
 

“REJS SIKKERT OG 
KOMFORTABELT MED 
SMART-TRAILER APP’EN!”
Brug din smartphone til at holde dig ajour med dit dæktryk, 
niveau på din campingvogn eller autocamper, altid det rigtige 
kugletryk og meget mere ...

E-TRAILER



DOWNLOAD DEN GRATIS SMARTPHONE APP 
TIL APPLE ELLER ANDROID.

www.e-trailer.nl/dk/app

SM
ART-TRAILER



VIL DU GERNE KØRE 
SIKKERT TIL DIN 
YNGLINGSDESTINATION?”

SMART-Trailer opdaterer status på 
din campingvogn ved at bruge en app 
på din smartphone. Systemet kan 
let installeres i enhver campingvogn 
eller autocamper. Vælg dine egne 
informationsmoduler, og føj dem til dit 
SMART-Trailer system.

SMART-Trailer vil advare dig, hvis der skulle 
opstå en defekt i din campingvogn.

• Brug smartphonen til at kontrollere dæktryk, batteri og niveau;
• Let at installere;
• Kan bruges i alle typer campingvogne;
• Brugsvenlig app med store ikoner og klare instruktioner;
• Øger sikkerheden og velværen, mens du kører;
• Moduler: Vælg dine personlige moduler;
• Automatisk opdatering af software;
• Meget præcise data.

SMART-Trailer:

“
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VED DU ALLEREDE, HVILKET MODUL 
DER ER DIN FAVORIT?
Læs de følgende sider for at stifte bekendtskab med alle SMART-Trailer modulerne.
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STARTEN PÅ 
EN SIKKER OG 
AFSLAPPET FERIE”

E-Connect er centrum i SMART-Trailer systemet. Ved hjælp af 
Bluetooth oprettes en forbindelse mellem din smartphone og 
din campingvogn. På denne måde er du altid up-to-date med 
status på din campingvogn. Nyd ferien sikkert og komfortabelt. 
SMART-Trailer er kompatibel med næsten alle Apple og Android 
smartphones.

Da SMART-Trailer er modul-opbygget, kan du let vælge, hvilken 
information du ønsker at få vist:
- Interesseret i dæktrykket?      
 Vælg E-Pressure modulet.
- Vil du have lettere ved at få din campingvogn i niveau?   
 Vælg E-Level modulet.

Se www.e-trailer.nl/dk for et up-to-date overblik over alle nye 
moduler.

E-Connect forbinder SMART-Trailer modulerne 
til din smartphone app.

• Letvægt: 120 g;
• Kraftig Bluetooth forbindelse;
• Let at installere i enhver campingvogn;
• Starten på SMART-Trailer modulerne;
• Kører på 12 V;
• Fås til både Apple og Android.

E-Connect:

“



• Ingen besvær, bring helt selv campingvognen i water;
• Let at bruge;
• Meget præcis;
• Let og enkelt overblik.

E-Level:

“FÅ CAMPINGVOGNEN 
I NIVEAU PÅ INGEN 

TID PÅ EN MEGET 
AKKURAT MÅDE

Er du også træt af at gå mellem 
din afbalancerings-anordning i 
campingvognen og dit næsehjul eller 
dine støtteben? Ved at bruge E-Level 
modulet vil du være i stand til at se på 
langs og tværs af campingvognen fra 
ethvert sted. Lige så snart du drejer 
næsehjulet, vil du kunne se status 
heraf på din smartphone. Selv under 
kørslen kan du bruge E-Level modulet 
inde fra bilen. 

Med E-Level vil du være i stand til selv at få din 
campingvogn i niveau...

“

 8.



E-
LE

VE
L



“UNDGÅ EN 
DÆKSKADE UNDER 

FERIEN!

Hvor ofte kontrollerer du dæktrykket på 
din campingvogn? Vidste du, at et forkert 
dæktryk vil øge både brændstofforbruget 
og risikoen for et defekt dæk? Ved 
at bruge E-Pressure modulet er du 
konstant opdateret på temperaturen og 
trykket i din campingvogns dæk. Brug 
E-Pressure modulet for at optimere 
indstillingen af dæktrykket og undgå 
ulykker. Vidste du, at dæktrykket på din 
campingvogn eller autocamper generelt 
skal være højere end din bils dæktryk?

E-Pressure modulet i din smartphone vil 
advare dig i tilfælde af forkert dæktryk.

“

• Udskift ventil-topdækslet med det smarte E-pressure topdæksel;
• Letvægt: Kun 9 g;
• Let at udskifte batteri med en levetid på 2 år;
• Overblik over alle dæk på din smartphone;
• Spar op til 10% i brændstofomkostninger;
• Advarer, hvis dæktrykket er for højt eller for lavt;
• Kan bruges på 2, 4 eller 6 hjul.

E-Pressure:

10.
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E-LOAD

aflæs kugletrykket 

på din smartphone!
KOMMER SNART:



En slingrende campingvogn skyldes ofte en 
forkert vægtfordeling. Kugletrykket viser dig, 
om din campingvogn er lastet på den rigtige 
måde. Med E-Load kan du nemt læse det rigtige 
kugletryk på din smartphone. Er dit kugletryk 
for højt eller for lavt? Flyt din bagage i din 
campingvogn. Kort sagt, med E-Load kan du 
forhindre vognens slingrende bevægelser, og du 
får en sikker ferie!

Med E-Load kan du nemt aflæse kugletrykket 
på din smartphone.

“

• Maksimalt 200 kg kugletryk;
• Undgå din campingvogn slingre;
• Altid let at læse dit kugletryk;
• Meget præcis måling af dit kugletryk;
• Forhindre en dyr bøde pga af en forkert  

vægtfordeling.

E-Load:

13.

KØR SIKKERT 
MED DET RIGTIGE 
KUGLETRYK”
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BLIV ALDRIG 
HÆNGENDE PÅ 
GRUND AF ET 
TOMT BATTERI”

Giver du batteri i din campingvogn nok 
opmærkomhed? Er du up-to-date med 
den nuværnede tilstand på dit batteri? 
Ved at bruge E-Volt modulet bliver du i 
stand til let at se batteriets spænding og 
antal cyklusser. Endvidere er det muligt 
at modtage en advarsel på din telefon i 
tilfælde af et næsten tomt batteri. På linje 
med de andre SMART-Trailer moduler er 
E-Volt modulet trådløst forbundet til din 
smartphone og kompatibelt med alle typer 
batterier.

Brug E-Volt modulet for at få indsigt i 
dit batteris tilstand.

“

• Opdateres let om status på dit batteri;
• Kompatibelt med alle typer batterier;
• Alarm i tilfælde af næsten tomt batteri;
• Angiver antallet af  

opladnings-/afladningscyklusser.

E-Volt:

15.
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16.

‘‘KONTROLLER 
VANDSTANDEN 

PÅ EN MEGET 
NEM MÅDE 

Fyldning af din vandtank bliver meget 
let med E-Waterlevel. I appen SMART-
Trailer kan du altid læse det faktiske 
vandniveau, både før og under 
påfyldning af din tank. En overfyldt 
vandtank sker ikke med E-Waterlevel.

Er din vandtank næsten fuld? Med E-Waterlevel 
ved du altid, hvor fuld din vandtank er.

“

• Oversigt over dit vandniveau, hvor end du er;
• Advarsel, når din vandtank er næsten tom;
• Passer på 99% af campingvogne og autocampere;
• Aldrig mere en overfyldt vandtank;
• Meget præcis måling af dit vandniveau.

E-Waterlevel:

Volt



aflæs vandtankens  

niveau på din smartphoneKOMMER SNART:
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BLIV OPMÆRKSOM 
PÅ EKSTREM 
TEMPERATUR INDE I 
DIN CAMPINGVOGN”

E-Temperature modulet gør, at du 
altid er opdateret med temperatur 
og fugtighed inde i og omkring 
din campingvogn. Eftersom 
E-Temperature modulet er lille 
og trådløst, kan det installeres på 
ethvert tænkeligt sted. Undgå f.eks., 
at køleskabet bliver overophedet 
under kørslen. Indstil din egen 
temperaturgrænse, og modtag en 
alarm i tilfælde af overophedning.

Med E-Temperature modulet er du trådløst 
opdateret om den nuværende temperatur inde 
i din campingvogn eller dit køleskab.

“

• Trådløs temperatur- og fugtighedsmåler;
• Kan bruges i køleskabet, campingvognen, udenfor eller som 

en krave for dit kæledyr;
• Letvægt: 20 g;
• Indstillelig alarm i tilfælde af overophedning eller 

underafkøling;
• Du kan tilføje så mange E-temperaturer, som du ønsker.

E-Temperature:

19.



“HAR DU 
NOGENSINDE 

GLEMT AT LUKKE 
DØREN ELLER 
TAGVINDUET I 

CAMPINGVOGNEN?

Har du nogensinde glemt at lukke et vindue, 
tagvinduet eller døren i campingvognen? 
Undgå at dette sker med E-Switch modulet. 
Dette modul installeres let og trådløst 
på enhver type dør. E-Switch modulet er 
forbundet til din smartphone, og du vil være 
i stand let at se, om din dør eller vinduer er 
åbne eller lukkede. E-Switch modulet vil 
ad-vare dig, hvis en dør efterlades åben, 
når der køres, i lighed med advarslerne fra 
din bil.

Med E-Switch modulet modtager du en advarsel 
på din smartphone i tilfælde af en åben dør/vindue.

“

• Kan bruges på både døre og vinduer;
• Registrerer åbne døre og vinduer, trådløst;
• Kompatibel med alle campingvognsmærker;
• Letvægt: 25 g;
• Du kan tilføje lige som mange E-Switches, som du ønsker.

E-Switch:

Volt
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TILFØJ ET NYT 
SMART-TRAILER 
MODUL VED TRYK PÅ 
EN KNAP”

Hvordan vil dit personlige SMART-
Trailer modul se ud? Fortæl os det! Hos 
E-Trailer udvikler vi altid nye produkter og 
udvider funktionaliteten i SMART-Trailer 
produktgruppen. I øjeblikket udvikler vi et 
gasniveau modul. Alle nye moduler forbindes 
også nemt og enkelt til din smartphone app.

Ved at gøre brug af regelmæssige opdateringer, 
vil systemet altid være up-to-date.

“

• Vil du gerne bestille dit personlige SMART-Trailer 
system? Gå venligst ind på vor hjemmeside for at 
finde en forhandler i dit område.

• www.e-trailer.nl/dk/
• Der foretages regelmæssige opdateringer for 

E-Connect. Disse opdateringer kan installeres med et 
enkelt tryk på en knap.

E-Extra:

23.



 

E-Trailer B.V.
Molengraaffsingel 12
2629 JD Delft (NL)
info@e-trailer.nl
www.e-trailer.nl/dk/ E-TRAILER

Gå ind på www.e-trailer.nl/dk for at holde dig ajour med 
SMART-Trailer eller for at finde en forhandler i dit område.

Har du spørgsmål vedrørende SMART-Trailer? 
Kontakt venligst din personlige forhandler.
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