TURBO
caravan mover
gebruikershandleiding

Winnaar grote KCK movertest 2012

De Turbo functie genereert 20% meer kracht waardoor u moeiteloos
de meest extreme obstakels kunt overbruggen. De Turbo functie
schakelt automatisch in en duurt max. 10 seconden, waarna het
systeem automatisch terugschakelt in zijn normale vermogen.
Na 2 minuten is de Turbo functie weer opgeladen en klaar voor
gebruik. Zodra de Turbo functie wordt ingeschakeld, wordt op het
display van de afstandsbediening de melding “Turbo” aangegeven
en er zal een piep-signaal hoorbaar zijn. Tijdens het opladen van
de Turbo functie wordt het % symbool getoond op het display.

Introductie
Gefeliciteerd met de aanschaf van een P1 mover. Met P1 kiest U voor een kracht, kwaliteit en duurzaamheid
en bovenal gebruiksvriendelijkheid. Alvorens U de P1 mover in gebruik neemt, willen wij U graag goed bekend
maken met de eigenschappen van de P1 mover zodat U de P1 mover goed leert kennen en optimaal gebruik
kunt maken van de mogelijkheden die de mover biedt.
Kracht
De P1 mover is de sterkste elektrische caravanmover die momenteel op de markt is en geschikt voor
caravans met een maximaal toelaatbaar gewicht van maar liefst 3000kg. Dit betekent dat de P1 mover er voor
U is op de momenten dat het er op aan komt; bij steile hellingen en obstakels zoals stoepranden en kuilen en
dat onder alle weersomstandigheden en grondopppervlakken. De P1 mover haalt zijn kracht uit de befaamde
Engelse 12V motoren van het merk EMD, in combinatie met de meest efficiënte overbrenging en de grote
aluminium aandrijfrollen. Het robuuste mechanische ontwerp en de gebruikte materialen garandeert
jarenlange probleemloze overbrenging van de kracht van de motoren op de wielen van Uw caravan.
Op hellingen rolt de P1 mover heel langzaam terug, dat heeft te maken de hoge efficiëntie van de
overbrenging. Deze heeft daardoor net te weinig remmend vermogen om de caravan tegen te houden.
Om het terugrollen tegen te gaan, zou 20% van de kracht ingeleverd moeten worden. Wij hebben ervoor
gekozen om meer kracht de voorkeur te geven en adviseren om niet (lang) stil te staan op hellingen en bij het
waterpas zetten van de caravan op een keg de handrem aan te trekken zodra de caravan goed staat.
Bij de automatische uitvoering van de P1 mover worden de aandrijfrollen met 300kg kracht tegen de
caravanband gedrukt, dit garandeert optimale grip zelfs bij banden met verschillende bandendruk.
De uiterst compacte opzetmotoren worden op eigen specificaties geproduceerd in een gerenommeerde
fabriek en geïntegreerd in een volledig in eigen huis geproduceerde roestvrijstalen behuizing.
Kwaliteit en duurzaamheid
De P1 mover wordt dicht bij huis in de Europese Unie geproduceerd onder ISO 9001 kwaliteitsnormen.
De fabrikant heeft al sinds 2000 ervaring in het produceren van caravan movers voor gerenommeerde merken
en werkt sinds 2010 exclusief aan de P1 mover. Er worden geen concessies gedaan aan de kwaliteit en
continu gewerkt aan het verder verbeteren van de P1 mover.
De mechanische delen van de P1 mover zijn vervaardigd van staal, roestvrijstaal en aluminium.
Het staalwerk biedt uitstekende corrosiebescherming; het is gezandstraald en gefosforteerd om onzuiverheden te verwijderen en een goede hechting van de coating zeker te stellen, vervolgens voorzien van een
anti-roest primer en afgewerkt met een poedercoating. De gemiddelde laagdikte is 150 micron.
De P1 mover is standaard voorzien van 2 jaar garantie en bij installatie door een erkende dealer is de
garantieperiode 5 jaar.
Gebruiksvriendelijk
De P1 mover is voorzien van softstart, kan tijdens het rijden nauwkeurig bijgestuurd worden, is zeer koersvast
en kan de caravan om z'n as laten draaien. Op het LCD display van de afstandsbediening kunt U de belasting
van de P1 mover tijdens het manoeuvreren aflezen. Zo bent U exact op de hoogte van de hoeveelheid kracht
die de P1 mover op ieder moment nodig heeft om Uw caravan te verplaatsen.
De automatische uitvoering van de P1 mover is voorzien van volledige wegrijdbeveiliging. Deze beveiliging
zorgt ervoor dat de aandrijfrollen automatisch teruggetrokken worden op het moment dat de caravan aan de
auto gekoppeld wordt. Zelfs als op dat moment de caravanaccu onverhoopt leeg is, functioneert deze
beveiliging omdat de P1 mover in dat geval de benodigde stroom via de caravanstekker krijgt. Dit voorkomt
schade en ongelukken in het geval U mocht vergeten de aandrijfrollen los te halen van de wielen als U met
Uw combinatie gaat rijden. De P1 mover is daarnaast uiteraard voorzien van beveiliging tegen overbelasting,
te lage accuspanning en kortsluiting.
Het niveau van de accu wordt gemonitord en op het display van de afstandsbediening verschijnt een
waarschuwing als het niveau onder de 30% zakt en als de accu leeg is.
De afstandsbediening is voorzien van een geïntegreerde Lithium-ion batterij en micro-USB aansluiting.
De batterij kan met meegeleverde micro-USB kabel opgeladen worden door de besturingskast.
Als extra is de afstandsbediening voorzien van een thermometer en kan deze tevens gebruikt worden als LED
zaklamp. U kunt de P1 mover meenemen naar de volgende caravan, er zijn namelijk adapters voor alle
voorkomende caravan chassis en de P1 mover kan aangepast worden van enkelas naar dubbelas uitvoering.
Een upgrade van de handmatige naar de automatische uitvoering behoort tevens tot de mogelijkheden.

Technische specficaties
Automatisch1)

Handmatig1) 2)

15% bij 2450kg totaalgewicht

12% bij 2250kg totaalgewicht

Obstakelhoogte (loodrecht)

ca. 6cm

ca. 6cm

Voedingsspanning

12V

12V

Snelheid

12,5cm/s

12,5cm/s

Gewicht

34,3kg

36,5kg (incl. enkelzijdige bediening)

Gemiddeld stroomverbruik

15A

15A

Max. stroomverbruik

150A

150A

Standby stroomverbruik

<20mA

<20mA

Soft start

ja

Ja

Bereik afstandsbediening

20m

20m

Frequentie afstandsbediening

868MHz 2-weg communicatie

868MHz 2-weg communicatie

Batterij afstandsbediening

Lithium-ion, oplaadbaar

Lithium-ion, oplaadbaar

Wegrijd beveiliging

ja

nee

Overbelasting beveiliging

ja

Ja

Lage accuspanning beveiliging

ja

Ja

Uitvoering
Max. stijgingspercentage

1)
2)

Voor beide uitvoeringen is een upgrade beschikbaar van enkelassige naar dubbelassige uitvoering. Raadpleeg uw dealer.
Upgraden naar de automatische uitvoering is altijd mogelijk. Raadpleeg uw dealer.

Veiligheidsvoorschriften
- Voor het eerste gebruik van de P1 mover op open terrein oefenen om vertrouwd te raken met de bediening
- Voor elk gebruik van de P1 mover banden en aandrijfrollen controleren op aanwezigheid van stenen e.d.
- Tijdens gebruik van de P1 mover mogen zich geen personen in de caravan bevinden
- In het werkbereik van de P1 mover mogen zich geen personen bevinden
- De afstand tussen de afstandsbediening en het midden van de caravan mag niet meer dan 20m bedragen
- Bij functiestoringen de handrem van de caravan aantrekken
- Om kantelen te vermijden, op steile hellingen altijd de dissel naar boven of naar beneden richten
- Na het rangeren altijd eerst de handrem aantrekken, de aandrijfrollen in rustpositie brengen en de wielen
blokkeren. De P1 mover is niet geschikt als parkeerrem voor de caravan.
- De afstandsbediening goed opbergen zodat onbevoegden daar geen gebruik van kunnen maken
- Trek de caravan nooit met de aandrijfrollen op de banden aangezien dit kan leiden tot grote schade
- De wielen en banden van de caravan dienen van dezelfde maat en hetzelfde type te zijn
- De afstand tussen de aandrijfrollen en de banden dient 15mm te bedragen. Bij montage van nieuwe banden
is eventueel nieuwe afstelling van de aandrijfrollen nodig.
- Plaats geen krik onder de P1 mover aangezien dit kan leiden tot beschadiging aan de P1 mover.

Accu
Wij adviseren het gebruik van AGM accu's, met name van AGM accu's voorzien van ronde-cellen (Optima
Yellow Top). Deze accu's zijn ontworpen voor hoge stroomafname en uitermate geschikt voor mobiel gebruik.
De capaciteit van de accu is afhankelijk van de afweging die U maakt tussen enerzijds gewicht en anderzijds
gebruiksduur. De P1 mover gebruikt gemiddeld 15A stroom op een harde, vlakke ondergrond.
Uit een accu haalt U ca. 80% van de opgegeven capaciteit. De lichtgewicht accu van PowerAce (slechts 6kg)
met een capaciteit van 20Ah is al voldoende om geruime tijd met de P1 mover te manoeuvreren.
Let bij Lithium-Ion accus goed op of de piekstroom die de accu kan leveren meer is dan de 120A die de
P1 mover maximaal vraagt.

Bediening
De afstandsbediening van de P1 mover werkt op basis van
geavanceerde 2-weg communicatie voor storingsvrij gebruik.
De afstandsbediening is voorzien van een LCD display om
nuttige informatie zoals de gebruikte capaciteit van de P1
mover tijdens het rangeren weer te geven.
a LCD display
b Manoeuvreertoetsen
c Aan / uit toetsen (bediening met beide handen)
d Aandrijfrollen aanbrengen*(bediening met beide handen)
e Aandrijfrollen terugtrekken*(bediening met beide handen)
f

Micro USB aansluiting voor opladen interne batterij

g Bevestigingspunt voor keycord
h Thermometer sensor
i

Indicatie laadtoestand batterij afstandsbediening

j

Stopknop voor aanbrengen/terugtrekken aandrijfrollen*

k Zaklamp toets
m LED geeft aan dat caravan in bereik afstandsbediening is
n LED zaklamp
* niet van toepassing bij de handmatige uitvoering
Uitleg manoeuvreertoetsen

+

Caravan rechts vooruit (linker wiel
draait vooruit)

Caravan links vooruit (rechter wiel
draait vooruit)

Caravan vooruit (beide wielen
draaien vooruit)

Caravan achteruit (beide wielen
draaien achteruit)

Caravan vooruit met mogelijkheid tot
bijsturen tijdens vooruit rijden

+

Caravan rechts achteruit (linker wiel
draait achteruit)

+

Caravan rechts om as draaien

Caravan achteruit met mogelijkheid tot
bijsturen tijdens achteruit rijden

Caravan links achteruit (rechter wiel
draait achteruit)

+

Caravan links om as draaien

Aanzetten
Om de P1 mover aan te zetten, dient de aan / uit schakelaar op
de besturingskast (zie afbeelding hiernaast) aan te staan.
De groene LED op de besturingskast knippert 2 seconden voor
een interne systeemtest en brandt vervolgens continu. De LED
knippert tevens bij het ontvangen van signalen van de
afstandsbediening.
De afstandsbediening wordt aangezet door de ”aan” toetsen
gelijktijdig 2 seconden in te drukken.
De afstandsbediening schakelt uit:
- Na 20 seconden indien geen contact met de besturingskast gemaakt kan worden
- Na 1 minuut wanneer geen van de toetsen wordt ingedrukt
LCD info

Omschrijving

Afstandsbediening zoekt contact met de besturingskast. De blauwe LED knippert en blijft
Verbinden continu branden bij contact. Bij het zenden van commandos en ontvangen van feedback
Temp. 22°C knippert de blauwe LED. Na inschakelen van de afstandsbediening duurt het ca. 3 seconden
voor het systeem gereed is voor gebruik.

Aandrijfrollen aanbrengen / terugtrekken
Voor het aanbrengen en terugtrekken van de aandrijfrollen moeten altijd beide knoppen tegelijk worden
ingedrukt totdat de opzetmotoren beginnen te draaien.
LCD info

Omschrijving

>> ● <<
Temp. 22°C

Aanbrengen van aandrijfrollen. Stopt automatisch wanneer de juiste druk tegen de band
bereikt is (300kg). Dit garandeert optimale grip, zelfs bij banden met ongelijke bandendruk.

<< ● >>
Temp. 22°C

Terugtrekken van aandrijfrollen.

STOP ● STOP
Temp. 22°C

Aandrijfrollen zijn gestopt nadat de stopknop is ingedrukt tijdens het aanbrengen /
terugtrekken. Na 3 seconden kunnen de aandrijfrollen weer bediend worden.

Gekoppeld
Temp. 22°C

Wegrijdbeveiling geactiveerd. De caravan is aan de auto gekoppeld terwijl de aandrijfrollen
nog op de banden staan. De aandrijfrollen worden automatisch terugetrokken.
Zelfs wanneer de moveraccu leeg is, werkt deze beveiliging doordat de opzetmotoren via de
constante stroomdraad van stroom voorzien worden. Alle knoppen op de afstandsbedieining
zijn geblokkeerd.

In geval van een defect aan een opzetmotor, verwijder de rubberen afdekdop van de opzetmotor
en draai met behulp van meegeleverde noodsleutel tegen de klok in. De aandrijfrol gaat daardoor
van de band af.
Handmatige uitvoering:
De handmatige uitvoering van de P1 mover is voorzien van een enkelzijdige bediening. Het aanbrengen van
de aandrijfrollen gebeurd door de meegeleverde opzetsleutel op de uitstekende zeskant van de P1 mover te
plaatsen en een stevige zwaai naar de band toe te maken.
Voor het terugtrekken van de aandrijfrollen als hierboven maar de richting is van de band af.

Rangeren
Nu kan de caravan gerangeerd worden met de manoeuvreertoetsen op de afstandsbediening.
Zie uitleg manoeuvreertoetsen hierboven.
Load Information System (LIS)
De P1 mover is voorzien van het unieke ”Load Information System”.
Op het display van de afstandsbediening wordt de belasting tijdens het rangeren
weergegeven in percentage van de maximale kracht van de P1 mover.
LCD info

Omschrijving

Belast:30%
Temp 22°C

Momentele belasting van de motoren van de P1 mover: 30%.

Overbelast
Temp 22°C

Motoren zijn overbelast. Systeem kan 4 seconden niet gebruikt worden (afkoelperiode).
De rode LED op de besturingskast gaat tevens aan.

Accuniveau
De afstandsbediening geeft aan indien de accuspaning laag is of de accu leeg is.
LCD info

Omschrijving

Belast:30%
Mover accu
Laag

Accuspanning is laag, onder 11,2V. De P1 mover is nog functioneel voor enige tijd
afhankelijk van de accucapaciteit, accuconditie, temperatuur en belasting.
Laad de accu op. Prestaties van de P1 mover kunnen afnemen.

Belast:30%
Mover accu
Defect

Lege accu, accuspanning lager dan 10,8V. Systeem stopt gedurende 3 seconden.
Laad de accu zo snel mogelijk op. Langdurig gebruik van een lege accu kan deze
onherstelbaar beschadigen.

Thermometer/flash light
De afstandsbediening is voorzien van een digitale thermometer en een LED zaklamp.
De externe luchttemperatuur wordt automatisch op het display weergegeven.
Druk op de zaklamp toets om de LED zaklamp te activeren. De zaklamp heeft een eigen stroomvoorziening en
werkt zelfs zonder dat de afstandsbediening aan is.
Batterij afstandsbediening
De afstandsbediening is voorzien van een oplaadbare interne lithium-ion accu. De oranje LED op de
afstandsbediening knippert indien de afstandsbediening opnieuw opgeladen dient te worden.
Sluit hiervoor de meegeleverde USB kabel aan op zowel de afstandsbediening als de besturingskast.
De oranje LED is aan tijdens het laden en gaat uit als de batterij vol is.
De afstandsbediening kan ook via andere USB poorten opgeladen worden.
Onderhoud
Zorg ervoor dat op de aandrijfeenheden geen grof straatvuil zit. Bij het schoonmaken van de caravan, de P1
mover afspuiten met water om modder en vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat er geen stenen, takken of
andere objecten vastgeklemd zitten. De besturingskast en afstandsbediening behoeven geen onderhoud.
Ieder jaar, bij voorkeur voor de winterstalling, de P1 mover reinigen en drogen. De bewegende delen van de
P1 mover inspuiten met WD-40 of een soortgelijk smeermiddel. De caravan altijd met de aandrijfrollen van de
banden parkeren. Controleer de mechanische delen, bedrading en aansluiting op beschadiging en check of de
bouten en moeren van de montagebeugels nog goed vastzitten.
Bij langere periode van stilstand adviseren wij de accupolen los te halen en de accu tussentijds op te laden om
diepontlading te voorkomen. Voor gebruik na langere periode de accu volledig opladen.
Uiteraard kunt U tevens bij Uw P1 dealer terecht voor de controle, het is handig dit te combineren met de
jaarlijkse onderhoudsbeurt van Uw caravan.

Zoeken van fouten
- Controleer of de batterij van de afstandsbediening vol is
- Controleer of de caravanaccu niet defect is en helemaal opgeladen is. Houd er rekening mee dat bij koude
omgevingstemperatuur de accucapaciteit sterk kan afnemen.
- Controleer of er een (optionele) zekering is geplaatst in de + kabel tussen de accu en besturingskast en of
deze nog goed is.
- Voer een reset uit; koppel de + kabel van accu naar de besturingskast gedurende 10 seconden los van de
accupool.
Besturingskast en afstandsbediening op elkaar afstemmen
De besturingskast en afstandsbediening zijn in de fabriek op elkaar afgestemd. Na het vervangen van de
besturingskast of de afstandsbediening moeten deze opnieuw op elkaar afgestemd worden.
De synchronisatie procedure creëert een unieke verbindingscode ter voorkoming van storing op andere
caravan movers.
LCD info

Omschrijving

Druk Pijl
ver.1.0.0

Verbind afstandsbediening en besturingskast met meegeleverde USB kabel.
Druk de ”Sync” knop met de punt van een pen 1 seconde in. De Sync knop bevindt zich
naast de aan/uit schakelaar op de besturingskast. De software versie wordt weergegeven op
de LCD display.

Sync OK

Druk vervolgens op een willekeurige pijl toets op de afstandsbediening om de procedure af te
ronden. Op het display verschijnt de boodschap ”Sync OK”. De USB kabel kan verwijderd
worden.

Handige weetjes en tips
- Op zwaar terrein en zeer steile hellingen kunt U beter achteruit rangeren met de caravan zodat het neuswiel
niet voor extra weerstand kan zorgen.
- Gebruik een neuswiel met kogeldrukweger of met luchtband zodat vering aanwezig is. Dit zorgt voor
soepeler rangeren.
- Ondanks dat het standby stroomverbruik zeer laag is, wordt geadviseerd om de besturingskast uit te
schakelen indien de P1 mover voor langere tijd niet gebruikt wordt.
- In het geval van sterke radiostoring kan de afstandsbediening met de USB kabel op de besturingskast
worden aangesloten.
- Voordat U de rollen van de band verwijdert, trek de handrem aan. Dit voorkomt wegrollen van de caravan als
die op een kleine helling staat.
- Laat de caravan altijd naar U toe rijden en niet van u af zodat U ten allen tijde alles in de gaten kunt houden.
Garantie
De fabrikant biedt garantie voor defecten aan de P1 mover die worden veroorzaakt door materiaal- of
fabricagefouten.
Van garantie uitgesloten zijn defecten als gevolg van:
- Normale slijtage door gebruik
- Gebruik van andere dan de originele onderdelen in de P1 mover
- Het niet juist opvolgen van de installatievoorschriften
- Ondeskundig gebruik
- Ondeugdelijke transportverpakking
De garantie geldt voor een periode van 5 jaar bij installatie onder de caravan door een erkende P1 dealer.
In alle overige gevallen geldt de garantieperiode van 2 jaar. Belangrijk: bij professioneel gebruik van de P1
mover dient de installatie uitgevoerd te worden door een erkende P1 dealer voor de professionele sector
(zie www.p1mover.nl). De garantie gaat in op het moment van levering van de verkoper aan de eindgebruiker,
is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar bij verkoop. Om gebruik te maken van de 5 jaar garantie

dient het registratieformulier ingevuld en opgestuurd te worden naar de importeur. De fabrikant herstelt de
gebreken of draagt zorg voor een vervangende levering. Het gerepareerde of vervangen onderdeel valt onder
de oorspronkelijke garantietermijn. Andere aanspraken, met name vervanging bij schade voor de koper of
derden, zijn uitgesloten. De kosten voor het herstellen van een defect dat onder de garantie valt, worden
gedragen door de service afdeling van de fabrikant. Hieronder vallen niet de transportkosten naar de fabrikant.
Indien het geval onder garantie valt, draagt de fabrikant de transportkosten voor het terugsturen. Als niet op
garantie aanspraak gemaakt kan worden, komen deze transportkosten voor rekening van de klant.
Bijkomende kosten voor extra in- en uitbouwwerkzaamheden vallen niet onder de garantie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registratieformulier 5 jaar garantie P1 mover:
Serienummer P1: ………………….
Geachte klant,
Om in aanmerking te komen voor een garantietermijn van 5 jaar verzoeken u om dit formulier volledig
ingevuld te versturen naar het onderstaande adres tesamen met een kopie van de aankoopnota.
Naam + Voorletter(s) : ------------------------------------------------------------------------------------Adres

: -------------------------------------------------------------------------------------

Postcode

: -------------------------------------------------------------------------------------

Woonplaats

: -------------------------------------------------------------------------------------

Telefoonnummer

: -------------------------------------------------------------------------------------

Email adres

: -------------------------------------------------------------------------------------

Aankoopdatum

: -------------------------------------------------------------------------------------

Kenteken caravan

: -------------------------------------------------------------------------------------

Merk en type caravan : -------------------------------------------------------------------------------------

Handtekening

: -------------------------------------------------------------------------------------

Dealer stempel

:

------------------------------------------------------------------------------------U kunt het formulier inscannen en mailen naar bestellingen@ocs-recreatie.nl
of faxen naar +31 (0)74-2439655

