
Tanka fullt (för fordon som ännu inte har en plasttank); observera att vinterdiesel används på tankställena från och 
med mitten av oktober.
Ladda och koppla bort bodelsbatteriet ombord och batteriet i bostadsutrymmet, ladda om var 4-6 vecka om det 
behövs.
(Observera: På fordon med centrallås kan vissa dörrar endast låsas via centrallåssystemet. Detta är inte längre 
möjligt om batterierna är bortkopplade. Dessutom misslyckas fjärrfunktionerna i HYMER Connect App när 
batterierna är bortkopplade). 
Stäng gasolkranarna 
Släpp ut gasolen från ledningarna, ta bort slangarna från gasflaskorna och sätt på säkerhetslock på flaskorna. 
Töm alla vattentankar och varmvattenberedaren och rengör ev. med hithörande specialvätska.
Töm duschmunstycken, pumpar och sifoner, låt vattenkranarna vara öppna, om vattensystemet är tomt, spola 
toaletten igen, så att toalettens magnetventil också är tom.
Kontrollera och fyll på spolarvätska.
Parkera fordonet på ett torrt och fast underlag.
Lägg i växel på jämnt underlag och lossa handbromsen.

Rengör campingfordonet inklusive hjulhus 
och undergolv 
Bättra på lackskador och försegla med 
skyddsvax 
Behandla lås, gångjärn och tätningar med 
olje- eller silikonsprej 
Öka däcktrycket med en halv bar 
Bocka upp fordonet 
Vidtag stöldskyddsåtgärder
Fäll ut vindrutetorkarna så att de inte ligger 
an mot rutan

INVÄNDIGT:
Töm kylskåpet, frosta av, torka ur, låt stå öppet
Städa ur övriga livsmedel
Förslut alla öppningar för ventilationer, t.ex. kylskåp och 
uppvärmning med lock 
Rengör badrummet, kokvrån och spisen 
Ta bort eller demontera elektronisk utrustning  
Rengör möbler varsamt, låt skåp stå öppna 
Skaka ur dynor, ställ upp dem
Öppna sänglådor, ställ upp madrasser
Rengöra element, elementlådor
Ta ut fuktighetsbindande textiler och mattor
Ställ upp rumsavfuktare med torrgranulat
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