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Bedienung

!

Led «B»

Manuaalisesti ohjatut tukijalat muutetaan tällä sarjalla sähkökäyttöisiksi. Olemassa olevalla karalla moottori saa tarpeeksi voimaa 
tukijalan nostamiseen ylös ja alas. Järjestelmää ei ole suunniteltu ajoneuvon korkeuden säädölle. Se on tehtävä ennen tukijalkojen 
laskemista alas.

Huolto
Järjestelmä on huoltovapaa, mutta toiminto edellyttää tasaista ja sujuvaa karan toimintaa tukijalassa. Jos ne eivät ole hyvässä 
kunnossa ja hyvin voideltuja, moottori ei pysty käyttämään karaa. Vinot, ruostuneet tai tomuiset karat johtavat seisokkiin tai 
puutteelliseen toimintaan. Tukijalat on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Voitele karat ja liikkuvat osat vain helposti juoksevalla 
PFTE-öljyllä. Kaukosäätimessä on CR2450-tyypin paristo. Sen elinikä on n. 2 vuotta.
Älä jätä paristoa kaukosäätimeen, jos järjestelmää ei käytetä pitkään aikaan (yli 2 vuotta).

Kaukosäädin käynnistetään painamalla ja pitämällä alhaalla «ON»-painketta 3 sekunnin ajan. Kun kaukosäädin on 
käynnistetty, sen kaikki 4 vihreää LED-valoa vilkkuvat. Järjestelmän käyttö on nyt «automaattinen».
Huomioi:
Jos lähetin ei kommunikoi asuntovaunun vastaanottimen kanssa, se näkyy punaisena diodina ja LED «B» vilkkuu seuraavan 20 
minuutin ajan. Syitä siihen: olet ulottuvuuden ulkopuolella, kaukosäädintä ei ole koodattu vastaanottajalle tai jännite 
järjestelmän vastaanottimelle puuttuu / on alhainen.

Kaukosäädin «automaattisessa» toiminnossa
Jos painetaan nuolta ALAS, jalat laskeutuvat alas yksi kerrallaan tietyssä järjestyksessä: oikea takana, vasen takana, oikea 
edessä, vasen edessä. Jokainen jalka pysähtyy, kun suurin momentti (paine) on saavutettu.
Kun kaikki jalat ovat alhaalla, järjestelmä käynnistää lyhyen sekvenssin varmistaakseen, että kaikilla jaloilla on täysi kontakti pintaan. 
Muista: Voit keskeyttää automaattisen sekvenssin (paina valinnaista kaukosäätimen painiketta), jos moottorin voima jostakin syystä 
painaa liikaa vaunun pohjarakenteeseen. Kyse voi olla tilanteesta, jossa tukijalalla on pitkä matka saavuttaa kosketus pintaan.

Jos painetaan nuolta YLÖS, jalat alkavat nousta yksi kerrallaan. Kun kaikki jalat ovat ylhäällä, järjestelmä vapauttaa jokaisen jalan 
kiertämällä karaa vastapäiseen suuntaan.

Automaattisen toiminnon keskeytys on mahdollinen milloin tahansa painamalla kaukosäätimen valinnaista painiketta. Keskeytys on 
mahdollinen myös, jos painetaan järjestelmän päävirtakytkintä.
Tukijalkojen yksittäinen käyttö
Painamalla kaukosäätimen «ON»-painiketta voidaan valita yksittäinen jalka. Kun kaukosäädin on «automaattisessa» toiminnossa, 
jokaisella lyhyellä «ON»-painikkeen painalluksella vaihdetaan jalkaa. Kyseinen LED vilkkuu vihreänä, ja jalkaa voidaan nostaa tai 
laskea painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta. Varo jalan paineen liiallista painamista pintaa vasteen, koska silloin vaunun pohja voi 
vahingoittua.

Kaukosäädin sammuu itsestään 5 minuutin kuluttua (lepotila)

Varoitus:

Tukijalkojen käynnistämisessä on noudatettava suurta varovaisuutta ja on aina varmistettava, ettei jalkojen liike
voi vahingoittaa tai puristaa esineitä, eläimiä tai ruumiinosia. Älä liikuta mitään tukijalkojen tai sen osien lähettyvillä olevaa, kun 
järjestelmä on käytössä.
Älä anna ulkopuolisten käyttää järjestelmän kaukosäädintä, kun on olemassa vaara, että ihmiset tai eläimet pääsevät tukijalkojen 
lähelle. Järjestelmän on aina oltava suljettu, kun sitä ei käytetä.
Tärkeää: Järjestelmä on aina suljettava päävirtakytkimellä ajon aikana. Tarkista aina silmämääräisesti ennen vaunulla ajoa, että 
tukijalat ovat halutussa asennossa!

YLÖS-painike

ALAS-painike

ON-painike
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Sisältö

Asennus

DC0099

DC0088

30 amp

DC0075DC0066

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

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

Code Jumper

DK030374 DC0001B V5

Ennen asennusta
Vain ammattilaiset saavat suorittaa asennuksen, koska asennus edellyttää turvallisuusosien käsittelyä ja työskentelyä asuntovaunun 
alla. Sähköliitäntä edellyttää myös ammattimaista osaamista. Tarkista, että kaikki tässä sisällysluettelossa näkyvät osat ovat mukana 
sarjassa. (ALOITA ASENNUS AINA KAROJEN PUHDISTUKSELLA JA VOITELULLA).
Sovitin ja jousi asennetaan toimilaitteisiin kuten kuvassa 1
Tarkista, että moottorin kiinnittimille on tarpeeksi tilaa karan pulttien edessä. Joissakin tapauksissa on järjestettävä hiukan tilaa, jos 
muovipeite tai metallinen tippareuna on tiellä.
Kiinnittimien asennuksessa sovitin kannattaa ehkä poistaa väliaikaisesti.

Tukijalka lasketaan alas
Vaunun tukijalkaa lasketaan hiukan, jotta sen karaa voidaan kiertää hiukan kammella.

Tukijalka löysätään, ja kiinnike työnnetään paikalleen
Kaksi tukijalkoja pitävää pulttia (kuva 2) löysätään, ja kiinnike sovittimen kanssa työnnetään varoen vapaaseen aukkoon vaunun 
pohjan ja tukijalan kosketuspinnan väliin.
Samalla kierretään tarvittaessa tukijalan karaa käsin, jota karan kuusiopulttipää menee sovittimen keskelle. Kiinnike työnnetään 
niin pitkälle, että sovittimet koskettavat karapultin kaulusta (kuva 5). Jotta karapultti pystyy liikkumaan edestakaisin, kiinnikettä 
vedetään aavistuksen verran taaksepäin (n. 3—5 mm) ennen pulttien kiristämistä, kuva 2. Lopeta toimilaitteen kiinnitys 
kiristämällä 3 ruuvia kuten kuvassa 7.

Johtojen asennus
Etsi sopiva paikka elektronisen ohjauksen kiinnittämiselle. Yhdistä punainen 2" syöttöjohto ja musta johto kuten kuvassa (kuva J). 
Punainen johto asennetaan sulakkeella (30 amp.) paristojen +plusnapaan. Musta johto paristojen -miinusnapaan. Huolehdi hyvästä 
yhteydestä, koska näihin johtoihin tulee suuri määrä virtaa. Ohjaus kannattaa asettaa vaunun pariston lähelle.
Moottorijohdot on merkitty kummassakin päässä tunnistamisen helpottamiseksi.

Moottorijohdot
Etsi sopiva sisäänmeno neljälle johdolle vaunun pohjassa. Varmista läpikulun hyvä tiiviys. Johtojen pistoke työnnetään vastaosaan kuten 
kuvassa (kuva J). Kiinnitä johdot kiinnikkeillä sisäänmenoaukkoon asti. Leikkaa johdot sopivan pituisiksi ja kuori enintään 5 mm. Johdot 
ruuvataan kiinni päätteisiin, jotka on merkitty väreillä.

Lopuksi
Järjestelmässä on 3 tasoa momentille. Katso kappale «asetukset». Järjestelmä on esiohjelmoitu ohjelmalla 1 
(alhainen voima). Asennuksen jälkeen järjestelmä testataan.

4 toimilaitetta 1 Kaukosäädin Koodi Hyppyjohdin
syöttökaapeli

2 Moottorijohtoa 4,5 m 2 Moottorijohtoa 7,5 m 1 Ohjausyksikkö 5.0 4 Jousta 4 Mustaa sovitint
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Normaali tukijalka

2. Tukijalan 
pultti löysätään.

3. Etäisyys 3-5 mm. 
Vapaa aukko.

4. Aseta toimilaite 
vapaaseen aukkoon.

5. Säädä, jotta saadaan
3-5 mm väli/vapaa tila. Siten 
kara voi liikkua vapaasti

6. Pultit kiristetään 
uudestaan. Kuva 2

7.Kiristä 3 torx
 15 ruuvia.

90

Väli

1.Työnnä sovitin 
toimilaitteeseen. Jousi 
asennetaan kuten 
kuvassa. CLICK

Asennus

NAPSAHDUS
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Moottorin liitännät

Ei sisälly

Kuva J

Vaunun 
pääkatkaisin

Control box to be mountet inside the caravan

Huomioi johtojen 
sijainti pistokkeissa.

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

ACTUATORS POWERCODE

G
N

D

B
+

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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HW Version: V5    SW version :V5.1 2
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Sininen LED

Koodi
Hyppyjohdin
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Hinweis

Huomioi, jos sisin 
kaulus on pyöreä, 
sovitinta on muutettava.

Mukauta sovitin poistamalla ensimmäiset 20 mm 
sisäisistä kaarista, jotta sovitin voi vapaasti liikkua 
pyöreän karakauluksen yli.
Käytä kiekkojyrsintä varoen!

Aseta pultti
aukon eteen

6 hex-kaarta poistetaan

Sovittimen mukautus

Muutos estää tukijalan kiinni juuttumisen
Tämä muutos estää Auto Steady -tukijalan juuttumisen kiinni alavaunun runkolevyyn (Adria Adora ja muut)

Muutoksen jälkeen on tarkastettava, että 
etäisyys on min. 35 mm.

Min. 35 mm etäisyys

1 Pultti M10x40/45 mm 

2 Levyä Ø10xØ40 mm 
1 Mutteri M10

Run
ko

le
vy



Huomioi
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Kuva N1 Kuva N2

Kuva. N4

Site 7/8

Sovitin

Kuva. N3

Hätäkäyttö
Jos järjestelmää ei jostain syystä voida kauko-ohjata
Sovitinta sisällä pitävä jousi poistetaan puristamalla sitä kuten kuvassa (N1). Sovitin voidaan nyt vetää ulos, kuva (N2). Siten 
vapautetaan pääsy tukijalan karaan, jota voidaan käyttää manuaalisesti.
Huomioi: Hätäsovittimen poistaminen voi tuntua kireältä, jos jalka on kuormitettu-asennossa.
Vaunun tukijalkaa saa käyttää manuaalisesti kammella vain, kun sovitin on poistettu. Jos tukijalan karaa kierretään kammella tai jollain 
muulla välineellä sovitin kytkettynä, silloin moottoriyksikön vaihteisto vahingoittuu pysyvästi. Sellaisissa tapauksissa takuu ei kata 
vahinkoa.

Sovittimen asettaminen takaisin paikalleen
Sovitinta painetaan varoen kummallakin peukalolla aivan kohdan 6 reunaan, kuva (N2). Samalla pidetään kiinnittimestä kiinni sormilla 
kuten kuvassa (N4). Huomioi, että karan 6 reunapultin on samalla sovittava sovittimen muotoon. Kierrä karaa kammella, jotta sovitin 
voidaan painaa sisään.

Mahdollinen syy puutteelliseen toimintoon
Järjestelmän puutteellisen toiminnon syy on tutkittava. Tarkista moottorin näkyvät vauriot ja varmista, että järjestelmässä on 
tarpeeksi syöttöjännitettä. (paristo tyhjä, sulake, johdot vahingoittuneet, sovitin ei oikein kytketty mm.) Automaattisen käytön 
yhteydessä järjestelmän teho on rajoitettu ja pysäyttää jalan toiminnon, kun moottorin kuormitus saavutetaan (yleensä, kun 
tukijalan jalka painaa pintaa vasten tai on ylhäällä). Yleisin seisokin syy: Hidas kara johtuen kierteen vinoudesta tai liasta 
aiheuttaa viallisen käytön (pysähdyksen). Puhdista tukijalan kierre/liukuvat osat ja käytä säännöllisesti ohutta
öljyä PFTE/rasvaa korkealla viskositeetilla.
Tukijalka ei mene alas toivotulla tavalla. katso sivulta 6 kiinni tarttuneen tukijalan vapauttaminen yläasennossa.

Sovitin on oikein kytketty.

Jousi on oikein aukossa.
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Koodaus

!

Koodi 
Hyppyjohdin

ON-painike

ALAS-painike

YLÖS-painike
Led «A» Led «B»

Led «C»

Jännite: 12—14 volttia DC 
Moottorin suurin kulutus: 16 amp. 
Sulake: 30 amp. ATO-sulake 
Lepotila: 20 mA
Paristo lähettimessä. 
Nappiparisto tyyppi 2450 

Lähetintaajuus: 2,4 GHz
Paino: 4,2 kg
Elfoot on kansainvälinen kauppanimi
Patentti: PA 2014 00444
Työskentelylämpötila: -10—50 celsius 
Valmistettu EU:ssa: Tanska
Takuu: 2 vuotta, mekaaniset osat 

Uuden kaukosäätimen koodaus
Uusi kaukosäädin käynnistetään. Välittömästi sen jälkeen punainen LED «B» vilkkuu 20 sekunnin ajan. Tänä aikana
Koodi Hyppyjohdin työnnetään vastaanottimeen. Vastaanottimen SININEN valodiodi syttyy. Nyt lähetin ja vastaanotin pariutuvat 
automaattisesti. Tämä näkyy kaukosäätimessä, sen kaikki 4 vihreää diodia alkavat vilkkua.
Poista Koodi Hyppyjohdin vastaanottimesta. Uusi kaukosäädin on käyttövalmis. Edellinen kaukosäädin ei enää toimi.

Huomioi:
Jos kaukosäädin on jo koodattu yhdelle järjestelmälle, sen muisti on poistettava ennen koodausta. Muisti poistetaan seuraavalla tavalla: 
Paina ja pidä alhaalla «YLÖS»-painiketta. Paina samanaikaisesti «ALAS»-painiketta ja pidä kumpaakin alhaalla yli 3 sekunnin ajan. 
Tämä poistaa muistin, ja lähetin voidaan «koodata uudelle kaukosäätimelle»

Tukijalkojen momentin muuttaminen
Ohjelmavalinnan vaihdolla on yksin merkitystä, kuinka paljon momentti tukijalat painavat pintaa vasten, kun «automaattisesti alas» on 
käytössä. Ohjelma valitan asennuksen yhteydessä eikä sitä muuteta. Liian korkea momentti voi vahingoittaa asuntovaunua.

Käynnistä kaukosäädin ja työnnä Koodi Hyppyjohdin ohjausyksikköön. Sininen valodiodi vilkkuu ohjausyksikössä (odottaa 
ohjelmavalintaa). Painamalla lyhyesti «On»-painiketta haluttu ohjelma voidaan valita. Diodi palaa joko LED A, LED B tai LED C. 
Vahvista valittu ohjelma painamalla «YLÖS». Poista Koodi Hyppyjohdin. Järjestelmä on käyttövalmis.

 Ohjelma A Matala teho (standardi)
 Ohjelma B Keskinkertainen teho
 Ohjelma C Enimmäisteho

Takuu
Takuu kattaa normaalin käytön. Epänormaalia kulumista, joka voi johtua osien fyysisestä vahingosta, takuu ei korvaa.
Tuote on tarkoitettu yksityiskäyttöön, eikä takuu sen vuoksi kata ammattimaista käyttöä. Tehdastakuu ei korvaa osien vaihtamiseen 
kulunutta työaikaa tai kolmannen osapuolen kustannuksia reklamaation yhteydessä. Järjestelmän puutteellisesta tai 
riittämättömästä toiminnosta johtuvia haittoja tai kuluja ei korvata.
Reklamaatioon liitettävä vahingoittunut osa, vahingon tapahtumisajankohta sekä perustelu, miksi reklamaatio on tehty. Alkuperäinen 
ostolasku (loppukäyttäjä) on liitettävä reklamaatioon.

Tekniset tiedot

Tämän ohjeen sisältöä ja tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. Katso päivitetyt tiedot: dancar.dk Kaikilla kuvilla ja 
kuvamateriaaleilla on Dancarin tekijänoikeudet, eikä niitä saa käyttää osittain tai kokonaan ilman kirjallista sopimusta


