
Handbók
hjólhýsa



Velkomin í hópinn !

Starfsfólk Útilegumannsins óskar

ykkur til hamingju með að vera komin í 

hóp eigenda hjólhýsa á Íslandi.

Jafnframt viljumvið þakka

ykkur fyrir að hafa sýnt okkur 

það  traust, að velja okkur 

sem þjónustuaðila.

Við væntum þess að ferðavagninn þinn eigi 

eftir að veita fjölskyldu þinni ómælda 

ánægju í frítíma ykkar á ferðalagi hérlendis 

sem og erlendis. Mikilvægt er að læra vel á 

öll atriði varðandi notkun vagnsins og fara 

eftir þeim notkunarleiðbeiningum sem þið 

fáið og skráðar eru í þessari handbók.

Við höfum einnig sett í handbókina ýmsar 

hagnýtar upplýsingar varðandi eitt og annað tengt 

ferðalögum með hjólhýsi. Mikilvægt er að kynna 

sér þá þætti sem allra best. Allar ábendingar um 

það sem betur mætti fara í handbókinni eru vel 

þegnar, því hér er aðeins um fyrstu útgáfu slíkrar 

handbókar fyrir eigendur hjólhýsa á Íslandi að 

ræða og er það vilji okkar að betrumbæta 

handbókina á hverju ári.
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Ú T I L E G U M A Ð U RI N N 
E R U M B O Ð SA Ð I L I
F Y RI R :
L M C, D E T H L E F F S, 
K N A U S,
W E I N SB E R G , T A B , 
T A BB E R T O G
PO L A R
H JÓ L H Ý SI .



Skráningarskylt Tengitæki

Á Íslandi eru  öll hjólhýsi skráningarskyld, sem þýðir að  þau  verður  að  skrá 

þegar þau  eru ný og fá þá fast númer í ökutækjaskrá. Skráningarskírteinið er 

vottun þess að hjólhýsið hafi verið framleitt í samræmi við þær reglur sem um 

þau gilda. Sem  dæmi þá eru mjög strangar reglur um hemlakerfi hjólhýsa, sem 

ætlað er  að  tryggja öryggi í umferðinni. Í skráningarvottorðinu kemur  einnig 

fram framleiðslunúmer hjólhýsisins, stærð þess, lengd og breidd ásamt þyngd, 

leyfileg hjólbarðastærð ásamt öðrum eiginleikum hjólhýsisins og eiganda þess. 

Öll  hjólhýsi  sem Útilegumaðurinn  ehf flytur inn eru framleidd samkvæmt

ströngustu öryggis og gæðastuðlum í Evrópu og samþykkt af Umferðarstofu. 

Útilegumaðurinn  afhendir öll sín hjólhýsi, skoðuð og með númeraspjaldi,  til

sinna viðskiptavina.

Tryggingar
Þjónustuhandbókin

 Þjónustuhandbókin er
upplýs ingarit fyrir e igendur
hjólhýs a og er æ tlast til
þ ess að hún fylgi
hjólhýs inu.

Ekki er lögboðin ábyrgðartrygging af

hjólhýsum á Íslandi í dag. 

Margir kjósa hins vegar að kaupa á 

hjólhýsið kaskótryggingu sem verndar þá 

fyrir tjóni á hjólhýsinu þegar það er dregið 

af  ökutæki eða það stendur eitt og sér 

Kynnið ykkur þessi atriði hjá tryggingarfélagi

ykkar.

Hafi fólk notið aðstoðar lánastofnunar við 

kaup á hjólhýsinu gerir viðkomandi stofnun 

oftast  kröfu til þess að hjólhýsið sé 

kaskótryggt þann tíma sem fólk er að greiða 

það upp.





Við afhendingu hjólhýsins
fær eigandi auk þess tilsögn 
og kennslu í öllum þeim 
þáttum  sem lúta að 
hjólhýsinu sjálfu.

Handbókin er síðan hugsuð
sem uppflettirit fyrir
e igandann hvenær
sem hann þarf á að
ha lda .
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Hafið samband við
tryggingarfélagið
ykkar og  kynnið
ykkur þau kjör sem 
bjóðast  á
markaðnum.



Hvernig hengjum við vagninn aftan í !

Mikilvægt er að vera fullviss um að
bifre iðin sem draga á hjólhýs ið ráði
örugglega við það. Upplýs ingar um það
fást í skoðunarvottorðibíls ins . Sé
bifre iðin mjórri en hús ið þarf að  nota
hliðarspegla til að s já v e l a ftur fyrir 
hús ið. Hliðarspeglar fás t í nokkrum
gerðum en mikilvæ gt er að ve lja spegla
sem passa ve l á þá spegla sem fyrir eru
á bílnum.

Hér  er  komið  að  því að  festa  húsið  á
bílinn. Hjólhýs in sem Útile gumaðurinn
flytur   inn eru   með   tvenns konar
festibúnaðiog fer það eftir því hvort þau
eru smíðuð á AL-KO grind eða BWP.
Báðar gerðirnar teljast með þeim 
öruggustu sem  völ  er  á  í  Evrópu  og 
samþykktar  af  öllum  umferðarstofum

Gætið þess vandlega að taka ekki mikið
á þessu til þess að lá ta það fa lla rétt 
sam a. Hér þarf ekki átök he ldur lag e ins
og með svo marga hluti í hjólhýs inu. Ef
ykkur finnst að   þurfi mikil átök  eða
jafnve l að  nota líkamsþunga (fæ tur) til
þess að  þetta  smelli sam an, þá  er 
næ sta víst að þið eruð  að gera 
e itthvað rangt og  borgar s ig þá að 
yfirfara a lla hluti ve l og vandle ga og 
reyna  aftur. Se tjið a lls ekki fe iti á
kúluna því hún á að vera hre in og 
þurr til að öryggi sé sem allra best
tryggt.

álfunnar. Farið eftir meðfylgjandi
myndum  við  að  tengja  hjólhýsi  og  bíl
sam an. Áður en þið byrjið á því skuluð
þið skrúfa stuðningsfæ tur  vagns ins
upp, hafi þæ r verið settar niður þar
sem vagninn var í geymslu.

.

3
2

1

Bugðufljót 7 – 270 Mosfellsbær – 551 5600

Hvað má bíllinn draga
þungt ?

Fest ið
h l ið arspeg la

Lokið gluggum og
hurðum

Kynnið ykkur hvað 
má setja  mikið af
farangri í  vagninn.

Rétt hleðsla
vagnsins er 

mikilvægt
Öryggisatr iði við

aksturinn.



Tengingar
Athugið



Tengið síðan rafmagnið og 
öryggisvírinn á sinn stað og gætið að
hvort öll ljós virki ekki e ins og til e r
æ tlast. Gott getur verið að ganga
e inn hring í kring um  vagninn og líta
y fir ljós , loftlúgur og glugga og kanna
tengingar við dráttarkúlu aftur.

 Slíkt getur valdið því
að inni í vagninum 
verði ekki sá 
þrýstingur sem þar á 
að vera til þess að 
halda ryki frá honum.

Þegar tengibúnaðurinn s itur  rétt
á kúlu bíls ins og þið búin að læsa
festingunni þá   skuluð þið s krúfa
nefhjólið  fast  í raufina  og  draga það
upp og festa það   ve l á s inn stað. 
Einnig skuluð þið g æ ta þess að
handhemillhjólhýs ins sé ekki á, því e f
s líkt geris t í akstrie yðile ggur hann
bremsuborða og bremsuská lar á
tiltölulega skömmum tíma.

 Auk þess sem
ske mmdir geta orðið á
þessum hlutum ef
gleymist að loka áður
en e kið er af s tað.

Verklagsreglur / “Ferli”
Gagnlegt getur ve rið að mynda sér nokkurs konar verklags reglu “fe rli” áður er 
farið er af stað hvort he ldur sem er áður en farið er í fe rð eða áður en lagt
er af stað he im.

Farið inn í vagninn og á baðið athugið topplúgu, sturtuhengi og lausa hluti á
baðinu. Gæt ið að hvort hurðin sé læ st, ekkert laust í s ve fnrými á rúmum 
og gluggar lokaðir í þe im tilfe llum sem það á við. Skilrúmsveggir m ega ekki
vera lausir.

Gætið að því hvort þilin séu smellt föst með ólunum. Gangið á alla skápa gætið
að hvort þeir séu lokaðir.

Í stofu  athugið  þið  hvort eitthvað  sé laust.  Hurðin  á fataskápnum  á  að vera
lokuð o.s.frv. Sama á  við utan  á vagninum, ganga hringinn og athuga glugga 
og ljós.
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Akið aldrei af stað með
glugga, loftlúgur eða  
hurðir. 



Hleðsla vagnsins

Þegar farangrinum er raðað inn í 
vagninn er   mikilvæ gt að  gæ ta
þess að   hlaða hann  rétt. Hafa
sem jafnasta hleðs lu. Vagninn er 
byggður þannig að fyllsta jafnvægis 
sé gætt milli þyngdar framan og 
aftan í vagninum og eins hvað 
varðar hliðar hans. Þessu jafnvægi 
megum við ekki breyta ætlum við að 
halda stöðugleika hans réttum. Liggi 
hann of þungt á beislinu eða of létt 
hefur það áhrif á aksturseiginleika 
bílsins og einnig ef meiri þyngd 
liggur í annarri hlið hans en hinni. 
Gætið að loftþrýstingi í hjólbörðum 
bæði hjólhýsisins og bílsins.

Næturstaður

Við veljum  okkur skemmtilegan stað til þess
að stoppa á. Best er  að finna stað sem er 
nokkuð s lé ttur. Hliðarha lli er óþæ gile gur til að
vera í en halla fram og aftur er auðveldara að
rétta af með því að nota stuðningsfæ turnar og
nefhjólvagns ins. Varast ber að nota
stuðningsfæ turnar sem tjakka til að lyfta
vagninum. Þe ir eru  e inungis til þess að gera
vagninn stöðugri.

Þegar vagninn hefur verið tekinn aftan úr þá
er  rétt  að  reyna  að  fá gólfflöt hans láréttan. 
Við höfum reynt að leggja ekki í hliðarhalla og
því þurfum  við  aðallega  að  huga  að  því að
hann ha lli ekkia ftur eða fram. Nú notum  við
nefhjólið til þess að spyrna honum upp  eða
niður hvort sem við á. Þegar láréttri stöðu er 
náð þá  spyrnum við stuðningsfótunum niður 
dálítið fast,  því  a lltaf sígur fósturjörðin
e itthvað undan þunganum.   Margir  ha fa
klossa (Fílafætur,tréplatta, málmplötu) undir 
s tuðningsfótunum svo þeir sökkvie kkium of
ofaní ja rðveginn.

Á áfangastað
Þegar hér  er  komið  er  hægt að  fara  að  koma  sér fyrir.  Vilji maður
tengjast  rafmagni þá er rétt að byrja á því. Mikilvægt er að hafa allar 
framlengingar-snúrur úr sem bestu efni því þær þurfa að þola regn og
jafnvel átroðning og eftir því sem snúran er lengri því meiru tapar  hún
af raforku. Æ skilegt er að hafa a.m.k. 2,5 kvaðrata snúru til að  flytja
hjólhýs inu rafmagn fari ve ga lengdin yfir 10 metra. Gæ tið þess að
leggja snúruna þannig að e kki s ta fi hætta af henni, að menn  og
málleys ingjar flæ ki s ig ekki í henni. Séu menn með  snúru á kefli er 
nauðsynlegt að vefja snúruna a lla af keflinu til að varna því að snúran 
hitni ekki um of. Samskeytiá snúrunnier líka gott að  verja v e l fyrir
regni og uppstreymi daggar úr jörðinni e ftir sólríkan sumardag.
Þegar við höfum tengt ra fmagnið getum við farið að nota það til
þe irra hluta sem við viljum en  jafnframt fer hleðs la rafgeymis ins í
hús inu af s tað.

Bugðufljót 7 – 270 Mosfellsbær – 551 5600

Miikilvægt er að 
loftþrýstingur í dekkjum
sé réttur. Mælið hann 
reglulega.

Dekkjastærð/þrýstingur í
pundum:

185 R 14C
á að vera 65 pund

185 R 15C
á að vera 65 pund

Farið aldrei yfir lögleg
hraðamörk. 90 km 
hámarkshraði á vegum 
með bundnu slitlagi og 80 
km hámarkshraði á 
malarvegum.



Gaskúturinn
Margir kjós a að  hafa tvo gaskúta og er vissule ga ákve ðið öryggi í því. Hé rlendis eru
e inkum í boði þrjár gerðir gaskúta (með própangas i) og  hægt að nota þæ r alla r í 
hjólhýs inu. Gulir kútar hafa m est verið notaðir fram undir þetta ásam t hvítu grillkútunum, 
en nú á se inni árum hafa plastkútar í auknu mæli rutt sér til rúms. Þ eir þykja he ntugir 
þar sem þeir eru miklu léttariog svo sér maður e innig magn gas ins í þe im en, ókosturinn
við þá er að þe ir fást ekki a lveg a lls staðar á landsbyggðinni.
Þegar búið er að tengja og ganga frá gaskútnum frammi í geymsluhólfinu þá er hann 
skorðaður fastur með þar til gerðum ólum.

Skipt um gaskút
Mikilvægt er að fara að öllu með gát þegar gas er notað. G as er e ldfim loftte gund og
þyngri en andrúmsloftið og sekkur því niður á gólf (eða neðsta hluta þess rýmis sem
það er í). Þegar þú færð vagninn afhe ntan hefur þjónustuverkstæði okkar þrýstiprófað
a lla r lagnir vagns ins og kannað hvort það standis t e kki á lagið og leki e kki.
Mikilvægt er  þegar skipt er  um gaskút að  tryggja það að ekki leki með  festingunni. 
Herða  þarf hana þéttingsfast til að tryggja það.
Hér til hliðar er mynd  af þremur  krönum  sem eru inni í vagninum þínum,  venjulega í 
skáp undir eldavélinni. Merkingar eru á krönunum og er einn þeirra fyrir eldavélina (nr.
5), annar fyrir kæliskápinn (nr. 6) og sá þriðji fyrir hitakerfið (nr. 7). Ve njule ga lokum við
ekki fyrir þessa krana, en segja má að þe ir séu n.k. öryggi e f e itt tæ kið bila r þá
getum við notað hin. Þ urfum ekki að s krúfa fyrir a llt gas. Ekki er mælt með því að aka
með gaskútinn opinn, því er ráðle gt að skrúfa fyrir kranann á gaskútnum sjálfum þegar
hjólhýs ið er dregið milli staða og e ins þegar það er ekki í notkun.
Allir ættu að láta y firfara gas le iðs lur í húsum sínum á tveggja til þriggja ára fresti, 
þrýstiprófa þær og kanna le ka . Þjónustuve rkstæði okkar býður upp á s líka þjónustu.

Hitakerfin
Í hjólhýsunum er boðið upp á tvenns konar hitakerfi. Annars vegar er um 
að ræða Truma gasmiðstöð og er það í flestum tilfellum stærð húsanna sem
ræður því hvaða miðstöð er notuð. Hún sér e ingöngu um að hita upp hús ið
og út frá henni liggja barkar sem dreifa hitanum um hús ið.
Hins vegar er það Alde hitakerfi en það er vatnshitakerfi sem sér um að hita
bæði hús ið, og neys luvatnið. Alde hitakerfið getur gengið hvort he ldur sem er
fyrir gas i eða rafmagni. Einnig eru til gólfhitakerfi sem ganga eingöngu á 
landrafmagni.

Þessa krana finnur þú
í einum skápnum, oftast 

undir eldavélinni.
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Aðgát skal höfð við

meðferð á  gas i.



Truma miðstöðvarkerfi
Truma er ákaflega hljóðlát gasmiðstöð. Út frá miðstöðinni liggja tve ir til þrír barkar 
um hús ið sem dre ifa hitanum frá henni en lítill rafmagnsblásari fer a f stað í 
miðstöðinni þegar ákveðnu hitastigi er náð. Hér til hliðar s jáum við eina gerð
hennar. Sleppið hnappinum eftir ca 10 sek og þá á að vera   kominn logi
(vökulogi) sem þið s já ið í gegn  um lítinn glugga neðarlega á miðstöðinni.
Komi loginn ekki skuluð þið byrja aftur og  reyna svona tvisvar tilþrisvar .
Ef allt kemur  fyrir ekki gætið þá að hvort nóg gas sé á gaskútnum eða einhvers
staðar lokað fyrir gasið.
Þegar þið sjáið logan þá hefur miðstöðin farið af stað og þið stillið hraðan á 
blástrinum á miðstöðinni. Athugið að mikill blástur kælir niður hitann.

SLP miðstöðvarnar eru með rafhlöðu kve ikingu. Í þe im er loga náð þegar
miðstöðin hæ ttir að tifa. Rafhlöðurnar sem eru notaðar eru svoka llaðar
migioa rafhlöður sem þola 70°C hita. En hægt er að nota AA batterí líka.

Rafmagnshiti í gólfi

Truma miðstöðin
Dreifir heitu lofti eftir
börkum um hjólhýsið.

Gólfhitinn er knúinn af  230 v landrafmagni.

Þynnureru í gólfplötunni sem hitna þegar

rafstraumier hleypt á. Þetta getur verið góður

kostur fyrir þá sem ekki vilja stíga á kalt gólfið þegar

þeir koma framúr. Takmörkunin í þessum búnaði

er hins vegar að þetta er ekkihægt að nota

nema hjólhýsið sé tengt 230 vrafmagni.
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Gluggar og lúgur
Gluggar hjólhýsins eru með tvenns konar gluggajárnumauk spennu sem halda glugganumvel
lokuðum eins og myndin sýnir. Hakinu er snúið í 90°. Takið eftir því að tvær raufir eru í
festingunni og er glugginn ekki alveg lokaður nema festingin sé í innra hakinu. Ytra hakið er
einkumtil þess að gefa smá loftræstingu í húsinu ef hentar ekki að opna gluggann upp á
gátt. Hitt gluggajárnið er þannig að það læsist sjálft í ákveðinnistöðu en þegar þú vilt síðan
loka glugganumþá verður þú að opna hann fyrst upp á gátt og loka síðan. Mikilvægt er að
allir gluggar séu vel lokaðir þegar hjólhýsið er dregið millistaða.

Heki II lúga og aðrar loftlúgur
Tvær til þrjár gerðir af loftlúgum eru í hjólhýsunum. Stæ rsta lúgan er svokölluð Heki II
lúga . Þegar þið opnið hana þrýstið þið hnappi á festingu 1 inn og snúið, síðan lyftið
þið lúgunni með handfanginu (nr 2) og getið fe st það. Mikilvæ gt er að venja s ig á það, 
því lítil vinds veipur getur auðve ldle ga feykt henni upp  og  þar  sem hún  er nokkuð  
stór er henni hætta búin því festing er aðeins á þremur  lömum sem halda lúgunni 
við þak hjólhýsins.

Í allfelstum gluggum hjólhýsanna eru

myrkvunartjöld og flugnanet. Sé 

vagninn látinn standa ónotaður lengi

eins og t.d. í vetrargeymslu er gott að

draga myrkvatjöldin og flugnanetin

niður til að koma í veg fyrir að raki

sem hugsanlega hefur   myndast í 

þe im nái að mygla og gera á þau

myglubletti.
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Miki lvægt er að
beita aldrei átökum
við að opna og l oka
lúgunni . A thuga
máli ð vel því
venj ulegast þarf
aðei ns laga til að
opna  og  loka henni. 
Ef ekki þá  er
eitthvað bilað.

Miki lvægt er að
festa lúguna vel svo
hún fjúki ekki upp
við akstur.

Akið aldrei með
glugga  eða  lúgur 
opnar.  Lokið
lúgum vandlega.

Minni lúgur hússins 
geta  opnast allt að
70° . Gætið þ e s s a ð
aka a ldrei me ð
lúguna opna.



Kæliskápurinn í hjólhýsinu

12 volt Gas230 w

Færið stillihnappinn á 12 volt.

Þá vinnur kæliskápurinn þegar 

hleðsla er úr bílnum sem 

dregur hjólhýsið en aðeins 

þegar bíllinn er í gangi. Það er 

vegna þess að kæliskápnum 

nægir ekki einungis 12 volt 

heldur þarf að vera virk 

hleðsla í gangi 12,5 volt.

Stillið á gas á kæliskápnum. 

Á sumum skápum þarf aðeins 

að snúa hnappnum í  þessa 

stöðu og kviknar þá á honum  

en  í öðrum  þarf  að  halda 

niðri hnappnum og ýta á  

smelluhnapp til að fá logan og 

færist þá nálin á græna hlutan. 

Einnig eru skápar þar sem 

halda þarf inni kassanum og 

velja svo þann orkugjafa sem 

við á td. Gasið. Ef gasið skilar 

sér ekki þá blikkar lítið rautt 

ljós í staðinn fyrir blátt ljós

Færið stillihnappinn á 230 w 

Kviknar þá lítið ljós sem segir til

um að kæ liskápurinn hafináð

s ambandi og s é farinn að 

vinna. Kæliskápurinn er 

viðkvæmur fyrir spennufalli og 

lágri spennu. Á tjaldsvæðum 

þar sem hætta er á slíku 

mælum við með því að nota 

kælinn fremur á gasi en 

rafmagni.

Hvernig svo sem kæliskápurinn er í hjólhýsinu þá er mikilvægt að hann sé vel lokaður
og læstur þegar hjólhýsið er á hreyfingu. Læsingin er venjulega sleði sem dreginn er 
til hliðar. Ef frystihólf er aðskilið er annar sleði á því.

Sé  kæliskápurinn ekki notaður lengi og ekki hafður  í gangi, t.d. í vetrargeymslu er
mikilvæ gt að hafa hann ekki a lveg lokaðan he ldur sm á rifu á honum svo loft e igi
gre iðan aðgang að honum. Þetta er gert svo síður myndist fúkka lykt í kæ liskápnum.
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Kæli skáparni r í
hjól hýsun- um eru
ýmist frá  Do me t ic
eða Th e tfo rd .
Þrjár  gerðir   
eru algengastar.

Í hjólhýsunum er boðið upp á þrjár gerðir kæliskápa. Öllum er það sameiginlegt 

að geta nýtt þrjá orkugjafa, þ.e. 12 volt, 220 w og gas. Öll umgengni um þennan 

kæliskáp er eins og um heimiliskæliskápinn, aðeins orkugjafinn er annar og 

mismunandi.



Eldavélar hjólhýsanna
Allar  eldavélarnar  eru  með  svokölluðum  öryggisloka  sem sér um  að  loka  fyrir
gasstreymi til hellunnar ef eldurinn deyr af öðrum orsökum en gasleysi. Hérlendis 
má ekki selja aðrar  gaseldavélar en þær sem eru með  þann  búnað.
Þegar kve ikt er á e ldavé linni er ýtt á hnappinn og e ldur borinn að miðju he llunnar 
þar sem gasraufirnar liggja. Haldið hnappnum niðri í smá stund, nokkrar sekúndur, 
eftir að fer að loga, sleppið og veljið það  logamagn sem hentar (frá 1 til 3). Gætið 
þess að  aldrei séu eldfimir hutir nálægt hellunni því hér  er opinn eldur á ferðinni 
sem brætt getur það  sem hann  nær í. Eins og heima hjá ykkur veljið þið hellu eftir 
stærð pottanna. Lítill pottur  á stórri hellu skapar enn meiri hættu á því að eitthvað 
bráðni í kring um hann. Einnig er mikilvægt að  leggja ekki lokið ofan á vélina fyrr en  
hún  er köld. Glerið þolir ekki hitann af loganum og springur þá í mjög smáan salla.

Rafmagns vatnshitari
Einfaldasta lausnin í  hjólhýsum hvað  varðar 
heitt vatn er að hafa í þeim 5 lítra 
rafmagnsvatnshitara. Erum við þá  a lgerlega
bundin við tengingu við 230 w straum til þess
að  hann  gagnist okkur.  Hann  er  líka þeim 
takmörkunum háður  að hann  getur vart
hitað vatnið meira en í 55°C.

Heitt vatn með gasboiler
Algengt er  að  í þeim húsum sem ekki eru  hituð upp  með  Alde hitakerfinu sé 
svokallaður gasboiler sem sér hjólhýsinu fyrir  heitu neysluvatni. Er  þetta  n.k. 
vatnstankur ve l e inangraður sem knúinn er gas i. Ve njule g stæ rð hans er 14 lítrar 
og nær hann  að  hita það  vatnsmagn upp  í u.þ.b.  70°C.  Á stjórnborði boilersins 
sem er inni í hjólhýsinu er termostat þar sem þú stillir það hitastig sem þú kýst að 
hafa á he ita v atninu. Er hann þá  e kki í gangi nem a þegar hitastigið í honum er 
komið  niður  fyrir það  sem þú  stilltir  á.  Auk þess er  rofi  til þess að  kveikja  og

slökkva.
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Leggið aldrei 
hlífðarglerið ofan á 
hellurnar fyrr en þær 
eru orðnar alveg kaldar. 
Hitni glerið um of 
splundrast það í 
örsmáan salla sem 
dreifist útum allt.

Við fyrstu notkun eða 
eftir vetrargeymslu þarf 
að fylla vatns hitarann 
með vatni áður en 
kveikt er á honum.



Eldhúsið skipulagt: Annað   a triði sem mikilvæ gt  er  að
benda á er röðun matvæla í skápa 
hjólhýs ins . Markmið okkar er að  raska
ekki því jafnvægi sem hjólhýsið er 
hannað fyrir og einnig það að hafa 
þyngdarpunkt þess sem neðstan. Þ etta
eykur á stöðugleika hjólhýsins í drætti. 
Þess vegna röðum  við þeirri matvöru 
sem er þyngst í neðri skápana í 
eldhúsinu en það  sem léttara er höfum
við í efri skápunum.

Eins  og  í  eldhúsinu  heima  hjá  okkur
þurfum við að skipuleggja allt á sem 
hagkvæmilegastan og þægilegastan 
máta. Við þurfum að vera  þess 
meðvituð að við tökum ekki alveg öll 
þægindin með okkur í útileguna.
Má þar kannski fyrst nefna að   vatn
höfum við að takmarkaðra leyti en
heima í eldhúsi hjá okkur. Flest hjólhýsi 
hafa aðeins 44 lítra vatnstank og  þau

deila  því á bæði heitt og kalt vatn. 

Þó hafa þau hjólhýsi sem eru með 
gasboiler 14 lítra umfram sem eru í 
hitavatnsgeyminum. 

Við getum því ekki leyft okkur að láta 
hvorki heitt né kalt vatn renna ótæpilega 
niður þurfum við að nýta hvern 
vatnsdropa vel.

Í sumum gerðum hjólhýsa eru útdregnar 
grindur í skápunum.
Mikilvægt er að festa þá sleða áður en
ekið er af stað. Venjulegast er einhver 
klinka eða krókur til þess að læsa 
þessu. Einnig þurfum við að p assa upp
á að allir skápar í hjólhýsinu  séu vel

lokaðir.

Gætið að kæliskápnum:

Mikilvægt er  að  kæliskápurinn sé læstur þegar við erum  með  hjólhýsið á  akstri. 

Einnig  ef  frystir er aðskilinn  þá  ber  að  læsa honum  á sama hátt.  Gætið þess að 

hafa ekki opin glös, flöskur eða  mjólkurfernur í kælinum því þegar ekið er af stað

skvettist upp úr þessum ílátum ef þau  eru ekki vel lokuð. Þegar hjólhýsið okkar er ekki

notað lengi þá ráðleggjum við að taka straum af kæliskápnum og öll matvæli úr honum. 

Til þess að varna  því að inni í honum  myndist einhver fúkkalykt er best að hafa hann að

hálfu leyti opinn en á lásnum á mörgum  kælum er ein stilling sem býður upp á það.
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Dósamatur og 
þungir  hlutir í
neðri skápana. 
Það sem
léttara er
geymum við í efri
skápunum.

Gleymið ekki að 
læsa  frysti  og
kæliskápnum
þegar  þið dragið
hjólhýsið milli
á fa n ga st að a .

G o t t  rá ð  e r  a ð  
u m h e l l a  vö k va  ú r  
fe r n u m  í  b r ú s a  m e ð  
s k r ú f ta p p a .



Vatnstankurinn
Í hjólhýsunum frá okkur er venjulega 40 eða 76 lítra ferskvatnstankur. Mikilvægt er 
að  setja aldrei á hann  annað er hreint vatn  og gæta þess þegar sett er í hann  að 
ekki berist nein óhreinindi í vatnið né  á lok tanksins því öll óhreinindi geta  valdið 
óværu í tanknum. Gott getur verið að setja Aqua clean dropa  í neysluvatnið en það 
kemur  í veg fyrir að einhver gerlamyndun eigi sér stað í tanknum þó svo að í hann 
berist vatn sem ekki er nægilega hreint. Standi hreint vatn lengi í tanknum óhreyft 
myndast alltaf einhver óhreinindi í því. Eigi hjólhýsið að standa lengi ónotað getur
verið gott að tappa vatninu af því og hafa botnfallsloka opinn.

Klósettið
Í langflestum hjólhýsum eru notuð  Thetford klósett. Þau  eru raunar notuð  í flestum 
gerðum hjólhýsa  og  húsbíla.  Búnaðurinn  samanstendur af  klósettinu  sjálfu  með
búnaði til að sturta niður og nýtir yfirleitt vatnstankinn sjálfan. Einnig eru sum hýsi 
sem eru með sinn eiginn vatnstank fyrir klósettið og þar er gott að blanda 
bleikavökvanum í. 

Gæta þarf þess að rotþróin sitji stöðug á sínum stað og að hakið (efri myndin) smelli
rétt. Til þess að losa hana þarf að ýta því upp. Ef rotþróin situr ekki alveg rétt getum 
við ekki sturtað niður inni á klósettinu. Eins getum við ekki dre gið rotþróna út nema
klósettið sé lokað. Skoðið myndina hér til hliðar. Númer  5 er handfang til þess fallið 
að bera rotþróna eða draga(sé hún  á hjólum). Tappinn nr 6 er losaður þegar 
tæma skal rotþróna. Stútnum snúið og sturtað ofan í þar til gerðan losunarvask 
eða  safnþró. Gott getur verið að  ýta á hnappinn nr 7 til þess að  hleypa  lofti inn  í 
rotþróna svo rennsli úr henni verði sem jafnast.

Til þess að varna  a llri lykt frá sa lerninu er mikilvæ gt að nota  sótthre ins i- og
rotvarnarefni. Í 15 lítra tankinn sem fyllt er í utan frá húsinu setjum við sótthreinsiefni 
og blöndum það  í þeim hlutföllum sem gefin eru  upp  með  efninu af framleiðanda 
þeirra. Í rotþróna setjum við rotvarnarefni sem einnig er uppgefið á umbúðunum í 
hvaða hlutföllum það skal blandast. Mikilvægt er að blanda rétt svo hvorki komi lykt
frá rotþrónni né heldur of mikil hreinsiefnalykt inn í hjólhýsið.
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Gætið fyllsta
hre in læt is  v ið
áfyl l ingu vatns í  
vatnstankinn.

Hakið er fært og
þá opnast niður í
rotþróna.  Ýtir á
bláa hnappinn til
að sturta niður.

.



Blandið  hreinsi-
og  rotvarnarefnin í 
réttum  hlutföllum

Notið
íblöndurnarefni í
vatnið ef þið teljið 
ástæðu til.

WC pappír

AQUA KEM GREEN

Er  efni  sem  við  setjum  í  safntankur á
klósettinu. Framleiðandi gefur upp 
blöndunarhlutfall efnisins. Kynnið ykkur vel 
leið-beiningarnar utan  á brúsanum. Þetta
efni flýtir fyrir niðurbroti þess sem lendir í 
rotþrónni og er nauðsynlegt að nota svo
ekki komi slæm lykt út af salerninu.

AQUA KEM RINSE

Er efni sem blandað er saman við vatnið
sem sturtað er niður með.  Þetta efni er 
sótthreinsandi og  gefur frískandi ilm á 
salernið. Blöndunarupplýsingar eru á 
brúsanum og  mælum  við  með  því að
farið sé eftir þeim.
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Í salerni er nauðsynlegt að nota 
klósettpappír sem er niðurbrjótanlegur og 
eyðist hratt. Við mælum með sérstaklega 
með vörum merktum AQUA til þessara 
nota. Þessi pappír fæst hjá flestum þeim 
sem selja ferðavagna með þessum 
klósettum í. 

AQUA KEM BLUE

Kem blue er alveg einsog Aqua kem 
green. Munurinn er sá að það er 
sterkari hreinsi lykt af bláa efninu og 
græna efnið er umhverfisvænna.



Hvernig er best að þrífa:

Áklæði:
Tauáklæ ðin eru öll ofin með te flonhúðuðum þræ ði og þess vegna níðsterk og draga
ekki til sín mikil óhre inindi. Best er að þrífa þau með volgu vatni til að tryggja að blettur 
s itji ekki e ftir. Leðuráklæ ði skal þrífa með hre ins i-efnum sem sé rstaklega eru  æ tluð til
þe irra hluta.

Gluggatjöld:
Æskilegt er að setja gluggatjöldin ekki í þvottavél heldur að  þurrhreinsa þau þar sem
hætta getur verið á að þau hlaupi í þvotti.

Húsgögnin:
Húsgögnin í hjólhýs inu má þvo likt og önnur húsgögn. Borðplötum er strokið af líkt og í 
e ldhús inu he ima. Gætið þess þó að   nota  ekki grófa k lúta því þe ir gæ tu rispað
plasthúðina á borðplötunni. Hliðar húsgagnanna og ve ggi er í lagi að þrífa með rakri
tusku og nota lé tta sápublöndu.

Baðherbergið:
P las thluti baðherbergis ins má aðe ins þrífa með lé ttri sápublöndu og vatni. Til að koma
í veg fyrir að skemma glansann á plasthluta innré ttinganna notið þá alls ekki ne in
kemísk efni e ins og lakkhre ins i, terpentínu, nagla lakkle ys i eða önnur skyld efni til að
þrífa með.

Klósettið:
Nota má öll venjuleg hre ins iefni til að þrífa plasthluta k lósetts ins . Betra er þó að
nota mildari þvottaefni en þau sterkari. Sé passað upp á að blanda sótthre ins iefninu í
réttum hlutföllum í tankinn sem geymir vatnið fyrir að sturta niður er ekki mikil hætta
á að óhre inindi myndist. Rotþró klósetts ins er best að skola með hreinu köldu vatni í
hvert skipti sem hún er tæmd. Víðast hvar er rennandi vatn við hlið þe irra niðurfalla
sem ætlast er til að menn los i fe rðasa lerni s ín.

Eldavél og vaskur:
Best er að taka grindurnar af en það er gert með því að kippa í þæ r þá koma þær
upp. Gæ tið þess að plasttapparnir gla tist ekki. Grindurnar er best að þvo upp úr
he itu vatniog bursta með uppþvottabursta. Botninn á vélinni þrífið þið með blautri
tusku og varist að  nota bursta sem gæ ti rispað og a lls e kki s tá lull til þ ess að  ná  
óhre inindum af s líkt getur ris pað e ldavé lina og e yðilagt. Gæ ti þess e innig að ekkert rus l
eða þess háttar fari ofan í  gas raufarnar. Gæ tið þess e innig að a ldre i komist  vatn 
ofan í gas lagnirnar. G asspíssana sjá lfa getur verið gott  að bursta með mjúkum
bursta en passa þarf að óhre inindi fari ekki ofan í þá.

Eldhúsvaskinn þrífið  þið með sápuvatni en alls ekki að nota stálull til að fjarlægja
óhreinindi úr honum.
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Umgengnin lýsir innra manni

Mikilvægt er að sá sem ferðast og býr í hjólhýsi geri sér grein fyrir því hvernig það  er
byggt. Ekki er um sama styrk innréttinga og húsbúnaðar að ræða og á þínu heimili. Í 
hjólhýsinu er kappkostað að hafa allt sem léttast en jafnframt sterkt. Allt pláss er 
nýtt til hins ýtrasta og hlutunum haganlega fyrir komið. Við innréttingu 
íbúðarhúsnæðis er kannski ekki horft eins á þessa hluti. Mikilvægt er að beita ekki 
átökum  við það  sem við gerum,  skella  ekki  hurðum  eða  rífa í þær. Almenna  reglan  
er sú að  ef  hlutirnir ganga ekki upp án átaka þarf bara   e itthvert lag til þess að 
svo verði. Efri kojur kojuhúsa bera  yfirleitt ekki nema 80 kg þunga, og eru  ekki 
hugsaðar sem leiksvæði fyrir börnin.

Affallstankurinn
Í mörgum  hjólhýsum fylgir affa lls tankur.  Venjulegast er hann  geymdur í les tinni
fremst á húsinu hjá gaskútunum og varadekkinu. Affall frá eldhúsvaski og sturtu er 
samtengt undir húsinu og kemur niður í einum stút sem venjulegast er fyrir aftan 
hjól hússin. Þú skrúfar lokið af affalls-tanknum og bregður honum  undir til þess að 
affallið renni ekki beint niður á tjaldsvæðið heldur safnist saman. Tankurinn er síðan 
tæmdur í næstu rotþró  eða  á þar  til gerðum vöskum. Gangið snyrtilega um 
tjaldsvæðið og skiljið það eftir eins og þið vilduð koma að því.

Loftræsting
Hjólhýsið er byggt  á þann  veg  að  öll loftskipti og loftflæði vagnsins sé mjög
þægilegt fyrir notendur hans. Lofttúður eru á þaki hjólhýsins og einnig á botni (undir 
bekkjunum) sem koma í veg fyrir að dauðir loftpollar myndist. Nokkur atriði geta  þó 
valdið röskun á þessu loftflæði og má  þar  nefna matargerð, þegar mikið sýður á 
e ldavé linni, þegar komið er inn úr rigningu og fa tnaður re nnandi blautur  m.a. 
Mikilvægt getur þá verið að lofta út, opna  loftlúgur og jafnvel glugga og flýta þannig 
fyrir loftskiptum í hjólhýsinu. Það  kemur  líka í veg fyrir að einhvers staðar myndist
raki inni í húsinu og svo að sjálfsögðu gefur það okkur betra  andrúmsloft.
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Veðráttan

Þrumuveður og fellibyljir eru ekki algeng fyrirbæri í veðráttu okkar á Íslandi. Slíkt getur

þó gerst séum við á ferðalögum í hjólhýs inu okkar á erle ndri grund. Mikilvægt er þá

að  aftengja landrafmagn, taka  230  V strauminn úr sambandi. Einnig að  halda 

kyrru fyrir á þeim stað sem við höfum komið okkur fyrir og bíða þess að veðrið 

gangi yfir. Á Íslandi þekkjum við hins vegar talsvert rok og fáir þekkja afleiðingar þess 

jafn vel og við sjálf. Ekki er til neinn stuðull fyrir veður  eða  þann  vindstyrk sem  

hjólhýsi eiga að standast. Mikilvægt er að vera  ekki með  þau  á ferð ef rok er komið 

mikið yfir 8 til 10 m/sek. Fer það  þó eftir því hversu öflugur bíll er að draga hjólhýsið, 

hversu þungt hjólhýsið er og hvernig vindáttin er (staðbundin eða  sviftivindar).

Við mæ lum eindregið með því að  þið bíðið storminn af ykkur því þið eruð vissulega

með  þennan fína íverustað – hjólhýsið – með  ykkur, fremur en að tefla í tvísýnu með

fjölskyldunni.

Upplýsingar um veður eru veittar í síma Veðurstofu Íslands 902 0600

https://www.vedur.is
/
http://belgingur.is
/

http://www.vegagerdin.is/ferdaupplysingar/faerd-og-
vedur/

Bugðufljót 7 – 270 Mosfellsbær – 551 5600

Bíðið storminn af
ykkur því þið eruð 
vissulega  með
þennan fína
íverustað  –
hjólhýsið.



Nokkur heilræði þegar tekið er saman
eftir dvölina:

 Gangið frá öllu lauslegu þannig að  ekkert  geti hreyfst í
skápum. Tryggið að þeir séu vel lokaðir og  þungir hlutir í
þeim  ekki hreyfanlegir þannig  að  þeir  geti  opnað  skápana.
Ha fið ekki la u s a muni í h il lum eða á borðum þar s e m þeir g æ t u
fa rið af s t a ð þegar ekið e r.

 Gætið að  því hvort  sjónvarp sé  fast  í  skápnum eða takið það
niður  og  hafi ð á gólfinu svo ekki sé hætta á því að það falli
niður  og  brotni.  Dragið sjónvarpsloftnet niður ef þess þarf.

 Lokið öllum gluggum  og  lúgum  vandlega.  Gætið  einnig  að  því
að lestarlúgur séu vel lokaðar og ekki er verra að læsa þeim.

 Skrúfið stuðningsfæturna upp og tryggið að þær losni ekki og
sígi niður þegar ekið er af stað. Gangið frá snúningssveif inni á 
sinn stað í húsinu þannig að hún verði ekki eftir. Aftengið
einnig rafmagnskapla, hafið þið notað rafmagn á svæðinu og 
komið þeim fyrir í húsinu sjálfu. Gætið að stillingu á
í sskáp n u m.

 Festið hjólhýsið á bílinn. Verið viss um að kúlan sitji rétt og
klemmið tengin utan um kúluna,  dragið nef hjólið upp og
herðið þéttingsfast svo það losni ekki við aksturinn. Sé þörf á 
hliðarspeglum þá setjið þá á og stillið rétt.

 Gleymið ekki að taka affallskútinn undan og tæma hann ef
aðstaða er  t i l  þess  á  svæðinu þar sem þið  eruð.

 Gott er að  koma  sér upp ákveðnu ferli til að fara eftir þegar
gengið er frá eftir dvölina á hverjum stað eins og áður en við 
leggjum  af stað í ferð.  Heppilegt getur verið að hver og einn
ferðafélagi hafi ákveðið hlutverk á sinni könnu.  Slíkt er þó
eitthvað sem fjölskyldan kemur sér saman um að gera.

-Hafið þið komið
ykkur upp
verkaskiptingu
þegar þið takið
saman.

Hafa allir
fjölskyldumeðlimir
fengið sitt hlutverk í 
því.



Hirðið ruslið eftir ykkur og hendið því í þar til gerða gáma.

Þannig skiljum við tjaldsvæðin eftir eins og við viljum
koma að þeim.

Akið varlega á næsta áfangastað.



Vefverslun Útilegumannsins

Útilegumaðurinn heldur úti  heimasíðu og hefur hún 

verið vettvangur upplýsinga-streymis fyrirtækisins 

um vörur og þjónustu. Síðan hefur verið mjög mikið 

heimsótt frá því hún fór í loftið. Sífellt er unnar á 

síðunni einhverjar endurbætur og breytingar og 

hvetjum  við ykkur að  líta inn á hana se m ofta s t

því jafnframt því að kynna  vörur og þjó nu s tu

fyrirtækisins þá er hún líka ve ttva ng u r frétta og

nýjunga sem gagnast geta  þeim  sem eiga hjólhýsi 

og  húsbíl eða  hafa  í  hyggju  að fjárfesta í nýjum 

ferðavagni
www.utilegumadurinn.is

Útilegumaðurinn ehf.
Bugðufljót 7

270 Mosfellsbær
551-5600

Hafið samband við
ráðgjafa
Útilegumanssins ef 
ykkur vantar
upplýsingar og
ráðgjöf um 
hvaðeina er
varðar hjólhýsi
og húsbíla.



Verkstæði og varahlutir

Við hjá útilegumanninum kappkostum við að veita 

bestu mögulega þjónustu. Við getum pantað nánast 

alla varahluti í nýja og eldri vagnategundir sem við 

flytjum inn. Einnig getum við útvegað varahluti  í 

Wilk, Tec og Polar hjólhýsi. Nóg er að senda á 

netfangið varahlutir@utilegumadurinn.is og 

tilgreina tegund og fastanúmer vagns ásamt 

myndum til að panta varahluti. Ef viðgerða er þörf 

er hægt að hringja eða senda vefpóst á netfangið 

varahlutir@utilegumadurinn.is

www.utilegumadurinn.is

Útilegumaðurinn ehf.
Bugðufljót 7

270 Mosfellsbær
551-5600

Panta varahluti eða 
viðgerð í síma 551-
5600 eða netfangið 
varahlutir@utilegu
madurinn.is




