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Med detta set konverteras de manuellt drivna stödbenen till elektrisk drift. Motorn driver den befintliga spindeln med tillräcklig kraft för 
att höja eller sänka stödbenen. Systemet är inte avsett att lyfta fordonet för höjdreglering. Detta måste göras innan stödbenen sänks.

Underhåll
Systemet är underhållsfritt, men funktionen kräver ett jämnt och lättlöpande spindeldrag i befintliga stödben. Om dessa inte är 
välsmorda och i gott skick kommer motorn inte att kunna driva spindeln. Spindlar som är krokiga, rostiga eller dammiga kommer att 
orsaka driftsstopp eller felfunktion. Stödbenen bör kontrolleras minst en gång om året. Använd endast lättlöpande PFTE-olja för 
smörjning av spindlar och rörliga delar. Fjärrkontrollen innehåller en typ av CR2450-batteri och har en livslängd på ca 2 år.
Låt inte batteriet sitta kvar i fjärrkontrollen om systemet inte används under en längre tid (mer än 2 år).

Fjärrkontrollen slås på genom att man trycker in och håller inne ON-knappen i 3 sekunder. När fjärrkontrollen är på 
blinkar alla dess 4 gröna LED. Systemet är nu i ”automatik”-läge.
Anmärkning:
Om sändaren inte kan kommunicera med husvagnens mottagare indikeras detta av att röd diod LED ”B” blinkar i 20 sekunder. 
Detta kan bero på att du är utom räckhåll, fjärrkontrollen inte är synkroniserad med mottagaren eller spänning saknas eller är låg i 
systemets mottagare.
 
Med fjärrkontrollen i ”automatik”-läge
Vid tryckning på NER-pilen sänks benen ett efter ett i standardordning: högre bakre, vänster bakre, högre främre, vänster främre. 
Varje enskilt ben stannar när maximalt moment (tryck) nåtts.
När alla ben är sänkta initierar systemet en kort sekvens för verifiering av att alla ben har full kontakt med underlaget. Kom ihåg: Du 
kan avbryta denna automatiska sekvens (tryck på villkorlig knapp på fjärrkontrollen) om motorn orsakar för stort tryck mot vagnens 
bottenkonstruktion, ex. om stödbenet ska sänkas långt innan det får kontakt med underlaget.

Vid tryckning på UPP-pilen börjar benen höjas, ett efter ett. När alla ben nått maximal höjd lossar systemet varje enskilt ben genom 
att vrida spindeln en kvarts varv i motsatt riktning.

Man kan när som helst avbryta denna funktion genom att trycka på villkorlig knapp på fjärrkontrollen. Man kan även avbryta 
genom att stänga av systemets huvudströmbrytare.

Individuell drift av stödbenen
Man kan med tryckning på fjärrkontrollens ON-knapp välja individuella ben. När fjärrkontrollen är i ”automatik”-läge kommer varje kort 
tryckning på ON-knappen att byta ben. Aktuell LED blinkar grönt och man kan aktivera benets upp- eller ner-funktionalitet genom att 
trycka på UPP- eller NER-knappen. Pressa inte benet för hårt mot underlaget, eftersom detta kan skada vagnens botten.

Fjärrkontrollen stänger av sig själv efter 5 minuter (sleep mode)
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Drift

Varning:
Aktivering av stödbenen ska ske med största försiktighet och det ska alltid verifieras att benen när de är i rörelse inte kan skada eller 
klämma objekt, djur eller kroppsdelar. Uppehåll dig inte nära stödbenen eller dess delar när systemet är aktivt.
Låt inte obehöriga använda systemet när det finns risk för att personer eller djur kan komma att uppehålla sig i stödbenens närhet. 
Systemet ska alltid vara avstängt när det inte används.

Viktigt: 
Systemets huvudströmbrytare ska alltid var avstängd under körning. Verifiera alltid visuellt att stödbenen är i korrekt läge innan 
körning med vagnen

!

ON Knapp

NER Knapp

UPP Knapp
Led «B»
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Innan monteringen
Monteringen får endast utföras av kvalificerad fackpersonal, eftersom installationen innebär arbete med säkerhetsdelar och under 
husvagnen. Yrkeskompetens krävs också för den elektriska anslutningen. Verifiera att alla delar i denna innehållsförteckning finns 
med i setet. (BÖRJA ALLTID MONTERING MED RENGÖRING OCH SMÖRJNING AV SPINDLAR).
Adapter och fjäder monteras på aktuatorerna, som visat i fig. 1

Verifiera tillräckligt utrymme för motorbeslagen framför spindelbultarna. I vissa fall kan det vara nödvändigt att utöka utrymmet något 
om en plastkåpa eller droppkant är i vägen.
För att få beslagen på plats kan det dessutom vara en fördel att temporärt avlägsna adaptern.

Stödben sänks
Vagnens stödben sänks en aning för att göra det möjligt att manuellt rotera stödbenets spindel något.

Stödben lossas och beslag skjuts på plats
De två bultar som håller stödbenen (fig. 2) lossas och beslaget med adaptern skjuts försiktigt in i ett ledigt spår mellan vagnens 
botten och stödbenets anläggningsyta.
Samtidigt vrider man, om nödvändigt, stödbenets spindel manuellt, så att spindelns sexkantskruvhuvud går in i adapterns center. 
Beslaget skjuts in så långt att adaptrarna kommer i kontakt med spindelbultens krage (fig.5). För att skapa utrymme för 
spindelbultens rörelse dras beslaget tillbaka något (ca 3 - 5 mm) innan bultarna (fig. 2) spänns. Avsluta fästningen av 
genom att spänna de 3 skruvarna, som visat i fig. 7.

Montering av sladdar
Fäst den elektriska styrningen på ett lämpligt ställe. Förbind den röda 2"-sladden och den svarta sladden som visat (fig. J). Röd sladd 
monteras via säkring (30 A) till batteriets +pluspol. Svart sladd till batteriets -minuspol. Verifiera god förbindelse eftersom stark ström 
ska passera genom sladdarna. Det är en fördel att placera styrningen nära vagnens batteri.
Motorsladdarna är märkta i båda ändar för enkel identifiering.

Motorsladdar
Hitta ett lämpligt ställe för införande av de 4 sladdarna i vagnbotten. Verifiera god tätning i genomgången. Sladdarnas kontakter sätts in i 
motorernas motpart, som visat (fig. J). Fäst sladdarna hela vägen till ingångshålet. Kapa sladdarna till lämplig längd, skala max 5 mm. 
Sladdarna skruvas fast i terminalerna med färgidentifiering.

Avslutning
Systemet har 3 momentnivåer. Se avsnittet för ”settings”. Systemet är förprogrammerat med program 1 (låg kraft).
Efter avslutad montering ska systemet testas.

Innehåll

Montering

4 st. aktuator

2 st. motorsladd 4,5 m.

1 st. fjärrkontroll

1 st. styrenhet V 5.0

DC0099

DC0088

30 amp

1 stk. DC0002 
forsyningskabel  

DC0075DC0066

DC0003-53 (nr.3)
DC0003-54 (nr.4)

2 st. motorsladd 7,5 m

DC0003-81 (nr.1)
DC0003-82 (nr.2)

Code Jumper

DK030374 DC0001B V5

1 st. beslag

 4 st. fjädrar 4 st. svart adapter
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Typiskt stödben

2. Stödbenets bultar 
    lossas.

3. Avstånd på 3 - 5 
    mm. Ledigt spår.

4. För in aktuatorn i 
    det lediga spåret.

5. Justera till frigång på 
    3 - 5 mm så att 
    spindeln kan röra sig 
    fritt.

6. Bultarna spänns 
    igen. Fig. 2.

90

Gab

7. Spänn de 3 torx 
    15-skruvarna.

1. För in adaptern i 
    ställdonet.
    Fjädern monteras 
    som visat.CLICK

Montering
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Motoranslutningar

Medföljer inte

Fig. J

Huvudströmbrytare

Control box to be mountet inside the caravan

Notera sladdarnas 
position i kontakterna.

Rear-L Rear-R Front-L  Front-R

ACTUATORS POWERCODE
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+

Standby: current 10 mAh
Current: «Aut» running max. 20 amp
Power supply: 12 V DC.
Fuse: 30 AmP
Patent: PA 2014 00444 

Control unit Electrical stabilizer legs 
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Blå LED

Kodjumper
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Anmärkning

Obs: Om innersta 
kragen är rund ska 
adaptern modifieras.

Anpassa adaptern genom att avlägsna de första 20 
mm av de invändiga bågarna så att adaptern kan gå 
löst in över den runda spindelkragen.
Använd försiktigt en fräs!

Modifiering som förhindrar fastklämning av stödben

6 st. hexbågar avläsnas

Modifiering av adapter

 

 
 
  

 

 

 

  



Nöddrift
Om systemet av någon anledning inte kan fjärrstyras
Avlägsna fjädern som håller adaptern inne genom att klämma ihop den, som visat i fig. N1. Adaptern kan nu dras ut (fig. N2). Därmed
möjliggörs åtkomst till stödbenets spindel och denna kan manövreras manuellt med vev.
OBS: Nödadaptern kan sitta hårt om benet är belastat.
Manuell drift av vagnens stödben med vev får endast ske med adaptern avlägsnad. Användning av vev eller andra verktyg för att rotera
stödbenets spindel när adaptern är i ingrepp kommer att permanent förstöra motorenhetens kuggväxel och upphäva garantin.
 
Återinsättning av adaptern
Med båda tummarna skjuter man försiktigt adaptern helt in i drevets 6-kant (fig. N2) Samtidigt håller man med fingrarna emot på 
beslaget, som visat i fig. N4. Observera att spindelns sexkantsbult samtidigt ska passa in i adapterns form. Vrid eventuellt spindeln 
manuellt så att det går att skjuta in adaptern.

Möjlig orsak till felfunktion
Orsaken till felfunktion bör fastställas. Kontrollera för synliga skador på motorn och att inspänningen till systemet är tillräcklig
(batteriet tomt, säkring har gått, sladdar skadade, adapter inte i korrekt ingrepp). När ”automatik”-läge används är systemets styrka 
begränsad och benets funktionalitet kommer att stoppas vid given belastning av motorn (vanligtvis när stödbenfoten trycker mot 
underlaget, eller är i topp). Vanligaste orsaken till driftstopp: Trög spindel, orsakad av skevhet eller orenheter i gängor, kommer 
att orsaka driftstörningar (stopp). Rengör stödbenets gängor med tunn olja, PFTE/fett med hög viskositet.
Stödben sänks inte som önskat. Se sidan 6 för avhjälpning av fastklämt stödben i topposition.

Nöddrift
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Fig. N1 Fig. N2

Fig. N4

Site 7/8

Adapter

Fig. N3

Adapter är i korrekt ingrepp.

Fjädern är korrekt i spåret
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Kodning

Kodning av ny fjärrkontroll
Den nya fjärrkontrollen slås på. Den röda LED ”B” börjar omedelbart att blinka i 20 sekunder. Inom denna period sätts kodjumpern in i 
mottagaren. Mottagarboxens BLÅ lysdiod tänds. Sändaren och mottagaren kommer automatiskt att paras ihop. Detta ses på 
fjärrkontrollen; samtliga 4 dioder börjar blinka grönt.
Avlägsna kodjumpern från mottagaren. Den nya fjärrkontrollen är färdig för användning. Tidigare fjärrkontroll är nu avaktiverad.
 
Observera:
Om en fjärrkontroll redan har kodats till ett system måste dess minne raderas innan den kan synkroniseras. Gör följande för att radera 
minnet: Tryck in och håll inne UPP-knappen. Tryck nu samtidigt in NER-knappen och håll båda knapparna inne i mer än 3 sekunder. 
Minnet raderas och sändaren är redo för ”inkodning av ny fjärrkontroll”.

Ändra moment för stödbenen
Ändring av programval påverkar endast det moment stödbenen trycks mot underlaget med när funktionen ”Automatiskt ner” används. 
Program väljs i samband med montering och ska därefter inte ändras. För högt moment kan skada husvagnen.
 
Slå på fjärrkontrollen och sätt i kodjumpern i styrboxen. Den blå dioden i styrboxen blinkar (väntar på programval). Genom att trycka 
snabbt på ON-knappen kan man välja önskat program. Dioden lyser antingen i LED A, LED B eller LED C. Bekräfta valt program 
genom att trycka på UPP-knappen. Avlägsna kodjumpern. Systemet är färdigt för drift.

Program A Låg kraft (standard) 
Program B Medium kraft 
Program C Maximal kraft

Garanti
Garantin gäller vid normal användning. Vid onormalt slitage och fysiska skador på delar upphör garantin. Produkten är avsedd för privat 
användning och garantin omfattar därmed inte yrkesmässig användning. Kompensation eller annan ersättning för arbetstimmar i 
samband med byte av delar, eller 3:e parts kostnader i samband med reklamation, täcks inte av fabriksgarantin. Ingen ersättning eller 
kompensation utgår för besvär eller relaterade kostnader som uppstått p.g.a. saknad eller otillräcklig funktionalitet. 
Vid varje enskild reklamation ska en beskrivning av tidpunkt för skadan, förloppet och orsaken till reklamationen bifogas. Även 
originalfakturan (slutanvändare) ska bifogas vid reklamation.

Tekniska data

!

Kodjumper
ON Knapp

NER-knapp

UPP-knapp
Led «A» Led «B»

Led «C»

Spänning: 12 till 14 volt DC 
Max. förbrukning motor: 16 A
Säkring: 30 A ATO-säkring
Sleep mode: 20 mA
Batteri i sändare. Knappcelltyp 2450 
Sändningsfrekvens: 2,4 GHz
Vikt: 4,2 kg

Elfoot är ett internationellt handelsnamn
Patent: PA 2014 00444
Arbetstemperatur: -10 till 50 °C 
Tillverkad i EU: Danmark
Garanti: 2 år, mekaniska delar
Produktion i enlighet med: RoHS- och
EMC-direktiv

Innehåll och information i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående varsel. För uppdaterade bruksanvisningar, se dancar.dk 
Upphovsrätt till samtliga bilder och illustrationer tillhör Dancar och får inte användas helt eller delvis utan Dancars föregående skriftliga medgivand


