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MANUAL TIL AUTOCAMPUS 
 
Værd at vide om AUtocampus: 
 Nøgler 

‐ Pas godt på den udleverede nøgle. Når du lukker AUtocampus ned, beholder du nøglen og 
returnerer den personligt til Heidi Andersen, Bygningssekretariatet. 

 Belysning 
‐ AUtocampus indeholder to loftspendler, der max kan holde til 60 watts pærer.  

 Opvarmning 
‐ AUtocampus indeholder en mindre radiator, der kun bruges til opvarmning i særligt koldt 

vejr.  
 Frontluger 

‐ Køres op via sidepanel inde i vognen. HUSK at løsne de indvendige hængsler først. Kør heref-
ter den øverste luge op først. Hvis vognen skal bruges som udleveringsstation/disk, skal ne-
derste luge ikke køres ned. Når vognen lukkes ned, gøres det i modsatte rækkefølge – altså 
nederste luge op først og dernæst den øverste. Og til sidst hængslerne indvendig. 

 Strømpanel 
‐ Bruges til at køre frontlugerne op og ned. Øverste række betjener den øverste luge, nederste 

række betjener den nederste luge.  
 Skamler 

‐ Den lille skammel fungerer som dørtrin og sættes foran bagdøren. 
‐ Hvis både øverste og nederste frontluge er åbne, skal den store skammel stilles foran neder-

ste luge, så trinnet op til lugen ikke bliver for højt. Bemærk: Nederste luge kan ikke holde til 
at man står på den i længere tid. Den er blot adgangsrampe ind i vognen. 

‐ Skamlen med koskind kan ikke flyttes. 
 Skærm 

‐ Kan via USB-stik vise billeder i loop eller video. Betjening foregår via sidepanel på skærm. 
Brugervejledning til skærm kan læses på leverandørens hjemmeside her 
[link: https://support.prometheanworld.com/files/public/pdfs/TP-2034-EN-V03.PDF] 
Bemærk: Bygningssekretariatet yder ikke teknisk hjælp eller service til betjening af skærm.  

 

Når du åbner AUtocampus: 
1) Tjek at strømmen er koblet til 
2) Lås vognen op og stil den lille skammel ud ved døren 
3) Stil A-skiltet ud (hvis det skal bruges) 
4) Rul evt. markiser ud, hvis dette ikke er gjort og ønskes 
5) Åbn hængsler til frontluger inde i vognen 
6) Kør frontluger op/ned via betjeningspanelet med pilene. Start med den øverste luge (øverste 

række af pile) – dernæst den nederste. Hvis vognen skal bruges som udleveringsstation/disk, 
skal nederste luge ikke køres ned.  

7) Stil den store skammel ud foran den nederste luge, så trinnet op til lugen ikke bliver for højt. 
Bemærk: Nederste luge kan ikke holde til at man står på den i længere tid. Den er blot ad-
gangsrampe ind i vognen. 
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Når du lukker AUtocampus ned igen 
1) Stil skamlerne ind i vognen 
2) Kør frontlugerne på plads. Først den nederste og bagefter den øverste.  
3) Luk hængsler til frontluger indvendigt 
4) Rul markiser ind 
5) Tag A-skilt ind og sørg for at det ligger ned på gulvet 
6) Sluk lys og skærm 
7) Hop ud. Tag strømmen fra og rul ledning sammen – læg denne på vognens gulv. 
8) Lås døren 


