
Brugermanual



Tillykke med valget af Deres nye PSmover – Deres nye PSmover er en god hjælp når 
du skal have flyttet Deres campingvogn eller trailer.

PSmover består af følgende komponenter:
• 2 trækruller med motor (en i hver side),
• 1 teleskop-håndtag til ind- og udkobling af PSmover (Kun på PSmover 

manuel)
• 1 fjernbetjening
• 1 nødkabel,
• 1 styreboks med on/off knap.
• Ekstraudstyr: 12 V / 80 Ah akkumulator og lader (230 V~ / 14,1 V=, 8 Amp.) 

hertil.

Advarsler
Før Deres PSmover tages i brug, bedes De venligst læse det følgende omhyggeligt 
igennem:

1. Få ikke fingre eller tøj (f.eks. halstørklæde) i klemme mellem drivrullen og 
campingvognens dæk. Det kan medføre svære personskader eller i værste 
tilfælde død (f.eks. kvælning).

2. Vær opmærksom på placering af fødder når De bruger Deres mover. At køre 
hen over fødder kan medføre svære personskader.

3. PSmover må kun betjenes af personer med kørekort B (personbil) eller højere 
til motorkøretøj.Ved brug af mover gælder alle færdselslovens regler, inkl. 
reglerne for spirituskørsel, m.m.

4. Hold børn, andre personer og dyr på sikker afstand, når de manøvrerer deres 
campingvognen med mover.

5. Drivrullerne skal altid kobles fra efter brug. At efterlade drivrullerne i tilkob-
let position, kan beskadige dækkene på campingvognen.

Tekniske data
Vægt ekskl. batteri og lader ...................................................... 39 kg
Maks. vægt af campingvogn/trailer ....................................... 2000 kg
Strømforsyning ........................................................................12 V =

Betjening
PSmover kan kun betjenes med fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen indeholder 1 stk. 
standard 9 V. batteri, der sidder i bunden af fjernbetjeningen.

• Batteriudskiftning: Skyd batteridækslet i pilens retning. Fjern det gamle 
batteri og monter et frisk 9 V. batteri.

• Nødbetjening uden brugbart batteri: Forbind fjernbetjeningen til styreboksen 
med det medfølgende nødkabel.



Opladning af PSmover
Inden Deres PSmover tages i brug skal campingvognenens 12 Volt batteri være fuldt 
opladet. PSmover bruger enten separat akkumulator eller campingvognens/trailerens 
akkumulator.
Tilslut laderen til 230 V~ lysnettet for opladning.

Styreboksen

Tilkobling
1. Sæt håndtaget på den sekskantede 19 

mm koblingsaksel.
2. Træk det ud i fuld længde.
3. Drej koblingsakslen med håndtaget. 

Fortsæt til der lyder et kraftigt klik og 
Deres PSMover er hermed tilkoblet.

4. Fjern håndtaget!

Pilen angiver retningen for tilkobling: Altid hen mod hjulet.

Til- og frakobling manuel PSmover

USB Port til tilkobling af 
lader.

On/off knap

Sync. knap

Rød og grøn LED lampe. 
Grøn lampe blinker 2. sec. 
ved opstart af mover.
Rød LED lampe lyser ved 
overbelastning af systemet.



Kørsel med mover
PSmover kan klare de fleste stigninger afhængig af overfladen. Den er godkendt til at 
trække 2000 kg. op ad en stigning på 20%. Jo lavere stigning, jo flere kg. kan Deres 
nye PSmover trække.

PSmoveren må ikke bruges til at køre over en kantsten på mere end 4 cm uden brug af 
kile eller rampe. Dette kan i værste tilfælde beskadige deres PSMover.

1. Før drivrullerne ind på dækkene jf. tidligere vejledning i til- og frakobling på 
side x.

2. VIGTIGT: Fjern teleskop-håndtaget inden kørsel med mover!
3. Tænd på styreboksens on/off knap, og vent et par sekunder.
4. Tryk samtidig på begge fjernbetjeningens TÆND knapper. TÆNDT lampen 

lyser. Den slukker efter 60 sek. hvis ikke fjernbetjeningen har været i brug.
5. Hold fjernbetjeningen, så trækstang-symbolet på fjernbetjeningen vender 

samme vej som vognens trækstang.
6. Brug betjeningsknapperne på fjernbetjeningen (se nedenfor) til at køre/dreje 

campingvognen/traileren. Bemærk, at man kan dreje vognen ved at holde fx 
VENSTRE FREM og HØJRE BAK knapperne nede samtidig (dog ikke ved 
dobbeltaksel).

Til- og frakobling PSmover med elektronisk tilkobling:
Tilkobling:

• Tryk samtidigt på de to piletaster på hver side af symbolet for tilkobling og 
hold knapperne nede indtil rullerne er begyndt at køre til.

Frakobling:
• Tryk samtidigt på de to piletaster på hver side af symbolet for frakobling og 

hold knapperne nede indtil rullerne er begyndt at køre fra

Kig altid efter om rullerne er henholdsvis koblet til og fra inden manøvrering med 
PSmover eller kørsel bagved bil.

Frakobling
1. Sæt håndtaget på den sekskantede 19 mm koblingsaksel.
2. Træk det ud i fuld længde.
3. Drej koblingsakslen med håndtaget. Fortsæt til der lyder et kraftigt klik og 

Deres PSMover er hermed frakoblet.
4. Fjern håndtaget!

Frakobling er den modsatte retning: Altid bort fra hjulet.



Tilkoblings piletaster

Frakoblings piletaster

Trækstangs symbol

VENSTRE FREM knap: 
Venstre hjul kører fremad

VENSTRE BAK knap:
Venstre hjul bakker

Venstre TÆND knap

FREM knap: Begge 
hjul kører fremad

Lommelygte

HØJRE FREM 
knap: Højre hjul 
kører fremad

HØJRE BAK knap: 
Højre hjul bakker

Højre TÆND knap

Nødstop knap

Batteri indikator

Efter endt kørslen med PSMover
1. Ved PSmover med manuel tilkobling: sluk for on/off knappen
2. Træk campingsvognens/trailerens håndbremse
3. Frakobl drivrullerne fra dækkene jvf. tidligere vejledning på side x.
4. Ved PSmover med manuel tilkobling: Fjern håndtaget/Ved PSMover med 

elektronisk tilkobling: Sluk for on/off knappen

Ved ukorrekt brug af Deres PSmover, bortfalder PSmovers 5 års garanti og alle repa-
rationer er for Deres egen regning.

Fjernbetjeningen

www.PSmover.dk


