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UNDERHÅLLSSCHEMAN
Detta kapitel anger endast listor med underhållsåtgärder som ska utföras periodiskt med angivet intervall.  
I förekommande fall kompletteras underhållsåtgärden med en kommentar eller hänvisning till utförligare 
instruktioner.

VECKOUNDERHÅLL
Åtgärd Kommentar / Hänvisning
Rengöring av färskvattentank. Se handhavande.
Rengöring av gråvattentank. Se handhavande.
Kontrollera gasolsystemet med läckindikatorn. Se handhavande.
Vätskenivå i värmesystem. Kontrollera nivån i expansionskärlet.

MÅNADSUNDERHÅLL
Åtgärd Kommentar / Hänvisning
Batteri Ladda batteriet fullt minst en gång per månad.
Smörja toalettens gummipackningar. Se beskrivning och tillverkarens bruksanvisning.
Rengör gummitätningar/-packningar vid toalettens  Se beskrivning och tillverkarens bruksanvisning. 
spollucka.
Rengör köksfläktens filter. Se beskrivning och tillverkarens bruksanvisning.
Töm varmvattenberedaren (pannan) För att skapa ny luftkudde i varmvattenberedaren.
Skinnklädda dynor . Behandlas enligt tillverkarens anvisningar. 
Väggar utvändigt: Se till att glasfiberytor är skyddade mot missfärgning  
 genom vaxbehandling minst 2 gånger per år.

ÅRLIGT UNDERHÅLL
Åtgärd Kommentar / Hänvisning
Årlig service. Enligt Garanti- & Servicebok.  
 Anlita KABE serviceverkstad.
Värmesystemets vätska. Kontrollera glykolhalt (använd glykolprovare). 
 Se beskrivning.
Lås. Smörjning.
Fotsteget leder. Smörjning.
Fotstegets strömbrytare. Rengöring. Använd kontaktspray.
Stödben. Smörjning.
Gummilister vid dörrar och luckor. Smörjning.
Avlufta konvektorer. Se separat underhållsinstruktion.
Rengöring: Kylskåpets baksida. Avlägsna damm som isolerar kylflänsar.  
 Se tillverkarens bruksanvisning.

Reserv: Se till att ha extra glödlampor och säkringar.
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Underhåll Rengöring

RENGÖRING
UTVÄNDIG TVÄTTNING

Allmänt
Beakta följande vid utvändig rengöring av husbilen:
• Använd endast rekommenderade rengöringsmedel.
• Följ anvisningarna på förpackningarna. 
• Felaktigt utförd tvättning kan skada husbilens dekor 

eller detaljer.
• Beakta eventuella föreskrifter i bildelens instruktions-

bok.

Rengöringsmedel och avfettningsmedel 
Använd endast rengöringsmedel avsedda för husbil eller 
husvagn för att undvika skador på tätningsmedel i husbi-
lens skarvar och infästningar.
Lämpliga rengöringsmedel finns hos din lokala KABE 
återförsäljare. Var noggrann med dosering av rengörings-
medel. Undvik överdosering.
Avfettningsmedel får inte användas.  
Tjära och asfaltstänk avlägsnas med hjälp av polish med 
hårdvax. 

Högtryckstvätt
Undvik att använda högtryckstvätt eftersom den kraftiga 
vattenstrålen kan skada detaljer.

Automatisk biltvätt
KABE avråder från att tvätta husbilen i automatisk biltvätt.  
Handtvätt rekommenderas eftersom det är skonsammare 
mot husbilen än en automatisk biltvätt. 

Missfärgning
Utvändigt är husbilens väggar och tak tillverkade av 
aluminium, glasfiber och plast. Materialets färg påverkas 
av solens strålning och andra miljöfaktorer. Missfärgning 
uppstår i materialet. 
Förebygg missfärgning genom regelbunden behandling 
med vax.
Om missfärgning uppstår bör den snarast åtgärdas enligt 
följande:
• Polera bort missfärgningen. Djupare missfärgning krä-

ver inledande behandling med rubbing. Svår missfärg-
ning kan till och med kräva våtslipning före rubbing och 
polering.

• Använd polish för att återställa den blanka ytan.
• Försegla ytan med en lämplig sealer.
• Förebygg ny missfärgning genom behandling med vax.
Var uppmärksam så att dekor och övriga detaljer på husbi-
len inte skadas under behandlingen. 

Handtvätt
1 Spola av husbilen. Använd rikligt med vatten. Undvik 

att spruta på husbilens ventilationsöppningar.
2 Tvätta husbilen med ljummet vatten och milt bil-

schampoo. Använd tvättsvamp eller tvättborste. 
 Undvik direkt solbelysning medan husbilen tvättas. 

Skölj bort rengöringsmedel från husbilen inom 10 
minuter. 

 Fönstren på bodelen rengörs separat med rengörings-
vätska avsedd för acrylfönster (till exempel Dometic 
Window Cleaner Set). 

3 Rengör eventuell asfaltstänk, sotpartiklar och annan 
smuts med hjälp av polish med hårdvax. Bearbeta ytan 
med en mjuk svamp eller trasa tills smutsen är avlägs-
nad.

4 Skydda husbilens yta genom att efterbehandla med 
vax.

VARNING!
Risk för personskada.
Iakttag försiktighet vid rengöring av taket.  
Tänk på halkrisk och fallhöjd. 
Se till att stå på stabilt underlag.



21F-15-4

U
nderhåll

Sid SE

Underhåll Rengöring

Särskild rengöring
Avser halvintegrerade husbilar med taksäng.  
Se till att dräneringshålen är öppna så att vatten kan rinna ut. 
Vissa plastdetaljer på husbilens tak är försedda med dräneringshål. Om 
dräneringshålen blir igensatta av smuts så finns risk att fukt samlas under 
plastdetaljerna, vilket kan orsaka skador.  
Kontrollera regelbundet att dräneringshålen är öppna. 
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INVÄNDIG RENGÖRING

Textilier
Dynorna rengöres med dammsugare och borste. 
Fläckar ska tas bort innan de torkar in. Se tillverkarens 
anvisningar.  
Dynornas textil är avtagbar och kan vid behov kemtvättas.
Skinnklädda dynor behandlas enligt tillverkarens anvis-
ningar.
Sängöverkast, gardiner och omtag kemtvättas vid behov.
Golvmattan tvättas genom att fukta med vatten (ej genom-
fuktas) och milt tvättmedel för textil.

Tak och väggmatta
Invändigt är bodelens väggar klädda med syntetisk vävta-
pet. Tapeten kan dammsugas. Fläckar avlägsnas med tvål 
och vatten.
Rengör taket invändigt med en trasa, lätt fuktad i en mild 
tvållösning. Eftertorka med trasa fuktad i enbart vatten.

Inredning
Inredningens trä och folieytor dammtorkas. Fläckar avlägs-
nas med lätt fuktad trasa. 
Använd inte lösningsmedel eller liknande som riskerar att 
lösa upp lack eller folie.

Toalett
Rengör toaletten enligt tillverkarens anvisningar.  
Se till att endast använda rekommenderade rengörings-
medel. Se tillverkarens anvisningar.

SKÄRBRÄDA
Skärbrädan är tillverkad av trä med obehandlad yta. För 
att öka skärbrädans beständighet mot missfärgning eller 
annan påverkan av livsmedel, kan man behandla ytan 
med medel avsedd för träbänkar i kök. Det kan till exem-
pel vara hårdvaxolja. 
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LÅNGTIDSFÖRVARING

ÅTGÄRDER INFÖR LÅNGTIDSFÖRVARING
Med långtidsförvaring avses en längre tids förvaring av husbilen då den inte används (t.ex. vinterförvaring).

• Rengör husbilen. 
Tvätta och vaxa karossen. 
Rengör underredet. 
Städa invändigt.

• Töm kylskåpet. 
Ställ kylskåpets (och ev frysfackets) dörr något öppen.

• Tag ut dynor och textilier.  
Förvara dem torrt inomhus.

• Töm och rengör färskvattensystemet. För instruktioner 
se handhavande.  
Låt färskvattentankens avtappningskran stå i öppet 
läge.

• Töm varmvattenberedaren. 
Låt avtappningsventilen stå i öppet läge.

• Se till att alla vattenkranar står i öppet läge för både 
kallvatten och varmvatten. 

• Töm och rengör gråvattensystemet. För instruktioner 
se handhavande.  
Låt gråvattentanken vara öppen genom att inte sätta 
tillbaka pluggen i renspolningshålet. Därmed undviks 
kondens i gråvattentanken.

• Se till att duschens avlopp är tömt och ev. frostskyddat.

• Placera en fuktupptagare (torrboll) i husbilen.

• Smörj lås, gångjärn och lister i dörrar/luckor.

• Tag ut startbatteri och bodelens batteri.  
Ladda batterierna. 
Förvara batterierna frostfritt och på en torr plats. 
Underhållsladda batterierna varannan månad. 
Se avsnitt ”Beskrivning Elsystem”.

• Se till att vätskan i värmesystemet har tillräckligt frys-
skydd (glykolhalt).

• Avlasta hjulen. Höj trycket i däcken för att motverka att 
däcken deformeras

• Ställ skåp, garderober, lådor och sofflock något öppna 
så att alla utrymmen i husbilen ventileras. 

• Montera vinterluckan på kylskåpsventilationens galler.

• Stäng gasolflaskans huvudkran och alla gasolventiler.

• Tanka. Bränsletanken bör vara full för att undvika kon-
dens i tanken.

Rekommenderas:

• Rengör toaletten, dess anslutningar och avfallstank. 
Se tillverkarens anvisningar för förvaring och anvis-
ningar för att undvika skador på grund av isbildning.
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ÅTGÄRDER INFÖR IDRIFTTAGANDE EFTER LÅNGTIDSFÖRVARING

ÅTGÄRDER UNDER LÅNGTIDSFÖRVARING

• Underhållsladda batterierna var tredje månad. 
Se avsnitt ”Beskrivning Elsystem”.

• Vädra husbilen en gång per månad.
• Kontrollera vätskenivån i fuktupptagaren.
• Kontrollera att husbilens ventilation inte är blockerad.

• Kontrollera lufttrycket i däcken (även reservhjulet). 

• Kontrollera gasolsystemet med läckindikatorn.

• Stäng färskvattentankens avtappningskran.
• Stäng varmvattenberedarens avtappningsventil.
• Stäng avtappningskranarna för kall- och varm vatten-

slangar.

• Ladda batterierna.
• Montera husbilens batterier. 

Kontrollera att automatsäkringen inte löst ut.

• Smörj stödbenen.

• Montera gummipluggen i gråvattentankens renspol-
ningshål.

• Montera locket på toalettens avfallstank. 
Se till att toalettens avfallstank är korrekt placerad.

• Se till att toaletten är redo för drift.  
(Alla eventuella avtappningdetaljer är stängda.)
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AVLUFTA KONVEKTORSYSTEM
Luft i konvektorsystemet hindrar vätskan från att cirkulera, dvs värme 
kan inte spridas i husbilen. Konvektorsystemet måste då avluftas med 
de luftningsnipplar som finns monterade.

Avlufta enligt följande:
1 Se till att expansionskärlet innehåller tillräckligt mycket glykolblandad 

vätska.
2 Stäng av cirkulationspumpen på pannans manöverpanel.
3 Parkera husbilen i lätt uppförsbacke.  

Luftbubblor samlas framåt i konvektorsystemet.
4 Skydda inredningen vid luftningsnippeln genom att hålla en trasa 

eller  papper vid nippeln.
5 Öppna nippeln så att luft kan pysa ut.  

Stäng nippeln då endast vätska flödar ur nippeln. 
6 Avlufta alla nipplar.
7 Flytta bilen så att den står i nedförsbacke.  

Upprepa avluftningen.
8 Eventuellt kan avluftning behöva upprepas flera gånger.  

Växla mellan uppförsbacke och nerförsbacke.

Exempel på luftningsnippel.
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Underhåll Lådor och luckor

LÅDOR I ARBETSBÄNKEN

TA BORT LÅDA MONTERA LÅDAJUSTERA LÅDA
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KÖKSUTDRAG I ARBETSBÄNKEN

TA BORT 
KÖKSUTDRAG 

MONTERA 
KÖKSUTDRAG 

JUSTERA 
FRONTSTYCKE 

Underhåll Lådor och luckor
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JUSTERA SKÅPSLUCKA 

SKÅPSLUCKA I PORSLINSKÅP

Underhåll Lådor och luckor

LUCKA I ÖVERSKÅP
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KABE utvecklar ständigt alla modeller. Vi ber dig därför ha förståelse 
för att vi måste förbehåller oss rätten att införa ändringar i produktens 
utförande och utrustning som därmed kan avvika från denna instruk-
tionsbok. Uppgifter, bilder och beskrivningar i denna instruktionsbok 
kan inte läggas till grund för anspråk.
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