SimPark ® Caravan Mover
Gebruikershandleiding
U bent in het bezit van de SimPark® caravan mover. Gelieve de onderstaande punten
goed door te lezen voor een optimaal en veilig gebruik van de caravan mover.
Wanneer u voor het eerst met een gemotoriseerde parkeerhulp gaat werken, adviseren
wij u de volgende punten aandachtig door te lezen.
•

Oefen op een terrein dat vrij is van geparkeerde auto’s en/of andere obstakels.

• Wanneer men de aandrijfrollen aanbrengt, let er dan op dat er geen steentjes of andere
scherpe voorwerpen zich tussen de aandrijfrollen en de banden bevinden.
• Zorg dat men niet te ver van de caravan verwijderd staat om, indien nodig, direct in te
kunnen grijpen. Een afstand van 4 meter is voldoende. Bij storingen onmiddellijk het systeem
door middel van de aan/uit knop uitschakelen en de handrem aantrekken.
• In het geval de caravan naar beneden verplaatst gaat worden, let er dan op dat de dissel naar
beneden is gericht. Dit bevordert de stabiliteit van de caravan tijdens het rijden en het voorkomt
slingeren en/of omslaan van de caravan.
• De caravan parkeerhulp is geen parkeerrem. Als de caravan op zijn plek staat, trek dan eerst
de handrem aan en breng de aandrijfrollen terug naar hun beginstand. Zorg ervoor dat de wielen
geblokkeerd zijn.
•

Berg de handzender goed en droog op en houdt het buiten het bereik van kleine kinderen.

• De caravan kan nooit met aangedrukte frictierollen gesleept worden, dit kan schade aan de
aandrijfrollen en/of banden veroorzaken.
• Berg uw eigendommen zoals fotocamera, laptop en digitale afspeelapparatuur niet op in
dezelfde ruimte als de elektronische ontvanger of dicht bij de bedrading daarvan. Het
magnetische veld wat veroorzaakt wordt door het systeem kan uw apparatuur beschadigen.
• Wanneer de caravan voor lange tijd opgeslagen wordt, dan adviseren wij u de batterijen van
de handzender eruit te halen. Dit ter voorkoming van beschadiging van de handzender door
uitgelopen batterijen. Gooi lege of lekkende batterijen in de daarvoor bestemde chemische
afvalbak.
•

Verzeker u van een volgeladen accu (105 Ampère semi tractie).

• Controleer de bandenspanning van uw caravanbanden. Voor de juiste bandenspanning kunt u
contact opnemen met uw dealer.
•

Uit veiligheidsoverweging éérst de handrem aantrekken.

Het opzetten van de frictierollen:
•
Controleer of er geen steentjes of andere harde/scherpe voorwerpen tussen de banden en
rollen zitten vastgeklemd zit.
•
Plaats de meegeleverde verstelbare sleutel op de aandrijfmoer van de caravan mover en draai
vervolgens de sleutel rond totdat de blokkeerpen in het blokkeergat valt. Dit is duidelijk hoorbaar
door de klik. Herhaal deze handeling aan de andere zijde.
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Het afhalen van de frictierollen handmatige versie:
•
Plaats de verstelbare sleutel op de aandrijfmoer van de caravan mover en oefen lichte druk uit
op de sleutel en trek tegelijkertijd de blokkeerpen naar achteren. U voelt dat dit vrij licht gaat, u kunt
nu de blokkeerpen los laten. Draai de sleutel rond totdat u wederom een klik hoort, nu is de frictierol
weer op zijn uitgangspositie.

Het afhalen van de frictierollen Easymatic versie:
•
Frictierollen op de banden zetten:
Op de handzender de "aan/uit" knop indrukken daarna één maal de knop "pijl omhoog" indrukken. Na
3 piepjes zullen de frictierollen op de banden gedrukt worden.
•
Frictierollen van de banden afhalen:
Op de handzender de"aan/uit" knop indrukken daarna één maal de knop "pijl omlaag" indrukken. Na
3 piepjes zullen de frictierollen weer van de banden af gaan.
Uitschakel functie op de afstandsbediening:
De handzender gaat uit na een time-out van 60 seconden of door de “aan/uit” knop in te drukken.
Snellere reactie: De motoren worden nu direct bij het uitschakelen kortgesloten. Door deze optie in
combinatie met de Slow-Start, is nu een zeer nauwkeurige positionering mogelijk.
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