
Hyvä matkailuvaunuilija,

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina 
hyvää matkaseuraa.

Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin jo kokenut vaunuilija. Näin vältät 
käyttövirheet sekä vauriot ajoneuvossa ja sen varusteissa. Kaikkien teknisten laitteiden oikeanlainen 
käsittely lisää ajamisen iloa ja pitää matkailuvaunusi arvon korkeana.

Toivotamme Sinulle ja matkakumppaneillesi monia virkistäviä lomia ja aina ja kaikkialla hyvää matkaa.

Matkailuautovalmistajasi
HOBBY-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
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1.	Johdanto

1.1	Yleistä	

Matkailuvaunujamme kehitetään jatkuvasti pa-
remmiksi. HOBBY pidättää itselleen oikeuden 
muutoksiin varusteissa, muodossa ja tekniikassa. 
HOBBYLLE ei näin ollen voida esittää käyttöoh-
jeen sisällöstä johtuvia vaatimuksia. Ohjeessa 
kuvataan painohetkellä ajankohtaiset varusteet, 
ja kuvausta sovelletaan kaikkiin pohjapiirrosvaih-
toehtoihin. Toivomme sinun ymmärtävän, että 
kaikkia yksilöllisiä vaihtoehtoja ei voida kuvata. 
Varustusta ja tekniikkaa koskevien yksityiskohta-
isten kysymysten kohdalla HOBBY-kauppiaanne 
auttaa teitä mielellään.
 
 
HOBBY-matkailuvaunusi edustaa alan viimeisin-
tä tekniikkaa ja on voimassa olevien turvallisuus-
määräysten mukainen. Kaikista varotoimenpitei-
stä huolimatta henkilövahingot tai matkailuvaunun 
vaurioituminen ovat mahdollisia, jos käyttöohjeen 
turvaohjeita tai matkailuvaunuun kiinnitettyjen tar-
rojen varoituksia ei noudateta.
Matkailuvaunua tulee käyttää ainoastaan sen oll-
essa teknisesti täysin kunnossa.
Anna asiantuntijan korjata heti viat, jotka vaikut-
tavat ihmisten tai matkailuvaunun turvallisuuteen.
Anna vain valtuutetun korjaamon tarkastaa ja kor-
jata jarruja, sähkölaitteita ja kaasulaitteita.
Kuljeta matkailuvaunussa vain niin paljon henkilö-
kohtaisia tavaroita ja erikoisvarusteita, ettei tekni-
sesti sallittu kokonaismassa ylity.
Noudata annettuja tarkastus- ja katsastusaikoja.

Ennen	ensimmäistä	ajoa

Älä käytä tätä käyttöohjetta ainoastaan
hakuteoksena, vaan tutustu siihen 
perusteellisesti.

Täytä erillisiin käyttöohjeisiin liitetyt laitteiden ja
varusteiden takuukortit ja lähetä ne
laitevalmistajille. Näin varmistat kaikkien 
laitteiden takuuoikeudet.

HOBBY antaa matkailuvaunullesi 
lisäksi 5 vuoden tiiviystakuun taku-
uehtojen mukaisesti. Matkailuvaunun 
luovutuksen yhteydessä saat kaup-
piaaltasi takuuvihkosen „5 vuoden 
tiiviystakuu“.
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Vuotuiset tiiviystarkastukset ovat 
maksullisia. Huomio! Jos tiiviystarka 
stusta ei ole tehty, oikeus 5 vuoden 
tiiviystakuuseen raukeaa.

1.2	Käyttöohjeen	rakenne Tässä käyttöohjeessa selvitetään 
matkailuvaunun käyttöä seuraavasti:

Tekstit	ja	kuvat

Tekstit, joissa viitataan kuviin, on sijoitettu kuvien
viereen oikealle puolelle.
Kuvien yksityiskohdat (tässä: sisäänkäynti) on
merkitty numeroilla j.

Luettelot

-  Luettelot esitetään listaamalla avainkohdat,
 ja ne on merkitty viivoilla.

Toimintaohjeet

-  Myös toimintaohjeet esitetään luettelon
 muodossa, ja ne on merkitty pallomaisilla
 alkumerkeillä.

Huomautukset

Huomautuksissa kiinnitetään
huomiota tärkeisiin yksityiskohtiin,
jotka takaavat matkailuvaunun ja
varusteiden moitteettoman toiminnan.
Ota kuitenkin huomioon, että
ajoneuvosi varustus saattaa poiketa
kuvauksesta.

Varoitukset

Varoituksilla kiinnitetään huomio
vaaroihin, joiden huomioimatta
jättäminen voi aiheuttaa aineellisia
vahinkoja tai jopa tapaturmia.

Ympäristövinkit
Ympäristövinkeissä esitetään 
mahdollisuuksia vähentää 
ympäristön kuormitusta.kuormitusta.
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2. Turvallisuus
	
2.1 Yleistä

Matkailuvaunun	mukana	toimitetaan	seuraavat
avaimet:
-		Kaksi	avainta,	jotka	sopivat	seuraaviin
	 lukkoihin:
	 -	ovi
	 -	huoltoluukut
	 -	WC:n	luukku
	 -	Kaasupullokotelon	luukku
	 -	Puhdasvesisäiliön	luukku

Avaimet

Ajoneuvon	sisä-	ja	ulkopuolelle	on	
kiinnitetty	varoitus-	ja	ohjetarroja.	Ni-
iden	tarkoitus	on	lisätä	turvallisuutta,	
eikä	niitä	saa	poistaa.	

Hätävarustus

Jotta	 olet	 varautunut	 hätätilanteisiin,	 pidä	 aina	
seuraavat	kolme	pelastusvälinettä	mukana	ja		
tutustu	niiden	käyttöön.

-		 Ensiapupakkaus
-		 Varoituskolmio
-		 Varoitusliivi

Paloturvallisuustoimet

•		Älä	jätä	lapsia	yksin	ajoneuvoon.
•	Pidä	palavat	materiaalit	 kaukana	kaikista	 läm-

mitys-	ja	keittolaitteista.
•	Muutoksia	 sähkölaitteisiin,	 kaasulaitteisiin	 ja	

muihin	kiinteisiin	 laitteisiin	saavat	tehdä	ainoa-
staan	valtuutetut	korjaamot.

•		Sijoita	pääsisäänkäynnin	läheisyyteen	palosam-
mutin.

•		Tutustu	palosammuttimen	ohjeisiin.
•		Sijoita	lieden	lähelle	sammutuspeite.
•		Älä	tuki	uloskäyntejä.
•	Tutustu	alueen	paloturvallisuustoimiin.	
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Kun	ajat	vetoautoa,	olet	vastuussa	matkailuajoneu-
voyhdistelmästä.	Siksi	sinun	tulee	ennen	matkaa	
tarkistaa	monta	asiaa.

Palonsammutus
•	Huolehdi	siitä,	että	kaikki	matkustajat	pois	tuvat	

välittömästi	autosta.
•	Sulje	kaasupullon	pääsulkuventtiili	ja	kaasulait-

teiden	sulkuventtiilit.
•	Katkaise	sähkövirran	syöttö.
•	Varoita	muita	ja	kutsu	palokunta.
•	Ryhdy	itse	sammutustoimiin	vain,	jos	se	on	

mahdollista	vaaratta.

2.2 Ennen ajoa ja sen aikana

Ulkopuoli
Kulje	ajoneuvoyhdistelmän	ympäri	ja	valmistele	
se	ajoa	varten	seuraavalla	tavalla:

Valmistelut ajoneuvon ulkopuolella
•	Matkailuvaunu	on	kytkettävä	vetoautoon	oikein	

(ks.	kitkavetopäästä	WS3000	annetut	ohjeet).
•	Vapauta	matkailuvaunun	käsijarru	ja	kytke	var-

muusvaijeri	vetoauton	kuulan	varteen.
•	Kiristä	rengasmutterit	ensimmäisen	ajon	aikana	

50	km:n	jälkeen.
•	Pistä	�3-napainen	pistoke	vetoajoneuvon	pi-

storasiaan.
•	Tarkista	ajoneuvon	valot.
•	Nosta	seisontatuet	ja	tukipyörä	ylös	ja	varmista	

niiden	paikoillaan	pysyminen.
•	Sulje	kaasupullot	(lämmittäminen	ajon	aikana	

kielletty)	ja	varmista	paikoillaan	pysyminen.
•	Tyhjennä	jätevesisäiliö.
•	Sulje	kaasupullokotelo.
•	Säädä	vetoauton	ulkopeilit.
•	Tarkista	matkailuvaunun	rengaspaineet	(ks.	

Rengaspainetaulukko).
•	Sulje	kaikki	ikkunat.
•	Sulje	huoltoluukut.
•	Sulje	ja	lukitse	kattoluukut.
•	Sammuta	etuteltan	valo.
•	Sulje	ja	lukitse	ovi.
•	Irrota	mahdolliset	230	V:n	verkkoliitäntäjohdot	

vaunun	ulkopuolella	olevasta	pistorasiasta
•	Vedä	televisioantenni	mahdollisimman	pitkälle	

sisään	tai	käännä	satelliittivastaanotin	alas.
•	Kiinnitä	kattokuorma	ja	varmista,	ettei	se	pääse	

liikkumaan.
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Matkailuvaunussa	oleskelu	ajon	aikana	
on	kielletty!

Kiinnitä	vetoautoon	näkyvälle	paikalle	
muistilappu,	johon	on	merkitty
yhdistelmän	kaikki	tärkeät	mitat	ja
painot.

Sisätilat

Myös	matkailuvaunun	sisällä	on	suoritettava
valmistelutoimia	ennen	ajoa.

Valmistelut sisätiloissa
•	Järjestele	irtonaiset	esineet	lokeroihin.
•	Sijoita	painavat	ja/tai	kookkaat	tavarat	(esim.	

TV,	radio)	ennen	matkaa	turvalliseen	paikkaan	
ja	varmista,	etteivät	ne	pääse	liikkumaan.

•	Tarvittaessa	kytke	jääkaappi	�2	V:n	jännitteelle.
•	Sammuta	sisätilan	valot.
•	Varmista,	että	nesteitä	ei	pääse	vuotamaan	

(tarkista	myös	jääkaappi).
•	Sulje	kaasupullojen	pääventtiili	ja	kaasua	käyt-

tävien	laitteiden	pikasulkuventtiilit.
•	Salpaa	ovet	(myös	jääkaapin	ovi),	laatikot	ja	

luukut.
•	Salpaa	liukuovi.
•	Laske	pöytä	alas	ja	salpaa	se.

•	Kiinnitä	polkupyörät	ja	varmista,	etteivät	ne	
pääse	liikkumaan.	Varmista	myös,	etteivät	py-
örät	peitä	ajoneuvon	valoja.

•	Talvella	katto	on	ennen	ajoa	puhdistettava	
lumesta	ja	jäästä.
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2.3 Kuormaus Kuormattaessa huomioitavaa
•	Jaa	kuorma	tasaisesti	matkailuvaunun	oikealle	

ja	vasemmalle	puolelle.	Painavat	tai	isokokoiset	
esineet	kuuluvat	alhaalla	oleviin	säilytyslokeroihin	
ja	akselin	läheisyyteen.

•		Kaksoisakselilla	varustetuissa	vaunuissa	paino	
on	jaettava	tasaisesti	molemmille	akseleille.

•		Älä	koskaan	kuormaa	matkailuvaunua	takapai-
noisesti	(heilumisvaara).	

•		Sijoita	raskaat	esineet	niin,	etteivät	ne	pääse		
liikkumaan.

•		Sijoita	kevyet	esineet	(vaatteet)	yläkaappeihin.
•	Suositeltua	 lisäpainon	 jakamista	 ei	 voi	 aina	

noudattaa	 johdonmukaisesti,	 koska	 sijoitus-
mahdollisuudet	on	jaettu	matkailuvaunun	koko	
sisätiloihin.	 Sijoita	 raskaat	 esineet	 tarvittaessa	
vetoajoneuvoon.

•		Kiinnitä	kattokuorma	huolellisesti.
•	 Sijoita	 matkatavarat	 sisätiloissa	 kaappeihin	 ja	

säilytyslokeroihin.
•		Sulje	ja	varmista	ovet	ja	luukut.
•	Tarkista	kuormauksen	jälkeen	kokonaispaino	ja	

akselikuormat	yleisellä	vaa‘alla.

Älä	 kuormita	 ajoneuvoa	 liikaa!	 Mat-
kailuvaunun	 suurinta	 sallittua	 koko-
naismassaa,	 sallittua	 akselimassaa/	
sallittuja	 akselimassoja,	 korkeutta,	
leveyttä	 ja	 pituutta	 on	 ehdottomasti	
noudatettava.

Ajoneuvon	asiakirjoihin	merkittyä
aisapainoa	ja	teknisesti	sallittua
kokonaismassaa	ei	saa	ylittää.

Kiinnitä	vetoautoon	näkyvälle	paikalle	
muistilappu,	johon	on	merkitty
yhdistelmän	kaikki	tärkeät	mitat	ja
painot.
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•	Tarkista	aisapaino	ennen	jokaista	ajoa.
•	Ajoneuvon	asiakirjoihin	(käyttöohje	tai	tyyp-	
	 pikilpi)	merkittyjä	aisapainoja	sekä	vetoauton		
	 ja	vaunun	suurinta	sallittua	kokonaismassaa		
	 ei	saa	ylittää!

Näin aisapaino asetetaan oikein:

�.		Selvitä	vetoauton	suurin	sallittu	aisapaino		
	 (ajoneuvon	asiakirjat,	tyyppikilpi,	
	 aisapainokilpi).

2.  Hobby-matkailuvaunusi suurin sallittu ai-
 sapaino on 100 kg.

3.		Sovita	vaunun	aisapaino	näistä	kahdesta		
	 arvosta	pienempään	kuormaamalla	järkevästi.		
	 Hyödynnä	tämä	arvo	kuitenkin	mahdollisim-	
	 man	hyvin.

�.		Annetuista	aisapainoista	pienempää,	vetoau-	
	 ton	tai	vaunun	aisapainoa,	ei	saa	ylittää.

Aisapaino

Vain	vetoajoneuvon	ja	vedettävän	ajoneuvon	
yhdistelmän	oikein	asetettu	aisapaino	takaa	par-
haan	mahdollisen	ajovarmuuden	ja	lisää	ratkai-
sevasti	liikenneturvallisuutta.	Aisapaino	kertoo,	
millä	voimalla	matkailuvaunun	vetoaisa	painaa	
auton	vetopäätä.		

Aisapainon kohdalla huomioitavaa
•	Aseta	aisapaino	oikein!	Käytä	apuna	esim.		
	 aisapainovaakaa,	joka	asetetaan	kohtisuoraan		
	 vetopään	alle.	Vaunun	vetoaisan	on	oltava		
	 vaakasuorassa	asennossa.

Kuormausalueet matkailuvaunun sisäpuo-
lella
-		Kevyet	esineet	j	kuten	pyyhkeet	ja	kevyet	

tekstiilit.
-		Keskiraskaat	esineet	k	kuten	vaatteet,	likapy-

ykki	ja	elintarvikkeet.
-		Älä	koskaan	kuormaa	matkailuvaunua	takapai-

noisesti	(heilumisvaara)	l.

Jos	matkailuvaunun	takaosaan	asennetaan	
polkupyöräteline,	on	polkupyörien	painon	aiheut-
tama	aisapainon	pieneneminen	kompensoitava	
muun	kuorman	avulla.
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2.4 Ajokäyttäytyminen

	 silloin,	kun	yhdistelmä	on	suorassa	eli
	 matkailuvaunu	on	suorassa	linjassa	auton
	 takana.
•		Matkailuvaunun	heilahdellessa	ei	saa	missään
	 tapauksessa	kiihdyttää.
•		Alamäkeen	ei	saa	ajaa	nopeammin	kuin
	 ylämäkeen.
•		Kuorma-autoja	ja	linja-autoja	ohitettaessa	saat-

taa	 syntyä	 imu,	 jolloin	 yhdistelmä	 voi	 karata	
ohjauksesta	ja	alkaa	heittelehtiä.

Kaarreajo

Yhdistelmä	on	huomattavasti	henkilöautoa	
pitempi.

Kaarreajossa huomioitavaa
•		Älä	aja	kaarteisiin	 liian	nopeasti	äläkä	 tee	 liian	

jyrkkää	käännöstä.
•		Kääntyessäsi	tee	aina	hieman	tavallista	laajempi	

kaarros.
•		Ota	huomioon,	että	matkailuvaunun	perä	heilah-

taa	ulkokaarteen	suuntaan.

Ajaminen
Tutustu	ajoneuvoyhdistelmään	tekemällä	koe-
ajo	tai	suorittamalla	turvallisuuskoulutus	ennen	
ensimmäistä	pitkää	matkaa.		

Ajettaessa huomioitavaa

•		Älä	aliarvioi	yhdistelmän	pituutta	ja	leveyttä.
•		Ole	varovainen	ajaessasi	esim.	pihoille	ja
	 porttien	läpi.
•		Yhdistelmä	saattaa	heilahdella	sivutuulessa
	 sekä	jäisellä	tai	märällä	ajoradalla.
•		Mukauta	ajonopeus	tie-	ja	liikenneolosuhteisiin
	 sopivaksi.
•		Jos	yhdistelmä	heilahtelee	alamäkeen
	 ajettaessa,	jarruta	varovasti	mutta	nopeasti
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Jarrut
Matkailuvaunun	ja	vetoauton	yhdistelmän
käyttäytyminen	jarrutettaessa	on	erilainen	kuin
yksittäisen	ajoneuvon.	Tämän	vuoksi	on	järkevää
harjoitella	jarruttamista	varovasti	sopivassa	paikas-
sa	liikenteen	ulkopuolella,	varsinkin	jos	kuljettajalla	
ei	vielä	ole	paljon	kokemusta	matkailuvaunuyh-
distelmän	ajamisessa.	Yhdistelmän	jarrutusmatka	
on	pitempi	kuin	yksittäisen	ajoneuvon,	ja	jarrutus-
matkaan	vaikuttaa	lisäksi	huomattavasti	kuorma.

Jarrutuksessa huomioitavaa
•		Ota	huomioon,	että	jarrutusmatka	on	pitempi
	 varsinkin	märällä	tiellä.
•		Älä	valitse	alamäkeen	ajaessasi	suurempaa	vaih-

detta	kuin	ylämäkeen	ajettaessa.
•	Periaatteessa	 työntöjarru	 ei	 pysty	 erottamaan,	

työntyykö	vaunu	kohti	vetoautoa	„tavallisen“	jar-
rutuksen	vai	pitkäkestoisen	alamäkiajon	aikana.	
Siksi	pyöräjarrut	saattavat	kuumeta	erittäin	voim-
akkaasti,	niin	että	niille	on	tarvittaessa	annettava	
riittävästi	aikaa	jäähtyä.

Peruuttaminen

Hobby-matkailuvaunussa	 on	 peruutusautomati-
ikalla	varustettu	jarrujärjestelmä.	Sen	ansiosta	pe-
ruuttaminen	on	mahdollista	ilman,	että	työntöjarru	
reagoi.	Vierintävastuksen	lisäksi	on	kuitenkin	ensin	
ylitettävä	jäljelle	jäänyt	jarrutusvoima.
Kun	matkailuvaunua	liikutetaan	seuraavan	kerran	
eteenpäin,	normaali	jarruvalmius	on	taas	käytös-
sä.

Peruutettaessa huomioitavaa
•		Matkailuvaunu	kääntyy	päinvastaiseen
	 suuntaan	kuin	vetoauto.
•		Pyydä	peruutettaessa	toista	henkilöä	avuksi.

Pysäköiminen
Yhdistelmä	on	huomattavasti	tavallista	henkilöau-
toa	suurempi.

Pysäköitäessä huomioitavaa
•		Vaikka	ulkopeilit	olisikin	säädetty	oikein,	niihin		

jää	huomattavan	suuri	kuollut	kulma.
•		Jos	joudut	pysäköimään	yhdistelmän	paik-	

kaan,	jossa	on	huono	näkyvyys,	pyydä	toista		
henkilöä	avuksi.
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Kun	perävaunun	pistorasia	on	liitet-
ty	vetoautoon	asianmukaisesti	(DIN	
ISO	���),	vetoauton	akku	ei	tyhjene	
moottorin	ollessa	sammutettu,	jos	olet	
unohtanut	kytkeä	jääkaapin	pois	
�2	V:n	käytöltä.	

2.5 Ajon jälkeen

Käytä	ainoastaan	keulan	ja	perän	
siirtokahvoja	siirtäessäsi	matkailu-
vaunua	ilman	vetoautoa;	älä	paina	
muoviosia	tai	seiniä.

Leiripaikan valinta

Leiripaikan valinnassa huomioitavaa
•		Valitse	mahdollisimman	tasainen	alusta.
•		Tarkista	sisäänkäynnin	kohdalta,	että
	 matkailuvaunu	on	vaakasuorassa	(tärkeää
	 jääkaapin	toiminnan	kannalta).
•		Tasaa	vaunun	pituussuuntainen	kallistus
	 nokkapyörällä.
•		Tasaa	vaunun	poikkisuuntainen	kallistus	asetta-

malla	toisen	puolen	pyörän	alle	sopivia	lautoja	
tai	kiiloja.

	 	

Vaunun paikallaanpysymisen
varmistaminen

Paikallaan pysymisen suhteen
huomioitavaa
•		Vedä	käsijarru	päälle.
•		Laske	nurkkatukia	vain	sen	verran,	että	vaunu
	 on	tukevasti	paikallaan	-	älä	siis	nosta	vaunua
	 missään	 tapauksessa	 nurkkatuilla.	 (Kampi	 on	

kiinnitetty	pullokotelon	pohjaan.)
•		Jos	maaperä	on	pehmeä,	aseta	nurkkatukien
	 alle	sopiva	alusta,	esim.	laudan	pätkä.
•		Tue	renkaat	kiiloilla.	Kaltevassa	maastossa	ren-

kaat	on	tuettava	kiiloilla.

Huom!	Älä	nosta	vaunua	missään
tapauksessa	nurkkatukien	avulla.

Virtaa kuluttavien laitteiden 
kytkentä

Huomioitavaa!
•	 Avaa	kaasupullon	pääsulkuventtiili	ja	tarvitta-

vien	kaasulaitteiden	sulkuventtiilit.
•	 Kytke	jääkaappi	käyttämään	auton	�2	V:n
	 sijasta	kaasua	tai	230	V:n	verkkovirtaa.
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Hyvän desin.ointi- ja puhdistustu -
loksen	saa	myös	käyttämällä	ham-
masproteeseille	tarkoitettuja	puhdi-
stusaineita	(�	tabletti	litraan	vettä).

Vesijärjestelmä

Seisova	vesi	puhdasvesisäiliössä	tai	vesijohdois-
sa	muuttuu	pian	juomakelvottomaksi.

Tarkista	siksi	ennen	jokaista	käyttöä	vesijohto-
jen	ja	puhdasvesisäiliön	puhtaus.	Käsittele	ne	
tarvittaessa	säiliönpuhdistusaineella	ja	huuhtele	
runsaalla	määrällä	puhdasta	vettä.



02-�0



03-�

�

2

3. Alusta, Rekisteröinti

3.1 Yleistä Alustaan kuuluvat vaunun rungon osat ja akselit.
Niihin ei saa tehdä teknisiä muutoksia!

Liikenneturvallisuuden vuoksi matkailuvaunun
alustaa on huollettava yhtä huolellisesti kuin
vetoauton alustaa. Anna Hobby-sopimuskump-
panisi tehdä huolto. Käytä osia vaihdettaessa aina 
valmistajan alkuperäisiä varaosia.

Voitelu

Alustan liukupinnat ja laakerit on tarkastettava ja
voideltava säännöllisin välein. Vaikka
matkailuvaunua käytettäisiinkin harvoin, on
suoritettava joka tapauksessa vuosihuolto.

Voitelussa huomioitavaa
• Voitele vääntösauvajousituksen tukivarren
 laakerit 5 000 ajokilometrin välein tai vähintään 
 kerran vuodessa.
• Tarkasta ja voitele alustan liukupinnat ja 
 laakerit säännöllisin välein.
• Öljyä varovasti liikkuvat osat, kuten käsijarruvi-

vun ja työntöjarrun ohjausvivun tapit ja nivelet.
 Voitele työntöjarrun kotelon laakerit k 5 000 

ajokilometrin välein.
 Tärkeää: Kitkavetopään WS 3000 kitkapalo-

ja ei saa missään tapauksessa voidella tai 
rasvata.

• Tarkista ajoittain työntötangon laakereiden 
väljyys.

• Puhdista ja voitele kaikki liukupinnat ja laakerit
   säännöllisin välein.

Matkailuvaunut eivät sovellu kuorma-
autojen eikä bussien vedettäviksi. 
Jatkuvassa käytössä on varauduttava 
vaurioihin.

Teknisiä muutoksia saa tehdä vain 
valmistajan luvalla.
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Matkailuvaunun
vääntösauvajousituksessa on
huoltovapaat laakerit. Rummun napa, 
kompaktilaakeri ja akselin
mutterit muodostavat suljetun
kokonaisuuden. Laakereissa
käytetään erikoisrasvaa, jonka
ansiosta ne eivät tarvitse huoltoa.

Pyöräjarrua ei saa koskaan säätää
kiristyslukosta eikä vivuston
haarukkapäästä! Pyöräjarru säädetään 
aina itselukittuvista kuusikantaisista
säätömuttereista.

Tarkempia ohjeita löydät oheisista
akselin valmistajan toimittamista
käyttöohjeista.
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3.2 Kitkavetopää 
     WS 3000

Matkailuvaunu on varustettu ISO��555-� –standar-
din mukaisella kallistumisen estävällä vetopäällä. 
Tämä kitkavetopää vakauttaa matkailuvaunun ajon 
aikana ja parantaa näin ollen ajokäyttäytymistä. 
Noudata valmistajan lisäkäyttöohjetta ja turvaoh-
jeita.

Huomio: Kitkavetopää ei edullisista
ominaisuuksistaan huolimatta pysty
vaikuttamaan fysiikan lakeihin. Jos
nopeuden ja painosuhteiden raja-arvot 
ylitetään, heikkenevän kitkan ja
sivusuuntaan vaikuttavien voimien
seuraukset ovat kuljettajan vastuulla.
Vältä turhia riskejä, vaikka
ajoneuvossa onkin ylimääräisiä
turvavarusteita. Ota huomioon vetoau-
ton aisapaino. 
Matkailuvaunun likimääräisen ais-
apainon voit tarkistaa tarvittaessa 
aisapainovaa’asta.

Vetopään kytkennän/irrotuksen valmistelu
•  Kytkentää ja irrotusta varten on avattava
 vetokytkin (vipu asennossa j).

Jos aisapaino on suuri, kytkentää ja
irrotusta voidaan helpottaa käyttämällä 
nokkapyörää.

Kytkentä
• Avattu vetokytkin asetetaan vetoauton
 vetokuulaan. Vetokytkin sulkeutuu alaspäin
 painettaessa; painoksi riittää yleensä aisapaino
 (vipu asennossa k).

Varmista ehdottomasti, että auton
kuulakytkin on puhdas ja rasvaton.

Jos WS 3000 ei ole kunnolla
paikoillaan auton vetokuulassa,
matkailuvaunu voi irrota autosta.

Kytkennän tarkistus
•  Vetokytkin on kytketty/suljettu oikein, kun vipu
 on asennossa k.
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kuva �

2

�

2

3

�
• Tätä varten siirretään vipu suljetusta asennosta 
k alas rajoittimeen saakka, asentoon l.

 Samalla kiristyy jousipaketti, jonka kitkapalat
 puristavat vetokuulaa. Vipu on nyt suunnilleen
 vetoakselin suuntaisesti. Myös ajo ilman
 vakautusjärjestelmää on mahdollista ja tietyis- 

sä tieolosuhteissa (esim. jäällä ja lumella) jopa
 toivottavaa.

•  Kun vakautusjärjestelmä on kytketty ja
 aktivoitu, on tarkistettava kitkapalojen kunto.
 Vipuun kiinnitetyssä tyyppikilvessä (kuva 2-�)
 näkyy plus- ja miinus-merkein (+/-) varustettu
 kolmio, joka on samansuuntainen vivussa
 ajosuuntaan olevan pitkän reiän kanssa.
 Vetokytkin on säädetty tehtaalla siten, että
 pitkässä reiässä näkyvä metallitapin pää   

(kuva 2-2) on kolmion plusmerkin alapuolella.

• Vedä vipu hitaasti ylös asentoon k. Tällöin
 vakautusjärjestelmä kytkeytyy pois toiminna-

sta.

•  Nosta vipu ylös auki-asentoon (asentoon j).
 Kun valopistoke ja varmuusvaijeri on irrotettu,
 matkailuvaunu voidaan irrottaa vetoautosta.
 Apuna voidaan käyttää esim. tukipyörää.
 Jos matkailuvaunua ei ole tarkoitus käyttää
 pitempään aikaan, on suositeltavaa pysäköidä 

se vetokytkin suljettuna.
 Tätä varten nosta vipua, vedä samanaikaisesti
 kitkapalan peittämää kappaletta eteenpäin ja 

sulje sitten hitaasti vipu.

Vakautusjärjestelmän aktivointi

Vakautusjärjestelmän tarkastus

Vakautusjärjestelmän kytkeminen pois
toiminnasta

Irrotus
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3.3 Seisontajarru

�

3.4 Työntöjarru ja pyörä-        
       jarrut

Jarrujärjestelmän osat, etenkin työntöjarru, 
pyöräjarrut ja vetopalkki, on tarkastettu asiaan-
kuuluvien EY-direktiivien mukaisesti, ja niitä saa 
käyttää ainoastaan ajoneuvon asiakirjoihin mer-
kittynä yhdistelmänä.
Jos jarrujärjestelmän osia vaihdetaan erilaisiin,
hyväksynnän voimassaolo lakkaa. Muutoksia
saa tehdä vain valmistajan luvalla.

Ajoneuvoyhdistelmän pysäköinti

Ajoneuvoyhdistelmää pysäköitäessä
matkailuvaunun seisontajarru on kytkettävä 
päälle.

Seisontajarrun kytkeminen päälle
• Vedä seisontajarrun vipu kahvasta j ylös
   rajoittimeen saakka. Kaasujouset pitävät
   seisontajarrun lukittuna.

Seisontajarrun löysääminen
• Paina seisontajarrun vipu takaisin lähtöasen-

toon.

Työntöjarrun tarkastaminen:

�. Jos vetotankoa voidaan työntää sisäänpäin 
enemmän kuin puolet (n. �5 mm), kun seison-
tajarru on vedetty päälle, jarru on välittömästi 
säädettävä valtuutetussa korjaamossa.  

2. Tarkistaaksesi vastekynnyksen vedä seisonta-
jarru päälle ja työnnä matkailuvaunua niin pitkälle 
taaksepäin, että käsijarruvipu kääntyy takaisin 
lähtöasentoon. Työnnä sitten kitkavetopää työn-
töjarruun. Vetotangon on hydraulisen vaimenti-
men kaasutyynyn ansiosta palattava itsestään 
nolla-asentoon. Jos tämä kestää kauemmin kuin 
30 s, työntöjarru on tarkastettava valtuutetussa 
korjaamossa.

Pyöräjarrut

Pyöräjarrujen päällysteet ovat kuluvia osia, joten 
niiden kunto on tarkastettava 5 000 km:n välein 
tai vähintään kerran vuodessa. Varma merkki jar-
rupäällysteiden huomattavasta kulumisesta on, 
että edellä kuvaillun työntöjarrun tarkastuksen 
yhteydessä kitkavetopäätä voi työntää sisäänpä
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3.5 Vetopalkit/ 
       Pitkittäispalkit

Alustaa ei saa porata eikä hitsata.

Mover-siirtolaite

Moverin asennuksen valmistelut
Kaikki matkailuvaunujen alustat on valmisteltu 
tehtaalla erityisen Truma-Moverin asennusta 
varten. Tähän tarkoitukseen molempiin pitkittä-
ispalkkeihin on porattu neljä kiinnitysreikää j 
Moverin k asennusta varten. Malleja on kak-
si: H SE yksiakselisille ja H TE kaksiakselisille 
vaunuille. Pitkittäispalkin pro.ilin, r engaskoon 
ja asennetun akselin mukaan Mover on vakaut-
ettava kulmatuellal, joka yhdistää Moverin ja 
akseliputken.

Truma Mover H SE /H TE on tyyppitarkastettu, ja 
sillä on Saksassa tyyppihyväksyntä (Allgemeine 
Betriebserlaubnis ABE). Katsastus ei ole tar-
peellinen. Tyyppihyväksyntä on kuitenkin pidettä-
vä autossa mukana.

in enemmän kuin n. �5 mm. Tässä tapauksessa 
pyöräjarrut on säädettävä valtuutetussa korjaa-
mossa tai jarrukengät mahdollisesti uusittava.

• Huolehdi jarrujen riittävästä jääh-
dyttämisestä ajaessasi pitkiä ala-
mäkiosuuksia. 

• Laita vetoautossa pieni vaihde 
päälle ja aja alaspäin pienellä no-
peudella. 

• Venytä matkailuvaunuyhdistelmää 
mahdollisimman usein välttääksesi 
vaunun jatkuva työntyminen autoa 
kohti. 

• Käytä aina pysähdys- ja väistöpaik-
koja jarrujen jäähdyttämiseen. 

Pitkittäispalkit ja vetopalkit on yhdistetty karti-
okantaruuveilla (paitsi One-Piece-alustoissa). 
Säännöllisten huoltojen yhteydessä kaikki ruuvili-
itokset on tarkastettava ja tarvittaessa kiristettä-
vä (�05 Nm).

Vaurioituneet tai vääntyneet on uusit-
tava välittömästi. Vahingoittuneiden 
osien korjaaminen on kielletty.



03-�

2

3

3.6 Nurkkatuet

Matkailuvaunuissa, joiden alusto-
jen loppunumerot ovat F90000�–
F90�055 tai F9300�–F9308��, rei-
käkuvio on tosin osittain vastaava, 
mutta sitä ei saa käyttää Moverin H 
SE / H TE asennukseen.

Valmiisiin porausreikiin saa asentaa 
ainoastaan Truma Moverin mallia H 
SE tai H TE.

Moverin asentaminen ilman kulmatu-
kea l on kielletty.

Moverin H SE / H TE asentaminen 
WLU-malleihin on mahdotonta, kos-
ka lämminilmakanava tukkii asennus-
tilan.

Kaikissa vaunuissa, joihin ei voi tai 
ei saa asentaa Mover H SE / H TE 
–siirtolaitetta, voidaan vaihtoehtoise-
sti käyttää Truman vakiosiirtolaitetta 
SE tai TE.

Lisätietoja saat Hobby-sopimus-
kumppaniltasi. Hän voi myös hoitaa 
koko laitteen asennuksen.

Nurkkatuet sijaitsevat matkailuvaunun alla etu- ja
takaosassa.

Nurkkatukien käyttö
•  Pysäköi ajoneuvo mahdollisimman tasaiselle
 alustalle.
•  Jos maaperä on pehmeä, aseta nurkkatukien
 alle sopiva alusta, jotta matkailuvaunu ei uppoa
 maahan.
•  Kierrä nurkkatuet esiin.

  

Nurkkatukien ylös
•  Kierrä nurkkatuet kammen avulla takaisin
 vaakasuoraan asentoon.

Nurkkatukia saa käyttää vain
tuentaan, ei vaunun suoristamiseen 
tai nostoon.
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3.8 Katsastus

3.7 Rekisteröinti

Nurkkatukikampi on kiinnitetty pullokotelon etuo-
san lattiaan.

Kaikki yleisillä teillä ajettavat ajoneuvot on re-
kisteröitävä. Tämä koskee myös uutta matkailu-
vaunuasi. Rekisteröinti-ilmoituksen tekee yleensä 
kauppias tai maahantuoja katsastustoimipaikas-
sa.

Rekisteröintiä varten tarvitaan seuraavat asiakir-
jat:
- katsastustodistus
- omistusoikeuden selvitys
- liikennevakuutus
- henkilötodistus

Muistathan hakea tarvittaessa �00 km/h –tun-
nuksen.

Ajoneuvolain mukaan kokonaismassaltaan yli 
3500 kg painava perävaunu on katsastettava 
viimeistään vuoden kuluttua käyttöönottopäivä-
stä ja sen jälkeen vuosittain. Kokonaismassal-
taan enintään 3500 kg painava perävaunu on 
katsastettava käyttöönottovuodesta laskien joka 
toinen vuosi. Katsastus suoritetaan katsastustoi-
mipaikassa.

Jokaisen katsastuksen yhteydessä on esitettävä 
rekisteröintitodistus.

Ajoneuvon tunnistusnumero
Ajoneuvon ��-numeroinen tunnistusnumero 
sijaitsee joko vetoaisassa etuoikealla (mallit �00-
�50) tai oikealla etummaisessa poikittaispalkissa 
(mallit �90/�20).
Lisäksi tunnistusnumero on merkitty tuotekil-
peen.
Pidä tunnistusnumero aina saatavilla esittäessäsi 
kysymyksiä Hobby-kauppiaallesi.
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Tehdaskilpeä ei saa poistaa eikä 
muuttaa.

Tehdaskilpi sijaitsee oikean si-
vuseinän etuosassa alhaalla.

Tuotekilpi

Hyväksyntätodistuksen numero

Rungon nro

Sall. kokonaismassa

Sall. akselimassa Akseli �
Sall. akselimassa Akseli 2
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3.9 100 km:n tuntinopeuden edellytykset

� Hobby-matkailuvaunu soveltuu tekniikaltaan ajettavaksi korkeintaan �00 kilometrin 
tuntinopeudella. Tätä tuntinopeutta ei saa koskaan ylittää.

2 Noudata kussakin maassa yhdistelmille sallittuja suurimpia nopeuksia.

3 Saksan  tieliikennelaki (StVO) muuttui 22. lokakuuta 2005 alkaen. Matkailuvaunusi on jo 
tehtaalla sopeutettu �00 kilometrin tuntinopeuteen, mikä on vastaavasti merkitty vaunun 
rekisteröintitodistukseen. Vaunun takaseinään kiinnitettävää �00 km/h -tarraa anotaan 
katsastusviranomaisilta.

� Huomioi ehdottomasti seuraavat rajoitukset, sillä olet kuljettajana vastuussa niiden 
noudattamisesta. Jos niitä ei noudateta, korkein sallittu nopeus on 80 km/h!

 Vetoautossa on oltava ABS-jarrut eikä sen kokonaismassa saa ylittää 3,5 tonnia.

 Matkailuvaunussa on oltava hydrauliset värähtelynvaimentimet (iskunvaimentimet), joilla uusi 
Hobby-matkailuvaunusi tietenkin on varustettu.

 Matkailuvaunun renkaiden on oltava alle kuusi vuotta vanhat, ja niissä on oltava merkintä 
vähintään nopeusluokasta L (= �20 km/h).

 Matkailuvaunussa on oltava ISO ��555-� –standardin mukainen vakautusjärjestelmä 
(vakiostandardi Hobbyn vaunuissa vuodesta �99� lähtien).

 Matkailuvaunun kokonaispaino ei saa ylittää henkilöauton tyhjäpainoa.

5 Vetoauton ja matkailuvaunun vaihtomahdollisuus

 Eri matkailuvaunuja voidaan yhdistää eri vetoautoihin.

 Olet kuljettajana vastuussa siitä, että �00 kilometrin tuntinopeutta varten vaadittavia 
edellytyksiä noudatetaan. Jos edellytykset eivät täyty, suurin sallittu nopeus Saksassa on �00 
km/h!

� Oikea aisapaino – enemmän turvallisuutta

 Katso aisapainosuositus sivulla 02-5.
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3.10 Massojen määritel-       
        mät

Matkailuvaunujen massojen (painojen)
määritelmät

Matkailuvaunujen massojen (painojen) ja niistä
johdettavan matkailuvaunujen lisäpainon
laskemista säätelee EU:ssa direktiivi 9�/2�/EY. Sen 
säännökset vastaavat pitkälti standardia DIN EN  
���5-2. Alla selvitetään määrityksessä käytettäviä 
käsitteitä ja laskentaperusteita.

1. Teknisesti sallittu kokonaismassa (t.s.k.)
Teknisesti sallittu kokonaismassa ilmoitetaan  
Hobby-Wohnwagenwerk-yhtiön tietojen mukaan. 
Tämä massa on määritetty seikkaperäisissä laskel-
missa ja kokeissa, eikä sitä turvallisuusteknisistä 
syistä saa missään tapauksessa ylittää.

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa
Ajokuntoisen ajoneuvon massa vastaa tyhjän ajo-
neuvon massaa, mukaan lukien kaikki valmistajan 
toimesta asennetut vakiovarusteet sekä perusva-
rustus, kuten kaasu, vesi ja kaapelikela.

3. Perusvarustus
Perusvarustus kattaa kaikki varusteet ja nesteet,
jotka ovat välttämättömiä ajoneuvon turvallisen ja 
asianmukaisen käytön kannalta. Siihen kuuluvat
kaasun, veden ja sähköjärjestelmän massat 
(yhteenveto: ks. �3.3).

4. Lisäpaino
Lisäpaino vastaa teknisesti sallitun
kokonaismassan ja ajokuntoisen ajoneuvon
massan välistä erotusta. Jäljelle jäävän lisäpainon 
on oltava niin suuri, että se kattaa mahdollisten 
lisävarusteiden ja henkilökohtaisten varusteiden 
massat.

5. Lisävarustus
Lisävarustukseen kuuluvat kaikki HOBBY-Wohn-
wagenwerk- yhtiön tai HOBBY-kauppiaan vaunuun 
vakiovarustuksen lisäksi asentamat varusteet.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa koskee 
vakiovarusteista ajoneuvoa. Erikoisvarusteita
asennettaessa omapaino nousee väistämättä.
Suosittelemme ajoneuvon punnitsemista
kalibroidulla ajoneuvovaa’alla ennen ensimmäistä 
käyttöä. Näin voit todeta yksilöllisesti varustetun
ajoneuvosi enimmäiskuormituksen.



03-�2

Jos et ole varma, oletko ylikuor- 
mittanut ajoneuvon, punnitse se  
ajoneuvovaa’alla.

Ylikuormitus voi aiheuttaa renkaiden
vaurioitumisen tai jopa puhkeamisen. 
Tällöin on vaarana, että ajoneuvon
hallinnasta tulee mahdotonta, mikä 
on riski itsellesi ja myös muille tien-
käyttäjille.
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4. Pyörät, renkaat
4.1 Renkaat

4.2 Rengaspaine

Käytä ainoastaan rekisteriotteeseen
merkittyjä renkaita. Muita rengaskokoja saa
käyttää ainoastaan valmistajan luvalla
(tyyppihyväksyntä).
• Tarkista säännöllisesti rengaspro.ilin tasainen 

kuluminen, profiilin syvyys ja se, ettei renkaissa 
ole ulkoisia vaurioita.

• Käytä aina samanlaisia ja samaan käyttöön 
tarkoitettuja renkaita (kesä –tai talvirenkaita).

• Aja uudet renkaat varovasti sisään noin �00 
km:n matkalla, jotta niihin kehittyy täydellinen 
pito.

Lumiketjuja käyttäessäsi tutustu ketjuvalmistajan
asennusohjeisiin.

Rekisteröintitodistuksen osiin I ja II on merkitty 
kumpaankin vain yksi rengaskoko. Se ei välttä-
mättä ole sama kuin ajoneuvoon asennettujen 
renkaiden koko. Jos olet epävarma, ota yhteyttä 
sopimuskumppaniisi.

Rengaspaineen tarkistus

•  Tarkista ja säädä rengaspaine yleensä neljän
 viikon välein tai vähintään kolmen kuukauden
 välein sekä ennen jokaista käyttökertaa.
•  Jos ajoa liian alhaisella paineella ei voi välttää
 (esim. leirintäalueelta lähimmälle huoltoasemalle), 

ajonopeus saa olla korkeintaan 20 km/h.
•  Nosta vetoauton takarenkaiden painetta 0,2
 baaria.
•  Renkaiden on oltava tarkastettaessa kylmät.
•  Jos renkaat ovat lämpimät ilmanpaineita
 tarkastettaessa tai säädettäessä, on paineen
 oltava korkeampi (maks. 0,3 baaria) kuin kylmi 

en renkaiden paineet.

Rengaspaineiden suhteen huomioitavaa

- Oikea rengaspaine j
- Liian alhainen rengaspaine k
- Liian korkea rengaspaine l

2 3�

Kaksoisakselilla varustetuissa matkai-
luvaunuissa renkaat saattavat kulua 
nopeammin.

Rengaskoon �95/70 R �5 C kanssa ei 
saa käyttää lumiketjuja.
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Vaihda renkaat viimeistään, kun profiilin syvyys on 
enää �,6 mm.

Rengasvalmistajien suositus

•  Vaihda renkaat 6 vuoden välein profiilin
 syvyydestä riippumatta.
•  Vältä törmäyksiä ja iskuja jalkakäytävän
 reunoihin, kuoppiin tai muihin esteisiin.

Renkaiden ikä

Renkaiden ei pitäisi olla vanhempia kuin kuusi 
vuotta. Ensinnäkin matkailuvaunusi menettää 
tämän ajan umpeuduttua �00 kilometrin tuntino-
peuden edellytykset, ja toisaalta materiaali hau-
rastuu pitkien seisotusaikojen ja vanhenemisen 
myötä. Nelinumeroinen DOT-numero renkaan 
kyljessä (katso tarvittaessa sisäpuolelta) kertoo 
valmistusajankohdan. Kaksi ensimmäistä lukua 
merkitsevät viikkoa, kaksi viimeistä lukua valmi-
stusvuotta.

Esimerkki:
DOT 0408 tarkoittaa viikkoa 04 valmistusvuonna 
2008.

4.3 Pro.ilin syvyys
 Renkaiden ikä

Oikeat rengaspaineet on merkitty 
taulukkoon Renkaat/Rengaspaineet 
luvussa „Tekniset tiedot“ sekä kaa-
supullokotelossa olevaan tarraan ja 
pyöränkoteloihin.

Liian alhainen paine aiheuttaa renkaan 
ylikuumenemista. Tämän seurauksena 
rengas voi vaurioitua huomattavasti.

Renkaat vanhenevat, vaikka niitä
käytettäisiin vain vähän tai ei lain- 
kaan.
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4.4  Vanteet Käytä ainoastaan ajoneuvon tyyppihyväksyn-
tätodistukseen merkittyjä vanteita. Jos haluat 
käyttää muita vanteita, on otettava huomioon 
seuraavat seikat.

Muita vanteita käytettäessä huomioitavaa

-  koon,
-  mallin,
-  keskiösyvyyden ja
-  kantokyvyn on oltava riittävät sallitulle
 kokonaismassalle
-  kiinnitysmutterin kartion on vastattava vanteiden 

mallia

  
  

Pyöränpultit

-  Tarkista rengasmutterit ensimmäisten 50 km:n 
jälkeen ja sen jälkeen normaalin huollon yhtey-
dessä.

Kiristysmomentit

- Teräsvanteet:  ��0 Nm
- Alumiinivanteet:  �20 Nm

Muutokset ovat mahdollisia aino-
astaan valmistajan luvalla.

Huomio! Vanteita vaihdettaessa on
ehdottomasti tarkistettava
pyöränpulttien sopivuus (teräs ->
alumiini / alumiini -> teräs)!
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4.5 Pyörän vaihto

2

�

Pyörän vaihdon valmistelu

•  Kytke matkailuvaunu, jos mahdollista, kiinni 
 vetoautoon ennen renkaan vaihtoa.
•  Pysäköi ajoneuvoyhdistelmä mahdollisimman
 tasaiselle ja tukevalle alustalle.
•  Jos rengasrikko on sattunut yleisellä tiellä,
 varoita muita tielläliikkujia varoituskolmiolla ja
 vilkkuja käyttämällä.
•  Vetoauto: Vedä käsijarru päälle, käännä 
  pyörät suoraan, laita vaihde päälle tai  automaat-

tivaihteisto asentoon P.
•  Matkailuvaunu: Vedä käsijarru päälle, jätä 
 tukipyörä ajoasentoon, ota vakautusjärjestelmä 
 pois päältä (huom.: älä avaa kokonaan).
•  Ota jarrukiilat j kaasupullokotelosta.

•  Varmista ajoneuvon paikallaan pysyminen
 sijoittamalla jarrukiilat j ehjän renkaan etu- ja
 takapuolelle.
•  Löysää pyöränpultteja ennen nostamista yksi
 kierros, mutta älä irrota niitä kokonaan.

•  Varapyörä k (ei sisälly toimitukseen) voidaan
 sijoittaa matkailuvaunun keulassa olevaan
 kaasupullokoteloon (tätä varten on kuitenkin
 hankittava erityinen pidike).

Jos matkailuvaunussa on
kevytmetallivanteet ja varapyörässä
teräsvanne, on varmistettava
käytettävien pyöränpulttien sopivuus
vanteeseen.

��
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Pyörän vaihto
•  Aseta sopiva tunkki tukivarsiston akseliputken 

tai vaihdettavan pyörän akselin kiinnitysalueella 
olevan pitkittäistuen kohdalle.

•  Kaksoisakselilla varustetuissa matkailuvaunuissa 
tunkki sijoitetaan aina takimmaisen akselin alle. 
Suosittelemme hydraulisen nostolaitteen käyttöä 
(ei sisälly toimitukseen).

•  Jos maaperä on pehmeä, aseta tunkin alle
 tukeva alusta, esim. laudan kappale tms.
•  Nosta ajoneuvoa, kunnes pyörä on n. 2–3 cm
 irti maasta.
•  Aseta tunkki uudelleen paikalleen, jos se
 menee nostettaessa vinoon.
•  Kierrä pyöränpultit auki ja irrota pyörä.
•  Aseta varapyörä tilalle ja kohdista se.
•  Kierrä pyörän pultit paikoilleen ja kiristä niitä 

kevyesti ristiin.
•  Laske tunkki alas ja poista se.

Pyörän vaihtoon liittyviä varoituksia

Sijoita tunkki aina sitä varten
varattuun kohtaan rungon alle!
Mahdollisia nostokohtia ovat
tukivarsiston akseliputki tai akselin
kiinnitysalueella oleva pitkittäistuki.
Jos tunkki sijoitetaan johonkin
muuhun kohtaan, ajoneuvo saattaa
vahingoittua tai pudota ja aiheuttaa
tapaturman!

Tunkki on tarkoitettu vain pyörän
vaihtoa varten. Sitä ei saa käyttää
työskenneltäessä ajoneuvon alla!

Nurkkatukia ei saa käyttää tunkin
asemesta!

Tunkki ei ole vakiovaruste, joten se
ei sisälly toimitukseen.

Pyörän vaihdon jälkeen on
tarkastettava pyöränpulttien kireys 
50 km:n ajon jälkeen. Kiristä pultit
tarvittaessa.
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Renkaantiivistyspakkaus

•  Kiristä pyörän pultit avaimella tasaisesti.
 Pulttien kiristysmomentin tulisi olla teräsvanteilla 

��0 Nm ja alumiinivanteilla �20 Nm.
•  Irrota käsijarru ja aktivoi vakautusjärjestelmä.
  

Mukana tulisi aina olla käyttövalmis
varapyörä. Pyörän vaihdon jälkeen on 
välittömästi hankittava tilalle uusi
varapyörä.

Jos ajoneuvolla on ajettu rengas tyh-
jänä ja rengas on tästä syystä vahin-
goittunut, renkaantiivistyspakkausta 
ei saa käyttää. Renkaantiivistyspak-
kauksella voidaan tiivistää pieniä reikiä 
varsinkin renkaiden kulutuspinnan 
kohdalta. Vieraita kappaleita kuten
ruuveja tai nauloja ei poisteta ren-
kaasta. Renkaantiivistyspakkausta 
voidaan käyttää n. -30 °C:n
lämpötilaan saakka.

A. Ravistele pulloa. Kiinnitä pulloon täyttöletku j.            
(Aukossa oleva kalvo läpäistään.)

B. Irrota renkaan venttiilin tulppa. Poista venttiilin 
sisäosa k irrottimen l avulla. Älä laske

 venttiilin sisäosaa k hiekkaiselle tai likaiselle
 alustalle.

C. Vedä täyttöletkun j tulppa m irti. Työnnä
 täyttöletku renkaan venttiiliin.
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D. Pidä täyttöpulloa siten, että täyttöletku on
 alaspäin, ja purista pulloa. Paina pullon koko
 sisältö renkaaseen. Irrota täyttöletku j ja kierrä 

venttiilin sisäosa k irrotinta l apuna käyttäen 
takaisin renkaan venttiiliin.

E. Kierrä ilmantäyttöpumpun letku n renkaan 
venttiiliin. Työnnä pistoke o savukkeensytyt-
timen pistorasiaan. Pumppaa rengas täyteen 
p. Älä käytä sähköpumppua pitempään kuin 
korkeintaan 8 minuutin ajan! Ylikuumenemis-
vaara! Jos ilmanpaine ei nouse riittävästi, aja 
ajoneuvolla n. �0 metriä eteen- tai taaksepäin, 
jotta tiivisteaine leviää tasaisesti renkaaseen. 
Pumppaa ilmaa uudelleen. Jatka ajoa välittö-
mästi, jotta tiivisteaine leviää tasaisesti. Suurin 
sallittu ajonopeus 80 km/h. Aja varovasti, var-
sinkin käänteissä. Tarkista renkaan ilmanpaine 
n. �0 minuutin ajon jälkeen. Jos rengaspaine on 
pudonnut sallitun minimiarvon q alapuolelle, 
ajo on keskeytet-tävä. Jos minimipaine on vielä 
tallella q, lisää rengaspainetta kaasukotelossa 
olevan rengaspainekilven mukaisesti. Aja varova-
sti lähimpään korjaamoon ja pyydä vaihtamaan 
rengas.

Onnettomuusvaara: Jos rengaspaine 
ei tämänkään jälkeen nouse vaaditta-
valle tasolle, renkaan vaurio on liian 
suuri eikä renkaantiivistysaine tiivistä 
sitä riittävästi. Ajo on keskeytettävä. 
Ota yhteys huoltoasemaan tai
päivystävään huoltopalveluun.

F. Kiinnitä oheinen tarra kojetauluun kuljettajan
 näkyville. Hävitä käytetty renkaantiivistyspakkaus 

huoltoasemalla.

Onnettomuusvaara: Mene lähimmälle 
huoltoasemalle ja pyydä vaihtamaan 
rengas.
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5. Ulkopuoliset rakenteet

5.1 Ilmanvaihto

�

2

2

�

Pakkotoimisen tuuletuksen suhteen
huomioitavaa

Matkailuvaunun oikea tuuletus ja ilmanpoisto on
tärkeä tekijä asuinmukavuuden kannalta.
Matkailuvaunussasi on pakkotoiminen lattian
kautta toimiva ilmanotto j ja kattoluukkuihin k 
integroitu ilmanpoisto, joiden toimintaa ei saa
estää.

Suosittelemme kattoluukkujen avaa-
mista, kun  matkailuvaunua käytetään 
asumiseen.

Ruuanlaitto, märät vaatteet jne. 
lisäävät ilman kosteutta. Jokainen 
henkilö hikoilee tunnissa jopa 35 g 
nestettä. Jos ilman kosteus lisään-
tyy, matkailuvaunua on tuuletettava 
lisäksi ikkunoiden ja kattoluukkujen 
kautta (ks. myös „Talvikäyttö“).

Turvailmanvaihtoaukkoja ei missään 
olosuhteissa saa tukkia edes osittain.

Jääkaappi

Jääkaappi saa säleikköjen kautta raitista ilmaa
matkailuvaunun ulkopuolelta, jotta sen
jäähdytysteho on riittävä. Ilmanottosäleikkö j on 
ajoneuvon ulkoseinämän alaosassa.
Ilmanpoistosäleikkö on sen yläpuolella k.

Jos ilmanottoaukot eivät ole auki, on
tukehtumisvaara!
Tämän vuoksi ilmanottoaukkoja ei saa 
tukkia.

Talvella voidaan käyttää erityisiä
peitelevyjä. Ne voit hankkia
lisätarvikkeina kauppiaaltasi.



05-2

Ilmanvaihtoritilöiden poistaminen
•  Paina salpoja l ylöspäin vastukseen saakka 

(Thetford: paina molempia salpoja keskelle).
•  Käännä ilmanvaihtoritilä varovasti auki ensin 

vasemmalta puolelta (Thetford: käännä auki 
ylöspäin).

•  Vedä sitten oikea puoli irti pidikkeestä (Thet-
ford: paina alareunat alaspäin irti pidikkeestä).

Lämmitys

Lämmitysjärjestelmään tulee raitista ilmaa ajoneu-
von pohjassa olevan ilmanvaihtoluukun kautta.
Lämmityksen poistoilma ohjataan poistoaukon
kautta ajoneuvon ulkopuolelle. Poistoaukko
sijaitsee matkailuvaunun katolla m.

4

3

3

3

Jos ulkolämpötila on hyvin korkea, on 
suositeltavaa poistaa ilmanvaihtoritilät, 
jotta ilma kiertää paremmin jääkaapis-
sa ja sen jäähdytysteho paranee.

Noudata aukkojen suojuksissa olevia 
ohjeita. Suojuksia saa käyttää vain
talvella jääkaapin toimiessa
sähkövirralla.

Jos poistoaukko ei ole auki, on
tukehtumisvaara!

Talvella on ehdottomasti varmistetta-
va, että ilmanpoisto toimii kunnolla!
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5.2 Sisäänkäynti

Sisäänkäynti ulkopuoli

Avaaminen
•  Käännä avainta vasemmalle, kunnes kuulet 

lukon avautuvan.
•  Käännä avain takaisin kohtisuoraan asentoon 

ja vedä se ulos.
•  Vedä ovenkahvasta.
•  Avaa ovi.

Sulkeminen
•  Sulje ovi.
•  Käännä avainta oikealle, kunnes kuulet salvan 

loksahtavan kiinni.
•  Käännä avain takaisin kohtisuoraan asentoon 

ja vedä se ulos.

Aja vain, kun sisäänkäynti on suljet-
tu.

Sisäänkäynti toimii hätätilanteissa
myös hätäuloskäyntinä. Älä koskaan-
tuki oviaukkoa ulkopuolelta!

Älä käytä hyönteissuojaverkon reu-
nakiskoa apuna noustessasi sisään; 
se saattaa vahingoittua.
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Jaettu ovi
Oven yläosa l ja alaosa k voidaan avata 
ja sulkea erikseen. Tätä varten on avaamisen 
jälkeen avattava oven yläosan l kiinnitys alao-
saan.

Oven yläosan kiinnityksen avaaminen
• Käännä vipua m90° vasemmalle ja aseta se  

kohtisuoraan; näin erotat oven ylä- ja alaosan. 
• Avaa oven yläosa kokonaan ja paina se vaunun 

seinää vasten. Tällöin oven lukitsin n nap-
sahtaa vaunun seinässä olevaan vastakappa-
leeseen o, ja oven yläosa pysyy auki.

• Oven kehys ja alaosa voidaan nyt sulkea yläo-
sasta riippumatta.

2

�
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Tällä tavoin ovi voidaan avata sisältä
päin myös silloin, kun se on lukittu
ulkopuolelta.

Sisäänkäynti sisäpuoli

Avaaminen
• Aseta käsi kahvakoteloon j, vedä vivusta ja 

avaa ovi.

Sulkeminen
• Vedä ovi kiinni.
• Paina lukitusnappia k.  
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Avaaminen
•  Avaa lukko avaimella.
•  Tartu lukitusnappiin peukalolla ja etusormella ja 

paina lujasti yhteen.
•  Käännä luukku auki alaspäin. 

Sulkeminen
•  Käännä luukku ylös.
• Paina yläreunaa oikealta ja vasemmalta, jotta 

kaikki lukitusmekanismit todella loksahtavat 
paikoilleen.

•  Lukitse lukko avaimella.

5.3 Huoltoluukku

Oven yläosan kiinnittäminen
•  Käännä vipua m 90° oikealle ja aseta se taas 

kohtisuoraan; näin kiinnität oven ylä- ja alaosan 
toisiinsa.

•  Sulkeaksesi koko oven paina se kahvasta ke-
hykseenj.

Älä koskaan sulje oven yläosaa 
hyönteissuojaverkon ollessa kiinni. 
Hyönteissuojaverkon on kiinnityksen 
aikana oltava aina auki.

Porras
 
Sisään ja ulos kuljettaessa huomioitavaa
• Aseta porras matkailuvaunun sisäänkäynnin  

eteen.
•  Varmista, että porras on tukevalla alustalla,
 jotta se ei pääse kaatumaan.

Huomioi portaan korkeus ja astu
varovasti tukevalle ja tasaiselle
alustalle.
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5.5 WC:n luukku

�

5.4 Kaasupullokotelon
      luukku

Avaaminen
• Avaa lukko avaimella j.
• Käännä ulos ponnahtanutta nuppia vastapäi 

vään kiinnityksen avaamiseksi ja avaa kaasu- 
pullokotelon luukku.

Sulkeminen
• Sulje kaasupullokotelon luukku.
•  Kiinnitä luukku kääntämällä nuppia myötäpäi-

vään.
•  Lukitse lukko j avaimella.
•  Paina nuppia alaspäin, kunnes se kiinnittyy 

paikalleen.

Huoltoluukku pysyy jatkuvasti tiivi-
inä vain, jos kaikki lukitusmekanismit 
loksahtavat suljettaessa paikoilleen. 
Jos luukkua ei suljeta oikein, se voi 
vääntyä pysyvästi väärään asentoon, 
varsinkin jos matkailuvaunua seisotet-
aan pidempään käyttämättömänä.

Hoida luukun tiivisteitä säännöllisesti 
silikonisuihkeella, jotta luukkua voi 
liikuttaa vaivattomasti ja se toimii 
kunnolla pitkään.

Avaaminen
• Avaa lukko avaimella j.
• Paina nuppia k ja avaa luukku sivulle.

Sulkeminen
• Paina luukkua sivusuunnassa takaisin, kunnes 

se loksahtaa paikalleen.
• Lukitse lukko j avaimella.
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Kattokuorman kohdalla huomioitavaa:
•  Nouse katolle ainoastaan standardisoitujen ja 

sallittujen, tukevien tikkaiden avulla.
•  Kattoa ei ole tarkoitettu kestämään piste-

kuormitusta. Ennen kuin nouset katolle, peitä 
kohta, johon aiot astua, laajalta alueelta. Tarko-
itukseen soveltuvat sileä- ja pehmeäpintaiset 
materiaalit, kuten kova vaahtomuovilevy (esim. 
Styropor).

•  Älä astu liian lähelle kattoluukkuja tai katon 
ilmanvaihtoaukkoja (säilytä vähintään 30 cm:n 
etäisyys).

•  Älä astu keulan ja perän pyöristetyille alueille.

Kattotelineen suurin sallittu koko-
naiskuormitus on 80 kg.

Ole varovainen katolle noustessasi. 
Katto voi olla kosteana tai jäisenä 
erittäin liukas.

5.6 Katto

5.7 Etuteltan ja helman ura
Etuteltan uranauhan voi pujottaa vaunun molem-
milla puolilla sekä keulassa että perässä etutel-
tan uraan.

Tiiviste etuteltan uran alapuolella 
roikkuu etu- ja takapäässä tarkoituk-
sella hieman ulkona etuteltan uran 
takana, jotta sadevesi ja kosteus 
pääsevät kunnolla tippumaan pois. 
Ylimääräistä tiivistettä ei missään 
tapauksessa saa poistaa.

Matkailuvaunun seinien alaosassa on helman 
urat. Helmat on vedettävä uriin aina vaunun 
keskiosasta ulospäin.
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5.8 Polkupyöräteline

Etuteltan kiinnitys

Harjatankopidikkeenä etuteltan kiinnittämiseksi 
turvallisesti matkailuvaunuun käytetään tarkoi-
tukseen erityisesti kehitettyä Vario-Clip-Hobbya. 
Sen voi asentaa ilman ruuveja, ja se on sovitettu 
erityisesti pro.ilikiskon muotoon. Pr ofiilikiskot on 
olennaisista kohdista suojattu paineenkestävällä 
ja kosteutta hylkivällä muovikennorakenteella. 
(katso myös kuva luvussa 14.7)

Hobby-sopimuskumppanisi neuvoo 
mielellään kaikissa etuteltan kiinnity-
stä koskevissa kysymyksissä.

Ajoneuvoyhdistelmän ajokäyttäytyminen muuttuu 
huomattavasti pyörätelineen ollessa kuormattu. 
Ajonopeutta on vastaavasti vähennettävä.

• Hyödynnä sallittu aisapaino kokonaan pyörä-
telineen ollessa kuormattu ja korjaa aisapaino 
tarvittaessa.

•  Vaikka vaunu olisi kuormattu ihanteellisesti, 
kriittinen nopeus laskee merkittävästi.

•  Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa polkupy-
örien turvallisesta kiinnityksestä. Myös ilman 
kuormaa ylös käännetty kuljetusteline on lukit-
tava paikalleen tarkoitukseen varatuilla kiinnitti-
millä.

•  Huolehdi siitä, ettei kuorma peitä vaunun valoja 
kokonaan tai edes osittain.

Pyörätelineen suurin sallittu kuormi-
tus on 50 kg.
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6. Sisäpuolen varusteet

6.1 Ovien ja luukkujen avaaminen ja sulkeminen

Säilytys- ja yläkaapit

Avaaminen
• Paina kahvassa olevaa painiketta j 
 luukun lukituksen avaamiseksi.
• Vedä kahvasta, kunnes luukku on auki.

Sulkeminen
• Paina luukkua kahvasta, kunnes luukku selvä-

sti lukkiutuu.

�

Magneettikiinnikkeillä varu-
stetut kalusteovet

Avaaminen
•  Vedä lujasti kahvasta, kunnes luukku tai ovi on 

auki.

Sulkeminen
•  Paina luukkua (kahvasta) kiinni, kunnes ma-

gneetti saa siitä selvästi otteen.

Vain keittiön yläkaappien luukuissa 
on lisälukitus. Muiden yläkaappien 
luukut sulkeutuvat saranoiden jousi-
voiman ansiosta.

Painokahvalliset kalusteovet 

Pesutilan ovi
• Ovi avataan ja suljetaan painamalla kahvaa. 
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�
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Kierrettävällä nupilla varustetut 
kalusteovet

Vaatekaappi
• Ovi avataan ja suljetaan kiertämällä nuppia.

Painonupilla varustetut veto-
kaapit

Keittiön vetokaappi

Avaaminen
• Paina painonuppia k niin, että nuppi ponnah-

taa ylös.
• Vedä kahvasta l niin, että vetokaappi työntyy 

ulos.

Sulkeminen
• Työnnä vetokaappi kahvasta l kiinni.
• Paina painonuppia k niin, että se lukittuu 

paikalleen ja vetokaappi pysyy kiinni.

Sulje kaikki ovet ja luukut kunnolla
ennen liikkeellelähtöä. Siten vältetään 
niiden tahaton aukeaminen ajon aikana 
ja esineiden putoaminen.
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6.2 Käännettävä TV-kaappi

Mediaoval (mallin mukaan)

Mediaoval on käännettävä tilanjakaja, jota voi 
käyttää sekä baarikaappina että TV-kaappina 
litteille näytöille.

Mediaoval käännetään vetämällä lukituskappa-
leesta j, jota kääntämisen jälkeen taas paine-
taan Mediaovalin lukitsemiseksi paikalleen.

Katkaisin k, josta baarikaapin LED-valaistus 
kytketään päälle ja pois, sijaitsee suoraan Me-
diaovalin alla keittiön �30 V:n pistorasioiden 
vieressä. Baarikaapin valaistusta ei useimmissa 
malleissa voi kytkeä ohjauspaneelista.

�30 V:n pistorasiat sekä television ja vastaanot-
timen antenniliitäntä l sijaitsevat Mediaovalin 
alla keittiön L-osan alarivin ylimmässä lokerossa. 
Kuvassa näkyvä �� V:n pistorasia m on saata-
villa lisävarusteena (ei vakio).�

�

3

4

Mediaovalin on ajon aikana ehdotto-
masti oltava tiukasti lukittuna paikal-
leen.
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6.3 Mediakaappi (mallin mukaan)

Mediakaappi on ulosvedettävä, käännettävä 
tilanjakaja, jota voi käyttää sekä baarikaappina 
että TV-kaappina litteille näytöille.

Kun haluat vetää tilanjakajan ulos, vedä nu-
pista n ja lukita ulosvedetty kaappi nupista 
paikalleen. Mediayksikkö käännetään vetämällä 
lukituskappaleesta j jota �80°:n kääntämisen 
jälkeen taas painetaan yksikön lukitsemiseksi 
paikalleen.

Baarikaapin LED-valaistus kytketään ja sammu-
tetaan ohjauspaneelin painikkeesta 
”Ambiente 3”.

�30 V:n pistorasiat ja TV:n tai vastaanottimen an-
tenniliitäntä lon sijoitettu mediakaapin alapuo-
lelle erilliseen lokeroon.

Mediakaappi on ajon ajaksi vedettävä 
sisään ja lukittava paikalleen.

Sekä TV-kaappien että etuteltan 
ulkopistorasian antenniliitäntöjen joh-
dot kulkevat yhdessä mutta irtonaisi-
na vaatekaapissa, jotta voit järjestää 
TV-laitteiden liitännät yksilöllisesti.

�5

3
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6.4 Pöydät

Pylväspöytä

Laskeminen
•  Käännä vipua j �80°.
•  Laske pöytä alas painamalla pöytälevyä.
•  Käännä vipu j takaisin ja lukitse pöytälevy 

paikalleen.

Kääntäminen
•  Löysää pyälletty ruuvi k.
•  Käännä pöytä haluamaasi asentoon (epäkeski-

sesti).
•  Lukitse pöytä paikalleen kiristämällä ruuvi k.

Kääntöpöytä

Laskeminen
•  Nosta pöytälevyä etuosasta noin 30°.
•  Vedä pöydän jalan alempaa osaa l alaspäin, 

käännä sitä 90° ja aseta se levyn alle.
•  Käännä tukijalat m auki, 90°.
•  Vedä pöytälevy irti ylemmistä seinäkiinnikkeistä 
n.

•  Nosta pöytälevyä etuosasta noin 30° ja ripusta 
se alempiin seinäkiinnikkeisiin.

•  Aseta pöytälevy etureunasta tukijalkojen päälle 
lattialle.

� �

5
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Laskettavaa pöytää ei ole kiinnitetty 
lattiaan. Laske pöytä alas ennen ajoa, 
ja lukitse pyörät paikoilleen mukana 
toimitetuilla kuljetusvarmistimilla.

Laskettava pöytä

Laskeminen
•  Työnnä kahvaa o ylöspäin.
•  Laske pöytälevy kaaressa alas, kunnes kahva 

lukkiutuu paikalleen.

Kääntäminen
•  Pöydän jalat on varustettu 45°:n kulmaan 

asennetuilla pyörillä, joiden avulla pöytää voi 
kääntää keskipisteensä ympäri halutulla taval-
la.

3

4

6
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Muuntaminen
•  Irrota istuintyynyt j ja selkäpehmusteet k.
•  Laske pöytä alas.
•  Aseta istuintyyny vuoteelle ja vedä yhteen pöy-

dän keskiosaan saakka.
•  Täytä aukot selkäpehmusteilla seuraavasti: 

käännä selkäpehmusteet k ympäri ja ase-
ta ne alustalle paksu sivu etu- tai lisäseinää 
vasten.

•  Ajoneuvoissa, joiden leveys on �,5 m, asete-
taan lisäpehmuste l täyttämään jäljelle jäävä 
aukko.

6.5 Istuinten muuntaminen vuoteiksi 

Yöpymistä varten istuinryhmät voidaan muuntaa
vuoteiksi.

Varmista, että pöytälevy, penkit,
ulosvedettävät osat ja pehmusteet on 
kiinnitetty kunnolla, jotta mitään ei
pääse putoamaan.

Sitz quer/ hinten

Rücken rechts

Sitz rechts
Sitz links

Rücken links

�

�

3

�

Oik.puol. istuin

Oik.puol. selkänoja

Oik.puol. istuin

Vas.puol. istuin

Vas.puol. selkänoja
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Vuoteiden leventäminen ajoneuvoissa, 
joissa on sivuistuinryhmä

•  Avaa painamalla painonuppia m.
•  Laske päätylevy n varovasti lattialle.
•  Aseta levennysosa o vaakasuoraan tai nosta 

sitä pitkältä sivulta hieman ylemmäs.
•  Nosta päätylevyä n n. 60° ylöspäin ja laske 

levennysosaa o alaspäin, kunnes osat tuke-
vat toisiaan.

• Lastensänkyjen kohdalla olevat ikkunat eivät  
voi  aueta vahingossa. Näin estetään tehok 
kaasti lapsia putoamasta.

Ota huomioon putoamisvaara, jos 
pienet lapset käyttävät ylävuodetta. 
Pikkulapsia ei pidä koskaan jättää 
yksin matkailuvaunuun.

6.6 Lastensängyt

Ylävuoteella suurin sallittu paino on 
�5 kg.

5

4

6
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Ulospäin aukeavat ikkunat

Avaaminen
•  Käännä salvat ylös.
•  Paina ikkunaa ulospäin haluttuun asentoon,
 kunnes se loksahtaa kuuluvasti. Ikkuna pysyy
 automaattisesti tässä asennossa.

Sulkeminen
•  Nosta ikkunaa kevyesti, jotta kiinnitys irtoaa.
•  Sulje ikkuna.
•  Käännä salvat vaakasuoraan.

6.7 Ikkunat

Lastensänkyjen kohdalla olevat ikkunat 
eivät voi aueta vahingossa. Näin es-
tetään tehokkaasti lapsia putoamasta.
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6.8 Kattoluukut

Suuri kattoluukku

Luukun avaaminen
Huolehdi ennen luukun avaamista siitä, että 
luukun yläpuolella on tilaa. Luukun suurin mah-
dollinen avautumiskulma on 60°.

• Vie kätesi kampitaskun aukkoon ja käännä 
kampi käyttöasentoon. Kääntämällä kampea 
myötäpäivään voit nyt avata luukun haluamaasi 
asentoon. Kun suurin mahdollinen avautumis-
kulma on saavutettu, tunnet selvän vastuksen.

Luukun sulkeminen
• Käännä kampea vastapäivään, kunnes luukku 

on kiinni ja tunnet vastuksen. Luukun ollessa 
suljettu kammen voi taas kääntää kampitas-

 kuun. Jotta luukku on varmasti lukittu, kampi 
on oltava käännettynä kampitaskuun.

Turvaohjeita

• Älä avaa kattoikkunoita kovalla 
tuulella/rankassa vesisateessa/ra-
esateessa tms. tai ulkolämpötilan 
ollessa alle –�0°C.

• Älä avaa kattoluukkuja pakkasella 
tai lumisateen jälkeen väkisin, tai 
saranat ja avausmekanismi saatta-
vat murtua.

• Poista ennen avaamista lumi, jää 
ja suuremmat epäpuhtaudet. Ota 
huomioon ikkunan tilantarve, kun 
avaat sen puiden alla, autotallissa 
tms.

•  Älä astu kattoikkunan päälle.
•  Sulje ja salpaa kattoikkuna ennen 

liikkeellelähtöä. Avaa hyönteissuo-
javerho ja laskosverho (lepotila).

•  Voimakkaassa auringonpaisteessa 
pimennysverhoa ei saa sulkea kuin 
¾:n verran, sillä muuten vaarana 
on ylikuumeneminen.

Pakkoilmanvaihtoaukkojen on oltava 
aina auki. Älä koskaan sulje tai peitä 
pakkoilmanvaihtoaukkoja!
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Pieni kattoluukku

kun avaaminen
• Kattoluukun voi nostaa ylös ajosuunnan va-

staisesti kolmeen eri asentoon. Paina sivussa 
olevaa lukitusnappia, vie kattoluukku säätö-
kahvasta haluttuun asentoon ja loksauta pai-
kalleen. Suurin mahdollinen avautumiskulma 
on 50°.

Luukun sulkeminen
•  Irrota säätökahva pykälästä ja sulje kattoluuk-

ku. Luukku on automaattisesti lukittu, kun se 
on kokonaan kiinni.

Älä päästä pimennys- ja hyttysverhoa 
kelautumaan itsestään niitä avatessasi 
tai sulkiessasi!

Pimennysverho ja hyönteissuo-
javerhot
Pimennys- ja hyttysverhot on sijoitettu
ikkunakehykseen. Pimennysverhon voi vetää 
portaattomasti haluttuun asentoon.

Pimennysverhojen sulkeminen
• Vedä pimennysverho reunalistasta haluttuun 

asentoon ja päästä sitten irti.
 Rullaverho lukittuu tähän asentoon.

Pimennysverhojen avaaminen
• Vedä pimennysverhoa reunalistasta kevyesti 

alas- tai ylöspäin, niin että verho laskostuu 
loppuasennossa kokonaan kasaan.

Hyttysverhon sulkeminen
•  Vedä hyttysverho reunasta täysin alas ja
 päästä se irti. Rullaverho lukittuu tähän asen-

toon.

Hyttysverhon avaaminen
•  Vedä hyönteissuojaverhoa reunasta
   hieman alaspäin ja nosta se sitten ylös.
   Rullaverho kiertyy automaattisesti ylös.
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Pimennysverho 
Vedä laskosverhon reunalista portaattomasti 
haluttuun asentoon tai kunnes salpa loksahtaa 
hyönteissuojaverhon reunalistaan. 
 
Hyönteissuojaverhon sulkeminen / avaa-
minen
Vedä hyönteisrullaverhon reunalistaa laskoskan-
kaan reunalistaa vastaan, kunnes salpa loksaht-
aa paikalleen reunalistoihin.

Kun matkailuvaunua ei käytetä, rulla-
verhojen ja laskosverhojen on oltava 
avatut, jottei niihin tule vaurioita. 

Katon tuuletusluukku

Katon tuuletusluukun voi avata yhdeltä tai mo-
lemmilta puolilta.

Avaaminen
•  Paina pikasuljinta tuuletusluukun sisäosaan 

päin. Paina samalla kahvasta luukkua ylöspäin.

Sulkeminen
•  Vedä tuuletusluukkua molemmista kahvoista 

lujasti alaspäin, kunnes molemmat pikasulki-
met loksahtavat kiinni.

Hyönteissuoja- ja pimennysver-
ho

Kun hyönteissuojaverho on kiinni ja lukittu pai-
kalleen pimennysverholla, voi pimennysverhon 
silti sulkea. Kun pimennysverho suljetaan, 
hyönteissuojaverho seuraa mukana.

Sulkeminen
•  Paina lukitsinta katon tuuletusluukun ulkoreun-

aa kohti.
•  Vedä verhoa kahvasta vastakkaisen verhon 

kahvaan saakka ja anna loksahtaa paikalleen.

Avaaminen
•  Paina kahvaa reunoista yhteen. Lukitus vapau-

tuu.
•  Palauta verho kahvasta hitaasti paikalleen.
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7. Sähköjärjestelmä

7.1 Turvaohjeet HOBBY-matkailuvaunujen sähköjärjestelmä on 
asennettu voimassa olevien määräysten ja nor-
mien mukaan.

Huomioitavaa:

Sähkölaitteiden turvaohjeita ja varoi-
tuksia ei saa poistaa..

Kiinteiden sähkölaitteiden, kuten 
sulakekeskusten, virtalähteiden jne. 
asennustiloja ei saa käyttää lisävara-
stotiloina..

Matkailuvaunua ei vakiomallisena ole 
tarkoitettu sisäiseen akkusyöttöön 
(omavaraisuuskäyttöön).

Sähköjärjestelmään liittyviä töitä 
saavat tehdä ainoastaan valtuutetut 
asennusliikkeet.
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7.2 Ohjauspaneeli 
Pääkytkintoiminto
• Kun matkailuvaunu on kytketty ensimmäisen 

kerran �30 V:n verkkoon, on painettava pää-
kytkintä tai mitä tahansa muuta toimintopaini-
ketta kaikkien ��V:n laitteiden ja järjestelmän 
kytkemien �30 V:n laitteiden ( esim. lämminve-
sivaraajan ja lattialämmityksen) aktivoimiseksi.

• Kun järjestelmä on käytössä, pääkytkimen 
lyhyt painallus sammuttaa valaistuksen koko-
naan. Kaikki jatkuvassa käytössä olevat 

 �� V:n laitteet (esim. vesijärjestelmä, jääkaapin 
ohjaus, lämmityspuhallin) pysyvät aktivoituina. 
Järjestelmä tallentaa muistiin käynnissä olleet 
laitteet, jotka voidaan aktivoida jälleen paina-
malla pääkytkintä uudelleen.

• Jos pääkytkintä painetaan vähintään neljä se-
kuntia järjestelmän ollessa käynnissä, aktivoi-
tujen laitteiden lisäksi myös �� V:n järjestelmä 
kytkeytyy kokonaan pois päältä (omavaraisis-
sa matkailuvaunuissa akun lataus ei tällöin 
keskeydy).

Jääkaappi kytkeytyy automaattisesti 
�� V:n käytölle, kun vetoauton moot-
tori käynnistetään, ilman pääkytki-
men painamista. Kaikki muut �� V:n 
laitteet on aktivoitava pääkytkimestä, 
kun käytössä on vetoauton akku.

Laitteiden ja valaisimien kytkennät
• Lamput, lämminvesivaraaja ja mahdollinen lat-

tialämmitys voidaan kytkeä painamalla kutakin 
painiketta.

• Katto- ja seinävalaisimia voi himmentää paina-
malla vastaavaa painiketta pidempään.

• Lisäksi jopa kolmea erilaista valaistustun-
nelmaa (Ambiente), jotka on tehtaalla mukau-
tettu yksilöllisesti kuhunkin malliin, voi ohjata 
vastaavista painikkeista (Ambiente � -3).

Näytöt
• Vesisäiliön täyttöasteen näyttö ja myös yhdi-

stetty vesisäiliön täyttöasteen ja akkujännitteen 
näyttö �� V:n ajoneuvossa (erikoisvaruste) 
aktivoidaan painamalla vastaavia painikkeita. 
Skaalan valodiodit osoittavat täyttöastetta/jän-
nitettä.

Vakio-ohjauspaneeli

Lämminvesivaraaja Vesisäiliön täyttöasteen näyttö

Vesi

12 V:n / omavaraisuusjärjestelmän 
ohjauspaneeli (erikoisvaruste)

Kattovalaisin

Keittiövalaisin

Seinävalaisin

Valaistustunnelma 3

Etuteltan valaisin

Valaistustunnelma 2

Valaistustunnelma 1

Lattialämmitys

Lämminvesivaraaja
Vesisäiliön 
täyttöasteen 
näyttö

Akku/Vesi

Akun jännitteen näyttö

Lataustilan 
näyttö

Kattovalaisin

Keittiövalaisin

Seinävalaisin

Valaistustunnelma 3

Etuteltan valaisin

Valaistustunnelma 2

Valaistustunnelma 1

Lattialämmitys

Pääkytkin

Pääkytkin
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•  Lataustilan näyttö (vain omavaraisuusjärjestel-
mässä) osoittaa akun kulloisenkin lataustilan.

 

punainen valo vilkkuu:
Akkua ei ole kytketty tai se on tyhjentynyt; akku 
ei lataudu. Latauksen voi käynnistää painamalla 
latauksensäätimen aktivointipainiketta.
punainen valo palaa:
Akku on tyhjä ja latautuu.
keltainen valo palaa:
Akku on ylläpitolatauksessa.
vihreä valo palaa:
Akku on ladattu.

Vuoteen sivupaneeli
•  Vuoteen vasemmalla ja oikealla puolella olevien 

kohdevalojen kytkeminen ja himmentäminen.
•  Kattovalaisimen kytkeminen ja himmentäminen 

(keskimmäinen painike).

Pesutilan sivupaneeli
•  Vasemmalla: WC:n yläpuolisten upotettujen 

kohdevalojen kytkentä
•  Keskellä: malleissa, joissa on sivupesutila ja 

lämminvesilämmitys: tehopatterin kytkentä. 
Muuten: ei toimintoa

•  Oikealla: pesutilan valaisimen kytkentä

Kaukosäädin (erikoisvaruste)
•  Kaukosäätimellä voit käyttää kuutta ohjauspa-

neelin toiminnoista.

Käytössä olevan akun kapasiteetin 
säästämiseksi paina kaukosäätimen 
nappeja vain niin kauan, kunnes ha-
luttu toiminto on suoritettu.

Lisäohjeita saat valmistajan erillisestä 
käyttöohjeesta.

 

Vuode vasemmalla Vuode oikealla

Seinävalaisin Kattovalaisin

Pääkytkin Etuteltan valaisin
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7.3 Sähköjärjestelmä

Sähkönsyöttö verkkoliitännän 
kautta
Matkailuvaunu on liitettävä verkkoon vaunun 
sivuseinään sijoitetun �30 V:n CEE-syöttöpistok-
keen avulla.

Liitäntä
•  Kytke irti liitäntä vetoautoon (�3-napainen pi-

stoke).
•  Kytke automaattisulake mpois päältä paina-

malla vipu n alas.
•  Tartu ulkopistorasian suojuksen alaosaan j ja 

käännä se ylös.
•  Kierrä jatkojohto kokonaan auki, aseta pistoke 
k pistorasiaan ja paina se paikalleen.

•  Kytke automaattisulake mtaas päälle.

Liitännän irrottaminen
•  Kytke automaattisulake mpois päältä paina-

malla vipu n alas.
•  Paina ulkopistorasian vipu l alas.
•  Vedä CEE-pistoke k irti.
•  Paina suojusta j alas, kunnes se loksahtaa 

paikalleen.

�30 V:n järjestelmä on suojattu kaksinapaisella 
�3 A:n automaattisulakkeella m, joka sijaitsee 
vaatekaapissa. (Poikkeuksen muodostavat tässä 
erikoisvarusteet, kuten Ultraheat, lämminvesi-
lämmitys jne. Näiden käyttöä varten asennetaan 
ylimääräinen kaksinapainen �6 A:n sulake.) Täs-
sä tapauksessa molemmat sulakkeet on kytket-
tävä päälle.

Matkailuvaunuun saadaan virtaa seuraavien 
liitäntöjen kautta:
-  �30 V:n verkkoliitäntä 50 Hz.
-  Vetoauton kautta käytettäessä �3-napaista 

pistoketta (rajallinen toiminnan laajuus).
-  Kiinteän vara-akun kautta (lisävaruste). Kaikki 

�� V:n sähkölaitteet, kuten valaistus, vesijärje-
stelmä jne. ovat käytettävissä.

�

�

3

�

5

Ulkoinen �30 V:n virransyöttö on 
suojattava vikavirtasuojakytkimellä 
(FI-kytkin).
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Verkkoliitännän kohdalla huomioitavaa
• Matkailuvaunun saa liittää �30 V:n verkkoon 

vain korkeintaan �5 m pitkällä jatkojohdolla 3 x 
�,5 mm�, varustettu CEE-pistokkeella ja jatko-
pistorasialla.

• Matkailuvaunun �30 V:n verkko on tarkoitettu 
�300 W:n kokonaisottoteholle. Kun verkkoon 
liitetään lisälaitteita, kuten esimerkiksi veden-
keitin, on huomioitava, ettei tätä tehoa saa ylit-
tää, ottaen huomioon käytössä olevat laitteet, 
kuten jääkaappi, lämminvesivaraaja jne.

Vetoauton akkuvirran käyttö
Ajon aikana vetoauton akku hoitaa �� V:n lait-
teiden virransyötön, jos vetoauton �3-napaisen 
pistokejärjestelmän kosketin 9 on kytketty.
Keskeytä �� V:n jännitteen syöttö ohjauspaneelin 
pääkytkimestä ajon ja pitempien taukojen ajaksi, 
jottei ajoneuvon akku tyhjene.
Jääkaappi toimii �� V:n käytöllä ainoastaan veto-
auton moottorin ollessa käynnissä. �3-napaisen 
pistokkeen koskettimet �0 ja ��.

Vetoauton akkua käytettäessä voi-
daan sähkönkulutuksen rajaamiseksi 
kytkeä ohjauspaneelista päälle sama-
naikaisesti korkeintaan kolme mat-
kailuvaunun sähkölaitetta (poikkeus: 
omavaraisuuspaketti lisävarusteena).

Kytke vetoauton sähköjärjestelmä 
aina irti matkailuvaunusta ennen pien-
jännitesyötön kytkemistä vaunuun.

13-napaisen pistokkeen kytkentäkaavio 
(Jäger-järjestelmä)

Jos verkkokäytössä käytetään kaa-
pelikelaa, se on ehdottomasti kier-
rettävä täysin auki induktion aiheut-
taman lämpenemisen ja mahdollisen 
tulipalon välttämiseksi.

Jos matkailuvaunuusi on asennettu 
FI-suojakytkin (erikoisvaruste), sen 
toiminta on tarkistettava säännöllise-
sti tarkistuspainiketta painamalla.

Kontakti  Virtapiiri

 �  Suuntavilkku, vasen
 �  Sumutakavalo
 3  Maa (virtapiireille �–8)
 �  Suuntavilkku, oikea
 5  Oikea takavalo, ylä- ja alaäärivalo 
 ja rekisterikilven valo
 6  Jarruvalot
 7  Vasen takavalo, ylä- ja alaäärivalo 
 ja rekisterikilven valo
 9  Virran syöttö (jatkuva virta)
�0  Virran syöttö (virtalukolta ohjattu)
��  Maa virtapiirille �0
��  Maa perävaunun tunnistukselle
�3  Maa virtapiirille 9
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Lisäakun käyttö 
(omavaraisuuspaketti)

Lisäakun käyttö ja lataus
Jos matkailuvaunua ei ole liitetty �30 V:n virran-
syöttöön, lisäakku syöttää vaunun verkkoon �� 
V:n tasajännitettä. Koska akun kapasiteetti on 
rajallinen, sähkölaitteita ei pitäisi käyttää pitkään 
ilman akun latausta tai �30 V:n verkkoliitäntää. 
Akku latautuu latauksensäätimen avulla kol-
mesta mahdollisesta syöttölähteestä (�30 V:n 
verkkoliitäntä, vetoauton latausgeneraattori tai 
mahdollinen aurinkopaneeli). Syöttölähde, jonka 
syöttöjännite on suurin, antaa latausvirran ky-
tkettyyn akkuun. Akun lataus tapahtuu eri vai-
heissa, joista kertoo ohjauspaneelin lataustilan 
näytön valvonta-LED (katso 7.� Ohjauspaneeli). 
Kulloinenkin akkujännite näkyy ohjauspaneelin 
LED-ketjussa.

•  Vaunuun saa asentaa ainoastaan 
akkuja, joissa on sidotut elektro-
lyytit (geeliakkuja), ja vain tehtaalla 
määrättyihin paikkoihin.

•  Asennettua geeliakkua ei saa avata.
•  Käytä lisäakkua vaihtaessasi ainoa-

staan akkuja, joiden tyyppi ja kapa-
siteetti ovat samat kuin edellisessä.

•  Ennen kuin kytket lisäakun navat 
irti tai kiinni, irrota sähköliitos veto-
autoon ja kytke pois päältä �30 V:
n virransyöttö, �� V:n virransyöttö 
sekä kaikki sähkölaitteet.

•  Ennen sulakkeiden vaihtoa on 
latauksensäädin kytkettävä jännit-
teettömäksi.

•  Ennen viallisen sulakkeen vaihtoa 
on korjattava sen laukeamisen ai-
heuttanut vika.

•  Sulakkeet saa korvata ainoastaan 
sulakkeilla, joilla on sama ampeeri-
arvo.

•  Latauksensäätimen riittämätön 
ilmanvaihto aiheuttaa latausvirran 
pienenemisen.

•  Latauksensäätimen kotelon pinta 
voi kuumentua käytössä.

Kattovalaisin

Keittiövalaisin

Seinävalaisin

Valaistustunnelma 3

Etuteltan valaisin

Valaistustunnelma 2

Valaistustunnelma 1

Lattialämmitys

Lämminvesivaraaja
Vesisäiliön 
täyttöasteen 
näyttö

Akku/Vesi

Akun jännitteen näyttö

Lataustilan 
näyttö

Pääkytkin
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7.4 Matkailuvaunun 
      verkko

Vaihtokytkentä akkukäytöstä verkkokäyttöön 
tapahtuu automaattisesti heti, kun verkkoliitäntä 
on tehty.

Virransyöttöyksikkö muuttaa muuntimen avul-
la ulkoisen verkkojännitteen �� V:n laitteiden 
käytettäväksi.

Matkailuvaunun kaikki valaisimet ovat �� voltin 
valaisimia. Vain suuret sähkölaitteet, kuten läm-
minvesivaraaja, lattialämmitys ja ilmastointilaite 
ovat �30 voltin laitteita.

•  Lataa lisäakkua ennen jokaista mat-
kaa, heti jokaisen matkan jälkeen ja 
ennen jokaista väliaikaista seisokkia 
vähintään �0 h.

•  Käytä matkoilla jokainen tilaisuus 
akun lataamiseen.

•  Tietyn käyttöajan ja alhaisten läm-
pötilojen jälkeen akku menettää 
kapasiteettia.

•  Akku latautuu vain, jos sen jännite 
on vähintään 8 V. Tämän arvon 
alittuessa vilkkuu ohjauspaneelin 
punainen valvonta-LED.

•  Lisätietoja latauksensäätimen eril-
lisessä käyttöohjeessa.



07-8

Sulakejärjestys
Yksittäisten sisäisten virtapiirien sulakkeet on 
sijoitettu valonsäätömoduuliin. Sulakejärjestys on 
seuraava (vasemmalta oikealle):
Joidenkin mallien kohdalla järjestyksessä voi olla 
pieniä eroja.

Virtapiiri 1 (15 A):
Lastensänkyjen valaisimet, vaatekaapin valaisin 
(vain WLU), etuteltan valaisin, seinävalaisimet, 
kattovalaisin, vuodevalaisimet

Virtapiiri 2 (15 A):
Lastensänkyjen valaisimet

Virtapiiri 3 (15 A):
Vaatekaapin valaisin, vuodevalaisin vasen (vain 
WLU), Ambiente �, keittiö, suihku

Virtapiiri 4 (15 A):
Puhallin, pesupöytä, Ambiente 3, Ambiente �

Virtapiiri 6 (7,5 A):
Vesijärjestelmä, Porta Potti, jääkaapin valaisin

Vaihda vialliset sulakkeet vain, jos 
vian aiheuttaja on tiedossa ja kor-
jattu.

Matkailuvaunussasi on lisäksi yhdistetty etutel-
tan ulkopistorasia ja antenniliitäntä (De Luxe 
–erikoisvarustuksessa).
Siihen voit liittää esim. etuteltassa olevan tele-
vision. Sisäänrakennettua antenniliitäntää voi 
käyttää halutun johdotuksen mukaan joko tulo- 
tai lähtöpesänä. Lisätietoja saat Hobby-sopimus-
kumppaniltasi (katso myös 6.2).
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7.5 Kytkentäkaavio Ulkopuoli
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7.6 Kosketinkaavio Valonsäätöjärjestelmä

Keittiö

Pääpaneeli

Radio

Vuode

Vuode

Kylpyhuone

Plus virransyöttö �

Maa 
virransyöttö 

Sulakkeet �5A

Lastensänky 

Valaisimet

Lastensänky 
� 

Valaisimet

Vaatekaappi 
5 

Valaisimet

6 
Puhallin Vesi-

 7 j

ärjestelmä

�0 
WLU:ssa 

vuode 
vasen

Porta 
Potti 

�3 
WLU:ssa

 Vaatekaapin 
valo II

Vaatekaappi 
Kattojohto 

Vaatekaappi 
Kattojohto 

�5  

Vaatekaappi 
Kattojohto 

�6  

Etuteltan 
valo 
�8

Pesupöytä 
�3

Ambiente Ambiente Keittiö
 �6 

Ambiente 
3a 
��

Ambiente 

Ambiente Ambiente 

Ambiente Ambiente 

Suihku 
�7

Seinävalaisin 
himmennin 

30   Kattovalaisin 
himmennin 

3�  

Seng 
højre  

dæmper    

Vuode 
vasen 

himmennin 
33  

Lämminvesivaraaja

Gulvvarme

Lattialämmitys

Syöttöjohto

230V:n alue
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7.7 Matkailuvaunun valaistus

Nurkkahylly:
Kohdevalo k ja integroitu valaisinpylväs l 
voidaan kytkeä erikseen.

Kiertävät upotetut kohdevalaisimet j istuinryh-
män kohdalla

IEpäsuora valaistus m yläkaappien yläpuolella:
Himmennettävät seinävalaisimet n:
Himmennettävä kattovalaisin o:

�

�

3

�5 6 5
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Epäsuora valaistus p ikkunoiden yläpuolella 
pääistuinryhmän kohdalla

Keskiosan istuinryhmän (eri malleja) kattovalaisi-
men voi kytkeä manuaalisesti suoraan lampusta.

Ovaali lamppu q tai keittiölamppu keittiön työ-
tason yläpuolella:

Vaatekaapin valo r kytkeytyy päälle sisäänra-
kennetusta kosketuskytkimestä, kun kaapin ovet 
avataan (ei voida kytkeä ohjauspaneelista). LED-
lamppu toimii patterilla. Vedä ennen ensimmäistä 
käyttöä patterin kontakteja suojaava muovi irti.

Vaatekaapin valo toimii kahdella 
3V:n litiumnappiparistolla, kokoa 
CR �0�5, jotka tarvittaessa voidaan 
vaihtaa lampun sivulla olevan loke-
ron kautta.

8

9

77
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Lastensängyn lamppu kytketään päälle ja pois 
päältä nallen käännettävästä „nenästä“.
Lampun voi himmentää ja asettaa yövalaistus-
tilaan („siniset korvat“). Lamppua ei voi kytkeä 
ohjauspaneelista. Yövalaistus voidaan kytkeä 
erikseen päälle ja pois päältä lastensängyn lam-
pun alapuolelle sijoitetusta kytkimestä.

Etuteltan valo kytketään ohjauspaneelista.

Etuteltan valon on oltava tieliikentees-
sä sammutettuna.

Kun perävaunun pistorasia on liitetty vetoautoon 
asianmukaisesti, Hobby-valonsäätöjärjestelmä 
kytkee etuteltan pistorasiasta automaattisesti 
virran pois, kun matkailuvaunun sähköjärjestel-
mä liitetään vetoautoon �3-napaisen pistokkeen 
kautta.  
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8. Vesi
8.1 Yleistä Matkailuvaunusi koko vesijärjestel-

mä on valmistettu suureksi osaksi 
juomavesi- ja osittain elintarvikekäyt-
töön hyväksytyistä materiaaleista. On 
kuitenkin suositeltavaa arvioida jär-
jestelmään otettu vesi ennen käyttöä 
erittäin kriittisesti.

Yleisiä ohjeita
•  Elintarvikkeita käsiteltäessä on aina käytettä-

vä juomavedeksi kelpaavaa vettä. Tämä pätee 
myös käsien pesuun ja elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksissa olevien tarvikkeiden puhdistuk-
seen.

•  Moitteettoman vedenlaadun varmistamiseksi 
vesi pitäisi, jos mahdollista, ottaa suoraan julki-
sesta juomavesiverkosta.

•  Puutarhaletkuja, kastelukannuja ja vastaavan-
laisia juomavedelle sopimattomia materiaaleja 
ei pidä missään tapauksessa käyttää vaunun 
vesijärjestelmän täyttämiseen.

•  Kun matkailuvaunu on pidempään poissa käy-
töstä, koko vesijärjestelmä on tyhjennettävä 
täydellisesti.

• Ennen käyttöönottoa ja pitkien seisonta-aikojen 
jälkeen vesijärjestelmä on huuhdeltava peruste-
ellisesti. Jos huomaat epäpuhtauksia, desin.oi 
materiaali tarkoitukseen soveltuvilla ja hyväksy-
tyillä aineilla.

Vesijärjestelmän toiminta

Keittiöön ja WC-tilaan saadaan puhdasta vettä
uppopumpun avulla. Uppopumppu toimii
sähköisesti:
- Kun matkailuvaunu kytketään pistokkeella
 vetoauton �2 V:n akkuun
-  Kun matkailuvaunu kytketään muuntajan
 kautta 230 V:n verkkovirtaan
- Omavaraisuuskäytössä (erikoisvarustus) asenne-

tun lisäakun avulla. 

Uppopumpun suhteen huomioitavaa
•  Uppopumppu soveltuu käytettäväksi vain
 vedelle.
•  Uppopumppu kestää lyhytaikaisesti enintään
 60 °C:n lämpötiloja.
•  Kuivakäyttöä on vältettävä.
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8.2 Säiliöt

Pyörillä vedettävä jätevesisäiliö

Pyörillä kulkeva jätevesisäiliö m voidaan työntää 
matkailuvaunun alle tämän ollessa pysäköitynä. 
Siihen kerääntyy jätevesi. Säiliön tilavuus on 22 
litraa. Jätevesisäiliötä voi kuljettaa pyörillä, ulos 
vedettävästä kuljetuskahvasta n, sen tyhjen-
tämiseksi tarkoitukseen varatussa tyhjennyspai-
kassa.

4

5

Kiinteä puhdasvesisäiliö

Säiliön j tilavuus on 25 tai 50 l (mallin mukaan).

Säiliö täytetään puhtaalla vedellä sivuseinän 
täyttöliitännän k kautta.

Puhtaan veden täyttöliitäntä on merkitty rungon 
alareunaan sinisellä peitekannella ja vesihanan 
symbolilla. Peitekansi avataan ja suljetaan vau-
nun ulkopuolisten luukkujen lukkoihin ja sisään-
käyntiin tarkoitetulla avaimella.

Jos säiliö on liian täynnä, ylimääräinen vesi valuu 
ulos vaunun alapuolella sijaitsevan ylivuotovent-
tiilin l kautta.

Veden voi valuttaa säiliöstä kääntämällä ylivuoto-
putken l irti.

�

3

2

3

• Pumppu on suojattava jäätymiseltä.
•  Voimakkaat iskut ja kolhut sekä hyvin likainen
 vesi saattavat rikkoa pumpun.
• Pumpun suurin kuljetusteho on 8,5 l/min.
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8.3 Vesihuolto 

Tyhjennä jätevesisäiliö ennen ajoa ja 
kiinnitä se sitten paikalleen kaasupul-
lokotelossa olevalla vyöllä.

Tyhjennä jätevesisäiliö, jos lämpötila 
voi laskea pakkasen puolelle..

Älä koskaan laske kiehuvaa vettä 
pesualtaan viemäriin. Se voi johtaa 
vaurioihin ja vuotoihin jätevesijärje-
stelmässä..

Tyhjennä jätevesisäiliö ainoastaan 
tyhjennyspisteissä, leirintäalueilla tai 
erityisesti tarkoitukseen osoitetuilla 
tyhjennyspaikoilla.

4

Ajon aikana jätevesisäiliö m voidaan säilyttää
kätevästi kaasupullokotelossa.

Vesijärjestelmän täyttäminen
•  Aseta matkailuvaunu vaakasuoraan asentoon.
•  Kytke pääkytkin ohjauspaneelista (paina väh. 4 

s).
•  Sulje lämminvesivaraajan tyhjennysventtiilit.
•  Sulje kaikki vesihanat.
•  Täytä vesisäiliö puhtaan veden täyttöliitännä-

stä.
•  Käännä kaikki vesihanat asentoon ”lämmin” ja 

avaa ne. Vesipumppu käynnistyy.
•  Jätä vesihanat niin pitkäksi aikaa auki, että vesi 

valuu hanoista ilman kuplia. Vain näin varmi-
stat, että myös lämminvesivaraaja on täytetty 
vedellä.

•  Käännä kaikki vesihanat asentoon „kylmä“ ja 
jätä ne auki. Kylmän veden johdot täyttyvät 
vedellä.

•  Jätä vesihanat niin pitkäksi aikaa auki, että vesi 
valuu hanoista ilman kuplia.

•  Sulje kaikki vesihanat.
•  Sulje täyttöliitäntä.

Puhdasvesisäiliön täyttöasteen voi 
tarkistaa ohjauspaneelista painamalla 
painiketta. 
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Veden otto
• Vesi sekoitetaan valittuun lämpötilaan
 sekoittimen / esisekoitinventtiilin asennon
 mukaan.

Vesijärjestelmän tyhjentäminen
•  Katkaise vesipumpun virransyöttö painamalla 

pitkään (4 s) ohjauspaneelin p pääkytkintä.
•  Avaa kaikki vesihanat q keskiasentoon.
•  Ripusta käsisuihku ylös suihkuasentoon.
•  Avaa lämminvesivaraajan tyhjennysventtiilit o.
•  Kierrä tulppa irti puhdasvesisäiliön j puhdi-

stusaukosta.
•  Käännä puhdasvesisäiliön ylivuotoputki l irti.
•  Irrota vesisäiliön tulppa. Ota vesipumppu ulos 

ja pidä sitä ylhäällä, kunnes vesijohdot ovat 
täysin tyhjät.

•  Tarkista, että säiliö, lämminvesivaraaja, hanat 
ja johdot ovat täysin tyhjät. Tarvittaessa puhalla 
johtoihin jäänyt vesi paineilmalla ulos (kork. 0,5 
bar).

•  Aseta ylivuotoputki ja vesipumppu takaisin 
vesisäiliöön ja sulje aukot.

•  Jätä vesihanat q ja tyhjennysventtiilit oauki.

Vedenlämmitys
•  Käynnistä lämminvesivaraaja ohjauspaneelista. 

Termostaatti säätää 230 V:n virransyötön avulla 
veden lämpötilaksi 55 ºC .

•  Lämminvesivaraajan tilavuus on noin 5 litraa.
•  Ilmalämmityksen aikana lämminvesivaraajan 

vesi lämpenee lisäksi, omavaraisuuskäytössä 
ainoastaan, lämmityksen kiertoilman avulla.

Lämminvesivaraajan yhteydessä
huomioitavaa
•  Kytke laite pois päältä, kun matkailuvaunua ei      

käytetä.
•  Tyhjennä varaaja, jos se on vaarassa jäätyä.
 Jäätynyt vesi voi halkaista varaajan!
•  Jos lämminvesivaraaja liitetään suurempaan
 vesijohtoverkkoon tai sen kanssa käytetään

Lämminvesijärjestelmän kaavio

8

7

6

6
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 voimakkaampaa pumppua, on asennettava
 paineenalennin. Lämminvesivaraajan paine saa 

olla korkeintaan �,2 bar. Kylmän veden
 tulojohtoon j on lisäksi asennettava varo-/
 poistoventtiili.

Lämminvesivaraajaa ei saa käyttää 
sähköisesti, jos sen sisällä ei ole 
vettä.

Tutustu myös valmistajan erilliseen 
käyttöohjeeseen.



08-6

8.4 Huuhdeltava WC
1

2

3

4
XAM

5

WC:nvalimistelutoimet

�.  Avaa huoltoluukku matkailuvaunun ulko-
seinässä.

2.  Käännä WC:n jätesäiliön tyhjennysliitäntää 
90 astetta ja irrota vesisäiliön jatke (sijaits-
ee tyhjennysliitäntää lähinnä olevan kahvan 
alla).

3.  Käännä täyttösuppiloa ulospäin, irrota kansi 
ja aseta jatke täyttösuppiloon. Kaada vesi-
säiliöön ilmoitettu määrä Thetford-käymälä-
nestettä. Aineen avulla huuhtelusta tulee 
parempi ja puhdistavampi, ja se pitää veden 
puhdasvesisäiliössä raikkaana.

4.  Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä.

Huolehdi siitä, ettei vesi nouse täyt-
tösuppiloon asti.
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4
XAM

5

6 

7

8

9

5.  Irrota jatke ja aseta se takaisin alkuperäiseen 
asentoonsa WC:n jätesäiliön sivulle.

 

6.  Irrota jätesäiliö vetämällä varmuuskahvaa 
ylöspäin.

7.  Vedä jätesäiliötä ulospäin rajoittimeen asti. 
Kallista säiliötä hieman ja vedä se sitten ko-
konaan ulos.

8.  Aseta säiliö pystyyn ja käännä poistoliitäntä 
ylös.

9.  Kierrä kansi, jonka sisäpuolella on annoste-
lukuppi, irti tyhjennysliitännästä ja kaada jä-
tesäiliöön ilmoitettu määrä saniteettinestettä. 
Näin vältetään pahat hajut jätesäiliössä ja 
pidetään jätesäiliön sisäpuoli puhtaana. Lisää 
säiliöön vielä noin kaksi litraa vettä, niin että 
jätesäiliön pohja peittyy kokonaan. Kierrä 
annostelukuppi takaisin tyhjennysliitäntään. 
Käännä tyhjennysliitäntä takaisin alkuperäi-
seen asentoonsa.

 Jos oven ja WC:n jätesäiliön välissä 
on riittävästi tilaa, jatkeen voi kiin-
nittää myös oveen. Ruuvaa kansi 
takaisin täyttösuppiloon ja paina sitä 
takaisin sisäänpäin puhdasvesisäili-
ön suuntaan.

 Täyttösuppiloon jää �50 ml vettä, 
kun vesisäiliö on tyhjä.

Tyhjennysliitännän annostelukuppi on 
toimitettaessa samassa pakkaukses-
sa kuin tämä käyttöohje.

Älä koskaan kaada saniteettinestettä 
säiliöön pohjaluistin tai WC-altaan 
kautta. WC:n jätesäiliössä neste seko-
ittuu heti veteen.
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10

11

 12

13

�0. Työnnä WC:n jätesäiliö takaisin alkuperäiselle 
paikalleen.

��. Huolehdi siitä, että jätesäiliö on lukittu paikal-
leen varmuuskahvan avulla. Sulje huoltoluuk-
ku.

Käyttö

�2. Laske WC-altaaseen hieman vettä painamal-
la lyhyesti WC:n huuhtelupainiketta tai avaa 
pohjaluisti kääntämällä vipua vastapäivään. 
Nyt voit käyttää Thetford-WC:tä.

�3. Käytön jälkeen avaa pohjaluisti (jos se on 
vielä kiinni) kääntämällä vipua vastapäivään. 
Huuhtele WC painamalla joitakin sekunteja 
huuhtelupainiketta. Sulje pohjaluisti käytön 
jälkeen.

Tyhjennys

 WC:n jätesäiliön tilavuus on �9 litraa, ja se on 
tyhjennettävä viimeistään, kun täyttömäärän 
näytön punainen lamppu palaa. Tämä tapah-
tuu, kun jätesäiliössä on vielä noin 2 litraa, 
mikä vastaa +/- 3:a käyttökertaa. On suositel-
tavaa tyhjentää jätesäiliö jo tätä ennen.

Älä työnnä jätesäiliötä paikalleen 
väkivalloin. Se voi johtaa pahoihin 
vaurioihin.

Älä jätä altaaseen vettä, kun WC ei 
ole käytössä. Se ei estä epämiellyt-
tävien hajujen syntymistä ja saattaa 
johtaa WC:n tukkeutumiseen.

Tukkeutumisen välttämiseksi su-
osittelemme Thetfordin nopeasti 
hajoavan WC-paperin, Aqua Softin, 
käyttöä.

Älä anna WC:n jätesäiliön tulla liian 
täyteen.
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15

 16

17

14

23�8

�4. Huolehdi siitä, että pohjaluisti on suljettu. 
Avaa huoltoluukku ajoneuvon ulkoseinässä. 
Vedä varmuuskahvaa ylöspäin ja vedä jäte-
säiliö ulos.

�5. Irrota ensin vesisäiliön jatke välttääksesi sen 
katoaminen jätesäiliötä tyhjennettäessä.

�6. Aseta jätesäiliö kohtisuoraan asentoon (ulos-
käännettävä kahva ylhäällä, pyörät alhaalla). 
Paina kahvaa alaspäin ja vedä sitä poispäin 
säiliöstä, niin että sen lukitus aukeaa.

�7. Vedä kahvaa ylöspäin ja vie jätesäiliö tätä 
tarkoitusta varten varattuun ja hyväksyttyyn 
tyhjennyspaikkaan.

�8. Työnnä kahva takaisin. Käännä tyhjennys-
liitäntä ylöspäin ja irrota tyhjennysliitännän 
kansi. Pitele jätesäiliötä yhdellä kädellä 
ylemmästä kahvasta ja toisella kädellä ta-
kimmaisesta kahvasta niin, että voit tyhjen-
nyksen aikana käyttää peukalolla ilmauspai-
niketta. Tyhjentääksesi säiliön roiskeetta 
paina samalla varovasti ilmauspainiketta 
sisään. Huuhtele säiliö tyhjennyksen jälkeen 
perusteellisesti vedellä. Puhdista myös poh-
jaluisti vedellä.

Paina ilmauspainike sisään vasta, 
kun tyhjennysliitäntä osoittaa alas-
päin!
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202�
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�9. Saata WC tarvittaessa taas käyttökuntoon. 
Aseta vesisäiliön jatke takaisin alkuperäiseen 
paikkaansa WC:n jätesäiliön sivulle. Työnnä 
säiliö WC:n sisään ja sulje huoltoluukku.

Varastointi
Jos Thetford-WC on pidempään käyttämättä, on 

tärkeää noudattaa ensin seuraavia ohjeita.

Poista vesi matkailuvaunusi vesijärjestelmästä.

20. Avaa pohjaluisti kääntämällä WC-istuimen 
vipua vastapäivään. Paina sitten sinistä 
nappia, kunnes altaaseen ei enää valu vettä. 
Sulje pohjaluisti.

2�. Avaa luukku matkailuvaunun ulkoseinässä 
ja käännä täyttösuppilo ulos. Irrota kansi ja 
tyhjennä täyttösuppilo kääntämällä sitä nel-
jänneskierros vastapäivään.

22. Poista WC:n jätesäiliö ja tyhjennä se tätä 
tarkoitusta varten varattuun ja hyväksyttyyn 
tyhjennyspaikkaan. Noudata puhdistus- ja 
huoltoohjeita.

23. Aseta jätesäiliö takaisin ja avaa pohjaluisti 
kääntämällä WC-istuimen vipua vasemmalle.
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9. Kaasujärjestelmä

9.1 Yleisiä turvallisuusmääräyksiä
      nestekaasulaitteiden käyttöä varten

Kaasulaitteiden tarkastukset
•  Nestekaasulaitteet on tarkastettava
 asiantuntijan toimesta ennen ensimmäistä
 käyttöönottoa.
• Kaasulaitteet on tämän jälkeenkin tarkastetta-

va
 säännöllisesti.
•  Myös säätimet, letkut ja poistokaasukanavat on 

tarkastettava.
•  Suosittelemme, että turvasäädin ja letkujohdot
 vaihdetaan viimeistään �0 vuoden kuluttua.
• Tarkastuksista on vastuussa laitteen käyttäjä.
 Tämä koskee myös ajoneuvoja, joita ei ole 
 rekisteröity tieliikennekäyttöön.

Lisäasennukset ja muutokset
•  Kaasulaitteisiin saa tehdä lisäasennuksia ja
 muutoksia vain alan ammattihenkilö.
•  Matkailuvaunussa saa käyttää ainoastaan
 laitteita, joiden liitäntäpaine on 30 mbar. 
• Jokaisen kaasulaitteisiin tehtävän muutoksen 

jälkeen järjestelmä on tarkastettava uudelleen 
valtuutetun asiantuntijan toimesta. Tämän on 
laadittava tarkastuksesta kirjallinen todistus.

Säätimet ja venttiilit
•  Käytä ainoastaan ajoneuvoihin tarkoitettuja
 säätimiä, joissa on varoventtiili. Muut säätimet
 eivät vastaa ajoneuvoissa asetettavia korkeita
 vaatimuksia.

Kaasun käyttöpaine on 30 mbar.

Kaasupaineensäätimen kierreliittimis-
sä on vasen kierre
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• Paineensäädinten lähtöpaineen on oltava 
 kiinteä 30 mbar. Tästä määrätään 
 EN ��864 -standardin liitteessä D. Säätimen 
 läpivirtausnopeuden on oltava �,� kg/h. 
•  Kytke säätimet pulloon huolellisesti käsin. Älä
 käytä avaimia, puristimia tai muita työkaluja.
• Jos lämpötila on alle 5 °C, käytä säätimissä
 jäänestoainetta.

Ennen käyttöönottoa
•  Pidä ilma-aukot auki.
•  Poista mahd. lumi poistoaukosta.
•  Puhdista ajoneuvon alla olevat ilmanimuaukot
 liasta ja mahdollisesta lumesta. Muuten
 poistokaasun CO-pitoisuus saattaa kohota
 liiaksi.
•  Turvailmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia.
•  Suosittelemme vähintään � kg:n palosammut-

timen sijoittamista sisäänkäynnin luo ja sam-
mutuspeitteen sijoittamista lieden läheisyy-
teen. Tutustu leiriytymisalueen paloturvalli-
suustoimiin (ks. myös �.4 Hätävarustus) (katso 
myös kohta �.� Yleistä).

Älä koskaan käytä kannettavia 
keittimiä tai lämmityslaitteita, paitsi 
sähkötoimisia lämmityslaitteita (huo-
mioi ottoteho). Älä kuitenkaan käytä 
säteilylämmitintä, sillä se aiheuttaa 
palo- ja tukehtumisvaaran.

Lue laitteen valmistajan käyttöohjeet 
huolellisesti läpi.
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9.2 Kaasujärjestelmä

�

�

3 4

5

Matkailuvaunussa on propaanikaasulaitteisto, jolla 
käytetään seuraavia laitteita:
- liesi
- jääkaappi
- lämmitys
- mahd. lämminvesivaraaja
- mahd. erikoisvarusteet
- mahd. uuni

Kaasupullokotelo

Kaasupullokoteloon sopii kaksi �� kg:n
propaanikaasupulloa j. Kaasupullot kytketään
syöttöputkeen turvasäätimen letkulla k m n. 
Pullot on kiinnitetty kahdella erillisellä hihnalla l 
kaasupullokotelon pohjaan ja etuseinään.

Kaasupullokotelon suhteen huomioitavaa
•  Kaasupullojen kiinnitys on tarkastettava aina 

ennen ajoa. Aseta kaasupullot pystyasentoon 
ja sulje venttiilit.

•  Kiristä löysät hihnat.
•  Pullon vaihtamisen jälkeen säädinliitännän tiivi-

ys on aina tarkastettava vuodonhakuvälineiden 
avulla.

•  Kaasupullokotelo ei sovellu varusteiden (esim. 
etuteltan) kuljettamiseen.

•  Kaasupullojen pääsulkuventtiileihin on aina 
päästävä helposti käsiksi.

•  Kaasupullokotelon tuuletusaukkoa (rako kaa-
supullokotelon pohjan ja etuseinän välissä) ei 
saa tukkia.

•  Lukitse kaasupullokotelo estääksesi asiaton 
käyttö.

Kaasupulloja saa kuljettaa ainoastaan 
kaasupullokotelossa.

Kaasupullojen on oltava ajon aikana 
suljetut.
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Lämmitys Uuni Kaasuliesi Jääkaappi

Kaasun sulkuhanojen symbolien
merkitys:

Kaasupullojen vaihto

•  Avaa kaasupullokotelon luukku. 
•  Sulje kaasupullon pääsulkuventtiili.
•  Kierrä kaasupaineensäädin ja kaasuletku käsin 

irti kaasupullosta (vasen kierre).
•  Irrota kiinnityshihnat ja ota kaasupullo kotelo-

sta.
•  Aseta täytetty kaasupullo kaasupullokoteloon.
•  Kiristä kiinnityshihnat huolellisesti.
•  Kierrä kaasupaineensäädin ja kaasuletku käsin 

kiinni kaasupulloon (vasen kierre).
• Sulje kaasupullokotelon luukku.

Kaasupulloja vaihdettaessa ei saa 
tupakoida eikä sytyttää avoliek-
kiä. Tarkista kaasupullojen vaihdon 
jälkeen, ettei liitoskohdista vuoda 
kaasua, suihkuttamalla liitoskohtaan 
vuodonhakusuihketta.

Sulkuhanat ja venttiilit
Hanoilla voidaan katkaista laitteiden kaasunsyöttö. 
Hanoihin on merkitty tarroilla, mihin laitteisiin ne 
kuuluvat.

Kaasun sulkuhanojen sijainti
• Sulkuhanat sijaitsevat keittiöosassa ylimmässä 

laatikossa.

Sulkuhanojen ja venttiilien suhteen
huomioitavaa
•  Sulje kaikki kaasulaitteiden hanat ajon ajaksi.
• Viereisissä kuvissa näkyvät sulkuhanat niiden 

ollessa suljettuina. Venttiilien avaamiseksi ha-
nat on käännettävä pystysuoraan asentoon.

•  Vetoauton bensatankkia täytettäessä, lautoilla 
ja autotallissa ei saa käyttää kaasuliekillä toimi-
via laitteita.

Jos epäilet vuotoja kaasulaitteissa, 
sulje välittömästi sulkuhanat matkai-
luvaunussa ja kaasupullojen venttiilit 
kaasupullokotelossa.

Jos epäilet vuotoja, pyydä alan kaup-
piasta tai kaasulaitteisiin erikoistu-
nutta huoltokorjaamoa tarkastamaan 
laitteet.

Tiiviystarkastusta ei saa koskaan
suorittaa avotulella.
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10. Kiinteät laitteet

10.1 Yleistä Tässä luvussa saat matkailuvaunun kiinteisiin 
laitteisiin liittyviä ohjeita. Ohjeet koskevat aino-
astaan laitteiden käyttöä. Kuvailtujen laitteiden 
kohdalla on osittain kyse erikoisvarusteista. Lisä-
tietoja yksittäisistä kiinteistä laitteista saat erilli-
sistä käyttöohjeista, jotka toimitetaan ajoneuvon 
mukana sinisessä palvelulaukussa.

Korjauksia kiinteisiin laitteisiin saa teh-
dä vain alan ammattilainen..

Huolto- ja korjaustöissä saa käyttää 
ainoastaan laitteen valmistajan alku-
peräisiä varaosia.

Jokainen muutos kiinteisiin laitteisiin 
samoin kuin käyttöohjeiden noudatta-
matta jättäminen johtaa takuun sekä 
vahingonkorvausoikeuksien raukeami-
seen. Lisäksi raukeaa laitteen tyyppi-
hyväksyntä ja joissakin maissa samalla 
myös ajoneuvon tyyppihyväksyntä.

Kaasulaitteiden, kaasunsäädinten ja 
kaasupullojen käytön osalta tutustu 
myös ohjeisiin kappaleessa 9.

Sähkölaitteiden käytön osalta tutustu 
ohjeisiin kappaleessa 7.
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10.2 Ilmalämmitys

Sähkölaitteiden käytön osalta tutustu 
ohjeisiin kappaleessa 7.

1

Lämmitys on kielletty ajon aikana.

Sijainti
- Vaatekaapissa tai ilmanpoistoaukon lähettyvillä.

Ennen käyttöönottoa
•  Matkailuvaunuun on sijoitettu useita ilman 

poistosuuttimia. Putket vievät lämpimän ilman 
ilmanpoistosuuttimiin. Käännä suuttimet niin, 
että ilma poistuu halutussa paikassa.

• Tarkista, ettei ilmanpoistoaukko ole tukossa. 
Poista ehdottomasti mahdolliset suojukset.

•  Varmista, että sytytysautomaatin paristoko-
telossa on toimintakykyiset paristot, ennen kuin 
sytytät laitteen ensimmäisen kerran.

Käyttö
•  Avaa pullon venttiili ja kaasun tuloputken
 pikaventtiili.
•  Kierrä käyttökytkin j termostaatin asentoon
 1–10.
•  Paina käyttökytkin j pohjaan. Sytytys toimii
 tässä asennossa automaattisesti, kunnes liekki
 palaa. Sytytyskipinän voi kuulla. Sytytyksen
 aikana sytytysautomaatin merkkivalo
 vilkkuu.
•  Pidä käyttökytkintä j painettuna vielä 10
 sekunnin ajan, kunnes liekinvarmistimen anturi
 lämpenee tarpeeksi eikä liekki enää sammu.
•  Jos kaasuputkessa on ilmaa, voi kestää jopa
 minuutin, kunnes putkesta tulee palamiseen
 vaadittava määrä kaasua. Tänä aikana käyttöky-

tkintä j on pidettävä painettuna, kunnes liekki 
palaa.

Pidä vähintään � minuutin tauko ennen 
mahdollista uutta yritystä sytyttää
liekki. Muuten liekki saattaa leimahtaa! 
Samoin on myös silloin, kun lämmitin
sammuu käytön aikana ja se joudutaan 
sytyttämään uudelleen.
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• Jos liekki sammuu, se syttyy välittömästi
 uudelleen liekinvarmistimen ansiosta (n. �0
 sekuntia).
• Jos liekkiä ei synny, sytytysautomaatti k on 

toiminnassa, kunnes käyttökytkin j käänne-
tään asentoon „0“.

�

1

Sytytysautomaatin paristojen vaihto k
Jos sytytyskipinöitä ei kuulu tai niitä kuuluu vain 
sekuntia pidemmin väliajoin, on paristo vaihdet-
tava. 

• Varmista, että lämmitys on kytketty pois pääl-
tä.

• Irrota lämmityksen suojus (katso Truman käyt-
töohje).

• Työnnä paristokotelon kansi ylös ja vaihda 
paristo (tarkista plus/minus).

• Sulje paristokotelo.
• Käytä vain lämmönkestäviä (+70 °C) ja vuota-

mattomia tyypin AA (mignon) paristoja.

Kun lämmitys otetaan ensi kertaa 
käyttöön, muodostuu hetkeksi hie-
man savua ja hajua. Käännä lämmi-
tys heti käyttökytkimestä j asen-
toon „10“ ja säädä kiertoilmapuhallin 
tehokkaimmalle tasolle. Avaa ovet ja 
ikkunat ja tuuleta kunnolla. Savu ja 
haju häviävät pian itsestään.

Poiskytkentä
 
• Käännä käyttökytkin j asentoon.
 Sytytysautomaatti kytkeytyy samalla pois
 toiminnasta.
• Anna kiertoilmapuhaltimen käydä tarvittaessa 

vielä jonkin aikaa.
• Sulje pullon venttiilin ja kaasun tuloputken
 pikaventtiili, jos laitetta ei käytetä pitempään 

aikaan.

Vaihda paristot aina ennen uuden
lämmityskauden alkua.

Noudata myös valmistajan erillistä
käyttöohjetta.
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Kiertoilmapuhallin

1

1

kuva 1

kuva �

kuva �

Matkailuvaunusi lämmitys on varustettu kierto-
ilmalaitteella. Se jakaa lämpimän ilman useiden 
ilmanpoistosuutinten kautta koko sisätilaan. 
Ilmanpoistosuuttimia voi yksittäin kääntää ja 
avata niin, että lämmin ilma kohdistuu haluttuun 
paikkaan halutulla teholla. Haluttu lämmitysteho 
voidaan säätää kiertokytkimestä j. 

Kiertokytkin j sijaitsee lämmityslaitteen suojuk-
sessa (kuvat 1 ja �).

Käynnistä kiertoilmapuhallin aina, kun 
lämmitys käy vähintään tasolla �-�. 
Muuten lämmityslaite saattaa ylikuu-
mentua.

��

�

5

Käsisäätö
•  Aseta n katkaisija asentoon j (kuva �).
•  Säädä haluamasi teho kiertokatkaisijalla m.

Poiskytkentä

•  Aseta n katkaisija asentoon k.

Automaattinen käyttö
•  Aseta n katkaisija asentoon l. Teho säätyy
 portaattomasti lämmittimen luovuttaman tehon 

mukaan. Maksimitehoa voidaan rajoittaa m
 kiertokatkaisijalla. Säätö maksimitehon ja
 hitaan toiminnan välillä tapahtuu automaattise-

sti.

Jos teho heikkenee tai käyntiääni
kasvaa, tuulettimen pyörä on
likaantunut. Irrota lämmittimen ver-
hous / imuputki n. 500 käyttötunnin 
välein ja puhdista tuulettimen pyörä 
varovasti pensselillä.
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10.3 Sähkökäyttöinen lisälämmitys
Sähkökäyttöinen lisälämmitys (Ul-
traheat) toimii vain matkailuvaunun 
ollessa liitetty ��0 V:n virransyöttöön.

Sähkökäyttöinen lisälämmitys on integroitu 
ilmalämmitykseen. Näin käytettävissä on kolme 
lämmitysmahdollisuutta
- Pelkkä kaasulämmitys
- Kaasulämmitys + sähkölämmitys
- Pelkkä sähkölämmitys

Sähkökäyttöisellä lisälämmityksellä vaunu saad-
aan lämmitettyä nopeammin. Siinä on kolme 
tehotasoa:
- 500 W
- 1000 W
- �000 W

Varmista ehdottomasti ennen Ultra-
heatin käynnistämistä, että leirintä-
alueen sähköjärjestelmän suojaus 
vastaa asetettuja tehotasoja.

Lämmityksen suojus kuumenee jos-
kus huomattavasti käytön aikana.

Päälle kytkeminen
•  Käännä kiertokytkin halutulle tehotasolle (vih-

reä merkkivalo palaa käytön aikana).
•  Säädä kiertokytkimestä haluttu sisälämpötila.

Sammuttaminen
•  Sammuta lämmitys kiertokytkimestä.

Jotta varmistetaan lämpimän ilman 
tasainen ja nopea leviäminen sekä 
lämmityslaitteen pintalämpötilan 
laskeminen, lämmitystä tulee käyt-
tää ainoastaan kiertoilmapuhaltimen 
ollessa käynnissä.

Ultraheat

230 V ~

2000

500

1000

1

3

57

9
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10.4 Sähkökäyttöinen lattialämmitys
 

Lämmityselementit sijaitsevat lattian keskiosassa
ja niiden leveys on �0 cm. Pituus riippuu ajoneu-
vosta.
Lämmityksen tarkoitus ei ole lämmittää
tilaa vaan estää lämmön karkaaminen lattian
kautta.

24V:n lattialämmityksen päälle kytkeminen
Kytkin sijaitsee huoltopaneelissa. Lattialämmitys
toimii vain vaunun ollessa kytkettynä ��0 V:n 
virransyöttöön.

Tekniset tiedot:
Jännite � V – omasta muuntajasta ��0V/� V.
Ottoteho on vaunun pituuden mukaan 50-
��0W.

Älä jätä tavaroita pidemmäksi aikaa
toiminnassa olevan lattialämmityksen
päälle, ettei lämpötila nouse liikaa
yhdessä paikassa. Älä poraa lattiaan
reikiä tai kiinnitä siihen ruuveja.
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10.5 Lämminvesilämmitys
Lämmitys on kielletty ajon aikana.

Nestekaasulämmitys Compact �010 on erillisellä 
vedenlämmittimellä varustettu lämminvesilämmi-
tys (tilavuus: 8,5 l). Lämmitysjärjestelmä voidaan 
lämmittää ilman, että vedenlämmitin on täytetty 
vedellä.

Sijainti
• Vaatekaapissa (paitsi Landhaus-mallissa)

Huomioitavaa
• Lue erillinen käyttöohje huolellisesti läpi ennen 

lämmityksen käyttöönottoa.
• Kun matkailuvaunua ei käytetä, kytke lämmity-

ksen pääkytkin aina nolla-asentoon.
• Laske vesi aina pois vedenlämmittimestä, kun 

lämpötila näyttää laskevan pakkasen puolelle.
• Lämmitystä ei saa käynnistää ilman glykolise-

osta.
• Jotta lämmönvirtauksen periaate voidaan 

hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, 
ilman kiertoa matkailuvaunussa, esimerkiksi 
selkäpehmusteiden takana, talvikäytön ilman-
vaihtoaukoissa, vuoteiden alapuolisissa loke-
roissa ja kaappien takana ei saa estää millään 
tavoin.

Käyttötavat
• Nestekaasukäyttö
• Sähkölämmityspatruunakäyttö (��0 V)
• Yhdistetty nestekaasu- ja lämmityspatruuna-

käyttö

Toiminnot
• Vedenlämmitys
• Lämmitys ja vedenlämmitys
• Lämmitys

Säätöpaneeli

Lepoasennossa näkyy, mitkä lämmityksen toi-
minnoista on aktivoitu; näytön taustavalaistus on 
kytketty pois. Säätöpaneeli siirtyy säätötilasta 
kahden minuutin kuluttua automaattisesti lepo-
tilaan, jos painikkeita ei paineta eikä lepotilaa 
aseteta nuolipainikkeista.
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Lämmityksen käynnistäminen

Paina nuolipainiketta, kunnes näytössä vilkkuu 
”Off” (pääkytkin).

Paina +/On-painiketta. ”On” (pääkytkin) vilkkuu 
näytössä.

Säädöt ovat valmiit. ”On” (pääkytkin) näkyy näy-
tössä, kun säätöpaneeli menee lepotilaan.

Lämmityksen sammuttaminen

Paina nuolipainiketta, kunnes näytössä vilkkuu 
”On” (pääkytkin).

blinkarblinkt

blinkarblinkt

blinkarblinkt

Käynnistä säätö painamalla mitä tahansa pai-
niketta. Taustavalaistus aktivoituu, ja säädettä-
vät toiminnot vilkkuvat. Valitse nuolipainikkeilla 
säädettävä toiminto. Asetukset tallentuvat auto-
maattisesti.

Lisää yksityiskohtaisia tietoja läm-
minvesilämmityksen käytöstä, käsit-
telystä ja huollosta löydät erillisestä 
käyttöohjeesta „Alde Compact 
�010“.
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Paina -/On-painiketta. ”Off” (pääkytkin) vilkkuu 
näytössä.

Säädöt ovat valmiit. ”Off” (pääkytkin) näkyy näy-
tössä, kun säätöpaneeli menee lepotilaan.

Halutun lämpötilan säätäminen

Paina nuolipainiketta, kunnes lämpötilan valinnan 
symboli vilkkuu. Näytössä näkyvä lämpötila on 
kulloinkin säädetty lämpötila (tässä tapauksessa 
��,0 °C).

Nosta lämpötilaa painamalla +/On-painiketta. 
Laske lämpötilaa painamalla -/Off-painiketta. 
Kuvassa olemme säätäneet lämpötilaksi �5,0 °C.

Säädöt ovat valmiit, ja lämmitys käy, kunnes 
säädetty lämpötila on saavutettu.

Lämmin vesi

Paina nuolipainiketta, kunnes lämpimän veden 
symboli vilkkuu. ”OFF” näkyy näytössä lämpöti-
lan vieressä.

blinkarblinkt

blinkarblinkt

blinkarblinkt

blinkarblinkt
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Käynnistä veden lämmitys painamalla +/On-pai-
niketta. ”ON” näkyy näytössä lämpötilan vieres-
sä.

Lämpimän veden symboli näkyy näytössä, kun 
säätöpaneeli palaa lepotilaan.

Paina nuolipainiketta, kunnes lämpimän veden 
symboli vilkkuu. ”ON” näkyy näytössä lämpötilan 
vieressä.

Lopeta veden lämmitys painamalla +/ON-paini-
ketta. ”OFF” näkyy näytössä lämpötilan vieressä.

Lämpimän veden symboli sammuu, kun 
säätöpaneeli palaa lepotilaan.

Kaasulämmitys

Paina nuolipainiketta, kunnes kaasulämmityksen 
symboli vilkkuu. ”OFF” näkyy näytössä lämpöti-
lan vieressä.

blinkarblinkt

blinkarblinkt

blinkarblinkt

blinkarblinkt
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Aktivoi kaasulämmitys painamalla +/On-painiket-
ta. ”ON” näkyy näytössä lämpötilan vieressä.

Kaasulämmityksen symboli näkyy näytössä, kun 
säätöpaneeli palaa lepotilaan.

Paina nuolipainiketta, kunnes kaasulämmityksen 
symboli vilkkuu. ”ON” näkyy näytössä lämpötilan 
vieressä.

Lopeta kaasulämmitys painamalla -/On-painiket-
ta. ”OFF” näkyy näytössä lämpötilan vieressä.

Kaasulämmityksen symboli sammuu, kun 
säätöpaneeli palaa lepotilaan.

Sähkölämmitys

Paina nuolipainiketta, kunnes sähkölämmityksen 
symboli vilkkuu. ”OFF” näkyy näytössä lämpöti-
lan vieressä.

blinkarblinkt

blinkarblinkt

blinkarblinkt

blinkarblinkt
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Valitse teho (1kW, �kW tai �kW) painamalla 
+/On- tai -/Off-painiketta. Kuvassa on valittuna 
�kW:n teho (jotkut lämmityslaitteet on varustettu 
vain 1–�kW:lla).

Sähkölämmityksen symboli näkyy näytössä, kun 
säätöpaneeli palaa lepotilaan.

Paina nuolipainiketta, kunnes sähkölämmityksen 
symboli vilkkuu.

Kytke sähkölämmitys pois päältä painamalla 
-/Off-painiketta, kunnes kaikki tehotasot ovat 
sammuneet. ”OFF” näkyy näytössä lämpötilan 
vieressä.

Sähkölämmityksen symboli sammuu, kun 
säätöpaneeli palaa lepotilaan.

blinkarblinkt

blinkarblinkt
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10.6 Boileri
Boileri, jonka tilavuus on noin 1� litraa, lämmit-
tää veden kaasupolttimen avulla tai joissakin 
malleissa lisäksi haluttaessa sähköisesti integro-
idun kuumennuselementin avulla.

Kun boileri on kytketty pois päältä 
ennen jokaista ajoa, peitä ilmanpoisto-
aukko suojuksella.

Ota suojus ehdottomasti pois ennen 
boilerin käyttöönottoa.

Tyhjennä boileri, jos lämpötila voi las-
kea pakkasen puolelle.

Älä koskaan käytä boileria ilman, että 
siinä on vettä.

Jos kylmävesijärjestelmää käytetään 
ilman boileria, täyttyy boilerin kattila 
silti vedellä. Pakkasvaurioiden vält-
tämiseksi sisältö on valutettava pois, 
vaikkei boileria olisi käytetty.

Boilerin täyttäminen
•  Sulje kylmän veden tulojohdon tyhjennysvent-

tiili. Aseta vipu vaakasuoraan asentoon.
•  Kytke virransyöttö painamalla pääkytkintä oh-

jauspaneelissa.
•  Avaa vähintään yksi vesihana ja jätä se auki, 

kunnes boileri on täyttynyt veden korvattua 
ilman ja vesi juoksee.

•  Sulje vesihana.

Boilerin tyhjentäminen
•  Katkaise virransyöttö ohjauspaneelista.
•  Avaa keittiön ja kylpyhuoneen vesihanat.
•  Avaa boilerin tyhjennysventtiili. Aseta vipu koh-

tisuoraan asentoon.
•  Vesi valuu suoraan ulos.
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Kaasukäyttö
•  Poista ilmanpoistoaukon suojus.
•  Avaa kaasupullo ja pikasulkuventtiili kaasun 

tuloputkessa.
•  Käynnistä boileri säätöpaneelin kiertokytkime-

stä, vihreä merkkivalo syttyy.
•  Säädä kiertokytkimestä haluttu veden lämpöti-

la (n. �0° C – 70°C).

Sähkökäyttö
• Käynnistä boileri säätöpaneelista, merkkivalo 

syttyy.

Veden lämpötilaa ei sähkökäytössä 
voi valita; se asettuu automaattisesti 
n. 70°C:een.

Boilerin poiskytkentä
•  Kytke boileri kiertokytkimestä pois päältä.
•  Peitä ilmanpoistoaukko suojuksella, sulje pik-

asulkuventtiili ja tarvittaessa kaasupullo (vain 
kaasukäytössä).

30

40
50

60

70

Boiler

Boiler EL

230 V ~
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Matkailuvaunuissa käytetään Dometic- ja Thetford-
merkkisiä jääkaappeja.
Ulkolämpötilan ollessa korkea täysi jäähdytyste-
ho saadaan aikaan vain riittävän ilmanvaihdon 
avulla. Ilmanvaihdon parantamiseksi voi jää-
kaapin ilmanvaihtoritilät irrottaa vaunun ollessa 
pysäköitynä.

Toimintatavat
Jääkaapilla on kolme erilaista toimintatapaa.
Haluttu käyttötapa valitaan energialähteen valin-
takytkimestä.

-  1� V:n käyttö: virransyöttö vetoauton akusta
 (kytkentä virtalukolta).
-  ��0 V:n käyttö: virransyöttö ulkoisesta
 sähköverkosta.
-  Nestekaasu: matkailuvaunun kaasupullot.

12 V:n käyttö
• Aseta energiavalintakytkin akkusymbolin 
 kohdalle.
• 1� V:n käyttö toimii ainoastaan vetoauton 

moottorin ollessa käynnissä.
• Jääkaappi toimii ilman termostaattista säätöä 

(jatkuva käyttö). Siksi 1� V:n käyttöä tulee 
hyödyntää ainoastaan jo saavutetun lämpötilan 
ylläpitämisessä.

• Katkaise käyttö kääntämällä energiavalintakyt-
kin 0-asentoon.

230 V:n käyttö
• Aseta energiavalintakytkin verkkokäytölle.
• Säädä lämpötila termostaatista.
• Katkaise käyttö kääntämällä energiavalintakyt-

kin 0-asentoon.

Kaasukäyttö
• Aseta energiavalintakytkin kaasukäytölle.
• Avaa kaasupullon pääsulkuventtiili ja kaasun 

sulkuventtiili „Jääkaappi“.
• Käännä termostaatti kokonaan auki ja pidä se 

alaspainettuna. Jääkaapin liekki syttyy joko 

10.7 Jääkaappi

Käynnistä jääkaappi vähintään 1� h 
ennen täyttöä ja laita sinne, jos mah-
dollista, vain jo  jäähdytettyjä tuotteita.
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automaattisesti tai painamalla manuaalisen 
käynnistyksen nappia (vaihtelee mallin mu-
kaan).

• Kun sytytys on tapahtunut, irrota ote termo-
staatista. Toista edellinen vaihe, jos sytytys ei 
onnistunut.

• Säädä jäähdytysteho termostaatista.
• Sammuta laite kääntämällä energiavalintakyt-

kin 0-asentoon.
• Sulje kaasupullon pääsulkuventtiili ja kaasun 

sulkuventtiili „Jääkaappi“.

Lukitus Dometic

Jääkaapin ovessa on automaattinen lukitus.
Kun suljet jääkaapin oven ja painat sen kunnolla 
kiinni, ovi lukittuu automaattisesti. Jääkaapin 
alareunassa on Thetford-malleissa vielä yli-
määräinen varmistus. Dometic-jääkaapit voidaan 
lisäksi varmistaa ovisalvalla.

Jääkaapin oven voi lukita paikalleen kahteen 
asentoon:
-  suljettu ovi ajon aikana ja kun jääkaappia 

käytetään;
-  raollaan oleva ovi tuuletusasennossa, kun 

jääkaappi ei käy.

Lukitus Thetford

Jääkaapin oven lukitus

Jääkaapin oven on ajon aikana oltava 
aina kiinni ja varmistettu

Homesienten muodostumisen ja 
epämiellyttävien hajujen ehkäisemi-
seksi on jääkaapin ovi kiinnitettävä 
aina tuuletusasentoon jääkaapin 
ollessa sammutettuna..
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Pakastelokero
Ulkolämpötilan ja ilmankosteuden ollessa kor-
keat voi erillisen pakastelokeron metallirunkoon 
muodostua vesipisaroita. Tästä syystä se on va-
rustettu runkolämmityksellä (vain Dometic). Kun 
lämpötila ja ilmankosteus ovat korkeat, käynnistä 
runkolämmitys painikkeesta j. Näin vältät 
korroosion. Kun runkolämmitys on käynnissä, 
merkkivalo k palaa.1

�

10.8 Kaasuliesi

1

Matkailuvaunun keittiöosassa on �-liekkinen
kaasuliesi.

Ennen käyttöönottoa
•  Avaa pullon venttiili ja kaasun tuloputken
 sulkuventtiili.
•  Liettä käytettäessä kattoluukun tai ikkunan on
 oltava auki.
•  Kaasulaitteiden käyttökytkimien, joita painetaan 

laitetta sytytettäessä, on palauduttava
 itsestään takaisin alkuperäiseen asentoon.
•  Toimitukseen sisältyvät liekinsuojapellit on
 ennen lieden käyttöä asetettava seinää vasten 

tai  kiinnitettävä siihen pysyvästi, jotta palonarat 
rakenteet ja sisustus on suojattu kunnolla 

 kuumuudelta.
• Pistorasioita lieden yläpuolella ei saa käyttää 

lieden ollessa käytössä. Sulje suojukset.

Liesiä tai muita laitteita, jotka kuluttavat 
palaessaan sisätilan happea, ei saa
missään tapauksessa käyttää ajoneu-
von lämmittämiseen. Jos tätä määräys-
tä ei noudateta, hapen väheneminen ja 
mahdollinen hajuttoman hiilimonoksi-
din (häkäkaasun) kehittyminen aiheut-
taa akuutin hengenvaaran.

Liettä ei saa käyttää lasikannen oll-
essa kiinni.
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�

Älä koskaan anna kaasun vuotaa ulos 
polttamattomana räjähdysvaaran 
takia.

� �

Kaasuliesi "Spin.o"

Käyttö
•  Avaa kansi j.
•  Käännä haluamasi keittopisteen kytkin k
 sytytysasentoon (suurelle liekille) ja paina
 kytkintä.
•  Sytytä poltin kaasusytyttimellä, tulitikuilla tai
 savukkeensytyttimellä.
	 (Spin.o-liesi: 	paina	sytytintä	l.)
• Pidä kytkintä k painettuna vielä 10–15 sekunnin 

ajan.
•  Päästä kytkin k irti ja säädä liekki haluamasi
 suuruiseksi (suurelle tai pienelle liekille).
•  Jos sytyttäminen ei onnistu, toista kaikki
 vaiheet alusta lähtien.

Käsittele kuumia kattiloita, pannuja 
jne. aina patalappujen tai -kintaiden 
avulla. Palovaara!

Pidä kantta j auki keittämisen jäl-
keen niin kauan kuin polttimet ovat
lämpimiä.

Älä säilytä helposti palavia esineitä
kuten astiapyyhkeitä, lautasliinoja jne. 
lieden lähettyvillä. Kiinnitä liekinsuo-
jus aina käytön ajaksi. Palovaara!
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10.9 Liesituuletin
Lieden yläpuolelle voidaan asentaa liesituuletin. 
Sisäänrakennettu puhallin kuljettaa keittohöyryn 
suoraan ulos.
Liesituuletin käynnistetään painamalla oikean-
puoleista painiketta. Pitämällä tuulettimen paini-
ketta alhaalla voit valita tuulettimelle portaittain 
15 eri nopeutta.

Vasemmanpuoleisesta painikkeesta voit myös 
kytkeä keittiön valaisimen (muuten ohjauspanee-
lista).

Suodatin, johon keittohöyryn rasva 
kerääntyy, on puhdistettava säännöl-
lisesti.

Prestige- ja Excelsior-matkailuvau-
nuihin kuuluu Dometic-liesituuletin 
CK155. Tutustu erilliseen käyttöohjee-
seen.

10.10 Uuni
• Uunin ilmanpoistoaukkoja ei saa 

peittää.
• Ota uuni käyttöön vain silloin, kun 

se on kytkettynä ��0 V:n verkkoon 
(automaattinen sytytys).

• Uunin käytön aikana on yhden kat-
toluukun tai ikkunan oltava auki.

• Uuninluukun on oltava auki syty-
tyksen aikana.

• Jos sytytys ei onnistu, toista kaikki 
vaiheet alusta asti.
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Uuni "Spinflo"

• Jos polttimen liekki sammuu vahin-
gossa, käännä kiertokytkin nolla-
asentoon ja anna polttimen olla 
sammutettuna vähintään minuutti. 
Sytytä vasta sitten uudelleen.

• Älä koskaan käytä uunia tyhjänä 
(ilman lämmitettäviä ruokia).

• Käytä grilliä (erikoisvaruste) kor-
keintaan �5 minuuttia ja ainoastaan 
uuninluukun ollessa auki.

• Uunia ei koskaan saa käyttää mat-
kailuvaunun lämmittämiseen.

Päälle kytkeminen
• Kytke 1�V:n virransyöttö ohjauspaneelin pää-

kytkimestä.
• Avaa kaasupullon pääsulkuventtiili ja kaasun 

sulkuventtiili „Uuni“.
• Avaa uuninluukku kokonaan.
• Sijoita uunipelti tai -ritilä siten, ettei se osu 

liekkeihin.
• Paina kiertokytkintä kevyesti ja käännä se ha-

luttuun sytytysasentoon (uuni tai grilli).
• Paina kiertokytkintä. Polttimeen virtaa kaasua 

ja liekki syttyy automaattisesti.
• Pidä kiertokytkin painettuna joitakin sekunteja, 

kunnes liekkivahti pitää kaasunsyötön auki.
• Vapauta kiertokytkin ja aseta se halutun tehon 

kohdalle (vain uuni).
• Sulje uuninluukku varovasti, jottei liekki sam-

mu.

Sammuttaminen
• Aseta kiertokytkin nolla-asentoon. Liekki sam-

muu.
• Sulje kaasupullon pääsulkuventtiili ja kaasun 

sulkuventtiili „Uuni“.



11-1

11. Lisätarvikkeet

Varuste Paino [kg] Varuste Paino [kg]

Lisätarvikkeiden käsittelyssä on noudatettava 
niiden valmistajien laatimia erillisiä käyttöohjeita, 
asennusohjeita ja kytkentäkaavioita. Ne toimite-
taan huoltokassissa.

•  Jokainen matkailuvaunuun tehtaalta lähdön 
jälkeen tehtävä muutos voi vaarantaa ajokäyt-
täytymisen ja liikenneturvallisuuden.

•  Lisätarvikkeet, lisäosat, osien muutokset ja 
kiinteät osat, joita HOBBY ei ole hyväksynyt, 
voivat johtaa ajoneuvon vaurioitumiseen ja 
liikenneturvallisuuden heikentymiseen. Vaikka 
näille osille olisi olemassa asiantuntijan hyväk-
syvä lausunto tai tyyppihyväksyntätodistus, se 
ei takaa tuotteen asianmukaista laatua.

•  HOBBY ei voi ottaa vastuuta vaurioista, jotka 
aiheutuvat osista, joita HOBBY ei ole hyväksy-
nyt, tai luvattomista muutoksista.

Seuraavassa taulukossa luetellaan erikoisvarusteiden painot. Jos näitä osia kuljetaan mukana mat-
kailuvaunussa eivätkä ne kuulu vakiomallisina toimitukseen, ne on otettava huomioon laskettaessa 
kuormitusta.

Akkukotelo  2,0
Alda Lämminvesilämmitys Compact 3010  14,0 
AL-KO Vararengasteline EH 1 Malli C  7,7
Antennimasto Teleco  0,9 
Boileri  15,0  
City-vesiliitäntä  0,5
Dometic-liesituuletin  3,0
FI-suojakytkin  0,3 
Ilmastointilaite HobbyCool 25 (Dometic)   25,0 
Ilmastointilaite Truma Saphir Comfort  20,0 
Kaasun ulkopistorasia  1,5 
Kerrossänky, 3-kerroksinen  15,0 
Kylmävaahtomuovipatja  2,9 
Lasten kerrossänky keskiosan 
    istuinryhmän sijaan  14,0 
Latauksensäädin  2,8 
Lattialämmitys  5,0 
LCD-televisio - yleisteline  0,5 
Lisäkattoluukku, 400 x 400   3,4
Matto (de luxe)  7 - 10,5
Mover H SE / H TE  26,0
Nahkaverhoilu  7,0
Omavaraisuuspaketti 29,0

Polkupyöräteline  6,8
Päiväpeitto  1,5
Raskaan kuorman tuet  1,6
Renkaantiivistyspakkaus  2,2
Satelliittivastaanotin, digitaalinen (Kathrein)  3,0
SAT-nivelmasto  2,0
Telttasänky keskellä poikittaissuunnassa  8,0
Truma Airmix-ilmanvaihtopaketti  1,0
Truma-ilmalämmitysjärjestelmä Isotherm  3,0
Truma-kaasuboileri lämminvesivaraajan 
    sijaan  15,0
Truma kaasu-/sähköboileri 
    lämminvesivaraajan sijaan  16,0
Truma-lisäsähkölämmitys Ultrahead  2,0
Truma-sähköboileri lämminvesivaraajan 
    sijaan  5,0
Tunkki ja kotelo  6,0
Uuni + grilli 14,1
Vararengas ja pidike  20,0
Vetopään varkaudenestosuoja Robstop  3,0
Virransyöttö 600 VA  0,6
Yhden hengen sänkyjen levennysosa  5,0
Äänentoistojärjestelmä Blaupunkt  11,5
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12. Huolto ja hoito

12.1 Huolto Huoltovälit
Matkailuvaunu ja sen varusteet on huollettava
määrättyjä huoltovälejä noudattaen.

Huoltovälien suhteen huomioitavaa:
•  Teetä ensimmäinen huolto HOBBY-kauppiaalla
 12 kuukautta ensirekisteröinnin jälkeen.
•  Teetä kaikki myöhemmät huollot HOBBY-kaup-

piaalla kerran vuodessa.
•  Huolla kaikki matkailuvaunuun asennetut
 laitteet niiden käyttöohjeissa ilmoitettujen
 huoltovälien mukaisesti.

HOBBY myöntää matkailuvaunulle 5
vuoden tiiviystakuun takuuehtojen
mukaisesti. Tiiviystarkastusta varten
ajoneuvo on vietävä HOBBYmaa-
hantuojalle 12 kuukauden välein. 
Ensimmäinen  tiiviystarkastus 12 
kuukauden jälkeen on ilmainen.

Kaasulaitteet on tarkastettava
säännöllisesti.

Kaasupullojen turvasäätimet ja letkut 
on vaihdettava vähintään 10 vuoden 
välein.

Voitelu

Alustan liukupinnat ja laakerit tulee tarkistaa 
ja voidella säännöllisesti. Jos matkailuvaunul-
la ajetaan vain vähän, se on huollettava kerran 
vuodessa. 

Voitelussa huomioitavaa
•  Voitele vääntösauvajousituksen keinuvarren
 laakerit 5000 ajokilometrin välein.
•  Voitele työntöjarrun kotelon laakerit.
•  Voitele liikkuvat osat kuten tapit ja nivelet.
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Turvallisuussyistä lämmityslaitteiden 
varaosien on oltava laitteiden val-
mistajien ohjeiden mukaisia, ja niitä 
saa asentaa vain valmistaja tai tämän 
valtuuttama edustaja.

12.2 Vetolaitteet

•  Voitele työntöjarrun liukupinnat 5000
 ajokilometrin välein.
•  Tarkista ajoittain työntöjarrun vaimentimen
 laakereiden ilmavälys.
•  Puhdista ja voitele kaikki liukupinnat ja laakerit 

säännöllisin välein.

Huolto

Vetoauton vetokuula

Sen tulisi olla oikean kokoinen, vahingoittuma-
ton, puhdas ja rasvaton. Jos vetokuulassa on  
Dacromet-pinnoite (hopeanvärinen korroosio-
suojapinnoite) tai se on maalattu, pinnoite on 
poistettava kokonaan ennen ensimmäistä ajoa 
hiomapaperilla (karkeus 200-240), jotta se ei irtoa 
ja jää kitkapalojen pintaan. Vetokuulan pinnan on 
oltava metallinkirkas. Vetokuulan vauriot ja lika li-
säävät kitkapalojen kulumista, ja rasvattu vetokuula 
heikentää huomattavasti vetopään vakautustehoa. 
Puhdistukseen voidaan käyttää esim. ohenninta tai 
spriitä.

Vetokytkin

Vetokytkimen sisäpuoli on pidettävä puhtaana ja
rasvattomana kitkapalojen ympäriltä (kuva 5). Jos 
kitkapalat likaantuvat, niiden pinta voidaan
puhdistaa hiomapaperilla (karkeus 200-240).
Lopuksi pinta puhdistetaan pesubensiinillä tai
spriillä. Kaikki liikkuvat laakeripinnat ja tapit on
voideltava kevyesti. Säännöllinen huolto ja hoito
pidentävät WS 3000 -vetopään kestoikää ja
parantavat sen toimintaa ja turvallisuutta.
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1

Kitkapalan vaihto

Edessä oleva kitkapala j voidaan tarvittaessa
vaihtaa. Noudata varaosapakkauksessa olevia
valmistajan yksityiskohtaisia asennusohjeita.
Takimmainen kitkapala on mitoitettu niin suureksi, 
että sitä ei tarvitse vaihtaa.

Ajomelu

Ajon aikana vetokytkimestä saattaa kuulua ääntä, 
joka ei vaikuta kytkimen toimintaan.

Ajomelun mahdollisia syitä:

1. Vetoauton vetokuulassa on Dacromet-pinnoi- 
 te.

2. Vetoauton vetokuula on sinkitty.
3. Vetoauton vetokuula on vaurioitunut tai 
  likainen.
4. Vetokytkimen kitkapalat ovat likaiset.
5. Vetotangon tai vetoputken kuivakäynti 
 työntöjarrun holkeissa.

Kohdat 1 ja 2:
Poista vetokuulan pinnoite hiomapaperilla (karkeus 
200-240) ja puhdista se lopuksi ohentimella tai
spriillä.

Kohta 3:
Hio tai puhdista vaurioitunut tai likainen veto-
kuula.

Kohta 4:
Puhdista kitkapalojen pinta hiomapaperilla
(karkeus 200-240). Puhdista pinta lopuksi
pesubensiinillä tai spriillä.

Kohta 5:
Voitele holkit voitelunipasta sekä irrota palje ja 
voitele vetotangon näkyvä osa. 
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12.3 Takavalojen hehkulamppujen vaihto
Irrota suojukset varovasti ruuvitaltan avulla.

Tämän jälkeen voit irrottaa takavalon alustasta.
 

Poista kiinnitinkaari irrottamalla ruuvi.
 

Nyt hehkulamput ovat ulottuvilla.
Kokoa lamppu päinvastaisessa järjestyksessä.

Avaa neljä kiinnitysruuvia ristikantaruuvitaltan
avulla.
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12.4 Tuuletus

12.5 Hoito

Vaunun sisätilojen riittävä tuuletus on ehdoton
edellytys miellyttävälle huoneilmalle. Lisäksi
tuuletuksen avulla vältetään tiivistyvän kosteuden 
aiheuttamat korroosiovauriot.

Kosteus tiivistyy seuraavien tekijöiden
takia:
- tilan pieni koko
- matkustajien hengitys ja hikoilu
- kosteiden vaatteiden tuominen sisään
- kaasulieden käyttö

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta
välttääksesi tiivistyvän kosteuden
aiheuttamia vaurioita.

Ulkopintojen puhdistus
Ajoneuvoa ei pidä pestä turhan usein.

Pese ajoneuvo ainoastaan tarkoituk-
seen varatuilla pesupaikoilla.

Käytä mahdollisimman vähän
puhdistusaineita. Voimakkaat aineet
kuten vanteiden puhdistusaineet
kuormittavat ympäristöä.

Älä käytä liuotinpitoisia
puhdistusaineita.

Ulkopintojen puhdistuksessa huomioita-
vaa:
•  Suihkuta irtolika pois kevyellä vesisuihkulla.
•  Pese vaunu pehmeällä sienellä ja tavallisella
 autoshampoolla. Huuhtele sieni usein.
•  Huuhtele vaunu runsaalla vedellä.
•  Kuivaa vaunu säämiskällä.
•  Anna vaunun seistä pesun jälkeen jonkin aikaa, 

jotta se kuivuu kunnolla.
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Ulkoseinien koristeet ovat teippauk-
sia, ja saattavat irrota käytettäessä 
painepesuria.  

Älä missään tapauksessa käytä 
väkeviä tai liuotinpitoisia puhdistu-
saineita.  

Kuivaa valojen polttimoiden kehykset 
huolellisesti. Niihin kertyy helposti
vettä.  

Pesu painepesurilla

 

Tutustu painepesurin käyttöohjeeseen ennen 
matkailuvaunun pesua painepesurilla. Pidä pai-
nesuutin pesun aikana vähintään 70 cm:n pääs-
sä vaunusta.
 
Ota huomioon, että vesisuihku tulee puhdistus-
suuttimesta suurella paineella. Painepesurin 
asiaton käyttö voi vahingoittaa matkailuvaunua. 

Veden lämpötila ei saa ylittää �0° C:a. Liikuta 
vesisuihkua koko pesun ajan. Suihkua ei saa 
suunnata suoraan oven tai ikkunoiden reunoihin, 
sähkölaitteisiin, pistokkeisiin, tiivisteisiin, jääkaa-
pin tuuletusritilään tai kattoluukkuihin. Ajoneuvo 
voi vahingoittua tai sisäosiin päästä vettä.

Pintojen vahaus:
•  Käsittele maalatut pinnat silloin tällöin vahalla.
 Noudata vahan valmistajan käyttöohjeita.

Pintojen kiillotus:
•  Poikkeustapauksissa voit käsitellä haalistuneita
 maalipintoja hiovalla kiillotusaineella.
 Suosittelemme kiillotustahnaa, joka ei sisällä
 liuottimia.
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Pohja
Matkailuvaunun pohjassa on erikoispinnoite. Jos 
se vaurioituu, suojakerros on uusittava välittömä-
sti. Älä käsittele pinnoitettuja pintoja ruiskutusöl-
jyllä.

Alusta
Alustaan tarttunut suola vaurioittaa kuumasin-
kittyä alustaa ja voi aiheuttaa syöpymiskukintaa. 
Syöpymiskukinta ei kuitenkaan ole vakava on-
gelma; kyse on vain optisesta haitasta. Huuhtele 
kuumasinkityt pinnat vedellä ajettuasi talvella tai 
suolapitoisessa vedessä.

Ikkunat ja ovet
Ikkunaruudut tarvitsevat arkuutensa takia erity-
isen huolellista käsittelyä.

Hoito:
•  Hiero ikkuna- ja ovitiivisteet kevyesti talkilla.
•  Puhdista akryylilasiset ikkunaruudut vain
 märällä ja puhtaalla sienellä ja pehmeällä
 liinalla. Kuivana puhdistaminen saattaa
 naarmuttaa ruutuja.

Kiillota vaunua hiovalla aineella vain
harvoin ja poikkeustapauksissa, sillä
näin kiillottaessa poistetaan
päällimmäinen maalikerros. Usein
toistuva kiillotus kuluttaa siis pintaa.

Piki- ja pihkatahrat:
•  Poista piki- ja pihkatahrat sekä muut orgaaniset 

tahrat pesubensiinillä tai spriillä.

Älä käytä väkeviä liuottimia kuten
esteri- tai ketonipitoisia tuotteita.

Vauriot:

•  Korjaa vauriot välittömästi välttääksesi
 korroosiosta johtuvat lisävauriot. Voit korjaut-

taa vauriot Hobby-maahantuojasi avulla.
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Älä käytä voimakkaita ja syövyttäviä
puhdistusaineita, jotka sisältävät
pehmitteitä tai liuottimia.

Talkkia on myytävänä
autotarvikeliikkeissä.

Sisätilojen puhdistus
Istuinten ja pehmusteiden päälliset sekä
verhot:
•  Puhdista istuinten päälliset pehmeällä harjalla
 tai pölynimurilla.
•  Vie likaiset pehmusteiden päälliset päiväpeitotja 

verhot pesulaan. Älä pese niitä itse.
•  Puhdista tarvittaessa varovasti vaahdotetulla
 hienopesuaineella.

Kokolattiamatto:
•  Puhdista puukalusteiden etupinnat kostealla
 liinalla tai sienellä.
•  Hiero kuivaksi pehmeällä pölyttömällä liinalla.

PVC-lattia:

• Puhdista lattiapinta PVC-lattioille tarkoitetuilla 
puhdistusaineilla. Älä levitä kokolattiamattoa 
märälle PVC-lattialle. Matto ja PVC-pinta saat-
tavat liimautua toisiinsa.

• Älä missään tapauksessa käytä kemiallisia 
puhdistusaineita tai teräsvillaa, sillä ne vahin-
goittavat PVC-pintaa.

 

Hiekka ja pöly PVC-lattialla, jolle 
astutaan säännöllisesti, voivat va-
hingoittaa pintaa. Kun vaunu on 
käytössä, puhdista lattia päivittäin 
pölynimurilla tai harjalla.

Kalustepinnat:
• Käytä mietoja kalusteiden hoitoaineita.
•  Puhdista pölynimurilla tai harjalla.
•  Käsittele tarvittaessa puhdistusvaahdolla tai
 shampoolla.

Älä käytä hankausaineita tai
voimakkaita kalusteiden hoitoaineita. 
Ne voivat naarmuttaa kalusteiden
pintaa.
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WC-tila:
• Puhdista neutraalilla nestesaippualla ja
   hankaamattomalla liinalla.
• Älä käytä WC:n ja vesialtaan puhdistamiseen 

tai vesilaitteiston kalkinpoistoon etikkaliuosta. 
Etikkaliuos voi vaurioittaa tiivisteitä tai vesilaitt-
eiston osia.

Älä käytä hankausaineita myöskään
WC-tilassa.

Älä kaada viemäriaukkoon syövyttä-
viä aineita. Älä kaada viemäriaukkoon 
kiehuvaa vettä. Syövyttävät aineet ja 
kiehuva vesi vaurioittavat viemäriput-
kia ja lappoja.

Emalinen pesuallas:
•  Puhdista pesuallas kotitalouskäyttöön tarkoitetu-

illa puhdistustuotteilla tai erityisillä jaloteräkselle 
tarkoitetuilla hoitotuotteilla.

Lisätarvikkeet

Hoito:
•  Puhdista muoviosat (esim. puskurit, irrotettavat 

helmasuojat) lämpimällä vedellä (korkeintaan
 �0 °C) ja miedoilla kotitalouskäyttöön tarkoite-

tuilla puhdistusaineilla.
•  Puhdista rasvaiset tai öljyiset pinnat spriillä.
•  Voitele tarvittaessa ovien saranat ja tukijalat.
•  Puhdista puhdasvesijohdot, puhdasvesisäiliö
 ja jätevesisäiliö vuosittain.

Älä käytä hankausaineita, sillä ne
saattavat naarmuttaa pintoja.

Poista huoltotoimien jälkeen vaunusta-
kaikki puhdistus- ja hoitoaineita
sisältävät suihkepullot. Muuten
muodostuu yli 50 °C:n lämpötiloissa
räjähdysvaara!
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12.6 Talvikäyttö Valmistelut

Ajoneuvon rakenne on suunniteltu siten, että se
soveltuu talvikäyttöön (alumiininen
kaksoisrakenne, lämpöeristetyt ikkunat).
Huomio: Talvimatkailua varten matkailuvaunu
kannattaa varustaa omien mieltymyksiesi
mukaan.
Hobby-kauppiaasi antaa mielellään lisätietoja eri
mahdollisuuksista.

Valmisteluja tehtäessä huomioitavaa:
•  Tarkista, ettei ajoneuvossa ole maali- tai
 ruostevaurioita. Korjaa vauriot tarvittaessa.
•  Varmista, ettei pohjan ilmanvaihtoaukkoihin tai
 lämmityslaitteeseen pääse vettä.
•  Suojaa pohjan metalliosat ruosteelta
 vahapohjaisella suoja-aineella.
•  Suojaa maalatut ulkopinnat sopivalla aineella.

Ajoneuvo talvikuntoon

Yleistä:
•  Seisota vaunua suljetussa tilassa vain, jos tila
 on kuiva ja siinä on hyvä ilmanvaihto. Muuten
 on parempi jättää vaunu ulos.

Sisätilat:
•  Tyhjennä ja puhdista jääkaappi. Jätä sen ovi
 auki.
•  Jätä säilytystilat ja kaapit auki, jotta ilma
 pääsee vaihtumaan.
•  Sijoita pehmusteet ja patjat siten, että ne eivät
 joudu kosketuksiin tiivistyvän kosteuden
 kanssa.
•  Lämmitä vaunu tarvittaessa kunnolla
 lämpimäksi estääksesi tiivistyvän kosteuden
 aiheuttaman homeen.
•  PSijoita vaunun sisätiloihin kosteudenpoistaja ja 

kuivaa tai vaihda granulaatti säännöllisesti.
•  Akut on kytkettävä irti ja mieluiten poistettava
 vaunusta. Tarkista niiden lataustila noin
 kerran kuussa. Lataa ne tarvittaessa.
•  Tyhjennä perusteellisesti koko vesilaitteisto.



12-11

Talvikäyttö

Talvikäytössä, kun vaunussa asutaan alhaisissa
lämpötiloissa, sen sisälle tiivistyy kosteutta.
Huoneilman hyvän laadun takaamiseksi ja
kosteuden aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi
on riittävä ilmanvaihto erittäin tärkeää.

Ilmanvaihdon yhteydessä huomioitavaa:
•  Vaunun lämmitysvaiheessa säädä lämmitys
 suurimmalle teholle ja avaa yläkaapit, verhot
 ja rullaverhot. Näin saadaan aikaan paras
 mahdollinen tuuletus.
•  Lämmitä vain ilmankierron ollessa käynnissä.
•  Aamuisin nosta kaikki pehmusteet paikoiltaan,
 tuuleta säilytyslaatikot ja kuivaa kosteat
 paikat.
•  Aseta hormiin vähintään 10 cm:n pituinen ja-

tke.

Jos kosteutta kuitenkin tiivistyy
johonkin, pyyhi se yksinkertaisesti
pois.

Jäätymisenestotoimet
Jos sisätiloja lämmitetään riittävästi, ei
puhdasvesisäiliön, vesijohtojen tai lämminve-
sivaraajan jäätyminen ole todennäköistä. Täytä 
puhdasvesisäiliö vasta, kun ajoneuvon on läm-
mitetty.
Jos ulkolämpötila on hyvin alhainen, suositte-
lemme ylimääräisen säiliölämmittimen käyttöä. 
Kauppiaasi näyttää mielellään eri vaihtoehtoja (ei 
sisälly toimitukseen).

Jätevesisäiliö:
•  Lisää jäteveteen alhaisilla lämpötiloilla
 jäänestoainetta tai keittosuolaa.
•  Kerää jätevesi talteen vaunun ulkopuolella.
•  Pidä jätevesisäiliön tyhjennysaukko auki.
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Vaunun ulkopuoli:
•  Käännä seisontatuet maahan siten, että
 renkaisiin ja akseleihin kohdistuva paino
 hieman kevenee.
•  Suojaa maalatut ulkopinnat sopivalla aineella.
•  Suojaa pohjan metalliosat ruosteelta
 vahapohjaisella suoja-aineella.
•  Peitä vaunu suojapeitteillä ja huolehdi
 välitilasta, jottei ilmanvaihto esty.
•  Jätä pakkotoiminen ilmanvaihto auki.
•  Tuuleta vaunu perusteellisesti kolmen tai
 neljän viikon välein.

Säiliöt:
•  Tyhjennä puhdasvesisäiliö kiertämällä irti yli-

vuotoputki ja puhdista säiliö.
•  Tyhjennä ja puhdista jätevesisäiliö.
•  Tyhjennä ja puhdista WC-säiliö.
•  Tyhjennä boileri (lämminvesivaraaja) kokona-

an. Katkaise 12 V:n virransyöttö painamalla 
pääkytkintä ohjauspaneelissa, ja avaa kaikki 
vesihanat. Lisäksi suosittelemme vesipumpun 
irrottamista puhdasvesijärjestelmästä.

•  Varmista, ettei lattian ilmanvaihtoaukkoihin tai 
lämmityslaitteeseen pääse vettä.

Talvikauden päättyessä

Hoito:
•  Puhdista vaunu ulkopuolelta ja suojaa pellit ta-

vallisella autovahalla.
•  Älä unohda tarvittaessa poistaa hormin jatket-

ta.
•  Suosittelemme lisäksi irrottamaan vesipumpun 

puhdasvesilaitteistosta.

Pese ajoneuvo ainoastaan tähän
tarkoitukseen varatuissa pesupaiko-
issa.

Käytä mahdollisimman vähän
puhdistusaineita. Voimakkaat aineet
kuten vanteiden puhdistusaineet
kuormittavat ympäristöä.

Noudata myös ajoneuvoon
asennettujen laitteiden valmistajien
antamia vinkkejä ja käyttöohjeita.
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13. Jätteiden käsittely ja ympäristönsuojelu

13.1 Ympäristö ja matkailuvaunulla matkustaminen

Ympäristöystävällinen käyttö

Matkailuvaunujen käyttäjillä on luonnostaan
erityinen vastuu ympäristöstä. Siksi vaunun käytön 
tulisi aina olla ympäristöystävällistä.

Ympäristön kannalta huomioitavaa
•  Älä riko luonnon rauhaa äläkä sotke luontoa.
•  Tyhjennä jätevedet, WC-jätteet ja roskat
   asianmukaisiin paikkoihin.
•  Toimi esimerkillisesti, jottei matkailuvaunuilijoita 

voida leimata yleisesti ympäristön likaajiksi.
•  Viipyessäsi pidempään jollakin paikkakunnalla  

käytä erityisesti matkailuvaunuyhdistelmille 
tarkoitettuja pysäköintipaikkoja. Ota ajoissa sel-
vää sopivista pysäköintimahdollisuuksista.

Jätevedet
•  Kerää vaunun jätevedet aina kiinteisiin
  jätevesisäiliöihin tai hätätilassa muihin
   tarkoitukseen soveltuviin astioihin.
•  Älä koskaan valuta jätevesiä luontoon tai
   viemäreihin. Katuviemäröinti ei yleensä kulje
   vedenpuhdistamoiden kautta.
•  Tyhjennä jätevesisäiliö mahdollisimman usein,
   vaikka se ei olisikaan täynnä (hygienia). Jos
   mahdollista, huuhtele jätevesisäiliö jokaisen
   tyhjennyksen yhteydessä puhtaalla vedellä.

Tyhjennä jätevesisäiliö ainoastaan
tähän tarkoitukseen varattuihin
tyhjennyspaikkoihin, älä koskaan
luontoon! Tyhjennyspisteitä on yleensä 
moottoriteiden levähdysalueilla,
leirintäalueilla ja huoltoasemilla.
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WC-jätteet
•  Lisää ruskeavesisäiliöön vain hyväksyttyjä
 saniteettinesteitä.

Asentamalla aktiivihiilisuodatin
(saatavissa lisätarvikkeita myyvistä
liikkeistä) voidaan välttää
saniteettinesteiden käyttö.

Annostele saniteettineste erittäin
säästeliäästi. Yliannostus ei välttä-
mättä estä hajun muodostumista.

Tyhjentäminen
•  Älä koskaan anna jätevesisäiliön täyttyä liian
 täyteen. Tyhjennä säiliö välittömästi viimeistään 

täyttömäärän ilmaisimen merkkivalon sytyttyä.
•  Älä koskaan tyhjennä jätevesisäiliötä
 viemäreihin. Katuviemäröinti ei yleensä kulje
 vedenpuhdistamoiden kautta.

Tyhjennä jätevesisäiliö ainoastaan
tähän tarkoitukseen varattuihin
tyhjennyspisteisiin, älä koskaan
luontoon!

Jätteet
•  Lajittele jätteet ja kierrätä kaikki
 kierrätyskelpoinen.
•  Tyhjennä jäteastiat mahdollisimman usein
 tarkoitukseen varattuihin säiliöihin. Näin vältät
 epämiellyttävää hajua ja ongelmallisen jätteen
 kertymisen ajoneuvoon.

Levähdysalueilla huomioitavaa:
•  Jätä levähdysalueet aina siisteiksi, vaikka sot-

ku olisi muiden aiheuttamaa.
•  Talousjätteitä ei saa tyhjentää levähdyspaikko 

jen jätesäiliöihin.
•  Älä pidä vetoauton moottoria turhaan käynnis-

sä ajoneuvon seistessä. Kylmästä moottorista 
pääsee tyhjäkäynnillä ilmaan erityisen paljon 
epäpuhtauksia. Moottorin käyttölämpötila 
saavutetaan nopeimmin ajon aikana.

Ympäristöä säästävä toiminta ei
hyödytä ainoastaan luontoa vaan 
myös kaikkia matkailuvaunuilijoita.
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14. Tekniset tiedot

14.1 Rengaspaineet

14.2 Painot standardin 97/27/EG

Rengaskoko Ilmanpaine bar

155 R 13 C 6PR 3,8

165 R 13 C 3,8

185 R 14 C 4,5

195/70 R 15 C 4,5

185/70 R 13 3,0

195/70 R 14 3,0

Malli Tyhjä-
paino
[kg]

Perusva-
rustus

[kg]

Omamassa
[kg]

Kokonais-
massa

[kg]

Kantavuus
[kg]

400 SF De Luxe 907 62 969 1100 131

400 KB De Luxe 918 62 980 1100 120

440 SF De Luxe 995 62 1057 1200 143

455 UF De Luxe 1050 62 1112 1300 188

460 UFe De Luxe 1065 62 1127 1300 173

460 LU De Luxe 1052 62 1114 1300 186

495 UL De Luxe 1165 62 1227 1400 173

495 UK De Luxe 1173 62 1235 1400 165

500 KMFe De Luxe 1178 62 1240 1400 160

540 UL De Luxe 1192 87 1279 1500 221

540 UK De Luxe 1196 87 1283 1500 217

540 KMFe De Luxe 1238 87 1325 1500 175

560 KMFe De Luxe 1352 87 1439 1600 161

400 SF Excellent 910 62 972 1100 128

410 SFe Excellent 989 62 1051 1200 149

440 SF Excellent 1003 62 1065 1200 135

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että täydestä renkaasta poistuu kahdessa kuukaudessa 0,1 baarin 
verran painetta. Tarkista paine säännöllisesti välttääksesi vauriot ja renkaiden puhkeaminen.
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Malli Tyhjä-
paino
[kg]

Perusva-
rustus

[kg]

Omamassa
[kg]

Kokonais-
massa

[kg]

Kantavuus
[kg]

455 UF Excellent 1052 62 1114 1300 186

460 UFe Excellent 1068 62 1130 1300 170

495 UL Excellent 1168 62 1230 1400 170

495 UFe Excellent 1137 62 1199 1400 201

500 KMFe Excellent 1183 62 1245 1400 155

540 UL Excellent 1199 87 1286 1500 214

540 UK Excellent 1205 87 1292 1500 208

540 WLU Excellent 1220 87 1307 1500 193

540 UFe Excellent 1228 87 1315 1500 185

540 UFf Excellent 1208 87 1295 1500 205

540 KMFe Excellent 1245 87 1332 1500 168

560 UL Excellent 1281 87 1368 1600 232

560 UFe Excellent 1308 87 1395 1600 205

560 UFf Excellent 1287 87 1374 1600 226

560 KMFe Excellent 1363 87 1450 1600 150

560 WLU Excellent 1339 87 1426 1600 174

455 UF La Vita 1053 62 1115 1300 185

455 UF La Vita Bionda 1053 62 1115 1300 185

460 UFe La Vita 1077 62 1139 1300 161

460 UFe La Vita Bionda 1072 62 1134 1300 166

495 UL La Vita 1179 62 1241 1400 159

495 UL La Vita Bionda 1179 62 1241 1400 159

560 KMFe La Vita 1363 87 1450 1600 150

560 KMFe La Vita Bionda 1363 87 1450 1600 150

640 SMF La Vita Bionda 1661 87 1748 1900 152

540 UFe Excelsior 1282 87 1369 1600 231

560 UFe Excelsior 1362 87 1449 1600 151

610 UL Excelsior 1480 87 1567 1900 333

650 UFf Excelsior 1496 87 1583 1900 317

495 UFe Prestige 1158 62 1220 1500 280

540 UL Prestige 1221 87 1308 1600 292

540 WLU Prestige 1223 87 1310 1600 290

540 UFe Prestige 1227 87 1314 1600 286

560 UL Prestige 1310 87 1397 1600 203

560 UKF Prestige 1322 87 1409 1600 191

560 UFe Prestige 1349 87 1436 1600 164

560 WLU Prestige 1347 87 1434 1600 166
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14.3 Perusvarustus

a) Nestekaasu     400 - 500    540 - 720

 11 kg:n kaasupullojen lukumäärä:     2    2 kg
 Alumiinipullon paino:       5,5    5,5 kg
 11 kg:n kaasupullon sisällön paino:  11  11 kg

        yhteensä: 33  33 kg

b) Nesteet 

 25 l:n puhdasvesisäiliö   25   – kg
 50 l:n kiinteä puhdasvesisäiliö    –  50 kg
  
    
c) Sähköjärjestelmä 
 Pienjännitteen liitäntäjohto:     4    4 kg

  Perusvarustus yhteensä:   62  87 kg
  

Perusvarustus kattaa kaikki varusteet ja nesteet, jotka ovat välttämättömiä ajoneuvon turvallisen ja 
asianmukaisen käytön kannalta.
Siihen kuuluvat seuraavat massat:

Malli Tyhjä-
paino
[kg]

Perusva-
rustus

[kg]

Omamassa
[kg]

Kokonais-
massa

[kg]

Kantavuus
[kg]

610 UL Prestige 1465 87 1552 1800 248

640 FMU Prestige 1661 87 1748 1900 152

650 KFU Prestige 1549 87 1636 1900 264

650 WFU Prestige 1555 87 1642 1900 258

650 UMFe Prestige 1501 87 1588 1900 312

650 KMFe Prestige 1525 87 1612 1900 288

690 SMF Prestige 1783 87 1870 2000 130

720 UML Prestige 1705 87 1792 2000 208

720 UMF Prestige 1713 87 1800 2000 200

720 UKFe Prestige 1760 87 1847 2000 153

720 WFU Prestige 1783 87 1870 2000 130
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14.4 Tekniset tiedot

Kauppanimi Tekn.
ku-

vaus

D
e 

Lu
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o
r

t.s.k.
[kg]

sall.
akseli-
massa

Akseli Työntöjarru Vetopalkki Pyöräjarru

400 SF 30 A • • 1100 1100 DB 13 M KFL 12 B One Piece 20-2425/1

400 KB 30 A • 1100 1100 DB 13 M KFL 12 B One Piece 20-2425/1

410 SFe 30 G • 1200 1200 DB 13 M KFL 12 B One Piece 20-2425/1

440 SF 30 F • • 1200 1200 DB 13 M KFL 12 B One Piece 20-2425/1

455 UF 30 N • • • • 1300 1300 DB 13 M KFL 12 B One Piece 20-2425/1

460 UFe 30 C • • • • 1300 1300 DB 13 M KFL 12 B One Piece 20-2425/1

460 LU 30 J • 1300 1300 DB 13 M KFL 12 B One Piece 20-2425/1

495 UFe 30 E • 1400 1400 DB 15 MV/M KF 20 A One Piece 20-2425/1

495 UL 30 D • • • • 1400 1400 DB 15 MV/M KF 20 A One Piece 20-2425/1

495 UK 30 D • 1400 1400 DB 15 MV/M KF 20 A One Piece 20-2425/1

500 KMFe 30 K • • 1400 1400 DB 15 MV/M KF 20 A One Piece 20-2425/1

495 UFe 24 F • 1500 1500 DB 15 MV/M KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1

540 UL/UK 24 M • • 1500 1500 DB 15 MV/M KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1

540 UL 24 M • 1600 1600 DB 16 MV KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1

540 UFe 24 E • 1500 1500 DB 15 MV/M KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1

540 UFe 24 E • • 1600 1600 DB 16 MV KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1

540 WLU 24 J • 1500 1500 DB 15 MV/M KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1

540 WLU 24 J • 1600 1600 DB 16 MV KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1

540 UFf 24 K • 1500 1500 DB 15 MV/M KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1

540 KMFe 24 P • • 1500 1500 DB 15 MV/M KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1

560 UL 24 B • • 1600 1600 DB 16 MV KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1

560 UKF 24 B • 1600 1600 DB 16 MV KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1

560 KMFe 24 C • • • • 1600 1600 DB 16 MV KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1

560 UFf 24 D • 1600 1600 DB 16 MV KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1

560 UFe 24 G • • • 1600 1600 DB 16 MV KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1

560 WLU 24 H • • 1600 1600 DB 16 MV KF 20 A ZHL 15 A1 20-2425/1

610 UL 27 A • 1800 1000/1000 DB 10 L KF 20 A ZHL 20 A1 20-2425/1

610 UL 27 H • 1900 1000/1000 DB 10 L KF 20 A ZHL 20 A1 20-2425/1

650 UMFe/KMFe 27 B • 1900 1000/1000 DB 10 L KF 20 A ZHL 20 A1 20-2425/1

650 KFU 27 C • 1900 1000/1000 DB 10 L KF 20 A ZHL 20 A1 20-2425/1

640 SMF/FMU 27 K • 1900 1000/1000 DB 10 L KF 20 A ZHL 20 A1 20-2425/1

650 UFf 27 J • 1900 1000/1000 DB 10 L KF 20 A ZHL 20 A1 20-2425/1

650 WFU 27 G • 1900 1000/1000 DB 10 L KF 20 A ZHL 20 A1 20-2425/1

690 SMF/720 WFU 19 H • 2000 1050/1050 DB 13 M KF 20 A ZHL 20 C 20-2425/1

720 UML/UMF 19 D • 2000 1050/1050 DB 13 M KF 20 A ZHL 20 C 20-2425/1

720 UKFe 19 G • 2000 1050/1050 DB 13 M KF 20 A ZHL 20 C 20-2425/1
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Kauppanimi Ren-
gaskoko

Pyörien
kiinnitys

Vanne Ilma
[bar]

Latt. 
pituus 

Kok.
leveys

Raid-
elev-
eys

Tuki-
leveys

As-
uinosan
pituus

Pituus Kok.
pituus

400 SF 195/70 R 14 5/112, ET 30 5½ J x 14 3,0 3833 2200 1950 3618 4109 4702 5899

400 KB 195/70 R 14 5/112, ET 30 5½ J x 14 3,0 3833 2200 1950 3618 4109 4702 5899

410 SFe 195/70 R 14 5/112, ET 30 5½ J x 14 3,0 4076 2300 2050 3719 4352 4945 6142

440 SF 195/70 R 14 5/112, ET 30 5½ J x 14 3,0 4195 2300 2050 3807 4471 5064 6261

455 UF 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 4534 2300 2050 3886 4810 5403 6600

460 UFe 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 4534 2300 2050 3972 4810 5403 6600

460 LU 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 4534 2300 2050 3972 4810 5403 6600

495 UFe 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 4810 2300 2050 4112 5086 5679 6882

495 UL 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 5015 2300 2050 4293 5291 5884 7087

495 UK 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 5015 2300 2050 4293 5291 5884 7087

500 KMFe 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 5092 2300 2050 4246 5368 5961 7164

495 UFe 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 4810 2300 2050 4106 5086 5679 6876

540 UL/UK 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 5314 2300 2050 4349 5590 6183 7380

540 UL 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 5314 2300 2050 4349 5590 6183 7380

540 UFe 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 5314 2300 2050 4308 5590 6183 7380

540 UFe 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 5314 2300 2050 4308 5590 6183 7380

540 WLU 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 5314 2300 2050 4337 5590 6183 7380

540 WLU 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 5314 2300 2050 4337 5590 6183 7380

540 UFf 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 5314 2300 2050 4510 5590 6183 7380

540 KMFe 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 5485 2300 2050 4436 5761 6354 7551

560 UL 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 5523 2500 2250 4438 5797 6390 7568

560 UKF 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 5523 2500 2250 4438 5797 6390 7568

560 KMFe 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 5573 2500 2250 4463 5847 6440 7618

560 UFf 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 5573 2500 2250 4538 5847 6440 7618

560 UFe 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 5523 2500 2250 4384 5797 6390 7568

560 WLU 185 R 14 C 5/112, ET 30 5½ J x 14 4,5 5553 2500 2250 4469 5827 6420 7598

610 UL 155 R 13 C 4/100, ET 30 4½ J x 13 3,8 6050 2500 2250 4370 6324 6917 8095

610 UL 155 R 13 C 4/100, ET 30 4½ J x 13 3,8 6247 2500 2250 4460 6521 7114 8292

650 UMFe/KMFe 155 R 13 C 4/100, ET 30 4½ J x 13 3,8 6384 2500 2250 4471 6658 7251 8429

650 KFU 155 R 13 C 4/100, ET 30 4½ J x 13 3,8 6435 2500 2250 4552 6709 7302 8480

640 SMF/FMU 155 R 13 C 4/100, ET 30 5 J x 13 3,8 6485 2500 2250 4530 6759 7352 8530

650 UFf 155 R 13 C 4/100, ET 30 4½ J x 13 3,8 6435 2500 2250 4592 6709 7302 8480

650 WFU 155 R 13 C 4/100, ET 30 4½ J x 13 3,8 6385 2500 2250 4548 6659 7252 8430

690 SMF/720 WFU 155 R 13 C 4/100, ET 30 5 J x 13 3,8 7123 2500 2250 5029 7397 7990 9169

720 UML/UMF 155 R 13 C 4/100, ET 30 4½ J x 13 3,8 7085 2500 2250 4820 7359 7952 9148

720 UKFe 155 R 13 C 4/100, ET 30 4½ J x 13 3,8 7085 2500 2250 4888 7359 7952 9148
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14.5 Kuormitusmahdollisuudet

Kauppanimi Tekn. 
kuvaus
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t.s.k. .
[kg] 

Sall. 
akselimassa 

[kg] 

Akseli Renkaat Jarru 

400 SF 30 A • • 1100 1100 DB 13 M 195/70 R 14 LI 91 20-2425/1

400 KB 30 A • 1100 1100 DB 13 M 195/70 R 14 LI 91 20-2425/1

410 SFe 30 G • 1200 1200 DB 13 M 195/70 R 14 LI 91 20-2425/1

440 SF 30 F • • 1200 1200 DB 13 M 195/70 R 14 LI 91 20-2425/1

455 UF 30 N • • • • 1300 1300 DB 13 M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

460 UFe 30 C • • • • 1300 1300 DB 13 M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

460 LU 30 J • 1300 1300 DB 13 M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

495 UFe 30 E • 1400 1400 DB 15 MV/M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

495 UL 30 D • • • • 1400 1400 DB 15 MV/M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

495 UK 30 D • 1400 1400 DB 15 MV/M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

500 KMFe 30 K • • 1400 1400 DB 15 MV/M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

495 UFe 24 F • 1500 1500 DB 15 MV/M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

540 UL/UK 24 M • • 1500 1500 DB 15 MV/M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

540 UL • 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

540 UFe 24 E • 1500 1500 DB 15 MV/M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

•

540 UFe 24 E • • 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

540 WLU 24 J • 1500 1500 DB 15 MV/M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

•

540 WLU 24 J • 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

540 UFf 24 K • 1500 1500 DB 15 MV/M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

•

540 KMFe 24 P • • 1500 1500 DB 15 MV/M 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

• •

560 UL 24 B • • 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

560 UKF 24 B • 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

560 KMFe 24 C • • • • 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

560 UFf 24 D • 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

560 UFe 24 G • • • 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

560 WLU 24 H • • 1600 1600 DB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1

610 UL 27 A • 1800 1000/1000 DB 10 L 155 R 13 C LI 85 20-2425/1

610 UL 27 H • 1900 1000/1000 DB 10 L 155 R 13 C LI 85 20-2425/1

650 UMFe/KMFe 27 B • 1900 1000/1000 DB 10 L 155 R 13 C LI 85 20-2425/1

650 KFU 27 C • 1900 1000/1000 DB 10 L 155 R 13 C LI 85 20-2425/1

640 SMF/FMU 27 K • • 1900 1000/1000 DB 10 L 155 R 13 C LI 85 20-2425/1

650 UFf 27 J • 1900 1000/1000 DB 10 L 155 R 13 C LI 85 20-2425/1

650 WFU 27 G • 1900 1000/1000 DB 10 L 155 R 13 C LI 85 20-2425/1

690 SMF/720 WFU 19 H • 2000 1050/1050 DB 13 M 155 R 13 C LI 85 20-2425/1

720 UML/UMF 19 D • 2000 1050/1050 DB 13 M 155 R 13 C LI 85 20-2425/1

720 UKFe 19 G • 2000 1050/1050 DB 13 M 155 R 13 C LI 85 20-2425/1

Vakiomalli
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Turvakyt-
kimen 

tukirakenne

Veto-
haarukka 

t.s.k. 
[kg] 

Sall. akse-
limassa 

[kg] 

Akseli
vaihdet-

tava!

Ylimääräinen 
poikkipalkki 

takana

Pyörät
vaihdettava!

Jarru
vaihdet-

tava!

Turvakyt-
kimen 
tukira-
kenne

Vetohaa-
rukka

vaihdettava!

KFL 12 B One-Piece 1350 1350 ei ei 185 R 14 C LI 102 ei ei ei

KFL 12 B One-Piece 1350 1350 ei ei 185 R 14 C LI 102 ei ei ei

KFL 12 B One-Piece 1350 1350 ei ei 185 R 14 C LI 102 ei ei ei

KFL 12 B One-Piece 1350 1350 ei ei 185 R 14 C LI 102 ei ei ei

KFL 12 B One-Piece 1400 1350 ei ei ei ei ei ei

KFL 12 B One-Piece 1400 1350 ei ei ei ei ei ei

KFL 12 B One-Piece 1400 1350 ei ei ei ei ei ei

KF 20 A One-Piece 1500 1500 ei ei ei ei ei ei

KF 20 A One-Piece 1500 1500 ei ei ei ei ei ei

KF 20 A One-Piece 1500 1500 ei ei ei ei ei ei

KF 20 A One-Piece 1500 1500 ei ei ei ei ei ei

KF 20 A ZHL 15 A1 1600 1600 DB 16 MV ei ei ei ei ei

KF 20 A ZHL 15 A1 1600 1600 DB 16 MV ei ei ei ei ei

1700 1700 DB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ZHL 15 A

KF 20 A ZHL 15 A1 1700 1700 DB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ZHL 15 A

KF 20 A ZHL 15 A1 1600 1600 DB 16 MV ei ei ei ei ei

1700 1700 DB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ZHL 15 A

KF 20 A ZHL 15 A1 1700 1700 DB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ZHL 15 A

KF 20 A ZHL 15 A1 1600 1600 DB 16 MV ei ei ei ei ei

1700 1700 DB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ZHL 15 A

KF 20 A ZHL 15 A1 1700 1700 DB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ZHL 15 A

KF 20 A ZHL 15 A1 1600 1600 DB 16 MV ei ei ei ei ei

1700 1700 DB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ZHL 15 A

KF 20 A ZHL 15 A1 1600 1600 DB 16 MV ei ei ei ei ei

1700 1700 DB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ZHL 15 A

KF 20A ZHL 15 A1 1750 1750 DB 18 MV ei 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ZHL 15 A

KF 20 A ZHL 15 A1 1750 1750 DB 18 MV ei 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ZHL 15 A

KF 20 A ZHL 15 A1 1750 1750 DB 18 MV ei 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ZHL 15 A

KF 20 A ZHL 15 A1 1750 1750 DB 18 MV ei 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ZHL 15 A

KF 20A ZHL 15 A1 1750 1750 DB 18 MV ei 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ZHL 15 A

KF 20 A ZHL 15 A1 1750 1750 DB 18 MV ei 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ei ZHL 15 A

KF 20 A ZHL 20 2000 1050/1050 DB 11 M ei 165 R 13 C LI 91 ei ei ei

KF 20 A ZHL 20 2000 1050/1050 DB 11 M ei 165 R 13 C LI 91 ei ei ei

KF 20 A ZHL 20 2000 1050/1050 DB 11 M ei 165 R 13 C LI 91 ei ei ei

KF 20 A ZHL 20 2000 1050/1050 DB 11 M ei 165 R 13 C LI 91 ei ei ei

KF 20 A ZHL 20 2000 1050/1050 DB 11 M ei 165 R 13 C LI 91 ei ei ei

KF 20 A ZHL 20 2000 1050/1050 DB 11 M ei 165 R 13 C LI 91 ei ei ei

KF 20 A ZHL 20 2000 1050/1050 DB 11 M ei 165 R 13 C LI 91 ei ei ei

KF 20 A ZHF 20 2200 1200/1200 ei ei 165 R 13 C LI 91 ei KF 25 A ZHL 27 C1

KF 20 A ZHF 20 2200 1200/1200 ei ei 165 R 13 C LI 91 ei KF 25 A1 ZHL 27 C1

KF 20 A ZHF 20 2200 1200/1200 ei ei 165 R 13 C LI 91 ei KF 25 A1 ZHL 27 C1

Mahdollinen kuormitus
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14.6 Valot
               Ajoneuvon 12 V:n valot
Sijainti Kuvaus Volttia Wattia 
Ulk. Vasen vilkku 12 21 
Ulk. Oikea vilkku 12 21
Ulk. Seisontavalo 12 5
Ulk. Jarruvalo 12 21
Ulk. Rekisterikilpi 12 12 5
Ulk. Äärivalo 12 3
Ulk. Alaäärivalo 12 3
Ulk. Sivuvalo 12 3
Ulk. 3. jarruvalo 12 -

  230 V:n sisävalot
Valaisin Lamput
Kattovalaisin 3 x 15W
Pyöreä kattovalaisin, harmaa 1 x 25W
Pyöreä kattovalaisin, harmaa 1 x 25W
Pyöreä kattovalaisin, harmaa (GB) 1 x 40W
Lastensängyn valo 1 x 25W
Keittiövalo, hopea 2 x 25W
Keittiövalo, hopea (GB) 2 x 25W
Keittiövalo, hopea 230/12V 2 x 25W 
Upotettu kohdeval. 1934/matta hopea 1 x 30W
Ripustettava valaisin, hopea 1 x 40W
Ripustettava valaisin, leppä 1 x 40W

                  12 V:n sisävalot
Valaisin Lamput
Pyöreä kattovalaisin, harmaa 1 x 21W
Pyöreä kattovalaisin, harmaa  1 x 21W
Kattovalaisin 12 V, halogeeni 3 x 10W
Panorama-kattoikkuna, ylä- 4 x 5W
ja alaosa  
Vaatekaapin valo LED
Lastensängyn valo 1 x 21W
Pesutilan valo 3 x 10W 
Kulmavalo 2 x 10W
Keittiövalo, hopea 12V 3 x 21W
Keittiövalo, hopea 230/12V 1 x 21W
Upotettu kohdeva.1980/12H/G/krom. 1 x 10W
Upotettu kohdevalo, kupu 1 x 10W
Upotettu kohdevalo, hopea 1 x 5W
Kohdevalo 1 x 10W
Ripustettava valaisin, hopea 1 x 21W
Ripustettava valaisin, leppä 1 x 21W
Epäsuora valaistus 3 x B9 3 x 4W
Epäsuora valaistus 5 x B9   5 x 4W
Epäsuora valaistus 6 x B9  6 x 4W
Epäsuora valaistus 7 x B9 7 x 4W
Epäsuora valaistus 7 x B9 7 x 4W
Epäsuora valaistus 10 x B9 10 x 4W
Sisäänkäynnin valo 2x10W
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Ix-�

Hakemisto

A
Aisapaino 02-5
Ajaminen 02-6
Ajomelu �2-3
Ajoneuvon tunnusnumero 03-8
Alusta �2-7
Avaimet 02-�

B
Boileri �0-�3

C
CEE-pistoke 07-4

E
Edellytykset �00 km:n tuntinopeudelle
Ensiapupakkaus 02-�
Epäsuora valaistus 07-��
Etuteltan kisko 05-7
Etuteltan valo 07-�3

H
Helman ura 05-7
Hoito �2-5
Huolto 03-5, �2-�
Huoltoluukku 05-5
Huuhdeltava WC 08-6
Hyönteissuojaverho 06-��, 06-�2
Hätävarustus 02-�

I
Ikkunat
 Ulospäin avattavat ikkunat 06-9
 Hoito �2-7
Ilmalämmitys �0-2
Ilmanvaihto 05-�

J
Jarrut 02-7
Jätevesisäiliö 08-2
Jääkaappi 05-�, �0-�5

K
Kaarreajo 02-6
Kaasu 09-�
Kaasujärjestelmä 09-3
Kaasulaitteet
 Tarkastukset 09-�

Kaasuliesi �0-�7
 Lieden käyttö �0-�8
Kaasupullokotelo 09-3
Kaasupullokotelon luukku 05-6
Katon tuuletusluukku 06-�2
Katsastus 03-8
Kattokuorma 05-7
Kattoluukku 06-�0
Kattoteline 05-7
Kaukosäädin 07-3
Kiertoilmapuhallin �0-4
Kuormaus 02-4
Kytkeminen/Irrottaminen 03/3
Kytkentäkaavio, ulkopuoli 07-9
Kääntöpöytä 06-5

L
Lamput
 Takavalojen hehkulamppujen vaihto �2-4
Laskettava pöytä 06-6
Lastensängyt 06-8
Liesi �0-�7
Liesituuletin �0-�9
Lisäakku 07-6
Lisäpaino 03-�2
Lisätarvikkeet ��-�
Lisävarustus 03-�2
Luukut
 Avaaminen ja sulkeminen 06-�
Lämminvesijärjestelmä 08-3
Lämminvesilämmitys �0-7
Lämminvesivaraaja 08-3
Lämmitys 05-2, 09-5

M
Massojen määritelmät 03-��
Matkailuvaunun verkko 07-7
Mediaoval 06-3
Mediakaappi 06-4
Mover 03-6

N
Nurkkatuet 03-7

O
Ohjauspaneeli 07-2
Omavaraisuuspaketti 07-6



Ix-2

Ovet
 Avaaminen ja sulkeminen 06-�
 Hoito ��-5
Ovet ja luukut
 Sisätilat 06-�

P
Paikallaan pysymisen varmistaminen 02-8
Painonupit 06-2
Pakkotoiminen tuuletus 05-�
Palonsammutus 02-2
Perusvarustus 03-�2, �4-3
Peruutus 02-7
Pohja �2-7
Porras 05-5
Porta-Potti 08-6
Pro.ilikisko 14-9
Profiilin syvyys (renkaan) 04-2
Puhdasvesisäiliö 08-2
Pylväspöytä 06-5
Pysäköiminen 02-7
Pysäköintipaikan valinta 02-8
Pyöränvaihto 04-4
Pyöräteline 05-8

R
Rekisteröinti 03-8
Rengaspaineet 04-�, �4-�
Renkaat 04-�
Renkaanpaikkauspaketti 04-6
Renkaiden ikä 04-2

S
Seisontajarru 03-5
Sisäpintojen puhdistus �2-8
Sisäänkäynti 05-3
Sisäpuoli 05-3
 Oven yläosa 05-4
Sivupaneeli � 07-3
Sivupaneeli 2 07-3
Sulakejärjestys 07-8
Sulkuhanat
 Asennuspaikka 09-4
Sähköjärjestelmä 07-4
Sähkökäyttöinen lisälämmitys �0-5
Sähkölaitteet
 kytkeminen 02-8
Sähkövirta 07-4

Sähköinen lattialämmitys �0-6
Säätimet 09-�

T
Takavalojen hehkulamput 07-7
Talvikäyttö �2-�0
Teknisesti sallittu kokonaismassa 03-�2
Tekniset tiedot
 Painot �4-�
 Perusvarustus �4-3
 Rengaspaineet �4-�
Tekniset tiedot �4-4
 Lisäpainomahdollisuudet �4-6
Tuuletus �2-5
Turvallisuusohjeet 07-�
Työntöjarru 03-5

U
Ulkopintojen puhdistus �2-5
Ultraheat �0-5
Uuni �0-�9

V
Vaatekaapin valo 07-�2
Valonsäätöjärjestelmä 07-�0
Valot 07-��, �4-8
Vanteet 04-3
Varoituskolmio 02-�
Varoitusliivi 02-�
Venttiilit 09-�
Vesilaitteisto 02-9
Vesijärjestelmä 08-�
Vetolaitteet �2-2
Vetopalkit 03-6
Virransyöttöyksikkö 07-6
Virtalähdeyksikön toiminta 07-6
Voitelu 03-�, �2-�
Vuoteiksi muuntaminen 06-7

W
WC 08-6
WC:n luukku 05-6

Y
Ympäristönsuojelu �3-�

Ö
Öljyäminen 03-�, �2-�


