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1. Johdanto

Hyvä retkeilyautoilija,

onnittelut uuden HOBBY-retkeilyauton hankinnasta. Asiakkaidemme luottamus innostaa

meitä ja velvoittaa meidät tekemään retkeilyautoistamme joka vuosi vielä parempia uusien

ideoiden, teknisten uutuuksien ja pienten mutta tärkeiden yksityiskohtien avulla. Täydellisesti
varustetuilla ja viimeistellyillä malleilla haluamme tarjota upeat puitteet vuoden parhaimmille
päiville.

Luethan tämän käyttöohjeen huolellisesti läpi, vaikka olisit jo pitkään ajanut retkeilyautoa.

Näin vältät virheellisen käytön sekä ajoneuvon ja sen varusteiden vaurioitumisen. Kaikkien

teknisten yksityiskohtien oikeanlainen käsittely lisää ajamisen iloa ja pidentää retkeilyautosi
käyttöikää.

Jos tästä käyttöohjeesta ei löydy apua johonkin ongelmaan, käytössäsi on tiheä, Euroopan
laajuinen kauppiasverkosto. Hyödynnä sopimuskumppanisi kokemus ja asiantuntemus:

keskustele hänen kanssaan yksityiskohtaisesti hankinnastasi ennen ensimmäistä matkaa
Hobby-retkeilyautollasi.

Toivotamme sinulle ja matkakumppaneillesi monia virkistäviä lomia sekä aina ja kaikkialla
hyvää matkaa uuden Hobby-retkeilyautosi kanssa.
Retkeilyautovalmistajasi

HOBBY – Wohnwagenwerk

Ing. Harald Striewski GmbH
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1. Johdanto

1. luku: Johdanto
1.1 Yleistä
Retkeilyautoja kehitetään jatkuvasti paremmiksi. HOBBY pidättää itselleen oikeuden muutoksiin varusteissa, muotoilussa
ja tekniikassa.
HOBBYLLE ei näin ollen voida esittää käyttöohjeen sisällöstä
johtuvia vaatimuksia. Ohjeessa kuvataan painohetkellä ajankohtaiset varusteet, ja kuvausta sovelletaan kaikkiin pohjaratkaisuvaihtoehtoihin.
Toivomme sinun ymmärtävän, että kaikkia yksilöllisiä vaihtoehtoja ei voida kuvata. Varustusta ja tekniikkaa koskevien
yksityiskohtaisten kysymysten kohdalla HOBBY-kauppiaanne
auttaa teitä mielellään.
HOBBY-retkeilyautosi edustaa alan viimeisintä tekniikkaa ja on
voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukainen. Kaikista
varotoimenpiteistä huolimatta henkilövahingot tai retkeilyauton vaurioituminen ovat mahdollisia, jos käyttöohjeen turvaohjeita tai retkeilyautoon kiinnitettyjen tarrojen varoituksia ei
noudateta.

Huomautamme nimenomaisesti, ettemme vastaa vaurioista ja toimintahäiriöistä, jotka johtuvat tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.
• Retkeilyautoa tulee käyttää ainoastaan sen ollessa
teknisesti täysin kunnossa.
• Anna asiantuntijan korjata heti viat, jotka vaikuttavat ihmisten tai retkeilyauton turvallisuuteen.
• Anna vain valtuutetun korjaamon tarkastaa ja korjata jarruja ja kaasulaitteita.
• Noudata annettuja tarkastus- ja katsastusaikoja.

Ennen ensimmäistä ajoa
Älä käytä tätä käyttöohjetta ainoastaan hakuteoksena, vaan
tutustu siihen perusteellisesti jo ennen kuin aloitat ensimmäisen
ajon.
Täytä erillisiin käyttöohjeisiin liitetyt laitteiden ja lisävarusteiden
takuukortit ja lähetä ne laitevalmistajille. Näin varmistat
takuuoikeutesi kaikkien laitteiden kohdalla.

1. Johdanto

HOBBY antaa retkeilyautolle kauppiaasi kautta 5 vuoden
tiiviystakuun takuuehtojen mukaisesti. Ajoneuvon luovutuksen yhteydessä saat kauppiaaltasi takuuvihkosen
„5 vuoden tiiviystakuu“.
Vuotuiset tiiviystarkastukset ovat maksullisia. Jos tiiviystarkastusia ei ole tehty vuosittain takuuehtojen mukaisesti,
oikeus 5 vuoden tiiviystakuuseen raukeaa.

1.2 Käyttöohjeen rakenne
Tässä käyttöohjeessa selvitetään retkeilyauton käyttöä
seuraavasti:
Tekstit ja kuvat
Tekstit, joissa viitataan kuviin, on sijoitettu kuvien välittömään
läheisyyteen.
Kuvien yksityiskohdat (tässä: sisäänkäynti) on merkitty
sijaintinumeroilla j.

1

Yksityiskohtien
sijainti merkitty numeroilla
Beifahrerseite
K65 VANTANA 2015
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1. Johdanto

Luettelot
Luettelot esitetään listaamalla avainkohdat, ja ne on merkitty
luetelmaviivoilla ”-”.
Toimintaohjeet
Myös toimintaohjeet esitetään listaamalla avainkohdat, ja ne
alkavat pallomaisella lauseenalkumerkillä «•».
Huomautukset
Huomautuksilla kiinnitetään huomio tärkeisiin yksityiskohtiin,
jotka takaavat retkeilyauton ja varusteiden moitteettoman
toiminnan. Ota huomioon, että kuvauksesta poikkeavat
seikat ovat mahdollisia erilaisten varustusten takia.

Varoitukset
Huomio-merkillä varustettu kohta varoittaa vaarasta/
vaaroista, joita voi aiheutua ajoneuvolle tai ihmisille.

Ympäristövinkit
Ympäristövinkeissä esitetään mahdollisuuksia vähentää
ympäristön kuormitusta.

Erikoisvarustelut
Olet valinnut retkeilyauton, jossa on yksilöllinen varustelu.
Tässä käyttöohjeessa kuvaillaan kaikkia malleja ja varusteluja, jotka on mahdollista valita saman ohjelman sisällä. Näin
ollen ohje voi sisältää varusteluvaihtoehtoja, joita sinä et ole
valinnut.

*

Erot ja siten kaikki erikoisvarusteet on merkitty tähdellä „ “.
Erikoisvarusteet ovat osittain mallikohtaisia, eikä niitä siten voida
teknisesti asentaa kaikkiin malleihin. Jos sinulla on kysyttävää,
käänny Hobby-sopimuskumppanisi puoleen.
Jos joitakin varusteita tai malleja ei ole käsitelty tässä
käyttöohjeessa, tutustu mukana toimitettuihin lisäkäyttöohjeisiin.

Julkaisun ajankohtaisuus
Retkeilyautojen korkea turvallisuus- ja laatutaso taataan jatkuvalla kehitystyöllä. Silloin tällöin tästä saattaa seurata, että ajoneuvo poikkeaa kuvauksesta. Tämä on kuitenkin harvinaista.

2. Turvallisuus
1. Johdanto

2. luku: Turvallisuus
2.1 Käyttötarkoitus
Retkeilyauto on tarkoitettu liikkuvaksi matka-asunnoksi yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Kyseessä on asuttava
vapaa-ajan ajoneuvo, joka on varustettu asuinosalla, jota
käytetään väliaikaisesti tai vuodenajasta riippuen ja joka vastaa
tieliikenteessä käytettävälle ajoneuvolle asetettuja suunnittelu- ja
käyttövaatimuksia. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi pysyvänä
asuntona. Lisäksi ajoneuvossa ei saa yöpyä useampia henkilöitä kuin siinä on vuodepaikkoja. Tieliikenteessä ajoneuvoa saa
käyttää ainoastaan tieliikennelainsäädännön ja ajoneuvojen
rekisteröintiä koskevan lainsäädännön määräysten mukaisesti.
Retkeilyautoa ei saa käyttää henkilöiden/eläinten ja/tai tavaroiden kuljetukseen. Tieliikenteessä retkeilyauto on
tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaisten varusteiden kuljettamiseen. Kaikkien kuljetettavien kuormien ja/tai matkatavaroiden on
oltava sijoitettuna niin, että ne pysyvät varmasti paikallaan.
Jokaisen matkustajan on ajon aikana oltava turvavyöllä varustetulla istumapaikalla, ja turvavyön on oltava kiinni. Matkustajia
saa olla enintään yhtä monta kuin autossa on turvavyöllä varustettuja istumapaikkoja.

Huolehdi siitä, etteivät retkeilyauton teknisesti sallittu kokonaispaino ja sallittu akselimassa / sallitut akselimassat ylity.
Retkeilyauton kaikki muu kuin tässä kuvailtu käyttö on kielletty
eikä sitä voida pitää tarkoituksen mukaisena.

2.2 Yleistä
• Retkeilyautoa saa ajaa tieliikenteessä ainoastaan voimassa
olevan ajokortin haltija.
• Noudata ehdottomasti valmiiksi asennettujen laitteiden
(jääkaappi, lämmitys, liesi jne.) sekä perusajoneuvon käyttöohjeita.
• Kun autoon asennetaan lisävarusteita tai erityistoiveiden
mukaisia tarvikkeita, matkailuauton mitat, paino ja ajokäyttäytyminen saattavat muuttua. Jos varusteita asennetaan
jälkikäteen, ne on osittain rekisteröitävä.
• Käytä vain matkailuautossasi sallittuja renkaita ja vanteita.
Tiedot renkaiden ja vanteiden koosta voit tarkistaa ajoneuvon rekisteröintitodistuksesta tai luvusta 14.4.
Ajoneuvon sisä- ja ulkopuolelle on kiinnitetty varoitus- ja
ohjetarroja. Niiden tarkoitus on lisätä turvallisuutta, eikä
niitä saa poistaa.
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2. Turvallisuus

2.3 Paloturvallisuus

RETTUNGSKARTE
SAISON 2018
VANTANA K60 FT

Fiat Vantana K60 FT
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Stand 06/2017, Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH

Esimerkki pelastuskortista

Pelastuskortit
Häikäisysuojan taakse on sijoitettu retkeilyauton pelastuskortti. Onnettomuustilanteessa pelastustyöntekijät voivat tarkistaa kortista kaikki tämän ajoneuvomallin kohdalla tärkeät tiedot.
Käsittele pelastuskorttia huolellisesti, älä peitä tekstiä tai
muuten estä sen lukemista, ja säilytä korttia aina häikäisysuojan takana.

Paloturvallisuustoimet
• Älä jätä lapsia yksin ajoneuvoon.
• Pidä palavat materiaalit kaukana kaikista lämmitys- ja
keittolaitteista.
• Muutoksia sähkölaitteisiin, kaasulaitteisiin ja muihin kiinteisiin laitteisiin saavat tehdä ainoastaan valtuutetut asennusliikkeet.
• Sijoita pääsisäänkäynnin läheisyyteen palosammutin.
• Tutustu palosammuttimen ohjeisiin.
• Sijoita lieden lähelle sammutuspeite.
• Älä tuki uloskäyntejä.
• Tutustu alueen paloturvallisuustoimiin.
Toiminta tulipalon sattuessa
• Huolehdi siitä, että matkustajat poistuvat välittömästi
autosta.
• Sulje kaasupullon pääsulkuventtiili ja kaasulaitteiden sulkuventtiilit.
• Katkaise sähkövirran syöttö.
• Varoita muita ja kutsu palokunta.
• Ryhdy itse sammutustoimiin vain, jos se on mahdollista
vaaratta.

2. Turvallisuus

2.4 Varusteet
2.4.1 Hätävarustus
Jotta olisit valmistautunut hätätilanteeseen, sinun tulee aina pitää seuraavat kolme pelastusvälinettä mukana ja tutustua niihin.

Ensiapupakkaus

Ensiapupakkauksen on oltava aina helposti saatavilla ja sillä
on oltava retkeilyautossa vakiopaikka. Pakkauksesta otetut
tarvikketon korvattava välittömästi. Tarkista säännöllisesti, ettei
pakkaus ole vanhentunut.

Varoitusliivi*

Standardin EN 471 mukaisen varoitusliivin, jossa on valkoiset
heijastinnauhat, mukana pitäminen ja käyttäminen poistuttaessa ajoneuvosta tiellä taajamien ulkopuolella tai moottoritien
pientareella on pakollista joissakin maissa.
• auto sammuu taajaman ulkopuolella maantiellä onnettomuuden tai teknisen vian vuoksi paikassa, jossa on huono
näkyvyys esim. kaarteen tai sääolosuhteiden takia tai on
hämärää tai pimeää, tai
• auto sammuu moottoritien pientareelle onnettomuuden tai
teknisen vian vuoksi ja muiden varoittamiseksi on asetettava
pientareelle varoituskolmio.

100 m
Beifahrerseite
K65 VANTANA 2015

Varoituskolmion ja retkeilyauton vähimmäisetäisyys

Varoituskolmio

Myös varoituskolmion on oltava aina helposti saatavilla ja sillä
on oltava retkeilyautossa vakiopaikka, mielellään ensiapupakkauksen yhteydessä.
Fahrerseite
K65 VANTANA 2015

Hätätilanteessa
• Aseta varoituskolmio vähintään 100 metrin päähän
ajoneuvosta/onnettomuuspaikasta.
Myös varoituskolmion on oltava aina helposti saatavilla ja
sillä on oltava vakiopaikka vetoautossa/retkeilyautossa,
mielellään samassa paikassa ensiapupakkauksen kanssa.
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2. Turvallisuus

2.5 Ennen ajoa
2.5.1 Ennen ensimmäistä ajoa huomioitavaa
Rekisteröinti (Saksa)

Kaikki yleisillä teillä ajettavat ajoneuvot on rekisteröitävä. Tämä
koskee myös uutta retkeilyautoasi. Rekisteröinti-ilmoituksen
tekee yleensä maahantuoja katsastustoimipaikassa

Työkalupakki

2.4.2 Työkalut
Jokaisessa ajoneuvossa on yksilöllinen työkalujen ja tarvikkeiden perusvarustus. Työkalupakki toimitetaan irtonaisena
ajoneuvon mukana. Toimitettaessa se on joko tavaratilassa tai
vuoteen alla.

Rekisteröintiä varten tarvitaan seuraavat asiakirjat:
- Rekisteröintitodistuksen osa II ja/tai vaatimustenmukaisuustodistus (Certificate of
Conformity, CoC)
- Sähköinen vakuutustodistus / vakuutusnumero
- liikennevakuutus
- henkilötodistus- Tositteet mahdollisten verojen maksamisesta

Katsastus (Saksa)

Retkeilyauton, jonka sallittu kokonaismassa on korkeintaan
3,5 tonnia, ensimmäinen määräaikaiskatsastus on suoritettava viimeistään 3 vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä ja
sen jälkeen vuosittain.

2. Turvallisuus

Jokaisen katsastuksen yhteydessä on esitettävä rekisteriote.
Kaasulaitteiston tarkastustodistus, jonka saat ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, on esitettävä ainoastaan rekisteröintikatsastuksessa.
Katsastus suoritetaan katsastustoimipaikassa.
Ajoneuvoon tehtävät muutokset, jotka kuuluvat ajoneuvolain
sovellusalaan, ovat luvanvaraisia.
Otathan ulkomailla selvää mahdollisesti sovellettavista
kansallisista määräyksistä, jotka liittyvät retkeilyautosi rekisteröintiin ja katsastukseen.
Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai ongelmia, HOBBYmaahantuojasi on aina valmis auttamaan.
• Ensimmäisen ajon aikana kiristä rengasmutterit 50
km:n jälkeen.
• Ennen kuin täytät polttoainesäiliön, kytke kaasukäyttöiset laitteet pois päältä.

2.5.2 Ennen jokaista ajoa
Liikenneturvallisuus
• Tarkista ennen ajoa suuntavilkkujen, valojen (kytke päälle
akun pääkytkin), ohjauksen ja jarrujen toiminta.
• Anna valtuutetun korjaamon tarkastaa jarrut ja kaasulaitteet
ajoneuvon oltua pidempään pois käytöstä.
• Säädä ajoneuvon ulkopeilit oikeaan asentoon.
• Avaa ja lukitse tuulilasin ja ohjaamon sivuikkunoiden pimennysverhot, irrota tarvittaessa lämpöverho* ja laita se varastointipaikkaansa.
• Talvella katto on ennen ajoa puhdistettava lumesta ja jäästä.
• Tarkista rengaspaine säännöllisesti ennen ajoa. Väärä rengaspaine voi johtaa renkaan liialliseen kulumiseen, rengasvaurioihin tai renkaan puhkeamiseen (luvusta 14.5.).
• Tarkista ja täytä tarvittaessa nesteiden, kuten öljyn, jäähdytysveden, jarrunesteen ja tuulilasinpesunesteen säiliöt.
Lähde liikkeelle vasta, kun retkeilyautosi täyttää liikenneturvallisuuden kaikki edellytykset.
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Ulkopuoli

Kulje ajoneuvon ympäri ja saata se ajokuntoon seuraavilla
toimilla:

Beifahrerseite
K65 VANTANA 2015

Valmistele ajoneuvo ennen ajoa!

Ajoneuvon haltijana/kuljettajana olet vastuussa ajoneuvosi ajokunnosta. Siksi sinun on otettava huomioon seuraavat seikat:

Akku
• Lataa akut täyteen ennen jokaista matkaa. Katso kappale
”Asuinosan akku” luvussa 7.
• Kytke päälle akun pääkytkin.

Ohjaamo
Fahrerseite
Tärkeää
muistaa:
K65 VANTANA 2015
• Säädä istuin oikeaan asentoon.

Ajoneuvon valmistelut
• Sulje asuinosan kaikki ikkunat ja kattoluukut.
• Nosta porrasaskelma sisään.
• Sulje ja lukitse paikoilleen asuinosan liukuovi, takaluukut ja
huoltoluukut.
• Sulje jätevesisäiliön laskuhana.
• Irrota 230 V:n verkkoliitäntäjohto auton ulkopuolella
olevasta pistorasiasta.
• Laske tarvittaessa satelliittivastaanotin* ala-asentoon.
• Varmista, että polkupyörät on lukittu paikoilleen pyörätelineeseen* eivätkä pääse liikkumaan, ja huolehdi siitä, etteivät ne
peitä ajoneuvon valoja.
• Sammuta tarvittaessa ulkovalo.
• Kelaa markiisi* tarvittaessa sisään ja laita kampi paikalleen
autoon.

2. Turvallisuus

Sisätilat

Älä ylikuormita ajoneuvoa! Noudata ehdottomasti retkeilyauton sallittuja akselimassoja, teknisesti sallittua kokonaismassaa sekä sallittua korkeutta, leveyttä ja pituutta.

Valmistelut sisätiloissa
• Järjestä irtotavarat säilytyslokeroihin.
• Sijoita raskaat esineet alas.
• Varmista, etteivät mitkään nesteet, myöskään jääkaapista,
pääse valumaan ulos.
• Kiinnitä kaasupullot paikoilleen.
• Sulje kaasulaitteiden kaikki sulkuventtiilit, lukuun ottamatta
lämmityslaitteen sulkuventtiiliä, jos ajoneuvo on varustettu
ajon aikaiseen käyttöön tarkoitetulla paineensäätimellä
(esim. Control CS).
• Laske pöytä alas ja lukitse paikalleen.
• Lukitse tarvittaessa TV-teline* paikalleen, irrota TV*, mikäli
mahdollista, ja sijoita se turvalliseen paikkaan.
• Sammuta sisävalaistus
• Sulje tiukasti ovet (myös jääkaapin ovi (absorptiojääkaappi*),
jääkaapin lokerot), laatikot ja luukut.
• Avaa ohjaamon pimennysverhot* kokonaan ja lukitse ne
paikoilleen.
• Irrota tarvittaessa lämpöverho* ohjaamosta.

Kuljeta kaasupulloja ainoastaan niille tarkoitetussa kaasupullokaapissa hihnoilla kiinnitettyinä.

Myös retkeilyauton sisällä on tehtävä joitakin valmisteluja.

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Älä koskaan peitä
kiinteitä ilmanvaihtoaukkoja (kattoluukkuja, joissa on ilmanvaihtoaukot, tai kattotuuletusventtiilejä). Älä anna lumen
tai lehtien tukkia ilmanvaihtoaukkoja – tukehtumisvaara.
Kirjoita kaikki tärkeät mitat ja painot muistilapuille ja sijoita
ne näkyville paikoille asuinosaan ja ohjaamoon.
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2. Turvallisuus

• Lasten turvaistuimia saa sijoittaa ainoastaan paikoille, joissa
on tehtaalla asennetut kolmipisteturvavyöt.
• Käännä kääntyvät istuimet ajosuuntaan ja lukitse ne paikoilleen. Ajon aikana istuimia ei saa kääntää.
• Ovia ei saa avata.
• Ajoneuvossa ei saa oleskella ylimääräisiä henkilöitä.

Beifahrerseite
K65 VANTANA 2015

Ota huomioon ajo-ominaisuuksien erityispiirteet!

2.6 Ajon aikana
Retkeilyauto ei ole henkilöauto!
Se käyttäytyy monissa tilanteissa eri tavalla kuin ”tavallinen”
auto. Siksi sinun tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:
Fahrerseite

K65 VANTANA 2015

Matkustajien turvallisuus
Ajon aikana huomioitavaa:
• Istua saa vain niillä paikoilla, joissa on turvavyöt.
• Vuoteissa ei saa oleskella ajon aikana.
• Matkustajien on pysyttävä paikoillaan turvavyöt
kiinnitettyinä.

Ajaminen

Koeaja retkeilyautoa ennen ensimmäistä pitkää matkaa tutustuaksesi sen ajo-ominaisuuksiin. Harjoittele myös peruuttamista.
Perusajoneuvo on itse asiassa pakettiauto; mukauta ajotapasi
tähän seikkaan.
Huomioitavaa:
• Älä aliarvioi retkeilyauton pituutta. Suuret ajoneuvot
voivat suhteellisen pitkän takaylityksen takia poiketa
ajouralta, ja huonoissa olosuhteissa perä voi koskettaa
maata.
• Ole varovainen ajaessasi pihoihin ja porteista.
• Retkeilyauto saattaa huojua hieman sivutuulessa sekä
jäisellä tai märällä pinnalla.
• Jos auto heiluu, jarruta varovasti mutta voimakkaasti auton
vakauttamiseksi.

2. Turvallisuus

• Jos auto heiluu, älä koskaan kiihdytä.
• Mukauta ajonopeus tiehen ja liikenneolosuhteisiin.
• Pitkät, loivat alamäet voivat olla vaarallisia. Rajoita
nopeutta alusta alkaen niin, että voit tarvittaessa vielä
lisätä vauhtia vaarantamatta muita tienkäyttäjiä.
• Älä koskaan aja alamäkeen nopeammin kuin ylämäkeen.
• Varo nopeuden voimakasta vaihtelua mäkisillä osuuksilla.
Kevyt vastaohjaus korjaa tämän vaikutuksen.
• Aja ennakoivasti, pidä pidemmillä matkoilla säännöllisesti
taukoja.

Kaarreajo

Retkeilyauto alkaa korkeutensa takia huojua helpommin kuin
henkilöauto.
Huomioitavaa:
• Älä aja kaarteisiin liian suurella nopeudella!
• Kun käännyt, aja kaarre hieman suurempana. Ota huomioon, että retkeilyauton perä voi mallista riippuen poiketa
hieman ajouralta.

Taloudellinen ajo

Retkeilyautosi moottoria ei ole tarkoitettu jatkuvaan täydellä
teholla ajamiseen.
Huomioitavaa:
• Älä aja kaasu pohjassa!
• Viimeiset 20 km/h ennen huippunopeutta kuluttavat jopa
50 % enemmän polttoainetta.

Jarrut

Retkeilyauto käyttäytyy jarrutettaessa eri lailla kuin henkilöauto.
Tästä syystä etenkin kokemattoman kuljettajan on järkevää
tehdä joitakin varovaisia testijarrutuksia sopivassa paikassa.
Retkeilyauton jarrutusmatka on pidempi kuin henkilöauton.
Lisäksi kuormaus vaikuttaa siihen huomattavasti.
Huomioitavaa:
• Ota huomioon pidempi jarrutusmatka, erityisesti märällä
pinnalla.
• Älä käytä alamäessä suurempaa vaihdetta kuin ylämäessä.
Jos retkeilyauton ajokäyttäytymisessä ilmenee häiriöitä tai
virhetoimintaa, kutsu paikalle tiepalvelu, ja anna huolto- ja
korjaustyöt ainoastaan valtuutetun korjaamon hoidettaviksi.
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Peruuttaminen/Pysäköiminen

2.7 Ajon jälkeen

Retkeilyautosi on selvästi henkilöautoa suurempi.

Pysäköintipaikan valinta

Peruutuksen/pysäköinnin yhteydessä huomioitavaa:
• Vaikka ulkopeilit olisi säädetty oikein, „kuollut kulma“ on
huomattavan suuri.
• Pyydä toista henkilöä ohjaamaan peruuttamista ja pysäköintiä ulkoa, jos et näe kunnolla joka suuntaan.

Polttoaineen tankkaus

Retkeilyautoon on asennettu laitteita, jotka toimiessaan
synnyttävät liekin.
Huomioitavaa:
• Kytke pois päältä kaikki kaasulaitteet (lämmitys, liesi,
absorptiojääkaappi* (kaasukäytössä) jne.)!
• Sulje matkapuhelin!
• Tankkaa ainoastaan dieselpolttoainetta.
• Varo täyttämästä vahingossa puhdasvesisäiliötä
polttoaineella.

Huomioitavaa:
• Jos mahdollista, arvioi pysäköintipaikka päivänvalossa.
• Valitse mahdollisimman vaakasuora pysäköintipaikka.
• Tarkista vaakasuora asento sisäänkäynnin kohdalta (tärkeää absorptiojääkaapin* toiminnan kannalta).

Ajoneuvon tahattoman liikkeellelähdön
estäminen
Toimi näin:
• Laita vaihde päälle.
• Vedä käsijarru päälle.
• Käytä tarvittaessa aluskiiloja (eivät sisälly toimitukseen).

Varo vapauttamasta käsijarrua vahingossa kääntäessäsi
kuljettajan istuinta.
Kun lämpötila on pakkasen puolella, vedä käsijarrua vain
kevyesti ja laita ehdottomasti vaihde päälle, ettei käsijarru
jäädy kiinni!

2. Turvallisuus

Virtaa kuluttavien laitteiden vaihtokytkentä
Huomioitavaa:
• Avaa kaasupullon pääsulkuventtiili ja tarvittavien kaasulaitteiden sulkuventtiilit.
• Kytke jääkaappi 12V:n käytöltä kaasukäytölle tai 230V:n
käytölle, sillä 12V:n käyttö kytkeytyy moottorin ollessa
sammutettuna lyhyen ajan kuluttua automaattisesti pois
päältä (koskee vain absorptiojääkaappia*).

Vesijärjestelmä
Seisova vesi puhdasvesisäiliössä tai vesijohdoissa muuttuu
pian juomakelvottomaksi.
Tyhjennä vesisäiliö ehdottomasti kokonaan, ennen kuin
täytät sen uudelleen.

Tarkista siksi ennen jokaista käyttöä vesijohtojen ja puhdasvesisäiliön puhtaus. Desinfioi ja huuhtele juomavesijärjestelmä säännöllisesti – ehdottomasti ennen jokaista matkaa.
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3. luku: Alusta
3.1 Yleistä
Rungon osat ja akselit ovat osa alustaa. Niihin ei saa tehdä
teknisiä muutoksia, koska muutoin tyyppihyväksyntä raukeaa.
Tekniset muutokset ovat mahdollisia ainoastaan valmistajan
luvalla.
Lisäohjeita voit lukea oheisesta perusajoneuvon
käyttöohjeesta.

Alustan tunnusnumero

3.2 Ajoneuvon valmistusnumero (FIN)

Ajoneuvon tunnusnumero, joka käsittää 17 numeroa, on merkitty etumatkustajan puoleisen pyöräkotelon sisäpintaan. Jotta
numero olisi helpommin luettavissa, myös ulkopuolelta, se
toistuu kojelautaan kiinnitetyssä laatassa. Lisäksi tunnusnumero
ilmoitetaan alustan tehdaskilvessä ja Hobby-tehdaskilvessä
(moottoritilan etuosassa jäähdytinpalkissa).
Pidä FIN-numero aina saatavilla, jos haluat kysyä jotain tai
vierailla sopimuskumppanisi luona.

3. Alusta

3.3 Kuormaus
1
2
3
4
5
6
7

Hobby-Tyyppikilpi
1
2
3
4
5
6
7

Hyväksyntätodistuksen numero
Valmistajataso
Ajoneuvon tunnusnumero
Sallittu kokonaismassa
Sallittu yhdistelmän massa
Sallittu akselimassa akseli 1
Sallittu akselimassa akseli 2
Tehdaskilpeä ei saa poistaa eikä muuttaa.

3.3.1 Yleistä
Kuormattaessa huomioitavaa
• Jaa kuorma tasaisesti retkeilyauton oikealle ja vasemmalle
puolelle. Painavat tai isokokoiset esineet kuuluvat alhaalla
oleviin säilytyslokeroihin ja akselin läheisyyteen.
• Älä koskaan kuormaa retkeilyautoa takapainoisesti, sillä se
vaikuttaa kielteisesti ajokäyttäytymiseen.
• Mitä alempana retkeilyauton painopiste on, sitä parempi
on kaarre- ja ajokäyttäytyminen.
• Sijoita raskaat esineet niin, etteivät ne pääse liikkumaan.
• Sijoita kevyet esineet (vaatteet) yläkaappeihin.
• Sulje ja varmista ovet ja luukut.
• Tarkista kuormauksen jälkeen teknisesti sallittu kokonaismassa ja akselimassa.
• Varmista/kiinitä sängynpohjat, patjat, vuoteiden yhdistämisosat kuljetusasentoon.
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Perän tavaratila

Ota auton perää kuormatessasi huomioon sallitut aisapainot ja
teknisesti sallittu kokonaismassa. Jaa kuorma tasaisesti ja estä
sen liikkuminen. Liian suuret pistekuormat vaurioittavat lattiapäällystettä.
Kaikki perässä kuljetettavat varusteet on kiinnitettävä paikalleen
kiinnityslenkeillä ja tarkoitukseen sopivilla kiinnityshihnoilla.
• Sallittua taka-akselikuormaa ei missään tapauksessa saa
ylittää.
• Jos perän tavaratila on kuormattu täyteen, ajokäyttäytyminen heikkenee huomattavasti etuakselin kuormituksen
keventymisen takia.
• Tarkista aina ennen ajoa, että kiinnityslenkit ovat tiukasti
paikoillaan.
• Perän tavaratilassa kuljetettavan kuorman asianmukaisesta kiinnityksestä vastaa aina ajoneuvon haltija/kuljettaja.
Käytä mieluiten tähän tarkoitukseen hyväksyttyjä kiristyshihnoja.
• Älä koskaan käytä venyviä kumiköysiä (mustekaloja).
Muista, miten äärettömän suuret ajodynaamiset voimat
saattavat vaikuttaa ajoneuvoon vaaratilanteissa tai täysjarrutuksen yhteydessä.

Rekisteriotteeseen merkittyjä enimmäisakselimassoja ja
teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää.
Ylikuorma saattaa johtaa renkaiden irtoamiseen tai jopa
puhkeamiseen. Tämä aiheuttaa sen riskin, ettei ajoneuvoa
enää voi hallita. Vaarannat siis itsesi ja muut tielläliikkujat.
Jos et ole varma, oletko kuormannut ajoneuvoon liikaa painoa, punnitse se yleisellä vaa’alla.

3. Alusta

3.3.2 Retkeilyauton massojen määritelmät
Retkeilyauton massojen ja niistä johdettavan lisäpainon laskemista säätelee EU:ssa asetus N:o 1230/2012. Alla selvitetään
määrityksessä käytettäviä käsitteitä ja laskentaperusteita.
1. Teknisesti sallittu kokonaismassa (t.s.k.)
Teknisesti sallittu kokonaismassa ilmoitetaan Hobby-Wohnwagenwerk-yhtiön tietojen mukaan.
Tämän massan kohdalla otetaan huomioon erityiset käyttöedellytykset, jotka perustuvat retkeilyauton rakenteeseen ja
siitä johtuvaan suorituskykyyn, kuten materiaalin lujuuden tai
akselin ja renkaiden kantokyvyn kaltaiset tekijät. Tätä massaa
ei turvallisuusteknisistä syistä saa missään tapauksessa
ylittää.
2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa
Ajokuntoisen ajoneuvon massa vastaa tyhjän ajoneuvon massaa, johon sisältyvät voiteluaineet, työkalut, vararengas (mahdollisesti renkaan paikkaussarja), polttoaine (90 %), lisäakku, kaikki
tehtaalla asennetut vakiovarusteet sekä 75 kg kuljettajan osalta.
Tähän lisätään puhdasvesi- ja kaasusäiliöiden massat, kun
niiden tilavuudesta on täytetty 100 %. Seuraavassa luettelossa
massat on esitetty yksityiskohtaisesti:

FIAT
Vantana

a) Nestekaasu
Kiinteiden kaasunsäädinten lukumäärä:
11 kg:n kaasupullojen lukumäärä:
11 kg:n kaasupullon sisällön paino:

1
5,
11

yhteensä:

16

95 l:n puhdasvesisäiliö:
10 litran lämminvesivaraaja (lämmitys):

95
10

b) Nesteet

Perusvarustus yhteensä:

121 kg
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3. Lisävarusteet/Erikoisvarusteet
Niiden varusteiden massa, jotka asennetaan retkeilyautoon
tehtaalla vakiovarustuksen lisäksi. Erikoisvarusteet ilmoitetaan ajoneuvon todellisen massan kohdalla, jos
− ne eivät kuulu vakiovarustukseen
− ne on asennettu Hobbyn tai perusajoneuvon valmistajan
vastuulla
− asiakas voi tilata ne.
4. Todellinen massa
Ajokuntoisen ajoneuvon massan ja tehtaalla asennettujen
erikoisvarusteiden tai lisävarusteiden massan summa.

5. Hyötykuorma / Kantavuus
Teknisesti sallitun kokonaismassan ja ajokuntoisen ajoneuvon
massan välinen erotus, johon on lisätty matkustajien paino ja
lisävarusteiden massa.
6. Vähimmäiskantavuus
Hyötykuorman on vastattava vähintään kaavan
10 x (n + L) arvoa, kun
n - matkustajien enimmäismäärä ilman kuljettajaa
L - asuinosan kokonaispituus metreinä

Vähimmäiskantavuuteen lasketaan tavarat, jotka käyttäjät voivat
ottaa mukaan retkeilyautossa ja jotka eivät sisälly ajokuntoisen
ajoneuvon massaan eivätkä erikoisvarusteisiin (esim. vaatteet,
kylpyhuoneen ja keittiön varustus, elintarvikkeet, leirintätarvikkeet, lelut, kotieläimet).
Jäljelle jäävän lisäkuorman (5.) on aina oltava suurempi tai yhtä
suuri kuin vähimmäishyötykuorman (6.); tämä on otettava huomioon ajoneuvoa konfiguroitaessa.
Mikäli kohdan 2 (Ajokuntoisen ajoneuvon massa) taulukossa ilmoitettuja varusteita ja nesteitä ei kuljeteta mukana, hyötykuorma/lisäkuorma (kohta 5) kasvaa tämän
arvon verran.

3. Alusta

Alustan valmistajan ehtojen ja vetokoukun niin kutsutun
D-arvon määrityksen takia hinattavaan massaan ei voida
tehdä lisäyksiä. Jos teknisesti sallittua kokonaismassaa
lisätään, hinattava massa pienenee. Tässäkään tapauksessa hinattavaa massaa ei saa lisätä.

3.5 Lisälaitteet
Lisälaitteiden merkitseminen rekisteröintitodistukseen
Vetokoukku

3.4 Vetolaite *
Suurin sallittu kokonaispaino, vetokuorma ja aisapaino ovat
taulukossa ”tekniset tiedot” kappaleessa 14.

Ota huomioon retkeilyauton sallittu aisapaino, hinattava
massa, yhdistelmän massa ja taka-akselikuorma, erityisesti
kuormatessasi tavaratilaa.
Vetolaitteen ja takatelineen* samanaikainen käyttö on
kielletty.
Auton ja perävaunun välissä ei saa olla, kun retkeilyautoa
siirretään perävaunun kiinnittämiseksi tai irrottamiseksi.

•
•
•
•

Anna HOBBY-maahantuojasi asentaa lisälaitteet.
Vie retkeilyautosi katsastustoimipaikkaan.
Siellä lisälaitteet tarkastetaan ja niistä laaditaan todistus.
Ota rekisteröintitodistus mukaan. Katsastustoimipaikka
tarkastaa lisälaitteet ja merkitsee muutoksen rekisteröintitodistukseen.
Ota ulkomailla tarvittaessa huomioon kansalliset määräykset.
Muista, että hinausliitännän, moottoripyörätelineen, ilmajousituksen ja/tai ylimääräisten jousenlehtien rekisteröinti
on pakollista.
Ota huomioon, että voit ottaa retkeilyautoon vähemmän
kuormaa, jos siihen on asennettu lisälaitteita.

23

24

3. Alusta

− Keskiasento: valitaan eteenpäinajovaihde ”D”.
− Oikealle ja ylös: valitaan neutraali asento ”N” (tyhjäkäynti).
− Oikealle ja alas: valitaan peruutusvaihde ”R”.
Keskiasennosta, joka vastaa eteenpäinajovaihdetta, vipua
voidaan liikuttaa seuraavasti:
− eteenpäin (asento -), jolloin vaihde vaihtuu pienemmäksi.
− taaksepäin (asento +), jolloin vaihde vaihtuu suuremmaksi.
− vasemmalle (asento A/M), jolloin voidaan valita joko automaattinen tai manuaalinen käyttötapa.

3.6 Automatisoitu vaihteisto *
Retkeilyautosi voidaan tilauksesta varustaa automaattivaihteistolla (Fiat: Comfort-Matic), jossa on mahdollista valita käsikäyttö/MANUAL tai automaattikäyttö/AUTO. Kytkintä käyttää
sähköhydraulinen yksikkö, jota kontrolloi vaihteiston ohjauslaite. Tämän ansiosta kytkinpoljinta ei tarvita eikä sitä ajoneuvossa ole. Monitoiminäytössä näkyy sekä valittu käyttötila että
päällä oleva vaihde.

FIAT Comfort-Matic

Kojetaulussa olevalla valintavivulla on kolme pysyvää asentoa:

Nämä kolme asentoa eivät ole pysyviä eli niiden käytön jälkeen vipu palaa keskiasentoon.
Manuaalinen käyttö
Tässä käyttötavassa kuljettaja valitsee sopivan vaihteen ajoneuvon käyttötilanteen mukaan. Vaihteita kytketään seuraavasti:
• Siirrä kytkentävipua suuntaan (+), kun haluat vaihtaa
suuremmalle vaihteelle. Siirrä kytkentävipua suuntaan (-),
kun haluat vaihtaa pienemmälle vaihteelle. Kaasupoljinta ei
tarvitse päästää irti vaihteen vaihdon aikana.

3. Alusta

Järjestelmä sallii kytkennän vain, kun vaihtokäsky ei vaaranna
moottorin tai vaihteiston toimintaa. Järjestelmä kytkee automaattisesti pienemmälle vaihteelle, kun moottori saavuttaa
joutokäyntikierrosluvun (esim. jarrutettaessa).
Automaattikäyttö
Automaattikäyttö kytketään päälle tai pois painamalla kytkentävipua suuntaan A/M. Järjestelmä kytkee vaihteita automaattisesti ajoneuvon nopeuden, moottorin kierrosluvun ja
kaasupolkimen asennon mukaan. Kun kaasupoljinta painetaan voimakkaasti, järjestelmä vaihtaa tarvittaessa vaihdetta
pienemmäksi tai suuremmaksi, jotta teho ja vääntömomentti
riittää kiihdyttämään ajoneuvoa kuljettajan toivomalla tavalla.
Ajoneuvon pysäköinti
Ajoneuvon turvallista pysäköintiä varten on painettava jarrupoljinta ja samanaikaisesti kytkettävä päälle joko 1. vaihde tai
peruutusvaihde (R). Jos ajoneuvo jää kaltevaan paikkaan, on
tämän lisäksi kytkettävä seisontajarru päälle.
Kun ajoneuvo pysäytetään automaattikäytössä, se kytkeytyy itsenäisesti ykkösvaihteelle. Vaihtoehtoisesti voit vaihtaa manuaalisesti ykkösvaihteelle.

Ajoneuvosta ei saa koskaan poistua, kun se on joutokäyntiasennossa (N).
Ajoneuvon seisoessa vaihde päällä on aina pidettävä jarrupoljinta painettuna, kunnes ajoa halutaan jatkaa. Päästä
vasta sitten jarrupoljin irti ja anna hitaasti kaasua.
Suosittelemme, että vaihteisto kytketään joutokäyntiasentoon (N), jos ajoneuvo seisoo pitkään moottorin käydessä.
Kaasupoljinta ei saa käyttää ajoneuvon pitämiseen paikallaan (esim. ylämäessä). Sen sijasta on käytettävä jarrupoljinta. Kaasua painetaan vasta liikkeelle lähdettäessä.
Jos halutaan vaihtaa peruutusvaihteelta (R) ensimmäiselle vaihteelle tai päinvastoin, kytkinvipua saa käyttää
vasta, kun ajoneuvo on täysin pysähtynyt ja jarrupoljinta
painettu.
Tarkempia ohjeita löydät perusajoneuvon käyttöoppaasta.
Tutustu automatisoidun vaihteiston käyttöön ehdottomasti
ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäisen kerran.
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4. luku: Pyörät ja renkaat

4.2 Renkaat

4.1 Pyörät

Käytä ainoastaan rekisteröintiasiakirjoihin merkittyjä renkaita.
Muita rengaskokoja saa käyttää ainoastaan perusajoneuvon
valmistajan luvalla.
• Tarkista säännöllisesti rengasprofiilin tasainen kuluminen, kulutuspinnan 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 100 km:n matkalla,
jotta niihin kehittyy täysi pito.

Rengasmutterien kohdalla huomoitavaa
Kiristä pyöränpultit/mutterit 50 km:n ajon jälkeen ja uudelleen
100 km:n ajon jälkeen sekä uusissa ajoneuvoissa että aina
pyörien irrotuksen jälkeen. Oman turvallisuutesi vuoksi älä
käytä muunlaisia pyöriä tai kiinnitysvälineitä kuin ajoneuvossa
on alunperin ollut. Tarkista pyöränpulttien/mutterien kireys
säännöllisin välein.
Pyöränpulttien/mutterien kiristysmomentit:

Vannekoko

Fiat Ducato

16''

180 Nm

15''

160 Nm
Tarkista vääntömomentit 5 000 kilometrin välein tai vähintään kerran vuodessa.

Renkaita säästävä ajo
• Vältä äkkijarrutuksia ja turhia kiihdytyksiä.
• Vältä pitkiä ajoja huonoilla teillä.
• Älä koskaan aja ylikuormatulla autolla.
Hobby-retkeilyautoosi on asennettu sisärenkaattomat
renkaat. Älä missään tapauksessa asenna näihin renkaisiin
sisärenkaita.
Talvirengaspakko
Talvirengaspakko on Suomessa voimassa joulukuun
alusta helmikuun loppuun. Renkaissa on oltava merkintä
”M+S”. Velvoitteen laiminlyömisellä on oikeudellisia
seuraamuksia.

4. Pyörät, renkaat

Lumiketjut
Suurin sallittu ajonopeus on 50 km/h.
Älä käytä lumiketjuja lumettomilla teillä.
Lumiketjut voidaan asentaa ainoastaan renkaisiin, jotka
ovat täsmälleen yhtä suuret kuin ajoneuvoon alun perin
asennetut renkaat.
Lumiketjut saa asentaa ainoastaan etummaisiin vetopyöriin; asentaminen takapyöriin on ehdottomasti kielletty.
Koristekapselit on poistettava ennen lumiketjujen
asentamista.

4.3 Rengaspaine
Rengaspaineen tarkastaminen:
• Tarkista ja säädä rengaspaine yleensä neljän viikon välein
tai vähintään kolmen kuukauden välein sekä ennen
jokaista käyttökertaa.
• Renkaiden on oltava tarkistettaessa kylmät).
• Jos renkaat ovat tarkastettaessa tai säädettäessä
lämpimät, on paineen oltava 0,3 baaria korkeampi kuin
kylmien renkaiden kohdalla.
• Jos ajoa liian alhaisella paineella ei voi välttää
(esim. leirintäalueelta lähimmälle huoltoasemalle), ajonopeus saa olla korkeintaan 20 km/h.
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4.4 Profiilin syvyys ja renkaiden ikä
Vaihda renkaat viimeistään, kun profiilin syvyys on enää 1,6 mm.

1

2

3

Erilaiset rengaspaineet

Huomioitavaa:
- Oikea rengaspaine j
- Liian alhainen rengaspaine k
- Liian korkea rengaspaine l
Liian alhainen paine johtaa renkaan ylikuumenemiseen.
Tämän seurauksena rengas voi vaurioitua huomattavasti.
Liian suuri rengaspaine aiheuttaa kulutuspinnan liiallista
kulumista ja voi johtaa vaurioihin pyörien ripustuksessa.
Oikea rengaspaine on merkitty taulukkoon luvussa ”Tekniset
tiedot” sekä perusajoneuvon käyttöohjeeseen.

Kulutuspinnan vähimmäissyvyys takaa vain minimaalisen
ajoturvalli-suuden. Suosittelemme seuraavien rajojen
huomioimista:
Turvallinen kulutuspinnan syvyys kesällä: 3,0 mm
Turvallinen kulutuspinnan syvyys talvella: 4,0 mm
Renkaita ei saa vaihtaa ristikkäin eli ajoneuvon oikealta
puolelta vasemmalle ja päinvastoin.
Renkaat vanhenevat, vaikka niitä käytettäisiin vain vähän
tai ei lainkaan.

Rengasvalmistajien suositus

• Vaihda renkaat 6 vuoden välein, kulutuspinnan syvyydestä
riippumatta.
• Vältä voimakkaita törmäyksiä jalkakäytävän reunoja,
kuoppia tai muita esteitä vasten.

4. Pyörät, renkaat

4.5 Vanteet
Käytä ainoastaan ajoneuvon rekisteriotteseen merkittyjä
vanteita. Jos haluat käyttää muita vanteita, sinun on otettava
huomioon seuraavat seikat.
Muita vanteita käytettäessä huomioitavaa:
- koon,
- malli,
- keskiösyvyys ja
- kantavuuden on oltava riittävät sallitulle aisapainolle.

DOT-numero

Renkaiden ikä

Renkaiden ei pitäisi olla vanhempia kuin 6 vuotta, sillä materiaali
haurastuu pitkien seisotusaikojen ja ikääntymisen takia. Nelinumeroinen DOT-numero renkaan kyljessä (tarkista tarvittaessa
sisäpuolelta) ilmoittaa valmistuspäivän. Kaksi ensimmäistä
numeroa ilmoittavat viikon, kaksi viimeistä valmistusvuoden.
Esimerkki:
DOT 2317 tarkoittaa viikkoa 23 valmistusvuonna 2017.

FIAT

- riittävä kantavuus auton sallitulle akselipainoille
(kartiokanta, pallokanta).
Muutokset ovat mahdollisia ainoastaan valmistajan luvalla.
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4.6 Renkaanvaihto
Renkaanvaihdon valmistelut
• Pysäköi ajoneuvo mahdollisimman tasaiselle ja kiinteälle
alustalle.
• Jos rengas on puhjennut yleisellä tieosuudella, laita varoitusvilkut päälle ja vie varoituskolmio paikalleen.
• Vedä käsijarru päälle, laita ykkösvaihde päälle ja käännä
renkaat suoraan. Automaattivaihteisto vaihtaa pysähdyttäessä automaattisesti ykkösvaihteelle.
• Aseta tarvittaessa kiilat eteen ja taakse ehjän renkaan
kohdalle varmistaaksesi, että auto pysyy paikallaan.
Renkaanvaihto
• Jos maa pinta on pehmeä, aseta tunkin alle tukeva alusta,
esim. puulauta.
• Aseta tunkki sille tarkoitettuihin kiinnityskohtiin.
• Löysää rengaspultteja rengasavaimella kierroksen verran
mutta älä irrota vielä.
• Nosta ajoneuvoa, kunnes pyörä on 2–3 cm ilmassa.
• Korjaa tunkin asentoa, jos se menee vinoon nostettaessa.
• Poista kiinnityspultit ja irrota rengas.
• Aseta vararengas (ei kuulu toimitukseen) pyörännapaan ja
oikeaan asentoon.

• Kierrä pyörän pultit paikoilleen ja kiristä niitä kevyesti vuorotellen ristikkäin.
• Laske tunkki alas ja irroita se.
• Kiristä pyöränpultit avaimella tasaisesti. Pyöränpulttien
kiristysmomentin ohjearvot löydät perusajoneuvon valmistajan toimittamasta käyttöoppaasta.
Pyörän vaihdon jälkeen on tarkastettava pyöränpulttien
kireys 50 km:n ajon jälkeen. Kiristä pultit tarvittaessa.
Tunkin saa asettaa ainoastaan tarkoitukseen varattuihin
kiinnityskohtiin! Jos tunkki asetetaan johonkin muuhun
kohtaan (ei kuulu toimitukseen), voi seurauksena olla
ajoneuvon vaurioituminen tai tapaturma ajoneuvon pudotessa maahan.
Tunkki on tarkoitettu ainoastaan renkaanvaihtoon. Sitä
ei saa käyttää ajoneuvon alla suoritettaviin huoltotöihin!
Hengenvaara!
Nurkkatukia* ei saa käyttää tunkin asemasta!

Noudata renkaanvaihdon yhteydessä myös ajoneuvon
valmistajan käyttöopasta.
Mukana tulisi aina olla käyttövalmis varapyörä. Pyörän
vaihdon jälkeen on välittömästi hankittava tilalle uusi
varapyörä.
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Renkaiden pikatiivistyspakkausta voi käyttää ulkolämpötilan
ollessa -40 °C – +50 °C.
Renkaiden pikatiivistyspakkauksen käyttö kuvataan
mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
Tiivistysnesteessä on säilyvyydestä kertova päiväys.
Muista tarkistaa se ennen käyttöä. Vanhentunut neste ei
takaa moitteetonta tulosta.

Renkaiden pikapaikkaussarja

4.7 Renkaiden pikapaikkaussarja
Retkeilyautossasi ei ole vararengasta vakiovarusteena. Sen
sijaan autossa on renkaiden pikatiivistyspakkaus.
Renkaiden pikapaikkaussarjaa ei saa käyttää, jos rengas on
vaurioitunut siksi, että on ajettu rengas tyhjänä. Jos vanne
on vaurioitunut (kehä vääntynyt niin, että ilmaa vuotaa ulos),
korjaaminen ei ole mahdollista. Renkaiden pikapaikkaussarjan
avulla voit tiivistää pieniä reikiä (halkaisija enint. 4 mm) etenkin
renkaan kulutuspinnassa. Vieraita kappaleita, kuten ruuveja tai
nauloja, ei poisteta renkaasta.
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5. luku: Ulkopuoliset rakenteet

Jääkaappi

5.1 Ilmanvaihto

Jääkaapin/Kompressorin ilmanvaihto on edellytys riittävälle
jäähdytysteholle. Ilmanvaihtoritilöitä ei saa peittää tai tukkia.

Huomioitavaa: Retkeilyauton oikea ilmanvaihto on edellytys
asumismukavuudelle. Retkeilyautossasi on vedoton ilmanotto
ohjaamo-osan kautta ja ilmanpoisto kattoluukkujen kautta. Niiden toimintaa ei saa estää.

Turvailmanvaihtoaukkoja ei missään olosuhteissa saa tukkia edes osittain.
Suosittelemme kattoluukkujen avaamista, kun retkeilyautoa käytetään asumiseen.
Keittäminen, märät vaatteet jne. aiheuttavat vesihöyryä.
Jokaisesta ihmisestä erittyy tunnissa jopa 35 g vettä. Siksi on tärkeää tuulettaa lisäksi ikkunoiden ja kattoluukkujen kautta, aina suhteellisen ilmankosteuden mukaan (ks.
myös ”12.7 Talvikäyttö”).

Älä tuki jääkaapin ilmanvaihtoritilöitä, jotta jääkaapin jäähdytysteho ja toiminta eivät heikkene.
Lämpötilan ollessa erittäin korkea on suositeltavaa varjostaa
ajoneuvoa jäähdytystehon säilyttämiseksi.

5. Ulkopuoliset rakenteet

2
1

1

Ilmanvaihtoritilät lattiassa

Slimline Jääkaappi

Jääkaapin kompressori saa raitista ilmaa lattiassa olevien
ilmanvaihtoritilöiden
kautta.

j

Ilmanvaihtoritilät sijaitsevat keittiöpisteen alapuolella ja ulottuvat
mallista riippuen vaatekaappiin saakka.
Älä pakkaa keittiöpisteen laatikoita liian täyteen (ylikuormitus)
äläkä laita vaatteita tai muita esineitä vaatekaapissa olevan
ilmanvaihtoritilän päälle.

Ilmanvaihtoritilät sivuseinässä

Absorptiojääkaappi*

Jääkaappiin johdetaan ulkoa raitista ilmaa ritilöiden kautta.
Tämä takaa riittävän jäähdytystehon. Ilmanottoritilä
on
ajoneuvon ulkoseinässä. Ilmanpoistoritilä
sijaitsee katolla.

k

j

Ilmanvaihtoritilät voi sulkea sopivilla suojuksilla, jos jääkaappia
ei käytetä.
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Älä tuki jääkaapin ilmanvaihtoritilöitä, jotta jääkaapin jäähdytysteho ja toiminta eivät heikkene.

3

Talvikäytössä sivuseinien ilmanottoritilöissä on käytettävä erityisiä suojalevyjä. Nämä talvisuojukset ovat erikoisvarusteita
ja saatavissa maksua vastaan sopimuskumppanilta.
Noudata suojuksissa olevia ohjeita. Tarkempia tietoja saat
jääkaapin valmistajan käyttöohjeista.

Ilmanvaihtoritilöiden lukitus

Ilmanvaihtoritilöiden irrottaminen huoltoa tai korjaustöitä
varten
• Paina salpaa
alaspäin vastukseen saakka.
• Avaa ilmanvaihtoritilä varovasti ensin vasemmalta puolelta.
• Tämän jälkeen vedä oikea puoli ulos pitimestä.

l

Ajon aikana ja sateella ilmanvaihtoritilöiden on oltava
tiukasti paikoillaan.

5. Ulkopuoliset rakenteet

1

5.2 Ovien ja luukkujen avaaminen ja sulkeminen
Ajoneuvon virta-avain

Retkeilyauton mukana toimitetaan seuraavat avaimet:

2

- Koodiavainkortti.

Lämmityksen ilmanpoistoaukko

Lämmitys

Lämmityslaite saa palamisilmaa ulkoa
. Samaan aikaan
lämmityksen poistoilma
johdetaan ulos.

k

- Kaksi FIAT-avainta, jotka sopivat auton seuraaviin lukkoihin:
- Liukuva
- Takaovet
- Säiliön kansi

j

Tukossa olevat ilmanvaihtoaukot aiheuttavat toimintahäiriöitä ja voivat johtaa poistokaasuja sisätiloihin. Tukehtumisvaara!
Talvikäytön aikana on ehdottomasti huolehdittava siitä,
että ilma pääsee vapaasti poistumaan aukosta.

Tutustu alustan valmistajan käyttöohjeeseen.

- 2 avainta, jotka sopivat asuinosan seuraaviin lukkoihin:
		- WC-huoltoluukku
- Puhdasvesisäiliön täyttöaukon luukkuun

Lisäksi toimitukseen sisältyy itsekiinnittyvä alumiinikilpi,
joka sisältää alustan avaimen numeron.
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Liukuoven ikkunan on oltava kiinni kun ovea avaa tai
sulkee.
Varmista ettei ihmisiä tai lemmikkejä jää oven väliin.

1

Sisäänkäynti toimii hätätilanteissa myös hätäuloskäyntinä.
Älä koskaan tuki oviaukkoa ulkopuolelta!
Pidä liukuovi suljettuna ja lukittuna ajon aikana.

Älä käytä hyönteissuojaverkon reunakiskoa apuna noustessasi sisään; se saattaa vahingoittua.

Liukuovi ulkopuoli

Liukuovi ulkopuoli
Liukuoven lukko on kytketty auton keskuslukitukseen.

Avaaminen
• Avaa lukko avaimella.
• Vedä ovenkahvasta
.
• Avaa ovi kokonaan, kunnes se kiinnittyy auki-asentoon.

j

Sulkeminen
• Vedä ovenkahvasta
vapauttaksesi lukituksen.
• Vedä ovi kokonaan kiinni.
• Lukitse ovi avaimella.

j
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1

2
3

2

1

1
Liukuovi sisäpuoli

Takaovi ulkopuolelta

Liukuovi sisäpuoli

Takaovet

Avaaminen
• Liikuta salpa
oikealle ja avaa liukuovi kahvasta
kunnes ovi kiinnittyy auki asentoon.

j

Sulkeminen
• Vedä ovi kokonaan kiinni kahvasta
napsahtaa kiinni.

Takaovien ulkopuoli (oikeanpuoleinen takaovi)

k

Avaaminen
• Avaa lukko avaimella.
• Vedä ovenkahvasta
.
• Avaa ovi vasteeseen asti auki.

j

k siten että lukko
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Jos takovet on avattu 180*, muista varoa muuta likennettä!
Jos retkeilyautoon on asennettu polkupyöräteline, auto
voi vaurioitua, jos takaovet avataan 180°.

2
3

Takaovi sisäpuolelta

Takaoven ulkopuoli (vasemmanpuoleinen takaovi)
Vasemmanpuoleisen takaoven voi avata vasta, kun oikeanpuoleinen takaovi on jo auki.
Avaaminen
• Paina vasemmanpuoleisen oven sisäpuolella olevaa vipua
k niin, että oven lukitus avautuu. Avaa sitten ovi vasteeseen asti auki.
Jos haluat avata takaovet 180°, pidä ovien sisäpuolella olevia
painikkeita l painettuna ja avaa ovia vielä 90°. Ovien sulkemiseksi on myös painettava samoja painikkeita.

Huolehdi takaovia sulkiessasi siitä, että ovet lukkittuvat.

5. Ulkopuoliset rakenteet

1

Hyönteissuojaverho

Hyönteissuojaverho *
Liukuoven hyönteissuojaverho viedään haluttuun asentoon
vetämällä. Kun haluat avata verhon, vie lista varovasti lähtöasentoon, jotta laskokset asettuvat oikein.

j Liukuoven hyönteissuojaverho
Hyönteissuojaverhon saa vetää kiinni vain liukuoven ollessa
auki. Sulje liukuovi vasta, kun hyönteissuojaverho on työnnetty takaisin alkuasentoon.

1

2

Porta-Potti-luukku

WC-luukku
Avaaminen
• Avaa lukko avaimella j.
• Paina molempia painikkeita j ja k ja avaa luukku.
Sulkeminen
• Paina luukkua niin, että salpa loksahtaa paikalleen
(molemmat puolet).
• Lukitse avaimella j.
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Avaaminen
• Tartu suojukseen alareunasta ja käännä se ylös auki.
Sulkeminen
• Tartu luukkuun reunasta ja paina kiinni, kunnes se loksahtaa paikalleen.
Eri osien käyttöohjeet ovat vettä (luku 8), kaasua (luku 9) ja
sähkölaitteita (luku 7) koskevissa luvuissa.
Suojus

Suojukset

Suojusten on ajon aikana oltava tiukasti kiinni.

Suojukset peittävät vesi-, kaasu- ja sähköliitännät, esimerkiksi:

Älä koskaan laita puhdasvesisäiliöön muita nesteitä kuin
vettä (esimerkiksi dieseliä, öljyä tai puhdistusainetta).

Puhtaan veden täyttöliitäntä
Etuteltan ulkopistorasia, sisältää antenniliitännän*
Kaasun ulkopistorasia*
CEE-ulkopistorasia

5. Ulkopuoliset rakenteet

1

1
Tankin lukko

Porrasaskelma ulkona

Musta tankin lukko sijaitsee ajoneuvon vasemmalla puolella
oven takana B-pylvään alaosassa, luukun takana.

Retkeilyautoissa on sähkötoiminen porrasaskelma j.

Polttoaineen täyttöliitäntä

5.3 Porrasaskelma

Avaaminen
•  Vedä luukku sormella auki kolon  

j kohdalta.

Sulkeminen
•  Paina luukkua, kunnes se loksahtaa kiinni.
Tankin luukun käsittelyä koskevat ohjeet löydät erillisestä
Fiat-käyttöohjeesta.

Älä astu porrasaskelmalle, ennen kuin se on kokonaan ulkona.
Porrasaskelma on asennettu ajoneuvon alustan alle asennuskotelon avulla. Tämä pienentää retkeilyauton maavaraa
ja johtaa epäsuotuisissa olosuhteissa ajoneuvon pohjan
maakosketukseen. Retkeilyautosi ei siksi sovellu ajoon vaikeakulkuisessa maastossa.
Huomioi erikorkuiset askelmat. Huolehdi siitä, että maa on
uloskäynnin kohdalla tasainen. Askelma vetäytyy sisään
hetken kuluttua moottorin käynnistämisestä.
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Katkaisin on pidettävä painettuna, kunnes askelma on kokonaan ulkona tai sisällä.

3

2

Porrasaskelman kytkin

Avaaminen
• Paina sisäänkäynnin vieressä olevaa osoittavaa nuolinäppäintä k. Porrasaskelma tulee automaattisesti esiin.
Sulkeminen
• Paina sisäänkäynnin vieressä olevaa osoittavaa nuolinäppäintä l. Porrasaskelma palaa automaattisesti sisään.
Älä seiso kytkintä käyttäessäsi siinä kohdassa, mihin porras
aukeaa. Tapaturmavaara!

Jos porrasaskelma ei enää toimi lainkaan tai se toimii huonosti likaantumisen tai pakkasen vuoksi, on puhdistettava
tai sulatettava saranat.
Tutustu valmistajan erilliseen käyttöohjeeseen.
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1
2

Kuormattu pyöräteline

5.4 Polkupyöräteline *

Ylös lukittu pyöräteline
Pyörätelineen suurin sallittu hyötykuorma on 35 kg.

Lue ennen käyttöä pyörätelineen erillinen käyttöohje.

Retkeilyauton ajoominaisuudet muuttuvat huomattavasti
pyörätelineen ollessa kuormattu. Ajonopeutta on vastaavasti
vähennettävä:
•   Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa polkupyörien turvallisesta kiinnityksestä. Myös ilman kuormaa ylös käännetty
kuljetusteline on lukittava paikalleen tarkoitukseen varatuilla
kiinnittimillä.
• Huolehdi siitä, ettei kuorma peitä auton valoja kokonaan
tai edes osittain.

Jos perään asennettavaa pyörätelinettä ei tarvita, se on käännettävä ylös ja lukittava paikalleen. Käytä tarkoitukseen erillisiä kiinnikkeitä
(mahdollisesti toimitettu lisävarusteina).

j

Ajettaessa pyörät telineessä on pyörätelineen oltava käännetty
auki ja hihnojen
vedettynä tiukasti kiinni. Jokaisen polkupyörän on oltava tiukasti kiinnitettynä hihnoilla
etu- ja takapyörästä. Runko kiinnitetään lisävarusteina toimitettavilla
kiinnikkeillä.

k

k
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Jos takaovet avataan 180° (ks. s. 38 Takaovet), retkeilyauto
voi vaurioitua polkupyörätelineen takia.

Markiisi

5.5 Markiisi *

Retkeilyautoon saa lisävarusteena katolle asennettavan
markiisin.
•   Markiisi on aurinkosuoja, ei joka sään suoja.
•   Markiisin avaamis- ja sulkemisalueella ei saa oleskella
eikä siellä saa olla esteitä.
•   Markiisissa on mekanismi, joka estää sen rullaamisen
liian pitkälle. Rullausta ei saa koskaan jatkaa väkisin
vastuksen yli.
•   Tue avattu markiisi aina mukana olevilla tukijaloilla.
•   Ennen liikkeellelähtöä markiisi on aina suljettava kokonaan ja lukittava paikalleen.
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Avaaminen
• Ripusta kiertokangen koukku mekanismin sinkilään.
• Tartu kiertokankeen yhdellä kädellä ylemmästä, toisella
kädellä alemmasta kiertokahvasta. Kankea käyttäessäsi
vedä sitä kevyesti itseesi päin ja yritä pitää se kohtisuorassa sinkilään nähden.
• Kierrä kankea myötäpäivään, kunnes markiisi on avautunut
noin metrin verran.
•  Käännä  reunaputken sisäpuolelle sijoitetut  teleskooppituet ulos ja tue markiisi niillä.
• Avaa markiisi vasta tämän jälkeen haluttuun asentoon.
• Irrota kiertokanki.
Sulkeminen
• Ripusta kiertokangen koukku mekanismin sinkilään.
• Kierrä kankea vastapäivään, kunnes markiisi on rullattu sisään noin metrin leveyteen.
•   Työnnä teleskooppituet kasaan, käännä ne putken sisään
ja lukitse paikoilleen.
•  Rullaa markiisi vasta tämän jälkeen kokonaan sisään ja lukitse paikalleen.
•   Irrota kiertokanki ja laita se paikalleen autoon.

Jos kangas ei avattuna ole enää kireä, rullaa markiisia
sisään, kunnes kangas kiristyy jälleen.
Lue ennen käyttöä valmistajan erillinen käyttöohje.
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6. luku: Sisätilat
1

6.1 Ovien, luukkujen ja laatikoiden avaaminen ja
sulkeminen

Keittiön yläkaapit

Sulkumekanismilla varustetut kalusteovet
Yläkaapit, vaatekaappi ja keittiön vetolaatikot
Avaaminen
• Avaa luukun lukitus painamalla painiketta
.
• Vedä kahvasta, kunnes luukku/laatikko on auki.
Sulkeminen
• Käännä/työnnä luukku/laatikko kahvasta kiinni, kunnes se
sulkeutuu ja lukittuu itsestään. Lukittumisen huomaa selvästi. Jos näin ei käy, luukku on suljettava manuaalisesti.

j

Sijoita yläkaappeihin ainoastaan kevyitä esineitä.
Ota huomioon, että kunkin laatikon enimmäiskuormitus on
15 kg.

6. Sisätilat

1

Peilikaappi

Kaasupullokaapin ovi

Sulkumekanismilla varustetut kalusteovet
Avaaminen
• Avaa peilikaapin ovi vetämällä oven alareunasta.

Kaasupullokaapin ovi
Avaaminen
• Vedä rengas
syvennyksestä ja avaa ovi.

Sulkeminen
• Paina peilikaapin ovi lähtöasentoon, niin että se lukittuu
selvästi itsestään.

Sulkeminen
• Paina ovi tiukasti karmeihin, kunnes se lukittuu paikalleen.

j

Ajon aikana ja käytettäessä retkeilyautoa asumiseen kaasupullokaapin oven on oltava aina tiukasti kiinni, kun kaasupulloja on liitetty kaasunsyöttöön.
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1
1

Painonuppi

Kiertonuppi

Painonupilla varustetut ovet

Pesutilan ovi

Avaaminen
• Paina painonuppia
niin, että nuppi ponnahtaa ylös.
• Avaa ovi varovasti vetämällä.

Avaaminen
• Käännä kiertonuppia
oikealle, kunnes mekanismi
avautuu. Vedä rullaovi sitten varovasti kiertonupista

j

Sulkeminen
• Sulje ovi.
• Paina painonuppia
niin, että se lukittuu paikalleen ja
vetokaappi pysyy kiinni.

j

j

j

kiskoa pitkin auki.

Sulkeminen
• Vedä rullaovea varovasti kiertonupista
kiinni, kunnes
tunnet vastuksen. Käännä kiertonuppia oikealle ja sulje
rullaovi vastukseen saakka. Nyt rullaoven on oltava lukittuna paikalleen.

j

6. Sisätilat

Mittaa retkeilyautosi asennusmitat ennen television ostamista tai asentamista.
Mitat riippuvat mallista ja erikoisvarusteista.

1

Ulosvedettävä TV-teline

6.2 TV-teline*

230 V:n pistorasiat sekä television ja vastaanottimen
antenniliitäntä on sijoitettu aivan telineen lähelle.
Ulosvedettävä TV-teline
• Telineen auki kääntäminen: poista lukitus kääntämällä
vipua
oikealle.
• Paikalleen kiinnittäminen: työnnä teline takaisin alkuasentoon, kunnes lukitus tuntuu selvästi.

j

Lukitse TV-teline paikalleen ennen liikkeellelähtöä.
Asennettava TV saa painaa enintään 8 kg. Suosittelemme TV:n irrottamista telineestä ajon ajaksi ja sijoittamista
paikkaan, jossa se ei pääse liikkumaan.
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3

1
1

2
Työtason lisäosa

5

2

Pöytä, jonka alempi levy voidaan kääntää ulos

6.3 Keittiön työtason lisäosa

4

6.4 Pöydät

• Nosta liikutettava osa
yhdellä kädellä vaakasuoraan
asentoon.
• Käännä toisella kädellä tukikahvaa
90° liikutettavan osan
alle, niin että lisäosa pysyy vaakatasossa

j

k

Aseta lisäosa takaisin vastaavasti päinvastaisessa järjestyksessä; huolehdi siitä, että liikutettava osa kiinnittyy magneettiin.
Työtason lisäosan enimmäiskuormitus on 5 kg.

Seinäkiinnitteinen pöytä
Kääntöpöydän alemman levyn voi kääntää ulos. Jos istuinryhmän varavuodetta halutaan käyttää, kääntöpöytä on laskettava
alas tai poistettava.
Pöytälevyn kääntäminen ulos:
• Vedä varmistustappia
alaspäin ja päästä irti.
• Käännä alempi pöytälevy
haluttuun asentoon.

j
k

6. Sisätilat

7

6

Kääntöpöytä alas laskettuna

Alas laskeminen
• Käännä kääntyvä alempi pöytälevy
kokonaan toisen
alle, kunnes se lukittuu itsestään.
• Paina lukitusnappi l alas.
• Nosta pöytälevyn m etureunaa n. 30°.
• Vedä pöydän jalan alaosa
alaspäin irti ja poista se.
• Vedä pöytälevy ulos ylemmästä seinäkiskosta
.
• Ripusta pöytä alempaan seinäkiinnikkeeseen. Lukituksen
on taas kiinnityttävä ylös, jotta pöytä on lukittu paikalleen kiinnikkeeseen.
• Tue pöytälevy asettamalla etureunan alla oleva lyhennetty
pöydänjalka
lattialle.

k

n

l

p

o

6.5 Istuinryhmät ja vuodetilat
Lasten varavuode istuinryhmässä *
Istuinryhmän voi muuntaa varavuoteeksi.
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3
2

1
Vuoteeksi muuntaminen Vantanassa

Erillisvuoteet perässä

Perän erillisvuoteet

Pehmusteiden muuntaminen
Muuntaminen
• Ripusta pöytä
alempaan kiskoon
(ks. 6.4 Pöydät).
• Vedä penkki ja istuintyyny sisäänkäynnin suuntaan irti toisistaan (ks. 6.12 Asuinosan istuimet).
• Käännä kuljettajan istuinta ajoasennosta 180° (ks. 6.11
Ohjaamon istuimet).
• Aseta lisäpehmuste
pöydälle.

j

k

l
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2
3
3
1
Poikittaispalkkien, sälepohjan ja levennyslevyn
sijainti

l

Vuoteiden valmistelu
• Aseta poikittaispalkit
tasaisesti vuodelaatikkojen väliin
niin, että sälepohjat
on tuettu ihanteellisesti.
• Aseta sälepohjat
palkkien päälle. Vuoteiden viistetyt
päädyt kuuluvat ajoneuvon etuosan suuntaan ja kehikon
pehmusteet ajoneuvon keskelle.

l
k
k

Levennyslevyn sijoittaminen

l

• Aseta levennyslevy
sälepohjien väliin.
Levennyslevyn alapuolella on lista, joka estää levyä luisumasta ajoneuvon etuosaa kohti portaiden kohdalla.
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4

Parivuode perässä

Lisäpehmuste

• Aseta lopuksi patjat vasemmalle ja oikealle puolelle; ota
taas huomioon viistot päädyt.
Tarvittaessa aseta lisäpehmuste
patjojen väliin vuoteiden leventämiseksi. Näin muodostuu suuri makuutaso.

m

Huomaa, että pikkulapset saattavat pudota käyttäessään
ylävuoteita!

Perän parivuode

6. Sisätilat

1
1

Sälepohjien sijoittaminen

Patjojen sijoittaminen

Vuoteen valmistelu
• Ripusta ensin poikittaistuet
sivukappaleiden väliin.
Käännä sitten ylös taitetut sälepohjaosat varovasti seinältä
alas ja irrota ne samalla toisistaan niin, että muodostuu
tasainen pinta.

• Aseta nyt kolme patjaa pituussuunnassa sälepohjien
päälle. Ne kaksi patjaa, joissa on viisto reuna
, kuuluvat
vasemmalle ja oikealle takaovien kohdalle.

j

j
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1
2

3
Kuljetuslukitus

Vuoteeseen nousu

Perän parivuoteeseen nouseminen
• Perän parivuoteeseen noustaan tukiseinän aukon
kohdalta. Huolehdi aina siitä, että tukiseinä on molemmilla
puolilla kiinni kiskoissa
.

k

l

Ota pikkulasten kanssa huomioon vuoteista putoamisen
vaara, erityisesti takaovien ollessa auki.

Vuoteiden muuntaminen säilytystilaksi
(erillis- ja parivuoteet)
Vuoteen voi kiinnittää sivuseinään, jolloin perään saadaan
lisää säilytystilaa.
Vuoteen kiinnitys
• Taita tai aseta ensin sälepohjat sivuseinällä olevaan säilytyspaikkaan. Huolehdi siitä, että sälepohjien pehmustettu
puoli osoittaa alaspäin.
• Aseta sitten patjat vastakkaiselle puolelle tai sälepohjien
eteen (mallin mukaan).

6. Sisätilat

1

1
2

Suihkuläppä

Lukitusnauha ja vastakappale

6.6 Suihkuläppä kompaktissa pesutilassa

• Kiinnitä patjat ja sälepohjat paikoilleen lukitusnauhoilla
• Paina lukitusnauhat vastakappaleeseen
niin, että ne
napsahtavat kiinni.
• Kiristä lukitusnauhat.

k

j.

Lukitusnauhojen on kuljetuksen aikana oltava aina tiukasti kiinni eivätkä ne saa roikkua löysinä.
Jos kuljetuslukitusta ei tarvita, nauhat voi irrottaa kokonaan
vetämällä lukitusnauhojen päät ulos aukoista.

Aseta ennen suihkua suihkuläppä
poispäin pesutilan seinästä.

j viistoon, jotta vesi valuu

Nostaminen
• Nosta suihkuläppää varovasti alareunasta molemmilta sivuilta, kunnes se pysyy itsestään paikallaan.
Laskeminen
• Vie suihkuläppä kevyesti painaen takaisin alkuasentoon.
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Sulkeminen
• Nosta ikkunaa hieman, jotta aukipitosalpa vapautuu.
• Vedä ikkuna kiinni.
• Käännä salpa
alkuasentoon niin, että se asettuu
kiinnikkeisiin ja vetää ruudun kiinni tiivisteeseen.

k

Ikkunat eivät saa olla auki ajon aikana. Älä koskaan käytä
asunto-osan ikkunoihin jäänpoistosuihketta tai jääraappaa,
sillä ne voivat vahingoittaa muovia.

2

1

Ilmankosteuden ollessa suuri ruudun sisäpintaan voi muodostua kosteutta, joka häviää taas kuivalla ilmalla.

Ikkunasalpa

6.7 Ikkunat
Portaittain aukeavat ikkunat
Ikkunoissa on rakenteesta riippuen joko yksi tai useampia
ikkunasalpoja, jotka on varustettu lukituspainikkeilla j. Jotta
voit avata nämä ikkunasalvat
, sinun on painettava
lukituspainikkeita.

j

Avaaminen
• Käännä salpaa
90°.
• Paina ikkunaa salvasta ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. Ikkuna jää automaattisesti tähän asentoon. Voit
asettaa ikkunan useaan eri aukeamiskulmaan.

k

Kiinni

Tuuletus
Ikkunasalvat voidaan lukita tuuletusta varten myös
väliasentoon.

6. Sisätilat

2

2
1

Portaattomasti avattavat ikkunat

Portaattomasti aukeavat ikkunat
Avaaminen
• Käännä kaikkia salpoja
90°.
• Työnnä ikkunaa yhdellä kädellä salvasta ulospäin, kunnes
se on auennut haluttuun kulmaan. Kiristä sitten toisella
kädellä kiinnitysruuvia
, kunnes tunnet vastuksen ja
ikkuna pysyy halutussa asennossa.

j

k

Sulkeminen
• Löysää kiinnitysruuvia
niin, että voit vetää ikkunan kiinni.
• Käännä kaikki salvat alkuasentoon niin, että ne asettuvat
kiinnikkeisiin ja vetävät ruudun kiinni tiivisteeseen.

k

1

Aurinko- ja hyönteissuojaverho

Aurinko- ja hyönteissuojalaskosverho

Aurinko- ja hyönteissuojalaskosverhot on kiinnitetty ikkunanpuitteeseen, ja niiden asentoa voi muuttaa portaattomasti.
Sulkeminen
• Vedä aurinkosuojaverhon kahva
tai hyönteissuojaverhon
kieleke hitaasti ja tasaisesti haluttuun asentoon.

k

j

Avaaminen
• Työnnä laskosverho hitaasti ja tasaisesti ylös.

59

60

6. Sisätilat

Yhdistäminen
• Vedä aurinkosuojaverho hitaasti ja tasaisesti alas ja sitten
hyönteissuojaverho alas haluttuun asentoon saakka.

2

Kun retkeilyautoa ei käytetä, rullaverhojen on oltava avatut, jottei niihin tule vaurioita.

1

Tuulilasin pimennys

6.8 Ohjaamon pimennysjärjestelmä *

Pimennysverhojen sulkeminen on sallittua ainoastaan ajoneuvon
ollessa paikallaan ja moottorin ollessa sammutettu. Ennen ajoa
verhot on avattava kokonaan ja lukittava paikoilleen.
Kun retkeilyautoa ei käytetä, pimennysverhot on avattava, sillä
ne saattavat muuten vaurioitua pysyvästi lämmön ja UV-säteiden
vaikutuksesta.
Pimennysverhoja ei saa koskaan käyttää ajon aikana auringonsuojana, eikä niitä saa sulkea.

6. Sisätilat

3
Lämpöverho (kuva Optima)

Sivujen pimennys

Tuulilasin pimennys

• Paina lukituspainikkeita
yhteen lukitusmekanismin
avaamiseksi.
• Vedä verhot
kahvoista keskelle yhteen. Magneettilukitus kiinnittyy automaattisesti.

j

k

Sivujen pimennys

• Paina lukituspainikkeita
yhteen lukitusmekanismin
avaamiseksi.
• Vedä verhot
vastukseen asti kiinni. Lukitus tapahtuu
automaattisesti ja portaattomasti.

l

6.9 Lämpöverho ohjaamoon*
Kiinnittäminen
• Yläreunassa on kieleke, joka työnnetään kattoverhoilun ja
häikäisysuojan väliin.
• Kiinnitä painonapit vastakappaleisiin B-pylväässä, jotta
verho eristää kunnolla ja pysyy paikallaan.

j

Ennen ajoa lämpöverho on poistettava kokonaan ohjaamosta ja sijoitettava omalle paikalleen ajoneuvossa.
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Lämpöverhossa on luukku, jonka kautta voi käyttää radiota ja ilmastointilaitetta. Luukku suljetaan magneettilukituksen ja kiinnitysnapin avulla.
Kun ulkona ei ole pakkasta ja haluat asentaa verhon nopeasti, riittää, kun asetat verhon paikalleen ja työnnät kielekkeen
kattoverhoilun ja häikäisysuojan väliin. Sivukiinnikkeitä ei
tällöin ole pakko käyttää.

6.10 Asuinosan kattoluukut
Turvaohjeita
• Älä avaa kattoikkunoita kovalla tuulella/vesisateessa/
raesateessa tms. tai ulkolämpötilan ollessa alle –20°C.
• Älä avaa kattoluukkuja pakkasella tai lumisateessa väkisin, tai saranat ja avausmekanismi saattavat murtua.
• Poista ennen avaamista lumi, jää ja suuremmat epäpuhtaudet. Ota huomioon ikkunan tilantarve, kun avaat
sen puiden alla, autotallissa tms.
• Älä astu katolle.
• Sulje ja salpaa kattoikkuna ennen liikkeellelähtöä. Avaa
hyönteissuojaverho 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!

6. Sisätilat

Hyönteissuoja- ja pimennyslaskosverhot
Molemmat laskosverhot voi työntää vaakasuorassa portaattomasti haluttuun asentoon.

1

Kattoluukku

Lukitusnappi

Avaaminen

• Kattoluukun voi nostaa ylös ajosuunnan vastaisesti. Paina
lukitusnappia
ja vie kattoluukku säätökahvasta haluttuun asentoon.

j

Sulkeminen
• Vedä säätökahvaa kiskoa pitkin ja sulje kattoluukku. Luukku lukittuu, kun kahva kiinnittyy lukitusnapin
taakse.

j
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1
Kuljettajan istuin

6.11 Ohjaamon kääntyvät istuimet
Kaikissa retkeilyautoissa on käännettävät ohjaajan ja etumatkustajan istuimet, joiden avulla asuintilaan saadaan
lisää istumapaikkoja, jotka näin laajentavat asuinosan istuinmahdollisuuksia. Niiden käyttöön liittyvät ohjeet löytyvät
Fiatin käyttöoppaasta.
• Käännä ennen ajoa kaikki kääntyvät istuimet ajosuuntaan
ja lukitse ne paikoilleen.
• Jätä istuimet ajon ajaksi ajosuuntaan äläkä käännä niitä.
• Auton ollessa pysäköitynä: Huolehdi kuljettajan istuinta
kääntäessäsi siitä, ettet vahingossa irrota käsijarrua.

Istuinten kääntövipu

Kääntövipu

j sijaitsee ohjaamon istuinten ulkoreunassa.

Istuinten kääntäminen
• Käännä käsinojat ylös.
• Työnnä istuin keskiasentoon.
• Vedä istuimen kääntövivusta. Istuin irtoaa lukituksesta.
• Paina turvavyön lukko alas, jottei se vahingoitu.
• Käännä istuin haluttuun asentoon.

6. Sisätilat

1
Asuinosan turvavyöt

Asuinosan penkki

6.12 Asuinosan istuimet

6.13 Asuinosan turvavyöt

Pehmusteiden kiinnitys

Istuinryhmien ajosuunnassa olevat istuimet on varustettu
turvavöillä.

Istuintyynyt ja selkänojat pysyvät paikoillaan liukuestematon
avulla.
Huolehdi siitä, että istuintyynyt ja selkänojat pysyvät kunnolla paikoillaan.

Penkin leventäminen
Penkkiä voi leventää vetämällä liikkuvaa osaa
pehmusteen
kanssa ulospäin liukuoven suuntaan varovasti vastukseen
saakka.

j

Turvavyön kiinnittäminen
Vyötä ei saa kiertää.
• Tartu lukkosolkeen ja työnnä se turvavyön lukkoon, kunnes
kuuluu selvä napsahdus.
• Vie turvavyön ylempi osa olan yli ja vinosti rinnan yli.
• Aseta turvavyön alempi osa lantiolle.
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Turvavyön avaaminen
Paina turvavyön lukon painiketta, jotta solki vapautuu.
• Kiinnitä turvavyöt ennen ajoa ja pysy ajon aikana turvavöissä.
• Älä vahingoita vyönauhoja ja tarkista, etteivät ne jää
puristuksiin muiden osien väliin. Vaihdata vahingoittuneet turvavyöt valtuutetussa korjaamossa.
• Älä tee muutoksia vöiden kiinnitykseen, kelausautomatiikkaan tai vöiden lukkoihin.
• Käytä jokaista turvavyötä vain yhtä aikuista henkilöä
varten. Älä kiinnitä esineitä yhdessä ihmisten kanssa.
• Turvavyöt eivät riitä alle 150 cm:n pituisille henkilöille.
Tällöin on käytettävä lisäturvalaitteita.
• Vaihda turvavyöt onnettomuuden jälkeen.
• Älä kierrä vyönauhaa, sen on myötäiltävä kehoa tasaisesti.

6.14 Istumapaikat
3

4

1
2

Istumapaikat 1–4: Käyttö ajon aikana sallittu

7. Sähköjärjestelmä
6. Sisätilat

7. luku: Sähköjärjestelmä

7.2 Sähköjärjestelmän osat

7.1 Turvaohjeita

Ohjeita ja tarkastussuosituksia

HOBBY-retkeilyautossa sähköjärjestelmä on asennettu voimassa olevien määräysten ja normien mukaan.

Tärkeää
• Asiantuntevan sähköasentajan pitäisi tutkia ja tarkastaa
matkailuauton sähköjärjestelmä mieluiten alle kolmen
vuoden välein, ja jos retkeilyauto käytetään usein, kerran
vuodessa. Sähköasentajan pitäisi laatia raportti järjestelmän kunnosta.
• Muutoksia sähkölaitteisiin saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.
• Avaa akun pääkytkin ja kytke 230 V:n verkkovirta pois
päältä ennen huoltotöiden suorittamista.

• Sähköjärjestelmän turvaohje- ja varoituskylttejä ei saa
poistaa.
• Kiinteiden sähkölaitteiden, kuten sulakekeskusten,
virtalähteiden jne. asennustiloja ei saa käyttää lisävarastotiloina.
• Tupakointi ja avotuli sähköjärjestelmän tarkastamisen
yhteydessä on kielletty.
• Sähköjärjestelmään liittyviä töitä saavat tehdä ainoastaan valtuutetut asennusliikkeet.
• Ajoneuvon sähköjärjestelmän asiaton käsittely saattaa
vaarantaa oman ja muiden ihmisten hengen.
• Käytä liittäessäsi ajoneuvoa ulkoiseen 230 V:n verkkoon ainoastaan säänkestävää, kolmijohtimista jatkojohtoa, CEE-pistoketta ja jatkopistorasiaa.

Akut
• Noudata akkuvalmistajien käyttöohjeita.
• Käynnistysakun happo on myrkyllistä ja syövyttävää. Vältä
sen joutumista iholle ja silmiin.
• Kokonaan tyhjentynyttä akkua on ladattava vähintään 24
tuntia. Jos akku on ollut tyhjä yli 8 viikkoa, se voi olla
vaurioitunut.
• Vältä akun syväpurkausta, sillä se vähentää huomattavasti
akun suorituskykyä ja elinikää.
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• Tarkista säännöllisesti akkujen (happoakkujen) nesteen
pinta; AGM-akkuja ei tarvitse huoltaa, mutta ne tarvitsevat
säännöllistä latausta / ylläpitolatausta.
• Tarkista, että akun kaapelikengät ovat tiukasti paikoillaan,
ja poista mahdolliset oksidikerrokset.
• Jos asuinosan akku on pidempään käyttämättä (4 kuukautta tai pidempään), avaa akun erotuskytkin. Lepovirta,
jota jotkin sähkölaitteet käyttävät jatkuvasti, tyhjentää asuinosan akkua. Akkua voidaan ladata laturilla, vaikka virransyöttö olisi katkaistu akun erotuskytkimestä (ylläpitolataus).
• Jos sähkölaitteiden akku poistetaan autosta, eristä plusnapa (välttääksesi oikosulun moottoria käynnistettäessä).
Akkulaturi
• Laturi toimii anturin ohjaamana tai lataustekniikan IU0 U1,
mukaisesti, mikäli anturia ei ole kalibroitu tai CI-väyläjärjestelmällä ei ole verkkoyhteyttä. Ohjeet anturin kalibrointiin
ovat luvussa 7.2, alakohdassa Akunhallinta.
• Väärinkäytökset johtavat takuun ja valmistajan vastuun
raukeamiseen.
• Ilmanvaihtoaukkoja FIAT-istuinjalustan verhoilussa ei saa
peittää eikä tukkia. Riittävä ilmanvaihto on varmistettava.
Säiliöanturit

Sauva-anturi mittaa puhdas- ja jätevesisäiliöiden sisällön.
• Älä jätä vettä säiliöihin, varsinkaan WC:n jätesäiliöön ja
jätevesisäiliöön, liian pitkäksi aikaa karstoittumisen välttämiseksi.
• Huuhtele säiliöt säännöllisesti.
230 V:n automaattisulake, varustettu FI-kytkimellä
230 V:n automaattisulake syöttää sähköä 230 V:n laitteille ja
suojaa niitä.
• Katkaistaksesi 230 V:n virran koko laitteistosta käännä 230
V:n automaattisulake asentoon "0" (OFF).
Sulakkeet
• Vaihda viallinen sulake vain, jos valtuutettu sähköalan
asiantuntija on korjannut vian aiheuttajan.
• Uuden sulakkeen ampeeriarvon on oltava sama kuin
poistetun sulakkeen.
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TFT-käyttöpaneelin navigointipainikkeet

Järjestelmä koostuu ohjauselektroniikasta, näppäimistöllä varustetusta TFT-paneelista ja useista kolmen painikkeen ohjaustauluista. Järjestelmän avulla voit käyttää eri valaisimia ja joitakin
230 V:n sähkölaitteista. TFT-näytössä näkyy lisäksi eri tietoja ja
mittausarvoja.

Pääkytkintoiminto
• Kun järjestelmä on käytössä, pääkytkimen lyhyt painallus sammuttaa valaistuksen kokonaan. Kaikki jatkuvassa
käytössä olevat 12 V:n laitteet (esim. jääkaappi, vesipumppu,
lämmitys ja porrasaskelma) pysyvät aktivoituina. Järjestelmä
tallentaa muistiin käynnissä olleet laitteet, jotka voidaan

aktivoida jälleen painamalla pääkytkintä uudelleen. Näin
palautuu myös säädettävien valaisimien käytössä ollut himmennysaste.
• Jos pääkytkintä painetaan vähintään neljä sekuntia järjestelmän ollessa käynnissä, aktivoitujen laitteiden lisäksi myös 12
V:n järjestelmä kytkeytyy kokonaan pois päältä (koskee myös
WC:n huuhtelua ja vesipumppua). Senhetkiset käyttötilat
eivät tallennu.
Istuinryhmän
			
valaistus

Kattovalaisin

• Valaisimet kytketään painamalla painiketta lyhyesti. Painamalla painiketta pidempään säädetään valaistuksen voimakkuutta. Säädetty valaistuksen voimakkuus tallentuu, niin että
alkuperäinen valaistus palautuu valaisimen sammuttamisen
ja uudelleen kytkemisen jälkeen. Jos järjestelmän virransyöttö
keskeytyy, seinävalaisin valaisee täydellä teholla, kun se kytketään ensimmäisen kerran päälle. Jos valaistuksen voimakkuus
on vähennetty himmentämällä minimiin, lamppu kytkeytyy
pois päältä. Koska tämä tila tallentuu, valon voimakkuutta on
taas lisättävä, jotta se syttyy. Jos valo on himmennetty hyvin
vähäiseksi, tekniikka saattaa aiheuttaa valon välkkymistä. Jos
tämä häiritsee, lisää valon voimakkuutta.
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Seinävalaisimet on kytkettävä päälle suoraan lampusta, jotta
niitä voi ohjata ohjauspaneelista.

Keittiön valaisin
• Keittiön valaisin kytketään painamalla painiketta lyhyesti.

Memory-painike
• Tällä painikkeella voit tallentaa valaistuksen säädöt ja kytkeä
seuraavalla kerralla saman valaistuksen uudelleen. Painamalla painiketta lyhyesti palautat kaikkien 12 V:n valaisimien
viimeksi tallentuneen tilan. Valaistuksen säätöjen tallentaminen tapahtuu painamalla painiketta pidempään. 230 V:n
sähkölaitteiden (esim. ilmalämmitys) säätöjä ei voi tallentaa
tällä painikkeella.

*

Sisäänkäynnin valo

• Tätä painiketta painamalla kytketään sisäänkäynnin valo. Valon
kytkeminen päälle ei ole mahdollista, kun moottori on käynnissä.
Moottoria käynnistettäessä valaisin kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
Sisäänkäynnin valon on oltava tieliikenteessä sammutettuna.

LED-tunnelmavalaistus*
• Hipaisemalla painiketta kytketään asuinosan epäsuora
valaistus.
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TFT-käyttöpaneelin aloitusnäyttö
1
01.09.15

2

3

4

09:11

22,5 °C

21,5 °C

Päänäyttö B
Tästä voit lukea määrätyissä paikoissa olevien laitteiden ja
osien kulloisetkin tilat ja arvot.

A
B

C
Staattinen ylätunniste A
Näyttää jatkuvasti

1
		päiväyksen
2
		kellonajan
3
		sisälämpötilan

4
		ulkolämpötilan
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Valmiustila
- Näyttö pimenee hieman, jos sitä ei käytetä minuuttiin.
- Näyttö kytkeytyy pois päältä ja näkyy mustana, jos sitä ei
käytetä 10 minuuttiin.

Virransyötön
Ein / Aus Schalter kytkin
Heizung
Klimaanlage
Stromversorgung
Jos
symboli näkyy vihreänä, 12 V:n pistorasiat ja vesipumppu ovat aktiiviset. Valkoinen symboli osoittaa,
Ultraheat
kühlen
että
valonohjaus on kytketty pois päältä. Jos pääkyt230 Volt
kintä painetaan noin 4 sekuntia, 12 V:n järjestelmä
WLAN
heizen
kytkeytyy pois päältä ja symboli
näkyy oranssina.
PKW
Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

Heizung

Klimaanlage

Wassertank

230 volttia
Ultraheat
230 Volt
Osoittaa, että retkeilyauto on liitetty verkkoliitäntään.
PKW
Therm

Fußbodenheizung

WLAN

Wassertank

kühlen

heizen

m Display
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Ein/Aus Schalter am Display

Lataus latausgeneraattorin avulla
Ein / Aus Schalter
Stromversorgung
on käynnissä, asuinosan akku ja
käynAchtung Netz- und nistysakku
Autospannung!
on kytketty rinnakkain.

Truma-lämmitys

Heizung
Wasser Ver- und Endsorgung Klimaanlage

Popupfenster /
Moottori
Fehlermeldung

Stromzuführ

09.01.15

12:30

23,5 °C

punainen = häiriö, vihreä = käynnissä
Ultraheat
Heizung

Frischwassertank

Abwassertank

Kompressorijääkaappi
Wassertank
WLAN

18,0 °C

PKW

Ein / Aus Schalter
Ein / Aus Schalter

Heizung

Heizung
Heizung
Stromversorgung
Varoitus: Autoja verkkojännite
Stromversorgung
Varoitus näkyy 3 kertaa, ja se on kuitattava. Varoitus ei tule
Ultraheat
uudestaan230
näkyviin,
jos virhe on korjattu.
Klimaanlage
Ultraheat
Volt
Therm

230 Volt

Akunhallinta
PKW
PKW
punainen
= häiriö

WLAN
WLAN
WLAN

Fußbodenheizung

Wasser Ver- und Endsorgung

Wassertank
Abwassertankheizung
Wassertank

Heizung

AUX (Externe Geräte)

Akkua ladataan

Akun latausta puretaan
Klimaanlage

Therm
Therm

kühlen

Truma-lämmityksen
valmistajan erillisen ohjauspaneelin
Ein/Aus Schalter am Display
on oltava kytkettynä päälle, jotta myös TFT-ohjauspaneeli
tunnistaa
laitteen.
WLAN
heizen
Klimaanlage

230 Volt

Radio

Wasser Ver- und Endsorgung

Stromzuführ
valkoinen = pois päältä
Ein/Aus Schalter am Display

Klimaanlage
Klimaanlage

kühlen
kühlen

heizen
heizen

vihreä

Heizung

= päällä

Ein/Aus Schalter am Display
Abwassertankheizung
punainen = häiriö
Frischwassertank

Klimaanlage
Wasser Ver- und Endsorgung

AUX* Jäänpoistin Eis-Ex (vain jos lisävarusteena on
AUX (Externe Geräte)

Wasser Ver- und Endsorgung

Stromzuführ
Radio

Heizung
Abwassertankheizung
Klimaanlage

Frischwassertank
Einstellungen
Klimaanlage
Abwassertank
Jätevesisäiliö

Klimaanlage
AUX (Externe Geräte)
WLAN

DuoControl)
WLAN
Abwassertank
Stromzuführ
Kun
symboli on vihreä, kulloinenkin toiminto onHeizung
käytössä.
Heizung
Puhdasvesisäiliö
Frischwassertank
punainen = tyhjä

Abwassertank
Zurück
punainen
= täynnä
WLAN
Heizung

WLAN
Radio
Abwassertankheizung

Abwassertankheizung
Heizung
Jätevesisäiliön
lämmitys, sähkökäyttöinen*
Abwassertankheizung

Einstellungen

AUX (Externe Geräte)
WLAN

Zurück
Radio

Abwassertankheizung

WLAN
Radio
Abwassertankheizung

Radio

AUX (Externe Geräte)

Abwassertankheizung

Einstellungen

WLAN

Fußbodenheizung
Fußbodenheizung

Kun
symboli on vihreä, kulloinenkin toiminto
AUXon
(Externe Geräte)
Klimaanlage
AUX (Externe Geräte)
Klimaanlage
käytössä.

Einstellungen

7. Sähköjärjestelmä

Ilmastointilaite
Klimaanlage *

g
Heizung
Heizung
Heizung

eat

tank

Ultraheat
Ultraheat
Ultraheat

WLAN
WLAN
WLAN

Vihreä
Punainen

= käynnissä
= häiriö

Klimaanlage
Klimaanlage
Klimaanlage

Tämänhetkinen
tila:
kühlen
kühlen
kühlen
Jäähdytys
kühlen

heizen
Lämmitys
heizen
heizen

Softkey-valikkorivi C
Tästä pääset osien/laitteiden ja säätöjen valikkoihin.
Softkey-näppäimet
Softkey-näppäimet toteuttavat alimmalla valikkorivillä (C)
näytetyt komennot. Niistä pääset esimerkiksi alivalikkoihin,
nostat tai lasket näytettyjä arvoja tai käytät Paluu-toimintoa.

heizen

Automatiikka

Wassertank
Wassertank
Wassertank

Kiertoilma

Satelliittilaite*
Vihreä
Oranssi

= käytössä, satelliitti löydetty
= antenni kääntyy

Vihreä
Oranssi

= käytössä, yhteys aktiivinen
= järjestelmä käynnistyy tai sitä ajetaan alas

HOBBY Connect*

Säädin
Säädin ja Softkey-näppäimet mahdollistavat vaivattoman navigoinnin valikkojen välillä. Säädintä kiertämällä valitset vieressä olevan valikkokohdan tai näyttöarvon tai nostat tai lasket
arvoja; painamalla pääset alivalikkoihin tai vahvistat muutetun
arvon. Valitut toiminnot/symbolit näkyvät keltaisina. Muutettavilla arvoilla on valkoinen taustaväri.
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Füllstand
Frischwassertank

7. Sähköjärjestelmä

09.01.15

Wassertank

12:30

23,5 °C

Füllstand
Abwassertank

18,0 °C

automatic
tank
control

automatic
tank
control

Hälytys

SähköPuhdasvesikäyttöinen
säiliö
jätevesisäiliön
lämmitys

Jätevesisäiliöt

Puhdas- ja jätevesisäiliöt
Tästä valikosta voit lukea puhdasvesisäiliön täyttöasteen.
Vasemmanpuoleisesta Softkey-näppäimestä (päällä/pois päältä
-symboli) voit aktivoida hälytyksen (vihreä). Hälytyksen ollessa aktivoitu kuuluu merkkiääni, kun säiliö täyttyy. Hälytysäänet
kuuluvat aina lyhyemmin väliajoin säiliön täyttyessä. Puhdasvesisäiliön täyttöaste päivittyy ohjauspaneelissa muutaman
sekunnin välein automaattisesti.
Valikosta poistutaan Paluu-toiminnon kautta, tai se vaihtuu
tunnin kuluttua automaattisesti käynnistysnäyttöön.

Sähkökäyttöinen jätevesisäiliön lämmitys*
Jos retkeilyauto on varustettu Alde-lämminvesilämmityksellä,
jätevesisäiliötä lämmitetään sähköllä. Lämmitystoiminto aktivoidaan ja deaktivoidaan Softkey-näppäimestä.
Alavalikossa symboli näkyy vihreänä, kun toiminto on aktiivinen. Lämmitys käynnistyy tällöin automaattisesti, kun:
- ulkolämpötila laskee alle 5° C:een
- ja auto on joko liitetty 230 V:n verkkoon tai moottori on käynnissä.
Symboli käynnistysnäytössä muuttuu vihreäksi vasta, kun
edellä mainitut edellytykset toteutuvat ja lämmityskäyttö
on käynnissä.

anagement
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09.01.15

Batteriemanagement

12:30

Charger

23,5 °C

U : 14,2 V
I : 7,2 A
1,3 V
h
U Tt: :: 12,3
26,0°C
I R: : 5,3 1A

Alavalikko
Charger Akkutyypin asettaminen
Näyttö Akun
lataus

18,0 °C

U : 13,5 V
I : 3,6 A
t : 0,0 h
T : 21,0°C
R:
1

U : 14,2 V
I : 7,2 A
t : 1,3 h
T : 26,0°C
R:
1

: 6,5 h
T : 0,0 °C
R: 0

Alavalikko
Tuulettimen
säädöt

Asuino- Ajoneuvon
akku
san akku

Akunhallinta
Akkuvalikossa näkyy akkujen kulloinenkin tila:
060 Ah GEL

- Bat. 1
=
- Bat. Mot. =
- Bat. 2
=
60 Ah AGM
60 Ah Standard 		
18,0 °C

Asuinosan akku
Ajoneuvon akku (käynnistysakku)
lisäakku*(näkyy vain, jos matkailuauto on varustettu lisäakulla)
09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

60 Ah GEL

Lataustila näkyy akkusymbolissa; esimerkissä on ladattu akku.

U 		 = latausjännite
I 		 = latausvirta/purkausvirta
t		 = akun jäljellä oleva latausaika/lataus tunteina
T 		 = akun lämpötila
R 		 = akkuanturin kalibroinninseuranta
Akun lämpötila ei saa ylittää 50 °C:tta. Tästä arvosta alkaen näyttöön tulee varoitus, ja akku näkyy käynnistysnäytössä punaisena. Akkua ei voi ladata sen ollessa
ylikuumentunut. Jos varoitus ilmestyy toistuvasti, on lähdettävä korjaamolle.

Arvo ”R” osoittaa kalibroinninseurantaa. Jos näytössä on
”1”, anturi on kalibroitu (nimellistila). Jos näytössä on ”0”, mittausarvot saattavat poiketaoptional
hieman ja anturi tulee kalibroida
uudelleen.
09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Kalibrointi tapahtuu yleensä automaattisesti, mutta lataus- tai
Batteriemanagement
purkausvirta saa olla enintään
150 mA.
Lorem ipsum
jhgdsfsdgb

Anturin manuaalinen sdfbsdbs
kalibrointi
sdfbsdbfsadbfasdb
Järjestelmän voi kalibroida
manuaalisesti, kun mikään sähsdbsdbsdbsdbdbsdb
kölaite ei ole kytkettynä päälle 12 V:n käytössä. Asuinosan
sähkölaitteet on kytkettävä pois päältä avaamalla akun erotuskytkin (ks. Akun erotuskytkimen sijainti). Nyt anturi voi kalibroitua, mikä kestää noin 3 tuntia. Kun akun erotuskytkin nyt
kytketään uudestaan päälle, näytössä pitäisi näkyä arvo "1".
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Kalibroinnin aikana ajoneuvo ei saa olla liitettynä 230 V:n
verkkoon (laturi ei saa ladata akkua kalibrointivaiheen aikana). Ajoneuvoa ei saa käynnistää samaan aikaan, kun
käynnistysakun sensoria kalibroidaan.

Virheilmoitukset
09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Charger (akun lataus)
Akkua ladataan laturin avulla auton ollessa
liitettynä 230 V:n verkkoon, integroitu tuuletin
on aktiivinen.
Akkua ladataan laturin avulla auton ollessa
liitettynä 230 V:n verkkoon, integroitu tuuletin
on kytketty pois päältä.
Akkua ladataan latausgeneraattorin avulla,
moottori on käynnissä. Laturi ei ole aktiivinen.
Kun ”Charger“-symbolit ilmestyvät näytölle, retkeilyauto on
liitetty 230 V:n verkkoon ja latauksensäädin on tunnistettu
– akku latautuu. Jos vaunu on liitetty 230 V:n verkkoon eivätkä latauksensäätimen symbolit ilmesty näyttöön, lataus
tapahtuu ominaiskäyrän mukaan.

: Alijännite		
Varoitus tulee näyttöön, kun jostakin akusta mitataan enintään
10,8 V:n jännite vähintään 3 minuutin ajan.
Valikkoon ilmestyy kyseisen akun, asuinosan akun tai käynnistysakun symboli.
Ilmoitus voidaan kuitata, ja akku on ladattava välittömästi.
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09.01.15

12:30

23,5 °C

09.01.15

18,0 °C

12:30

23,5 °C

18,0 °C

09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C
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09.01.15

12:30

Bat. 1:
SOH: 42 %
U : 14,2 V

B
L
j
s
s
s

Bat. Mot.:
SOH: 92 %
U : 14,2 V

Bat. 1: 060 Ah AGM
Bat. 2: 060 Ah Standard
Motor: 060 Ah GEL

Varoitus: Akun vanheneminen
(SoH = State of Health)
Varoitus ilmestyy, kun jonkin akun kapasiteetti laskee alle 50 %:iin
alkuperäisestä.
Akkusensorien on oltava kalibroituja, jotta tämä ilmoitus tulee
näkyviin.
Ilmoitus voidaan kuitata, ja kyseinen akku on vaihdettava.

Tuulettimen säätö
Jos akkua ladataan laturin avulla, tuuletin on aina aktiivinen.
Tuulettimen toiminnan voi kytkeä pois päältä Päällä/Pois päältä -toiminnon avulla.
Tuulettimen ollessa pois päältä symboli näkyy vihreänä.
Jos tuuletin on pois päältä, laturin latausteho pienenee
ylikuumenemisen välttämiseksi.
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09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Bat. 1: 095 Ah AGM
Motor: 095 Ah GEL

Akkutyypin asettaminen
Akkujen tyyppi ja kapasiteetti on asetettu tehtaalla. Jos akkutyyppiä vaihdetaan, asetukset on muutettava.
Valitse haluamasi arvo nuolinäppäimillä tai säätimellä ja nosta
tai laske sitä +/- näppäimillä. Jos arvoa muutetaan säätimellä,
muutos on vahvistettava painamalla säädintä.
Jos asetetut arvot eivät vastaa tosiasiassa asennetun akun
arvoja, akunhallinnassa näkyy virheellisiä ilmoituksia. Akkutyypin asettaminen vaikuttaa latauskäyttäytymiseen, ja asetus on
siksi tehtävä oikein.

Valikosta voi poistua Paluu-toiminnon kautta, tai se vaihtuu
minuutin kuluttua automaattisesti käynnistysnäyttöön.

Lichtsystem

09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Lichtsystem

01.07.15

14:00

-------

-------

Päälle/Pois Ajastin Aktivoitu ajastin Aktivoitu ajastin
(sininen piste)
(sininen piste)
päältä
12:30
23,5 °C
18,0 °C
09.01.15

18:00 to 20:30 on
Valojärjestelmä
14:00
------------01.07.15
Valojärjestelmän valikossa valitaan säätimellä tai nuolitoimin0:00 Vastaava
to
0:00 valaisin
off
noilla haluttu valaisin (näytössä keltainen).
kytketään päälle tai pois päältä painamalla säädintä tai va09.01.2015
semmanpuoleista Softkey-näppäintä (aktivoidut valaisimet
17:00 to 22:00
näkyvät vihreinä).
Valaisimissa Vuode 3 ja Vuode 4 ei ole toimintoja.

Ajastin-toiminnon kautta pääset valikkoon, jossa voit ohjelmoida ajastimen. Ajastimen avulla voit ohjata ainoastaan kattovalaisinta (ylhäällä) tai etuteltan valoa (alhaalla).
sininen piste = ajastin aktivoitu
vihreä piste = lähtö valonohjauksessa aktivoitu
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09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

18:00 to

20:30 on

0:00 to

0:00 off

Ajastimen ohjelmointi
Mene halutun arvon kohdalle nuolinäppäinten tai säätimen
avulla ja valitse se painamalla ”Päälle/Pois päältä” -toimintoa
tai säädintä. Voit asettaa ajan kiertämällä säädintä tai painamalla ”+/-”-toimintoja. Asetettu aika vahvistetaan painamalla
uudestaan säädintä tai ”Päälle/Pois päältä” -toimintoa.
Ajastimen aktivointi/deaktivointi
Ajastin aktivoituu vasta sitten, kun oikealla näkyvä toiminto
vaihdetaan ”off”-tilasta ”on”-tilaan (menettely sama kuin ajastimen ohjelmoinnin kohdalla).
Ajastimen voit deaktivoida vaihtamalla ”on”-tilan takaisin ”off”tilaan.
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Heizungsmenü TRUMA Combi

HAUPTD
Heizung

80

7. Sähköjärjestelmä

w

gr

Aktivoitu ajastin on merkitty valojärjestelmän päävalikossa
sinisellä pisteellä vastaavan valaisinsymbolin kohdalla. Hauptdisplay / Inhalt

09.01.15

Heizung

12:30

ALDE

23,5 °C

Raumtemperat

18,0 °C

w
m

18 °C

Valikosta voi poistua Paluu-toiminnon kautta, tai se vaihtuu
minuutin kuluttua automaattisesti käynnistysnäyttöön.

09.01.15

40°C
12:30

gr
m

Warmwasserbe
23,5 °C

18,0 °C

w
m

18 °C

Gas

on

on

Menüleiste / Einstellungen

gr
m

50°C oder 65°C möglich

Gas / 1000 W / 2000 W / 3000 W möglich

Au

Lämmitysvalikko
Retkeilyautossa on vakiovarusteena Truma Combi -lämmitys.
Se voidaan korvata Truma Combi -yhdistelmälämmityksellä
(sähkökäyttö mahdollista) tai Alde-lämminvesilämmityksellä.
09.01.15

09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

09.01.15

12:30

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Toiminnot TFT-ohjauspaneelissa ovat molemmissa vaihtoehdoissa pitkälti samat. Alla kuvaillaan vakiomallista Combi-läm18 °C
on
off
mitystä, ja eroista Combi-yhdistelmälämmitykseen ilmoitetaan
erikseen.
23,5 °C

18,0 °C

09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0

Tft-ohjauspaneelista voit ohjata ainoastaan lämmityksen perustoimintoja. Laajennettujen toimintojen käyttämiseksi laitetta on ohjattava valmistajan erillisestä ohjauspaneelista.
Käytössä olevat toiminnot osoitetaan vihreillä symboleilla.

on

18 °C

on

40 °C

ungen

HAUPTDISPLAY
Raumtemperatur

MENÜLEISTE

HAUPTDISPLAY
Warmwasserbereitung

MENÜLEISTE

HAUPTDISPLAY

MENÜLEIS
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Sähkökäyttöisen lisälämmityksen valikossa käyttäjälle näytetään ensin lämpötilataso °C ja tehotaso °C (kaasu/sähkö
Hauptdisplay / Inhalt*).
Alempi valikkosymboli näkyy vihreänä, kun lämmitys on käynnissä.
Sen vieressä näkyy arvo
on = päällä tai
off = lämmitys pois käytöstä (symboli valkoinen).

09.01.15

on

12:30

23,5 °C

18,0 °C

18 °C
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09.01.15

12:30

on

Menüleiste / Einstellungen

Valikkorivin C ”Päällä/Pois päältä” -toiminnosta lämmitys aktivoidaan tai deaktivoidaan.
Jos lämmitys kytketään pois päältä, asetetut arvot tallentuvat. Kun se käynnistetään uudestaan, viimeksi käytetyt
toiminnot aktivoituvat automaattisesti.

HAUPTDISPLAY
MENÜLEISTE
Halutun
sisälämpötilan säätäminen
1Raumtemperatur
°C:n tarkkuudella, +5°C:sta alkaen +30°C:een saakka.
weiß, wenn Warmluftbetrieb AUS

Betrieb AN / AUS

grün, wenn Warmluftbetrieb AN

weiß, wenn Warmwasserb

grün, wenn Warmwasserb
Einstellen der Temperatur

Einstellbare Warmwassertemper

Einstellbarer Temperaturbereich 5°C - 30°C
Zurück

Valikkorivillä C näkyvät lämpötilasta ja tehosta kertovat symbolit sekä Info-symboli vievät Softkey-näppäinten tai säätimellä tapahtuvan valinnan kautta muihin alavalikkoihin.

HAUPTDISPLAY
Warmwasserbereitung

82

18,0 °C
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09.01.15

09.01.15
12:30

12:30
23,5 °C

23,5 °C
18,0

18,0 °C

09.01.15

09.01.15
12:30

12:30
23,5 °C

23,5 °C
18,0

18,0 °C

09.01.15

09.01.15
12:30

12:30
23,5 °C

Truma
Truma Ger
GmbH & C
http://www

on

ÜLEISTE

Betrieb AN / AUS

Einstellen der Temperatur
peratur

Zurück

on

40 °C

40 °C

Lämpimän
veden määrän tilapäinen
lisääminen
HAUPTDISPLAY
Informationsseite
HAUPTDISPLAY
MENÜLEISTE
Kuvassa olevan valikon
voi MENÜLEISTE
valita vain Truma Combi
-yhdistelHAUPTDISPLAY
Informationsseite
HAUPTDISPLAY
MENÜLEISTE
MENÜLEISTE
Lämpimän
veden
lämpötilan
väliaikainen
nosto
40
°C:sta
60
mälämmityksen
kohdalla:
Warmwasserbereitung
Warmwasserbereitung
°C:eenweiß,
lämpimän
vedenAUS
kulutuksen
kasvaessa.
weiß, wenn Warmwasserbereitung
AUS
Energieart: Gas
BestätigenEnergieart
der ausgewählten Energieart
wenn Warmwasserbereitung
Betrieb AN / AUS Betrieb AN / AUS
Energieart: Gas
Bestätigen der ausgewählten
grün, wenn Warmwasserbereitung
AN
grün, wenn Warmwasserbereitung
AN

Käyttötapa

Kun haluat muuttaa arvoja, valitse arvo säätimestä (painamalla
Valittavissa kaasu-, yhdistelmä- (kaasu+sähkö) tai sähkökäyttö.
sähkökäytössä
onZurück
valittava haluttu teho.
arvo saa keltaisen taustavärin, ja sitä voiZurück
muuttaa).Zurück
Valitse ha- Energieart:YhdistelmäEnergieart:
Gas ja
+ Elektro
(1800 W) Zurück
Gas + Elektro
(1800 W)
luamasi arvo ”+/-”-symbolien avulla tai kiertämällä säädintä.
Energieart:
Elektro (900 W)
Elektro (900
W)
Muutettu arvo on vahvistettava painamalla säädintä. ”Päälle/ Energieart:Truma:
1 salama = 0,9kW, 2 salamaa = 1,8kW
Pois päältä” -toiminnon avulla voit käynnistää ja katkaista ve- Energieart: Elektro (1800
Energieart:
W) Elektro (1800 W)
den lämmittämisen.
Untermenükann
der Energiearten
Das Untermenü derDas
Energiearten
nur bei den kann nur bei den
Einstellen der Temperatur
Einstellen der Temperatur
Einstellbare Warmwassertemperatur
Einstellbare Warmwassertemperatur
40°C oder 60°C 40°C oder 60°C

Energieart:
Gas + Elektro (900 W)
Energieart: Gas + Elektro
(900 W)

Auswahl der Energieart
Auswahl der Energieart

4E oder
6E aufgerufen werden.
Heizungen TRUMAHeizungen
Combi 4E TRUMA
oder 6E Combi
aufgerufen
werden.
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23,5 °C

12:30
23,5 °C
18,0 °C
09.01.15 (keltainen
Valitse haluamasi käyttötapa
taustaväri)
nuolien
avulla (valikkorivi C) tai kiertämällä säädintä ja aktivoi se ”Päälle/
Pois päältä” -toiminnon avulla tai painamalla säädintä.

18,0 °C

09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Truma
Truma Gerätetechnik
GmbH & Co KG
http://www.truma.com/

Tutustu myös kuvauksiin luvussa 10.

40 °C

itung AUS

MENÜLEISTE

HAUPTDISPLAY

Informationsseite
Info-valikko
Tästä näkyvät laitteen valmistajan tiedot.

MENÜLEISTE

Betrieb AN / AUS

Energieart: Gas

Bestätigen der ausgewählten Energieart

Einstellen der Temperatur

Energieart: Gas + Elektro (900 W)

Auswahl der Energieart

Zurück

Energieart: Gas + Elektro (1800 W)

Zurück

itung AN

ur 40°C oder 60°C

Energieart: Elektro (900 W)

Energieart: Elektro (1800 W)
Das Untermenü der Energiearten kann nur bei den
Heizungen TRUMA Combi 4E oder 6E aufgerufen werden.

Alavalikoista pääsee ”Paluu”-toiminnon kautta päävalikkoon.
Päävalikosta pääsee takaisin käynnistysnäyttöön ”Paluu”toiminnon kautta. Kaikki valikot vaihtuvat automaattisesti minuutin kuluttua käynnistysnäyttöön.
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09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

4

Valikkorivillä C näkyvät symbolit vievät Softkey-näppäinten tai
säätimellä tapahtuvan valinnan kautta muihin alavalikkoihin.
Valikkorivi C

on

Kompressorijääkaappi (SlimLine)

Jääkaapin päävalikossa näkyvät ensi silmäyksellä kulloinenkin
käyttötapa ja säädetty lämpötilataso. Alempi valikkosymboli
näkyy vihreänä, kun jääkaappi on päällä.
Sen vieressä näkyy arvo
on = päällä tai
off = jääkaappi pois käytöstä (symboli valkoinen).
Valikkorivin C ”Päällä/Pois päältä” -toiminnosta jääkaappi aktivoidaan tai deaktivoidaan.

Käyttö päällä / pois päältä
Käyttötavan valinta
Lämpötilan asettaminen
Tietosivu
Takaisin

*

Absorptiojääkaappi ei näy TFT-ohjauspaneelissa.

7. Sähköjärjestelmä

09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Käyttötavan valinta
Haluttu käyttötapa voidaan valita Softkey-näppäinten nuolien avulla tai kiertämällä säädintä.
Valittu käyttötapa saa keltaisen taustavärin, ja se
on vahvistettava painamalla säädintä.
Valittuna oleva käyttötapa näkyy näytössä alavasemmalla, ja se kytketään päälle ja pois päältä
”päällä / pois päältä” -toiminnosta. Päällä oleva
toiminto näkyy vihreänä.

Näyttö

85

Valikkorivi C

Automatiikka

Käyttö päällä / pois päältä

Yökäyttö

Käyttötavan valinta

Super cool

Takaisin

86

7. Sähköjärjestelmä

09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

09.01.15

23,5 °C

18,0 °C

HOBBY
Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Strasse 15
24787 Fockbek
Deutschland

3

Jääkaapin lämpötilataso

Näyttö

12:30

		

Valikkorivi C

Asetettu
Lämpötilataso

Lämpötilatason
asettaminen

Mahdolliset
lämpötilatasot 1–5

Takaisin

Info-valikko
Tästä näkyvät laitteen valmistajan tiedot.

Alavalikoista pääsee ”Paluu”-toiminnon kautta päävalikkoon.
Päävalikosta pääsee takaisin käynnistysnäyttöön ”Paluu”-toiminnon kautta. Kaikki valikot vaihtuvat automaattisesti minuutin kuluttua käynnistysnäyttöön.

METIC
7. Sähköjärjestelmä

12:30

09.01.15

23,5 °C

Klima DOMETIC

18,0 °C

09.01.15

DOMETIC

12:30

23,5 °C

87

18,0 °C

0

1
12:30

09.01.15

19 °C
23,5 °C

18,0 °C

DOMETIC

1

on

19 °C
on

Ilmastointilaite DOMETIC*
Dometic-ilmastointilaitteen valikossa käyttäjä näkee ensin
asetetun käyttötavan, tuulettimen tehon ja halutun sisälämpötilan. Alempi valikkosymboli näkyy vihreänä, kun ilmastointi on
käynnissä.
09.01.15

12:30

23,5 °C

09.01.15

18,0 °C

12:30

09.01.15

23,5 °C

18,0 °C

12:30

23,5 °C

Jäähdytys
09.01.15

18,0 °C

Sen vieressä näkyy arvo
20° C
on = päällä tai
off = lämmitys/viilennys pois käytöstä (symboli valkoinen).

20° C

Alavalikko Käyttötavan valinta

09.01.15

12:30

12:30

Lämmitys

23,5 °C

18,0 °C

18,0 °C
Automaattikäyttö

23,5 °C

2
Kiertoilma

09.01.15

12:30

23,5 °C

Käyttötapaa voi muuttaa valikkorivin C ”+/-”-näppäimistä tai
kiertämällä säädintä. Uusi käyttötapa on vahvistettava painamalla säädintä tai Softkey-näppäimistä päällä/pois päältä.
2

18,0 °C

Dometic
Info:
Dometic Servicepartner09.01.15
http://service-location.dometic.com
http://dometic.com

12:30

Domet
Info:
Domet
http://s
http://d

88

18,0 °C
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09.01.15

12:30
09.01.15

23,5 °C
12:30

18,0 °C
23,5

18,0 °C

09.01.15

12:30
09.01.15

23,5 °C
12:30

18,0
23,5 °C

18,0 °C

09.01.15

12:30
09.01.15

Dometi
Info:
Dometi
http://s
http://d
20° C

20° C

Lämpötilan asettaminen
Tästä voit asettaa haluamasi lämpötilan. Ei
mahdollista kiertoilmakäytössä, koska jäähdytystai lämmitystoimintoa ei ole aktivoitu.

2

2

Tuulettimen tehon säätäminen
Tästä voit säätää tuulettimelle haluamasi tehon
(teho 1–3 ja maksimaaliteho). Automaattikäytössä myös tuuletin säätyy automaattisesti, joten
tästä ei voi tehdä erillisiä säätöjä.
Tuulettimen tehon voi valita manuaalisesti vain käyttötapojen "Jäähdytys" ja "Kiertoilma" kohdalla. Muiden käyttötapojen kohdalla kattoilmastointilaite ohjaa puhallusta
automaattisesti.

7. Sähköjärjestelmä

5 °C

18,0 °C

12:30
23,5 °C
18,0
09.01.15 C ”+/-”-näppäimistä
Arvoja voi muuttaa valikkorivin
tai°C kiertämällä säädintä. Uusi arvo tulee automaattisesti käyttöön alavalikosta poistuttaessa.

09.01.15

23,5 °C

18,0 °C

Dometic
Info:
Dometic Servicepartner
http://service-location.dometic.com
http://dometic.com

Tutustu myös kuvauksiin luvussa 10.5.

20° C

12:30

2

		

Info-valikko
Tästä näkyvät laitteen valmistajan tiedot.

Alavalikoista pääsee ”Paluu”-toiminnon kautta päävalikkoon.
Päävalikosta pääsee takaisin käynnistysnäyttöön ”Paluu”-toiminnon kautta. Kaikki valikot vaihtuvat automaattisesti minuutin kuluttua käynnistysnäyttöön.
Edellä mainitut toiminnot ovat käytössä vain CI-väylään
sopivien ilmastointilaitteiden yhteydessä.

89

Radiovorbereitung
90
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06.06.16

12:25

27,4°C

26,4°C

09.01.15

12:30

23,5 °C

Radiovorbereitung

18,0 °C

35%
09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Ilmastointilaite TRUMA*
Jos autoon on jälkikäteen asennettu Truma-ilmastointilaite,
voit lisäksi säädellä valaistusta alavalikosta.

Radio
”Päälle/Pois päältä” -toiminnon avulla voit avata ja sulkea radion. Kun radio on päällä, symboli näkyy vihreänä.

Nostamalla tai laskemalla arvoa ”+/-”-toiminnon tai säätimen
avulla voit muuttaa ilmastointilaitteeseen integroidun valaistuksen tehoa. Vahvista uusi arvo painamalla säädintä tai
”Päälle/Pois päältä” -toiminnosta (vasemmanpuoleinen Softkey-näppäin).

Poistuaksesi valikosta valitse ”Paluu”-toiminto, tai paneeli vaihtuu
automaattisesti minuutin kuluttua käynnistysnäyttöön.

Poistuaksesi valikosta valitse ”Paluu”-toiminto, valikko vaihtuu
automaattisesti minuutin kuluttua käynnistysnäyttöön.

AUX
7. Sähköjärjestelmä

AUX

09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

06.06.16

12:35

27,4 °C

26,4 °C

19.2°E

09.01.15

12:30

23,5 °C

GER
North

18,0 °C

on

AUX (toiminto Duo Control, sis. jäänpoistimen (Eis-Ex)*)
AUX on ulkoinen relelähtö, joka kytkee päälle ja pois päältä
Eis-Ex-patruunan kaasupullokaapissa.
Eis-Ex-patruuna
on12:30
aina kytkettävä
päälle
manuaalisesti
23,5 °C
18,0 °C
09.01.15
waste water heater enabled:
TFT-paneelista.
>off
waste water heater enabled:
aux connection enabled:
>off
>off
all lin devices available:
auxonconnection
enabled:
Jos >off
retkeilyauto
varustettu
Duo-Controlin etänäytöllä,
trade show mode:>off
Eis-Ex-patruunan
voi
kytkeä
vain
etänäytön kautta, eikä
>off
all lin devices available:
toimintoa ole TFT-ohjauspaneelissa.
>off
trade show mode:
>off
Restore Defaults Menü, Taste
links außen
09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Restore Defaults Menü, Taste links außen

Laitteen tila

Satelliittilaite KATHREIN*
Satelliittilaitteen päävalikossa näkyy alhaalla vasemmalla satelliittilaitteen kulloinenkin tila:
Tila
parked: Antenni ala-asennossa
(symboli valkoinen)
parking: Antenni laskeutuu ala-asentoon
(symboli oranssi)
search: Antenni nousee ylös ja hakee satelliitteja
(symboli oranssi)
optimize: Antenni käyttövalmis mutta optimoi vastaanottoa
(symboli vihreä)
on:
Antenni ylhäällä
(symboli vihreä)
idle:
Hätäkatkaisutoiminto aktiivinen
(symboli valkoinen)
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Oikealla puolella näytetään seuraavat symbolit:

06.06.16

12:35

27,4 °C

26,4 °C

Sijainti
						
Valittu satelliitti
Albania North

Valikkorivin C toiminnot:
Antennin pystyttäminen / pysäköintiasentoon
asettaminen
(myös Softkey-näppäimestä tai säätimestä)

Alavalikko Sijainnin määrittäminen

Hätäkatkaisutoiminto, nostaminen tai laskeminen
keskeytyy

Valittavissa olevat maat on ilmoitettu maaluettelossa,
valittavissa olevat alueet ovat Pohjoinen/Keski/Etelä.

Jos näytössä näkyy satelliittipäivitys, päivityksen
voi aktivoida tästä Softkey-näppäimestä.

Alavalikko Sijainnin määrittäminen
Alavalikko Satelliitin määrittäminen
Alavalikko Tietoja laitteen valmistajasta
Takaisin-toiminto

Maan määrittäminen yhdessä alueen kanssa
Takaisin
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06.06.16

12:35

27,4 °C

06.06.16

26,4 °C

12:35

27,4 °C

26,4 °C

CAP 650
Version: 2.23
KATHREIN-Werke KG
Info:
http://kathrein.com

19.2° E ASTRA

		
Alavalikko Satelliitin säätäminen
Valittavissa olevat satelliitit on ilmoitettu
satelliittiluettelossa.
Satelliitin määrittäminen
Takaisin
Valikosta poistuttaessa antenni nousee automaattisesti ylös
ja hakee näytössä olevan satelliitin.

		

Info-valikko

		

Tästä näkyvät laitteen valmistajan tiedot.
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Virhekoodit
Virhekoodi

Virheen nimike

Syitä

Ratkaisu

01

Ei yhteyttä vastaanottimeen

Viallinen koaksiaalikaapeli tailiitin

Sopimuskumppani voi vaihtaa kaapelin tai pistokkeen.

Ei virransyöttöä vastaanottimeen

Tarkista, onko akun erotuskytkin kytketty päälle, akku tyhjä tai auto
kytketty 230 V:n verkkojännitteeseen.

Koaksiaaliliitännät väärin päin
(tulo ja lähtö)

Punaisen pääkaapelin on oltava naarasliittimessä ”tulo”.

Ei näköyhteyttä satelliittiin

Vaihda pysäköintipaikkaa ja poista näköesteet, jos mahdollista. Muuta
hakutasoa.

Oleskelu peittoalueen ulkopuolella

Valitse toinen satelliitti, esimerkiksi ”Astran” sijaan ”Hotbird” Pohjoisja Itä-Euroopassa.

Paksu pilvipeite

Rajun ukonilman aikana tai pilvipeitteen ollessa paksu satelliitti ei
pysty läpäisemään pilvipeitettä.

02

Satelliittia ei
löydy

03

Laite saa sytytyssignaalin

Sytytyssignaali aikaansaa vastaanottimen siirtymisen lepoasentoon

Sammuta moottori.

04

Mekaaninen
vaste

Laite on osunut esteeseen tai
jäätynyt.

Poista este, poista laitteesta lumi ja jää, käynnistä laite uudelleen.

Liian pieni jännite servomoottorien
käyttöä varten.

Kytke muut sähkölaitteet pois päältä, lataa akku.

Antenni on kadottanut sijainnin.

Anna Hobby-sopimuskumppanin tarkistaa, onko laitteelle saatavilla päivityksiä.

7. Sähköjärjestelmä

Virhekoodi

Virheen nimike

Syitä

Ratkaisu

05

Auton sisäinen
jännite liian pieni

Paljon sähköä kuluttavat laitteet
auton verkossa laskevat kokonaistehoa.

Lataa akku, kytke auto 230 V:n verkkoon.
Kytke tarvittaessa paljon sähköä kuluttavat laitteet (esim. sähkökäyttöiset lämmityselementit) pois päältä.

07

Ei tutkavastaajaa
saatavilla

Virheellinen tai manuaalisesti
muutettu kanavaluettelo

Anna sopimuskumppanisi syöttää laitteeseen oikea luettelo.

Nämä virhekoodit näkyvät Kathrein-ohjauksen näytössä, mikäli virhe ilmenee. Huomioi, että laite kytkeytyy näiden virheiden takia osittain pois
päältä laitevaurioiden välttämiseksi. Jos mahdollista, poista virhelähde ennen laitteen käynnistämistä uudelleen. Älä yritä avata tai muunnella laitetta vaan anna Hobby-sopimuskumppanin hoitaa se.

Ongelma

Syy

Ratkaisu

Pitkä hakuaika

Laite hakee väärältä alueelta.

Aseta hakuun alue, jolla olet (ks. luku 7, alavalikko Sijainnin määrittäminen).

Satelliittia ei löydy / ei vastaanottoa

Sijaintisi on peittoalueen ulkopuolella.

Valitse toinen satelliitti.

Vastaanotin käyttäytyy
kontrolloimattomasti

Vastaanotin on ”kadottanut” satelliitin eikä löydä sitä uudelleen.

Palauta laitteen asetukset lähtötilaan (reset). Cap 650:n takapuolella on
palautuspainike.

Nämä ongelmat eivät ole virheitä, jotka johtaisivat toiminnan keskeytymiseen ja virheilmoitukseen. Siksi niillä ei ole virhekoodia.

95

Datum
Uhrzeit
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31.08.15

7:48

7:48

21,4°C

21,4°C

20,4°C

01.09.15

31.08.15

08:59

19,5 °C

17,5 °C

01.09.15

0 °C

8:59

0 °C

20,4°C

12:00

Ylätunnisteen A tietojen näyttö
Tässä valikossa näkyvät tiedot ylätunnisteesta A selkeässä muodossa. Valikosta voi poistua vain ”Paluu”-toiminnon kautta, se
ei vaihdu automaattisesti käynnistysnäyttöön.
päiväyksen
kellonajan
sisälämpötilan
ulkolämpötilan

		

Säätövalikko (tiedoille ylätunnisteesta A)
Säätövalikossa voit asettaa päivämäärän ja kellonajan. Haluttuun arvoon pääsee säätimen tai vasemmalle tai oikealle osoittavien nuolien avulla. Arvoja voi muuttaa kiertämällä säädintä
(oikealle = arvo nousee, vasemmalle = arvo laskee) tai plus- ja
miinus -toiminnon avulla. Muutettu arvo on vahvistettava painamalla säädintä ja tallentuu vasta tässä vaiheessa.
Herätysaika asetetaan ja vahvistetaan samalla periaatteella.
Herätystoiminto aktivoidaan ”Päälle/Pois päältä” -toiminnon
avulla. Aktivoitu herätys näkyy vihreänä.
Lisäksi on mahdollista kalibroida näytössä oleva sisä- ja ulkolämpötila, sillä anturiin vaikuttava lämpötila saattaa aiheuttaa
poikkeaman näytössä olevan ja todellisen lämpötilan välillä.

7. Sähköjärjestelmä

Lämpötilan näyttöä voi muuttaa enintään +/-12 °C.
Poistuaksesi valikosta valitse ”Paluu”-toiminto, tai paneeli vaihtuu automaattisesti minuutin kuluttua käynnistysnäyttöön.

09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

HOBBY
Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Strasse 15
24787 Fockbek
Deutschland

Info-valikko TFT-paneeli
Tästä näkyvät laitteen valmistajan tiedot.
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7.2.1 HobbyConnect*
HobbyConnectin avulla matkailuvaunun useimpia CIBUSväylään sopivia komponentteja voi käyttää myös mobiililaitteilla
(älypuhelin/tabletti/tietokone/notebook). Edellytyksenä on tällä
hetkellä ”MyHobby”-sovellus.
MyHobby-sovellus on aina ilmainen ja käytettävissä demoversiona myös ilman HobbyConnect-järjestelmää.
Komponentit omassa matkailuvaunussa eivät demoversion kautta ole yhteydessä sovellukseen.
- MyHobby-sovellus on saatavilla vain käyttöjärjestelmiin iOS ja Android.
- MyHobby-sovellusta kehitetään ja päivitetään jatkuvasti, ja se tarjoaa siten ajoittain uusia sovelluksen sisäisiä
toimintoja.
- HTML-versio (yhteys ajoneuvoon internetin kautta) on
kehittämisvaiheessa.

Matkailuvaunun CIBUS-väylään sopivien komponenttien ja
sovelluksen välisen yhteyden luomiseksi matkailuvaunussa
tarvitaan HobbyConnect-järjestelmä eli vaunuun asennettu
liitäntäyksikkö (Connect-Box), jossa on integroitu SIM-kortti.

Edellytys matkailuvaunun ja sovelluksen välisen yhteyden
muodostumiselle on liitäntäyksikön kytkeminen vapaaksi palvelimella ja yhdistäminen vastaavaan ajoneuvoon. MyHobbysovellukseen on syötettävä kirjautumiskoodi (MyHobby-koodi)
vapauttamisen mahdollistamiseksi.
Liitäntäyksikön vapaaksi kytkemisen hoitaa toimivaltainen sopimuskumppani asiakkaan pyynnöstä. Tämän
jälkeen asiakas saa kirjautumiskoodin sähköpostitse tai
hänelle luovutetaan koodikortti.
SIM-kortin kautta liitäntäyksikkö ottaa automaattisesti
yhteyden palvelimeen, kun yksikkö on kytketty virtalähteeseen. Yhdistä yksikkö matkailuvaunun tekniikkaan vasta sitten, kun HobbyConnect-järjestelmää on tarkoitus
käyttää.

SIM-kortti sisältää 12 kuukauden Telnor-puhelinliittymäsopimuksen (datan siirtämiseksi internetin kautta). Sopimuksen
voimassaoloaika alkaa, kun järjestelmä ottaa SIM-kortin kautta
yhteyden palvelimeen. Kymmenen (10) kuukauden kuluttua
ensimmäisestä yhteydenotosta MyHobby-sovellus pyytää
jatkamaan puhelinliittymäsopimusta korvausta vastaan. Kahdentoista (12) kuukauden kuluttua SIM-kortti deaktivoidaan,
mikäli sopimusta ei ole jatkettu. Olemassa olevaa sopimusta voi
tällöin vielä jatkaa 12 kuukauden ajan. Tämän määräajan umpeu-
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tumisen jälkeen SIM-kortti ei enää kelpaa. Jos HobbyConnectjärjestelmä halutaan aktivoida uudelleen, on hankittava uusi
SIM-kortti Hobby-sopimuskumppanilta.
- Puhelinliittymäsopimuksen voimassaoloaika on 12 kuukautta, ja sen jatkaminen on maksullista.
- Jatkoajan umpeuduttua SIM-korttia ei voi enää käyttää.
- Sovelluksen kanssa käytetään erityisiä m2m-SIM-kortteja, joita saa ainoastaan Hobby-sopimuskumppaneilta.
- Jos sopimusta ei jatketa, komponenttien kauko-ohjaus
on mahdollista vain Bluetoothin kautta lähialueella.
- Matkailuvaunun on oltava jossakin sivulla 110 viivoitettuina kuvatuista maista, jotta datan siirto on mahdollista.

Yleisiä ohjeita HobbyConnect-järjestelmän käytöstä
Kirjautumistietoja ja käyttäjäasetuksia hallinnoidaan Hobbysopimuskumppanin kautta.
- Ota yhteyttä sopimuskumppaniisi, jos muutat käyttäjätietojasi.
- Käsittele kirjautumiskoodiasi (MyHobby-koodia) luottamuksellisesti. Jokainen, jolla on käytössään kirjautumiskoodi, voi
kauko-ohjata järjestelmään liitettyjä komponentteja. Ilmoita
kirjautumiskoodin katoamisesta välittömästi kauppiaallesi.
- Muista muuttaa käyttäjäasetuksia ja käyttäjätilejä myös
ostaessasi tai myydessäsi ajoneuvoa, joka on varustettu
HobbyConnect-järjestelmällä.
- Ota huomioon, että laitteesi on lähetettävä ja vastaanotettava
mobiilidataa. Jos tämä toiminto on deaktivoitu tai sinulla ei
ole mobiiliverkkoyhteyttä, HobbyConnect-järjestelmää voi
ohjata vain Bluetoothin avulla.
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Connect Box

Esiasetukset
Ensimmäiseksi on tarkistettava, onko vaunuun asennettu Hobby
Connect Box liitäntäyksikkö liitetty mikro-USB-liitäntään ja
saako se virtaa.
USB-virtakaapelin on oltava liitettynä Hobby Connect Boxiin.
Vasemmalla ylhäällä vilkkuvasta punaisesta ja vihreästä LEDistä
näkyy, onko liitäntäyksikkö toiminnassa.

Koodikortti

Hobby Box -koodi, jonka avulla sovellus yhdistetään ajoneuvoon, on ilmoitettu liitteenä olevissa asiakirjoissa.
Älä sekoita sarjanumeroa Hobby-koodiin!

Jos kortissa ei ole ilmoitettu Hobby-koodia, ota yhteyttä Hobbykauppiaaseesi. Tämä lähettää sinulle Hobby-koodin sähköpostitse. (katso kohta MyHobby-koodi)
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”MyHobby”-sovelluksen käyttö

2

Kuvaukset ja esitykset saattavat poiketa toisistaan mobiililaitteen käyttöjärjestelmän mukaan.

Asenna MyHobby-sovellus laitteeseesi ja avaa sovellus.

Kokeile demoa

KOKEILE MYHOBBY-SIMULAATIOTA

Liitä MyHobby

MYHOBBY-KOODI TAI BLUETOOTH

1

Kuva1

Käynnistysnäyttö sovellusta avattaessa, kun käyttäjä ei vielä
ole kirjautunut sisään.
Sovellus käynnistetään kohdasta ”Liitä MyHobby”

j.

Rekisteröinti
Kun käynnistät sovelluksen ensimmäistä kertaa, sinun on
ensin rekisteröidyttävä. Rekisteröinti tapahtuu valikossa
.
Rekisteröinnin tekemiseksi jatka seuraavaksi kohdasta ”Käyttöjärjestelmä Android” tai ”Käyttöjärjestelmä iOS”, riippuen siitä,
mikä käyttöjärjestelmä mobiililaitteessasi on.

k

Kun olet jo käynnistänyt sovelluksen, pääset kohtaan, jossa
pyydetään tilitietojasi, valitsemalla ”MyHobby-koodin”
.

p
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Ilmoittaudu
Käyttääksesi MyHobbya sinun on kirjauduttava sisään. Sähköpostiosoite ja
salasana ovat ne tiedot, jotka ilmoitit
rekisteröitymisen yhteydessä. MyHobbykoodi syötetään seuraavassa vaiheessa.

Sähköposti:
Salasana:

Sähköpostiosoite:

Ei vielä tiliä? Rekisteröidy.

ILMOITTAUDU

Salasana unohtui

3

Salasana:

4

Ei vielä tiliä? Klikkaa tästä.

Kirjaudu sisään

5

3

4

Salasana unohtui?

Kuva 2

Kuva 3

Käyttöjärjestelmä Android
Vasemmalla näkyy rekisteröintinäyttö käyttöjärjestelmässä
Android.

Käyttöjärjestelmä iOS
Pääset rekisteröitymään kohdasta ”Ei vielä tiliä? Klikkaa tästä”
l.

Pääset rekisteröitymään kohdasta ”Ei vielä tiliä? Rekisteröidy.“
.
Rekisteröidy kuten kuvassa 4 kuvaillaan.

Rekisteröidy kuten kuvassa 4 kuvaillaan.

l

n

Toimintoa ”Salasana unohtui”
käyttämällä salasana nollataan
ja uusi salasana lähetetään annettuun sähköpostiosoitteeseen.
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Käyttääksesi MyHobbya sinun on kirjauduttava sisään. Sähköpostiosoite ja
salasana ovat ne tiedot, jotka ilmoitit
rekisteröitymisen yhteydessä. MyHobbykoodi syötetään seuraavassa vaiheessa.

Minun sivuni
Minun asetukseni

Ilmoitukset

Sähköpostiosoite:
maija@meikäläinen.fi

Yhteydet MyHobbyyn

Salasana:

MyHobby-koodi

•••••••

Bluetooth

Etunimi:
maija

7
8

Tietoa meistä

Sukunimi:

Käyttöehdot

meikäläinen

Avaa maksuton tili

Ilmoittaudu

6

Avaa maksuton tili

Kuva 4

Kuva 5

Ilmoita sähköpostiosoitteesi, etu- ja sukunimesi ja vahvista
salasanasi. Valitse tämän jälkeen ”Luo maksuton tili”
.

MyHobby-koodi

o

Seuraavassa vaiheessa saat sähköpostiviestin, joka sisältää
vahvistuslinkin. Valitse vahvistuslinkki rekisteröinnin päättämiseksi (toiminto vielä kehittämisvaiheessa).
Tulevaisuudessa syötät aina sovelluksen käynnistämiseksi
tämän sähköpostiosoitteen ja juuri vahvistamasi salasanan
syöttömaskissa (kuva 2 / kuva 3) ja napsautat kohtaa ”Ilmoittaudu/Kirjaudu sisään” m.
Pääset käynnistysvalikkoon.

Jotta kauppias voi luoda Hobby-koodin, sinulla on oltava seuraavat tiedot valmiina:
- MyHobby Connect Boxin sarjanumero
(liitäntäyksikön pinnalla tai liitteenä olevissa asiakirjoissa)
- vaunun alustan numero
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Syötä MyHobby-koodi

MyHobby-koodi

Poista MyHobby-koodi
Liitä MyHobbyyn

9

Kuva 7

Kuvaruudun yläosassa näytetään syötetty MyHobby-koodi
(poistettu tässä kohtaa tietosuojasyistä).

r yhteys katkaistaan

Toiminnosta ”Poista MyHobby-koodi”
ja syötetty kirjautumiskoodi poistetaan.

Kuva 6

Kun olet saanut Hobby-koodin, valitse ”MyHobby-koodi”
ja syötä kirjautumiskoodi.

p

- Kirjautumiskoodin saat sopimuskumppaniltasi.
- Tarkista, että isot ja pienet kirjaimet ovat oikein.
Kun matkailuvaunun yhteys sovellukseen on luotu ensimmäisen kerran kirjautumiskoodin avulla, Bluetooth-toiminto on vapautettu. Tätä ennen yhteydenotto Bluetoothin
kautta ei ole mahdollista.

Lisäksi punainen kohta kertoo, että MyHobby-koodi on oikea
ja voit palata päävalikkoon.
Sovelluksessa on asennetuista komponenteista riippuen eroja,
ja sen mukaan, mistä ajoneuvotyypistä on kyse, käytössä on
erilaisia toimintoja. (katso sovelluksen toiminnot)
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Virransyöttö

ACCUVOEDING

Vesisäiliö

NIVEAUAANDUIDING

Aktivoi Bluetooth,
jotta
DRINKWATERTANK
MyHobby voi luoda yhteyden
matkailuvaunuun

Asetukset

23,0°C

AJONEUVOSSA

3 käyttäjää

AJONEUVOLLA EI
INTERNET-YHTEYTTÄ

Asetukset

Fockbek

12,5° C ULKONA

Kuva 9

10

Valitse käynnistysnäytössä alavalikko HobbyConnect 10 Softkey-näppäimen tai säätimen avulla.
5

VALAIS

Kuva 8

Bluetooth-yhteyden luominen
Mobiililaitteesi ja matkailuvaunun TFT-ohjauspaneelin välisen
yhteyden luomiseksi molemmissa komponenteissa on aktivoitava Bluetooth-toiminto.
Jotta voit käyttää sovellustoimintoja, sovellus pyytää sinua siksi
aktivoimaan Bluetoothin (kuva 8).

1. Aktivoi Bluetooth-toiminto matkailuvaunun TFT-ohjauspaneelissa. Toimi näin:

Kuva 10

11

Aktivoi ja deaktivoi Bluetooth-yhteys alavalikossa Päällä/Pois
päältä -toiminnon 11 avulla.
Järjestelmä aloittaa laskemisen 2 minuutista, ja tämän
ajan kuluessa matkailuvaunu näytetään Bluetoothin kautta
mobiililaitteelle.

2. Aktivoi Bluetooth-toiminto mobiililaitteessasi; käytä tarvittaessa valmistajan käyttöohjetta.
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Bluetooth-liitäntä on jo olemassa.

1. Aktivoi Bluetooth ohjauspaneelista
Ajoneuvon ohjauspaneelissa on
Bluetooth-valinta. Aktivoi Bluetooth nyt.
2. Hae Bluetooth-yksikköjä
Näpäytä alla olevaa Haku-painiketta
Bluetooth-yhteyden luomiseksi.

Haku

12

Poista liitäntä.

Kuva 11

Kuva 12

Kun Bluetooth-toiminnot on aktivoitu, yhdistä komponentit
kohdasta ”Bluetooth”
sovelluksen käynnistysvalikossa ja
käynnistä sitten hakutoiminto 12 .

Vasemmalla (kuva 12) näytetään onnistunut Bluetooth-liitäntä.

q

Haku voi kestää 30 sekuntia.

Kuva 13

Tämä ilmoitus tulee TFT-paneeliin, jos Bluetooth-yhteyttä ei
saatu muodostettua.
Tarkista mobiililaitteesi Bluetooth-asetukset uudelleen.
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Akun tila

AKKUKÄYTTÖ

23,0°C

AJONEUVOSSA

Ei ohjausta

Vesisäiliö

Akun tila Lataa

Fockbek

18,5°C
matkailuvaunussa

SÄILIÖN TÄYTTÖASTE

12,5° C ULKONA

AJONEUVOLLA EI
INTERNET-YHTEYTTÄ

-

VALAISIMET PÄÄLLÄ

Kuva 14

Jos matkailuvaunuun ei muodostettu yhteyttä, tämä näkyy näytössä. Yleisnäkymä näytetään vain himmeänä, ja
näytössä on ilmoitus ”Ei ohjausta / Ajoneuvolla ei internetyhteyttä”.
Tämä voi johtua seuraavista seikoista:
- Kirjautumiskoodi syötettiin väärin, syötä se uudelleen.
- Liitäntäyksikön signaali on liian heikko. Vastaanoton
laadusta riippumatta syynä voi olla sijainti.
- Liitäntäyksikköä ei ole liitetty USB-virtakaapeliin.

Ota yhteyttä sopimuskumppaniisi, jos sinulla on kysyttävää
tai ongelmia.

1 käyttäjää
Vaunu verkossa

Kuva 15

Vesisäiliö
Säiliönäyttö

16,5°C ulkona

0 kpl
valaisimia päällä

Sovelluksen toimintojen käyttäminen retkeilyautossa
Käyttömaskissa näkyvät toiminnot, joita sovelluksen avulla
voidaan lukea ja/tai ohjata.
Sovelluksen maskissa näytettävät ohjauselementit vaihtelevat ajoneuvon varustelun mukaan. Näpäyttämällä
kerran haluamaasi toimintoa pääset alavalikkoon, jossa
saat yksityiskohtaisia tietoja kulloisestakin toiminnosta.
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Virransyöttö
katkaistu

Akku 1
Asuinosa
Akku 2
Moottori
Virta Ilmoitus

Boileri
Jäteveden
lämmitys
Lähetä veden
täyttöaste

Kuva 16

Kuva 17

Akunhallinta
Väyläjärjestelmässä olevat akut näytetään akunhallinnassa.
Akkuvalikko pystyy tunnistamaan enintään 3 akkua, mikäli
niissä on akkuanturit.

Vesi ja jätevesi
Tästä alavalikosta voit lukea puhdasvesi- ja jätevesisäiliön täyttöasteet.

Kaikki tiedot välitetään anturien välityksellä.
Näytössä näkyvät virtaan, jännitteeseen, verkkokäyttöön ja
akkujen tyhjenemiseen/lataamiseen liittyvät arvot.
Myös käynnistysakku näkyy näytössä. Voit tilata ilmoituksen,
joka lähetetään sinulle akkujännitteen laskiessa kriittisen
tason alapuolelle.

Tarvittaessa tässä valikossa voi kytkeä manuaalisesti päälle ja
pois päältä jätevesisäiliön lämmityksen ja lämminvesiboilerin.
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sisälämpötila
Lämmitys
Järjestelmä on pois
Ilmastointilaite
Ei yhteyttä
Lisätoiminto
Jääkappi
Lähetä
pakkasvaroitus

ON/OFF
Lämpötilataso
Haluttu taso: 5

Käyttötapa

Kuva 18

Kuva 19

Sisälämpötila
Lämmitys- ja ilmastointiasetusten lisäksi matkailuautossa on
vielä alavalikko nimeltä ”Lisätoiminto”.

Eis-Ex-patruunaa* ohjataan lisävalikossa, mikäli autoon on
asennettu tämä elementti.
Jääkaappi näytetään vain niissä retkeilyautoissa, joissa on
yläjääkaappi (SlimLine).Muut jääkaapit eivät ole väyläjärjestelmässä.
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MyHobby-sovellus on käytettävissä seuraavissa maissa:

Keittiön
valaisin

Keittiö 2

Kattovalaisin Seinävalaisin

Tunnelma 1 Vuode vasen 1

Vuode
vasen 2

Ulkovalaistus

Pesutila

Vuode
oikea 1

Vuode oikea 2 Pääkytkin
Valoryhmät

Kuva 20

Valaistus
Valaistusvalikossa voit kytkeä valaisimia yksittäin tai valoryhmänä (useampia valaisimia samaan aikaan).
Valoryhmän luomiseksi halutut valaisimet kytketään päälle ja
tallennetaan valoryhmiksi.
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Mahdollisia virheitä
Mahdollinen virhe

Ratkaisuehdotus

Muuta

Sovellusta ei löydy verkkokaupasta.

Tarkista laitteen asetukset; kirjoita MyHobby
yhteen, ei erikseen.

Tarkista sovelluksen asetukset kyseisessä
maassa.

Hobby Connect Boxia ei tunnisteta.

Tarkista, saako laite virtaa.

Punaisen ja vihreän LEDin on vilkuttava
ylhäällä vasemmalla.

Liitäntäyksikkö saa virtaa mutta sitä ei
tunnisteta.

Tarkista liitäntäyksikön datakaapeli,
käynnistä laite uudelleen irrottamalla se
10 sekunniksi virransyötöstä ja liittämällä
uudelleen.

Ota yhteyttä kauppiaaseen.

Sovelluksessa olet kirjautunut sisään, mutta liitäntäyksiköllä ei ole verkkoyhteyttä.

Anna kauppiaan tarkistaa GSM ja GSMdatan vastaanotto.

Kokeile pysäköintipaikan vaihtamista.

Vain ilmastointilaitetta ei tunnisteta.

Anna kauppiaan tarkistaa ohjaus-paneelin
ohjelmisto.

Sopimuskumppanisi voi päivittää ohjauspaneelin ohjelmiston.

Yhteys katkesi.

Irrota virtakaapeli 10 sekunniksi liitäntäyksiköstä ja käynnistä uudelleen.

Jos yhteyttä ei edelleenkään ole, anna
kauppiaan tarkistaa tiedot.

Sovellusyhteys toimii, mutta liitetyt laitteet
ajoneuvossa eivät reagoi.

Tarkista, näkyykö HobbyConnect-symboli
TFT-ohjauspaneelissa, poistu tarvittaessa
demotilasta.

Jos symbolia ei näy, tarkista virransyöttö.
Tarvittaessa kytke virransyöttö hetkeksi
irti.

Hobby-koodi ei toimi.

Syötä koodi uudelleen ja tarkista, että isot
ja pienet kirjaimet ovat oikein.

Jos virhe toistuu useaan kertaan, ota
yhteyttä kauppiaaseen.

Bluetooth-yhteys ei toimi.

Tarkista mobiililaitteen asetuksista, onko
Bluetooth kytketty päälle.

Etäisyys ajoneuvoon liian suuri, anna kauppiaan tarkistaa.
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Yleisiä huomautuksia TFT-näytöstä

1

Yleisiä huomautuksia TFT-näytöstä

Kellonaikaa ja päivämäärää puskuroidaan nappiparistolla
tyyppiä 3V 210 mAh, CR2032. Jos siis kellonaika on epätarkka tai kello ei käy enää lainkaan, paristo on vaihdettava.
Paristo sijaitsee pidikkeessä LCD-näytön piirilevyn
puolella.

j

taka-

Nappipariston vaihtamiseksi LCD-näyttö on irrotettava kalusteesta, johon se on kiinnitetty. Kromattu kehys napsautetaan varovasti irti pidikkeestä. Näin tulevat näkyviin ruuvit,
joilla muoviosa on kiinnitetty kalusteeseen. Näyttö irrotetaan
kalusteesta irrottamalla nämä ruuvit.
Tarkista ehdottomasti paristoa vaihtaessasi, että asetat sen
pidikkeeseen oikein päin. Jos napaisuus vaihtuu, näyttö
saattaa vioittua.

1

2

3

Vuoteen sivupaneeli(t)
• Molemmista sivupaneeleista kytketään painiketta hipaisemalla
valaistus ”vuode vasen”
, ”vuode oikea”
. Painikkeesta
kytketään tunnelmavalaistus* vuoteiden kohdalla. Painamalla painiketta pidempään säädetään valaistuksen voimakkuutta. Säädetty valaistuksen voimakkuus tallentuu, niin että
alkuperäinen valaistus palautuu valaisimen sammuttamisen
ja uudelleen kytkemisen jälkeen.

j

k

l

Vakiovarustuksen kolmiovalaisimissa on erilliset katkaisimet. Niiden on oltava aktivoituina, jotta ne voidaan kytkeä
paneelista.

k

Painikkeessa
on toiminto vain, jos ajoneuvo on varustettu valopaketilla.
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2

1

Kytkin pesutila

Pesutilan sivupaneeli
• Painiketta hipaisemalla kytketään valaistus pesutilassa (ja
mahdollisessa erillisessä suihkussa).

4

3

Porrasaskelman kytkin ja kattovalaisimen kytkin lapsille

Sisäänkäynnin sivupaneeli(t)

Näiden sivupaneelien toiminnot ovat käytössä myös silloin, kun
TFT-paneelin pääkytkimestä on katkaistu virta.
Sivupaneeli ohjaa sähkötoimista porrasaskelmaa.
• Kun painetaan painiketta
, porrasaskelma työntyy ulos,
ja kun painetaan painiketta
, se vetäytyy taas sisään.
• Hipaisemalla painiketta
kytketään sisäänkäynnin valo (ei
moottorin ollessa käynnissä ja ainoastaan, jos varusteisiin
kuuluu valopaketti).
• Hipaisemalla painiketta
kytketään kattovalaistus.

j
l
k
m
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Keittiön ja kattovalaistus

CEE-Ulkopistorasia

Keittiön sivupaneeli

7.3 Sähkövirta

• Hipaisemalla kaksoiskytkimen oikeanpuoleista painiketta
kytketään keittiön valaistus.
• Hipaisemalla kaksoiskytkimen vasemmanpuoleista painiketta kytketään kattovalaisin.

Sähkökeskus on kaikissa ajoneuvoissa sijoitettu oikeanpuoleisen etuistuimen alle.
Retkeilyautoon saadaan virtaa seuraavien liitäntöjen kautta:
- 230 V:n verkkoliitäntä 50 Hz.
- latausgeneraattorin kautta moottorin ollessa käynnissä
- asuinosan akun kautta
Kaikki 12 V:n sähkölaitteet, kuten valaistus, vesijärjestelmä jne.
ovat käytettävissä.
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Retkeilyauton moottorin on oltava sammutettu ennen auton
liittämistä 230 V:n verkkoon.

2

1

3

Liitännän irrottaminen
• Kytke automaattisulake

o pois päältä painamalla vipu

alas.
• Vedä CEE-pistoke
irti.
• Käännä ulkopistorasian suojus (ks. myös s. 40) alas niin,
että se loksahtaa kiinni.

n

4
230 V:n syöttöpistoke liitettynä

Sähkönsyöttö verkkoliitännän kautta
Retkeilyauto liitetään 230V:n verkkoon sivuseinässä olevan
CEE-syöttöpistokkeen
avulla.

j

CEE-syöttöpistokkeen liitäntä
• Kytke automaattisulake
(ks. s. 116) pois päältä painamalla vipu
(ks. s. 116) alas.
• Käännä CEE-ulkopistorasian suojus
ylös (ks. s.40).
• Keri jatkojohto kokonaan auki.
• Avaa CEE-syöttöpistokkeen kantta
90° ylöspäin.
• Työnnä pistoke
pistorasiaan niin, että se loksahtaa paikalleen.
• Kytke automaattisulake
taas päälle.

o

n

k

l

m

o

m

Käytä ainoastaan CEE-standardin mukaisia pistokkeita ja
kaapeleita.
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Jos verkkokäytössä käytetään kaapelikelaa, se on ehdottomasti kierrettävä täysin auki induktion aiheuttaman
lämpenemisen ja mahdollisen tulipalon välttämiseksi.
(Mikäli käytössä ei ole ylikuumenemissuojaa)

5

6
Automaattisulake, varustettu FI-suojakytkimellä

230 V:n sähköjärjestelmän suojaus
230 V:n järjestelmä on suojattu kaksinapaisella 13 A:n automaattisulakkeella
, joka sijaitsee istuinryhmän penkkilaatikossa
ja johon pääsee käsiksi sivulokeron kautta.

o

Verkkoliitännän kohdalla huomioitavaa
• Retkeilyauton saa liittää 230 V:n verkkoon vain korkeintaan
25 m pitkällä jatkojohdolla 3 x 2,5 mm2, varustettu CEEpistokkeella ja jatkopistorasialla.
• Verkkoliitännän kytkemisen jälkeen asuintilan ja ajoneuvon
akut latautuvat automaattisesti retkeilyauton laturin kautta
(vaikka ohjauspaneelia ei olisi kytketty päälle).

• Retkeilyauton 230 V:n verkko on tarkoitettu 2300 W:n kokonaisottoteholle. Kun verkkoon liitetään lisälaitteita, kuten
esimerkiksi vedenkeitin, on huomioitava, ettei tätä tehoa
saa ylittää, ottaen huomioon käytössä olevat laitteet, kuten
jääkaappi, lämmityslaite jne.
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FI-suojakytkin (30 mA:n vikavirta) laukaisuaika on
alle 0,1 s.

2

1

FI-suojakytkin ja testauspainike

FI-suojakytkin
Auton vakiovarustukseen kuuluu FI-suojakytkin, joka katkaisee
virtapiiristä virran mahdollisen vikavirran kohdalla. Häiriön sattuessa FI-kytkin katkaisee koko 230 V:n virtapiirin.

FI-suojakytkintä ei saa ryhtyä korjaamaan.
FI-suojakytkin ei suojaa sähköiskun vaaroilta. Se ei estä
mahdollisia sähköön liittyviä onnettomuuksia.

Sähköjärjestelmän käyttöönoton jälkeen FI-suojakytkimen toiminta
on tarkastettava. Virtaa saavan ja päälle kytketyn kytkimen
- asennossa I-ON – on lauettava, kun painat Test-nappia .

k

j

(ks.116) napsahtaa alas, ja se on onnistuneen tarkisVipu
tuksen jälkeen kytkettävä takaisin "päälläoloasentoon".

n

Tämä testi on tehtävä vähintään kerran kuussa, jotta FI-suojakytkimen moitteeton toiminta on taattu vian sattuessa.
Kaikkien verkkovirtaa saavien laitteiden säädöt nollaantuvat
ja palaavat tehtaalla tehtyihin asetuksiin, kun FI-suojakytkin
laukeaa (myös testin yhteydessä).

Jos laukaisun aiheutti automaattisulake (testitoiminnon ulkopuolella), on odotettava hetki, ennen kuin automaattisulakkeen
voi taas kytkeä päälle.
- Jos automaattisulake pysyy päällä, kyse oli vain ylikuormituksesta.
- Jos automaattisulake laukeaa uudestaan ja äkillisesti, on kyse
oiko- tai maasulusta.
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Laitteet, joita käytettäessä suojakytkin laukeaa, ovat viallisia, ja
sähkötekniikan asiantuntijan on tarkastettava ja mahdollisesti
korjattava ne.
Päälle kytkemisen toistaminen on hyödytöntä. Automaattisulake laukeaa, vaikka vivusta pidettäisiin kiinni.

Lataus moottorin ollessa käynnissä
Kun moottori käynnistyy, rele kytkee käynnistysakun ja asuinosan akun rinnakkain. Laturi lataa molempia akkuja yhtä aikaa.
Kun auton moottori sammutetaan, akut erotetaan toisistaan.
Näin ollen ei ole mahdollista, että asuinosan käyttö tyhjentäisi
käynnistysakun.
Sammuta moottori aina, ennen kuin retkeilyauto liitetään
230 V:n verkkoon CEE-ulkopistorasian kautta.

Absorptiojääkaapin* 12 V:n käyttö on mahdollista vain ajon aikana. Moottorin ollessa sammutettuna jääkaapin 12 V:n käyttö
kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Tyhjentyneen asuinosan akun lataamiseksi ihanteellisesti
ajon aikana kannattaa kytkeä päälle mahdollisimman vähän
12 V:n sähkölaitteita.

Tarkistuslista
•
•
•
•

Sammuta moottori.
Kytke 12 V:n jännitteen pääkytkin päälle.
Kytke kaikki 12 V:n jännitteellä käyvät laitteet pois päältä.
Käynnistä moottori.

Asuinosan akun jännitteen on noustava, kun
- moottorin kierrosluku on tyhjäkäyntikierroslukua suurempi
- ajoneuvon akku ei ole täysin tyhjä.
Laturin lataustila näkyy ohjauspaneelista. Jos näin ei tapahdu,
tarkista seuraavat seikat:
• Onko 50 A:n sulake liitännässä asuinosan akkuun
käynnistysakun lähellä kunnossa?
• Saako tuloyksikkö signaalin että moottori on lkäynnissä?
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Asuinosan akun käyttö
• Autoon saa asentaa ainoastaan akkuja, joissa on sidotut
elektrolyytit (agmiakkuja), ja vain tehtaalla määrättyihin
paikkoihin.
• Asennettua geeliakkua ei saa avata.
• Käytä asuinosan akkua vaihtaessasi ainoastaan akkuja,
joiden tyyppi ja kapasiteetti ovat samat kuin edellisessä.
(aseta akkutyyppi ohjauspaneelista – ks. 78)
• Ennen kuin kytket asuinosan akun navat irti tai kiinni,
sammuta moottori, irrota auto 230 V:n liitännästä ja 12
V:n liitännästä ja kytke pois päältä kaikki sähkölaitteet.
• Ennen sulakkeiden vaihtoa on laturi kytkettävä jännitteettömäksi.
• Ennen viallisen sulakkeen vaihtoa on korjattava sen
laukeamisen aiheuttanut vika.
• Sulakkeet saa korvata ainoastaan sulakkeilla, joilla on
sama ampeeriarvo.
• Laturin riittämätön ilmanvaihto aiheuttaa latausvirran
pienenemisen.
• Laturin kotelon pinta voi kuumentua käytössä.
Käytettäessä asuinosan akkua 230 V:n sähkölaitteet eivät
toimi!

Ajoneuvon sähköjärjestelmä etumatkustajan istuimen alla

Asuinosan akun sijainti 95 Ah AGM

Asuinosan akku on asennettu jalkakiinnityksen avulla akkualustalle oikeanpuoleisen etuistuimen alle. Jos akkuihin tehdään
lisäasennuksia tai akku vaihdetaan, istuin ja sen kääntöpöytä
on irrotettava.
Lisävarusteena toimitettava lisäakku on sijoitettu kaikissa
ajoneuvoissa akkualustalla vasemmanpuoleisen etuistuimen alle.
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Asuinosan akun käyttö ja lataus
Kun retkeilyautoa ei ole liitetty 230 V:n verkkoon, asuinosan
akku syöttää auton verkkoon 12 V:n tasajännitettä. Koska
akun kapasiteetti on rajallinen, sähkölaitteita ei pitäisi käyttää
pitkään ilman akun latausta tai 230 V:n verkkoliitäntää. Jotkin
sähkölaitteet ottavat asuinosan akusta jatkuvasti lepovirtaa,
mikä tyhjentää akkua.
Asuinosan akku latautuu seuraavien virtalähteiden kautta:
- generaattorin kautta moottorin ollessa käynnissä
- laturin CA 360 kautta
- (vain auton saadessa virtaa 230 V:n verkosta)
- mahdollisesti aurinkopaneelin* kautta

Älykäs akkusensori (IBS)

Akkusensori*

Akun napaan on kytketty älykäs akkuanturi (IBS), joka valvoo
äärimmäisen tarkasti virran ja jännitteen muutoksia.
Akun käyttöajan täsmällinen määrittäminen ennakolta määrityshetken kulutuksen mukaan on mahdollista. IBS auttaa
vaihtamaan akun ajoissa ja auttaa myös aktiivisessa energianhallinnassa; sen avulla voidaan sopeuttaa akun lataus eri
laitteiden tehontarpeeseen.
Akun lataustila, vanheneminen ja jäljellä oleva latausaika näkyvät ohjauspaneelin TFT-näytöllä. Latauksesta huolehtii "älykäs"
laturi säästäväisesti ominaiskäyräperiaatteen mukaan.
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Akku Anturi on suojattu10 A.
• Lataa asuinosan akkua ennen jokaista matkaa, heti jokaisen
matkan jälkeen ja ennen jokaista väliaikaista seisokkia
vähintään 10 h.
- Tarkista akun lataus ennen jokaista matkaa (ks. sivu 		
75). Liitä auto tarvittaessa sähköverkkoon, jotta akku 		
latautuu.
- Akku latautuu vain, jos sen jännite on vähintään 8 V.
- Käytä matkoilla jokainen tilaisuus akun lataamiseen.
• Tietyn käyttöajan ja alhaisten lämpötilojen jälkeen akku
menettää kapasiteettia.
• Jos akkujännite on pienempi kuin 10,0 V, kaikki sähkölaitteet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä.
- Järjestelmä varoittaa, jos akku on vanhentunut niin, että 		
nimelliskapasiteetti on alle 50 %.
- Jos akkujännite on pienempi kuin 10,0 V, kaikki 		
sähkölaitteet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä 		
(poikkeus: 12 V:n (TV-)pistorasiat ja antennin asennus-		
johtimet).

Akun pääkytkin

Akun pääkytkimen sijainti
Akun erotuskytkin on sijoitettu oikeanpuoleisen etuistuimen
yhteyteen.
Asuinosan akku on varustettu pääkytkimellä sen suojelemiseksi
syväpurkaukselta silloin, kun ajoneuvo ei ole käytössä. Kun kytkin
avataan, asuinosan akku erotetaan kokonaan 12 V:n verkosta.
Asento "Off" = irti 12 V:n verkosta.

121

122

7. Sähköjärjestelmä

Laturi on kytketty suoraan asuinosan akkuun, niin että asuinosan akkua voidaan ladata 230 V:n verkon kautta myös akun
erotuskytkimen ollessa auki.
Akkuanturi* on edelleen aktiivinen myös akun erotuskytkimen ollessa "off" -asennossa.

Akkujen pitämiseksi ladattuina myös seisonta-aikana on välttämätöntä kytkeä ajoneuvo 6 viikon välein 230 V:n verkkoliitäntään. Latausajan on oltava vähintään 24 tuntia.
Retkeilyauton käytön aikana ja ajon aikana akun erotuskytkimen on oltava "on" -asennossa.
Sähköinen porrasaskelma ei mene automaattisesti
sisään, kun pääkytkin "off" -asennossa.
Jos akun erotuskytkin on auki pidemmän aikaa, henkilökohtaiset radio- ja/tai navigointilaitesäädöt voivat kadota.
Nämä säädöt on tällöin tehtävä uudelleen.

Laturi

Laturi CA-360, 25 A teholatausmoduuli
Laturi lataa akkuja 230 V:n verkkokäytössä väyläohjauksella.
Lämpötilan noustessa laturi säätää tehoaan pienemmäksi
ylikuumenemisen välttämiseksi.
Laturi on käytettävissä oikeanpuoleisen etuistuimen takapuolelta.
Laturin tuulettimen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti,
katso aiheesta TFT-ohjauspaneelin akkuvalikon kuvaukset.
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3
1

2

4
5

Laturin liitännät

j Kosketinrasia, keskimmäinen kosketinnasta on anturi.
k Piirilevykytkin. Kytkinten on kaikkien oltava yläasennossa
l
m
n

eli "off".
Vapaasti käytettävissä oleva vaihtokosketin.
Kosketussilta, tuuletin päällä/pois päältä.
LED ilmoittaa vilkkumalla kulloisenkin lataustilan.

7.4 Retkeilyauton verkko
Kun retkeilyauto liitetään 230 V:n verkkoon, laturi lataa akkua
automaattisesti.
Kaikki 12 V:n sähkölaitteet saavat virtaa suoraan asuinosan
akusta. Retkeilyauton ollessa liitettynä 230 V:n verkkoon ne
saavat virtaa automaattisesti laturin kautta.

Retkeilyauton kaikki valaisimet ovat 12 V:n LED-valaisimia.
Vain suuret sähkölaitteet, kuten Combi-yhdistelmälämmitys*,
ilmastointilaite* absorptiojääkaappi verkkokäytössä*jne. ovat
230 V:n laitteita.

Sulakejärjestys

Sulakejärjestys
Yksittäisten sisäisten virtapiirien sulakkeet on sijoitettu keskusohjausyksikköön.
Joidenkin mallien kohdalla järjestyksessä voi olla pieniä
eroja.
Vaihda vialliset sulakkeet vain, jos vian aiheuttaja on tiedossa ja korjattu.
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USB-pintapistorasia

USB-pintapistorasia*

TV-liitännät

7.5 TV-TV-liitännät

Mallista ja sijainnista riippuen USB-liitäntä on toteutettu joko
pinta- tai uppopistorasiana. Liitäntä soveltuu ainoastaan sellaisten laitteiden lataamiseen, joissa on USB-valmius. USBpintapistorasian käyttöliitäntä on rasian alapuolella.

TV-yksikkö

5 V:n USB-liitäntä saa virtaa matkailuauton 12 V:n verkosta

Siihen kuuluvat liitännät ovat TV:n välittömässä läheisyydessä.

Litteänäyttöisen TV:n sijoituspaikka on kylpyhuoneen vastaisen
väliseinän kohdalla olevan istuinryhmän yläpuolella.
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Satelliittiantennin liitäntä (E3) on sijoitettu sen huonekalusuojuksen taakse, joka sijaitsee yläkaapissa oikealla TV-liitäntöjen
vieressä.
Verkkojohto (E3) on jo tehtaalla liitetty ohjaukseen.
Johdinvärit (E3)
musta
= maa
punainen = asuinosan akun jatkuva plussyöttö
harmaa 		 = D+-signaali
oranssi		 = plussyöttö asuinosan akusta TFT-paneelin pää			 kytkimen kautta
80 (varajohto, ei liitetty): CI-väyläliitäntävalmius

Etuteltan ulkopistorasia, sisältää antenniliitännän*

230 V:n ulkopistorasia, sis. koaksiaaliliitännän*

Matkailuautosi voidaan varustaa yhdistetyllä etuteltan ulkopistorasialla ja koaksiaaliliitännällä. Siihen voit liittää esim. etuteltassa olevan television. Sisäänrakennettua antenniliitäntää voi
käyttää halutun johdotuksen mukaan joko tulo- tai lähtöpesänä.
Lisätietoja saat Hobby-sopimuskumppaniltasi.
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Vaatekaapin valaisin

B-pylvään lukuvalo

Kuva 1

Kuva 2

7.6 Erikoisvalaistus

Sisäänkäynnin valaisin

Tässä kuvaillut valaisimet kytketään suoraan laitteesta, eikä
niitä voi ohjata keskitetysti ohjauspaneelista.

Sisäänkäynnin kohdalla liukuoven vieressä on valaisin, jota ei
voi käyttää ohjauspaneelista eikä sivupaneeleista.

TFT-paneelin pääkytkimen on oltava päällä.

Valaisinta voi painaa reunoista:
- oikealle = pois päältä (ks. kuva 1)
- keskelle = valo koko ajan päällä (ks. kuva 2)
- vasemmalle = valo kytkeytyy automaattisesti päälle, kun
liukuovi avataan
Valaisin kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos liukuovi
pysyy pidemmän aikaa auki.
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Peruutusvideojärjestelmä *
Navigointilaite

7.7 Liikkuva navigointi *
Retkeilyautosi voidaan varustaa irrotettavalla navigointijärjestelmällä, jossa on sisäänrakennettu peruutuskamera.
• Lue laitteen valmistajan toimittama käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.
• Jos laite kiinnittää huomiosi pois liikenteestä, voi seurauksena olla onnettomuus.
• Älä suorita laitteelle toimenpiteitä ajon aikana.
• Katso laitteen näytölle vain liikennetilanteen ollessa
turvallinen.

Kaikissa retkeilyautoissa on vakiovarusteena liitäntä peruutusvideojärjestelmää varten:
Valmiiksi asennetun videokaapelin etummainen liitäntä on kaikissa ajoneuvoissa kojelaudan oikeanpuoleisen ylälokeron alla.
Ajon aikana kamerajärjestelmä toimii taustapeilinä.
Vantana
Kaapelin takimmaiseen liitäntään pääsee käsiksi ulkopuolelta
ruuvaamalla irti kolmannen, keskimmäisen jarruvalon.
Seuraava kaapeli on asennettu:
Valmistussarja

Valmistaja Tuotteen kuvaus

Vantana

Dometic

Retkeilyauton
kamerakaapeli

Tuotenumero
9102200098

7. Sähköjärjestelmä

7.8 Jälkikäteen asennettavat laitteet
Jälkikäteen asennettavien sähkölaitteiden, joita voidaan käyttää
ajon aikana (esim. matkapuhelimet, radiolaitteet, radiot, peruutuskamerat ja navigointilaitteet), on oltava kokonaisuudessaan
sähkömagneettista yhdenmukaisuutta koskevien määräysten
mukaisia. Laitteilla on oltava direktiivin ECE 10 mukainen
hyväksyntä, sillä muuten ne saattavat häiritä alkuperäisiä sähköjärjestelmiä.
Jos ajoneuvoon asennetaan jälkikäteen laitteita, joita ei voida
käyttää ajon aikana, on niissä ehdottomasti oltava CE-merkintä.
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8. luku: Vesi
8.1 Yleistä

On suositeltavaa arvioida järjestelmään otettu vesi ennen
käyttöä erittäin kriittisesti.
• Elintarvikkeita käsiteltäessä on aina käytettävä juomavedeksi kelpaavaa vettä. Tämä pätee myös käsien pesuun
ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien tarvikkeiden puhdistukseen.
• Moitteettoman vedenlaadun varmistamiseksi vesi pitäisi,
jos mahdollista, ottaa suoraan julkisesta juomavesiverkosta.
• Puutarhaletkuja, kastelukannuja ja vastaavanlaisia
juomavedelle sopimattomia materiaaleja ei pidä missään
tapauksessa käyttää retkeilyauton vesijärjestelmän täyttämiseen.
• Kun retkeilyauto on pidempään poissa käytöstä, koko
vesijärjestelmä on tyhjennettävä täydellisesti.
• Ennen käyttöönottoa ja pitkien seisonta-aikojen jälkeen
vesijärjestelmä on huuhdeltava perusteellisesti. Jos huomaat epäpuhtauksia, desinfioi materiaali tarkoitukseen
soveltuvilla ja hyväksytyillä aineilla.

Uppopumppu

8.2 Vesihuolto
Vesijärjestelmän toiminta

Ilmalämmitykseen, keittiöön ja pesutilaan saadaan puhdasta
vettä uppopumpun avulla. Tandem-uppopumppu toimii
sähköllä:
- asuinosan akun kautta
- retkeilyauton ollessa liitettynä 230 V:n verkkoon virransjötön
kautta.

8. Wasser

Tandem-uppopumpun kohdalla huomioitavaa

• Tandem-uppopumppu soveltuu ainoastaan vesikäyttöön.
• Tandem-uppopumppu kestää lyhytaikaisesti enintään
60 ºC:n lämpötiloja.
• Kuivakäyttöä on vältettävä.
• Pumppu on suojattava jäätymiseltä.
• Voimakkaat iskut ja kolhut sekä hyvin likainen
vesi saattavat rikkoa pumpun.
Tandem-uppopumppua ei tarvitse huoltaa.
Tandem-uppopumppu kytkeytyy automaattisesti päälle, kun
vesihanat avataan.

2

1
Kiinteä puhdasvesisäiliö

Kiinteä puhdasvesisäiliö
Säiliön
tilavuus on 95 litraa, ja se on sijoitettu istuinryhmään.

j

Säiliö täytetään puhtaalla vedellä sivuseinän täyttöliitännän
kautta.
Puhtaan veden täyttöliitäntä on merkitty rungon yläreunaan
sinisellä peitekannella ja vesihanan symbolilla. Peitekansi
avataan ja suljetaan auton ulkopuolisten luukkujen lukkoihin
ja sisäänkäyntiin tarkoitetulla avaimella. Jos säiliö on liian
täynnä, ylimääräinen vesi valuu ulos täyttöliitännän kautta.
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1

Puhdasvesisäiliön täyttöliitäntä

Avaaminen
• Avaa lukko
avaimella.
• Käännä sininen korkki  lujasti vastapäivään auki ja irrota.

j

Sulkeminen
• Aseta sininen korkki  paikalleen ja käännä se kiinni myötäpäivään.
• Lukitse lukko
avaimella.

j

k

Tarkista punaiset huoltokannet
S. 131 säännöllisesti,
sillä ne voivat löystyä, kun puhdasvesisäiliötä täytetään
usein.

Vesijärjestelmän täyttäminen
• Aseta retkeilyauto vaakasuoraan asentoon.
• Sulje kaikki vesihanat.
• Kytke pääkytkin ohjauspaneelista.
• Sulje lämminvesivaraajan tyhjennysventtiilit (Frostcontrol).
• Avaa tankin tulppa avaimella ja kääntämällä vastapäivään.
• Täytä vesisäiliö puhtaan veden täyttöliitännästä.
• Käännä kaikki vesihanat asentoon ”lämmin” ja avaa ne.
Vesipumppu käynnistyy.
• Jätä vesihanat niin pitkäksi aikaa auki, että vesi valuu hanoista ilman kuplia. Vain näin varmistat, 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.
Juomavesisäiliön täyttöasteen voi tarkistaa ohjauspaneelista.
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Älä koskaan päästä vesikiertoon jäänestoaineita tai muita
kemikaaleja. Myrkytysvaara! Huolehdi talvikäytön aikana
puhdasvesisäiliön riittävästä lämmityksestä.

Veden otto
• Vesi sekoitetaan valittuun lämpötilaan
sekoittimen / esisekoitinventtiilin asennon mukaan.

Vedenlämmitys
Vesi lämmitetään lämminvesiboilerilla varustetun ilmalämmitysjärjestelmän avulla (katso myös luku 10.2.1); säätövaihtoehdot on kuvailtu sivulla 158 ”Lämpimän veden lämpötilan muuttaminen”.
Kun lämpötila uhkaa laskea pakkasen puolelle, boileri tyhjenee
turva- eli tyhjennysventtiilin kautta automaattisesti (katso myös
166 Frost Control).

Frost Control

Pakkasvahtiventtiilin sijainti
Pakkasvahtiventtiili sijaitsee ilmalämmityksen yhteydessä istuinryhmässä. Siihen pääsee käsiksi sivuseinän kalusteluukun
kautta.
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Jännitteettömän turva- tai tyhjennysventtiilin lämpötilan
laskiessa alle 3° C:een venttiili avautuu automaattisesti ja
tyhjentää kylmällä ilmalla lämminvesivaraajan sisällön tyhjennysliitännän kautta.
Jos kylmävesijärjestelmää käytetään ilman lämminvesivaraajaa, täyttyy varaajan kattila silti vedellä.
Pakkasvaurioiden välttämiseksi lämminvesivaraaja on
tyhjennettävä tyhjennysventtiilin kautta, vaikkei sitä olisi
käytetty.

1

Puhdasvesisäiliön tyhjennysventtiili

Puhdasvesisäiliön tyhjentäminen
Poistoventtiili sijaitsee perässä kalustelevyn aukon takana,
puhdasvesisäiliön yhteydessä.
• Puhdasvesisäiliön tyhjentämiseksi käännä kääntöpyörä
vastapäivään auki.

j

Tyhjennä puhdasvesisäiliö aina kokonaan, kun lämmitys
ei ole päällä, ajoneuvoa ei käytetä ja varmista että lämpötila on yli nollan.
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3

2

Jäteveden poistoputki

Jätevesisäiliön tyhjentäminen
• Jätevesiliitäntä sijaitsee ajoneuvon alla vasemmalla puolella
.
• Avaa luisti
kiertämällä johtaaksesi jäteveden pois
• Kun jätevesi on valunut pois kokonaan, kierrä luisti kiinni.

k

l

Koko vesijärjestelmän tyhjentäminen
• Katkaise vesipumpun virransyöttö painamalla ohjauspaneelin pääkytkintä (n. 4 sekuntia).
• Avaa kaikki vesihanat keskiasentoon.
• Ripusta käsisuihku ylös suihkuasentoon.
• Avaa lämminvesivaraajan tyhjennysventtiilit (lämminvesivaraaja sijaitsee parivuoteen/istuinryhmän kohdalla).

• Kierrä tulppa irti puhdasvesisäiliön k (ks 131) puhdistusaukosta.
• Käännä puhdasvesisäiliön ylivuotoputki 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 vesipumppu takaisin vesisäiliöön ja sulje aukot.
• Jätä vesihanat ja tyhjennysventtiilit auki.
• Puhdista ja huuhtele säiliöt perusteellisesti.
• Anna vesijärjestelmän kuivua mahdollisimman pitkään.
• Älä unohda WC-kasetin tyhjentämistä.
Jos ajoneuvoa ei käytetä aikana, jona lämpötila voi laskea
pakkasen puolelle, tyhjennä ehdottomasti koko vesijärjestelmä. Jätä vesihanat auki keskiasentoon. Jätä kaikki
tyhjennysventtiilit auki.
Tyhjennä jätevesisäiliö ainoastaan erikseen tarkoitukseen
varatuissa tyhjennyspaikoissa, älä koskaan luonnossa!
Tyhjennyspisteitä on tavallisesti moottoriteiden levähdyspaikoilla, leirintäalueilla ja huoltoasemilla.
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Jätevesisäiliö

Jätevesisäiliö on asennettu lattian alle ja eristetty.  
Valinnainen
Kun sähkökäyttöinen jätevesisäiliön lämmitys on kytketty päälle
ohjauspaneelista, lämmityspatruuna lämmittää säiliötä. Tämä
estää jäteveden jäätymisen pienellä pakkasella (ks. myös kuvaus sivulla 74).

Lisää jätevesisäiliöön pakkasella hieman jäänestoainetta
(esim. keittosuolaa), ettei jätevesi pääse jäätymään.
Kun ajoneuvoa ei käytetä, ei jätevesisäiliö ole riittävästi
suojattu pakkaselta.Tyhjennä siksi jätevesisäiliö kokonaan
lämpötilan laskiessa pakkasen puolelle.
Älä koskaan laske kiehuvaa vettä suoraan pesualtaan
viemäriin. Se voi johtaa vaurioihin ja vuotoihin jätevesijärjestelmässä.
Jätevesisäiliön täyttöasteen voi tarkistaa ohjauspaneelista.

8.3 WC

Ennen kuin voit käyttää WC:tä, jätesäiliö on esikäsiteltävä
seuraavan kuvauksen mukaisesti.
WC:n jätesäiliön esikäsittely
•   Avaa WC:n luukku (katso 5.2) ja vedä kiinnityssanka ylös
irrottaaksesi WC:n jätesäiliön.
Jätesäiliön voi irrottaa vain pohjaluistin ollessa suljettu.

•   Vedä jätesäiliötä suoraan ulospäin vastukseen saakka.
•   Kallista säiliötä hiukan ja vedä se kokonaan ulos.
•   Aseta jätesäiliö kohtisuoraan.
•   Käännä tyhjennysliitäntä ylös ja avaa se.
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Annostele saniteettineste erittäin säästäväisesti. Yliannostus ei takaa mahdollisten hajujen välttämistä!

•    Annostele jätesäiliöön ohjeen mukainen määrä saniteettinestettä.
•    Lisää säiliöön sitten niin paljon vettä, että säiliön pohja
peittyy kokonaan.
•    Sulje tyhjennysliitäntä ja käännä se takaisin.

•   Työnnä jätesäiliö takaisin paikalleen.
•   Tarkista, että kiinnityssanka lukitsee jätesäiliön paikalleen.
•   Sulje huoltoluukku.
Älä koskaan kaada saniteettiaineita suoraan pohjaluistiin
tai WC-altaaseen, sillä ne voivat vahingoittaa jätesäiliön
pohjaluistin tiivistettä.
Kaada nesteet WC:hen aina tyhjennysliitännän kautta.
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1

2
3
Käännettävä WC-istuin
kompaktissa pesuhuoneessa

Käyttö

•   Käännä WC-allas haluttuun asentoon.
•   Anna altaaseen valua hiukan vettä painamalla huuhtelunappia
tai avaa pohjaluisti vetämällä altaan alareunassa
olevaa pohjaluistin vipua itseesi päin.
•   Käytä WC:tä.
•   Käytön jälkeen avaa pohjaluisti (jos se on vielä kiinni) ja
huuhtele. Sulje pohjaluisti huuhtelun jälkeen.

j

k LED syttyy

Käännettävä WC-istuin (mallin mukaan)

Alkuasennossa WC-istuin on ulkoneman alla, jotta pesuhuoneessa on riittävästi tilaa liikkua.
• Lukituksen avaamiseksi on vedettävä kahvasta
pesualtaan alla.
• Vedä WC-istuin kokonaan oikealle vastukseen asti. WC:tä
voi nyt käyttää.
• WC:n käytön jälkeen avaa luisti
ja paina huuhtelunappia
. Sulje sitten taas luisti
.

m

j

l

l
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4
Lukituksen kahva
Työnnä WC-istuin ennen ajoa ja suihkun ajaksi takaisin
alkuasentoon, kunnes se lukittuu selvästi paikalleen.

WC:n jätesäiliön tyhjentäminen
Jätesäiliö on tyhjennettävä viimeistään silloin, kun LED syttyy
(sivu 138) . On suositeltavaa tyhjentää säiliö jo sitä ennen.
Täyttöasteen LED
(sivu 138) syttyy, kun säiliön sisältö on
enemmän kuin 15 litraa. Tästä hetkestä lähtien tilaa on jäljellä
noin kaksi litraa, mikä vastaa noin viittä käyttökertaa.

k

k

• Avaa WC:n luukku ja vedä kiinnityssanka ylös irrottaaksesi
WC:n jätesäiliön.
Jätesäiliön voi irrottaa vain pohjaluistin ollessa suljettu.
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• Työnnä jätesäiliö takaisin paikalleen. Työnnä jätesäiliö niin
pitkälle, että kiinnityssalpa pitää sen paikallaan lukitussa
asennossa.
• Sulje huoltoluukku.

Välttääksesi vesivauriot ajoneuvossasi huolehdi siitä, että
WC:n jätesäiliön täyttöaste on ajon aikana korkeintaan 3/4.
Muuten säiliöstä voi vuotaa jätevettä ilmanvaihtojärjestelmän kautta.

Tyhjennä jätesäiliö ainoastaan erikseen tarkoitukseen
varatuissa tyhjennyspaikoissa, älä koskaan luonnossa!

•    Vie jätesäiliö tarkoitukseen varattuun tyhjennyspaikkaan.
Pidä tyhjennysliitäntä osoittamassa ylöspäin.
•    Avaa tyhjennysliitännän tulppa.
•    Käännä jätesäiliötä niin, että tyhjennysliitäntä osoittaa
alaspäin.
•    Paina ilmastusnappia peukalolla ja pidä se alhaalla. Jätesäiliö tyhjenee.
• Huuhtele jätesäiliö kerran puhtaalla vedellä. Älä unohda
kiertää peitekantta takaisin tyhjennysliitännän päälle.

8.9.Wasser
Kaasu

9. luku: Kaasu
9.1 Yleiset turvaohjeet nestekaasulaitteiden
käyttöön

siinä havaitaan halkeamia, huokoisia kohtia tms.
•  Tarkastuksen toimeksiannosta on vastuussa kaasulaitteiden käyttäjä. Tämä koskee myös ajoneuvoja, joita ei ole
rekisteröity tieliikennettä varten.

Kaasun käyttöpaine on 30 mbar.

Jos on aihetta epäillä kaasuvuotoa, on välittömästi huolehdittava seuraavista toimenpiteistä:

Lämmittäminen ajon aikana on kielletty.
Poikkeus:
Ajoneuvo on varustettu ajon aikaiseen käyttöön tarkoitetulla
paineensäätimellä (esim. Control CS).

•   Sulje kaasupullon sulkuventtiili.
•   Syttymislähteet, kuten avotuli tai tupakointi, on ehdottomasti kielletty.
•   Tuuleta sisätilat.
•   Tyhjennä vaara-alue.
•   Ilmoita vuodosta ihmisille välittömässä ympäristössä
(leirintäalueen henkilökunta) ja hälytä tarvittaessa
palokunta.

Kaasulaitteiden tarkastaminen

•   Anna asiantuntijan tarkastaa nestekaasulaitteet ennen
ensimmäistä käyttöönottoa.
•   Suomalaiset säännökset eivät vaadi kaasulaitteistolle
määräaikaisia tarkastuksia,  mutta on suositeltavaa tarkistuttaa laitteistot hyväksytyllä kaasuasennusliikkeellä
säännöllisesti.
•   Myös säätimet, letkut ja poistokaasukanavat on tarkastettava.
• Turvasäätimet ja letkut on vaihdettava vähintään 10 vuoden
välein. Letku on vaihdettava välittömästi, jos siinä havaitaan
halkeamia, huokoisia kohtia tms.
• Turvasäätimet ja letkut on vaihdettava vähintään 10 vuoden
välein, korkeapaineletkut 5 vuoden välein (valmistuspäivämäärästä laskettuna). Letku on vaihdettava välittömästi, jos

Kaasulaitteet saa ottaa uudelleen käyttöön vasta sen
jälkeen, kun asiantuntija on tarkastanut ne.

Lisäasennukset ja muutokset

•   Lisäasennuksia ja muutoksia kaasulaitteisiin saa tehdä
vain nestekaasualan ammattilainen.
•  Kaikkien käytettävien laitteiden liitäntäpaineen on oltava
yhtenäinen 30 mbar.
•  Jokaisen kaasulaitteisiin tehtävän muutoksen jälkeen järjestelmä on tarkastettava uudelleen valtuutetun asiantuntijan
toimesta. Tämän on laadittava tarkastuksesta kirjallinen
todistus.
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Säätimet ja venttiilit

• Käytä ainoastaan erityisiä ajoneuvoihin tarkoitettuja säätimiä, joissa on turvaventtiili. Muut säätimet eivät DVGW:n
työlomakkeen G 607 mukaan ole sallittuja eivätkä kestä
suurta kuormitusta ajoneuvoissa.
• Paineensäädinten lähtöpaineen on oltava aina 30 mbar.
Tästä määrätään EN 12864 -standardin liitteessä D. Säätimen läpivirtausnopeuden on oltava 1,2 kg/h.
• Liitä korkeapaineletku pulloon varovasti käsin (huomio!
vasen kierre). Älä käytä jakoavainta, pihtejä tai vastaavia
työkaluja.
•   Lämpötilan ollessa alle 5 ºC on käytettävä säätimille tarkoitettua jäänpoistinta (Eis-Ex ).

*

2

1
Kattoon asennettu kaasunsäädin

Korkeapaineletku

Kaasunsäätimet Ranskaa ja Isoa-Britanniaa varten *

Ranskan ja Ison-Britannian lainsäädännön takia kaasunsäädin
on näihin maihin tarkoitetuissa ajoneuvoissa asennettu kiinteästi
kaasupullokaapin kattoon. Tämä edellyttää korkeapaineletkun
käyttämistä ja estää siten vakiomallisten matalapaineletkujen
käytön.
- kattoon asennettu kaasunsäädin
- Korkeapaineletku

k

j

9. Kaasu

Kattoon asennettujen kaasunsäädinten yhteydessä käytetään korkeapaineletkuja; ota tämä ehdottomasti huomioon
mahdollisen letkunvaihdon yhteydessä.
Kaasupaineensäätimen kierreliittimissä on vasen kierre.
Korkeapainekaasuletkut on vaihdettava 5 vuoden välein
(ratkaiseva on letkuun painettu valmistuspäivämäärä).

Ennen käyttöönottoa

•   Kaasunpoistoputken on oltava kiinnitetty tiiviisti ja tiukasti
lämmityslaitteeseen ja ilmanpoistoaukkoon. Siinä ei saa
olla vaurioita.
•   Tuuletusaukot on pidettävä vapaina.
•   Poista tarvittaessa lumi ilmanpoistoaukosta.
•   Poista ulkoseinässä olevasta palamisilman imuaukosta lika
ja tarvittaessa loska. Muuten poistokaasun hiilidioksidipitoisuus voi olla sallittua korkeampi.
•   Turvailmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia.
•   Suosittelemme, että sijoitat sisäänkäynnin viereen ABCjauhesammuttimen, jonka kapasiteetti on vähintään
1 kg, ja lieden viereen sammutuspeitteen. Tutustu alueen
paloturvallisuustoimiin. (katso myös Paloturvallisuus,
luku 2.3)

Älä koskaan käytä kannettavia keittimiä tai lämmityslaitteita,
paitsi sähkötoimisia lämmityslaitteita (huomioi ottoteho). Älä
kuitenkaan käytä säteilylämmitintä, sillä se aiheuttaa palo- ja
tukehtumisvaaran.
Lue laitteiden valmistajien käyttöohjeet huolellisesti läpi.
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5

2

1
Turvaohjeet kaasupullokaapissa

9.2 Kaasujärjestelmä

Retkeilyauto on varustettu nestekaasulaitteistolla (kaasupullo
ei kuulu toimitukseen). Laitteiston avulla käytetään seuraavia
laitteita:
-    Liesi
-    Lämmitys
-    Lämminvesivaraaja
- mahdolliset lisävarusteet
- mahdollinen absorptiojääkaappi*

Kiinnityshihnat

Kaasupullokotelo

Paikalleen kiinnitetty kaasupullo

Kaasupullokaappi sijaitsee ajoneuvon perässä kalusteoven
takana. Siihen pääsee käsiksi takaovien kautta.
Kaasupullokaappiin mahtuu 2 kpl 11 kg:n nestekaasupulloja
. Kaasupullot on liitetty turvasäätimen
kautta letkulla
syöttöjohtoon
. Pullot on kiinnitetty kahdella erillisellä
hihnalla
seinään.

j
l

n

m

k

Kaasupulloja saa kuljettaa ainoastaan kaasupullokotelossa.

9. Kaasu

Huomioitavaa:
• Tarkista kaasupullojen kiinnitys ennen jokaista ajoa.
Aseta kaasupullot kohtisuoraan ja sulje venttiilit.
•   Kiristä löystyneet hihnat.
•   Kaasupullokotelo ei sovellu varusteiden (esim. elintarvikkeiden tai sähkölaitteiden) kuljetukseen.
•   Kaasupullojen sulkuventtiileihin on päästävä aina helposti
käsiksi.
•   Kaasupullokotelon ilmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia.
•   Lukitse kaasupullokotelo suojataksesi se asiattomalta
käytöltä.
Kaasupullojen on ajon aikana oltava kiinni, mikäli autoon ei
ole asennettu törmäystunnistinta*.

Kaasupullojen vaihto
Kaasupullojen vaihdon yhteydessä ei saa tupakoida eikä
sytyttää avotulta. Tarkista kaasupullojen vaihtamisen jälkeen, vuotaako liitäntäkohdista kaasua, suihkuttamalla
liitäntäkohtaan vuodonhakusuihketta.

•   Avaa pullokotelon ovi.
•   Sulje kaasupullon pääsulkuventtiili. Huomioi nuolen
suunta.
• Kierrä paineensäädin / korkeapaineletku* käsin irti kaasupullosta (vasen kierre).
•   Irrota kiinnityshihnat ja ota kaasupullo ulos.
•   Aseta täytetty kaasupullo takaisin pullokoteloon ja kiinnitä
se paikalleen huolellisesti molemmilla kiinnityshihnoilla.
• Kierrä paineensäädin / korkeapaineletku* käsin kiinni kaasupulloon (vasen kierre).
• vain jos auto on varustettu törmäystunnistmella*:
Paina korkeapaineletkun letkunmurtumissuojaa (vihreä
painike) (katso 147).
• Tarkista, vuotaako liitäntäkohdista kaasua, suihkuttamalla
liitäntäkohtiin vuodonhakusuihketta.
• Sulje pullokotelon ovi.
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1
2

Sulkuhanojen ja venttiilien kohdalla huomioitavaa
• Ajon ajaksi kaikki kaasulaitteiden venttiilit on suljettava.
• Venttiilien avaamiseksi ne on asetettava kääntämällä kaasujohdon suuntaan eli kaasuhana on asetettava vaakasuoraan.
• Kun ajoneuvon polttoainesäiliötä täytetään lautoilla ja autotallissa, mikään kaasulaite ei saa olla käytössä.

3
Kaasun sulkuhanat

Kaasun sulkuhanat ja venttiilit

Jokaista autoon asennettua kaasulaitetta varten siihen on asennettu sopiva kaasun sulkuventtiili. Näiden hanojen avulla voit
katkaista kaasunsyötön kyseiseen laitteeseen. Jokainen hana
on merkitty siihen kuuluvan laitteen symbolilla.
Kaasun sulkuhanojen sijainti
- penkissä. Niihin pääsee käsiksi sivuseinän kalusteluukun
kautta.

j Lämmitys
k Jääkaappi*
l Liesi

Jos epäilet vuotoa kaasujärjestelmässä, sulje välittömästi
sulkuhanat ajoneuvossa ja kaasupullojen venttiilit kaasupullokotelossa.
Tärinä saattaa vuosien kuluessa aiheuttaa vähäisiä vuotoja.
Jos epäilet vuotoa, anna alan kauppiaan tai hyväksytyn
kaasuasennusliikkeen huolehtia tarkastuksesta.
Tiiviystarkastusta ei koskaan saa tehdä avotulen läheisyydessä.

9. Kaasu

Törmäystunnistimella varustettu kaasunsäädin*

1

MonoControl CS/ DuoControl CS:n avulla on mahdollista lämmittää ajoneuvoa myös ajon aikana.
Sisäänrakennettu törmäystunnistin keskeyttää onnettomuuden
sattuessa automaattisesti kaasunsyötön ja estää siten kaasun
vuotamisen ulos.

2

3

(viiveen vaikutus 3,5g ± 0,5 g; vastaa 15–20 km/h:n nopeutta
törmättäessä paikallaan olevaan esteeseen)
Tutustu myös valmistajan erilliseen käyttöohjeeseen.
Käytä kaasupulloja vaihtaessasi mukana toimitettua apuvälinettä korkeapaineletkujen kiinnittämiseen ja irrottamiseen.
Sillä estät väärän työkalun aiheuttaman ruuviliitoksen vaurioitumisen.

Käyttöönotto

j Avaa pullon venttiili.
k Paina korkeapaineletkun letkunmurtumissuojaa (vihreä
l

painike) lujasti n. 5 sekuntia.
Paina tarvittaessa (esim. uudelleenasennuksen jälkeen tai
jos kaasupullo on vahingossa iskeytynyt paineensäädintä
päin) MonoControl CS:n vihreää palautuspainiketta (törmäystunnistimen laukaisijan palautus) lujasti n. 5 sekuntia.
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c Törmäystunnistimen laukaisija
d Letkunvarmistin

b
d

Toiminta
• Asenna kaasupullot paikalleen ja avaa molempien kaasupullojen venttiilit. Käännä kiertokytkintä vasemmalle tai
oikealle vastukseen saakka (keskiasento saa aikaan, että
molemmista pulloista otetaan kaasua yhtä aikaa).

d
a

c

1
Kaaviopiirros DuoControl CS

Kahden kaasupullon järjestelmän vaihtoventtiili *
Vaihtoventtiili DuoControl CS mahdollistaa käytössä olevan pullon automaattisen vaihtamisen varapulloon. Törmäystunnistin on
asennettu DuoControliin, ja sen avulla lämmittäminen ajon aikana
on sallittua.
Toimintatapa on samankaltainen kuin MonoControlissa CS.

a Määritä käytettävä pullo kääntämällä kiertokytkintä
vasemmalle tai oikealle.
b Näyttää käytössä olevan pullon tilan.
Vihreä: täynnä
Punainen: tyhjä

j

Kun pullon paine laskee alle 0,5 barin, venttiili vaihtaa
automaattisesti käytössä olevaa pulloa.

Vaihtoventtiiliin DuoControl CS on liitetty Eis-Ex-patruuna,
joka estää venttiilin jäätymisen. Tutustu tässä yhteydessä
TFT-ohjauspaneelin kuvaukseen, valikko AUX (sivu 91).

9. Kaasu

DuoC

f

f

dd
ee

cc
bb
aa

a Päällä (kesäkäyttö)
b Pois päältä
c Päällä ja lämmitys
(talvikäyttö)
d Punainen LED
e Vihreä LED
f Keltainen LED
EisEx (talvikäyttö)

Duocontrol CS:n etänäyttö

Vaihtoventtiilin etänäyttö *

Etänäyttö on liitetty kahden kaasupullon järjestelmän
vaihtoventtiiliin.
Kesäkäyttö
Kytkin alas a.
LED:t näyttävät käytössä olevan pullon tilan:
täynnä = vihreä LED palaa
tyhjä = punainen LED palaa
Talvikäyttö
Kytkin ylös c.
Käytössä olevan pullon tilan lisäksi lämmitetään vaihtoventtiiliä
(keltainen LED palaa).
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Suodatinkupin irtiruuvaaminen
Avaaminen
• Pyyhi suodatinpatruunaan kertyneet
jäämät pois pehmeällä liinalla.

Kaasusuodatin*

Suodatinpatruunan irtiruuvaaminen

Ajoneuvoosi voidaan lisävarusteena asentaa kaasusuodatin
Truma Duo-/MonoControlia varten. Tutustu valmistajan käyttöohjeeseen. Vaihda suodatinpatruuna säännöllisesti.

Suodatinpatruunan vaihtaminen
Käytä hajujen ja jäämien välttämiseksi aina varapatruunan
mukana toimitettua varasuodatinta. Käytä ainoastaan alkuperäisiä Truma-varasuodattimia (nimikenumero 50680-01).
Kaasujäämät: Älä tupakoi, älä sytytä avotulta! Kierrä
kaasupullo kiinni ennen avaamista.
Käytä suodatinkupin avaamisessa ja sulkemisessa
ainoastaan mukana toimitettua apuvälinettä.

• Kääri käytetty suodatinpatruuna tai
puhdistusmateriaali suojakäsineeseen
hajuilta ja jäämiltä suojaamiseksi.

9. Kaasu

• Tartu uuteen suodatinpatruunaan ylemmän muoviosan kohdalta ja ruuvaa se
käsin paikalleen (maks. 1,5 Nm).

Suodatinkupin ruuvaaminen paikalleen
Sulkeminen

O-renkaan on oltava asianmukaisesti O-rengasurassa, eikä
siinä saa olla likaa.
Suodatinkupin tiivistysreuna ei saa olla vaurioitunut.

Hävittäminen

Hävitä käytetty suodatinpatruuna sekä kertyvä puhdistusmateriaali kulloisenkin käyttömaan hallinnollisten määräysten
mukaisesti. Kansallisia määräyksiä ja lakeja (Saksassa niitä ovat
esimerkiksi kiertotalous- ja jätelaki (Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz) sekä kuntien jätehuoltomääräykset) on noudatettava. Muissa maissa on noudatettava kulloinkin voimassa
olevia määräyksiä.

151

152

9. Kaasu

Jos kytkinventtiiliin ei ole kytketty kaasuletkua, sulje venttiilin
aukko suojuksella.
Kaasun ulkopistorasia soveltuu ainoastaan kaasun käyttöön,
ei syöttämiseen kaasujärjestelmään.

Kaasun ulkopistorasia

9.3 Kaasun ulkopistorasia *

Kaasun ulkopistorasiaan voit liittää ulkona käytettäviä kaasulaitteita, kuten grillin tai kaasulampun.
Liitettävän laitteen käyttöpaineen on oltava 30 mbar.
Liitettävien laitteiden suurin sallittu teho: 1,5 KW

Pistoliitännän voi asettaa kytkimeen vain, jos pikasulkuventtiili
on suljettu. Varmuuslukituksen voi laukaista työntämällä kytkimen hylsyä taaksepäin.
Kytkinventtiili on suunniteltu siten, että pikasulkuventtiilin voi
avata vain, jos siihen on kytketty kaasuletku. Laitteen liittämiseksi kaasunsyöttöön asetetaan pistoliitäntä varmuuskytkimeen.

10. Kiinteät
9.laitteet
Kaasu

10. luku: Kiinteät laitteet
10.1 Yleistä

Tässä luvussa saat matkailuauton kiinteisiin laitteisiin liittyviä ohjeita. Ohjeet koskevat ainoastaan laitteiden käyttöä. Kuvailtujen
laitteiden kohdalla on osittain kyse erikoisvarus-teista. Lisätietoja yksittäisistä kiinteistä laitteista saat erillisistä käyttöohjeista,
jotka toimitetaan ajoneuvon mukana sinisessä palvelulaukussa.

10.2 Lämmitys
Lämmittäminen ajon aikana on kielletty.
Poikkeus:
Ajoneuvo on varustettu ajon aikaiseen käyttöön tarkoitetulla paineensäätimellä (esim. Control CS).

10.2.1 Truma Combi-lämmitys C4/C6E*

Korjauksia kiinteisiin laitteisiin saa tehdä vain alan ammattilainen.
Huolto- ja korjaustöissä saa käyttää ainoastaan laitteen
valmistajan alkuperäisiä varaosia.
Jokainen muutos kiinteisiin laitteisiin samoin kuin käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa takuun sekä
vahingonkorvausoikeuksien raukeamiseen. Lisäksi raukeaa
laitteen tyyppihyväksyntä ja joissakin maissa samalla myös
ajoneuvon tyyppihyväksyntä.
Kaasulaitteiden, kaasunsäädinten ja kaasupullojen käytön
osalta tutustu myös ohjeisiin luvussa 9.
Sähkölaitteiden käytön osalta tutustu ohjeisiin luvussa 7.

Truma-Combi-ilmalämmitys

Combi-nestekaasulämmitys on sisäänrakennetulla lämminvesivaraajalla varustettu ilmalämmitys (tilavuus:10 l).
Lämmitys on mahdollista rajoituksetta sekä veden kanssa
että ilman vettä.

153

154

10. Kiinteät laitteet

Ajoneuvo voidaan varustaa lisäksi Combi-6E-lämmityksellä*,
jossa on erilliset kuumennuselementit sähkökäyttöä varten.
Sijainti:
- penkkilaatikossa.

Käyttöönotto

• Retkeilyautoon on asennettu useita ilmanpoistosuuttimia.
Putket johtavat lämpimän ilman ilmanpoistosuuttimiin.
Säädä suuttimet niin, että lämmin ilma poistuu halutussa
paikassa.
• Tarkista, ettei ilmanpoistoaukko ole tukossa. Poista ehdottomasti mahdolliset suojukset.
• Avaa kaasupullo ja kaasun sulkuhana kaasun tuloputkessa.
• Käytä laitetta ainoastaan sen ollessa teknisesti täysin
kunnossa.
• Puutu häiriöihin välittömästi. Puutu häiriöihin itse vain,
jos toimenpiteet on kuvailtu tämän käyttöohjeen vianetsintäohjeessa.
• Älä korjaa tai muuta laitetta.
• Anna ainoastaan valmistajan tai sen huoltopalvelun
tehdä vialliseen laitteeseen liittyviä korjaustöitä.

Jos järjestelmän virransyöttö on katkennut, kellonaika on
syötettävä uudestaan.
Combi-lämmityksen perustoimintoja voi käyttää sisäänkäynnin viereisen paneelin avulla (ks. luku 7).
Kuluvalla kaudella on siirrytty versioon iNet-ready. Ajoneuvossasi on valmistusajankohdasta riippuen mahdollisesti iNetready-toiminnot. Truma CP plus -säätöpaneeli toimii rajapintana
käytettäessä siihen liitettyjä laitteita TrumaApp-sovelluksen ja
iNet Boxin kautta.

10. Kiinteät laitteet

2
6

3

7

5
4

9

8

Kierto- / painonuppi
Kierto- / painonupilla
voit valita, muuttaa ja tallentaa
(näpäyttämällä) nimellisarvoja ja parametreja. Valittuina olevat
valikon kohdat vilkkuvat.

q

ı
ı

ı ı

1

Truma-ohjauspaneeli CP plus

Näytön osat ja ohjaimet

j Näyttö
k Tilarivi
l Valikkorivi (ylä)
m Valikkorivi (ala)
n 230V:n verkkojännitteen näyttö maasähkö)
o Ajastimen näyttö
p Säädöt / Arvot
q Kierto- / painonuppi
r Paluupainike
Kierto-/painonupista q voit valita valikkoja riveillä l ja
m ja tehdä säätöjä. Tiedot näkyvät näytöllä j, jossa on

valaistu tausta. Valikoista pääsee edelliselle tasolle paluupainikkeella
.

r

Kiertäminen oikealle (+)
- Valikossa liikutaan vasemmalta oikealle.
- Arvojen nostaminen.
Kiertäminen vasemmalle (-)
- Valikossa liikutaan oikealta vasemmalle.
- Arvojen laskeminen.
Näpäyttäminen
- Valitun arvon tallentaminen.
- Valikon kohdan valitseminen, vaihtaminen
säätötasolle.

Ì ≠ªΩ
Ì ≠ªΩ

Painaminen (3 sekuntia)
- Päätoiminto ON/OFF
- iNet-ready: Toiminnon vaihto kierto-/painonupista (katso APP-tila)

Paluupainike
Paluupainiketta
painamalla palaat takaisin valikosta ja
hylkäät säädöt. Se tarkoittaa, että siihenastiset arvot jäävät
voimaan.

r
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Käyttöönotto

Säätötason valitseminen

Käynnistys-/Valmiusnäyttö
Kun säätöpaneeli on kytketty
virransyöttöön, muutaman sekunnin kuluttua ilmestyy näkyviin
käynnistysnäyttö.
Jos asetuksia ei tehdä muutamaan minuuttiin, näkyviin tulee
automaattisesti valmiusnäyttö.

Kun kellonaika on asetettu (katso „Kellonajan asettaminen“), näytössä näkyvät vuorotellen kellonaika ja asetettu
sisälämpötila. Jos kellonaikaa ei ole asetettu, asetettu
sisälämpötila näkyy koko ajan.

Toiminnot
Säätöpaneelin valikkorivien
toimintoja voi valita missä
tahansa järjestyksessä. Käyttöparametrit näytetään tilarivillä
tai näytön kohdissa
.

lm

k

no

Kierto-/Painonupin näpäyttäminen
Näytössä on säätötaso. Ensimmäinen symboli vilkkuu.

Päälle kytkeminen/Sammuttaminen
Päälle kytkeminen
- Näpäytä kierto-/painonuppia.
Aiemmin asetetut arvot/käyttöparametrit aktivoituvat käynnistämisen jälkeen.

Sammuttaminen
- Paina kierto-/painonuppia yli 4 sekuntia: iNet-ready: 2 sekunnin jälkeen näyttöön tulee "APP", vielä 2 sekuntia myöhemmin
"OFF".
Säätöpaneelin Truma CP plus sammuttaminen saattaa
viivästyä muutamalla minuutilla lämmitys- tai ilmastointijärjestelmän sisäisten jälkiprosessien takia.

10. Kiinteät laitteet

APP-tila iNet Boxin yhteydessä
Toiminta
App-tilassa iNetBoxiin liitetyt laitteet sekä säätöpaneeli Truma CP
plus siirtyvät valmiustilaan.
- ei lämmitystoimintoa
- ei vedenlämmitystä
- ei ilmastointia
- ei ajastintoimintoa säätöpaneelissa Truma CP plus

Sisälämpötilan muuttaminen
Symbolin valitseminen kierto-/painonupilla valikkorivillä
- Siirry näpäyttämällä säätötasolle.
- Valitse kierto-/painonupista haluttu lämpötila.
- Näpäytä kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.

a

Säätöpaneelissa CP plus säilyy Truma APPin tai ilmastointijärjestelmän infrapunaohjauksen komentojen vastaanottovalmius.
Järjestelmään liitettyjä laitteita voi edelleen käyttää.
APP-tilan käynnistäminen
• Paina kierto-/painonuppia noin 2 sekuntia, kunnes näyttöön
ilmestyy "APP".
• Irrota ote kierto-/painonupista.
• Aiemmin tallennetut arvot tallentuvat.
APP-tilan poiskytkentä
App-tila kytkeytyy pois,
- kun Truma APPin tai ilmastointijärjestelmän infrapunaohjauksen
kautta toimitetaan uusia arvoja;
- kun säätöpaneeli Truma CP plus aktivoidaan painamalla kierto-/
painonuppia. Aiemmin tallennetut arvot siirretään tällöin uuteen
käyttökertaan.

l

3
a = Lämmitys 1)
- Lämmityslaite on käynnissä.
- Valittavissa oleva lämpötila-alue 5–30°C. (1°C:n tarkkuudella)
- Nopeat lämpötilan muutokset mahdollisia kierto-/painonupin
avulla (valmiusnäytössä).
1)

Symboli vilkkuu, kunnes haluttu sisälämpötila on saavutettu.
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Lämpimän veden lämpötilan muuttaminen
Symbolin valitseminen kierto-/painonupilla valikkorivillä
- Siirry näpäyttämällä säätötasolle.
- Valitse kierto-/painonupista haluttu lämpötila.
- Näpäytä kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.

a

b

c

l

d

Energiamuodon valitseminen
(vain Combi-E-lämmitys)

Symbolin valitseminen kierto-/painonupilla valikkorivillä
- Siirry näpäyttämällä säätötasolle.
- Valitse kierto-/painonupista haluttu energiamuoto.
- Näpäytä kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.

a

b

c

d

3
1)

a = Boileri
b = 40° 2)
c = 60°
d = BOOST1)

1)
2)

Veden lämmitys on käynnissä.
Lämpimän veden lämpötila 40 °C
Lämpimän veden lämpötila 60 °C
Boilerin sisällön nopea lämmittäminen (boileri
etusijalla) enintään 40 minuutin ajan.

Symboli vilkkuu, kunnes haluttu veden lämpötila on
saavutettu.
Lämpimän veden lämpötila voidaan pitää 40 °C:ssa vain
rajallinen aika, jos yhtä aikaa lämmitetään sisätiloja ja vettä.

*

l

e

3
Symboli
a
b
c
d
e
1)

Käyttötapa
Kaasu
EL 1
EL 2
MIX 11)
MIX 21)

Energiamuoto
Kaasu
Sähkö
Sähkö
sähkö + kaasu
sähkö + kaasu

Yhdistelmäkäyttö (sähkö- ja yhdistelmäkäyttö ovat
erikoisvarusteita)

Sähkölämmityksen teho: teho 1: 900 W; teho 2: 1800 W

10. Kiinteät laitteet

Kun lämmityslaite käynnistetään (sisälämpötila, veden lämpötila aktiivinen), tilarivillä näkyy edellisellä lämmityskerralla
valittu energiamuoto. Tehtaalla asetettu valinta on kaasu.

Yhdistelmäkäytön erikoispiirteet
230 V:n virransyötön keskeytyminen:
Lämmityslaite kytkeytyy automaattisesti kaasukäytölle. Kun
230 V:n virransyöttö on taas käynnissä, lämmityslaite kytkeytyy automaattisesti takaisin yhdistelmäkäytölle.
Häiriö polttoprosessissa (esim. polttoaineen puute):
Combi kaasu Lämmityslaite kytkeytyy automaattisesti sähkökäytölle. Jos lämmityksen halutaan käyvän
jälleen yhdistelmäkäytöllä, häiriön syy on
poistettava. Sammuta lämmitys ohjauspaneelista ja käynnistä se uudelleen.
Sähkökäytön erikoispiirteet
- Kun 230 V:n virransyöttö on keskeytynyt ja 12 V:n virransyöttö on kytkeytynyt päälle, näytössä näkyy virhekoodi.
- Kun 230 V:n virransyöttö on taas käynnissä, lämmitys
käynnistyy automaattisesti aiempien säätöjen mukaisesti.
Virhekoodi poistuu näytöstä.

Puhallustehon valitseminen
Symbolin valitseminen kierto-/painonupilla valikkorivillä
- Siirry näpäyttämällä säätötasolle.
- Valitse kierto-/painonupista haluttu puhallusteho.
- Näpäytä kierto-/painonuppia arvon vahvistamiseksi.

a

b

c

d

l

e

3
Symboli Käyttötapa
OFF
		
		
a
VENT 1)
		
		
b
ECO
		
		
c
HIGH 2)

Kuvaus
Puhallin on sammutettu.
(käytettävissä vain, kun mikään laite
ei ole käytössä)
Kiertoilma, kun mikään laite ei ole
käytössä. Valittavissa 10 		
pyörimisnopeutta.
Puhalluksen automaattinen säätö
lämmitystehon mukaan, mukautettu
kulloiseenkin lämmitystarpeeseen.
Suuri puhallusteho
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d
BOOST
Nopea sisätilan lämmitys
		
Mahdollinen, kun valitun ja todellisen
			sisälämpötilan erotus on yli 10 °C.
e
NIGHT
Lämmitys toimii vain osakuor		
mituksella, säädettyä lämpötilaa
		
ei välttämättä saavuteta (riippuu
		
ajoneuvon koosta ja ulkoläm		
pötilasta).
1)
2)

Saattaa kuluttaa moottoria enemmän, riippuu käytön
toistuvuudesta

Alkuajankohdan syöttäminen
- Aseta kierto-/painonupista ensin
tunnit ja sitten minuutit.

Loppuajankohdan syöttäminen

Puhallustehoon „HIGH“ liittyy suurempi sähkönkulutus,
suurempi äänenvoimakkuus ja suurempi moottorin kulutus.

- Aseta kierto-/painonupista ensin
tunnit ja sitten minuutit.

Kun lämmityslaite käynnistetään (sisälämpötila, veden lämpötila aktiivinen), tilarivillä näkyy edellisellä lämmityskerralla
valittu puhallusteho. Tehtaalla asetettu valinta on „ECO“.

Ajastimen asettaminen
Ajastimen voi valita vain, jos ohjauspaneelin kellonaika on
asetettu.
Kun ajastin on aktivoitu (ON), näkyviin tulee ensin valikko Ajastimen aktivoiminen (OFF).

Symbolin valitseminen kierto-/painonupilla valikkorivillä
- Siirry näpäyttämällä säätötasolle.

m

Poistokaasujen aiheuttama myrkytysvaara.
Aktivoitu ajastin käynnistää lämmityksen silloinkin, kun
retkeilyauto on pysäköitynä. Lämmityksen poistokaasu
voi suljetuissa tiloissa (esim. autotalleissa tai verstaissa)
aiheuttaa myrkytyksiä. Kun vapaa-ajan ajoneuvo pysäköidään suljettuihin tiloihin:
• Katkaise polttoaineen (kaasun) syöttö lämmitykseen.
• Deaktivoi säätöpaneelin Truma CP plus ajastin (OFF).
• Kytke lämmitys pois päältä säätöpaneelista Truma CP plus.

10. Kiinteät laitteet

Jos alku-/loppuajankohta ohitettiin syöttämisen yhteydessä, käyttöparametrit huomioidaan vasta seuraavan alku-/
loppuajankohdan jälkeen. Siihen asti ovat voimassa ajastimen ulkopuolella asetetut käyttöparametrit.

Energiamuodon valitseminen

* (vain Combi-E-lämmitys)

- Valitse kierto-/painonupista
haluttu energiamuoto.
- Näpäytä kierto-/painonuppia
arvon vahvistamiseksi.

Sisälämpötilan asettaminen
- Valitse kierto-/painonupista
haluttu sisälämpötila.
- Näpäytä kierto-/painonuppia
arvon vahvistamiseksi.

Valikko Energiamuodon valitseminen tulee näyttöön, kun
kytkettynä on lämmityslaite, jossa on sähkötoimiset kuumennuselementit (erikoisvaruste).

Puhallustehon valitseminen
Lämpimän veden lämpötilan asettaminen
- Valitse kierto-/painonupista haluttu lämpimän veden lämpötila.
- Näpäytä kierto-/painonuppia
arvon vahvistamiseksi.

- Valitse kierto-/painonupista
haluttu puhallusteho.
- Näpäytä kierto-/painonuppia
arvon vahvistamiseksi.

Valikko Puhallustehon valitseminen tulee näyttöön, kun lämmityksen / lämpimän veden lämpötila on asetettu.
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Ajastimen aktivoiminen (ON)

Kellonajan asettaminen
- Tunteja merkitsevät numerot
vilkkuvat.
- Aseta tunnit kierto-/painonupista
(24 h -näyttö).
- Kun näpäytät kierto-/painonuppia uudestaan, vilkkuvat minuutteja merkitsevät numerot.
- Näpäytä kierto-/painonuppia
arvon vahvistamiseksi.

- Aktivoi kierto-/painonupista
ajastin (ON).
- Näpäytä kierto-/painonuppia
arvon vahvistamiseksi.

Ajastin pysyy aktiivisena, kunnes se deaktivoidaan (OFF),
jopa muutamia päiviä.
Kun ajastin on ohjelmoitu ja aktiivinen, ajastimen symboli
vilkkuu.

Ajastimen deaktivoiminen (OFF)
- Siirry näpäyttämällä säätötasolle.
- Deaktivoi kierto-/painonupista
ajastin (OFF).
- Näpäytä kierto-/painonuppia
arvon vahvistamiseksi.

Palveluvalikko
Kytkettynä olevien laitteiden versionumeron ilmoittaminen
Lämmityslaitteen tai säätöpaneelin
versionumeron näyttö.

10. Kiinteät laitteet

Säätöpaneelin taustavalaistuksen muuttaminen
Taustavalaistusta voi muuttaa
10-portaisella asteikolla.

Palaaminen tehtaalla tehtyihin asetuksiin (RESET)
Reset-toiminto palauttaa säätöpaneelin tehtaalla tehtyihin asetuksiin. Kaikki myöhemmät asetukset
poistetaan.
Reset-toiminnon vahvistaminen
- Näpäytä kierto-/painonuppia
230 V:n verkkojännitteen näyttö

Kielen vaihtaminen
Valitse haluamasi kieli mahdollisista vaihtoehdoista (esim. englanti,
saksa, ranska, italia).

Lämpötila-anturin kalibrointi (OFFSET)
Lämmityslaitteen lämpötila-anturin
voi mukauttaa yksilöllisesti ajoneuvon kokoon. Erotuksen (Offset)
voi asettaa 1 °C:n tarkkuudella
alueella -5°C – +5°C.

Symboli kertoo, että 230 V:n verkkojännite (maasähkö) on käytössä.

Näyttö mahdollista vain käytettäessä lämmityslaitetta Combi E
CP plus ready, joka sisältää ylimääräiset kuumennuselementit
sähkökäyttöä varten (erikoisvaruste).
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Varoitus
Varoitussymboli tulee näkyviin, kun jokin käyttöparametri on
saavuttanut määrittelemättömän tilan. Tällaisessa tapauksessa kyseinen laite toimii edelleen. Kun käyttöparametri on taas
nimellisalueen sisällä, symboli sammuu.

Varoituksen koodin lukeminen
- Valitse symboli kierto-/painonupista.
- Näpäytä kierto-/painonuppia.
Näkyviin tulee ajankohtaisen
varoituksen koodi. Vikaluettelon avulla voidaan selvittää ja
poistaa varoituksen syy.
W = Varoitus
42 = Vikakoodi
H = Lämmitys
Syy poistettu / paluu asetustasolle
- Näpäytä kierto-/painonuppia.
Syytä ei poistettu / paluu asetustasolle
- Paina paluupainiketta.

Tässä tapauksessa säätöpaneelin varoitusta ei ole kuitattu,
ja varoitussymboli jää näkyviin. Säätöpaneeli jää varoitustilaan. Muita kytkettyjä laitteita voi käyttää.

10. Kiinteät laitteet

Häiriö
Häiriön sattuessa säätöpaneeli siirtyy heti valikkotasolle „Häiriö“, ja näkyvissä on vikakoodi Häiriö.
E = Häiriö
41 = Vikakoodi
H = Lämmitys
Syy poistettu / paluu asetustasolle
- Näpäytä kierto-/painonuppia.
- Kyseinen laite käynnistetään
uudestaan.

Tämä saattaa kytkettyjen laitteiden sisäisten jälkiprosessien
takia kestää joitakin minuutteja.

Jos syytä ei poistettu, häiriö ilmenee uudestaan, ja säätöpaneeli
siirtyy uudestaan valikkotasolle „Häiriö“.
Syytä ei poistettu / paluu asetustasolle
- Paina paluupainiketta.

Tässä tapauksessa häiriötä ei ole kuitattu säätöpaneelissa,
ja varoitussymboli jää näkyviin. Laite jää häiriötilaan. Muita
kytkettyjä laitteita voi käyttää.
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Kaaviopiirros FrostControl

FrostControl

FrostControl on virraton turva- eli tyhjennysventtiilil. Lämpötilan
laskiessa pakkasen puolelle se tyhjentää automaattisesti lämminvesivaraajan sisällön tyhjennysliitännän kautta.
Jos laitteessa on ylipainetta, paine tasautuu automaattisesti
sykäyksittäin turvaventtiilin kautta.
Tyhjennysventtiili sijaitsee kohdassa, jossa lämmityslaite on
liitetty ajoneuvoon (yleensä sivuistuinryhmässä sisäänkäynnin
vieressä).
k Kiertokytkimen asento „Käynnissä“
m Painokytkimen asento „Kiinni“
n Painokytkimen asento „Tyhjennys“
o Tyhjennysliitäntä (vie ulos ajoneuvon pohjan kautta)

Boilerin turvaventtiili (FrostControl)

Aktivointi
• Paina nappi asennossa (m) kevyesti sisään, ja käännä
samalla kytkintä 90° asentoon (k).
• Kun kytkin on asennossa (k), nappi pysyy asennossa (m).

Deaktivointi
• Käännä kytkin asennosta (k) 90° samansuuntaiseen asentoon kuin FrostControl.
• Nappi ponnahtaa samalla asennosta (m) asentoon (n).
Vasta lämpötilan noustessa tyhjennysventtiilissä n. 7 °C:een
voidaan sulkea venttiili manuaalisesti painokytkimestä
(asento m) ja täyttää lämminvesivaraaja. Lämpötilan laskiessa
tyhjennysventtiilissä n. 3 °C:een venttiili aukeaa automaattisesti,
painokytkin ponnahtaa ylös (asento n) ja lämminvesivaraajan vesi
valuu tyhjennysliitännän (o) kautta ulos.

10. Kiinteät laitteet

Kojelaudan
ohjaimet

- Lämmityksen kesto on rajattu enintään 60/120 minuuttiin
(ajastinta käytettäessä yleensä 60 minuuttia, etäkäynnistystä
käytettäessä voit valita välillä 10-120 minuuttia.)

		
Vaihtokytkin

Ajastimen säätöpaneeli

10.2.2 Webasto-taukolämmitin
• Ennen kuin käynnistät lämmittimen, aseta ajoneuvon
lämmitys kohtaan "lämmin".
• Ajoneuvon lämpöpuhallus on jatkuvassa lämmityskäytössä asetettava mahdollisimman pienelle teholle.
Tämä takaa ihanteellisen sähkönkulutuksen.
• Nopeaa lämmitystä varten suositellaan suurempaa
puhallustehoa.

Vaihtokytkin moottori/asuinosa
Moottori symboli valittuna:
- Lämmitin lämmittää myös ajoneuvon moottoria. Asuinosan
lämmittäminen on edelleen mahdollista.

Asuinosan symboli valittuna:

- Lämmitin lämmittää ensisijaisesti asuinosan etuosaa.
- Lämmityksen kesto on ohjaimesta riippumatta vapaasti valittavissa. Lämmityksen jatkuva käyttö, johon retkeilyautossa
on totuttu, on siis mahdollista.
Yleensä lämmitystä voi käyttää myös ajon aikana, esimerkiksi mahdollisesti riittämättömän moottorin lämmityksen täydentämiseksi.
Retkeilyauto poistuttaessa on syytä tarkistaa, onko lämmityksen tarkoitus olla käytössä paluuseen asti. Muussa
tapauksessa lämmitys on kytkettävä pois päältä manuaalisesti.
Säätöpaneelista voit aktivoida ajastimen. Ajastimen toimintoihin ja muihin lämmitintä koskeviin ohjeisiin voit tutustua
valmistajan erillisessä käyttöohjeessa.
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10.3 Jääkaappi
Tutustu ennen käyttöönottoa valmistajan erilliseen käyttöohjeeseen.

Elintarvikkeiden säilytys
• Säilytä elintarvikkeet aina suljetuissa astioissa, alumiinifoliossa tms.
• Älä koskaan laita lämmitettyjä elintarvikkeita jääkaappiin –
anna niiden ensin jäähtyä.
Koko ylä jääkaapin SlimLine enimmäiskuormitus on 35 kg.

SlimLine Jääkaappi

1

Jääkaappi SlimLine
Kompressori sijaitsee ajoneuvon alustassa keittiön alapuolella.
Huomioi, että tältä alueelta kuuluvat äänet tulevat kompressorista eivätkä välttämättä viittaa ajoneuvossa olevaan vikaan.
Jääkaapin oven lukitus
Jääkaapin oven on aina oltava kiinni ja lukittuna ajon
aikana.

10. Kiinteät laitteet

Avaaminen
• Käännä kahva
alas avataksesi lukituksen ja nosta ovi
ylös tai vedä jääkaapin laatikko ulos.

j

Sulkeminen
• Laske ovi kiinni tai työnnä kylmälaatikko takaisin alkuasentoon, kunnes se lukittuu selvästi.

Loukkaantumisvaara! Älä koske kylmälaatikoiden kiskoihin
tai ovien kaasujousiin.
Jos oven lukitukset eivät ole kunnolla kiinni, pinnoille tiivistyy
kosteutta. Tämä voi johtaa kosteusvaurioihin.

Käyttö
Kun jääkaappi otetaan ensimmäisen kerran käyttöön,
saattaa muodostua hajua, joka kuitenkin haihtuu muutamassa tunnissa. Tuuleta asuinosa kunnolla.

Jääkaappia käytetään asuinosan akun avulla. Kytke jääkaappi
päälle ja pois päältä TFT-paneelista (ks. 7.2, TFT-ohjauspaneeli). Alavalikossa voit asettaa lämpötilatason. Termostaatti
säätää lämpötilaa seuraavasti:
1 = pienin jäähdytysteho
5 = suurin jäähdytysteho

Älä vedä ulosvedettyä kylmälaatikkoa alaspäin.
Jäähdytystehoon voivat vaikuttaa
- ympäristön lämpötila
- jäähdytettävien elintarvikkeiden määrä
- oven avaamistiheys.
Jääkaappi saavuttaa käyttölämpötilansa muutamassa tunnissa.
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Käyttötavat
Käyttötapa ”Automatiikka”:

Kompressori käy keskisuurella pyörimisnopeudella.
Asetetun lämpötilan saavuttamisen jälkeen kompressori
kytkeytyy pois päältä. Jos ennalta määrätty lämpötila
ylittyy, kompressori kytkeytyy taas päälle.
Käyttötapa ”Yökäyttö”:
Kompressori käy pienellä pyörimisnopeudella.
Käyttötapa ”Super cool”:
Kompressori käy asetetun lämpötilan saavuttamiseen asti
suurimmalla pyörimisnopeudella.

Absorptiojääkaappi

Absorptiojääkaappi

*

Ulkolämpötilan ollessa korkea täysi jäähdytysteho saadaan aikaan vain riittävän ilmanvaihdon avulla. Paremman ilmanvaihdon
aikaansaamiseksi matkailuautoa kannattaa varjostaa jääkaapin
tuuletusritilöiden puolelta (katso luku 5.1).

10. Kiinteät laitteet

2

4

1

Jääkaapin oven lukitus: Ilmanvaihtoasento

Jääkaapin oven lukitus
Jääkaapin oven on aina oltava kiinni ja lukittuna ajon
aikana.

Avaaminen
• Käännä lukituskappaletta
sivulle vastukseen saakka, kunnes voit avata jääkaapin oven.

j

Schließen:
• Käännä lukituskappale
ollessa kiinni .

j lähtöasentoon jääkaapin oven

Kun retkeilyautoa seisotetaan pidempään, jääkaappi kannattaa
asettaa ilmanvaihtoasentoon. Näin vältät hajunmuodostuksen.
Yllä olevassa kuvassa näkyy ilmanvaihtoasento.

3

1

Jääkaapin käyttötavat

6

5

7

Käyttö

Jääkaappia voi käyttää kolmella tavalla. Haluttu käyttötapa
valitaan energiavalintakytkimestä.
- 12 V:n käyttö: virransyöttö latausgeneraattorin
kautta
(moottori käynnissä).
- 230 V:n käyttö: virransyöttö ulkoisesta virtalähteestä
.
- Nestekaasu: Matkailuauton kaasupullot
.

j

l

12 V:n käyttö

k

12 V:n käyttö on mahdollista vain ajon aikana moottorin ollessa käynnissä. Taukojen ja pidempien pysähdysten ajaksi on
12 V:n käyttö kytkettävä pois päältä ja valittava tarvittaessa
toinen käyttötapa.
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j

• Aseta energiavalintakytkin akkukäytölle
.
• Jääkaappi toimii ilman termostaattista säätöä (jatkuva
käyttö). Siksi 12 V:n käyttöä tulee hyödyntää ainoastaan jo
saavutetun lämpötilan ylläpitämisessä.
• Sammuta laite kääntämällä energiavalintakytkin 0-asentoon
.

m

• Jos kaasukäyttö on aktiivisena, tarkastusikkunan osoitin
siirtyy vihreälle alueelle
.
Irrota vasta silloin ote termostaatista.
• Toista edellinen vaihe, jos sytytys ei onnistunut.
• Säädä jäähdytysteho termostaatista
; lämpötilaportaille ei
ole asetettu absoluuttisia lämpötila-arvoja.
• Sammuta laite kääntämällä energiavalintakytkin 0-asentoon
.
• Sulje kaasupullon pääsulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili
„Jääkaappi“.

p

o

m

230 V:n käyttö

k

• Aseta energiavalintakytkin verkkokäytölle
.
• Säädä lämpötila termostaatista
; lämpötilaportaille ei ole
asetettu absoluuttisia lämpötila-arvoja.
• Sammuta laite kääntämällä energiavalintakytkin 0-asentoon
.

o

m

Kaasukäyttö

• Aseta energiavalintakytkin kaasukäytölle
.
• Avaa kaasupullon pääsulkuventtiili ja kaasun sulkuventtiili
„Jääkaappi“.
• Käännä termostaatti
kokonaan auki ja pidä se alaspainettuna. Jääkaapin liekki syttyy painamalla manuaalisen
käynnistyksen nappia
.

l

o

n

Laitteen käyttäminen kaasulla on kiellettyä
- huoltoasemilla
- lautoilla
- kuljetettaessa ajoneuvoa kuljetus- tai hinausajoneuvolla.
Kaasukäyttö aiheuttaa palovaaran.
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Liettä tai muita laitteita, jotka ottavat palamisilman sisätiloista, ei saa koskaan käyttää ajoneuvon lämmittämiseen.
Näin tehtäessä aiheutuu hengenvaara hapenpuutteen ja
mahdollisesti muodostuvan hajuttoman hiilimonoksidin takia.
Liettä ei saa käyttää lasisuojuksen ollessa kiinni.

Kaksiliekkinen kaasuliesi

10.4 Kaasuliesi

Retkeilyauton keittiöosa on varustettu kolmeliekkisellä kaasuliedellä.
Ennen käyttöönottoa
• Avaa pullon venttiili ja pikasulkuventtiili kaasun tuloputkessa.
• Lieden käytön aikana kattoluukun tai keittiön ikkunan on
oltava auki.
• Kaasulaitteiden käyttökytkinten, joita on liekin sytyttämiseksi painettava, on painamisen jälkeen ponnahdettava
itsestään takaisin.
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• Jos sytyttäminen ei onnistu, toista toimenpiteet alusta
saakka.
• Kaasuliekin sammuttamiseksi käännä kiertokytkin
takaisin asentoon „0“.
• Sulje kaasulieden kaasunsulkuventtiili.

k

2

2

3

Käytä patakintaita tai patalappuja käsitellessäsi kuumia
kattiloita, pannuja ja vastaavia esineitä. Palovammavaara!
Älä koskaan anna kaasun vuotaa ulos polttamattomana räjähdysvaaran takia.

Kaasulieden säätimet

(sivu 173) keittämisen jälkeen auki niin
Pidä lasisuojus
kauan kuin polttimet hohkaavat lämpöä. Muuten lasisuojus
saattaa särkyä.

j

Käyttö

• Kytke 12 V:n virransyöttö ohjauspaneelin pääkytkimestä.
• Avaa lasisuojus
(sivu 173).
• Aseta halutun polttimen kiertokytkin
sytytysasentoon
(suuri liekki) paina ja pidä painettuna.
• Sytytä liekki sytyttimen
avulla.
• Pidä kiertokytkin
vielä 5-10 sekuntia painettuna, jotta
liekinvarmistin reagoi.
• Irrota kiertokytkin
ja käännä se haluttuun asentoon
(suuri tai pieni liekki).

j

k

k

k

l

Älä säilytä helposti syttyviä esineitä, kuten astiapyyhkeitä,
lautasliinoja jne. lieden lähettyvillä. Palovaara!
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•
•
•
•
•

Kattoilmastointilaite

10.5 Kattoilmastointilaite *
Ilmastointilaite on asennettu kattoluukun sijaan makuutilan
kattoon.
Kattoilmastointilaitteen säädöt tehdään TFT-näytön avulla (ks.
7.2 Sähköjärjestelmä).
Ota huomioon seuraavat seikat asianmukaisen käytön ja
optimaalisen ilmastoinnin takaamiseksi:

Huolehdi lämmöneristyksestä, tiivistä raot ja peitä lasipinnat.
Vältä ovien ja ikkunoiden avaamista turhaan.
Älä tuki tai peitä ilmanottoaukkoja ja muita aukkoja.
Ilmastointilaitteeseen ei saa päästä vettä.
Pidä ikkunat ja ovet suljettuina ja tuuleta vain silloin
tällöin nopeasti läpivedolla. Ikkunoiden ollessa auki
vaunuun virtaa jatkuvasti lämmintä ja samalla kosteaa
ilmaa. Siellä se jäähdytetään, ja kosteus tiivistyy sisätiloihin.
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Tuuletussuunnan säätö

Tuuletussuunnan säätö
Ilman virtausta ajoneuvon sisälle voi säädellä ilmasuutinten
asennon avulla.

10.6 Satelliittilaite*
Satelliittilaite on CI-väylään sopiva, ja sitä voi ohjata sisäänkäynnin viereisestä ohjauspaneelista.
Yksityiskohtaiset kuvaukset ohjauksesta ohjauspaneelin
kautta on esitetty luvussa 7.

Satelliittilaite sopii yhteen kaikkien (TV-) vastaanotinten, joissa on satelliittiviritin, kanssa. Laite tarjoaa erikoistoimintoja:
voit esimerkiksi vastaanottaa tavallista TV-ohjelmaa kaapelin
kautta ja samaan aikaan suoratoistolla toista ohjelmaa mobiililaitteeseen. Ohjelman vaihtuessa laite suuntaa automaattisesti
toisiin satelliitteihin.
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• Ajon ajaksi satelliittilaite on laskettava ala-asentoon. Tavanomaisen ajoneuvokorkeuden kasvaminen ylös jätetyn
antennin takia voi lisätä onnettomuusriskiä. Jälkikäteen
asennettujen varusteiden kunnosta on vastuussa yksinomaan ajoneuvon kuljettaja. Laite laskeutuu automaattisesti
alas moottorin käynnistyessä.
• Sallittu enimmäisnopeus on 130 km/h.
• Myrskyn tai ukkosen aikana kääntyvä osa ja ajoneuvo
voivat vaurioitua..

• Satelliittilaitteessa on hätäkatkaisin ylikuormituksen
varalta.
• Satelliittilaitteen toiminta voi häiriintyä tai laite voi vaurioitua, jos sitä käytetään sopivan lämpötila-alueen ulkopuolella. Käyttölämpötila on -20°C–+45°C.
• Koska antenniin kohdistuu ajon aikana tärinäkuormitusta, on tarkistettava säännöllisesti, ajotiheyden mukaan, että antenni on lujasti paikallaan, ja tarvittaessa
kiristettävä löystyneet osat.
• Tutustu myös laitteen valmistajan erilliseen käyttöohjeeseen.
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11. luku: Lisävarusteet
Lisävarusteiden käsittelyssä on noudatettava niiden valmistajien laatimia erillisiä käyttöohjeita, asennusohjeita ja kytkentäkaavioita. Ne toimitetaan huoltokassissa.
• Jokainen retkeilyautoon tehtaalta lähdön jälkeen tehtävä
muutos voi vaarantaa ajokäyttäytymisen 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 hyväksyvä
lausunto tai tyyppihyväksyntätodistus, se ei takaa tuotteen
asianmukaista laatua.
• HOBBY ei voi ottaa vastuuta vaurioista, jotka aiheutuvat
osista, joita HOBBY ei ole hyväksynyt, tai luvattomista
muutoksista.
Seuraavassa taulukossa luetellaan erikoisvarusteiden painot.
Jos näitä osia kuljetaan mukana retkeilyautossa eivätkä ne
kuulu vakiomallisina toimitukseen, ne on otettava huomioon
laskettaessa kuormitusta.

Varuste

Paino [kg]

Moottori / Alusta (ei voida muuttaa jälkikäteen)
FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II,
6-portainen käsivaihteisto, 2 287 ccm, 96 kW/130 HV 30,00
FIAT Ducato 2,3 l - 150 Multijet II,
6-portainen käsivaihteisto, 2 287 ccm, 109 kW/150 HV 41,00
FIAT Ducato 2,3 l - 180 Multijet II,
6-portainen käsivaihteisto, 2 287 ccm, 130 kW/177 HV 41,00
FIAT Light-alusta, 3 500 kg 3 300 kg:n sijaan
20,00
Perusajoneuvo
Automaattivaihteisto, FIAT-Comfort-Matik
Dieseltankki 120 litraa 90 litran sijaan
Lisähinta ilmastointiautomatiikasta
Roiskeläpät taakse
Sumuvalot
Vetokoukku

17,00
28,00
0,00
2,00
2,00
29,00

Design-vaihtoehdot
Ulkoväri hopea, musta tai teräksenharmaa

0,00

Vanteet
Kevytmetallivanteet 16", Fiatin alkuper.
(ei yhdessä 115 HV:n moottorin ja 3,3 t:n kanssa)

16,00
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Varuste
Teräsvanteet 16", Fiatin alkuper.
(ei yhdessä 115 HV:n moottorin ja 3,3 t:n kanssa)
Ohjaamo
Lämpöverhot, sis. jalkatilan eristeen

Paino [kg]

16,00

4,50

Asuinosa
Kattoluukku Dometic-Seitz, Micro-Heki 280 x 280 mm,
sis. pesutilan pimennys- ja hyönteissuojaverhon
2,00
Kattomarkiisi THULE-OMNISTOR musta,
375 cm - 400 cm
26,00 - 31,50
Kehysikkunat, tuplalasitus ja sävytys, lisäsivuikkunaan
4,00
Kehysikkunat, tuplalasitus ja sävytys,
vakiomallisiin ikkunoihin
8,00
Lisäsivuikkuna (ei voida asentaa jälkikäteen)
4,00
Polkupyöräteline THULE 2 pyörälle
9,50
Verhoiluyhdistelmä
"Avus" / "Mali" / "Capri" / "Nevada"
Asuintila
Kokolattiamatto asuinosaan, irrotettava

0,00

10,00

Varuste

Paino [kg]

Keittiö
Jääkaappi DOMETIC, 80 l, sis. pakastelokeron,
12V/230V/kaasukäyttö (absorptio) kompressorijääkaapin 		
sijaan
0,00
Nukkuminen
Istuinryhmän lasten varavuoteen lisäpehmuste
Vesi/Kaasu/Sähkö
230 V:n ulkopistorasia, sis. satelliitti-/TV-liitännän
AGM-lisäakku 12V/95Ah
Aurinkopaneelivalmius
Duocontrolin etänäyttö
HobbyConnect-kauko-ohjaus tekniikalle
MyHobby-sovelluksella
Jätevesisäiliö, lämmitettävä
Kaasun ulkopistorasia
Kaasusuodatin TRUMA Mono- tai DuoControlia varten
Paineensäädin TRUMA DuoControl,
sis. vaihtoautomatiikan,
törmäystunnistimen ja jäänpoistimen
Paineensäädin TRUMA MonoControl,
sis. törmäystunnistimen

1,00

0,40
28,00
1,00
0,60
1,20
1,00
1,50
0,40

3,00
1,00
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Varuste

Paino [kg]

Radiohälytysjärjestelmä, sis. kaasuvaroittimen
(narkoosikaasut, propaani ja butaani)
USB-latauspistorasia, tupla, yksi asuin- ja yksi
makuutilaa varten
Lämmitys/Ilmanvaihto
Kattoilmastointilaite DOMETIC FreshJet, sis. CI-väylän,
lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta
Lämmitys TRUMA Combi 6 E / Combi 4:n sijaan
Taukolämmitin WEBASTO Thermo-Top

1,00
0,0

32,00
1,10
9,50

Multimedia
CD-radio
2,00
Lisähinta DAB+ (navigointijärjestelmään paketissa)
0,00
Lisäkaiuttimet makuutilaan, 2 kpl
2,00
Litteä LED-näyttö 19", sis. virittimen/vastaanottimen
ja DVD-soittimen
2,70
Navigointijärjestelmä DAB+, sis. CD-/DVD-soittimen,
peruutuskameran ja pysäköintipaikkatietokannan
4,70
Peruutusvideojärjestelmä värimonitorilla ja litteällä näytöllä 2,00
Satelliittilaite KATHREIN CAP 650, sis. TWIN-LNB:n
25,50
Ulosvedettävä TV-teline litteälle näytölle
3,00

Varuste
Paketit
Alustapaketti
Multimediapaketti
Starttipaketti
Valopaketti

Paino [kg]

29,90
9,70
14,90
1,80

11.Huolto
Lisätarvikkeet
12.
ja hoito

12. luku: Huolto ja hoito
12.1 Huolto
Huoltovälit
Retkeilyautoa ja sen sisältämiä laitteita koskevat määrätyt
huoltovälit.
Huomioitavaa:
• Anna HOBBY-maahantuojan tehdä ensimmäinen huolto
12 kuukautta ensirekisteröinnin jälkeen.
• Anna HOBBY-maahantuojan tehdä kaikki myöhemmät
huollot kerran vuodessa.
• Huolla perusajoneuvo sekä kaikki laitteet kussakin
käyttöohjeessa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti.

Huomioi myös Fiat -alustan huoltovälit.
HOBBY myöntää retkeilyautolle 5 vuoden tiiviystakuun
takuuehtojen mukaisesti. Takuun ylläpitämiseksi auto on
vietävä kerran vuodessa Hobby-sopimuskumppanin luo,
joka suorittaa maksullisen tiiviystarkastuksen.

Kaasulaitteistojen maksullinen tarkastaminen on annettava
2 vuoden välein nestekaasuasiantuntijan hoidettavaksi.
Tämä tarkastus on merkittävä standardien DVGW G 607 ja
EN 1949 mukaisiin tarkastustodistuksiin. Laitteiston käyttäjä
on vastuussa tarkastuksen teettämisestä määräajan sisällä.
Vaihda kaasun turvasäätimet ja letkut viimeistään 10 vuoden kuluttua!
Korkeapainekaasuletkut on vaihdettava jo 5 vuoden jälkeen.
Turvallisuussyistä laitteiden varaosien on vastattava laitevalmistajien antamia tietoja, ja varaosat saa asentaa ainoastaan
laitevalmistaja tai tämän valtuuttama edustaja.

Hobby suosittelee ennen auton viemistä palvelukumppanin
luo, että mahdollisten väärinymmärrysten välttämiseksi otat
tähän yhteyttä ja tiedustelet, onko hänellä käytössä tarvittava
kapasiteetti (esim. riittävä autonostin).
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12.2 Jarrut
Jarrujärjestelmän rakenneosat ovat osa tyyppihyväksyntää.
Jos muutat jarrujärjestelmän rakenneosia, tyyppihyväksyntä raukeaa. Muutokset ovat mahdollisia ainoastaan valmistajan luvalla.
Huollata jarrut oman etusi vuoksi säännöllisin välein Fiatkorjaamolla.

Jarrujärjestelmää huollettaessa huomioitavaa
• Tarkasta säännöllisesti jarrunesteen taso.
• Tarkista säännöllisesti, ettei jarrujärjestelmässä tai jarruletkuissa ole vuotokohtia.
• Käytä ainoastaan jarrunesteitä, joiden ominaisuudet ovat
samat kuin jarrupiirissä jo olevien nesteiden.
Lisätietoja löydät Fiat Ducaton käyttöoppaasta.

Irrotettava levy

Pääsy perävalojen lamppuihin

12.3 Takavalojen lamppujen vaihtaminen

Takaovien oikealla ja vasemmalla puolella ylemmässä huonekalusuojuksessa on irrotettavat levyt.
Näiden irrotettavien levyjen kautta pääset käsiksi perävalojen
hehkulamppuihin.
Jos vaihdat useampia lamppuja, huolehdi siitä, etteivät
lamput sekoitu keskenään vaan kaikki asennetaan takaisin
alkuperäisille paikoilleen.
Vaihda lamppuja vain moottorin ollessa sammutettuna.
Hehkulamput voivat olla erittäin kuumia!
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12.4 Tuuletus

12.5 Hoito

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

Hoito
• Puhdista muoviosat (esim. puskurit, irrotettavat helmasuojat) kuumalla vedellä (korkeintaan 60 °C) ja miedoilla kotitalouden puhdistusaineilla.
• Puhdista rasvaiset tai öljyiset pinnat spriillä.

Pinnoille tiivistyy kosteutta seuraavien tekijöiden takia
- tilan pieni koko
- matkustajien hengitys ja hikoilu
- kosteiden vaatteiden tuominen sisään
- kaasuliesi
Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta välttääksesi pinnoille
tiivistyvän kosteuden aiheuttamat vauriot.
Avaa tuuletusta ja uudelleenlämmitystä varten kaikki kaapinovet, jotta ilma pääsee vaihtumaan ihanteellisesti.

Pese ajoneuvo ainoastaan tarkoitukseen varatuissa pesupisteissä.
Käytä mahdollisimman vähän puhdistusaineita. Väkevät
aineet, kuten vanteenpuhdistusaine, kuormittavat
ympäristöä.
Käytä ainoastaan astianpesuainetta tai tavanomaisia puhdistusaineita ja tarkista aina puhdistusaineen soveltuvuus
käyttöohjeesta.

Puhdistusaineet, joiden käyttöä ei suositella
- Hankaavat puhdistusaineet (pinnan naarmuuntuminen)
- Asetonipitoiset puhdistusaineet (muovin välitön vahingoittuminen)
- Kemialliseen puhdistukseen tarkoitetut aineet
- Ohenteet
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- Alkoholit
- Väkevät tai liuotinpitoiset puhdistusaineet
- Puhdistusaineet kemiallisesta ryhmästä, kuten ketonit,
esterit ja aromaattiset liuottimet
- Aromaattiset hiilivedyt (esim. kaikki moottoriajoneuvojen
polttoaineet)
Välitöntä kosketusta muoveihin, kuten PVC:hen, pehmeään
PVC:hen ja vastaaviin (esim. tarroihin) on ehdottomasti vältettävä.
Jos liuotinpitoisia ainesosia joutuu kosketuksiin edellä kuvailtujen muovien kanssa, pehmitteiden kulkeutumista muoviosiin
ja siten osien haurastumista ei voida välttää.

Ulkopintojen puhdistus

Ajoneuvoa ei pitäisi pestä, jos se ei ole likaantunut.
Puhdista ulkopinnat seuraavasti
• Suihkuta irtolika pois kevyellä vesisuihkulla.
• Pese ajoneuvo pehmeällä sienellä ja tavanomaisella
puhdistusaineella. Huuhtele sieni usein.
• Huuhtele auto runsaalla vedellä.

• Kuivaa auto säämiskällä.
• Anna auton seistä pesun jälkeen jonkin aikaa ulkona,  
jotta se kuivuu kunnolla.

Kuivaa valonheittimet ja polttimoiden kehykset huolellisesti.
Niihin kertyy helposti vettä.

Pesu painepesurilla
Älä suihkuta painepesurilla suoraan tarroihin tai
koristeluihin. Ne saattavat irrota.

Tutustu painepesurin käyttöohjeeseen ennen retkeilyauton pesua painepesurilla. Pidä painesuutin pesun aikana vähintään
70 cm:n päässä autosta. Ota huomioon, että vesisuihku tulee
puhdistussuuttimesta suurella paineella. Painepesurin asiaton
käyttö voi vahingoittaa retkeilyautoa. Veden lämpötila ei saa
ylittää 60° C:a. Liikuta vesisuihkua koko pesun ajan. Suihkua
ei saa suunnata suoraan oven tai ikkunoiden reunoihin, akryyliikkunoihin, sähkölaitteisiin, pistoliittimiin, tiivisteisiin, jääkaapin
tiivisteritilään, huoltoluukkuihin, kaasunpoistoaukkoihin tai
kattoluukkuihin. Ajoneuvo voi vahingoittua tai sisäosiin päästä
vettä.
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Pintoja vahattaessa huomioitavaa
•  Maalatut pinnat tulee silloin tällöin käsitellä vahalla. Huomioi vahatessasi vahojen valmistajien käyttöohjeet.
Pintoja hiovilla aineilla kiillotettaessa huomioitavaa
• Poikkeustapauksissa voit käsitellä hilseilleitä maalipintoja
hiovilla kiillotusaineella. Suosittelemme kiillotustahnaa, joka
ei sisällä liuottimia.

Kiillota autoa hiovilla aieilla vain harvoin ja poikkeustapauksissa, sillä niillä kiillottaessa hioituu pois päällimmäinen
maalikerros. Usein toistuva kiillotus hiovilla aineilla kuluttaa
siis pintaa huomattavasti.

Piki- ja pihkatahrojen yhteydessä huomioitavaa
• Poista piki- ja pihkatahrat sekä muut orgaaniset tahrat lakkabensiinillä tai spriillä.
Älä käytä vahvoja liuottimia, kuten esteri- tai ketonipitoisia
tuotteita.

Vaurioiden yhteydessä huomioitavaa
• Korjaa vauriot välittömästi välttääksesi korroosiosta johtuvat lisävauriot. Voit korjauttaa vauriot HOBBY-maahantuojasi avulla.

Kattoluukut, ikkunat, peilit ja ovet

Lasit rikkoutuvat herkästi, joten niitä on käsiteltävä erittäin
varovasti.
Hoito
• Hiero tiivisteet kevyesti talkilla.
• Puhdista akryylilasiset ikkunaruudut vain märkinä
puhtaalla sienellä ja pehmeällä liinalla. Kuivana puhdistaminen saattaa naarmuttaa ruutuja.
Puhdista ikkunaruudut ja peilit pelkällä vedellä. Älä käytä
väkeviä ja aggressiivisia pesuaineita, jotka sisältävät pehmittimiä tai liuottimia!
Älä koskaan käytä teriä ikkunaruutujen tai peilien puhdistamiseen!
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Sisätilojen puhdistus
Käytä sisätilojen puhdistuksessa säästeliäästi vettä kosteusongelmien välttämiseksi.

Istuinten ja pehmusteiden päälliset sekä verhot
• Puhdista istuinten päälliset pehmeällä harjalla tai  
pölynimurilla.
• Älä pese pehmusteiden päällisiä, päiväpeittoja ja verhoja
itse vaan toimita ne puhdistettaviksi!
• Puhdista tarvittaessa varovasti hienopesuaineen vaahdolla.
Puhdistusohjeita Teflonia sisältäville kankaille
•
•
•
•
•

Käsittele tahrat aina välittömästi.
Imeytä tahrat liinaan tms. painelemalla, älä hankaa.
Etene reunoilta kohti keskustaa.
Älä koskaan poista tahroja siivousaineilla.
Imuroi tyynyt ja pehmusteet säännöllisesti lian kerääntymisen välttämiseksi.

Suosittelemme seuraavia puhdistusmenetelmiä:
Menetelmä A
• Käytä ainoastaan tavanomaisia vesipohjaisia puhdistusaineita.
• Vaihtoehtoisesti voit lisätä 2 ruokalusikallista ammoniakkia
1 litraan vettä. Kostuta liina liuoksella ja imeytä tahra liinaan kevyesti painelemalla. Käännä liina, jotta tahra pääsee
kosketuksiin puhtaan liinan kanssa.
Tämä menetelmä soveltuu erityisesti seuraavien tahrojen
poistamiseen:
- viini, maito, limonadi
- veri
- kuulakärkikynä, muste
- virtsa, hiki
- muta
- oksennus
Menetelmä B
• Käytä ainoastaan mietoja, vedettömiä kuivapuhdistukseen
tarkoitettuja liuottimia.
• Kostuta liina ja toimi kuten menetelmässä A.
Tämä menetelmä soveltuu erityisesti seuraavien tahrojen
poistamiseen:
- vaha, kynttilät
- lyijykynä
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Suklaa ja kahvi kannattaa poistaa pelkällä kädenlämpöisellä
vedellä.
Kokolattiamatto
• Puhdista pölynimurilla tai harjalla.
• Käsittele tarvittaessa vaahtopesuaineella tai shampoolla.
PVC-lattiapinnoite
Hiekka ja pöly voivat vahingoittaa PVC-pinnoitetta, jolla
kävellään säännöllisesti. Puhdista lattia päivittäin pölynimurilla tai harjalla.

• Puhdista lattiapinnoite PVC-lattioille tarkoitetulla puhdistusaineella ja puhtaalla vedellä. Älä levitä kokolattiamattoa
märälle PVC-pinnalle. Kokolattiamatto ja PVC-pinnoite
voivat liimaantua yhteen.
• Älä missään tapauksessa käytä puhdistukseen kemiallisia
puhdistusaineita tai teräsvillaa, koska ne vahingoittavat
PVC-pinnoitetta.

Kalustepinnat
• Puhdista puukalusteiden etupinnat kostealla liinalla tai  
sienellä.
• Hiero kuivaa pölyämättömällä liinalla.
• Käytä mietoja kalusteiden hoitoaineita.
Pesutila
• Puhdista neutraalilla nestesaippualla ja naarmuttamattomalla liinalla.
• Älä käytä WC:n ja vesialtaan puhdistamiseen tai vesilaitteiston kalkinpoistoon etikkaliuosta. Etikkaliuos voi vaurioittaa
tiivisteitä tai vesilaitteiston osia.
• WC:n kumitiivisteet on säännöllisesti puhdistettava vedellä
ja hoidettava tiivisteille tarkoitetulla voiteluaineella (ei vaseliinilla tai muilla kasvirasvoilla). Pohjaluistin tiivisteen ja WC:n
muiden tiivisteiden säännöllinen voitelu takaa, että tiivisteet
ovat aina joustavia ja toimivat pidempään.

Älä kaada viemäreihin syövyttäviä aineita. Älä kaada
viemäreihin kiehuvaa vettä. Syövyttävät aineet ja kiehuva
vesi vahingoittavat putkia ja sifoneita.
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Pesuallas ja liesi
• Puhdista teräksiset osat normaaleilla kotitalouskäyttöön
tarkoitetuilla aineilla tai erityisellä teräksenhoitoaineella.
Kiinteät laitteet
• Truma Combi -lämmitys:
Boilerista on poistettava kalkki säännöllisesti (vähintään 2
kertaa vuodessa). Puhdistamiseen, desinfioimiseen ja hoitoon
suosittelemme sopivia, tavanomaisia kotitaloustuotteita.
Klooripitoiset tuotteet eivät sovellu tarkoitukseen.
• Kemiallista menetelmää mikro-organismien torjumiseen laitteessa voidaan vielä tukea kuumentamalla boilerissa oleva
vesi säännöllisesti 70 °C:een.
• Turva-/tyhjennysventtiili (FrostControl) on avattava säännöllisesti (väh. 2 kertaa vuodessa) kalkkikerrostumien poistamiseksi ja sen varmistamiseksi, ettei venttiili ole tukossa.
• Tarkasta jääkaapin sulamisveden poistoaukko säännöllisesti.
Puhdista sulamisveden poistoaukko tarvittaessa. Jos se on
tukossa, sulamisvesi kerääntyy jääkaapin pohjalle. Sulamisveden poistoaukko sijaitsee kaapin takaosassa vesikourun
keskellä (SlimLine).
• Hiero jääkaapin tiivisteet talkilla kerran vuodessa, jotta ne
pysyvät joustavina, ja tarkista, ettei poimussa ole repeämiä.

• Imuroi ja puhdista säännöllisesti jääkaapin takaosa. Pidä myös
ilmanvaihtoritilät puhtaina (absorptiojääkaappi*).
Poista huoltotoimien jälkeen autosta kaikki puhdistus- ja
hoitoaineita sisältävät suihkepullot. Muuten muodostuu yli
50 °C:n lämpötiloissa räjähdysvaara!

12.6 Retkeilyauton talvilepo
Monen karavaanarin kausi päättyy lämpötilan laskiessa. Ajoneuvo on vastaavasti valmisteltava talvitaukoa varten.
Yleistä
• Sijoita retkeilyauto talveksi suljettuun tilaan vain, jos tila on
kuiva ja hyvin ilmastoitu. Muuten auto on parempi jättää
ulos.
• Jos mahdollista, nosta auto pukeille. Kampea tukijalat
alas pyörien ja akselien kuormituksen vähentämiseksi. Jos
mahdollista, tue alusta aluspukeilla.
• Sulje kaasupullo(t) ja pikasulkuventtiilit.
• Jos autossa on lisäakku (omavaraisuuspaketti), kytke sen
navat irti ja jos mahdollista, poista se autosta ja säilytä
pakkaselta suojassa. Tarkista lataustila noin kerran kuussa
ja lataa tarvittaessa.
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• Aseta suojapeitteet auton päälle siten, että
auton ja peitteen väliin jää tilaa, jotta ilmanvaihto toimii.
Retkeilyauton ulkopuoliset osat
• Pese auto perusteellisesti (katso 12.5).
• Tarkista, ettei pinnassa ole (maalipinta-)vaurioita. Korjaa
mahdolliset vauriot; tee tarvittavat korjaukset.
• Käsittele ulkopinta vahalla tai erityisellä lakan hoitoon
tarkoitetulla aineella.
• Käsittele alustan metalliosat ruosteensuoja-aineella.
• Tutki, onko pohjassa vaurioita, ja jos niitä löytyy, vie auto
valtuutetun jälleenmyyjän korjattavaksi.
• Varmista, ettei lattian ilmanvaihtoaukkoihin, lämmityslaitteeseen tai absorptiojääkaapin ilmanvaihtoritilään pääse vettä
(asenna talvisuojukset*).
Säiliöt
• Puhdista, desinfioi ja tyhjennä kokonaan vesijohdot ja
hanat ja poista niistä kalkki. Jätä hanat auki.
• Puhdista ja tyhjennä puhdasvesisäiliö (katso luku 8 Vesi).
• Puhdista ja tyhjennä WC:n jätesäiliö. Puhdista WC:n pohjaluisti, käsittele se tiivisteille tarkoitetulla voiteluaineella ja
jätä auki.
• Tyhjennä lämminvesivaraaja/boileri kokonaan.
• Jos auto on varustettu lämminvesilämmity ksellä, huuhtele
vedenlämmitin hyvin ja laske vesi pois.

Sisätilat
• Puhdista sisätilat. Imuroi matot, pehmusteet ja patjat, ja
säilytä ne mieluiten retkeilyauton ulkopuolella kuivassa
tilassa. Muussa tapauksessa aseta ne autoon niin, etteivät
ne joudu kosketuksiin pinnoille kertyvän kosteuden kanssa.
• Pese PVC-lattia ja sileät pinnat tavallisella saippualiuoksella.
• Tyhjennä ja puhdista jääkaappi.Jätä jääkaapin ovi auki tai
ilmanvaihtoasentoon (ks. 10.3 Jääkaappi).
• Jätä säilytystilat, kaapit, laatikot ja kalusteluukut puhdistuksen jälkeen auki, jotta ilma voi kiertää vapaasti.
• Jätä ilmanvaihtoaukot auki. Jos retkeilyauto seisoo suljetussa tilassa, kattoluukun voi jättää auki.
• Tuuleta auto perusteellisesti kuivalla säällä 4–6 viikon välein.
• Sijoita auton sisätiloihin kosteudenpoistaja ja kuivaa tai
vaihda granulaatti säännöllisesti.
• Tarvittaessa voit lämmittää retkeilyauton kunnolla lämpimäksi, jotta vältät kosteuden aiheuttaman homeen muodostumisen.
• Kytke virta pois 12 V:n pääkytkimestä.
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12.7 Talvikäyttö
Valmistelut
Ajoneuvon kokonaissuunnittelun ansiosta retkeilyautosi sopii
rajallisesti talvikäyttöön. Todellista talvileiriytymistä varten
suosittelemme optimoimaan retkeilyauton henkilökohtaisten
mieltymysten mukaisesti. Sopimuskumppanisi neuvoo asiassa
mielellään.
Valmistelussa huomioitavaa
• Tarkista, ettei ajoneuvossa ole maali- tai ruostevaurioita, ja
korjaa ne tarvittaessa.
• Varmista, ettei ilmanvaihtoaukkoihin tai lämmityslaitteeseen pääse vettä.
• Suojaa pohjan metalliosat ruosteelta vahapohjaisella suojausaineella.
• Suojaa maalatut ulkopinnat soveltuvalla materiaalilla.
• Täytä polttoainesäiliö talvidieselillä ja tarkista, että tuulilasinpesunesteessä ja jäähdytysaineessa on jäänestoainetta.
Tutustu myös kiinteiden laitteiden valmistajien talvikäyttöä
koskeviin ohjeisiin.

Ilmanvaihto
ITalvikäytössä ja ulkolämpötilan ollessa alhainen retkeilyautossa asuminen saa aikaan kosteuden muodostumista pinnoille.

Huoneilman hyvän laadun takaamiseksi ja kosteuden autolle
aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi riittävä tuuletus on erittäin tärkeää.
• Älä sulje ilmanvaihtoaukkoja.
• Lämmitä kylmää retkeilyautoa ensin täydellä teholla. Avaa
säilytystilat, kaapit, laatikot, kalusteluukut, verhot, rulla- ja
laskosverhot. Näin saadaan aikaan ihanteellinen ilmanvaihto.
• Lämmitä ainoastaan kiertoilmalaitteen ollessa käynnissä.
• Nosta aamuisin kaikki pehmusteet ja patjat paikoiltaan,
tuuleta säilytyslaatikot ja kuivaa kosteat paikat.
• Tuuleta nopeasti läpivedolla useita kertoja päivässä. Jos
ulkolämpötila on alle 8° C, jääkaapin tuuletusritilöihin on
asennettava talvisuojukset (absorptiojääkaappi*).
Jos kosteutta kaikesta huolimatta muodostuu, kuivaa
kyseinen pinta.
Poista lumi kengistä ja vaatteista ennen autoon menoa;
näin vältät ilmankosteuden lisääntymisen.

Lämmitys
• Lämmitysjärjestelmän imu- ja kaasunpoistoaukot on ennen
käyttöä puhdistettava lumesta ja jäästä.
• Ajoneuvon lämmitykseen tarvitaan, etenkin lämminvesilämmityksen kohdalla, pitkä aika.
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• Älä anna sisätilojen viiletä poissaoloaikoina tai yöllä, vaan
anna lämmityksen käydä pienellä teholla.
Jatka auton lämmittämistä nukkumisen aikana!

• Kaasunkulutus on talvella huomattavasti suuremoi kuin
kesällä. Kahden 11 kg:n pullon varasto riittää tuskin viikoksi.
• Retkeilyauton seistessä pidempään samassa paikassa
kannattaa pystyttää etuteltta. Se suojaa autoa huonolla
säällä ja vähentää vaunuun pääsevää likaa.
Säiliöt
• Jos sisätiloja lämmitetään riittävästi, ei ole odotettavissa,
että juomavesisäiliö, vesijohdot tai lämminvesivaraaja/boileri jäätyisivät. Täytä kaikki vesivarastot vasta sitten, kun
sisätilat ovat lämmenneet kunnolla.
• Jätevesisäiliötä lämmitetään lämmityksen ollessa käytössä. Lisää jäteveteen kovalla pakkasella hieman pakkasnestettä tai keittosuolaa. Jos ajoneuvoa ei käytetä,
jätevesisäiliö on tyhjennettävä kokonaan.
• WC:tä voi käyttää kylmälläkin säällä normaalisti, kunhan
retkeilyauton sisätiloja lämmitetään. Jos lämpötila voi laskea pakkasen puolelle, WC:n jätesäiliö on tyhjennettävä.

Talvikauden päättyessä
Hoito
• Pese ajoneuvon alusta ja moottori perusteellisesti. Näin  
poistat korroosiota aiheuttavat sulatusaineiden
jäännökset (suolat, lipeät).
• Puhdista ajoneuvo ulkopuolelta ja käsittele pellit tavanomaisella autovahalla.
• Älä unohda poistaa ilmanpoistoaukon pidennysosaa yms.

Energiansäästö talvella
Voit helposti säästää energiaa asuintiloissa. Tämä koskee ennen kaikkea talvilämmitystä.
Huomioitavaa
• Säätele ajoneuvon tuuletusta ja lämmitysjärjestelmää  
huolellisesti.
• Kiinnitä ohjaamossa talvisuojat sivuikkunoihin ja tuulilasiin
(esim. lämpöverho*, ks. 6. 9).
• Kiinnitä ohjaamon ja asuinosan väliin erottava verho.
• Avaa ovea mahdollisimman vähän ja lyhyen aikaa.
• Talvimatkailua varten voit asentaa pienen etuteltan, joka
suojaa kylmältä.
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13. luku: Jätteiden käsittely ja
ympäristönsuojelu
13.1 Ympäristö ja matkustaminen retkeily- tai
matkailuautolla
Ympäristöystävällinen käyttö

Matkailu- ja retkeilyautoilijoilla ja matkailuvaunuilijoilla on luonnostaan erityinen vastuu ympäristöstä. Siksi ajoneuvon käytön
tulisi aina olla ympäristöystävällistä.
Ympäristön kannalta huomioitavaa:
• Viipyessäsi pidempään jollakin paikkakunnalla ota selvää
erityisesti matkailuautoille tarkoitetuista pysäköintipaikoista ja käytä niitä.
• Älä riko luonnon rauhaa äläkä sotke luontoa.
• Tyhjennä jätevedet, WC-jätteet ja roskat asianmukaisiin  
paikkoihin.
• Toimi esimerkillisesti, jottei matkailu- ja retkeilyautoilijoita ja
matkailuvaunuilijoita leimata yleisesti ympäristön pilaajiksi.

13. Jätteiden käsittely ja ympäristönsuojelu

Jätevedet:
• Kerää ajoneuvon jätevedet ainoastaan kiinteisiin jätevesisäiliöihin tai hätätilassa tarkoitukseen soveltuviin astioihin.
• Älä koskaan valuta jätevesiä luontoon tai likakaivoihin.  
Katuviemäröinti ei yleensä kulje puhdistuslaitosten kautta.
• Tyhjennä jätevesisäiliö mahdollisimman usein, vaikkei se  
olisikaan täynnä (hygienia). Jos mahdollista, huuhtele  
jätevesisäiliö jokaisen tyhjennyksen yhteydessä puhtaalla  
vedellä.
Tyhjennä jätevesisäiliö ainoastaan tähän tarkoitukseen
varattuihin tyhjennyspisteisiin, älä koskaan luontoon! Tyhjennyspisteitä on yleensä moottoriteiden levähdysalueilla,
leirintäalueilla ja huoltoasemilla.

WC-jätteet:
• Lisää WC-säiliöön vain sallittuja saniteettinesteitä.

Jos autoon on asennettu aktiivihiilisuodatin (lisävaruste), ei
saniteettinestettä ole pakko käyttää.
Annostele saniteettinestettä hyvin säästäväisesti. Yliannostelu ei takaa hajulta välttymistä.
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Tyhjentäminen
• Älä koskaan anna WC-säiliön tulla liian täyteen. Tyhjennä
säiliö välittömästi viimeistään täyttöasteosoittimen lampun
sytyttyä.
• Älä koskaan tyhjennä WC-säiliötä likakaivoon. Katuviemäröinti ei yleensä kulje puhdistuslaitosten kautta.
Tyhjennä WC-säiliö ainoastaan tähän tarkoitukseen varattuihin tyhjennyspisteisiin, älä koskaan luontoon!

Jätteet:
• Lajittele jätteet ja kierrätä kaikki kierrätyskelpoinen.
• Tyhjennä jäteastiat mahdollisimman usein tarkoitukseen  
varattuihin säiliöihin. Näin vältät epämiellyttävät hajut ja  
ongelmalliset jätekasat retkeilyautossasi.
Levähdysalueilla huomioitavaa:
• Jätä levähdysalueet aina siisteiksi, vaikka sotku olisi  
muiden aiheuttamaa.

13. Jätteiden käsittely ja ympäristönsuojelu

• Älä tyhjäkäytä turhaan ajoneuvon moottoria. Kylmästä moottorista poistuu tyhjäkäynnissä erityisen paljon haitallisia aineita.
Moottorin käyttölämpötila saavutetaan nopeimmin ajon aikana.
Ympäristöä säästävä toiminta ei hyödytä ainoastaan luontoa
vaan myös kaikkia matkailuautoilijoita ja -vaunuilijoita.

13.2 Ajoneuvon poistaminen rekisteristä
Jos joskus tulevaisuudessa joudut lopullisesti luopumaan retkeilyautostasi ja toimittamaan sen kierrätykseen, on (käyttöohjeen
painoon menemisen ajankohtana) alustan valmistaja vastuussa
takaisinotosta.
HOBBY-retkeilyauto on siis otettava maksutta takaisin ja hyödynnettävä asiaankuuluvasti kattavan Fiat- kauppiasverkoston
kautta.

195

196

14. Tekniset tiedot

14. luku: Tekniset tiedot
14.1 Alustan tiedot
Hobby
malli

Sarja Tyyppi

Alusta

Moottori3)
Vakio

Pakokaasupäästöt

Vetolaite Sawiko2)

Chassis
Tyyppi

Turvavyö
Aguti

Vetokoukku- Vetokuula irrotettava
täydell.

Istumapaikat

FIAT Ducato X290
K60 Fs Vantana

K1

Ducato Light 115 PS (85 kW)

Euro 6

Hochdach L4H2 Boss C042A/C

30.955

Kiinteä

30.956

G2000 ASBC (Art. 118733)

4

K60 FT Vantana

K1

Ducato Light 115 PS (85 kW)

Euro 6

Hochdach L4H2 Boss C042A/C

30.955

Kiinteä

30.956

G2000 ASBC (Art. 118733)

4

K65 Es Vantana

K1

Ducato Light 115 PS (85 kW)

Euro 6

Hochdach L5H2 Boss C042A/C

30.955

Kiinteä

30.956

G2000 ASBC (Art. 118733)

4

K65 FT Vantana

K1

Ducato Light 115 PS (85 kW)

Euro 6

Hochdach L5H2 Boss C042A/C

30.955

Kiinteä

30.956

G2000 ASBC (Art. 118733)

4

kaikki mitat millimetreinä

kaikki painot kilogrammoina			

			
1) ilman ulkopeilejä
2) Vetokoukku on erikoisvaruste.										
3) FIAT: 2.3 Multijet 115 CV: 85 kW (115 HV); 2.3 Multijet 130 CV: 96 kW (130 HV); 2.3 Multijet 150 CV: 110 kW (150 HV); 2.3 Multijet 180 CV: 130 kW (177 HV)			
4) Moottorin ollessa 2.3 Multijet 130 CV, 2.3 Multijet 150 CV ja 2.3 Multijet 180 CV hinattava massa kasvaa 2 500 kilogrammaan

aat
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t.s.k.
[kg]

Sall. akselikuorma
edessä

Sall. akselikuorma
takana

Vetokuorm.
ilman
jarrua2)

Vetokuorm.
jarruilla2)

maks. sall.
aisapaino 2)

Maks.
kok.
vetopaino

Kok.
pituus

Korkeus

3300

1750

1900

750

20004)

100

5300

5998

2642

2050

1810

1790

4035

948

1015

3300

1750

1900

750

100

5300

5998

2642

2050

1810

1790

4035

948

1015

3500

1850

2000

750

100

5500

6363

2642

2050

1810

1790

4035

948

1380

3500

1850

2000

750

100

5500

6363

2642

2050

1810

1790

4035

948

1380

20004)
20004)
20004)

Leveys Raideväli Raide- Akseliväli Etu1)
edessä
väli
ylitys
takana

Takaylitys

197

198

14. Tekniset tiedot

14.2 Retkeilyautojen painoversiot
Hobby
malli

Sarja

Tyyppi

Alusta

Istuma- t.s.k.
paikat [kg]

Sall. akselikuorma
edessä

Sall. akselikuorma
takana

Vetokuorm.
ilman
jarrua 3)

Vantanan kokonaispainon lisääminen 3 500 kilogrammaan
K60 Fs

Vantana

K1

Ducato Light

4

3500

1850

2000

750

K60 FT

Vantana

K1

Ducato Light

4

3500

1850

2000

750

kaikki mitat millimetreinä		

kaikki painot kilogrammoina

1) Moottorin ollessa 96 kW (130 HV), 110 kW (150 HV) ja 130 kW (177 HV) hinattava massa kasvaa 2500 kilogrammaan
2) ilman ulkopeilejä
3) Vetokoukku on erikoisvaruste.

			

Retkeilyauton kokonaispainon lisääminen 3 500 kilogrammaan muutetun alustan, 1. taso, avulla (mahdollista vain
tehtaalla).

Vetokuorm.
jarruilla 3)

Maks. sall.
aisapaino 3)

Maks.
kok.
vetopaino

20001)

100

5500

100

5500

20001)
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Kok.
pituus

Korkeus

Leveys 1

Raideväli Raideväli Akseliväli Etuylitys Takaylitys
edessä
takana

5998

2642

2050

1810

1790

4035

948

1015

5998

2642

2050

1810

1790

4035

948

1015
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14.3 Ajoneuvon painot
Malli

Valmistussarja Alustan paino

Kuljettaja

Diesel
[kg]

Omapaino
[kg]

Perusvarustus

Ajokunt.
ajoneuvon
massa

Tekn. sall.
kokon.
paino

Kantavuus

FIAT Ducato X290
K60 Fs

Vantana

2549

75

69

2693

121

2814

3300

486

K60 FT

Vantana

2532

75

69

2676

121

2797

3300

503

K65 Es

Vantana

2651

75

69

2795

121

2916

3500

584

K65 FT

Vantana

2632

75

69

2776

121

2897

3500

603
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14.4 Retkeiluautojen renkaat ja vanteet
Kevyt alusta

Sarja
sall.
akselimassa
edessä

takana

Rengaskoko

Teräsvanne2)

Erikoistoive
Teräsvanteet

1)

Hobbymalli

Valmistussarja

t.s.k.
[kg]

Teräsvanne tai
aluvanne

Pyörien

K60 Fs

Vantana

3300 / 3500

1750 / 1850 1900 / 2000

215/70 R 15 CP

6 J x 15, ET 68

225/75 R 16 CP 6 J x 16, ET 68

5 / 71 / 118

K60 FT

Vantana

3300 / 3500

1750 / 1850 1900 / 2000

215/70 R 15 CP

6 J x 15, ET 68

225/75 R 16 CP 6 J x 16, ET 68

5 / 71 / 118

K65 Es

Vantana

3500

1850

2000

215/70 R 15 CP

6 J x 15, ET 68

225/75 R 16 CP 6 J x 16, ET 68

5 / 71 / 118

K65 FT

Vantana

3500

1850

2000

215/70 R 15 CP

6 J x 15, ET 68

225/75 R 16 CP 6 J x 16, ET 68

5 / 71 / 118

kiinnitys*

FIAT Ducato X290

1) 16”:n vanteita ei yhdistettynä 85 kW:n (115 HV) moottoriin
1)

16”:n renkaita ei yhdistettynä 3 000 kg:n teknisesti sallittuun kokonaispainoon

* pyöränpulttien lukumäärä / keskiöreikä / jakoympyrä						
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14.5 Renhgaspaineet

14.6 Jääkaappi SlimLine RMVOC90

Retkeilyauto
Rengas

Ilmanpaine (bar)

Liitäntäjännite:
Alusta

Camping-renkaat (CP)
215/70 R 15 CP

edessä: 5,0 takana: 5,5

FIAT

225/75 R 16 CP

edessä: 5,5 takana: 5,5

FIAT

Vakio- ja talvirenkaat (C)
215/70 R 15 C

edessä: 4,0 takana: 4,5

FIAT

225/75 R 16 C

edessä: 5,2 takana: 5,2

FIAT

12 V

Nimellisvirta:

3,5 A (12 V

Jäähdytysteho:

0 °C ... +12 °C

Bruttotilavuus::

90 l

Nettotilavuus:
Maksimikuormitus:
Energiankulutus (+5 °C sisälämpötilalla
+25 °C ulkolämpötilassa):
Ilmastoluokka:
Ympäristön lämpötila:
Ilmankosteus:
Jatkuva kallistus:
Melupäästöt:

)

88 l
35 kg
30 Ah/24 h
ST
+16 °C ... +38 °C
maks. 90 %
maks. 30°
42 dB(A)

Mitat (L x K x S):

1430 x 426 x 381 mm

Jääkaapin paino:

20 kg

Kompressorin paino:

6 kg

Jäähdytysainemäärä:

70 g

CO2-ekvivalentti:
GWP:
Tarkastus/sertifikaatit:
Jäähdytyskierto sisältää kylmäainetta R134a.
Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja
Ilmatiiviisti suljetulla laitteella

0,058 t
1430

1
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Index

A
Ajaminen 14
kaarreajo 15
peruuttaminen 16
renkaita säästävä 26
Ajokuntoisen ajoneuvon
massa 21
Ajoneuvon avaimet 34
Ajoneuvon tunnusnumero 18
Ajoneuvon valmistelut 10
Akun erotuskytkin 121
Alusta 18
Asuinosan akku 119
akun vaihtaminen 120
sijainti 119
Aurinkosuojaverho 59
E
Energiansäästö 15
Ensiapupakkaus 9
F
FI-suojakytkin 117
FrostControl 166
H
Hoito 183

ikkunat ja ovet 185
istuinten ja pehmusteiden
päälliset,
verhot 186
kalustepinnat 187
kokolattiamatto 187
muut osat 188
pesutila 187
PVC-lattia 187
Hyönteissuojaverho 39, 58
Hätävarustus 9
ensiapupakkaus 9
työkalut 10
varoituskolmio 9
I
Ikkunat 58
Istuimet
asuinosassa 64
Istumapaikat
kaavio 66
J
Jarrut 15, 182
Jätevesisäiliö 133
tyhjentäminen 135
Jääkaappi 168

K
Kaarreajo 15
Kaasu 139
Kaasujärjestelmä 144
Kaasujärjestelmä
lisäasennukset ja muutokset
141
poistokaasu 141
sulkuhanat ja venttiilit 146
säätimet ja venttiilit 142
tarkastaminen 141
Kaasulaitteiden tarkastaminen
141
Kaasuliesi 173
käyttö 174
Kaasun ulkoliitäntä 38, 152
Kaasupullokaappi 144
Kaasupullon vaihto 145
Kalusteovet 44
Kalustepinnat
hoito 187
Katsastus 10
Kattoilmastointilaite 175
Kattoluukut 61
Kuormaaminen 13, 19
Kääntöpöytä 50

moottorin ollessa käynnissä
120
Laturi
sijainti 122
Lieden käyttö 174
Lisälaitteet 23
Lisäpaino 22
Lisävarusteiden painot 178
Liukuoven sisäpuoli 37
Lumiketjut 27
Luukut
avaaminen ja sulkeminen 35
Lämmitys 153
Lämpöverho 61

L
Lataaminen

P
Painonuppi 48

M
Markiisi 44
N
Navigointi 128
O
Ovet ja luukut
sisäpuoli 46
Ovet
avaaminen ja sulkeminen 35
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Index

Paloturvallisuus 8
Pehmusteiden muuntaminen
vuoteeksi 52
Pelastuskortit 8
Perusvarustus 21
Peruuttaminen 16
Peruutusvideojärjestelmä 128
Perän tavaratila 20
Pesutila
hoito 187
Pihkatahrat 185
Pikitahrat 185
Pimennysjärjestelmä
ohjaamo 60
Poistokaasu 141
Polkupyöräteline 43
Polttoaineen täyttöliitäntä 41
Porrasaskelma 41
Profiilin syvyys 28
Puhdasvesisäiliö 131
tyhjentäminen 134
Pysäköiminen 16
Pysäköintipaikan valinta 16
Pöydät 50
R
Rekisteröinti 10
Rengaspaine 27
Rengaspaineet 202

Renkaanvaihto 30
Renkaat 26
S
Satelliittilaite 176
Sisäänkäynti 34
Sulakejärjestys 123
Suojukset 40
Sähköjärjestelmä 114
Sähköjärjestelmä
suojaus 121
Sähköjärjestelmä
turvaohjeet 67
Sähköjärjestelmä
sulakkeet 116
Sähkölaitteiden vaihtokytkentä 17
T
Tahattoman liikkeellelähdön
estäminen 16
Takaovet 37
Takavalojen lamppujen vaihtaminen 182
Taloudellinen ajo 15
Talvikäyttö 190
ilmanvaihto 190
Talvirenkaat 27
Talvitauko 188

perusajoneuvo 188
sisätilat 189
säiliöt 189
Tankkaus 16
Taukolämmitin 167
Teknisesti sallittu
kokonaismassa 21
TFT-ohjauspaneeli 69
Turvavyöt
asuinosassa 65
Tuuletus 183
TV-teline 49
TV-yksikkö 125
U
Ulkopintojen puhdistus 184
kiillotus 185
vahaus 185
Ulkopistorasia 126
Ulospäin aukeavat ikkunat 57
USB-latauspistorasia 125
V
Vaihtoventtiili 148
Vanteet 29
Varoituskolmio 9
Veden lämmittäminen 133
Vedentäyttöliitäntä 40
Venttiilit 142

Verkkoliitäntä 115
Vuoteiksi muuntaminen 52
W
WC
kasetin tyhjentäminen 139
käyttö 136
WC:n luukku 39
Y
Ympäristö 192
jätehuolto 194
jätevesi 193
jätteet 194
taukopaikat 194
WC-jätteet 193
Ympäristönsuojelu 192
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Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
D-24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de

