Bruksanvisning för släpvagnen
1. Kontrollera släpvagnens skick med hjälp av granskningslistan innan du tar den i bruk!
Den elektroniska granskningsblanketten finns på adressen: lomake.ayy.fi/tilat/traileri
2. OBS! Varning! Stig aldrig på släpets dörr eller in i släpet om det inte är fastkopplat i bilen eller om de
bakre stödbenen inte är nedfällda. Släpvagnen kan tippa!
3. När släpet tas i bruk ska följande anvisningar följas:
• Öppna och lösgör dragstångslåset. Låset ska tas med under körningen. Släpet ska alltid låsas när det
inte är under uppsikt eller inte är fastkopplat med bilen. (bild 1)
• Koppla fast släpet i bilens dragkrok: Placera hålet längst ut på släpets dragstång ovanför dragkroken.
När du drar låshandtaget uppåt kan släpet sänkas ned på rätt plats, t.ex. genom att vrida stödhjulets
vev. Släpp handtaget så fastnar släpet i dragkroken med ett klick. När det är fastkopplat på rätt sätt
pekar handtaget i samma riktning som dragstången. Lyft dragstången för att försäkra dig om att
släpet sitter fast (bild 2).
• Veva stödhjulet (bild 3) så högt upp som möjligt, lyft sedan upp hela stödhjulssystemet och fixera det
i körriktningen.
• Koppla elsladden i bilens elkontakt. Kontrollera att stickproppen passar in i bilens elkontakt.
Om den inte passar, använd en adapter. Stickproppen får inte tryckas in med våld. Kontrollera att
ljusen fungerar (bild 2).
• Lyft upp de bakre stödbenen och fixera dem.
4. När släpet lastas och lossas ska följande anvisningar följas:
• Under lastning och lossning ska stödbenen fällas ner och fixeras (bild 4).
• Det tomma släpet väger cirka 130 kg. Den högsta tillåtna sammanlagda vikten av släp och last är 750
kg.
Släpets last får alltså väga högst 440 kg.
• Lasta alltid de tunga sakerna längst fram och de lätta längst bak. Använd vid behov de
surrningsfästen och spännband som finns på släpets golv när du spänner fast lasten.
• Släpet har inga bromsar, så vi rekommenderar att släpet är fastkopplat i bilen under
lastningen/lossningen.
• Även om släpet känns lätt att skjuta fram på jämn mark ska du aldrig lösgöra det från bilen i en
backe.
• Observera att släpet är svårare att hantera när det är lastat.
5.

När man kör med släp
• Ha alltid registreringsbeviset med.
• Kom ihåg hastighetsbegränsningen på 80 km/h vid körning med släpvagn.
• Observera i garage o. dyl. att släpets maimala höjd är 2,0 meter.
• Tänk på släpets körlinjer särskilt i branta svängar. Trygg resa!

6. Släpvagnen återlämnas på AUS kontors parkeringsplats i Otnäs.

Anvisningar för olyckssituationer
1. Försäkra dig om att inga fler skador kan uppstå: Kom ihåg varningstriangeln!
2. Om ett annat fordon orsakat skadan:
• Om skadan är det minsta oklar, kalla polisen till olycksplatsen.
• Kontrollera motpartens identitet på körkortet.
• Anteckna skadetidpunkten, motpartens kontaktuppgifter, registernumret, information om
försäkringsbolaget och uppgifter om möjliga vittnen.
3. Se till att motparten gör en skadeanmälan till sitt eget försäkringsbolag och be att få en kopia av
skadeanmälan om möjligt.
4. Anmäl alla skador till AUS senast i samband med återlämnandet av släpvagnen.

Bild 1: Dragstångslåset fastkopplat på släpet.

Bild 3: Släpvagnens stödhjul
nedställt (Släpvagnen lossas från bilen)

Bild 2: Koppling av släpet till bilens dragkrok

Bild 4: Släpvagnens bakben nedställda

