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Mover® SE R / TE R

Installation example

1 Remote handset
2 Drive motor
3 Drive roller
4 Electronic control unit
5 Battery
6 Safety socket 

Einbaubeispiel

1 Fernbedienung
2 Antriebsmotor
3 Antriebsrolle
4 Elektronische  Steuerung
5 Batterie 
6 Sicherheitssteckdose

Exemple de montage

1 Télécommande
2 Moteur d’entraînement
3 Rouleau d’entraînement
4 Commande électronique
5 Batterie
6 Prise de courant de 
sécurité
 

Esempio di montaggio

1 Telecomando
2 Motore di azionamento
3 Rullo di trasmissione
4 Centralina di comando 
elettronica
5 Batteria
6 Presa di sicurezza

Inbouwvoorbeeld

1 Afstandsbediening
2 Aandrijfmotor
3 Aandrijfrol
4 Elektronische besturing
5 Accu 
6 Veiligheidsstopcontact

Monteringseksempel

1 Fjernbetjening
2 Drivmotor
3 Rulle
4 Elektronisk styring
5 Batteri 
6 Sikkerhedsstikdåse

Ejemplo de montaje

1 Mando a distancia
2 Motor accionador
3 Rodillo impulsor
4 Mando electrónico
5 Batería
6 Enchufe de seguridad

2
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Mover® SE R / TE R

Anvendte symboler

Symbol henviser til mulige farer.

Henvisning med informationer og tips.

Sikkerhedsanvisninger

Styring SE R / TE R må udelukkende anvendes til 
Mover® SE R / TE R.

Før Mover® tages i brug, bør man øve på åbent terræn for 
at blive fortrolig med fjernbetjeningens og Mover® 
funktioner.

Kontroller altid dæk og ruller, inden Mover® tages i brug, og 
fjern eventuelt skarpe sten eller lignende. 

Ingen personer må opholde sig i campingvognen under 
driften.

–

–

–

–

Ingen personer (specielt børn) må opholde sig i Mover® 
anvendelsesområde.

Ved drift af moveren skal man være opmærksom på, at hår, 
lemmer, tøj eller andre på kroppen værende dele ikke kom-
mer ind i bevægelige og / eller roterende dele (fx drivruller).

Ved rangering må afstanden mellem fjernbetjeningen og 
midten af campingvognen maks. være 10 m!

Træk i håndbremsen ved funktionsfejl.

For at undgå at campingvognen vipper samt ved rangering 
på skråninger skal vognstangen pege nedad (ned mod 
dalen).

Efter rangering skal man altid først trække håndbremsen, 
frakoble rullerne fra dækket og blokere hjulene (specielt 
på stejle skråninger!). Mover® egner sig ikke som stopbrem-
se til den frakoblede campingvogn.

Fjernbetjeningen skal opbevares et sikkert sted 
(vær specielt opmærksom på børn!).

Træk aldrig campingvognen med tilkoblede ruller, da dette 
kan medføre skader på dækkene, trækkøretøjet og på 
drivenhederne.

Alle hjul og dæk på campingvognen skal have samme 
størrelse og være af samme type.

For at garantere at Mover® fungerer problemfrit, skal af-
standen mellem dæk og frakoblede ruller være 20 mm. 
Alle dæk skal – iht. producentens angivelser – have samme 
dæktryk (regelmæssig kontrol!). Dækslitage eller montering 
af nye dæk gør det eventuelt nødvendigt at foretage en ny 
indstilling af afstanden for ruller / dæk (se »Montering af 
drivelementer«).

Ved opklodsning må Mover® ikke anvendes som støtte, da 
dette kan medføre, at drivenheden bliver beskadiget.

Følsomme genstande som kameraer, DVD-afspillere osv. 
må ikke opbevares i magasinet i nærheden af styringen eller 
motorkablerne. De elektromagnetiske felter kan beskadige 
genstandene.

Køretøjets egenvægt forøges med Mover® vægten, derved 
reduceres køretøjets nyttelast.

Efter rangering skal stikket tages ud af sikkerhedsstikdåsen, 
ellers aflades batteriet. 
Hvilestrøm ved isat stik ca. 200 mA. 
Hvilestrøm ved ikke isat stik < 1 mA.

Generelle henvisninger

Mover® SE R er udviklet til at kunne klare stigninger på op til 
ca. 25 % ved 1200 kg hhv. 15 % ved 2000 kg samlet vægt og 
Mover® TE R til at kunne klare stigninger på op til ca. 25 % 
ved 1200 kg hhv. 10 % ved 2250 kg samlet vægt på egnet 
underlag.

Mover® kan afhængig af campingvognens vægt ikke klare 
forhindringer over ca. 3 cm højde uden hjælpemidler (anvend 
kiler).

Et radiosignals karakteristiske egenskaber gør, at det kan blive 
afbrudt pga. terrænet / genstande. Således reduceres mod-
tagekvaliteten i et mindre område rundt om campingvognen, 
hvilket kan betyde, at Mover® drift eventuelt kan blive afbrudt 
kortvarigt.

Når Mover® slukkes med fjernbetjeningen, står relæsty-
ringen stadig på standby. For at slukke den helt, skal 

batteriet kobles fra eller der skal monteres en ledningsadskiller.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Fjernbetjening

a = Skydekontakt Til / Fra

 ❙  Til (den grønne LED lyser)
£ Fra (den grønne LED er slukket)

b = Campingvogn fremad 
(begge hjul kører fremad)

c = Campingvognen tilbage 
(begge hjul kører tilbage)

d = Campingvogn fremad til højre 
(venstre hjul kører fremad)

e = Campingvogn fremad til ven-
stre (højre hjul kører fremad)

f = Campingvogn bagud til højre 
(venstre hjul kører tilbage)

g = Campingvogn bagud til venstre 
(højre hjul kører tilbage)

Kun Mover® SE R
Campingvognen kan drejes på stedet uden at bevæge den 
fremad:

d + g = Hvis campingvognen skal drejes mod højre 
(venstre hjul kører fremad + højre hjul kører tilbage)

e + f = Hvis campingvognen skal drejes mod venstre 
(venstre hjul kører tilbage + højre hjul kører fremad)

Kun Mover® TE R
Drejning på stedet uden at bevæge fremad er ikke mulig på 
grund af de to aksler. Ved aktivering af tasterne d, g, e eller f, 
kører Mover® rundt, derved kører den udvendige motor konti-
nuerligt, mens den indvendige motor pulserer.

Mover® SE R / TE R
h = Tohåndsbetjening Tilkobling af rullerne
i = Tohåndsbetjening Frakobling af rullerne

Til ind- hhv. udsvingning af drivrullerne skal begge knapper 
altid trykkes samtidigt – i ca. 3 sekunder (sikkerhedsforsin-
kelse), indtil ind- hhv. udsvingning af drivrullerne starter.

Knapperne kan slippes, når drivrullerne bevæger sig mod den 
pågældende yderstilling. Drivrullerne når automatisk deres 
yderstilling.

Hvis man under tilkoblingen trykker på de to taster til 
frakobling, afbrydes tilkoblingen, rullerne frakobles og 

bevæger sig automatisk til endeposition.

Fjernbetjeningen slukker: 
efter ca. 2 minutter, hvis der ikke trykkes på nogen af 
tasterne 
efter ca. 7 minutter, hvis der trykkes permanent på en af 
køretasterne. Den grønne LED slukker.

For at aktivere fjernbetjeningen på ny, skal skydekontakten 
indstilles på »Fra« £ og efter ca. 1 sekund atter på »Til« ❙.

På selve campingvognen findes der ingen »tænd / sluk«-kontakt.

–

–

BrugsanvisningBatterier

Til en optimal drift anbefaler vi Truma Mover® PowerSet, som 
indeholder batterier med rundcelleteknologi og en dertil pas-
sende oplader. Også såkaldte traktions- belysnings- og gelbat-
terier med tilstrækkelig kapacitet er egnet.

Anbefalede batterikapaciteter

Rundcelleteknologi min. 75 Ah

Gel / AGM min. 90 Ah

Bly/syrebatteri (væskeelektrolyt) min. 100 Ah

Startbatterier er ikke egnet

Batterier med større kapacitet muliggør en længere drift.

Oplader

Til en optimal ladning af batterierne anbefaler vi Truma oplader 
BC 416 IU, som er eget til alle batterityper til 160 Ah.

Batteripleje (også vedligeholdelsesfrie batterier)

For at opnå en lang batterilevetid, skal man være opmærksom 
på følgende punkter:

batterier bør lades før og efter et strømforbrug, 
ved stilstandstider på mere end 24 timer, med afbrudt 
strømkreds (f.eks. med en afbryder eller kabler taget af 
batteripolerne), 
ved længere stilstandstider skal batterikablerne fjernes og 
lades hver 12. uge i 24 timer.

Om vinteren skal det fuldt opladte batteri opbevares koldt 
og frostfrit og efterlades regelmæssigt (hver 12. uge).

Funktionsbeskrivelse

Inden anlægget tages i brug første gang, skal brugsan-
visningen og »Sikkerhedsanvisninger« læses grundigt! 
Indehaveren af køretøjet er ansvarlig for, at anlægget betjenes 
korrekt.

Vær opmærksom på, at Mover® SE R kun er egnet til 
anhængere med en aksel og Mover® TE R kun til anhæn-
gere med to aksler.

Mover® er et rangeringssystem, der anvendes til at flytte en 
campingvogn uden hjælp fra et trækkøretøj.

Den består af to separate drivenheder, der hver råder over en 
12 V-jævnstrømsmotor. Disse enheder monteres lige i nærhe-
den af hjulene på køretøjschassiset og forbindes ved hjælp af 
tværstænger. 

Mover® er klar til brug, når rullerne er svunget ind til dækkene 
vha. fjernbetjeningen. Betjeningen foretages udelukkende via 
fjernbetjeningen. Denne sender radiosignaler til styringen. Et 
separat installeret 12 V-blysyre-batteri eller et egnet bly-gel-
batteri (ikke indeholdt i leveringen) forsyner styringen med 
strøm.

–
–

–



64

Fjernbetjeningens LED-blinkkode og 
advarselssignal

LED »Til« og intet advarselssignal 
Systemet er driftsklar

LED »Fra« og intet advarselssignal 
System fra 
(kontroller eventuelt fjernbetjeningens batterier)

LED »blinker« i kombination med advarselssignal

efter tilkobling af fjernbetjeningen ca. 5 sekunder inden 
systemet er driftsklar.

efter tilkobling af fjernbetjeningen i ca. 10 sekunder, så sker 
der en frakobling – 13-polet stik er ikke isat i sikkerheds-
stikdåsen eller radioforbindelsen til styringen kunne ikke 
etableres.

ved campingvogn-batteri der aftager i styrke for hver 
3 sekunder (afslut rangeringen hurtigst muligt og oplad 
batteriet).

ved underspænding hos campingvognbatteriet 5 gange i se-
kundet (5 Hz). Låsning af kørefunktionen indtil batterispæn-
dingen atter er over ca. 11 V (f.eks. restitution / opladning af 
batteriet). Frakobling af rullerne er også mulig under 11 V.

ved overstrøm / overtemperatur fra- og tilkobles fjernbetje-
ningen ca. 2 gange pr. sekund (2 Hz) (afvent eventuelt 
afkølingsfasen ved overtemperatur).

Udskiftning af batterier i fjernbetjeningen

Brug kun tætte batterier Micro-batterier, 
LR 03, AAA, AM 4, MN 2400 (1,5 V).

Vær opmærksom på plus / minus 
ved isætning af nye batterier!

Tomme, brugte batterier 
kan lække og beskadige 

fjernbetjeningen! Tag batterierne 
ud af fjernbetjeningen, når den 
ikke benyttes i længere tid.

Der ydes ingen garanti for skader, der er opstået som 
følge af batterilækage.

Inden en defekt fjernbetjening kasseres, skal batterierne tages 
ud og bortskaffes på en miljørigtig måde.

Rangering af campingvogn

Inden Mover® tages i brug, skal de »Sikkerhedsan-
visninger« læses grundigt!

Træk håndbremsen ved frakoblet campingvogn.

Frakobl det 13-polede stik fra køretøjet, og isæt det i sikker-
hedsstikdåsen på campingvognen.

Hvis begge campingvognens bremselygter er defekte, 
er sikkerhedsstikdåsens strømkreds ikke lukket. I det til-

fælde er det ikke muligt at anvende Mover®.

I tilfælde af en fejl må et 13-polede stik ikke trækkes ud 
af sikkerhedsstikdåsen, da de elektroniske sikkerheds-

funktioner derved sættes ud af kraft.

Mover® kan af sikkerhedsmæssige årsager kun an-
vendes, når campingvognens 13-polede stik er isat i 

sikkerhedsstikdåsen.

–

–

–

–

–

Tilkobl fjernbetjeningen – den grønne LED blinker i kombina-
tion med advarselssignalet ca. 5 sekunder, indtil styringen er 
driftsklar.

Tryk samtidigt på de to taster til (h) tilkobling, efter ca. 
3 sekunder (sikkerhedsforsinkelse) begynder tilkoblingen.

Kontroller vha. positionsvisningen, om begge ruller er 
placeret korrekt (pilen for den gule positionsindikator står 
over den streg, der er tættest på dækket).

Løsne håndbremsen, før Mover® tages i brug.

Med de seks retningstaster er det muligt at bevæge i seks ret-
ninger – frem, tilbage, frem til venstre, bagud til venstre, frem 
til højre, bagud til højre.

Ved Mover® SE R kan man derudover samtidigt trykke på ta-
sterne »frem til venstre« (e) og »bagud til højre« (f) eller »frem 
til højre« (d) og »bagud til venstre« (g), for at dreje camping-
vognen på stedet uden at bevæge den fremad.

Med Softstart / Softstop-funktionen undgår man rykkør-
sel, når campingvognen sættes i bevægelse eller brem-

set langsomt ned ved stop.

Campingvognen standser, hvis tasterne slippes eller signalet 
bliver forstyrret eller for svagt. Radiostyrede apparater eller an-
dre Mover®-fjernbetjeninger kan ikke starte Mover®.

Efter start bevæger Mover® sig med ensarted hastighed. 
Hastigheden øges en smule ved et faldende og falder ved et 
stigende terræn.

Træk håndbremsen straks efter rangering og frakobl 
derefter rullerne fra dækket.

Indstil fjernbetjeningens skydekontakt på »Fra« £ for at slukke 
fjernbetjening og Mover®. 

Skydekontakten fungerer også som »Nødstop«-
kontakt.

Efter rangering skal stikket tages ud af sikkerhedsstikdåsen, 
ellers aflades batteriet. Hvilestrøm ved isat stik ca. 200 mA. 

Tilkobling ved et trækkøretøj

Ved hjælp af Mover® er det muligt at foretage millimeternøj-
agtig tilkobling på trækkøretøjet. Dette kræver dog, at man er 
omhyggelig og har øvet sig.

Placer campingvognen i nærheden af trækkøretøjet iht. brugs-
anvisningen (træk håndbremsen og sæt i gear). Tryk kort og 
flere gange på den pågældende retningstast for nøjagtig po-
sitionering, indtil campingvognens kobling står præcis over 
trækkøretøjets kuglekobling. Tilkobl derefter campingvognen 
på trækkøretøjet ved at sænke støttehjulet.

Forbered campingvognen til kørsel på normal vis. Camping-
vognen må ikke trækkes, hvis rullerne er svunget ind.
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Vedligeholdelse

Hold drivelementerne rene for groft snavs. Ved rengøring af 
campingvognen skylles Mover® med en vandslange for at 
løsne mudder osv. Sørg for, at der ikke sidder sten, grene eller 
lignende fast. Styringen skal ikke vedligeholdes. Opbevar 
fjernbetjeningen et tørt sted.

Rengør og tør Mover® hvert år (eller før opbevaring for vin-
teren), spray drivenhedernes føringer med oliespray eller et 
lignende vandafvisende smøremiddel. Smøremidlet må ikke 
komme på ruller eller dæk! Til- og frakobl drivenhederne 
nogle gange, så smøremidlet kan komme ind i alle føringer. 
Placer ikke campingvognen, hvis rullerne er svunget ind.

Frakoble batteriet for at undgå komplet afladning, og oplad 
det ind i mellem ved længere tids pause. Oplad campingvog-
nens batteri før idrifttagning.

De eller Deres campingvognsforhandler kan meget nem fore-
tage kontrol eller vedligeholdelse af Mover® ved den -årlige 
kontrol af campingvognen. Er De i tvivl, kontakt Trumas service-
afdeling (se Trumas servicehæfte eller på www.truma.com).

Kontrol

Kontroller regelmæssigt monteringen, kabelføringen og til-
slutningerne for skader. Drivenhederne skal kunne bevæge 
sig frit og ved frakobling automatisk blive trukket i sikker 
hvileposition. Kontroller drivenhederne for snavs og korro-
sion ved føringerne og rengør ved behov, hvis dette ikke er 
tilfældet. Løsn alle bevægelige dele, smør dem med olie el-
ler en oliespray f.eks. WD40 for at sikre en komplet og 
korrekt bevægelse.

Kontroller efter det årlige eftersyn, at alle motorer reagerer 
korrekt på fjernbetjeningens kommandoer.

Mindst hvert 2. år skal en fagmand kontrollere Mover® for 
rust, alle dele for sikker fastgørelse samt alle sikkerhedsrele-
vante dele for en korrekt tilstand.

Nødfrakobling

Hvis campingvognens batteri er så meget afladet, at den elek-
triske frakobling ikke længere fungerer, eller hvis der foreligger 
en defekt, kan der også frakobles manuelt.

I bageste ende af tilkoblingsmoto-
ren løftes plastikkappen (m) af vha. 
en skruetrækker. Placer topnøglen 
(NV 7 – indeholdt i leveringen) på 
sekskantbolten og tilkobl drivenhe-
den ved at dreje mod uret. Gentag 
processen på modsatte side.

m

Efter opladning af batteriet kan rullerne atter tilkobles elektrisk.

Fejlfinding

Kontroller, at batterierne i fjernbetjeningen er i orden!

Kontroller, om campingvognens stik er sat i 
sikkerhedsstikdåsen!

Kontroller, om campingvognens batteri er i orden og fuldt 
opladet! Vær opmærksom på, at batterier kan have et kraftigt 
effektfald ved kolde omgivelsestemperaturer.

Kontroller, om fladsikringen (20 A) til tilkoblingsmotorerne er 
i orden. Hvis sikringen er defekt, bedes tilslutningskablet til 
tilkoblingsmotorerne på styringen kontrolleret med henblik på 
kortslutning!

Foretag nulstilling – ca. 10 sekunder – (frakobl kortvarigt bat-
teriet eller tag sikkerhedstikket ud og isæt det igen)!

Skulle denne foranstaltning ikke føre til afhjælpning, bedes du 
henvende dig til Truma Service.

–

–

–

Indstilling af den elektroniske styring med 
fjernbetjeningen

Fjernbetjening og styring er tilpasset til hinanden fra 
fabrikken.

Efter udskiftning af styringen eller fjernbetjeningen skal disse 
indstilles på ny iht. nedenstående vejledning.

Kontrollér monteringen iht. monteringsanvisningen og over-
bevis dig om, at drivrullerne ikke har kontakt. Kontroller, at 
batteriets tilslutning og tilstand er korrekt og at der er 12 V 
på styringen. Kontroller, at campingvognens stik er sat i 
sikkerhedsstikdåsen.

Tryk på tilbagestillingsknappen (k) på styringen og hold den 
nede (rød LED – j – blinker langsomt), efter ca. 5 sek. blinker 
LED’en (j) hurtigt. Slip derefter tilbagestillingsknappen tryk 
inden for 10 sek. på fjernbetjeningen på tasten (c) – Camping-
vognen tilbage – og hold den nede og tilkobl samtidigt 
fjernbetjeningen med skydekontakt (a).

a

c

j

k

Fjernbetjening og styring tilpasses til hinanden. Efter vellykket 
tilpasning blinker den røde LED hurtigt.

Tekniske data 

Driftsspænding
12 V DC
Strømspænding
gennemsnitlig ca. 35 A maks. 150 A
Hvilestrømsforbrug
< 1 mA
Frekvens fjernbetjening
Klasse 1, 868 MHz
Hastighed
ca. 17 cm pr. sekund (afhængig af vægt og stigning)
Vægt
ca. 33 kg
Sikring tilkoblingsmotorer
Fladsikring 20 A
Sikring plusledning
150 A
Anvendelsesområde Mover® SE R
campingvogne med én aksel med samlet vægt på op 
til 2000 kg
Anvendelsesområde Mover® TE R
campingvogne med to aksler med en samlet vægt på op 
til 2250 kg

Ret til tekniske ændringer forbeholdes!
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Konformitetserklæring

1. Producentens stamdata

Navn: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Adresse: Wernher-von-Braun-Str. 12, D-85640 Putzbrunn

2. Identifikation af anlægget

Type / model:

Rangeringsmotor Mover® SE R / TE R 

3. Opfylder kravene i følgende EF-direktiver

3.1 R&TTE-direktivet (1999/5/EF)
3.2 EMC-direktivet (2004/108/EF)
3.3 Direktiv om køretøjers radiointerferens 72/245/EØF 

(med tillæg)
3.4 Maskindirektiv 2006/42/EF
3.5 Direktiv om gamle køretøjer (2000/53/EF)

og har typegodkendelsesnummer e1 03 4473 og er 
CE-mærket.

Mover® SE R / TE R:
Klasse 1, frekvens 868 MHz.

Lande:

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, 
IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

4. Grundlaget for verifikation af overensstemmelsen

EN300220-2:2006, EN300220-1:2006 (R&TTE art. 3.2), 
EN301489-1:2005, EN301489-3:2002 (EMC art. 3.1b), 
EN61000-4-2:2001, EN61000-4-3:2006, EN61000-4-6:2001, 
EN55022:2003 (klasse B), ISO 7637-2:2004, EN60950:2001, 
2004/104/EF, 2006/28/EF, 2006/42/EF, 2000/53/EF

5. Kontrolinstans

Kraftfahrt-Bundesamt (det tyske forbundsdepartement for 
motorkøretøjer)

6. Oplysninger om underskriftsindehavers funktion

Underskrift Dr. Schmoll
Forretningsfører Teknik Putzbrunn, den 26.11.2010

Productens garantierklæring

1. Garantisager

Producenten yder garanti for mangler på apparatet, som skyl-
des materiale- eller produktionsfejl. I tillæg hertil gælder de 
lovmæssige garantibestemmelser overfor forhandleren. 

Garantien dækker ikke ved skader på apparatet:

som følge af sliddele og naturligt slid,
som følge af anvendelse af ikke originale Truma dele,
ved gastrykreguleringsanlæg, som følge af skader pga. 
fremmedstoffer (f.eks. olier, blødgøringsmidler) i gassen,
som følge af manglende overholdelse af Trumas monte-
rings- og brugsanvisninger,
som følge af forkert håndtering,
som følge af forkert transportemballering.

2. Garantiens omfang 

Garantien gælder for mangler i henhold til punkt 1 som opstår 
inden for 24 måneder fra købsaftalens indgåelse mellem for-
handler og slutbruger. Producenten afhjælper sådanne mang-
ler efter eget valg ved reparation eller levering af reservedele. 
Såfremt producenten yder garanti, begynder garantiperioden 
for de reparerede eller udskiftede dele ikke forfra; den påbe-
gyndte periode fortsættes. Videregående krav, særligt erstat-
ningskrav fra køber eller tredjemand er udelukket. Bestemmel-
serne i loven om produktansvar bevarer deres gyldighed.

Udgifter i forbindelse med henvendelse til Trumas fabriks-
kundeservice for at udbedre en mangel i henhold til garan-
tien – specielt transport-, arbejds- og materialeomkostninger, 
dækkes af producenten såfremt kundeservicen i Tyskland be-
nyttes. Garantien omfatter ikke kundeservice i andre lande.

Yderligere omkostninger som følge af vanskelige afmonte-
rings- og monteringsbetingelser for apparatet (f.eks. nødven-
dig afmontering af møbel- eller karosseridele) kan ikke god-
kendes som garantiydelse. 

3. Fremsættelse af garantiekrav 

Producentens adresse: 
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG 
Wernher-von-Braun-Straße 12 
85640 Putzbrunn, Tyskland

Ved fejl bedes du henvende dig til Truma servicecentret eller 
en af vores autoriserede servicepartnere (se Truma service-
hæfte eller www.truma.com). Reklamationer skal beskrives 
nærmere. Desuden skal apparatets fabriksnummer og købs-
dato angives. 

For at producenten kan kontrollere om der foreligger et garan-
titilfældeskal slutbrugeren indsende anlægget til producenten 
for egen risiko. Ved skader på varmevekslere skal gastrykregu-
latoren også medsendes.

Ved klimaapparater: 
For at undgå transportskader må apparatet kun indsendes 
efter aftale med Truma servicecentret i Tyskland eller den på-
gældende autoriserede servicepartner. Ellers bærer afsenderen 
risikoen for eventuelt opståede transportskader.

Ved indsendelse til fabrikken skal apparatet sendes som 
fragtgods. I garantitilfælde overtager fabrikken transport-
omkostninger samt omkostninger i forbindelse med ind-
sendelse og tilbagesendelse. Hvis der ikke er tale om en 
garantisag, giver producenten besked til kunden om dette 
og angiver reparationsomkostningerne, som ikke dækkes af 
producenten. I givet fald påhviler det også kunden at betale 
forsendelsesomkostninger.

–
–
–

–

–
–



67

Læs og følg monteringsanvisningen omhyggeligt inden 
arbejdet!

Ved monteringen skal man være opmærksom på, at der ikke 
må komme metalspåner eller anden snavs ind i styringen.

Ved skruer med skruesikring skal man være opmærk-
som på, at gevindet er fedt-/oliefri.

Anvendelse

Mover® SE R er konstrueret til campingvogne med en aksel 
og en samlet vægt på op til 2000 kg, 
Mover® TE R til campingvogne med to aksler og en samlet 
vægt på op til 2250 kg.

Mover® SE R / TE R vejer ca. 33 kg.

Kontroller lasten for trækkøretøjet samt den samlede vægt for 
campingvognen, om disse er konstrueret til den ekstra vægt.

Godkendelse

Truma Mover® SE R / TE R er kontrolleret med henblik på kon-
struktionen og har fået en generel driftstilladelse (Allgemeine 
Betriebserlaubnis (ABE) for Tyskland. En kontrol foretaget af 
en sagkyndig er ikke nødvendig (kun ved montering af flad-
rammesættet). Den generelle driftstilladelse (ABE) skal med-
bringes i køretøjet.

Mover® opfylder flere andre krav fra EF-direktiver og stand-
arder (se konformitetserklæring).

Ved montering af Mover® skal de tekniske og administrative 
forskrifter i det land, hvor køretøjet blev indregistreret første 
gang, overholdes.

Hvis der foretages ændringer på anlægget eller anvendes re-
servedele og funktionsvigtigt tilbehør, som ikke er originale 
Truma-dele, og hvis instruktionerne i monterings- og brugsan-
visningen ikke overholdes, bortfalder garantien, og producen-
ten fralægger sig ethvert ansvar. Derudover bortfalder 
apparatets driftstilladelse.

Nødvendigt værktøj og udstyr

Til montering af Mover® kræves:
Top-, ring- eller gaffelnøgle 13 mm, 17 mm
Momentnøgle (5 – 50 Nm)
Kabelskærer / krympetang
Boremaskine / skruetrækker / stiksav Ø 25 mm
Håndlift 2 ton og passende bukke
Tilstrækkelig belysning

–
–
–
–
–
–

Monteringsanvisning Min. mål for monteringen

Som vist på figuren, skelnes der ved chassiser mellem 
L- eller U-profil.

Gulv i campingvogn

L-profil U-profilm
a
x
. 
2
0

Monteringen er kun mulig på campingvogne / anhængere 
inden for de nedenstående dimensioner.

m
in

.

1
7
0
* 

min. 1200 / max. 2000

max. 2400

min. 50

min. 25

min. 35 **

170

m
in

. 
2
,8

Gulv i campingvogn

Alle mål i mm.
* ved læsset køretøj med max. tilladt totalvægt
** ved U-profil

Undersøgelse af rammenhøjde

I området 330 mm fra hjulets yderkant på højde med hjulna-
vet / hjulmidten kræves der en rammehøjde på min. 170 mm.

330

min. 170

Monteringstype

1. Standardmontering
Ved et chassis med U- eller L-profil og en rammehøjde på 
min. 170 mm foretages der en standardmontering. Det er 
ikke nødvendigt med ekstratilbehør.

2. Montering ved chassis med U- eller L-profil og en 
rammehøjde mellem 110 mm og mindre end 170 mm 
Til udligning af højden kræves der et 30 mm afstandssæt (til 
140 mm rammehøjde) eller et 60 mm afstandssæt (under 
140 mm rammehøjde).

3. Montering ved chassis med U- eller L-profiler og 
rammehøjde på mindre end 110 mm
Ved et chassis med en rammehøjde på mindre end 110 mm 
skal der til udligning af højden monteres et fladramme-sæt.

Ved anvendelse af fladrammesættet skal der i 
 Tyskland foretages en kontrol via en sagkyndig.

4. Til chassiset AL-KO Vario III / AV med en rammetykkelse 
på mindre end 2,8 mm skal der altid anvendes et 
AL-KO Vario III / AV monteringssæt som forstærkning.

4a. Til montering foran akslen på AL-KO chassis M, med 
forskellige vanger
Til udligning af overlappende rammekanter skal der bruges et 
AL-KO chassis M adapter-sæt.

5. Montering ved chassis Eriba-Touring
Til chassisene Eriba-Touring er monteringssættet Eriba-Touring 
absolut nødvendig.



68

Montering ekstratilbehør

1. 30 mm afstandssæt
Til udligning af højden på cam-
pingvogne / anhængere med en 
rammehøjde på < 170 mm til 
140 mm,
art.-nr. 60030-95000.

2. 60 mm afstandssæt
Til udligning af højden på cam-
pingvogne / anhængere med en 
rammehøjde på < 140 mm til 
110 mm,
art.-nr. 60030-95100.

3. Fladramme-sæt
Til udligning af højden på cam-
pingvogne / anhængere med en 
rammehøjde under 110 mm og / 
eller til overvinding af vanger, 
art.-nr. 60010-64900.

Ved anvendelse af dette 
monteringssæt skal der i 

Tyskland foretages en kontrol 
via en sagkyndig.

3a. Kort fladramme-sæt
Til udligning af højden på cam-
pingvogne / anhængere med en 
rammehøjde under 110 mm, 
art.-nr. 60030-37600.

Ved anvendelse af dette 
monteringssæt skal der i 

Tyskland foretages en kontrol 
via en sagkyndig.

4. AL-KO Vario III / AV
Monteringssæt 
Til campingvogn med 
AL-KO Vario III / AV chassis 
(rammetykkelse på mindre end 
2,8 mm) absolut nødvendig, 
art.-nr. 60010-21500.

4a. AL-KO chassis M adapter-sæt
Monteringssæt til udligning af 
rammekanter på campingvogne 
med AL-KO chassis M,
art.-nr. 60030-38600.

5. Mover® monteringssæt 
til Eriba-Touring
art.-nr. 60030-09000.

6
0
 -

 1
0
0
 m

m

I nogle tilfælde er montering 
ikke mulig på grund af at un-

dervognen er bygget forkert. Spørg 
eventuelt Deres forhandler.

Detaljerede monteringsanvisninger er vedlagt det 
pågældende monteringssæt.

Montering af Mover® SE R / TE R på campingvog-
ne / anhængere med anden ramme er ikke tilladt! 

Der må hverken bores i eller svejses på køretøjsrammen 
(undtagen, hvis der bruges et fladramme-sæt* og monte-
ringssættet Eriba-Touring). Det er ikke tilladt at afmontere 
hjulophængsdele.

* Ved AL-KO Vario III / AV chassis må der under ingen om-
stændigheder bores i køretøjets ramme, heller ikke ved brug 
af fladramme-sættet.

Placering

Mover® monteres fortrinsvis foran akslen, under særlige om-
stændigheder (f.eks. pladsmangel) er det ligeledes muligt at 
montere den bag akslen. Kun de medfølgende skruer (eller de 
monteringsdele, der fås som ekstratilbehør) må anvendes til 
fastgørelse af Mover®.

Montering af drivelementerne

Køretøjschassiset skal være fri for rust og groft snavns. I områ-
det omkring hjulophænget må der ikke være skader.

De hjul og dæk, der er monteret på campingvognen, skal være 
af samme størrelse og type og pumpes op iht. producentens 
angivelser.

Tag alle komponenter ud af emballagen, og læg dem på 
jorden.

For at sikre driftstilladelsens gyldighed skal de vedlagte 
fabriksskilte (f) anbringes til venstre og højre på 

traversstiveren mellem drivenhedernes holdeplader.

f

Sæt drivenheder og tværstang løst sammen. Spænd kun 
skruerne (kontramøtrikkerne) med hånden.

Møtrik M8 (4 x) M8 x 30 (4 x)
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Skru drivenheden med tværstang og monteringssæt (b) såle-
des fast på køretøjsrammen med de to skruer (c), at den lige 
netop kan forskydes på rammen.

Gripperen (a) skal ligge helt til på chassisrammen.

b

c

a

b

Placér drivrullerne således, at de sidder cirka på højde med 
hjulnavet / hjulmidten. 

min. 110 mmKørselsretning

Ved en afvigelse tilbyder Truma til udligning afstandssæt som 
tilbehør på 30 mm og 60 mm.
30 mm afstandssæt, art.-nr. 60030-95000,
60 mm afstandssæt, art.-nr. 60030-95100.
Sørg for tilstrækkelig frihøjde (min. 110 mm).

Hold den rette afstand mellem dæk og ruller (20 mm) ved at 
flytte drivenhederne (i frakoblet stand) på langs vha. den med-
følgende afstandslære. Den flytbare midterstang tillader 
tilpasningen til rammebredden. 

20 mm

min. 110 mmKørselsretning

Flyt drivenhederne på tværs, så dækkets maksimale 
anlægsflade tildækkes. 

Sørg for tilstrækkelig afstand mel-
lem gear og dæk / støddæmpere, 
så disse ikke kommer i berøring.

Når rullen er svunget ind, er 
min. afstanden 10 mm.

min.

10 mm

Efter rigtig placering spændes monteringssættets skruer (c) en 
smule, hvorefter de krævede afstande kontrolleres igen. Her-
ved skal campingvognens vægt ligge på hjulene.

Placer den flytbare midterstang i midten (mål f.eks. med en 
meterstav ved tværstangens åbne sider), spænd de 4 skruer 
(20 Nm) og sikr disse med kontramøtrikkerne.

Kontrollér afstanden på 20 mm til 
dækkene (med belastede hjul) igen. 
Spænd derefter monteringssættets 
2 skruer (M10) på skift med 25 Nm.

25 Nm

Skruer har en skruesikring og må derfor kun skrues i 
en gang.

Montering af afdækningsplader
Placer afdækningspladen på kabinettet og fikser med 
hver 3 styrestifter (bank ind med hammer eller 
skruetrækkerhåndtag).

Montering af positionsvisning
Tryk positionsindikatoren ind i de to huller på gearet.

Elektrisk ledningsføring og relæstyring

Mover® er kun egnet for tilslutning til 12 V batterier 
(jævnstrøm)!

Frakoble batteriet og alle eksterne strømforsyninger, før 
arbejdet påbegyndes. Er De usikker med hensyn til den 

elektriske tilslutning, kontakt en sagkyndig.

Den elektriske installation skal svarer til de tekniske og admi-
nistrative bestemmelser i det pågældende anvendelsesland 
(f.eks. EN 1648-1). Nationale forskrifter og regulativer skal 
overholdes.

Ved hver motor er der formonteret to kabler til køremotoren 
samt et to-koret kabel til tilkoblingsmotoren. Marker det på-
gældende motortilslutningskabel (motor A eller B – se også 
tilslutningsskemaet) og træk provisorisk på campingvognens 
undervogn til det monteringssted, der er beregnet til styrin-
gen. Et velegnet sted til montering af styringen er f.eks. et 
magasin i umiddelbar nærhed af rangeringsmotoren med en 
min. afstand til batteriet på 40 cm.

Isæt styringen i magasinet og fastgør med de medleverede 
klempladeskruer (5 x 16).
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I en afstand af ca. 150 mm fra styringens tilslutningsliste mar-
keres et hul Ø 25 mm til gennemføringen af kabelstrenge på 
gulvet i campingvognen.

Før der bores skal man være opmærksom på ramme-
dele, gasledninger og elektriske ledninger nedenunder! 

Bor et hul, før kablet gennem campingvognens gulv hen til 
styringen og træk det på en sådan måde, at disse (specielt ved 
gennemføringer ved metalvægge) ikke kan skurre. Anvend de 
medfølgende beskyttelsesrør for at undgå skader på kablerne.

Køremotorerne bevæger sig under driften. For at ud-
ligne dette fastgøres kablerne i dette område løst med 

en smule spillerum for at undgå, at kablerne udvider sig. Der 
må ikke trækkes et kabel over styringen!

Fastgør kablet vha. de medfølgende klemmer og skruer på 
chassiset eller undervognen. 

Tætn et hul i køretøjets bund med plastisk 
karosseritætningsmiddel.

Tilslutningsskema 
(med almindelige bremselygter)

A

3

6

8

1

2

97

5

4

11

10

1213

–  +      –  +

+           –

–      +

BA

1234

+-

B

A B

Pin 6 Pin 3

rr
+           –

Set ovenfra

Sikkerheds-

stikdåse

Tilkoblings-

motorer

Køre-

motor

Køre-

motor

Batterie

Montering

foran akslen
Sikker-

heds-

kontakt

Sikring

Set ovenfra

Sikkerheds-

stikdåse

Pin 6 Pin 3 

Tilkoblings-

motorer

Køre-

motor

Køre-

motor

Batterie

Montering

bag akslen
Sikker-

heds-

kontakt

Sikring

3

6

8

1

2

97

5

4

11

10

1213

AB

+-

B A

–  +      –  +  

–           +

–      +

1234

rr
–           +

A B

Tilslutning af køremotorerne

Motorkabler skal trækkes således, at en afrivning eller beska-
digelse af kablerne ikke er mulig.

Af tekniske grunde blev tilslutningskablerne til køremotorerne 
forkonfektioneret (påcrimpning bortfalder) og må ikke afkor-
tes / forlænges.

Køremotorernes to motorkabler skal være lige lange for at ga-
rantere, at Mover® har en ensartet køreydelse! Overskydende 
kabel skal trækkes i bølgelinier uden løkker.

Lås klappen for styringens tilslutningsliste op ved at trykke og 
tilkobl kablerne iht. tilslutningsskemaet (rød = plus, 
sort = minus). Sørg for korrekt tilslutning!

Tilslutning af tilkoblingsmotorerne

Ved motortilslutningernes 2-korede kabler er plus-tilslut-
ningen (r) kendetegnet med en rød linje på langs ved 
kabelisoleringen.

Marker motorkabel A + B og træk dem til styringen (afkort 
eventuelt kablet til samme længde).

Skub fladstiktyllernes isolering over kablerne (f.eks. 
sort til motor A og transparent til motor B). Crimp fladstik-
tyllerne, skub fladstiktyllernes isolering på og tilslut iht. 
tilslutningsskemaet.

Tilslutning af batteriet

Batterier med flydende elektrolyt skal placeres i en separat 
kasse med en udluftning udad. Sikringen i plusledningen skal 
tilsluttes uden for kassen. Ved gel- og AGM-batterier er en 
separat kasse ikke nødvendig. Batteriproducentens installati-
onsforskrifter skal overholdes.

Polafgangene skal trækkes rumlig adskilt til efter sikringen i 
plusledningen.
 

+-+-

Træk batteritilslutningskablerne (anvend kun de i leveringsom-
fanget medfølgende originale kable) til styringen, og fastgør 
dem sikkert ved hjælp af de medfølgende klemmer og skruer. 

Batteritilslutningskablerne må ikke forlænges. De skal 
trækkes separat fra motorkablerne og må ikke trækkes 

hen over styringen.

Træk batteritilslutningskablerne, så disse (specielt ved mon-
tering gennem metalvægge) ikke kan skurre. Til beskyttelse 
anvendes egnede gennemføringstyller for at undgå skader på 
kablerne. Tilslut batteritilslutningskablerne til de eksisterende 
batteriklemmer (rød = plus, sort = minus). 

Forkert polaritet medfører ødelæggelse af elektronik / 
styring.

Tilslutningen på styringen (iht. tilslutningsskemaet) skal foreta-
ges i rækkefølgen – møtrik, ringøsken batteritilslutning, møtrik 
(tilspændingsmoment 7 Nm ±1).

Tilslut sikring i plusledning (150 A) i nærheden af pluspolen.
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Tilslutning af sikkerhedsstikdåsen ved 
almindelige bremselygter
(gælder for 7-polede og 13-polede stikdåser!)

Ved to almindelige bremselygter og en tredje bremselyg-
te i LED-teknologi har denne ingen påvirkning på denne 

tilslutning.

Før det vedlagte 2-korede kabel (10 m) med endesamling 
gennem stikdåseholderen (g) og gummimuffen (h).

Åbn låget og tryk stikdåsetilslutningen ud af stikdåsekabinettet (i).

Tilslut koren med den røde linje på langs ved pin 6 og den 
sorte kore ved pin 3 (pinbetegnelsen er trykt på tilslutningen 
og indvendig i låget).

Isæt atter stikdåsetilslutningen i stikdåsekabinettet (i).

Skru stikdåsekabinettet (i) fast på stikdåseholderen (g) med 
3 pladeskruer (j). (Ved valg af huller på stikdåseholderen 
og ved at dreje gummitætningen er der mulighed for flere 
positioner.)

Træk kablet løst gennem trækaflastningen (k) og skru fast med 
de to 2 pladeskruer. Kablet kan afhængig af monteringssitua-
tionen vilkårligt føres ud af stikdåseholderen via en af de tre 
udsparinger.

j

B 3,9 x 33

(3 x)

i

h

Pin 3

Pin 6

g

PT 4 x 10

k

Fastgør sikkerhedsstikdåsen på campingvognens (kunststof-) 
trækstangskappe med 4 skruer, møtrikker og skiver.

M4 x 16

(4 x)

Skive 4,3 

(4 x) Møtrik M4 (4 x)

 Der må ikke bores i chassiset.

Alternativt kan sikkerhedsstikdåsen fastgøres med de to 
sneglegevind-slangespændebånd.

Træk den kore (med den røde stribe), der er tilsluttet ved pin 6 
til styringen (afkort eventuelt), crimp fladstik og tilslut iht. 
tilslutningsskema.

Træk den (sorte) kore, der er tilsluttet ved pin 3 til styringen 
(afkort eventuelt), crimp ringøskenen og skru fast på batteriets 
minus-tilslutning iht. tilslutningsskema.

Tilslutningen på styringen skal foretages i rækkefølgen – 
møtrik, ringøsken batteritilslutning minus, møtrik, ringø-

sken kabel pin 3, møtrik.

Kontroller endnu én gang, om alle kabler er tilsluttet korrekt, er 
fastgjort vha. de medfølgende klemmer og ikke kan skurre.

Tilslutning af sikkerhedsstikdåsen 
ved LED-bremselygter

 Denne tilslutning skal anvendes, når alle bremselygter er 
udført i LED- teknologi! Ved to almindelige bremselygter 

og en tredje bremselygte i LED-teknologi, foretages tilslutnin-
gen, som beskrevet under »Tilslutning af sikkerhedsstikdåsen 
ved almindelige bremselygter«.

7-polet sikkerhedsstikdåse
Tilslut campingvognsstikkets pin 3 ved batteriets minuspol. 

Tilslut sikkerhedsstikdåsens pin 3 (med en af det 2-korede 
 kabels korer) ved styringen.

13-polet sikkerhedsstikdåse
Tilslut campingvognsstikkets pin 11 ved batteriets minuspol. 

Tilslut sikkerhedsstikdåsens pin 11 (med en af det 2-korede 
kabels korer) ved styringen.

Hvis en forbindelse via pin 11 ikke er mulig (f.eks. manglende 
pin), kan pin 3 anvendes som alternativ. 

Kontroller, at stelledningerne pin 11 og pin 13 ikke 
forbindes elektrisk ledende på anhængersiden!

Tilslutningsskema ved LED-bremselygter

–       +
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Funktionskontrol

Kontroller, om batteriet er fuldt opladet til drift af Mover®.

Opstil campingvognen i et frit og jævnt terræn, og træk hånd-
bremsen. Rullerne må ikke være aktiveret, og hjørnestøtterne 
skal være løftet.

Tilslut batteriklemmerne på batteriet. Kontroller, at alle kabler 
er fastgjort sikkert og ikke er varme, samt at der ikke er tegn 
på kortslutning.

Isæt det 13-polede stik i sikkerhedsstikdåsen.

Hvis begge campingvognens bremselygter er defekte, 
er sikkerhedsstikdåsens strømkreds ikke lukket. I det til-

fælde er det ikke muligt at anvende Mover®.

Indstil fjernbetjeningens skydekontakt på »Til« ❙. Derved til-
kobles fjernbetjeningen, den grønne LED blinker i kombina-
tion med advarselssignalet ca. 5 sekunder, indtil styringen er 
driftsklar. Hvis LEDen ikke lyser, skal polariteten og batterier-
nes tilstand i fjernbetjeningen kontrolleres. Fjernbetjeningen 
slukker efter ca. 2 minutter, når der ikke længere trykkes på 
nogen tast.

Kontroller, om begge drivmotorer står stille. Ved tilkoblet fjern-
betjening trykkes på tasten »Frem«, begge drivmotorer skal nu 
bevæge sig fremad.

Tilkobl rullerne ved dækkene ved hjælp af fjernbetjeningen.

Sørg for, at der ikke er forhindringer rundt om campingvognen 
og løsn håndbremsen. Kontroller alle funktioner iht. brugsan-
visningen gentagne gange.

Træk i campingvognens håndbremse. Frakobl rullerne og ind-
stil fjernbetjeningens skydekontakt på »Fra« £ for at slukke 
fjernbetjeningen og Mover®. Kontroller igen afstanden mellem 
ruller og dæk. Justér ved behov.

Afstanden mellem frakoblede ruller og dæk er 20 mm.

Advarsler

Den gule mærkat med advarselshenvisninger, som følger med 
apparatet, skal af mon tøren hhv. køretøjets indehaver placeres 
på et for enhver bruger let synligt sted i køretøjet (f.eks. på 
klædeskabsdøren)! Hvis mærkaten mangler, kan den rekvire-
res hos Truma.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 40
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [357.165 291.969]
>> setpagedevice




