Manual for mad-cirkusvognen
Inden du kører:
1. Check om vognen er i orden. Tjek at alle skabe og den store klap er ordentlig lukket. Lad
ikke løse genstande ligge på bordet. Luk og lås gasrum og dør samt den store luge.
2. Tag alle fire støtteben op (støttebensstang ligger i vognen)
3. Bak jeres bil til, sådan at trækkrog er over kuglen
4. Drej håndtaget sådan at trækkrogen falder på plads på kuglen
5. Drej og løft næsehjulet op, sådan at den sidder langs chassiet
6. Sæt 7 pols stik til bilens stikdåse eller 13 pols stik (adaptor ligger i vognen) Kontroller at
lyset virker. Vær opmærksom på, at kablet ikke kan slæbe hen ad jorden.
7. Husk at sætte sikkerhedswire på (den røde)
8. Montér sidespejlene på bilen – individuelle modeller alt efter hvilken bil, der er tale om. Lån
evt. spejle hos en med campingvogn. Der er et set spejle i vognen.
(Spejlene er korrekt indstillet, når du kan se den bagerste del og begge sider af
cirkusvognen)
9. Kontrollerer at lysnettet virker

Når du kommer frem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tag strømmen fra bilen
Tag sikkerhedskæden af
Sæt næsehjulet ned og spænd fast
Drej håndtaget på næsehjulet samtidig med, at du holder håndtaget oppe på
stabilisatoren
Sæt vognen på plads, der hvor den skal stå
Sæt vognen i vater med næsehjulet (kun på længeretningen)
Sæt støttebenene ned (nivellér aldrig med støttebenene)
Sæt strøm til vognen. Der er hvid kraftstikforlængerledning til 16 A og sort
kraftstikledning til 32 A, alt efter om ovnen skal bruges.
Fyld vanddunken under den første vask. Husk af tømme dunken med rent vand og
beskidt vand efter brug.

NB: Det er ikke tilrådeligt at gå ind i vognen før den er stabiliseret med skruestøtteben.

Fakta om Vestjyske Fødevarer og Oplevelser:
Det er de fire kommuner Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer og Holstebro, der sammen med de lokale LAG,
Fiskerilagen og Regionen, står bag Vestjyske Fødevarer og Oplevelser. Målet med samarbejdet er at synliggøre og
profilere vestjyske fødevarer og oplevelser, både lokalt, nationalt og overfor områdets turister.
Det langsigtede mål er at øge omsætning og beskæftigelse i fødevare- og oplevelsesvirksomheder i Vestjylland og
samtidig motivere og stimulere potentielle nye producenter og hermed skabe nye virksomheder og vækst. Læs mere
på www.madlandet.dk

