa för
(A)
att visa nivån.
(B)
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Beroende på nivån finns det två möjligheter:
Husvagnens framsida är för låg (A) ELLER husvagnens baksida är för låg (B)
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4.1 Automatisk nivellering (fortsättning)
Steg 3 Ställa in husvagnens position i längdriktningen.

Situation A:
Framsidan för låg

Situation B:
Baksidan för låg
Situation C:
I nivå

Beroende på husvagnens längdriktning kommer en av de två orange pilarna att lysa. Beroende
på vilken pil som lyser (framsida eller baksida) skall noshjulet anpassas tills den orange pilen
släcks. För att ange att så är fallet avger systemet en ljudsignal. Husvagnen står nu plant såväl
över bredden som i längdriktningen.
- Pekar pilen till husvagnens framsida skall noshjulet dras ut så att husvagnens framsida höjs
(situation A)
- Pekar pilen till husvagnens baksida skall noshjulet dras in så att husvagnens framsida sänks
(situation B)
- När husvagnen står plant såväl över bredden som i längdriktningen kommer LED-lampan
(nr.14) lysa GRÖNT och de orange pilarna släcks (situation C)
Kommentar: (tips)
Om du har en fjärrkontroll kan man på denna direkt vid justeringen av noshjulet se när
husvagnen står horisontellt i längdriktningen. Har du inte fjärrkontrollen måste du lyssna
noggrant till ljudsignalen som hörs när husvagnen står i rätt läge.
Steg 4 Tryck 1x på knappen “PÅ / AV” (nr.5) för att stänga AV nivelleringssystemet.
Steg 5 Till sist kan de fyra hörnstöden fällas ut så att husvagnen står helt stabilt.
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4.2 Manuell nivellering
Nedan beskrivs proceduren för att manuellt skjuta ut axelstöden. Den manuella nivelleringsfunktionen
används framför allt då automatisk nivellering inte är möjlig p.g.a. att husvagnen står för skevt.
OBSERVERA: Fyll upp utrymmet under axelstödet på den sida husvagnen står lågt med t.ex. några
brädbitar för att kompensera höjdskillnaden. Härmed undviker du risken att husvagnen inte kan
nivelleras p.g.a. en för stor höjdskillnad. Vid en för stor höjdskillnad kan de hydrauliska stöden inte
skjutas ut längre.

(9)

(1)

(2)

PÅ / AV
(nr.5)
MANUELL HANTERING
(nr.6)

Steg 1 Tryck 1x på knappen “PÅ / AV” (nr.5) för att sätta PÅ nivelleringssystemet.
“E&P-logo” LED-lampan tänds för att visa att nivelleringssystemet är på.
Om batterispänningen är för låg kommer LED-lampan “BATTERI SPÄNNING”
(nr.2) att börja lysa.

Steg 2 Tryck 1x på knappen “MANUELL HANTERING” (nr.6)
LED-lampan “MANUELL HANTERING” (nr.9) tänds för att ange att du kan börja
med den manuella nivelleringen.
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4.2 Manuell nivellering (fortsättning)
(9)

VÄNSTER AXELSTÖD
(nr.10)

I NIVÅ
(nr.14)
HÖGER AXELSTÖD
(nr.13)
Steg 3 Så gott som alltid kommer de två ORANGE pilarna på kontrollpanelen (nr.14) ange på
vilken sida husvagnen måste höjas.
Husvagnen måste först sättas i pass över bredden: INNAN den sida av husvagnen,
som anges av den orange pilen, höjs rekommenderas att FÖRST skjuta ut det motsatta
axelstödet med hjälp av knappen: “AXELSTÖD VÄNSTER” (nr.10) eller
“AXELSTÖD HÖGER” (nr.13). Håll knappen intryckt tills dess axelstödet nått marken.
Efter detta kan axelstödet som anges på kontrollpanelen (nr.14) skjutas ut. För att göra
detta, håll knappen “AXELSTÖD VÄNSTER” (nr.10) eller “AXELSTÖD HÖGER”
(nr. 13) intryckt.
Nivelleringen stoppar automatiskt då husvagnen står i pass över bredden.
När nivelleringsprocessen över bredden är klar, lyser (beroende på husvagnens
längdriktningsläge) fortfarande 1 av de 2 orange pilarna samt den gröna LED-lampan.
Beroende på husvagnens längriktningsläge finns det två möjligheter:
- Husvagnens framsida står för lågt (situation A)
- Husvagnens baksida står för lågt (situation B)
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4.2 Manuell nivellering (fortsättning)
Steg 4 Ställa in husvagnens position i längdriktningen.

Situation A:
Framsidan för låg

Situation B:
Baksidan för låg
Situation C:
I nivå

Beroende på husvagnens längdriktning kommer en av de två orange pilarna att lysa. Beroende
på vilken pil som lyser (framsida eller baksida) skall noshjulet anpassas tills den orange pilen
släcks. För att ange att så är fallet avger systemet en ljudsignal. Husvagnen står nu plant såväl
över bredden som i längdriktningen.
- Pekar pilen till husvagnens framsida skall noshjulet dras ut så att husvagnens framsida höjs
(situation A)
- Pekar pilen till husvagnens baksida skall noshjulet dras in så att husvagnens framsida sänks
(situation B)
- När husvagnen står plant såväl över bredden som i längdriktningen kommer LED-lampan
(nr. 14) lysa GRÖNT och de orange pilarna släcks (situation C)
Kommentar: (tips)
Om du har en fjärrkontroll kan man på denna direkt vid justeringen av noshjulet se när
husvagnen står horisontellt i längdriktningen. Har du inte fjärrkontrollen måste du lyssna
noggrant till ljudsignalen som hörs när husvagnen står i rätt läge.
Steg 5 Tryck 1x på knappen “PÅ / AV” (nr.5) för att stänga AV nivelleringssystemet
Steg 6 Till sist kan de fyra hörnstöden fällas ut så att husvagnen står helt stabilt.

16

Instruktionsbok

E&P HYDRAULICS

4.3.1 Dra in axelstöden ( löskopplad husvagn )
Nedan beskrivs proceduren för den automatiska indragningen av axelstöden. För denna procedur
måste husvagnen stå LOSS och INTE vara kopplad till dragkroken.
Steg 1 Observera! Vid avresa måste alla fyra hörnstöden FÖRST dras in helt och hållet innan
den automatiska indragningen av axelstöden påbörjas.
(3)

(4)

PÅ / AV
(nr.5)
DRA IN AXELSTÖD
(nr.8)

Steg 2 Tryck 1x på knappen “PÅ / AV” (nr.5) för att sätta PÅ nivelleringssystemet.
“E&P-logo” LED-lampan tänds för att visa att nivelleringssystemet är på.
Steg 3 Tryck 1x på knappen “DRA IN AXELSTÖD” (nr.8)
För att säkerställa att alla hörnstöd är indragna innan axelstöden kan dras in
kommer som kontroll LED-lampan “NOSHJUL” att lysa rött.
Steg 4 Efter detta måste noshjulet justeras (dras in eller skjutas ut). När en ljudsignal hörs
från nivelleringssystemet kan du sluta justera noshjulet.
Steg 5 Tryck härefter återigen 1x på knappen “DRA IN AXELSTÖD” (nr.8) varvid axelstöden
kommer att dras in helt.
LED-lampan “STÖDBEN INTE HELT INDRAGET” (nr.4) släcks när alla stöd är
helt indragna.
Steg 6 Tryck 1x på knappen “PÅ / AV” (nr.5) för att stänga AV nivelleringssystemet.
Kommentar: Se även kapitel 4.3.2, Dra in axelstöden (husvagnen på dragkroken)
17
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4.3.2 Dra in axelstöden (husvagnen PÅ dragkroken)
I praktiken väljer många husvagnsägare (av säkerhetsskäl) att låta husvagnen sitta kvar på bilens
dragkrok när de övernattar. I vissa fall väljer man då att använda axelstöden (vilket vi av säkerhetsskäl
inte rekommenderar) för att få extra stabilitet.
Vid avresa måste man säkerställa att axelstöden i sådana fall är indragna.
Eftersom husvagnen nu inte vilar på noshjulet utan står i fast position på dragkroken kan axelstöden
inte dras in via standard proceduren som beskrivs under kapitel 4.3.1 (det tjänar ingenting till att
justera noshjulet eftersom husvagnen är fast på dragkroken).
För att i denna situation ändå kunna dra in axelstöden har E&P Hydraulics gjort en så kallad “förbise
säkerhetsfunktion”.
Förbise säkerhetsfunktion procedur:
Denna procedur gör det möjligt att dra in axelstöden då husvagnen är fast på dragkroken:
Steg 1

Tryck 1x på knappen “PÅ / AV” (nr.5) för att sätta PÅ nivelleringssystemet.

Steg 2

Tryck 1x på knappen “DRA IN AXELSTÖD” (nr.8).

Steg 3

Tryck 1x på knappen “MANUELL HANTERING” (Nr.6)
- LED-lampan “NOSHJUL” (Nr.3) börjar lysa och det hörs en LJUDSIGNAL från
nivelleringssystemet.

Steg 4

Håll in knappen “DRA IN AXELSTÖD” (nr.8) varvid axelstöden kommer att dras in.
-

Steg 5
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När axelstöden är helt indragna slocknar LED-lampan “NOSHJUL” (nr.3) och
ljudsignalen upphör att ljuda.

Tryck 1x på knappen “PÅ / AV” (nr.5) för att stänga AV nivelleringssystemet.
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5. Extra funktioner
5.1 Ställa in noll-läget (kalibrera)
Nedanstående procedur har redan utförts av er återförsäljare/installatör. Denna procedur behöver du
därför aldrig själv utföra. E&P Hydraulics har valt att inkludera detta kapitel i instruktionsboken då det
kan vara nödvändigt att utföra proceduren vid en störning och/eller vid service/reparation. Betrakta
inställningen av en nollpunkt** som ett måste för att göra det möjligt att, såväl automatiskt som
manuellt, nivellera husvagnen. Om denna procedur av någon anledning inte helt eller delvis utförs är
det inte möjligt att ställa husvagnen plant med hjälp av systemet.
** Nollpunkten är den punkt där det hydrauliska nivåregleringssystemet återgår i en automatisk cykel.
Steg 1

Placera husvagnen på plant underlag (arbetsyta).

Steg 2

Tryck 1x på knappen “PÅ / AV” (nr.5) för att sätta PÅ nivelleringssystemet.

Steg 3

Tryck 1x på knappen “MANUELL HANTERING” (Nr.6).
(LED-lampan “Manuell hantering” (nr.9) börjar lysa).

Steg 4

Placera ett vattenpass (synligt) på husvagnens golv.

Steg 5

Tryck på knapparna “AXELSTÖD VÄNSTER” (nr.10) samt “AXELSTÖD HÖGER”
(nr.13) för att ställa husvagnen plant över bredden.

Steg 6

JUSTERA NOSHJULET tillsdess husvagnen står plan i längdriktningen.
(LED-lampan “Nivå” (nr. 14) börjar lysa grönt)

Steg 7

Tryck 1x på knappen “PÅ / AV” (nr.5) för att stänga AV nivelleringssystemet.

Steg 8

Tryck 1x på knappen “PÅ / AV” (nr.5) för att sätta PÅ nivelleringssystemet.

Steg 9

Tryck 5x på knappen “AXELSTÖD VÄNSTER” (nr.10)
(denna operation bekräftas av systemet med en audiosignal)

Steg 10

Tryck 5x på knappen “AXELSTÖD HÖGER” (nr.13)
(alla LED lampor börjar lysa)

Steg 11

Tryck 3x på knappen “DRA IN AXELSTÖD” (nr.8).
(endast LED-lampan “Manuell hantering” (nr.9) lyser)

Steg 12

Tryck 1x på knappen “PÅ / AV” (nr.5) för att stänga AV nivelleringssystemet.
Kalibreringen är klar.
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5.2. Fjärrkontroll (tillbehör)
5.2.1 Ett par ord i förväg
Nedanstående procedur har redan utförts av er återförsäljare/installatör. I princip behöver ni därför
aldrig själv utföra denna procedur. E&P Hydraulics har valt att inkludera detta kapitel i instruktionsboken då det kan vara nödvändigt att utföra proceduren vid en störning och/eller vid service/reparation.
Betrakta inställningen/programmerandet av fjärrkontrollen som ett måste för att göra det möjligt att,
såväl automatiskt som manuellt, nivellera husvagnen med hjälp av fjärrkontrollen. Om denna procedur
av någon anledning inte helt eller delvis utförs är det inte möjligt att ställa husvagnen plant med hjälp
av fjärrkontrollen.
5.2.2 Antenn
Kontrollera om en antenn är ansluten till huvudenheten (se nedanstående foto). Om så inte är fallet
kan fjärrkontrollen INTE kommunicera med det hydrauliska nivelleringssystemet. I princip är antennanslutning och antenn alltid tillgänglig om du beställt nivelleringssystemet med fjärrkontroll. Om du har
köpt fjärrkontrollen vid ett senare tillfälle, var då medveten om att det eventuellt inte finns en
antennanslutning på huvudenheten. Detta har att göra med när nivelleringssystemet anskaffats. Från
och med 2014 har alla huvudenheter den nödvändiga antennanslutningen. Återförsäljaren/
installatören kan då ansluta den antenn som levereras med fjärrkontrollen till huvudenheten.
Nedan visas huvudenheten samt antennanslutningen för användande av fjärrkontrollen.

Huvudenhet med antennanslutning
(inbyggt i plasthölje)

Styrsystem
(huvudenhet)

Antenn
Antennanslutning
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Fjärrkontroll (fortsättning)
5.2.3 Batteri
Ta bort batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen genom att trycka lätt på luckan och skjuta den ur
höljet. Montera ett 9V batteri och sätt sedan tillbaka batteriluckan försiktigt (oftast sitter det redan ett
batteri i).

Fjärrkontroll
Batteri 9V

CE-märkning

Batterilucka

Registreringsetikett

5.2.4 Programmera fjärrkontrollen (inlärning)
Steg 1

För att koppla fjärrkontrollen till systemet måste ni först avlägsna säkringen (30Amp.)
från nivelleringssystemets kablage.

Steg 2

Tryck och håll in knapparna “AUTOMATISK HANTERING” (nr.7) och
“DRA IN AXELSTÖD” (nr.8) samtidigt.
När du gjort detta kommer NIVÅ LED-lampan (nr.14) med de omliggande 4 pilarna att
snabbt blinka GRÖNT / ORANGE. Detta innebär att fjärrkontrollen nu söker efter
mottagaren som är monterad i huvudenheten (styrsystemet).

Steg 3

Sätt tillbaka säkringen.
- Inlärningen måste ske inom ca 20 sekunder.
- Fjärrkontrollen stänger automatiskt av sig.
- När NIVÅ LED-lampan (nr.14) slocknar är kopplingen klar.
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Fjärrkontroll (fortsättning)
5.2.5 Börja använda fjärrkontrollen
Efter inlärningen (programmerandet) av fjärrkontrollen kan du hantera husvagnens nivelleringssystem
med fjärrkontrollen.
Steg 1

Sätt PÅ fjärrkontrollen genom att trycka och hålla in ”PÅ / AV” (nr.5) knappen i cirka
1 sekund.
NIVÅ LED-lampan (nr.14) lyser upp och blinkar snabbt. Så länge den gröna LED-lampan
blinkar försöker fjärrkontrollen få kontakt med huvudenheten. När kontakt är lagd slutar
LED-lampan att blinka.
Via en av de två ORANGE pilarna kan du se hur husvagnen står.
I det osannolika fall husvagnen direkt står plant lyser “NIVÅ” (nr.14) LED-lampan
GRÖNT.
Hanteringen av systemet beskrivs vidare i kapitel 4.1 t.o.m. 4.3.

5.2.6 Vilken enhet tar kommandot?
Den apparat som först sätts på (fjärrkontrollen eller kontrollenheten) blir den apparat var med
hanteringen av nivåregleringssystemet kan skötas. Önskar ni av någon anledning byta från den ena till
den andra apparaten, måste ni först STÄNGA AV den apparat som för tillfället har kommandot.
Kommentar 1: Om du vill växla från fjärrkontrollen till kontrollpanelen: efter att fjärrkontrollen stängts av
måste du vänta ett par sekunder. Detta för att ge systemet tid att bryta kontakten mellan fjärrkontrollen
och styrsystemet.
Kommentar 2: Det kan förekomma att huvudenheten är inbyggt på sådant sätt att signalen mellan
fjärrkontrollen och styrsystemet är svag (orsakat av material såsom stål, trä, plast etc.). I sådana fall
finns möjligheten att koppla loss antennen från huvudenheten och placera denna på ett annat ställe i
husvagnen via en förlängningskabel (tillbehör). Kabelns längd är max. 2 meter och kan beställas hos
E&P Hydraulics.

5.2.7 Batteri indikator
Om LED-lampan för batteriet (nr.15) lyser RÖTT, betyder detta inte att nivåregleringssystemet direkt
slutar fungera. Efter denna signal kan fjärrkontrollen fortfarande användas cirka 4 gånger.
TIPS! Se till att alltid ha ett reservbatteri tillgängligt i husvagnen.
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5.3 Manuell hantering av nöd-pump (tillbehör)
5.3.1 Introduktion
Med hjälp av nödpumpen (tillbehör) är det möjligt att manuellt hantera husvagnen med
nivelleringssystemet från E&P Hydraulics ifall något gått sönder i systemet eller om batterispänningen
är för låg.
Denna möjlighet erbjuds av E&P Hydraulics då vi ser de tillfällen detta eventuellt skulle kunna ske som
en ”nödsituation”.
En ”nödsituation” eftersom indragandet av de hydrauliska stöden oftast är det moment man planerat
att åka iväg. Om inte alla stöd automatiskt kan dras in kan du inte förflytta husvagnen mer med alla
möjliga konsekvenser till följd.
Av denna anledning erbjuder E&P Hydraulics möjligheten (tillbehör) att använda en nöd-pump för det
annars helautomatiska nivelleringssystemet.
Med hjälp av nödpumpen är det möjligt att manuellt dra in alla stöd så att du alltid har möjligheten att
åka vidare.
Nödpumpen är monterad så att den kan nås från ena sidan.

Pumphus i plast som innehåller
anslutningen/anslutningarna till nöd-pumpen

Nöd-pump för manuell
hantering.
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Manuell hantering av nöd-pump (fortsättning)
5.3.2 Att använda nöd-pumpen
För att använda nödpumpen, var god följ följande steg:
Steg 1

Öppna handpumpen försiktigt genom att snurra den guldfärgade skruven åt HÖGER
(medsols) med insexnyckeln..

Steg 2

Sätt i metallröret i den svarta hållaren på nödpumpsenheten.
Vicka fram och tillbaka tills alla hydrauliska axel stöd dragits in (alla stöd dras in
samtidigt).
När ni känner att trycket (motståndet) byggs upp vid ovanstående rörelse innebär detta
att alla axelstöd dragits upp helt och hållet.

Steg 3

Avlägsna metallröret ur hållaren.

Steg 4

Stäng handpumpen försiktigt genom att snurra den guldfärgade skruven åt VÄNSTER
(motsols) med insexnyckeln.
VIKTIGT ! Vid stängandet, vrid försiktigt tills det är låst.

Steg 1

Steg 4

Öppna och stäng den
guldfärgade skruven försiktigt.

Placera metallröret i hållaren och
vicka fram och tillbaka tills dess ett
tryck uppstår.
Steg 2 / 3
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5.4 Nödmanövreringsknapp
5.4.1 Introduktion
I de sällsynta fall nivelleringssystemets styrsystem inte fungerar kan de hydrauliska axelstöden dras in
via en nöd knapp, så att du kan åka vidare till nästa mål.
I praktiken kommer ovan nämnda situation i princip aldrig att hända men på grund av marknadskrav
har vi valt att montera en nödmanövreringsknapp som standard för att ge våra kunder ännu mer
förtroende i nivelleringssystemet.
Den här funktionen kan endast användas när det finns tillräcklig spänning i batteriet. Om batteriet är
tomt kan de hydrauliska axelstöden endast dras in via nöd-pumpen (tillbehör).
Nödmanövreringsknappen är monterad på insidan av husvagnen bakom en lucka eller liknande för att
undvika att knappen händelsevis trycks in.

5.4.2 Använda nödmanövreringsknappen
Tryck på nödmanövreringsknappen och håll denna intryckt tillsdess två hydraulska axelstöden är
indragna.
Viktigt! Nödmanövreringsknappen får endast användas i nödsituation och skall aldrig användas då
systemet fungerar normalt.
VIKTIGT ! Innan nödmanövreringsknappen trycks in måste först de fyra hörnstöden manuellt dras in
helt och hållet. Om detta inte görs kan irreparabel skada på chassit uppstå.

Nödmanövreringsknapp

TRYCK PÅ KNAPPEN
håll denna intryckt för att dra in axelstöden.

25

Instruktionsbok

E&P HYDRAULICS

6. Schematisk översikt av nivelleringssystemet
Nedan visas en schematisk översikt av E&P Hydraulics nivelleringssystem.

Kontrollpanel

Fjärrkontroll
(tillbehör)

Styrsystem/huvudenhet
Hydraulisk pump

Batteri
(ej inkluderat)
Säkring

●●●

Nödmanövreringsknapp

(Nr. R5)
(Nr. 2)

(Nr. R2)

Hydrauliskt axelstöd
vänster
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(Nr. R2)

Hydrauliskt axelstöd
höger
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7. Närmare beskrivning och råd
Nedan ges en närmare beskrivning och råd beträffande nivelleringssystemet:
• Om ingen aktivitet sker inom en period av 4 minuter stänger det hydrauliska nivelleringssystemet
automatiskt av sig.
• Den automatiska nivelleringen kan endast startas när stöden är indragna. Om stöden inte är indragna
när du vill använda den automatiska nivelleringen måste du först dra in axelstöden med knappen
“DRA IN AXELSTÖD” (nr.8).
• Vid en för låg batterispänning stänger det hydrauliska nivelleringssystemet direkt av sig.
• Alla normala funktioner av det hydrauliska nivelleringssystemet stängs i felläget av.
• Vid dåligt väder (t.ex. snö), lägg en bit gummi, matta eller liknande under stöden. Detta för att
förhindra att husvagnen glider undan.
• Det hydrauliska nivelleringssystem har begränsningar. Vid för stor lutning når inte stöden alltid ner till
marken. Detta kan skilja per husvagnstyp.
• När husvagnen lutar för mycket lyser LED-lampan “FÖR STARK LUTNING” (nr. 1) och reagerar inte
systemet på kommandot för automatisk nivellering. Använd i sådana fall istället den manuella
proceduren för att ställa husvagnen plant.
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8. Felsökning (Skall ENDAST utföras av återförsäljare/montör)
Vid fel, kontrollera batterispänningen, oljenivån samt att axelstöden inte är skadade. Kontrollera även
alla elektriska kablar samt hydraulslangar och dess anslutningar.
Om ovanstående kontroll inte löser felet ligger problemet med största sannolikhet i en av
drivkomponenterna av det hydrauliska nivelleringssystemet. Eftersom dessa drivkomponenter inte kan
bytas ut (repareras) måste du kontakta din återförsäljare/montör.
Under normala omständigheter är alla LED-lampor släckta och reagerar det hydrauliska
nivelleringssystemet endast genom att trycka på knappen “PÅ / AV” (nr. 5) varvid systemet sätts på.

Problem

Möjlig orsak

Möjlig lösning

● Systemet startar inte **

Batterispänningen är för låg.

● Ladda batteriet, Laddaren
defekt elle ringen spänning.

● Axelstöden körs inte ut helt
och hållet trots att pumpen
kör.

För lite olja i systemet.

● Kontrollera om det är ett
oljeläckage.

** INGENTING fungerar, inte
ens någon LED-lampa.

Möjlig orsak: Batteriet är helt
tomt (<5V)

● Den röda LED-lampan för
batteriet lyser (om denna
lampa lyser stängs systemet
av i 4 minuter.

Pumpen fungerar inte bra.

Reparera eller byt ut.

VIKTIGT: Vid alla andra sorters fel eller problem, kontakta din återförsäljare/montör.

28

Instruktionsbok

E&P HYDRAULICS

9. Underhåll (Skall ENDAST utföras av återförsäljare/montör)
Nivåregleringssystemet från E&P Hydraulics har inga komponenter som periodvis måste underhållas.
Om komponenter tas isär förfaller garantin på hela systemet. Vid behov kan komponenter till
nivelleringssystemet från E&P Hydraulics bytas ut och/eller repareras (eventuellt inom garantin).
Kontakta din E&P Hydraulics återförsäljare/installatör om så är fallet.
OBSERVERA: Vi kontroll/service verksamheter skall husvagnen säkras genom att placera block. Om
detta negligeras finns risken för kroppslig skada eller svåra olyckor.
Preventiva kontroller
• Regelbunden kontroll av den hydrauliska oljenivån (ENDAST av återförsäljare/installatör)
• Byt eventuellt eller fyll på den hydrauliska oljan (typ: Pentosin CHF 11S).
• Regelbunden kontroll av elektriska kablar och anslutningar.
• Regelbunden kontroll av de hydrauliska stöden.
• Ta bort smuts, sand, lera och andra föroreningar som fastnat eftersom detta kan påverka
funktionen av nivåregleringssystemet.
• När stöden hålls nedfällda en längre tid måste kolvstängerna behandlas 1 gång i veckan
med silikon smörjmedel för att skydda dem. Gör detta med 2-3 dagars mellanrum om
husvagnen befinner sig i en salt omgivning.
• Vid vinterväglag rekommenderar vi att vidtaga extra säkerhets- och försiktighetsåtgärder. Framför allt
med tanke på din egen säkerhet vid användandet av systemet.
Dessutom har vi på vintern att göra med situationer där salt (saltlake) fäster sig på axelstödens
utsida. I förebyggande syfte bör du därför:
• Rengöra axelstöden noggrant.
• Gör ren cylindern (kolvstången) och spruta in den med ett silikonsmörjmedel.
• Ta bort smuts från stödplattorna (framförallt på undersidan).
• Försök att placera husvagnen på en så ren yta som möjligt.
• På fryst mark, placera en bit gummi eller matta under axelstöden (stödplattorna).
• Innan avresa vid vinterväglag, gör ALLTID en extra kontrollrunda runt husvagnen och ta
bort eventuell is och snö från axelstöden (lyft dessa eventuellt från marken om så
behövs). Efter detta kan stöden helt dras in.
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10. Garanti
E&P Hydraulics ger en begränsad fabriksgaranti på (komponenterna) av det hydrauliska
nivelleringssystemet. Denna garanti gäller endast och enbart under följande villkor och begränsningar.
1. Garantiperioden är 24 månader från inköpsdatum.
2. Garantin omfattar endast defekter orsakade av material- och/eller fabriksfel.
3. E&P Hydraulics förbehåller sig rätten att efter eget godtycke antingen skriva ut en kreditfaktura för
den defekta produkten/komponenten eller utan extra kostnad låta reparera eller byta ut den defekta
produkten/komponenten samt anvisa en erkänd montör på en av E&P Hydraulics utvald plats. Denna
plats kan vara E&P Hydraulics egen fabrik, en annan reparationsverkstad eller platsen där den
defekta produkten/komponenten vid tidpunkten befinner sig (reparation på plats).
Om E&P Hydraulics på begäran skulle vara villig att avvika från sin häri efter eget godtycke och
prefererat val kan på eget gottfinnande eventuella kostnader debiteras av E&P Hydraulics.
4. Garantin gäller endast då produkten är anskaffad hos en erkänd E&P Hydraulics återförsäljare.
5. Garantin upphör att gälla om på produkten eller komponenter installation, anpassning, underhåll,
reparation eller inställningar görs som bör utföras av en montör inte utförs av en av E&P Hydraulics
erkänd återförsäljare eller montör. Försök att själv återställa defekter leder oundvikligen till att
garantin upphör att gälla.
6. Garantianspråk godkänns endast då en officiell E&P Hydraulics återförsäljare eller montör fastställt
material- och/eller fabrikationsfelet inom garantiperioden samt då garantianspråket gjorts inom två
veckor efter konstaterandet av felet. E&P Hydraulics utvärderar självständigt och exklusivt om
garantianspråk godkänns.
7. Reparation får ej påbörjas innan garantianspråket godkänts av E&P Hydraulics samt att den
planerade reparationen godkänts av E&P Hydraulics. Underlåtande härutav leder till att garantin
förfaller för det specifika fallet.
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Garanti (fortsättning)
8. Garantianspråk måste omedelbart efter felkonstaterande anmälas till E&P Hydraulics. Vid senare
anmälan kan E&P Hydraulics avvisa garantianspråket, framför allt om felet förvärrats p.g.a. den
sena anmälan, detta efter eget godtycke av E&P Hydraulics.
9. I händelse av skador orsakade av felaktigt användande överbelastning, felaktig lastning (inklusive
felaktig viktfördelning), felaktigt underhåll, felaktig anslutning, anslutning till fel komponenter,
vårdslöshet, olycka, uppsåt eller grov vårdslöshet, förfaller garantin efter eget godtycke av
E&P Hydraulics.
10. E&P Hydraulics är inte ansvarig för någon form av fysiska, ekonomiska eller fysiska direkta eller
indirekta skador som orsakats av (delar av) produkten, förutom i den omfattning skadan berör
själva produkten (eller delar därav), med tanke på omfattningen av denna garanti och förutom vad
som anges i direktiv 85/374 / EEG.
11. Garantin gäller inte för produkter (eller delar därutav) som används kommersiellt/ företagsmässigt,
i utförsäljning eller i erbjudande, alternativt sålda med defekter och/eller produkter vars
identifikationstecken, såsom av E&P Hydraulics satts på förändrats, tagits bort eller gjorts oläsbar.

31

Instruktionsbok
11. Anteckningar

32

E&P HYDRAULICS

Instruktionsbok

E&P HYDRAULICS

E&P Hydraulics NEDERLAND
www.ep-hydraulics.nl
info@ep-hydraulics.nl
telefoon: + 31 (0) 252 626 151

E&P Hydraulics DEUTSCHLAND
www.ep-hydraulics.de
info@ep-hydraulics.de
telefon: + 49 (0) 2274 700 397

E&P Hydraulics UNITED KINGDOM
www.ep-hydraulics.co.uk
info@ep-hydraulics.co.uk
phone: + 44 (0)1254 297 785

E&P Hydraulics FRANCE
www.ep-france.com
info@ep-france.com
téléphone: +33 (0) 9 70 40 61 49

E&P Hydraulics NORGE
www.ep-hydraulics.no
info@ep-hydraulics.no
telefon: + 47 480 783 78

E&P Hydraulics SVERIGE
www.ep-hydraulics.se
info@ep-hydraulics.se
telefon: + 46 (0) 705 640 725

E&P Hydraulics DEALER

LEVELSYSTEM
www.ep-hydraulics.eu
Made in Holland

