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Vask vognen med jævne mellemrum.

Vask gulvet jævnligt og rens fugerne.

Vask brusekarret et par gange om året.

Man kan anvende de fleste rengøringsmidler bortset fra
grøn sæbe. Det får glasfiberen i vognen til at lugte.

Sørg altid for at fjerne sæberester efter rengøring. Hvis der
efterlades sæberester, kan det danne mug på fugerne.

Polér vognen med jævne mellemrum
for at forebygge alger og snavs.

Skyl alle vandlåse (vaske) grundigt med
varmt vand et par gange om året.

Skyl toiletpumpen / kværnen grundigt
med varmt vand et par gange om året.

Rengøring1.
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Procedure: 
Sluk først for vandvarmer og frakobl vandtilførsel.

Åben for alle haner og brusere. Termostat blandingsbatterier
skal demonteres og blæses fri for vand.

Tøm vandvarmeren og slanger ved at åbne alle tømmehaner
og sikkerhedsaggregatet på vandvarmeren.

Tøm cisterner ved at skylle ud i toiletter en sidste gang. 

Hæld lidt frostvæske i toiletter, bruseafløb og vaske.

Ved toiletter med pumpe / kværn:
Hæld frostvæske i toilettet indtil pumpen starter.
Afbryd pumpen i samme øjeblik den starter. 

Ved vakuumtoiletter:
Hæld frostvæske i toilettet og skyl ud
igen. Det er vigtigt, at der kommer
frostvæske i ud pumpen, så man
skal fortsætte med at gøre dette
indtil, at man kan se, at det er
kommet ud i pumpen.

Lad varmen være tændt i
vognen og teknikrummet 
så længe vognen er i brug.

Tøm toiletter, pumper og tanke. Åben for vandvarmeren, så alt vandet kan 
løbe ud. Husk også at tømme indvendige rør / slanger. Fyld lidt frostvæske i 
toiletter, bruseafløb og vaske.

Frostsikring2.
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Tjek dækkene, dæktrykket, påløbsbremsen, bremsekabler og lys med jævne 
mellemrum. 

Hold øje med fugerne for at sikre, at de er intakte og slutter tæt. 

Hold øje med vognens vandinstallation for at undgå lækager. Hvis de ikke op-
dages i tide, kan det forårsage store skader.

Regelmæssige statustjek5.

Smør støtteben og næsehjul med olie en gang imellem, så de ikke sætter sig 
fast og går i stykker. 

Luk hurtigst muligt eventuelle huller i den udvendige beklædning, så der ikke 
trænger vand ind. Indtrængende vand kan resultere i frostskader.

Anvend eventuelt en dørmåtte og et gulvtæppe for at beskytte gulvet. Sand og 
småsten slider på gulvet. 

Smør hænglser i udvendige døre samt låsecylindere. Efterspænd dørhåndtag.

Tjek skabslåger en gang imellem og efterspænd.
 

Vedligeholdelse4.

Udluftning er vigtigt, så vognen ikke kommer til at mugne og lugte - også, når 
den ikke bruges. Der er mange, som lukker deres luftventiler for, at varmen 
skal blive i vognen. Dermed øges risikoen for lugte i vognen, som kan være 
svære at fjerne bagefter. Ved langtidsopbevaring er det en god ide at lade et 
vindue stå på klem. Hvis vognen har et vinduesskodde, kan man lade vinduet 
stå på klem bagved, men stadig lade vinduesskoddet være lukket. 

Ventilation3.
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Vi har dygtige medarbejdere, der står klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål 
til os vedrørende din nye Scanvogn. 

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os. Vore kontaktoplysninger fremgår 
herunder.

Har du spørgsmål?

Hvorfor har vi lavet denne guide?

Vi er Nordens største producent af skurvogne med mere end 25 års erfaring og 
over 20.000 vogne bag os. Gennem årene har vi set de fejl, som oftest sker, og 
som desværre kan resultere i, at din skurvogns levetid forkortes. 

Derfor har vi lavet denne guide, så du som kunde kan forlænge din vogns levetid 
mest muligt og dermed få det fulde udbytte ud af din vogn.


