Inbouw aanwijzing Remote-Jack-System
Het systeem bestaat uit de volgende onderdelen:
• 1 tot 4 krikken met aangepaste voet en bevestigingsplaatjes
• 1 Afstand handbediening per set met sigarettenaansteker plug
• 1 Wireless remote control
• 1 Centrale bedieningskast
• 1 tot 4 verlengkabels (op maat gemaakt) voorzien van 2 pluggen
Optioneel is een panel met sleutelschakelaar en status LED.
De krikken worden met de metalen voet door middel van de bijgeleverde plaatjes aan het
frame of aan de bodem gemonteerd.
Indien nodig moeten hier speciale beugels of bevestigingspunten voor gemaakt worden.
De centrale bedieningskast kan op een willekeurige plaats worden ingebouwd (binnen in de
camper of caravan). Het is wel raadzaam de plaats dusdanig te kiezen dat de verlengkabels
naar de krikken ongeveer gelijk zijn.
Aan de centrale kast hoeft enkel een plus kabel van minimaal 2,5 mm soepel en een min van
2,5 mm soepel te worden aangesloten.
In de plus kabel (rood) moet een schakelaar en zekering houder worden opgenomen (30A)
Met de schakelaar moet het systeem worden uitgezet indien dit niet wordt gebruikt.
Als alles is aangesloten kan met de afstandbediening de krikken worden bediend.
Op de wireless remote zitten 9 knopjes. Met de bovenste 2 wordt krik 1 bediend.
Met de volgende 2 krik 2 enz. Met het onderste knopje kunnen alle aangesloten krikken
tegelijk worden ingetrokken.

Indien er een storing zou zijn in het wireless systeem, dan kan met de bijgeleverde
handbediening, die kan worden aangesloten op de sigarettenaansteker, elke krik afzonderlijk
worden bediend. Dit kan door de bediening bij de krik in te pluggen of bij de centrale
bedieningskast.

LET OP
Dit systeem is geschikt om de camper/caravan waterpas te zetten. Indien het terrein een
helling heeft van meer dan 4 graden dan moet eerst de camper via wielkeggen zoveel
mogelijk waterpas gezet worden.
Let op dat wanneer de krikken worden gebruikt de handrem is aangetrokken om te
voorkomen dat de camper/caravan gaat bewegen.
De krikken zijn niet geschikt om de camper met de wielen volledig van de grond te
tillen.

