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.
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Afstandsbediening
1. Frictierollen op de banden zetten: Op de handzender de "aan/uit" knop indrukken. Daarna de knop
"pijl omhoog" indrukken en vast blijven houden. Na 3 piepjes zullen de frictierollen op de banden gedrukt
worden.
2. Frictierollen van de banden afhalen: Op de handzender de "aan/uit" knop indrukken. Daarna de knop
"pijl omlaag" indrukken. Na 3 piepjes zullen de frictierollen weer van de banden af gaan.
Uitschakel functie op de afstandsbediening
Door de extra functie t.b.v. de hydraulica, is het uitzetten van het systeem gewijzigd. De handzender gaat pas uit
na de time-out van 60 seconden of de “aan/uit” knop in te drukken.

Veiligheidsaanwijzingen
Oefen op een terrein dat vrij is van geparkeerde auto’s en/of andere obstakels.
Zorg dat er absoluut geen kinderen in de buurt zijn van de caravan tijdens het rangeren.

Wanneer men de frictierollen van de handmatige versie aanbrengt dient men ervoor te zorgen dat de
hoofdschakelaar uitgeschakeld is. let er op dat er geen steentjes of andere scherpe voorwerpen zich tussen de
frictierollen 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
hoofdschakelaar 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 frictierollen 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 nooit met aangedrukte frictierollen vervoeren, dit kan schade aan de frictierollen 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. Raadpleeg uw dealer voor de juiste bandenspanning.
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 vastzitten.
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.
Het afhalen van de frictierollen
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.

De “Easymatic” automatische uitvoering
Externe buzzer uitgang: De aansluiting voor een externe buzzer, voor extra veiligheid, gaat samen met de
interne buzzer. De stroom die de 12V externe buzzer mag trekken is maximaal 0,5 A.
Trekhaak stekker beveiliging: Van pin 9 en 13, van de 13-polige stekker, gaan twee draden naar de
elektronische ontvanger. Pin 9 wordt aangesloten op pin 6 van de ontvanger. Pin 13 is de massa aansluiting.
Als de stekker van de caravan op de trekhaak aansluiting van de auto is aangesloten zal de 12volt van pin 9 de
hydraulica bediening uitschakelen. Het bedienen van de frictierollen is dan tijdens het rijden niet mogelijk.
Indien men vergeet de frictierollen van de banden af te halen, dan zullen de frictierollen, door het insteken van
de stekker in de contactdoos van de trekhaak, automatisch van de banden afgaan.

 Door de unieke veiligheidsvoorziening van SimPark® is het dus onmogelijk om met aangebrachte
frictierollen te vertrekken.
Snellere reactie: De motoren worden nu direct bij het uitschakelen kortgesloten. Door deze optie in
combinatie met de Slow-start ontvanger, is nu een zeer nauwkeurige positionering mogelijk. Door de nieuwe
functies is de afstandsbediening niet compatibel met de “standaard” SimPark®, en andersom!

Noodstop: In geval van nood, waarbij de frictierollen niet naar de start positie teruggaan, moet de noodstop
worden gebruikt. Door het ventiel een ½ slag te draaien, wordt de druk in het systeem verlaagd zodat de
frictierollen terug gaan naar de start positie. Het noodstop ventiel bevindt zich op de hydraulische pomp. Deze
pomp is in het midden tegen de caravan bodem geïnstalleerd. U kunt het eenvoudig herkennen door de
geelkleurige metalen behuizing ter bescherming van de pomp tegen water en vuil. Het noodstop ventiel is
toegankelijk via het gat in de behuizing, hetgeen door een zwarte rubberen dop is afgesloten. Verwijder de
rubberen dop. Met de bijgeleverde M6 inbussleutel kan de bout een ½ slag gedraaid worden. Zodra de
aandrijfrollen teuggedrukt zijn, kan het noodstop ventiel weer vastgedraaid worden.

Onderhoud tips
Schoonhouden aandrijfrollen
Uw SimPark® caravan mover, met name de beide frictierollen, schoonhouden van steentjes, scherpe voorwerpen,
hout, vet, modder en ander vuil.
Gebruik voor het schoonmaken van de frictierollen gewoon water en een borstel.

Wij adviseren een jaarlijkse inspectie en het smeren van de bewegende delen door uw caravan dealer.
De elektronische onderdelen hebben geen onderhoud nodig.

Garantie voorwaarden
De garantieperiode is 48 maanden en geldt voor alle SimPark® onderdelen, mits opgestuurd via het
garantieformulier en ondertekend door uw dealer.
De garantie is niet overdraagbaar.
De GARANTIE geeft de koper een extra zekerheid bij het eventueel niet functioneren van het systeem. Zij
beperken de rechten van de koper niet, maar verruimt deze. SimPark ® is niet aansprakelijk voor welke vorm van
gevolgschade dan ook, door het niet of gedeeltelijk functioneren van de parkeerhulp.
De GARANTIE is alleen geldig voor onderdelen die met het overeenkomstige garantieformulier zijn ingeleverd.
De garantie gaat in op de dag van aankoop.
Vanaf die datum kan de koper gedurende de garantieperiode aanspraak maken op de garantie van reparatie en/of
vervanging.
De GARANTIE heeft alleen betrekking op het verhalen van de opgetreden klacht, veroorzaakt door materiaal
en/of constructiefouten, door middel van levering van de benodigde onderdelen. Het geeft geenszins recht op
reductie van de verkoopprijs, ontbinding van de koopovereenkomst of schadevergoeding bij het niet nakomen
van de bepaling.
Een in het kader van de GARANTIE uitgevoerde reparatie verlengt niet de garantieperiode en geeft evenmin
recht op een nieuwe garantieperiode.
Garantiereparaties worden alleen verricht bij overlegging van het garantieformulier en een gedateerde
aankoopnota. Garantiereparaties kunnen alleen worden uitgevoerd door erkende dealers van SimPark ®. Ga
hiervoor naar het menu “Verkooppunten” op de website www.simpark.eu.
Alleen de eerste gebruiker heeft recht op deze garantie, bij verkoop aan derden vervallen alle rechten.
Niet onder de garantie vallen:
De, onder normale omstandigheden, slijtende delen zoals de frictierollen. Dit geldt niet voor frictierollen die
beschadigd zijn door een productiefout.
Slecht functioneren van het systeem door vervuiling en/of slecht onderhoud.
Transport risico en schade kosten.
Elektronica waarvan het serienummer verwijderd en/of onleesbaar gemaakt is.
Schade veroorzaakt door:

Gebruik van het systeem voor niet normale doeleinden, niet vakkundig gebruik van het systeem,
gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing, alsmede functionele wijzigingen aangebracht door de
koper en/of derden.
Reparatiepogingen door koper en/of derden. Ongevallen, overmacht of andere, niet door SimPark ® te
verzekeren risico’s, zoals bliksem, overstroming, etc.

