
Fuld tankning (for køretøjer, der endnu ikke har en plasttank); bemærk, at der bruges vinterdiesel på 
tankstationerne fra midten af oktober og fremefter
Oplad og frakobl det indbyggede batteri samt batteriet i opholdsrummet, genoplad hver 4. – 6. uge 
(Bemærk venligst: På køretøjer med centrallås kan nogle døre kun låses via centrallåsesystemet. Dette er 
ikke længere muligt, hvis batterierne er frakoblet. Desuden fejler fjernbetjeningsfunktionerne i HYMER 
Connect App, når batterierne er frakoblet.)
Luk gashaner
Aftap gas fra ledningerne, afbryd slangerne fra gasflaskerne, og sæt sikkerhedshætter på flaskerne
Tøm alle vandtanke og boiler, samt rengør dem eventuelt med passende specialvæske 
Lad vandet løbe ud af brusehoveder, pumper og vandlåse, lad vandhaner stå åbne, hvis vandsystemet er 
tomt, skyl toilettet igen, at toiletets magnetventil også er tom
Kontrollér og efterpåfyld sprinkleranlæg
Parker køretøjet på et tørt og fast underlag.
Sæt i gear på en jævn flade, og løsn håndbremsen

Rengør campingkøretøjet inklusive hjulkasser og
undergulv
Sørg for at udbedre lakskader, og forsegl med
beskyttelsesvoks
Behandl låse, hængsler og tætninger med olieeller
silikonespray
Øg dæktrykket med en halv bar
Klods køretøjet op
Iværksæt foranstaltninger til forebyggelse af tyveri
Vip vinduesviskerne ud, så de ikke ligger ind til
ruden

INDE I VOGNEN:
Tøm, afrim og tør køleskabet af, og lad det stå åbent 
Fjern øvrige fødevarer
Luk alle åbningen på udluftninger, f.eks. køleskab og 
varme, med kapper
Rengør bad, kogeniche og komfur 
Fjern eller afmontér elektroniske apparater som fjernsyn 
Rengør møbler skånsomt, lad skabe stå åbne
Ryst polstringer, og stil dem op
Åbn sengekasser, stil madrasser op
Rengør varmeapparater/varmekasser
Fjern fugtbindende tekstiler og tæpper
Opstil affugter med tørgranulat

UDENPÅ VOGNEN:

TJEKLISTE TIL OVERVINTRINGEN
BASICS:
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