KOBLINGSSKEMA
Vedligeholdelsesforanstaltninger
1. Anvend kontaktfedt på alle kontaktflader såsom pærens kontaktflade, stikkontakt,
stikdåse og kontaktklemme (= kabelsko). Rengør efter behov, således at gamle irrede
flader bliver rene og smør derefter fladerne ind igen med kontaktfedt af god kvalitet.
2. Udsæt ikke belysningen for unødig belastning fra højtryksspuling eller lignende. Hvis
dette sker, bør du straks fjerne glassene på belysningen og tørre dem rene, så der
ikke er noget fugt tilbage, hvorefter de sættes på plads igen. Velindsmurte flader
mindsker risikoen for manglende kontakt.
3. Beskyt stikkontakten, således at den ikke ligger i grus og snavs, og at vandet ikke kan
regne lige ind i kontakten.
Anvend stikkontaktsholderen.
4. Hav altid ekstra pærer, stikkontakter, elsikringer, kontaktfedt, elmejsel, samt et
koblingsskema med dig, når du er på farten.
5. Brug altid elpærer af god kvalitet på din trailer.

Almindelige fejl
A. Tjek sikringerne. Hvis sikringen går flere gange, skal du tjekke, om der ikke er
kortslutning et sted.
B. Skil stikkontakten ad og se, om ledningerne sidder ordentlig fast i stikkontakten (løsner
sig ofte, da man trækker i ledningen til stikkontakten).
C. Anvend en lille mejsel eller kniv og stram stikbenene på stikkontakten. Smør dem ind
med kontaktfedt. Udskift stikkontakten efter behov.
D. Tjek stikdåsen, rengør den, smør den ind og udskift den efter behov.
E. Hvis du har en jordingsfejl, vil elsystemet ofte opføre sig ukontrolleret, for eksempel
ved at blinke vilkårligt. Tjek, at alle jordforbindelser har god kontakt, udskift eventuelt
kabelsko og smør dem ind med kontaktfedt.

Anbefalede koblingsskemaer
Koblingsskemaerne nedenfor viser
standarderne for henholdsvis syv- og trettenpol
stikdåser. På visse af 7-pol stikdåserne findes
en ekstra pol. Den 8. pol er beregnet til
automatisk at koble tågebaglyset på bilen af og
føre dette over på campingvognen eller
traileren.
På 13-pol dåsen er denne pol nummer 2a.
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