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1. Johdanto

Onnea Sinulle, uuden HOBBY-matkailuauton omistaja!
Meitä HOBBYlla innostaa asiakkaidemme luottamus. Se myös velvoittaa meitä vuosi vuodelta
kehittämään matkailuajoneuvojamme uusien ideoiden ja teknisten parannusten avulla, unohtamatta pieniä mutta tärkeitä yksityiskohtia. Täydellisesti varustellut ja huolellisesti viimeistellyt
mallimme tarjoavat upeat puitteet niille vuoden parhaille päiville.
Vaikka olisit jo kokenut automatkailija, ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti läpi. Kun osaat
käsitellä teknisiä laitteita oikein, vältät vauriot ajoneuvossa ja sen varusteissa sekä huolehdit
ajomukavuudestasi. Osaat myös pitää autostasi hyvää huolta ja siten säilyttää sen jälleenmyyntiarvon korkeana.
Jos et löydä tästä käyttöohjeesta apua ongelmaasi, voit kääntyä paikallisen HOBBY-kauppiaasi
puoleen. Asiantunteva HOBBY-kauppiaasi opastaa sinua matkailuautosi käytössä ennen ensimmäistä matkaasi ja auttaa jatkossa huoltoon ja korjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Käytössäsi on
koko Euroopan laajuinen kauppiasverkostomme, joten et jää pulaan ulkomaillakaan.
Toivotamme Sinulle ja matkaseurueellesi rentouttavia reissuja ja hyviä HOBBY-hetkiä!

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

1. luku: Johdanto
1.1 Yleistä
Matkailuautoja kehitetään jatkuvasti paremmiksi. HOBBY pidättää itselleen oikeuden muutoksiin varusteissa, muodossa 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-matkailuautosi edustaa alan viimeisintä tekniikkaa ja on
voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukainen. Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta henkilövahingot tai matkailuautoun
vaurioituminen ovat mahdollisia, jos käyttöohjeen turvaohjeita tai
matkailuautoon kiinnitettyjen tarrojen varoituksia ei noudateta.

Huomautamme nimenomaisesti, ettemme vastaa vaurioista ja toimintahäiriöistä, jotka johtuvat tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.
• Matkailuautoa tulee käyttää ainoastaan sen ollessa
teknisesti täysin kunnossa.
• Anna asiantuntijan korjata heti viat, jotka vaikuttavat ihmisten tai matkailuauton turvallisuuteen.
• Jarruja ja kaasulaitteita saa tarkastaa ja korjata vain valtuutettu ammattilainen.
• Ilmoitettuja tarkastus- ja katsastusaikoja on noudatettava.

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. Matkailuautosi
takuuilmoituksesta huolehtii Hobby-sopimuskumppanisi.

1. Johdanto

HOBBY antaa matkailuautolle kauppiaasi kautta 5 vuoden
tiiviystakuun takuuehtojen mukaisesti. Huoltovälien noudattaminen ja säännöllisesti toistettava huolto on edellytys takuun hyödyntämiselle. Huollon toteuttaa valtuutettu
Hobby-erikoisliike, joka myös dokumentoi huollon Hobbytakuuvihkoseen. Lisäksi erikoisliike ilmoittaa suoritetusta
tarkastuksesta Hobbylle.
Vuotuiset tiiviystarkastukset ovat maksullisia. Jos tiiviystarkastusia ei ole tehty vuosittain takuuehtojen mukaisesti,
oikeus 5 vuoden tiiviystakuuseen raukeaa.

1.2 Käyttöohjeen rakenne
Tässä käyttöohjeessa selvitetään matkailuauton käyttöä
seuraavasti:
Tekstit ja kuvat
Tekstit, joissa viitataan kuviin, on sijoitettu kuvien välittömään
läheisyyteen.
Kuvien yksityiskohdat (tässä: sisäänkäynti) on merkitty
sijaintinumeroilla j.
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Yksityiskohtien sijainti merkitty numeroilla
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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 matkailuauton ja varusteiden moitteettoman
toiminnan. Ota huomioon, että kuvauksesta poikkeavat seikat
ovat mahdollisia erilaisten varustusten takia.

Varoitukset
Varoituksilla kiinnitetään huomio vaaroihin, joiden huomioimatta jättäminen voi aiheuttaa aineellisiavahinkoja tai
jopa tapaturmia.

Ympäristövinkit
Ympäristövinkeissä esitetään mahdollisuuksia vähentää
ympäristön kuormitusta.

Erikoisvarustelut
Olet valinnut matkailuauton, 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
Matkailuautojen korkea turvallisuus- ja laatutaso taataan jatkuvalla kehitystyöllä. Silloin tällöin tästä saattaa seurata, että ajoneuvo
poikkeaa kuvauksesta. Tämä on kuitenkin harvinaista.

1. Johdanto
2. Turvallisuus

2. luku: Turvallisuus
2.1 Käyttötarkoitus
Matkailuvaunu 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.
Matkailuautoa ei saa käyttää kaupalliseen henkilöiden/eläinten
ja/tai tavaroiden kuljetukseen. Tieliikenteessä matkailuauto 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 matkailuvaunun teknisesti sallittu kokonaispaino ja sallittu akselimassa / sallitut akselimassat ylity.
Matkailuvaunun kaikki muu kuin tässä kuvailtu käyttö on kielletty
eikä sitä voida pitää tarkoituksen mukaisena.

2.2 Yleistä
• Matkailuautoa 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 Perusmatkailuvaunujen renkaat ja matkailuautoille.
Ajoneuvon sisä- ja ulkopuolelle on kiinnitetty varoitus- ja
ohjetarroja. Niiden tarkoitus on lisätä turvallisuutta, eikä
niitä saa poistaa.
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2.3 Paloturvallisuus

Esimerkki pelastuskortista

Pelastuskortit
Häikäisysuojan takana pitäisi olla aina ajoneuvon pelastuskortti.
Pelastuskortin saat tarvittaessa sopimuskumppaniltasi. 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
• Lapsia tai valvontaa vaativia henkilöitä ei saa jättää 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.
• Kaasupullot, joita ei voi poistaa ajoneuvosta, on jäähdytettävä
vedellä.
• Katkaise sähkövirran syöttö.

2. Turvallisuus

• Varoita muita ja kutsu palokunta.
• Ryhdy itse sammutustoimiin vain, jos se on mahdollista vaaratta.

Savuhälytin

• Ota savuhälytin käyttöön irrottamalla paristosta suojakalvo ja
asettamalla paristo hälyttimeen.
• Testaa savuhälyttimen toiminta testipainikkeen avulla.
Tutustu myös laitteen valmistajan käyttöohjeeseen. Lisätietoja pariston käytöstä ja vaihtamisesta saat lu-vusta 12
Huolto ja hoito.
Savuhälytin ei estä tulipaloja eikä sammuta niitä. Se antaa
asianmukaisesti käytettynä ainoastaan mahdollisesti ratkaisevat lisäsekunnit, joiden aikana voi pelastautua ja hälyttää
pelastuspalvelun.

Savuhälytin

Matkailuauto on varustettu kattoon sijoitetulla, patterikäyttöisellä
savuhälyttimellä. Jos ajoneuvossa muodostuu savua, kuuluu
kovaääninen hälytys, joka varoittaa siellä olijoita mahdollisesta
tulipalosta.
Savuhälyttimeen asennetun 9V:n pariston oma virransyöttö
takaa, että savuhälytin toimii riippumatta matkailuvaunun sähköjärjestelmästä ja on toiminnassa myös vaunun virransyötön
ollessa katkaistuna.
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2.4 Varusteet
2.4.1 Hätävarustus
Jotta olisit valmistautunut mahdollisiin hätätilanteisiin, sinulla on
aina oltava mukana seuraavat kolme pelastustarviketta ja sinun on
tutustuttava niiden käyttöön.

Ensiapupakkaus
Ensiapupakkauksen on oltava aina helposti saatavilla ja sillä on
oltava matkailuautossa vakiopaikka. Ensiapupakkauksesta poistetut/käytetyt tarvikkeet on välittömästi korvattava uusilla. 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.
- 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
- sammuu moottoritien pientareelle onnettomuuden tai teknisen
vian vuoksi ja muiden varoittamiseksi on asetettava pientareelle varoituskolmio.

100 m

Varoituskolmion ja matkailuauton vähimmäisetäisyys

Varoituskolmio
Myös varoituskolmion on oltava aina helposti saatavilla ja sillä
on oltava matkailuautossa vakiopaikka, mielellään ensiapupakkauksen yhteydessä.
Hätätilanteessa
• Aseta varoituskolmio vähintään 100 metrin päähän
ajoneuvosta/onnettomuuspaikasta.
Myös varoituskolmion on oltava aina helposti saatavilla ja
sillä on oltava vakiopaikka vetoautossa/matkailuvaunussa,
mielellään samassa paikassa ensiapupakkauksen kanssa.
Matkailuautoissa, joiden sallittu kokonaismassa on 3,5 t tai
enemmän, on lisäksi pidettävä mukana varoitusvilkku. Jos
sallittu kokonaismassa on 4 t tai enemmän, mukana on oltava
myös vähintään 2 kiilaa (kumpikaan ei sisälly toimitukseen).

2. Turvallisuus

Rekisteröintiä varten tarvitaan seuraavat asiakirjat:
- Rekisteröintitodistuksen osa II ja/tai vaatimustenmukaisuustodistus (Certificate of Conformity, CoC)
- Sähköinen vakuutustodistus / vakuutusnumero
- Henkilötodistus
- Mahdollisesti rekisteröintivaltakirja
- Tarvittaessa lupa ajoneuvoveron suoraveloitukseen

Katsastus (Saksa)
Työkalupakki

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

2.5 Ennen ajoa
2.5.1 Ennen ensimmäistä ajoa huomioitavaa
Rekisteröinti (Saksa)
Kaikki yleisillä teillä ajettavat ajoneuvot on rekisteröitävä.
Tämä koskee myös uutta matkailuautoasi. Rekisteröintiä haetaan
paikallisessa katsastustoimipaikassa.

Matkailuauton, jonka sallittu kokonaismassa on korkeintaan 3,5
tonnia, ensimmäinen määräaikaiskatsastus on suoritettava, kuten
henkilöautojen kohdalla, kolmen vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen kahden vuoden välein. Painoltaan 3,5–7,5
tonnin matkailuautot on ensirekisteröinnin jälkeisinä kuutena
ensimmäisenä vuotena vietävä katsastukseen kahden vuoden
välein. Tämän jälkeen katsastus on tehtävä joka vuosi.
Katsastuksen voi suorittaa virallisesti valtuutettu katsastustoimisto.
Jokaisen katsastuksen yhteydessä on esitettävä seuraavat:
- Rekisteröintitodistuksen osa I
- Kaasulaitteiston voimassa oleva tarkastustodistus. Ensimmäisen todistuksen saat kauppiaaltasi.

11

12

2. Turvallisuus

Ajoneuvoon tehtävät muutokset, jotka kuuluvat ajoneuvolain
sovellusalaan, ovat luvanvaraisia.
Otathan ulkomailla selvää mahdollisesti sovellettavista
kansallisista määräyksistä, jotka liittyvät matkailuautosi rekisteröintiin ja katsastukseen.
Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai ongelmia, HOBBY- kauppiaasii on aina valmis auttamaan.
• Ensimmäisen ajon aikana kiristä rengasmutterit 50 km:n
jälkeen.
• Ennen kuin täytät polttoainesäiliön, kytke kaasukäyttöiset
laitteet pois päältä.

varas-tointipaikkaansa.
• 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 matkailuvaunusi täyttää
liikenneturvallisuuden kaikki edellytykset.

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 paikoilleen tuulilasin ja ohjaamon sivuikkunoiden pimennysverhot tai irrota ne ja pakkaa säilytyspaikkaan
(mallin mukaan), irrota tarvittaessa lämpöverho* ja laita se

Valmistele ajoneuvo ennen ajoa!

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

2. Turvallisuus

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

Ohjaamo
Tärkeää muistaa
• Säädä istuin oikeaan asentoon.

Sisätilat
Valmistelut sisätiloissa
• Sulje asuinosan kaikki ikkunat ja kattoluukut ja lukitse ne
paikoilleen.
• Järjestä irtotavarat säilytyslokeroihin.
• Varmista ennen matkaa, että painavat ja/tai kookkaat
esineet (esim. TV, juomakorit) ovat turvallisessa paikassa
eivätkä pääse liikkumaan (ks. myös luku 3. 3 ”Kuormaus”).
• Kytke jääkaappi 12V:n käytölle (Poikkeus: Kun jääkaappi on
automaattikäytöllä, laite valitsee itsenäisesti sopivimman
energiamuodon).
• Varmista, etteivät mitkään nesteet, myöskään jääkaapista,
pääse valumaan ulos.
• Sulje yksittäisten kaasulaitteiden pikasulkuventtiilit, lukuun

•
•
•
•
•
•

•
•

ottamatta lämmityslaitteen sulkuventtiiliä, jos ajoneuvo on
varustettu ajon aikaiseen käyttöön tarkoitetulla paineensäätimellä (esim. Control CS).
Sulje tiukasti ovet (myös jääkaapin ovi), laatikot ja luukut
(sulje tarvittaessa keittiön laatikoiden keskussalpa).
Varmista pöytä ja laske se alas, mikäli mahdollista.
Jos autossa on alaskäännettävä vuode, käännä se ylös.
Lukitse tarvittaessa TV-teline* paikalleen, irrota TV*, mikäli
mahdollista, ja sijoita se turvalliseen paikkaan.
Sammuta sisätilojen valot.
Avaa ohjaamon pimennysverhot kokonaan ja lukitse ne
paikoilleen tai irrota verhot ja sijoita säilytyspaikkaan (mallin
mukaan).
Irrota tarvittaessa lämpöverho* ohjaamosta.
Lukitse suihkuovet tarvittaessa paikoilleen.
Älä ylikuormita ajoneuvoa! Noudata ehdottomasti matkailuauton sallittuja akselimassoja, teknisesti sallittua kokonaismassaa sekä sallittua korkeutta, leveyttä ja pituutta.
Kuljeta kaasupulloja ainoastaan niille tarkoitetussa kaasupullokaapissa hihnoilla kiinnitettyinä.
Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Älä koskaan peitä
kiinteitä ilmanvaihtoaukkoja (kattoluukkuja, joissa on ilmanvaihtoaukot, tai kattotuuletusventtiilejä). Älä anna lumen tai
lehtien tukkia ilmanvaihtoaukkoja – tukehtumisvaara.
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Luvussa 14 ”Tekniset tiedot” ilmoitettu lisäkuorma on määritetty
olettaen, että raikasvesisäiliö on täytetty 10-prosenttisesti. Suosittelemme, että raikasvesisäiliöstä lasketaan ennen ajoa vettä
pois niin, että ajonaikainen täyttö on 10 litraa (ks. luku 8 ”Vesi”).

• Varmista, että polkupyörät on lukittu paikoilleen pyörätelineeseen* eivätkä pääse liikkumaan, ja huolehdi siitä, etteivät ne peitä ajoneuvon valoja. Käännä kuormaamattomat
pyörätelineet ylös ja lukitse paikalleen (katso luku 5.6).

Kirjoita kaikki tärkeät mitat ja painot muistilapuille ja sijoita
ne näkyville paikoille asuinosaan ja ohjaamoon.

Ulkopuoli
Kulje ajoneuvon ympäri ja saata se ajokuntoon seuraavilla toimilla:
Ajoneuvon valmistelut
• Nosta porrasaskelma sisään.
• Taita tarvittaessa takanurkkatuet* ylös
• Kelaa markiisi* tarvittaessa sisään ja laita kampi paikalleen
autoon.
• Sulje ja lukitse sisäänkäynti ja säilytystilojen luukut.
• Sulje jätevesisäiliön laskuhana.
• Kytke etuteltan valo pois päältä.
• Kiinnitä kaasupullot paikoilleen.
• Laske tarvittaessa satelliittivastaanotin alaasentoon.
• Irrota 230V:n verkkoliitäntäjohto vaunun ulkopuolella
olevasta pistorasiasta.

*

Ota huomioon ajokäyttäytymisen erityispiirteet!

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

2. Turvallisuus

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.
• 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.

Ajaminen
Tutustu matkailuautoon tekemällä koeajo tai suorittamalla turvallisuuskoulutus ennen ensimmäistä pitkää matkaa. Harjoittele
myös peruuttamista. Perusajoneuvo on itse asiassa kuorma-auto;
mukauta ajotapasi tähän seikkaan.
Huomioitavaa:
• Älä aliarvioi matkailuauton pituutta. Suuret ajoneuvot voivat
suhteellisen pitkän takaylityksen takia poiketa ajouralta, ja
huonoissa olosuhteissa perä voi koskettaa maata.
• Ole varovainen ajaessasi pihoihin ja porteista.

• Matkailuauto saattaa huojua hieman sivutuulessa sekä
jäisellä tai märällä pinnalla.
• Jos auto heiluu, jarruta varovasti mutta voimakkaasti auton
vakauttamiseksi.
• Jos auto pyrkii heilumaan, älä koskaan kiihdytä.
• Mukauta ajonopeus tie- ja liikenneolosuhteisiin.
• Vältä ajamasta alamäet ylämäkiä nopeammin.
• Pitkät, loivat alamäet voivat olla vaarallisia. Mitauta nopeutesi
alausta sakka siten, että hätätapauksessa voit vielä lisätä
vauhtia vaarantamatta muita tienkäyttäjiä.
• Kuorma-autoja ja linja-autoja ohitettaessa saattaa syntyä imu.
Kevyt vastaohjaus korjaa tämän vaikutuksen.
• Aja ennakoivasti ja pidä pidemmillä matkoilla säännöllisesti
taukoja.

Kaarreajo
Matkailuauto alkaa korkeutensa takia huojua helpommin kuin
henkilöauto.
Huomioitavaa:
• Ällä aja kaarteisiin liian kovalla vauhdilla!
• Kun käännyt, aja kaarre hieman suurempana.
• Ota huomioon, että matkailuauton perä poikkeaa mallista
riippuen hieman ajouralta.
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Taloudellinen ajo

Peruuttaminen/Pysäköiminen

Matkailuautosi moottoria ei ole tarkoitettu jatkuvaan täydellä
teholla ajamiseen.

Matkailuautosi on selvästi henkilöautoa suurempi.

Huomioitavaa:
• Älä aja kaasu pohjassa!
• Viimeiset 20 km/h ennen huippunopeutta kuluttavat jopa
50 % enemmän polttoainetta.

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.

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

Polttoaineen tankkaus
Matkailuautoon on asennettu laitteita, jotka toimiessaan
synnyttävät liekin.
Huomioitavaa:
• Kytke kaikki kaasulaitteet (lämmitys, liesi, jääkaappi jne.)
pois päältä!
• Sulje matkapuhelin!
• Tankkaa ainoastaan dieselpolttoainetta ja kaada
AdBlue-liuosta tarkoitukseen varattuihin täyttöaukkoihin
valmistajan käyttöohjeen mukaisesti.
• Varo täyttämästä vahingossa raikasvesisäiliötä
polttoaineella.

2. Turvallisuus

2.7 Ajon jälkeen

Jos lämpötila on 0° C tai alempi, vedä käsijarrua korkeintaan
kevyesti ja laita ehdottomasti vaihde päälle, jottei jarru jäädy
kiinni.

Pysäköintipaikan valinta
Huomioitavaa:
• Jos mahdollista, arvioi pysäköintipaikka päivänvalossa.
• Valitse mahdollisimman vaakasuora pysäköintipaikka.
• Tarkista vaakasuora asento sisäänkäynnin kohdalta
(tärkeää jääkaapin toiminnan kannalta).
• Tasaa auton kallistus asettamalla pyörien alle sopivia lautoja
tai kiiloja.

Ajoneuvon tahattoman liikkeellelähdön
estäminen
Toimi näin:
• Kytke vaihde päälle (ei talvella, koska jäätymisvaara!).
• Vedä käsijarru päälle.
• Käännä tarvittaessa takanurkkatuet* auki.
• Käännä takanurkkatuet* vain niin pitkälle ulos, että akseli
kantaa osan painosta.
• Jos pohja on pehmeä, aseta takanurkkatukien* alle alustat.
• Käytä tarvittaessa aluskiiloja (eivät sisälly toimitukseen).

*

Älä tasaa korkeuseroja takanurkkatuilla .
Varo vapauttamasta käsijarrua vahingossa kääntäessäsi
kuljettajan istuinta.

Virtaa kuluttavien laitteiden vaihtokytkentä
Huomioitavaa:
• Avaa kaasupullon pääsulkuventtiili ja tarvittavien kaasulaitteiden sulkuventtiilit.
• Kytke jääkaappi tarvittaessa 12V:n käytöltä kaasukäytölle tai
230V:n käytölle, sillä moottorin ollessa sammutettuna 12V:n
käyttö kytkeytyy pian automaattisesti pois päältä (poikkeus:
Automaattikäytöllä laite kytkeytyy itsenäisesti).

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

Tarkista siksi ennen jokaista käyttöä vesijohtojen ja raikasvesisäiliön 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.

Perusajoneuvon
tunnusnumero Fiat

Perusajoneuvon
tunnusnumero Citroën

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
perusajoneuvon tehdaskilvessä ja Hobby-tehdaskilvessä (oikeanpuoleisessa B-pylväässä oven lukkopesän yläpuolella).
Pidä FiN-numero aina saatavilla, jos haluat kysyä jotain tai vierailla
sopimuskumppanisi luona.

3. Alusta

Tehdaskilpi
1
2

Ajoneuvoon on aina asennettu kaksi tehdaskilpeä, ensimmäisen hyväksyntätason (perusajoneuvo) ja toisen hyväksyntätason (Hobby). Matkailuauton rekisteröinnin kannalta
ratkaisevat ovat toisen hyväksyntätason tehdaskilvessä
olevat tiedot.

3
4
5
6

3.3 Kuormaus
3.3.1 Yleistä

7
8

Hobby-tehdaskilpi
1
2
3
4
5
6
7
8

Hyväksyntätodistuksen numero
Valmistajataso
Ajoneuvon tunnusnumero
Sallittu kokonaismassa
Sallittu yhdistelmän massa
Sallittu akselimassa akseli 1
Sallittu akselimassa akseli 2
Sallittu akselimassa akseli 3
Tehdaskilpeä ei saa poistaa eikä muuttaa.
Hobby-tehdaskilven vieressä on lisätarra, jossa on HobbyWohnwagenwerkin osoite. Älä irrota tätä tarraa! Ilman tätä
tarraa ajoneuvon tyyppihyväksyntä raukeaa.

Kuormattaessa huomioitavaa
• Jaa kuorma tasaisesti matkailuvaunun oikealle ja vasemmalle
puolelle. Painavat tai isokokoiset esineet kuuluvat alhaalla
oleviin säilytyslokeroihin ja akselin läheisyyteen.
• Älä koskaan kuormaa matkailuautoa takapainoisesti, sillä se
vaikuttaa kielteisesti ajokäyttäytymiseen.
• Älä koskaan kuormaa matkailuautoa takapainoisesti, sillä se
vaikuttaa kielteisesti ajokäyttäytymiseen.
• Mitä alempana matkailuauton 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.
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• Varmista, etteivät sälepohjat ja patjat (esim. lasten kerrosvuoteen alaosa) pääse liikkumaan matkan aikana.

Talli (ei kaikissa malleissa)
Ota tallia kuormatessasi huomioon sallitut akselipainot ja teknisesti sallittu kokonaismassa. Jaa kuorma tasaisesti ja estä sen
liikkuminen. Liian suuret pistekuormat vaurioittavat lattiapäällystettä.
Kaikki varusteet, joita kuljetetaan tallissa, on kiinnitettävä paikalleen kiinnityslenkeillä ja tarkoitukseen sopivilla kiinnityshihnoilla.
• Perätavaratilan suurin sallittu kuormitus on 200 kg.
• Sallittua taka-akselikuormaa ei missään tapauksessa saa
ylittää.
• Jos talli on kuormattu täyteen, ajokäyttäytyminen heikkenee huomattavasti etuakselin kuormituksen keventymisen
takia.
• Tarkista aina ennen ajoa, että kiinnityslenkit ovat tiukasti
paikoillaan.
• Tallissa 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.

3.3.2 Matkailuautojen massojen määritelmät
Matkailuautojen 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 (Fiat, Citroën).
Tämän massan kohdalla otetaan huomioon erityiset käyttöedellytykset, jotka perustuvat matkailuauton rakenteeseen ja siitä
johtuvaan suorituskykyyn, kuten materiaalin lujuuden tai akselin ja renkaiden kantokyvyn kaltaiset tekijät. Tätä massaa ei
turvallisuussyistä saa missään tapauksessa ylittää.
2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa
Ajokuntoisen ajoneuvon massa vastaa tyhjän ajoneuvon mas-

3. Alusta

saa, johon sisältyvät voiteluaineet, työkalut, vararengas (mahdollisesti renkaantiivistyspakkaus), polttoaine (90 %), AdBlue,
lisäakku, kaikki tehtaalla asennetut vakiovarusteet sekä 75 kg
kuljettajan osalta. Tähän lisätään 10-prosenttisesti täytetyn raikasvesisäiliön massa sekä täysi kaasupullo. Seuraavassa luettelossa massat on esitetty yksityiskohtaisesti:

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

1
5
11

yhteensä:
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b) Nesteet
10 % 100 litran raikasvesisäiliöstä:
10 litran lämminvesivaraaja (lämmitys):

10
10

Perusvarustus yhteensä:

36 kg

3. Lisävarusteet/Erikoisvarusteet
Niiden varusteiden massa, jotka asennetaan matkailuautoon
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/Lisäkuorma
Teknisesti sallitun kokonaismassan ja ajokuntoisen ajoneuvon
massan välinen erotus, johon on lisätty matkustajien massa ja lisävarusteiden massa.
6. Vähimmäishyötykuorma
Hyötykuorman on vastattava vähintään kaavan
10 x (n + L) arvoa, kun
n - matkustajien enimmäismäärä ilman kuljettajaa
L - asuinosan kokonaispituus metreinä
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Vähimmäishyötykuormaan lasketaan esineet, jotka käyttäjät
voivat ottaa mukaan matkailuautossa 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.

Vetokoukku

3.4 Vetokoukku *
Suurin sallittu kokonaispaino, vetokuorma ja aisapaino ovat
taulukossa ”tekniset tiedot” kappaleessa 14.
Ota huomioon matkailuauton sallittu aisapaino, hinattava
massa, yhdistelmän massa ja taka-akselikuorma, erityisesti
kuormatessasi tallia.
Vetokoukun ja auton taakse asennettavan tavaratelineen
(esim. pyöräteline) samanaikainen käyttö on kielletty.
Auton ja perävaunun välissä ei saa oleskella, kun matkailuautoa siirretään perävaunun kiinnittämiseksi tai irrottamiseksi.
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Perusajoneuvon valmistajan ehtojen ja vetolaitteen 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
•
•
•
•

Anna HOBBY-maahantuojasi asentaa lisälaitteet.
Vie matkailuautosi 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 vetokoukun, moottoripyörätelineen, ilmajousituksen ja/tai ylimääräisten lehtijousien rekisteröinti on
pakollista.
Ota huomioon, että voit ottaa matkailuautoon vähemmän
kuormaa, jos siihen on asennettu lisälaitteita.
Noudata myös luvussa 11 Varusteet annettuja ohjeita.
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Kojelaudassa olevassa valintavivussa on seuraavat asennot:
- D: eteenpäinajovaihteen valinta
- N: neutraalin asennon valinta (tyhjäkäynti)
- R: peruutusvaihteen valinta
- P: ajoneuvon pysäköinti.
Automaattinen
Ajotilassa ohjausmoduuli valitsee vaihteet eri ajo-olosuhteiden
eli nopeuden, kuorman ja kaltevuuden mukaan.

3.6 Automaattivaihteisto* (Fiat)
Matkailuautosi voidaan tilauksesta varustaa täysautomaattisella
9-vaihteisella muunninvaihteistolla, jossa on käyttötavat automaattinen ja manuaalinen.
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.

Manuaalinen
Kun vaihdetta vaihdetaan usein tai olosuhteet ovat erityisen
vaikeat (esim. rinteessä), manuaalinen käyttötapa mahdollistaa
pienemmän vaihteen pitämisen päällä: parempi teho ylä- ja alamäessä. Ei ylikuumenemista.
• Tämä käyttötila aktivoidaan työntämällä vipua ensin vasemmalle ja sitten eteen- ja taaksepäin – nyt voit vaihtaa
vaihteita.
Kick Down
Kun kaasupoljinta painetaan äkkiä voimakkaasti, esimerkiksi ohitustilanteessa, valitaan pienempi vaihde kiihdytyksen helpottamiseksi.

3. Alusta

Ajotilan säätö (Drive Mode)
Voit valita kolmen erilaisen ajotilan väliltä:
- Normaali
- Power (kuorman ollessa täynnä ja jyrkissä alamäissä)
- Eco (ajo moottoritiellä matkanopeudella)
- Vaihteiston elektroniikka optimoi olosuhteisiin nähden
sopivimman vaihteen valitussa ajotilassa.
- Valittu ajotila näkyy kojelaudan merkkivaloissa.
- Käynnistyksen jälkeen järjestelmä on aina asetettu normaalitilaan.

Ajoneuvosta ei saa koskaan poistua, kun se on jouto-käyntiasennossa (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 automaattivaihteiston 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 valmistajan luvalla.
• Tarkista säännöllisesti rengasprofiilin tasainen kuluminen,
profiilin syvyys ja se, ettei renkaissa ole ulkoisia vaurioita.
• Käytä aina samanlaisia ja samaan käyttöön tarkoitettuja
renkaita (kesä –tai talvirenkaita).
• Aja uudet renkaat varovasti sisään noin 100 km:n matkalla,
jotta niihin kehittyy täydellinen 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
16''

Rengasmutterit

Kiristysmomentti

M16 x 1,5 x 32

180 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-matkailuautoosi 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.
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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
Tarkasta kaikkien renkaiden (myös vararenkaan) paine noin neljän
viikon välein ja ennen pitkiä matkoja.
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.
Profiilin vähimmäissyvyys takaa vain minimaalisen ajoturvallisuuden! Suosittelemme seuraavien rajojen huomioimista:
Turvallinen profiilisyvyys kesällä: 3,0 mm
Turvallinen profiilisyvyys talvella: 4,0 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 14 lukku
”Tekniset tiedot, Rengaspainearvot” sekä perusajoneuvon
käyttöohjeeseen.

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, profiilin syvyydestä 		
riippumatta.
• Vältä voimakkaita iskuja jalkakäytävän reunoja, kuoppia
tai muita esteitä vasten.
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4.5 Vanteet
Käytä ainoastaan ajoneuvon rekisteriotteseen merkittyjä vanteita.
Muutokset ovat mahdollisia ainoastaan valmistajan luvalla.

DOT-numero

Renkaiden ikä
Renkaiden ei pitäisi olla vanhempia kuin kuusi vuotta. Materiaali haurastuu pitkien seisontaaikojen ja vanhenemisen myötä.
Nelinumeroinen DOT-numero renkaan kyljessä (tarkista tarvittaessa sisäpuolelta) ilmoittaa valmistuspäivän. Kaksi ensimmäistä
numeroa ilmoittavat valmistusviikon, kaksi viimeistä valmistusvuoden.
Esimerkki:
DOT 2021 tarkoittaa viikkoa 20 valmistusvuonna 2021.
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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. Jos ajoneuvossa on automaattivaihteisto*,
aseta valintavipu asentoon ”P”
• Aseta tarvittaessa kiilat eteen ja taakse ehjän renkaan kohdalle varmistaaksesi, että auto pysyy paikallaan.
Renkaanvaihto
• Jos maa on pehmeä, aseta tunkin alle tukeva alusta, esim.
puulauta.
• Aseta tunkki sille tarkoitettuihin kiinnityskohtiin.
• Löysää rengaspultteja rengasavaimella kierroksen verran
mutta älä irrota vielä enempää.
• Nosta ajoneuvoa, kunnes pyörä on 2–3 cm maan yläpuolella.
• 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 poista se.
• Kiristä pyöränpultit avaimella tasaisesti. Pyöränpulttien kiristysmomentin ohjearvot löydät perusajoneuvon valmistajan
toimittamasta käyttöoppaasta (tai luvussa 4.1).
Pyörän vaihdon jälkeen on tarkastettava pyöränpulttien kireys
50 km:n ajon jälkeen. Kiristä pultit tarvittaessa.
Tunkin saa asettaa ainoastaan tarkoitukseen varattuihin kiinnityskohtiin (ei kuulu toimitukseen)! Jos tunkki
asetetaan johonkin muuhun kohtaan, voi seurauksena
olla ajoneuvon vaurioituminen tai tapaturma ajoneuvon
pudotessa maahan!
Tunkki on tarkoitettu ainoastaan renkaanvaihtoon. Sitä
ei saa käyttää ajoneuvon alla suoritettaviin huoltotöihin!
Hengenvaara!
Takanurkkatuet* eivät toimi tunkkina!

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.
Tiivistysnesteessä on säilyvyydestä kertova päiväys. Muista
tarkistaa se ennen käyttöä. Vanhentunut neste ei takaa
moitteetonta tulosta.
Renkaiden pikatiivistyspakkauksen käyttö kuvataan mukana
toimitetussa käyttöohjeessa.

Renkaiden pikatiivistyspakkaus

4.7 Renkaiden pikatiivistyspakkaus
Matkailuautossasi ei ole vararengasta vakiovarusteena. Sen sijaan
autossa on renkaiden pikatiivistyspakkaus.
Renkaiden pikatiivistyspakkausta ei saa käyttää, jos rengas on
vaurioitunut siksi, että on ajettu rengas tyhjänä. Jos pyöränvanne
on vaurioitunut (kehä vääntynyt niin, että ilmaa vuotaa ulos), korjaaminen ei ole mahdollista. Renkaiden pikatiivistyspakkauksen
avulla voit tiivistää pieniä reikiä (halkaisija enint. 4 mm) etenkin
renkaan kulutuspinnassa. Vieraita kappaleita, kuten ruuveja tai
nauloja, ei poisteta renkaasta.

Pidä kompressori käynnissä korkeintaan 20 minuuttia kerrallaan. Muuten se voi ylikuumentua.
Renkaiden pikatiivistyspakkauksen avulla ajoneuvo voidaan
saada käyttökuntoon vain väliaikaisesti. Ammattilaisen on
kuitenkin mahdollisimman pian tarkastettava ja korjattava
rengas.
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5. luku: Ulkopuoliset rakenteet
5.1 Ilmanvaihto

2

Huomioitavaa:Matkailuauton oikea ilmanvaihto on edellytys
asumismukavuudelle. Matkailuautossasi on vedoton ilmanotto
ohjaamo-osan kautta ja ilmanpoisto kattoluukkujen kautta. Niiden toimintaa ei saa estää.
Turvailmanvaihtoaukkoja ei missään olosuhteissa saa tukkia
edes osittain. Pidä ritilät ja suojukset puhtaina ja pölyttöminä.
Käyttäessäsi etutelttaa huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta, jos
ilmanotto- ja ilmanpoistoritilät sijaitsevat etuteltan sisäpuolella.

Suosittelemme kattoluukkujen avaamista, kun matkailuvaunua 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 12.8
”Talvikäyttö”).

1

Jääkaapin ilmanvaihtoritilät

Jääkaappi

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

j
k

Jääkaapin ilmanvaihto on edellytys riittävälle jäähdytysteholle.
Ilmanvaihtoritilät voi sulkea sopivilla suojuksilla, jos jääkaappia
ei käytetä.
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Älä tuki jääkaapin ilmanvaihtoritilöitä, jotta jääkaapin jäähdytysteho ja toiminta eivät heikkene.
Talvikäytössä sivuseinien ilmanottoritilöissä on käytettävä erityisiä suojalevyjä. Nämä talvisuojukset ovat erikoisvarusteita
ja saatavissa maksua vastaan sopimuskumppanilta.

3

Noudata suojuksissa olevia ohjeita. Tarkempia tietoja saat
jääkaapin valmistajan käyttöohjeista.
Lämpötilan ollessa erittäin korkea on suositeltavaa varjostaa
matkailuautoa jäähdytystehon säilyttämiseksi.
Ilmanvaihtoritilöiden lukitus

Ilmanvaihtoritilöiden irrottaminen huoltoa tai korjaustöitä
varten

l

• Työnnä salpoja
ylöspäin vastukseen saakka.
• Avaa ilmanvaihtoritilä varovasti ensin vasemmalta puolelta.
• Tämän jälkeen vedä oikea puoli ulos pitimestä.

Ajon aikana ja sateella ilmanvaihtoritilöiden on oltava tiukasti paikoillaan.
Jääkaapin takapuolella oleva jäähdytin kuumenee käytössä selvästi. Suojaa itsesi lämpöä johtavilta osilta, kun olet
irrottanut ilmanvaihtoritilät.
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5.2 Ovien ja luukkujen avaaminen ja sulkeminen
1

Ajoneuvon virta-avain
Matkailuauton mukana toimitetaan seuraavat avaimet:

2

Tutustu perusajoneuvon valmistajan käyttöohjeeseen.

Lämmityksen ilmanpoistoaukko

Lämmitys

j

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

k

- Kaksi avainta, jotka sopivat perusajoneuvon seuraaviin lukkoihin:
- ajajan puoleinen ovi, etumatkustajan puoleinen ovi ja
Tankin kansi.

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

- 2 avainta, jotka sopivat asuinosan seuraaviin lukkoihin:
- sisäänkäynti
- WC-luukku
- puhtaan veden täyttöliitäntä,
- kaasupullokotelon luukku,
- tallin tai säilytystilan luukku (mallin mukaan).
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2

1

Sisäänkäynti, ulkopuoli

Sisäänkäynti, sisäpuoli

Sisäänkäynti, ulkopuoli

Sisäänkäynti, sisäpuoli

Avaaminen
• Avaa lukko avaimella.
• Vedä ovenkahvasta.
• Avaa ovi.

Avaaminen
• Vedä kahvasta

Sulkeminen
• Sulje ovi.
• Käännä avainta, kunnes kuulet salvan loksahtavan paikalleen.
• Käännä avain takaisin kohtisuoraan asentoon ja vedä se ulos.
Sisäänkäynti on hätätapauksessa pakoreitti. Älä siksi koskaan
tuki kulkuväylää sisältä tai ulkoapäin!
Ajon aikana sisäänkäynnin on oltava aina kiinni ja lukittu.
Älä käytä hyönteissuojaverkon reunakiskoa apuna noustessasi sisään; se saattaa vahingoittua.

j, kunnes ovi avautuu.

Sulkeminen
• Vedä ovea kahvasta
Lukitseminen
• Paina kahva
sisäpuoli).

Sisäänkäynti Optima ONTOUR

k niin, että lukko loksahtaa kiinni.

j kahvasyvennykseen (kuva Sisäänkäynti,

Lukon ja ovenkarmin vaurioiden välttämiseksi sisäpuolella olevan painimen on oltava vaakasuorassa, ei viistosti
ylöspäin.
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1

2

Sisäänkäynti Optima De Luxe/
Optima ONTOUR (Edition)/(Alkovi) valinnainen

Pimennysverho* ja hyönteissuoja

Sisäänkäynnin pimennysverho ja hyönteissuoja viedään
haluttuun asentoon vetämällä. Kun haluat avata verhon, vie
lista varovasti lähtöasentoon, jotta laskokset asettuvat oikein.
Hyönteissuojan saa vetää ulos vain oven ollessa auki, jotta pakoreitti on hätätilanteessa käytettävissä ja jotta vältetään vauriot
sekä sisäänkäynnissä että hyönteissuojassa. Sulje ovi vasta, kun
hyönteissuoja on vedetty takaisin alkuasentoon!

j
k

Hyönteissuojan lista
Pimennysverhon lista

Jätesangon tyhjentäminen

Jäteastia
Jäteastian kanteen on kiinnitetty rikkalapio ja harja, jotka voi
irrottaa tarvittaessa.
Jätesangon tyhjentäminen
• Jäteastian tyhjentämiseksi on ensin avattava luukku.
• Irrota harmaa kehys varovasti paikaltaan.
• Nyt voit kääntää telineen alas ja ottaa jäteastian sisällön pois.
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1
1

2
Tallin luukku

Tallin lukko kiinni

Tallin lukko auki

Tavaratilan luukku/ Säilytystilan luukku
(ei kaikissa malleissa)

Tallin enimmäiskuormitus on 150 kg.

Avaaminen
• Avaa molemmat lukot avaimella.
• Käännä kahvoja 180° vasemmalle, niin että punainen
tausta
lukon yläpuolella tulee näkyviin.
• Käännä luukku sivulle auki.

j

Sulkeminen
• Käännä luukku kiinni.
• Käännä kahvoja 180° oikealle.
• Lukitse lukot avaimella.

Porta-Potti-luukku

WC-luukku
Avaaminen
• Avaa lukko avaimella j.
• Paina molempia painikkeita (j ja k) ja käännä luukku
sivulle auki.
Sulkeminen
• Paina luukkua sivusuunnassa takaisin, kunnes se loksahtaa
paikalleen.
• Lukitse avaimella j.
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1

Kaasupullokaapin luukku

Kaasupullokotelon luukku
Kaasupullokaapin ilmanvaihtoritilää/-ritilöitä ei saa sulkea
tai peittää.

Avaaminen
• Avaa lukko avaimella.
• Käännä kahvoja 180° vasemmalle, niin että punainen
tausta
lukon yläpuolella tulee näkyviin.
• Käännä luukku sivulle auki, kunnes luukun kiinnikkeet lukkiutuvat kiinni toisiinsa.

j

Sulkeminen
• Käännä luukku kiinni.
• Käännä kahvaa 180° oikealle ja lukitse lukko avaimella.
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Ulko-oven kiinnittäminen
• Avaa ovi kokonaan.
• Paina oveen kiinnitettyä magneettikiinnikettä matkailuauton
ulkoseinässä olevaan vastakappaleeseen, kunnes magneetit
osuvat toisiinsa.
Magneettikiinnikkeen irrottaminen
• Irrota magneetit toisistaan aloittamalla sulkuliike kevyesti
painamalla.
Kiinnike ja vastakappale

Magneettikiinnike

Ovien ja luukkujen kiinnikkeet
Tietyt matkailuauton ulkopuoliset luukut voidaan kiinnittää auton
ulkoseinään kiinnikkeillä. Matkailuauton ulko-ovi kiinnitetään
erityisellä magneettikiinnikkeellä.
Ulkoluukkujen kiinnittäminen
• Avaa luukku kokonaan.
• Paina luukkuun kiinnitetty nokka matkailuauton ulkoseinässä olevaan vastakappaleeseen. Tarkista, että nokka
napsahtaa kunnolla paikalleen.
Kiinnikkeen irrottaminen
• Vedä nokka irti vastakappaleesta.

Ovet ja luukut on aina suljettava ennen liikkeellelähtöä.
Joissakin ovissa ja luukuissa on kaasujouset, jotka estävät
ovea tai luukkua sulkeutumasta vahingossa.
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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

Suojusten on ajon aikana olta tiukasti kiinni.

Suojukset

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

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

Puhtaan veden täyttöliitäntä
Etuteltan ulkopistorasia, sisältää antenniliitännän*
Kaasun ulkopistorasia*
CEE-ulkopistorasia
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1

1
Tankin lukko Fiat

Tankin lukko Citroën

1
Porrasaskelma ulkona

Kaksoisporrasaskelma
(Optima de Luxe)

Polttoaineen täyttöliitäntä

5.3 Porrasaskelma

Musta tankin lukko sijaitsee ajoneuvon vasemmalla puolella oven
takana B-pylvään alaosassa, luukun takana. Heti sen alapuolella
sijaitsee AdBlue-tankki.

Matkailuvaunuissa on sähkötoiminen porrasaskelma
. Valmistussarjan Optima de Luxe malleissa on porrasaskelma, jossa on
kaksi porrasta.

Avaaminen
• Vedä luukku sormella auki kolon

j kohdalta.

Sulkeminen
• Paina luukkua, kunnes se loksahtaa kiinni.
Tankin lukon ja itse AdBlue-tankin käyttö on kuvattu Fiatin tai
Citroënin käyttöohjeessa.

j

Älä astu porrasaskelmalle, ennen kuin se on kokonaan ulkona.
Huomioi erikorkuiset askelmat. Huolehdi siitä, että maa on
uloskäynnin kohdalla tasainen.
Askelma vetäytyy sisään hetken kuluttua moottorin käynnistämisestä.
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Painikkeiden toiminnot voivat olla erilaisia mallin mukaan.
Katkaisin on pidettävä painettuna, kunnes askelma on kokonaan ulkona tai sisällä.

2

Porrasaskelma sisällä

3

Porrasaskelman
kytkin

Avaaminen
• Paina sisäänkäynnin vieressä olevaa osoittavaa nuolinäppäintä
. Porrasaskelma tulee automaattisesti esiin.

k

Sulkeminen
• Paina sisäänkäynnin vieressä olevaa osoittavaa nuolinäppäintä
. Porrasaskelma palaa automaattisesti sisään.

l

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
2
Ulos käännetyt takanurkkatuet

Sisään käännetyt takanurkkatuet

Takanurkkatuet sijaitsevat rungonpidennyksen takaosassa.

Takanurkkatukien sisäänkääntäminen
• Löysää tukia kammen avulla.
• Käännä tasaisesti, kunnes tuki on palannut vaakasuoraan
lähtöasentoon.

5.4 Takanurkkatuet*

Takanurkkatukien uloskääntäminen
• Aseta kampi kuusikantaan
.
• Tukijalka käännetään käsikammella pystysuoraan asentoon.
• Varmista jalka k tarvittaessa painumiselta ja aseta se alustalle.
• Kun tuki on pystysuorassa asennossa, tuki työntyy teleskooppimaisesti ulos.
• Veivaa tukia kammella alas, kunnes ajoneuvo seisoo vaakasuorassa.

j

- Älä käytä tukia tunkkina. Niillä on ainoastaan tarkoitus
vakauttaa pysäköity matkailuauto.
– Kuormita tukia aina tasaisesti (enint. 500 kg / jalka).
– Käännä tuet sisään aina ennen ajoa ja lukitse ne paikoilleen.
– Puhdista tuet säännöllisesti ja rasvaa niitä hiukan.
Teleskooppijalka saa työntyä ulos vain keltaiseen merkkiviivaan asti!
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Älä astu !!!

Älä astu !!!

Katon pyöristetyt osat

5.5 Katto

Kattokuorman kohdalla huomioitavaa
Kattoa ei ole tarkoitettu kestämään pistekuormitusta. Ennen kuin
nouset katolle, peitä kohta, johon aiot astua, laajalta alueelta.
Tarkoitukseen soveltuvat sileä- ja pehmeäpintaiset materiaalit,
kuten kova vaahtomuovilevy (esim. Styropor).
• Nouse katolle ainoastaan standardisoitujen ja sallittujen,
tukevien tikkaiden avulla.
• Älä astu liian lähelle kattoluukkuja tai katon ilmanvaihtoaukkoja (säilytä vähintään 30 cm:n etäisyys).
• Älä astu keulan ja perän pyöristetyille alueille.
Kattotelineen suurin sallittu kokonaiskuormitus on 80 kg.
Ole varovainen katolle noustessasi. Katto voi olla kosteana
tai jäisenä erittäin liukas.

Kuormattu pyöräteline

5.6 Polkupyöräteline*
Lue ennen käyttöä pyörätelineen erillinen käyttöohje.
Kokeile asennusta muutama kerta ennen ensimmäistä ajoa
tutustuaksesi tekniikkaan.

Matkailuauton ajokäyttäytyminen muuttuu 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.

5. Ulkopuoliset rakenteet

2
1

Ylös lukittu pyöräteline

Polkupyörien lukitseminen

• 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).

Pyörätelineen suurin sallittu hyötykuorma on 60 kg.

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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Markiisi

5.7 Markiisi*

Mallista riippuen matkailuautossasi on joko kattoon (Optima
De Luxe) tai sivuseinään (Optima ONTOUR/Optima ONTOUR
Edition/Optima ONTOUR Alkovi) kiinnitetty markiisi.
• 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.

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.
• Sulje kiinnityshakaset.
• Avaa markiisi vasta tämän jälkeen haluttuun asentoon.
• Irrota kiertokanki.
• Vakauta markiisi kääntämällä auki ja kiinnittämällä myös
reunaputken sisäpuolelle sijoitetut tukivarret.
Sulkeminen
• Irrota tukivarret ja käännä ne kiinni.
• Ripusta kiertokangen koukku mekanismin sinkilään.
• Kierrä kankea vastapäivään, kunnes markiisi on rullattu sisään
noin metrin leveyteen.
• Avaa kiinnityshakaset.
• Työnnä teleskooppituet kasaan, käännä ne putken sisään ja
lukitse paikoilleen.

5. Ulkopuoliset rakenteet

• 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
6.1 Ovien, luukkujen ja laatikoiden avaaminen ja
sulkeminen

1

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

Keittiön yläkaapit

Sulkumekanismilla varustettu kahva
Säilytys- ja yläkaapit sekä keittiön vetolaatikot
Optima ONTOUR (Edition/Alkovi)
Avaaminen
• Paina painiketta
luukun/laatikon lukituksen avaamiseksi.
• Vedä kahvasta, kunnes luukku/laatikko on auki.

j

Sulkeminen
• Käännä/työnnä luukku/laatikko kahvasta kiinni, kunnes se sulkeutuu ja lukittuu itsestään. Lukittumisen huomaa selvästi. Jos
näin ei käy, luukku on suljettava manuaalisesti.

6. Sisätilat

Kalusteluukku Optima De Luxe

Painonappi

Optima De Luxe

Painonapilla varustetut kalusteovet/-luukut ja
vetolaatikot

Avaaminen
• Pidä kalusteluukun kahva (luukun alareunassa keskellä) alas
painettuna ja käännä luukku ylös auki.
Sulkeminen
• Käännä kalusteluukku kiinni ja anna kahvan loksahtaa paikalleen.
Loksahdus kuuluu selvästi.

Avaaminen
• Paina painonuppia niin, että nuppi ponnahtaa ylös.
• Vedä varovasti oven/luukun tai vetolaatikon avaamiseksi.
Sulkeminen
• Sulje ovi/luukku tai vetolaatikko.
• Paina painonuppia niin, että nuppi loksahtaa paikalleen ja
ovi/luukku tai vetolaatikko on lukittu.
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1

Peilikaapin

Pesutilan oven kahva

Sulkumekanismilla varustetut kalusteovet

Painokahvalliset kalusteovet

Avaaminen
• Avaa peilikaapin ovi painamalla alareunassa olevaa lukituskappaletta
takaapäin.

• Ovi avataan ja suljetaan painamalla kahvaa alaspäin.

j

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

6. Sisätilat

Kääntönuppi

Yksinkertainen kalusteovi

Kierrettävällä nupilla varustetut kalusteovet

Muut kalusteovet

Vaatekaappi (mallin mukaan)
• Ovi avataan ja suljetaan kiertämällä nuppia.

Magneettilukitus

Yksinkertaiset kalusteovet ja magneettikiinnikkeillä
varustetut kalusteovet
Avaaminen
• Vedä kahvasta ja käännä ovi auki.
Sulkeminen
• Paina ovea kahvasta kiinni, kunnes se selvästi lukkiutuu.
Yksinkertaisia kalusteovia pitää joissain tapauksissa kiinni
magneetti, joten sijoita näihin kaappeihin vain kevyitä
esineitä.
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Pesutilan ovi

Vaatekoukut ajoneuvossa

Rullaovet

Vaatekoukut

Avaaminen
• Tartu oveen kahvasta ja työnnä auki.
Sulkeminen
• Tartu oveen listasta ja työnnä kiinni vastukseen saakka.

Ajoneuvossa on erilaisia vaatekoukkuja.
Huolehdi siitä, ettei koukuissa ole painoa ajon aikana.

6. Sisätilat

Ajon aikana TV-telineen on aina oltava lukittuna lähtöasentoon.
Mittaa matkailuautosi asennusmitat ennen television
ostamista tai asentamista. Mitat riippuvat mallista ja erikoisvarusteista. Television enimmäismitat ovat 535 x 351 x 50
mm. TV-telineelle varattu tila tarkoittaa, että kuvaruudun
diagonaalinen läpimitta voi olla enintään 22”.

1

Asennettava TV saa painaa enintään 8 kg.

2

Suosittelemme TV:n irrottamista telineestä ajon ajaksi ja
sijoittamista paikkaan, jossa se ei pääse liikkumaan.

Tv-teline ulos vedettynä

6.2 TV-teline ulos vedettynä*

Tietoa LED-taulutelevisiosta on luvussa 10.8.

230 V:n pistorasiat sekä television ja vastaanottimen antenniliitäntä on sijoitettu aivan TV:n sijoituspaikan lähelle.
Teline litteänäyttöiselle TV:lle
• Varustelun mukaan joko painetaan metallikiskoa
sisäänpäin ja samalla vedetään TV-teline ulos tai liikutetaan metallikiskoa
vasemmalle, jolloin lukitus aukeaa ja TV-teline
voidaan vetää ulos.
• Paikalleen kiinnittäminen: työnnä teline takaisin alkuasentoon, kunnes se loksahtaa selvästi kiinni.

j

k
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2

1

3
Työtason lisäosa

6.3 Keittiön työtason lisäosa

Optima ONTOUR (Edition/Alkovi), ei kaikissa malleissa

j

• Paina lukkonappia
ja pidä se painettuna.
• Vedä alas käännetty lisäosa
kevyesti irti magneettikiinnityksestä
.
• Aseta lisälevy vaakasuoraan asentoon. Tarkista, että pöydän
tukivarsi loksahtaa kuuluvasti paikalleen.

l

k

Kun haluat viedä työtason lisäosan takaisin lähtöasentoon, paina pöydän tukivarren lukkonappia
ja käännä lisäosa
alas,
niin että magneettikiinnitys
napsahtaa kiinni.

l

j

k
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Laskeminen
• Käännä vipu
kokonaan toiseen suuntaan, niin lukitus
avautuu.
• Paina pöytälevy molemmilla käsillä alas.
• Käännä vipu
taas kokonaan kiinni alkuasentoon, niin
pöytä lukittuu paikalleen.

k
k

2

Jos haluat laskea pöydän kokonaan alas, se on sijoitettava
niin, ettei se osu penkkien päälle.

1

Pylväspöydän lukitus

6.4 Pöydät

Pylväspöytä alas laskettuna

*

Pylväspöytä

Suosittelemme pöydän irrottamista ajon ajaksi ja sijoittamista
ajoneuvossa paikkaan, jossa se ei pääse liikkumaan.

Pylväspöydän voi laskea, sitä voi liikuttaa sivusuunnassa ja
kääntää 360° oman akselinsa ympäri.
Liikuttaminen sivusuunnassa ja kääntäminen
• Avaa vipu
, niin voit liikuttaa pöytää portaattomasti sivusuunnassa pylvään päällä ja kääntää sitä oman akselinsa ympäri.
• Sulje vipu
, niin voit lukita pöydän haluamaasi asentoon.

j

j
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8

2
4

3

1

6

7

Pöytä, jonka alempi levy voidaan kääntää ulos

Varmistustappi pöytälevyn alapuolella

Seinäkiinnitteinen pöytä

• Lukitusnapin on taas lukkiuduttava yläasentoon., ja aseta
pöytä lyhennetyn jalan
päälle.

Kääntöpöydän alemman levyn voi kääntää ulos. Kun kääntöpöytä on laskettu alas, sitä voi käyttää vuoteen pohjana.
Alas laskeminen
• Käännä kääntyvä alempi pöytälevy
kokonaan toisen alle,
kunnes se lukittuu itsestään.
• Paina tarvittaessa lukituskappale
(ei kaikissa malleissa) alas.
• Nosta pöytälevyn l etureunaa n. 30°.
• Vedä pöydän jalan alaosa m alaspäin irti ja poista se.
• Vedä pöytälevy ulos ylemmästä seinäkiskosta
.
• Ripusta pöytälevy alempaan seinäkiinnikkeeseen
.
Lukituksen on taas kiinnityttävä ylös, jotta pöytä on lukittu
paikalleen kiinnikkeeseen.

j

k

n
o

p

k

Kaikissa malleissa ei ole lukituskappaletta
pöytälevyssä.
Tällöin pöytälevyä voi nostaa suoraan ylöspäin ja vetää sen irti
seinäkiinnikkeestä.

Auki kääntäminen
• Vedä varmistustappia
alaspäin ja päästä irti.
• Käännä alempi pöytälevy
haluttuun asentoon..

q
j

Malleissa, joissa on alas laskettava vuode, kääntöpöytää ei voi
laskea alas, koska sitä ei ole tarkoitus muuntaa vuoteeksi korvaavan laskettavan vuoteen takia.
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2
1

1

Poikittaisistuimen muuntaminen

Ulosvedettävä kehys

6.5 Istuinryhmät ja vuodetilat

Istuinryhmän muuntaminen T65 HKM/A65 KM/A70 GFM*

Jotkin istuinryhmät voidaan muuntaa vuoteiksi (lisävaruste).

Muuntaminen
• Ota ensin istuintyynyt pois.
• Ripusta pöytä sitten alempaan kiskoon. Ole varovainen!
• Poikittaisessa istuinryhmässä on ulos vedettävä kehikko
. Vedä kehikko niin pitkälle ulos, että se loksahtaa kiinni
penkkien kiinnikkeisiin
.

Poikittaisistuimen muuntaminen (ei kaikissa malleissa)
Jotta lisävuodetta voi käyttää, poikittaisistuin on muunnettava
vuoteenosaksi.
Muuntaminen
• Poista istuintyynyt ja selkäpehmusteet.
• Laske pöytä alas (Seinäkiinnitteinen pöytä: alemman levyn on
oltava ulos käännettynä).
• Käännä istuinkantta
180° eteenpäin ja laske se pöydälle.

j

j

k
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1

2
3

Puulevyn kääntäminen auki

Lisäpehmusteen sijoittaminen

• Nyt voit kääntää auki poikittaisen istuinryhmän puulevyn
siten, että se asettuu äsken ulos vedetyn kehikon
päälle.
• Aseta lopuksi istuintyynyt ja lisäpehmusteet paikoilleen.

l

j

Lisäjalustan avaaminen

Lisäpehmusteen sijoittaminen

Istuinryhmän muuntaminen V65 GE/V65 GQ*
Muuntaminen
• Ota ensin istuintyyny pois.
• Ripusta pöytä sitten alempaan kiskoon (katso 6.4
Kääntöpöytä).
• Erikoisvarusteeseen kuuluu auki käännettävä lisäjalusta.
Pystytä tämä jalusta klaffituolin periaatteen mukaan ja
käännä kiinnitysruuvit
kiinni niin, että jalusta seisoo
tukevasti.
• Sijoita jalusta siten, että kolo
on roskakorin kohdalla.
• Aseta lopuksi istuintyynyt ja lisäpehmusteet paikoilleen.

j

k

Aseta lisäjalusta paikalleen varovasti, jottet vaurioita lähellä
olevia kalusteita.
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2

4

3
Tasauskiilat

Ohjaamon vuode

Ohjaamon vuoteen*valmistelu makuutilaksi
Tämä lisävaruste sisältää ohjaamotilaan sovitetun pehmusteen
sekä kaksi tasauskiilaa ja varmistushihnan, jotka takaavat pehmusteen ihanteellisen kohdistamisen ja tukemisen.
Valmistelu
• Käännä kuljettajan ja etumatkustajan istuimet ajosuuntaan
ja lukitse ne paikoilleen.
• Käännä sitten käsinojat ylös.
• Aseta mukana toimitetut tasauskiilat
kuljettajan ja etumatkustajan istuimille.
• Aseta patja paikalleen kuvan mukaisesti.

j

Patja paikallaan

k

• Vie mukana toimitettu varmistushihna
vuoteen alapuolella olevan lenkin
läpi ja kiinnitä hihna kahvaan
.

l

m

Ohjaamon vuoteen suurin sallittu kuormitus on 100 kg.
Vuodetta ei saa valmistella makuutilaksi eikä käyttää moottorin ollessa käynnissä!

59

60

6. Sisätilat

3

3

1

2
Vuoteiden levennysosa Pidennysosa ja työntösalpa
Optima De Luxe

Pidennysosa ja työntösalpa
Optima ONTOUR (Edition)

Vuoteiden levennysosa*

Malleissa, joissa on tallin päälle sijoitetut erillisvuoteet, nämä
voidaan yhdistää levennysosan avulla.
• Avaa ensin lukkosalvat, jotta voit vetää pidennysosan
ulos. Salvat ovat joko pidennysosan etupuolella (Optima
ONTOUR (Edition)) tai sen yläpuolella (Optima De Luxe).
• Aseta lisäpatja
vuoteiden levennysosan päälle.
• Ripusta tikkaat niille tarkoitettuihin koloihin
.

l

j

k

l

• Kun haluat viedä pidennysosan
takaisin lähtöasentoon,
ota ensin tikkaat ja lisäpatja pois, avaa lukkosalvat ja työnnä
pidennysosa niin pitkälle, että salvat voidaan taas lukita.
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1
Alkovi vaakatasossa

Turvaverkko

Alkovit/poikittainen F-vuode /Alaslaskettava
vuode

Alkovi ylös käännettynä

Huolehdi siitä, etteivät alkovin verhot jää vuoteen rungon
taakse puristuksiin, kun käännät sitä ylös tai alas.

Vanhemmat ovat vastuussa siitä, etteivät pikkulapset putoa ylävuoteista. Jos alkovissa, korotetuissa telttavuoteissa tallin yläpuolella
tai alas laskettavissa vuoteissa on pikkulapsia, käytettävissä olevat
turvaverkot
on vedettävä ylös suojaamaan putoamiselta ja
ripustettava pidikkeisiin
.

Kaikki alkovivuoteet, keskiparivuoteet, erillisvuoteet ja parivuoteet on suunniteltu kestämään enintään 100 kg henkilöä
kohti ja testattu tällä painolla.

Alkovin pohjan voi kääntää ylös, jolloin autossa on enemmän
tilaa. Tartu vuoteen runkoon molemmin käsin ja työnnä sitä noin
45° ylöspäin. Kun haluat alkovin pohjan takaisin vaakasuoraan
asentoon, käännä se vuoteen rungosta takaisin alas.

Huomaa, että pikkulapset saattavat pudota käyttäessään
ylävuoteita.

j

k

Alkovin pohja ei saa olla ajon aikana ylös käännettynä. Se
saattaa äkillisten ajoliikkeiden takia romahtaa alas ja vaurioitua.
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1

1

Liinavaatelokero

Tikkaiden kiinnitys

Liinavaatelokero vuoteen alla (ei kaikissa malleissa)

Tikkaat

Joidenkin vuoteiden alla on käytännöllinen liinavaatelokero, jossa
voi säilyttää esim. vuodevaatteita tai pyyhkeitä. Lokeroa pääsee
käyttämään kääntämällä sälepohjaa ja patjaa ylös ja sivulle (katso
kuva).

Alkoveihin, ylempiin kerrosvuoteisiin, laskettaviin vuoteisiin ja
perässä oleviin vuoteisiin (mallin mukaan) voi nousta tikkaiden
avulla.
• Ripusta tikkaat tiukasti yläpään hakasista niille tarkoitettuun
kahvaan tai koloihin
(mallin mukaan).
• Aseta tikkaat tukevasti lattialle.

j

Varmista, etteivät tikkaat pääse liikkumaan.

6. Sisätilat

Alaslaskettavan vuoteen enimmäiskuormitus: 200 kg

3

5

Huolehdi vuodetta nostaessasi siitä, etteivät sivuseinien
kangassuojukset
valahda ulospäin vuoteen taakse ja
sotkeudu mekanismiin.

m

4

n

Laskettavan vuoteen valaistus
on kytkettävä pois päältä, kun vuodetta liikutetaan tai se on yläasennossa.

1

2
1

Alaslaskettava vuode alhaalla

Laskettavan vuoteen ohjauspaneeli

Laskettava vuode, sähkökäyttöinen (ei kaikissa malleissa)

Käyttö
• Poista tarvittaessa penkin selkänojat ja niskatuet.
• Kytke lukuvalot ja vuoteen alla olevat valot pois päältä.
• Paina vuoteen runkoon kiinnitetyssä ohjauspaneelissa
painiketta, jossa on alaspäin näyttävä nuoli
. Pidä painike
painettuna, kunnes vuode on vaakasuorassa asennossa.
• Ripusta tikkaat kahvaan
.
• Kiinnitä nukkumisen ajaksi turvaverkot katossa oleviin kiinnikkeisiin
(verkot ovat patjan alla).
• Ennen ajoa vie vuode takaisin ylempään lähtöasentoon pitämällä
ohjauspaneelissa ylöspäin näyttävää nuolta painettuna.

j

k

l

Kun ajoneuvo ei ole käytössä, laske vuodetta hieman alaspäin tai poista patja vuoteesta, jotta ilmanvaihto toimii riittävän hyvin.
Älä vedä tai työnnä vuoteen runkoa, kun nostat vuodetta
ylös tai lasket sitä alas. Älä jätä esim. sormia puristuksiin vuoteen ja sivuseinän väliin – loukkaantumisvaara!
Laskettavan vuoteen alla ei saa oleskella, kun sitä nostetaan ylös tai lasketaan alas. Tilan, johon vuode lasketaan, on
oltava vapaa.
Huolehdi siitä, että laskettavan vuoteen ohjauspaneelia
käyttävät vain aikuiset ja ettei ohjauspaneelin lähistöllä ole
pieniä lapsia ilman valvontaa.
Omavaraiskäytössä on huolehdittava siitä, että asuinosan
akku on riittävästi ladattu, jotta vuodetta voidaan käyttää
häiriöttä. Jos ajo keskeytyy, asuinosan akku on ladattava
erikseen.
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Jos mekaniikka jumittuu eli mekaaninen tekijä estää koneistoa tai vuodetta toimimasta tai liikkumasta eteenpäin, koneisto kytkeytyy pois päältä virheen tunnistamisen jälkeen.
Älä jumiuta tahallisesti järjestelmää mekaanisesti enää
uudelleen.

6
Laskettavan vuoteen hätäkäyttö

Hätäkäyttö
Jos laskettavan vuoteen sähkölaitteistoon tulee vika eikä vuodetta
voi ohjata ohjauspaneelista, vuodetta voi liikuttaa hätäkäytön
avulla:

• Irrota varovasti oikean- tai vasemmanpuoleisen kangassuojuksen tarrakiinnitys
.
• Nyt voit akkuporakoneella (kärkihylsy 6 mm) tai kiintoavaimella (6 mm) viereisen kuvan mukaisesti liikuttaa laskettavan
vuoteen mekaniikkaa hitaasti ylöspäin irrottamalla varovasti
kiertomekanismin
(15 kierrosta vuorotellen moottoria kohden, jotta vuode pysyy vaakatasossa). Vuodetta ei pidä nostaa
kokonaan ylös vaan enintään 3/4 korkeimmasta mahdollisesta
asennosta.
• Aja lähimpään asiantuntevaan korjaamoon ja anna korjata vika.

m

o
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2

1
Lastensängyt

Alemman kerrosvuoteen
muuntaminen

Lastensängyt

Sälepohjan kokoon kääntäminen

Kiinnitetty sälepohja

Lasten vuoteiden kohdalla olevat ikkunat voi avata vain raolleen,
mikä estää tehokkaasti lasten putoamisen.

Alle 6-vuotiaiden lasten ei pitäisi käyttää lasten vuoteita
ilman valvontaa. Ota huomioon putoamisvaara, jos pienet
lapset käyttävät ylävuodetta. Pikkulapsia ei pidä koskaan
jättää yksin matkailuvaunuun.

Alemman vuoteen voi kääntää sivuun, jotta tallin vuoteen alaista osaa voidaan käyttää kokonaan.

Vuoteilla suurin sallittu paino on 100 kg.

• Nosta sälepohjan vasenta puolta hieman ja työnnä sitä
samalla oikealle
.
• Kiinnitä sivulle käännetty sälepohja kiinnikkeellä
paikalleen.

j

k

Kiinnitä alempi lasten vuode aina paikalleen hihnalla
kun se on käännettynä sivuun.

k,
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Poista kaikki tyynyt ja peitteet, ennen kuin muutat keskiparivuoteen asentoa.

1

Istuma-asento

1
Makuuasento

Parivuode (V65 GQ)

Jotta keskiparivuoteen kohdalle saadaan lisää tilaa ja väljyyttä,
sen asentoa voi muuttaa. Keskiparivuoteen yläosan voi asettaa
istuma-asentoon ja makuuasentoon.

Keskiparivuoteen säätäminen
• Asetu kahvan
eteen ja vedä sitä itseesi päin, kunnes koko
makuutaso muodostaa yhden tasaisen pinnan.
• Jos haluat viedä keskiparivuoteen yläosan takaisin kohtisuoraan asentoon, paina kahvaa hieman voimakkaammin poispäin
itsestäsi.
• Nosta makuutasoa kahvasta ylöspäin, kun haluat päästä käsiksi
säilytystilaan.

j

6. Sisätilat

6.6 Pehmusteiden muuntaminen

Poikkileikkaus pehmusteiden muuntamisesta kaikissa Optima
V65 GE/V65 GQ

Mallissa A60 GF istuinryhmän rakenne ei salli muuntamista.
Ajoneuvoja, joissa on alaslaskettava vuode, ei yleisesti ottaen voi muuntaa (poikkeus: HKM).

Lisäpehmuste

Lisäpehmuste

Istuintyynyt
Pöytä

Jalusta

Poikkileikkaus pehmusteiden muuntamisesta kaikissa L-istuinryhmällä varustetuissa Optima De Luxe-malleissa*
Istuintyynyt

Lisäpehmuste

Vuodelevy

Istuintyynyt

Selkäpehmuste

Pöytä

Poikkileikkaus pehmusteiden muuntamisesta kaikissa Optima
A65 KM/A70 GFM

Poikkileikkaus pehmusteiden muuntamisesta kaikissa Optimamalleissa, joissa ei ole L-istuinryhmää
Lisäpehmuste
Pöytä

Auki käännettävä
levy

Istuintyynyt
Lisäpehmuste

Selkäpehmuste

Istuintyynyt

Lisäpehmuste
Ulosvedettävä
sälepohja

Istuintyynyt
Pöytä
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Lintuperspektiivi pehmusteiden muuntamiseen, Optima
Pehmusteiden muuntaminen ONTOUR T65 FL

Lisäpehmuste
Vuoteiksi
muuntaminen

Lisäpehmuste
Vuoteiksi
muuntaminen

Lisäpehmuste
(sijaitsee auki
käännettävällä
levyllä vanerilevyn alla)

Istuintyynyt
Selkäpehmuste
käännettynä

Istuintyynyt

Istuintyynyt

Istuintyynyt

Lisäpehmuste
L-istuinryhmän
vuoteeksi
muuntaminen

Lisäpehmuste
Vuoteiksi
muuntaminen

Istuintyynyt

Pehmusteiden muuntaminen Optima Optima De Luxe T65 GE
varustettu L-istuinryhmällä
Istuintyynyt

Pehmusteiden muuntaminen ONTOUR T65 GE/
Optima De Luxe T65 GE
Selkäpehmuste
käännettynä

Lisäpehmuste
Vuoteiksi
muuntaminen
(sijaitsee auki käännettävällä
levyllä vanerilevyn alla)
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Pehmusteiden muuntaminen Optima T65 HKM

Selkäpehmuste
käännettynä

SIstuintyynyt

Selkäpehmuste
alas
käännettynä

Istuintyynyt
Lisäpehmuste
Vuoteiksi
muuntaminen

Istuintyynyt

Lisäpehmuste
Vuoteiksi
muuntaminen

Istuintyynyt

6. Sisätilat

Pehmusteiden muuntaminen Optima T70 E / T70 F

(sijaitsee auki käännettävällä
levyllä vanerilevyn alla)

Lisäpehmuste
Vuoteiksi
muuntaminen

Istuintyynyt

Lisäpehmuste
Vuoteiksi
muuntaminen

Selkäpehmuste
käännettynä

Istuintyynyt

Lisäpehmuste
Vuoteiksi
muuntaminen

Istuintyynyt

Pehmusteiden muuntaminen Optima De Luxe T70 GE
varustettu L-istuinryhmällä
Istuintyynyt

Pehmusteiden muuntaminen De Luxe T70 GE

Lisäpehmuste
Vuoteiksi
muuntaminen
(sijaitsee auki
käännettävällä
levyllä vanerilevyn alla)

Selkäpehmuste
käännettynä

Istuintyynyt

Pehmusteiden muuntaminen Optima V65 GE/V65 GQ

Selkäpehmuste
käännettynä

Lisäpehmuste

Istuintyynyt

Lisäpehmuste 2

Lisäpehmuste1

Istuintyynyt
Istuintyynyt

Lisäpehmuste 3
(ei mallissa V65 GQ)
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Pehmusteiden muuntaminen Optima V65 GF

(sijaitsee auki käännettävällä
levyllä vanerilevyn alla)

Lisäpehmuste

Lisäpehmuste

Pehmusteiden muuntaminen Optima A65 KM/A70 GFM

Istuintyynyt

Selkäpehmuste
käännettynä
Selkäpehmuste
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Istuintyynyt
Istuintyynyt

Istuintyynyt

Lisäpehmuste
Vuoteiksi
muuntaminen
Lisäpehmuste
Vuoteiksi
muuntaminen

Istuintyynyt

Älä aseta vuoteita kootessasi pehmusteita suoraan pöydän
pinnalle. Pöytä saattaa naarmuuntua tai siihen saattaa
syntyä hometahroja pinnalle tiivistyvän kosteuden takia.
Suosittelemme imukykyistä alustaa (esim. frotee- tai puuvillapyyhettä).
Kiinnitä huomiota pöytälevyn, penkkien ja pehmusteiden
huolelliseen kiinnitykseen, jottei mitään putoa alas.

6. Sisätilat

1
1

1
Suihkuovien kiinnitys

Suihkuovien kiinnitysnauha

Pyykkinaru

2

Kiinnityskappale

Vastakappale

6.7 Pesutila

Pyykkinaru

Kiinteät suihkuovet

Kaikki mallit on varustettu pesutilan pyykkinarulla.

Pesutila on varustettu kiinteällä suihkuovella.
Valmistelut
• Avaa suihkuovien kiinnikkeet
tai käännä ne sivuun.
• Vedä kaarevat ovet ja mahdollinen laskosovi kiinni toisiinsa
niin, että muodostuu suljettu suihkukaappi.

j

Kiinteät suihkuovet on ajon ajaksi kiinnitettävä alkuasentoon.
Huolehdi siitä, ettei suihkuovi lämmityksen aikana peitä
lämminilmasuutinta.

j

• Pingota pyykkinaru vetämällä kiinnityskappale
ulos ja
ripustamalla se toisella puolella olevan vastakappaleen
aukkoon ylhäältä alaspäin.
• Poista naru irrottamalla kiinnityskappale
vastakappaleesta
ja viemällä naru hitaasti takaisin paikalleen.

k

k

j

Älä kuormita pyykkinarua ajon aikana. Suosittelemme, että
jätät pyykkinarun ajon ajaksi alkuasentoon.
Pyykkinarun suurin sallittu kuormitus on 4 kg.
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Portaittain aukeavat ikkunat
Avaaminen
• Käännä salpaa
90°.
• Paina ikkunaa salvasta ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. Ikkuna jää automaattisesti tähän asentoon. Voit
asettaa ikkunan useaan eri aukeamiskulmaan.

k

1

2

Ikkunasalpa

k

6.8 Ikkunat
Ikkunoissa on rakenteesta riippuen joko yksi tai useampia ikkunasalpoja, jotka on varustettu lukituspainikkeilla
. Näiden
ikkunasalpojen avaaminen tapahtuu painamalla lukituspainikkeita
. Ajoneuvoon on asennettu erilaisia ikkunakiinnikkeitä.

j

j

Sulkeminen
• Nosta ikkunaa hieman, jotta aukipitosalpa vapautuu.
• Vedä ikkuna kiinni.
• Käännä salpa
alkuasentoon niin, että se asettuu
kiinnikkeisiin ja vetää ruudun kiinni tiivisteeseen.
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3
2
Kiinni

Tuuletus
Ikkunasalvat voidaan lukita tuuletusta varten myös
väliasentoon.

Portaattomasti avattavat ikkunat

Portaattomasti aukeavat ikkunat
Avaaminen
• Käännä kaikkia salpoja
(ks. 73) 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.

k

Lasten vuoteiden kohdalla olevat ikkunat voi avata vain raolleen
(putoamissuoja).
Ikkunat eivät saa olla auki ajon aikana.
Älä koskaan käytä asunto-osan ikkunoihin jäänpoistosuihketta
tai jääraappaa, sillä ne voivat vahingoittaa muovia.

l

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

l

Ilmankosteuden ollessa suuri ruudun sisäpintaan voi muodostua kosteutta, joka häviää taas kuivalla ilmalla.
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Hyttysverhon avaaminen
• Vedä hyönteissuojaverhoa reunasta hieman alaspäin ja
nosta se sitten ylös. Rullaverho kiertyy automaattisesti ylös.
Älä päästä pimennys- ja hyttysverhoa kelautumaan
itsestään niitä avatessasi tai sulkiessasi!

Aurinko- ja hyönteissuojalaskosverho

Aurinko- ja hyönteissuojaverhot
(ei mallissa Optima De Luxe)

Pimennysrullaverhojen sulkeminen
• Vedä pimennysrullaverhoa kielekkeestä alas haluttuun kohtaan
saakka. Verho lukittuu tähän asentoon.
Pimennysrullaverhojen avaaminen
• Vedä pimennysrullaverhoa kielekkeestä kevyesti alaspäin
ja ohjaa sitä sitten hitaasti ylöspäin. Rullaverho rullautuu
automaattisesti ylös.
Hyttysverhon sulkeminen
• Vedä hyttysverho reunasta täysin alas ja päästä se irti. Rullaverho lukittuu tähän asentoon.

Älä jätä rullaverhoja pitkäksi aikaa kiinni. Jos rullaverho löystyy
ajan myötä, rullaverhon palautinjousta voi kiristää uraruuvimeisselillä: Aseta ruuvimeisseli ruuviin ja kierrä 1-2 kierrosta
myötäpäivään.
Tarkista jännite ja toista, kunnes haluttu jännite on palautunut.
Rullaverhon liiallinen kiristäminen voi vaurioittaa vastajousta
pysyvästi ja haitata toimintaa.

6. Sisätilat

2
1

Aurinko- ja hyönteissuojaverho (Optima De Luxe)

Kattoikkuna

Aurinko- ja hyönteissuojalaskosverho

Kattoikkuna

Aurinko- ja hyönteissuojalaskosverhot on kiinnitetty ikkunanpuitteeseen, ja niiden asentoa voi muuttaa portaattomasti.

Kattoikkunoissa on kiinteät laskosverhot, jotka voidaan tarvittaessa vetää kiinni.

Sulkeminen
• Vedä aurinkosuojaverhon lista
tai hyönteissuojaverhon
kieleke
hitaasti ja tasaisesti haluttuun asentoon.

k

j

Avaaminen
• Vedä verhoa hitaasti ja tasaisesti listasta/kielekkeestä ylöstai alaspäin.
Yhdistäminen
• Vedä aurinkosuojaverho hitaasti ja tasaisesti alas, ja vedä
sitten hyönteissuojaverho halutulle tasolle alas.
Jätä laskosverhot auki, kun matkailuautoa ei käytetä. Näin
vältät niiden vahingoittumisen.

Kun ajoneuvoa seisotetaan pidempään, pimennysverho on
ehdottomasti avattava ylikuumenemisen välttämiseksi.

Avaaminen
• Käännä kaikkia ikkunasalpoja 90°.
• Paina ikkunaa salvasta ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. Ikkuna jää automaattisesti tähän asentoon. Voit
asettaa ikkunan useaan eri aukeamiskulmaan.
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Sulkeminen
• Nosta ikkunaa hiukan ylöspäin, jotta mekanismi vapautuu.
• Vedä ikkuna kiinni.
• Käännä salpa alkuasentoon niin, että se asettuu kiinnikkeisiin ja vetää ruudun kiinni tiivisteeseen.
Kattoikkunan on oltava ajon aikana kiinni.

6.9 Ohjaamon pimennysjärjestelmä
Pimennysverhojen sulkeminen on sallittua ainoastaan ajoneuvon
ollessa paikallaan ja moottorin ollessa sammutettu. Ennen ajoa
verhot on avattava kokonaan ja lukittava paikoilleen tai irrotettava
ja pakattava säilytyspaikkaan (mallin mukaan).
Kun matkailuautoa ei käytetä, pimennysverhot on avattava tai
irrotettava, sillä ne saattavat muuten vaurioitua pysyvästi lämmön
ja UV-säteiden vaikutuksesta.
Pimennysverhoja ei saa koskaan käyttää ajon aikana auringonsuojana, eikä niitä saa sulkea.

2
1

Tuulilasin pimennys
Optima De Luxe/Optima ONTOUR Edition

6. Sisätilat

Tuulilasin pimennys
Optima ONTOUR Edition ja Optima De Luxe
• Paina lukituspainikkeita
yhteen lukitusmekanismin avaamiseksi.
• Vedä verhot
kahvoista keskelle yhteen.
Magneettilukitus kiinnittyy automaattisesti.

j

k

Optima ONTOUR (Alkovi)
• Neljä toimitukseen kuuluvaa metallikulmaa on työnnettävä
aluksi tuulilasin ja A-pylvään väliin.
• Aseta pimennysvälineisiin kuuluva suuri matto tuulilasille. Pimennysmattoon ommellut magneetit tarttuvat metallikulmiin.

Tuulilasin pimennys
Optima ONTOUR (Alkovi)

Sivujen pimennys
Optima ONTOUR Edition ja Optima De Luxe
• Paina lukituspainikkeita
yhteen lukitusmekanismin avaamiseksi.
• Vedä reunalista
tasaisesti vastukseen asti. Lukitus tapahtuu automaattisesti ja portaattomasti.

j

l

3
Pimennysverhot sivuikkuna Optima ONTOUR Edition/
Optima De Luxe tai valinnainen

Optima ONTOUR (Alkovi)
• Aseta kaksi pienempää pimennysmattoa sivuikkunoille niin,
että magneetit vetävät ne kiinni.
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Lämpöverho

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.
Ennen ajoa lämpöverho on poistettava kokonaan ohjaamosta ja sijoitettava omalle paikalleen ajoneuvossa.
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. Tässä tapauksessa
sivukiinnitys ei ole välttämätön.

Jalkatilan eriste ohjaamossa

Jalkatilan eriste
Levitä kaukalonmallinen jalkatilan eriste valmistajan ohjeen
mukaan ohjaamon jalkatilaan.

Ajoon lähdettäessä jalkatilan eriste on poistettava
ohjaamosta kokonaan.
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6.11 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.
• Kun ajoneuvo on pidempään käyttämättä, jätä rullaverhot
kokonaan auki.
• Pakkoilmanvaihtoaukkojen on oltava aina auki. Älä koskaan sulje tai peitä pakkoilmanvaihtoaukkoja!

1
Suuri kattoluukku

Kontrolliraita

Suuri kattoluukku
Huolehdi ennen luukun avaamista siitä, että luukun yläpuolella on tilaa. Luukun suurin mahdollinen avautumiskulma on
60°.

Avaaminen
• Vie kätesi kampitaskun aukkoon ja käännä kampi käyttöasentoon. Veivaa kampea enää sen verran, että voit kääntää
sen kampitaskuun. Kun suurin mahdollinen avautumiskulma
on saavutettu, tunnet selvän vastuksen.
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Sulkeminen
• Käännä kampea vastapäivään, kunnes luukku on kiinni
ja tunnet vastuksen. Kontrolliraita
tulee näkyviin, kun
luukku on kiinni. Luukun ollessa suljettu kammen voi taas
kääntää kampitaskuun. Jotta luukku on varmasti lukittu,
kampi on oltava käännettynä kampitaskuun.

j

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

j

Suurin sallittu ajonopeus on 130 km/h, koska ajoneuvon
mallista tai asennuspaikasta riippuen saattaa aiheutua melua
tai vaurioita. Pidä kattoluukut kiinni ajon aikana!

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

1

Pieni kattoluukku

Lukitusnappia

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

j
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1
Captains Chair

Istuinten kääntövipu

6.12 Ohjaamon kääntyvät istuimet

Kääntövipu

Kaikissa matkailuautoissa (poikkeus T65 HKM/A65 KM/A70
GFM) on käännettävät ohjaajan ja etumatkustajan istuimet,
joiden avulla asuintilaan saadaan lisää istumapaikkoja. jotka
näin laajentavat asuinosan istuinmahdollisuuksia. Niiden käyttöön liittyvät ohjeet löytyvät perusajoneuvon 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.

j sijaitsee ohjaamon istuinten sisäreunassa.

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.
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1

Asuinosan penkki

6.13 Asuinosan istuimet
Pehmusteiden kiinnitys
Istuintyynyt ja selkäpehmusteet pysyvät paikoillaan liukuestematon avulla.
Huolehdi siitä, että istuintyynyt ja selkäpehmusteet pysyvät
kunnolla paikoillaan.

2

L-istuinryhmän muutaminen

L-istuinryhmän muutaminen (Optima De Luxe)*
Jotta ulompaa istumapaikkaa voidaan käyttää malleissa, joissa
on L-istuinryhmä*, istuinryhmä on muunnettava ennen liikkeellelähtöä.
•
•
•
•

Poista istuintyynyt ja selkäpehmusteet.
Käännä penkin istuinosan kansi
ylös.
Vedä lisälevy kkokonaan ylöspäin ulos.
Laske penkin istuinosan kansi takaisin alas ja laita istuintyynyt
ja selkäpehmusteet paikoilleen.

j

k

Purkaessasi istuinta huolehdi siitä, että lisälevy
on asetettu kunnolla kiinnikkeeseen eikä pääse liikkumaan.
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• Aseta turvavyön alempi osa lantiolle.
Turvavyön avaaminen
Paina turvavyön lukon painiketta, jotta solki vapautuu.

Asuinosan turvavyöt

6.13 Asuinosan turvavyöt
Istuinryhmien ajosuunnassa olevat istuimet on varustettu
turvavöillä.
Tutustu ajoneuvosi istumapaikkakaavioon. Tiettyjä istumapaikkoja ei saa käyttää ajon aikana.

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.

• 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.
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6.14 Istumapaikat
T65 HKM

A60 GF
3

7

1

4

2

8

4

6

3

5

1
2

Istumapaikka 1 - 4: Käyttö ajon aikana sallittu
Istumapaikka 5 - 6: Saa käyttää ajon aikana vain, jos varusteisiin
		
kuuluu lisäturvavyöteline.
Istumapaikka 7 - 8: Käyttö ajon aikana kielletty

Istumapaikat 1 - 4: Käyttö ajon aikana sallittu

T70 E / T70 F

A65 KM / A70 GFM
7

4
3

8
6
5

1

3
4

1

2

5 6

2

Istumapaikat 1 - 4: Käyttö ajon aikana sallittu
Istumapaikat 5 - 6: Saa käyttää ajon aikana vain, jos varusteisiin
		
kuuluu lisäturvavyöteline.
Istumapaikka 7 - 8: Käyttö ajon aikana kielletty

Istumapaikat 1 - 4: Käyttö ajon aikana sallittu
Istumapaikka 5 - 6: Käyttö ajon aikana kielletty
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V65 GE / V65 GQ

T70 GE / T65 GE / V65 GF

3
4

3
4

1

1

2

5

Istumapaikat 1 - 4: Käyttö ajon aikana sallittu

Istumapaikat 1 - 4: Käyttö ajon aikana sallittu
Istumapaikka 5: Käyttö ajon aikana kielletty

T65 FL / T65 HFL

T75 HGE

3

1

4
5 6

Istumapaikat 1 - 4: Käyttö ajon aikana sallittu
Istumapaikka 5 - 6: Käyttö ajon aikana kielletty

2

3
4

2

1
5 6

Istumapaikat 1 - 4: Käyttö ajon aikana sallittu
Istumapaikka 5 - 6: Käyttö ajon aikana kielletty

2
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7. luku: Sähköjärjestelmä

7.2 Sähköjärjestelmän osat

7.1 Turvaohjeita

Ohjeita ja tarkastussuosituksia

HOBBY-matkailuautojen sähköjärjestelmä on asennettu voimassa olevien määräysten ja normien mukaan.
Huomioitavaa
• 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.
• 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.

Tärkeää
• Sähkötekniikan asiantuntijan pitäisi tutkia ja tarkastaa matkailuauton sähköjärjestelmä mieluiten alle kolmen vuoden
välein, ja jos matkailuautoa 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.
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.
• Tarkista säännöllisesti akkujen (happoakkujen) nesteen pinta;
AGM-akkuja ei tarvitse huoltaa, mutta ne tarvitsevat säännöllistä latausta / ylläpitolatausta.
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• Tarkista, että akun kaapelikengät ovat tiukasti paikoillaan, ja
poista mahdolliset oksidikerrokset.
• Jos asuinosan akku on pidempään käyttämättä (2 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 IU1 U0
mukaisesti, mikäli anturia ei ole kalibroitu tai CI-väyläjärjestelmällä ei ole verkkoyhteyttä.
• Väärinkäytökset johtavat takuun ja valmistajan vastuun
raukeamiseen.
• Ilmanvaihtoaukkoja istuinjalustan verhoilussa ei saa peittää
eikä tukkia. Riittävä ilmanvaihto on varmistettava.
Säiliöanturit
Sauva-anturi mittaa raikas- ja jätevesisäiliöiden sisällön.
• Älä jätä vettä säiliöihin, varsinkaan jätevesisäiliöön ja WC:n
jätesäiliöön, 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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7.3 Ohjauspaneelit

Ohjauspaneelien painikesymbolit
Pääkytkintoiminto

Järjestelmä koostuu ohjauselektroniikasta, näppäimistöllä varustetusta paneelista ja useista sivupaneeleista. Järjestelmän avulla
voit käyttää eri valaisimia ja toimintoja. Aktiivisten toimintojen
symbolien alapuolella palavat siniset LEDit.

• Kun järjestelmä on käytössä, pääkytkimen lyhyt painallus sammuttaa valaistuksen kokonaan. Kaikki jatkuvassa
käytössä olevat 12 V:n laitteet (esim. vesipumppu, jääkaapin
ohjaus, 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, vesipumppua, radiota sekä EisExlämmityspatruunaa/DuoControlia*). Senhetkiset käyttötilat
eivät tallennu.
Jääkaappi kytkeytyy automaattisesti 12 V:n käytölle, kun
ajoneuvon moottori käynnistetään, ilman pääkytkimen painamista Hobby-ohjauspaneelissa. Jääkaapin valintakytkimen
on oltava 12 V:n käytön kohdalla, paitsi jos jääkaappi on
automaattikäytöllä. Kaikki muut 12 V:n laitteet on aktivoitava
pääkytkimestä, kun käytössä on asuinosan akku.
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Seinävalaisimet /
			
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.
Ajoneuvoissa, joissa on kaksi kattovalaisinta, vain toisen voi
kytkeä erikseen valaisimesta (ei kaikissa malleissa).
Seinävalaisimet on kytkettävä päälle suoraan lampusta, jotta niitä
voi ohjata ohjauspaneelista.

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.

Keittiön valaisin
• Keittiön valaisin ja kohdevalaisimet kytketään painamalla
painiketta lyhyesti.
LED-tunnelmavalaistus
• Hipaisemalla painiketta kytketään epäsuora valaistus. Painamalla painiketta pidempään säädetään valaistuksen voimakkuutta (vain makuutilassa).
LED-tunnelmavalaistus kytketään yhteensä 3 painikkeen
avulla. Mallista ja varustelusta riippuen käytössä on joko 1,
2 tai 3 painiketta.
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Täyttöasteen näyttö
Raikasvesisäiliö

Jätevesisäiliö

• Näitä painikkeita painettaessa LED-palkki ilmoittaa raikasvesitai jätesäiliön täyttöasteen. Kun raikasvesisäiliön täyttöaste on
erittäin alhainen, valopalkin ulommainen vasemmanpuoleinen
LED alkaa vilkkua.
Jotta täyttöasteesta saa mahdollisimman täsmällisen tiedon,
ajoneuvon on oltava vaakasuorassa.

Akunhallinta
Asuinosan
akku

Käynnistysakku

• Tätä painiketta painettaessa LED-palkki ilmoittaa akun senhetkisen tilan. Kun akun lataustila on erittäin alhainen, valopalkin
ulommainen vasemmanpuoleinen LED alkaa vilkkua.

Yhteenvetotaulukko asuinosan akun / käynnistysakun lataustilasta ja raikas- ja jätevesisäiliön täyttöasteesta:
< 11,5V

11,5V
bis
11,7V

11,8V

11,9V
bis
12,0V

12,1V

12,2V

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ensimm.
vilkkuu

1

2

3

4

5

Täyttöaste
jätevesi-/raikasvesisäiliö

0%

25%

25%

25%

50%

50%

Käynnistysakun
jännite

12,3V

12,4V

12,5V

12,6V

>=
12,7V

Asuinosan
akun lataustila

60%

70%

80%

90%

100%

6

7

8

9

10

75%

75%

100%

100%

100%

Käynnistysakun
jännite
Asuinosan
akun lataustila
LEDit

LEDit
Täyttöaste
jätevesi-/raikasvesisäiliö
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7.3.1 HobbyConnect / HobbyConnect+*

Radio/Navigointilaite (mallikohtainen)
• Tätä painiketta painamalla kytketään radio/navigointilaite
päälle ja pois.
Bluetooth-yhteys
• Tätä painiketta painettaessa aktivoituu Bluetooth-liitäntäkäyttö.
Tätä varten pidä painike n. 2 sekuntia painettuna. Ohjauspaneeliin ilmestyy sininen ”juokseva” LED-jono. Se sammuu
automaattisesti 2 minuutin kuluttua tai kun Bluetooth-yhteys
on muodostettu.

HobbyConnect/HobbyConnect+ mahdollistavat vapaa-ajan
ajoneuvon useimpien CI-väylään sopivien laitteiden käytön myös
mobiililaitteiden (älypuhelin/tabletti) avulla. Edellytyksenä on tällä
hetkellä ilmainen ”HobbyConnect”-sovellus. HobbyConnectissa
yhteys ajoneuvoon otetaan Bluetoothin avulla, HobbyConnect+versiossa yhteys taas otetaan asennetun Connect+-liitäntäyksikön, jossa on SIM-kortti, avulla (matkapuhelinverkko).

-

Sähkökäyttöinen jätevesisäiliön lämmitys*

-

• Tämä painike ei ole käytössä malleissa Optima ONTOUR
(Edition/Alkovi) ja De Luxe.

HobbyConnect-sovellus on saatavilla vain käyttöjärjestelmiin iOS ja Android.
HobbyConnect-sovellusta kehitetään ja päivitetään jatkuvasti, ja se tarjoaa siten ajoittain uusia sovelluksen sisäisiä
toimintoja.

Vesipumppu

HobbyConnect-sovelluksen käyttö

• Tätä painiketta painamalla kytketään vesipumppu.
App-Icon

Lattialämmitys
•Tämä painike ei ole käytössä mallikaudella 2022.

Kuvaukset ja esitykset saattavat poiketa toisistaan mobiililaitteen käyttöjärjestelmän mukaan.
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Syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasi
ja vahvista sitten antamasi tiedot kirjautumispainikkeesta.

Asenna HobbyConnect-sovellus laitteeseesi ja avaa sovellus.
Käynnistysnäyttö sovellusta avattaessa,
kun käyttäjä ei vielä ole kirjautunut sisään.

Toiminnon ”Salasana unohtui” kautta pääset alavalikkoon, jossa voit tilata uuden
salasanan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Rekisteröinti
Kun käynnistät sovelluksen ensimmäistä
kertaa, sinun on ensin rekisteröidyttävä. Jos
et vielä ole rekisteröitynyt sovellukseen,
näyttöön tulee rekisteröitymisikkuna.
Syötä sähköpostiosoitteesi, etu- ja sukunimesi ja määritä salasana. Aktivoi ruutu,
jossa vahvistat yleiset sopimusehdot. Valitse sitten painike „Rekisteröinti“.

Sisäänkirjautuminen

Jos annoit oikeat kirjautumistiedot,
pääset kohtaan, jossa ilmoitat haluamasi
yhteyden. Valitse Bluetooth
, jos
haluat yhteyden HobbyConnectin tai
HobbyConnect+:n (GSM) kautta
.

Rekisteröinti

Seuraavassa vaiheessa saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen
viestin, joka sisältää vahvistuslinkin. Napsauta vahvistuslinkkiä
rekisteröitymisen päättämiseksi. Jatkossa syötät aina tämän sähköpostiosoitteen ja juuri määrittämäsi salasanan syöttömaskissa
”Kirjaudu sisään”.
Jos olet jo käynnistänyt sovelluksen, pääset kohdan ”Sinulla on jo
tili?” alla olevan kirjautumispainikkeen kautta kohtaan, jossa pyydetään antamaan kirjautumistiedot (sähköpostiosoite ja salasana).

j

k

1
2
Yhteyden valinta
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Yhteys HobbyConnect:n kautta (Bluetooth)
Mobiililaitteesi ja matkailuvaunun ohjauspaneelin välisen
yhteyden luomiseksi molemmissa komponenteissa on aktivoitava
Bluetooth-toiminto.

Kun Bluetooth-toiminnot on aktivoitu
onnistuneesti, yhdistä laitteet Bluetoothpainikkeesta sovelluksen käynnistysvalikossa (yhteyden valinta).

Jotta voit käyttää sovellustoimintoja, sovellus pyytää sinua siksi
aktivoimaan Bluetoothin.

Haku voi kestää 30 sekuntia.

1

Yhteyttä muodostetaan

Vasemmalla näytetään onnistunut Bluetooth (HobbyConnect)-liitäntä.
1. Aktivoi Bluetooth-toiminto ajoneuvon ohjauspaneelista. Paina
tätä varten Bluetooth-painiketta
(pidä painike n. 2 sekuntia
painettuna).
2. Aktivoi Bluetooth-toiminto mobiililaitteessasi; käytä tarvittaessa valmistajan käyttöojetta.

j

Jos Bluetooth-yhteyttä ei voida
muodostaa, tarkista uudelleen
mobiililaitteesi Bluetooth-asetukset.

Sovellukseen voi ottaa yhteyden vain yksi päätelaite kerrallaan. Jos sovellusta halutaan käyttää toisella päätelaitteella,
on ensin katkaistava yhteys jo liitettyyn laitteeseen.
Onnistunut Bluetooth-yhteys
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Yhteys HobbyConnect+:n kautta (Lisävarusteinen Connect+liitäntäyksikkö/Matkapuhelinverkko)
Matkailuvaunun Ci-Bus-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. HobbyConnect-sovellukseen on syötettävä kirjautumiskoodi (HobbyConnect+-koodi)
vapauttamisen mahdollistamiseksi.
Liitäntäyksikön vapaaksi kytkemisen hoitaa toimivaltainen
sopimuskumppani asiakkaan pyynnöstä. Tämän jälkeen
asiakas saa kirjautumiskoodin sähköpostitse tai hänelle
luovutetaan koodikortti.

pimusta korvausta vastaan. Kahdentoista (12) kuukauden kuluttua
SIM-kortti deaktivoidaan, mikäli sopimusta ei ole jatkettu. Jos olemassa olevaa sopimusta jatketaan, HobbyConnect+-järjestelmää
voi käyttää seuraavien 12 kuukauden ajan. Jos tilaus päättyy,
SIM-kortti deaktivoituu. Jotta HobbyConnect+-järjestelmä voidaan aktivoida uudelleen, maksu on suoritettava pidentämistä
koskevan sähköpostiviestin kautta.
-

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 m2m-puhelinliittymäsopimuksen (Telenor) (datan siirtämiseksi internetin kautta). Sopimuksen
voimassaoloaika alkaa, kun järjestelmä ottaa SIM-kortin kautta
yhteyden palvelimeen. Ennen ajan umpeutumista sinua kehotetaan HobbyConnect-sovelluksessa pidentämään puhelinliittymäso-

-

-

Puhelinliittymäsopimuksen voimassaoloaika on 12 kuukautta, ja sen jatkaminen on maksullista.
Jatkoajan umpeutumisen jälkeen SIM-kortti deaktivoidaan.
Uuden SIM-kortin saat uuden HobbyConnect+-yksikön
yhteydessä sopimuskumppaniltasi.
Jos käytät internetyhteyttä ulkomailla, matkapuhelinliittymäsi tarjoaja saattaa periä lisäkuluja.
Jos sopimusta ei jatketa, komponenttien kaukoohjaus on
mahdollista vain Bluetoothin kautta lähialueella (HobbyConnect).
Matkailuvaunun on oltava jossakin sivulla 103 viivoitettuina kuvatuista maista, jotta datan siirto on mahdollista.
HobbyConnect+-järjestelmä kerää, käsittelee ja käyttää
tietoja tietosuojasuostumuksen mukaisesti. Näiden tietojen, etenkin ajoneuvon sijaintia koskevien, tallentumisen voi päättää poistamalla SIM-kortin ohjausyksiköstä.
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Yleisiä ohjeita HobbyConnect+-järjestelmän käytöstä
Kirjautumistietoja ja käyttäjäasetuksia hallinnoidaan Hobbysopimuskumppanin kautta.
- Ota yhteyttä sopimuskumppaniisi, jos muutat käyttäjätietojasi.
- Käsittele kirjautumiskoodiasi (HobbyConnect+-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, järjestelmää voi ohjata vain Bluetoothin
avulla (HobbyConnect).

Connect+-Box
Jos vaunuun on asennettu HobbyConnect+-liitäntäyksikkö,
on huolehdittava siitä, että yksikköön tulee riittävä jännite.

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.
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Jos et pysty kirjautumaan sisään tunnuksillasi, se voi johtua
siitä, että tiliäsi ei ole vielä aktivoitu.
Ota tässäkin tapauksessa yhteyttä Hobby-kauppiaaseesi.

Jotta kauppias voi luoda HobbyConnect+-koodin, sinulla on oltava
seuraavat tiedot valmiina:
- Connect+ Boxin sarjanumero
(luettavissa liitäntäyksiköstä tai mukana toimitetuista asiakirjoista)
- vaunun alustan numero
Koodikortti

Hobby Box-koodi, jonka avulla sovellus yhdistetään ajoneuvoon,
on ilmoitettu liitteenä olevissa asiakirjoissa.
Matkailuautoissa sarjanumero on merkitty avainkorttiin.
Älä sekoita sarjanumeroa HobbyConnect+-koodiin!

Jos kortissa ei ole ilmoitettu HobbyConnect+-koodia, ota yhteyttä
Hobby-kauppiaaseesi. Tämä lähettää sinulle HobbyConnect+koodin sähkö-postitse.
Jos et pysty kirjautumaan sisään tunnuksillasi, se voi johtua
siitä, että tiliäsi ei ole vielä aktivoitu. Ota tässäkin tapauksessa
yhteyttä Hobby-kauppiaaseesi.

Jos matkailuvaunuun ei muodostettu yhteyttä, tämä näkyy
näytössä. Sinut ohjataan automaattisesti takaisin sivulle,
jolla pyydetään ilmoittamaan haluttu yhteys, ja sinua pyydetään ottamaan yhteys uudelleen.
Tämä voi johtua seuraavista seikoista:
- Liitäntäyksikköä ei ole liitetty USB-virtakaapeliin.
- Liitäntäyksikköä ei ole aktivoitu. Liitäntäyksikkö aktivoituu automaattisesti, kun matkailuvaunu on ollut tietyn
ajan kytkettynä sähköverkkoon.
- Liitäntäyksikön signaali on liian heikko. Vastaanoton
laadusta riippumatta syynä voi olla sijainti.
Ota yhteyttä sopimuskumppaniisi, jos sinulla on
kysyttävää tai ongelmia.
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Jos ajoneuvoosi on asennettu lisälaite
HobbyConnect+, yhdistä laitteet (GSM)painikkeesta HobbyConnect+ sovelluksen
käynnistysvalikossa (yhteyden valinta).

Viereisessä kuvassa näkyy onnistunut
HobbyConnect+-yhteys

Tämän jälkeen näyttöön tulee pyyntö
ilmoittaa Hobby-liitäntäyksikön koodi.
Syötä koodi kenttään ja paina sitten tarkistuspainiketta. HobbyConnect-liitäntäyksikkö muodostaa yhteyden ajoneuvoon.

HobbyConnect+-koodin
syöttäminen

Onnistunut
HobbyConnect+-yhteys

Sovellustoimintojen käyttö matkailuautossa (HobbyConnect/HobbyConnect+)

- Kirjautumiskoodin saat sopimuskumppaniltasi.
- Kiinnitä erityistä huomiota suuriin ja pieniin kirjaimiin.

Käyttömaskissa näkyvät toiminnot, joita
sovelluksen avulla voidaan lukea ja/tai
ohjata.

Tämä voi kestää enimmillään 30
sekuntia.

Yhteyttä muodostetaan

Sovelluksen maskissa näytettävät
ohjauselementit vaihtelevat matkailuvaunun varustelun mukaan.
Näpäyttämällä kerran haluamaasi
toimintoa pääset alavalikkoon,
jossa saat yksityiskohtaisia tietoja
kulloisestakin toiminnosta.
Käyttöliittymä
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Akkutyypin voi valita alavalikosta.

Käyttöliittymän yläpalkissa näkyvät ulko- ja sisälämpötila. Lisäksi
siitä näkee, onko ajoneuvo liitetty 230 V:n verkkoon ja millainen
yhteys on muodostettu (HobbyConnect/HobbyConnect+).
Akun tila
Akun tilasta näkyvät seuraavat asiat:
- purkautuuko akku vai ladataanko sitä
- lataustila
- jännite
- virta
- kuinka kauan akun lataaminen täyteen
kestää tai kuinka kauan akku voi vielä
antaa virtaa senhetkisellä käytöllä
- lämpötila
- akkuanturin kalibrointi
- ja onko latauksensäädin liitetty 230 V:n
verkkoon.

Akkutyypin valinta

Vesisäiliö
Vesisäiliön näytössä raikasvesi-/jätevesisäiliön täyttöaste näkyy portaittain 0:sta
(tyhjä) 4:ään (täynnä).

Akun lämpötila ei saa olla yli 50 °C.
Akkua ei voi ladata sen ollessa
ylikuumentunut.

Jos aktivoit hälytystoiminnon, sovellukseen tulee ilmoitus, kun raikasvesisäiliön
täyttöaste on alhainen.

Akun tila
Raikasvesi-/
jätevesisäiliön täyttöaste
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Ilmastointilaite*
Tässä valikossa voit, varustuksen mukaan, ohjata ja kytkeä ilmastointilaitetta.

Lämmitys
Valikkokohdassa Lämmitys voit säätää/
kytkeä sisälämpötilaa ja käyttöveden
lämpötilaa.
Halutun sisälämpötilan säätäminen tapahtuu 1°C:n tarkkuudella, +5°C:sta
+30°C:een saakka.
Käsitteet ”Eco” ja ”Hot” tarkoittavat käyttöveden lämpötilatasoja (Eco 40° C / Hot
60° C).

Lämpötilan asettaminen
Tästä voit asettaa haluamasi lämpötilan
(16–31 °C). Ei mahdollista kiertoilmakäytössä (eli ilmanvaihtokäytössä), koska
jäähdytys- tai lämmitystoimintoa ei ole
aktivoitu.

Käyttötapa
Valittavissa kaasu-, yhdistelmä- (kaasu+
sähkö) tai sähkökäyttö. Yhdistelmä- ja
sähkökäytössä on valittava haluttu teho.
Lämmitys

Truma: 1 salama = 0,9kW, 2 salamaa =
1,8kW
Sähkökäyttö ja yhdistelmäkäyttö
ovat mahdollisia vain, jos erikoisvarusteisiin kuuluu Truma Combi 6E.
Ilmastointilaite

Tuulettimen tehon säätäminen
Tästä voit käyttötavan mukaan asettaa
tuulettimelle haluamasi tehon. Automaattikäytössä myös tuuletin säätyy
automaattisesti, joten tästä ei voi tehdä
erillisiä säätöjä. Tuulettimen tehoa ei voi
säätää lämmityskäytössä.
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Sijainti (vain HobbyConnect+)
Kun olet pysäköinyt ajoneuvosi, aktivoi
mobiililaitteesi sijainninmääritys. Painikkeesta ”Määritä sijainti / Set current location” sovellukseen tallennetaan kaupunki
ja maa, jossa ajoneuvo kulloinkin sijaitsee.
Näin järjestelmä tunnistaa, että matkailuauton sijainnin ei ole tarkoitus muuttua.

1

Aktivoi sovelluksen hälytystoiminto
saadaksesi ilmoitukset mobiililaitteellesi.
Jos vapaa-ajan ajoneuvon sijainti muuttuu, 1 km:n muutetun säteen jälkeen
päätelaitteellesi lähetetään automaattinen viesti.

Ajoneuvon päänäyttö

Ajoneuvon päänäyttö
Ajoneuvon päänäytössä
näkyy yksityiskohtainen kokonaiskuva jo tehdyistä
asetuksista (varustuksen mukaan).

j

Lisäksi voit käyttää pääkytkin-toimintoa,
jonka avulla voit kytkeä päälle ja taas
pois päältä kaikki sovelluksesta kytkettävät laitteet (ei koske jatkuvassa
käytössä olevia 12V:n laitteita - katso
s. 88 Pääkytkin-toiminto).
EisEx-jäänpoistin on tietynlaisessa
automaattikäytössä, mikäli pääkytkintoiminto on aktivoitu.
Ehdottomat edellytykset EisExin automaattitoiminnolle:
- 230 V:n verkkoliitäntä tai moottori
käynnissä
- ulkolämpötila < 5 °C.

Sijainninmääritys
Jos olet deaktivoinut mobiililaitteesi sijainninmäärityksen,
käytetään viimeisintä, painikkeesta ”Lähetä nykyinen sijainti”
määritettyä sijaintia.
Sijainninmäärityksessä ei ole kyse turvapaikantimesta, joka
voisi paikantaa matkailuautosi täsmällisen sijainnin.

Sijainti näytetään GPS-tietojen avulla.
Tietoja ei tallenneta, ja näytössä on aina senhetkinen sijainti,
mikäli yhteys toimii.
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Valaistus
Valaistusvalikossa voit kytkeä ja himmentää valaisimia yksittäin tai valaisinryhmänä (useita valaisimia yhtä aikaa).

1

Profiilin/Käyttäjän päänäyttö
Tässä päänäytössä näkyy, kuinka monta
käyttäjää on yhteydessä ajoneuvoon
internetin kautta. Jos olet ilmoittautunut
Bluetoothin kautta, se näkyy tässä.

Valaisinryhmän muodostamiseksi halutut valaisimet kytketään päälle ja
tallennetaan valaisinryhmien kohdalle.

Ajoneuvoon voi olla internetin
kautta yhteydessä enintään kahdeksan käyttäjää yhtä aikaa. Jos
ilmoittautuminen tapahtuu Bluetoothin kautta, järjestelmää voi
käyttää vain yksi käyttäjä.

Voit myöhemmin vielä muokata tai
poistaa näitä
. Näiden toimintojen
valitsemiseksi sinun on pyyhkäistävä sormella haluamasi valaisinryhmän vieressä
mobiililaitteen oikeasta reunasta keskelle.

j

Valaisinryhmät ”Vuode3” ja/tai ”Vuode4”
voidaan kytkeä varustelun mukaan (ajoneuvoissa, joissa on laskettava vuode
tai alkovi).

Profiili

Voit kirjautua ulos sovelluksesta painikkeesta ”Uloskirjautuminen”.
Alavalikossa ”Oma tili” voit tarkastella
ja/tai muuttaa henkilötietoja (nimeä,
sähköpostiosoitetta, salasanaa).

Valaistusvalikko

Henkilötietojen näyttö
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Versio (vain HobbyConnect+)
Kun avaat alavalikon ”HobbyConnect+” osassa ”Profiili”, voit tarkastella
HobbyConnect+-järjestelmääsi koskevia tietoja.

Asetukset
Asetusten päänäyttöön pääset valitsemalla käyttöliittymän oikeassa yläkulmassa viereisen symbolin.
Tästä näet, onko yhteys matkailuautoon
muodostettu HobbyConnectin vai
HobbyConnect+:n kautta.
Alakohdissa voit tarkastella lisätietoja
sovelluksesta, tietosuojamääräyksiä ja
julkaisutietoja.

Versiotiedot

Ilmoitukset
Ilmoitusasetuksissa voit itse päättää,
mistä matkailuauton osista haluat
saada ilmoituksia HobbyConnectsovellukselta.

Lisäksi tässä voi kalibroida sisä- ja ulkolämpötilan.
Anturin lämpötilaan vaikuttavat
tekijät voivat aiheuttaa poikkeaman
näytössä olevan ja tosiasiallisen
lämpötilan välillä.

Järjestelmässä näkyvät ilmoitukset voit
poistaa tarvittaessa.
Asetukset

Ilmoitusasetukset

7. Sähköjärjestelmä

Infonäyttö
Infonäytössä on hakukenttä, johon voit
syöttää erilaisia HobbyConnectiin/
HobbyConnect+:aan liittyviä käsitteitä.
Jos järjestelmä sisältää hakusanaa koskevia tietoja, ne näytetään hakutoiminnon
käynnistämisen jälkeen.
Lisäksi infonäytössä vastataan HobbyConnectista/HobbyConnect+:sta useimmiten esitettyihin kysymyksiin.

Infonäyttö

HobbyConnect-järjestelmää kehitetään
jatkuvasti edelleen, ja varustelusta riippuen siihen lisätään uusia toimintoja.
Jos sinulla on kysyttävää HobbyConnectista tai HobbyConnect+:sta, voit
kääntyä Hobby -kauppiaasi puoleen tai
ottaa yhteyttä osoitteeseen support@
hobbyconnect.se.

HobbyConnect-sovellus on käytettävissä seuraavissa maissa:
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Mahdollisia virheitä
Mahdollinen virhe

Ratkaisuehdotus

Muuta

Sovellusta ei löydy verkkokaupasta.

Tarkista laitteen asetukset; kirjoita HobbyConnect
yhteen, ei erikseen.

Tarkista sovelluksen asetukset kyseisessä
maassa.

HobbyConnect+-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.

Paina pääkytkintä suoraan kattoilmastointilaitteessa, jotta laite on käynnissä.

Ota yhteys kauppiaaseen.

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 virransyöttö, katkaise se tarvittaessa
hetkeksi.

Ota yhteyttä kauppiaaseen.

HobbyConnect+-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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7.4 Smart-Trailer-järjestelmä*

E-Level
Sensorimoduuli E-Levelin avulla ajoneuvo
voidaan vaaittaa. Smart-Trailer-sovelluksesta
näkyy, onko matkailuauto suorassa.

Smart-Trailer-järjestelmä koostuu sensorimoduuleista E-Level ja
E-Gaslevel (sisältyy toimitukseen: E Gaslevel yhtä kaasupulloa
varten). E-Trailer-sovelluksen avulla ajoneuvon vaaituksen ja
kaasupullojen täyttöasteen voi tarkistaa milloin tahansa älypuhelimesta.

Ajoneuvon vaaitus ja
kaasupullojen täyttöasteen näyttö E-Trailersovelluksessa

Smart-Trailer-järjestelmän perusta on
E-Connect. Se mahdollistaa yhteyden
sensorimoduulien ja älypuhelinsovelluksen välillä. Sensorimoduulit lähettävät
Bluetooth-signaalin avulla mittausarvoja E-Connect-sovellukseen. Sovellus
käsittelee ne ja lähettää ne edelleen
E-Trailer-sovellukseen.

• Aktivoi älypuhelimessasi Bluetoothtoiminto.
• Avaa sovellus.
• Lisää E-Level-moduuli sovellukseen
skannaamalla mukana toimitettu QRkoodi.
QR-koodin
skannaaminen

• Avaa E-Levelin sovellusosio (katso
viereinen kuva).

Sovellusosiossa näkyy varoituksia, jos jokin
mittausarvo poikkeaa nimellisarvosta.

Jotta voit käyttää Smart-Trailer-järjestelmää, sinun on asennettava päätelaitteeseesi E-Trailer-sovellus.

Kun Smart-Trailer-järjestelmä on
otettu käyttöön ensimmäisen kerran,
ajoneuvo on vaaitettava kerran.

E-Connect

Virheilmoitus
E-Level
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E-Gaslevelin sensori

E-Gaslevel
Sensorimoduulin E-Gaslevel avulla valvotaan kaasupullojen täyttö-astetta. Moduuli
toimii magneettisen sensorin avulla, jonka
voi kiinnittää helposti jokaisen teräksisen
kaasupullon alapuolelle.
• Aktivoi älypuhelimessasi Bluetoothtoiminto.
• Avaa sovellus.
• Lisää E-Gaslevel-moduuli sovellukseen
skannaamalla mukana toimitettu QRkoodi.

Sovellusosiossa näkyy kaasupullon täyttöaste.

Täyttöasteen
näyttö
Järjestelmää voidaan täydentää lisäantureilla. Ota yhteyttä
sopimuskumppaniin.

Virheilmoitus
E-Level

• Avaa E-Gaslevelin sovellusosio

(katso viereinen kuva).
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1

2

3
Kytkin pesutila

Kolmen painikkeen ohjaustaulu

Pesutilan sivupaneeli

Vuoteen sivupaneeli(t)
• Molemmista sivupaneeleista kytketään painiketta hipaisemalla
valaistus ”vuode vasen”
, ”vuode oikea”
. Painikkeesta
kytketään istuinryhmän tai vuodeosan kattovalaistus. Valmistussarjoissa Optima De Luxe tunnelmavalaistus kytketään
makuutilasta. Painamalla painiketta pidempään säädetään
valaistuksen voimakkuutta. Säädetty valaistuksen voimakkuus
tallentuu, niin että alkuperäinen valaistus palautuu valaisimen
sammuttamisen ja uudelleen kytkemisen jälkeen.

k

j

l

• Painiketta hipaisemalla kytketään valaistus pesutilassa (ja
mahdollisessa erillisessä suihkussa).
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4
2

Optima ONTOUR Edition/
Optima T65 GE ONTOUR

3

Optima
(paitsi ONTOUR
Edition)

1
Porrasaskelman kytkin ja kattovalaisimen kytkin lapsille

Sisäänkäynnin sivupaneeli(t)
Näiden sivupaneelien toiminnot ovat käytössä myös silloin, kun
paneelin pääkytkimestä on katkaistu virta.
Sivupaneeli ohjaa sähkötoimista porrasaskelmaa.

j
l

• Kun painat painiketta
, porrasaskelma vetäytyy sisään, ja
kun painat painiketta
, se työntyy taas ulos. (Painikkeiden
toiminnot voivat olla erilaisia mallin mukaan).
• Hipaisemalla painiketta
kytketään sisäänkäynnin valo (ei
moottorin ollessa käynnissä).
• Painike
Painiketta hipaisemalla kytketään kattovalaistus
(ei valmistussarjassa Optima ONTOUR Edition ja Optima
T65 GE ONTOUR).

k

m

Keittiön sivupaneeli
• Hipaisemalla vasemmanpuoleista painiketta kytketään keittiön
valaistus.
• Hipaisemalla oikeanpuoleista painiketta kytketään kattovalaisin.
Painikkeiden toiminnot voivat olla erilaisia mallin mukaan.
Valmistussarjassa Optima ONTOUR Edition ja Optima T65
GE ONTOUR keittiön sivupaneeli on sijoitettu sisäänkäynnin sivupaneelin viereen.

7. Sähköjärjestelmä

7.5 Sähkövirta
Sähkökeskus on kaikissa ajoneuvoissa sijoitettu oikeanpuoleisen
etuistuimen alle.

2

1

3

4
230 V:n syöttöpistoke liitettynä

Sähkönsyöttö verkkoliitännän kautta
Matkailuauto liitetään 230V:n verkkoon sivuseinässä olevan
CEE-ulkopistorasian
avulla.
CEE-ulkopistorasia

Matkailuautoon 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.

j

CEE-syöttöpistokkeen liitäntä
• Kytke automaattisulake
(ks. 110) pois päältä painamalla
vipu
(ks.110) alas.
• Tartu CEE-ulkopistorasian suojukseen
alhaalta ja käännä
se ylös (ks. luku 5.2 Suojukset).
• Keri jatkojohto kokonaan auki.
• Avaa CEE-syöttöpistokkeen kantta
90° ylöspäin.
• Työnnä pistoke
pistorasiaan niin, että se loksahtaa paikalleen.

o

n

k

m

l
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• Kytke automaattisulake

o taas päälle.

Matkailuauton moottorin on oltava sammutettu ennen auton
liittämistä 230 V:n verkkoon.

5
Liitännän irrottaminen
• Kytke automaattisulake

o pois päältä painamalla vipu n

alas.
• Vedä CEE-syöttöpistoke
irti.
• Käännä ulkopistorasian suojus
sahtaa kiinni.

m

k

6
alas niin, että se lok-

Käytä ainoastaan CEE-standardin mukaisia pistokkeita ja
kaapeleita.

Automaattisulake, varustettu Fi-suojakytkimellä

230 V:n sähköjärjestelmän suojaus
230 V:n järjestelmä on suojattu kaksinapaisella 13 A:n automaattisulakkeella
, joka sijaitsee jääkaapin, vaatekaapin, istuinryhmän tai vuoteen kohdalla.

o

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

2

• Matkailuvaunun 230 V:n verkko on tarkoitettu 3000 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.

1

Fi-suojakytkin ja testauspainike

Fi-suojakytkin
Vaunun 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.
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Fi-suojakytkin (30 mA:n vikavirta) laukaisuaika on
alle 0,1 s.

Sähköjärjestelmän käyttöönoton jälkeen Fi-suojakytkimen
toiminta on tarkastettava. Virtaa saavan ja päälle kytketyn
kytkimen
- asennossa I-ON – on lauettava, kun painat Testnappia
. Vipu
(ks.110) napsahtaa alas, ja se on onnistuneen
tarkistuksen jälkeen kytkettävä takaisin "päälläoloasentoon".

j
k 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.
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
Heti kun moottori on käynnissä, latausvahvistin aktivoituu ja lataa
asuinosan akkua. Ajon aikana siis latautuvat molemmat akut. Kun
auton moottori sammutetaan, akut kytkeytyvät irti toisistaan
uudelleen. Näin ollen ei ole mahdollista, että asuinosan käyttö
tyhjentäisi käynnistysakun.
Sammuta moottori aina, ennen kuin matkailuauto liitetään
230 V:n verkkoon CEE-ulkopistorasian kautta.

Jääkaapin käyttö 12 V:n jännitteellä on mahdollista vain ajon
aikana. Moottorin sammuessa jääkaapin 12 V:n käyttö kytkeytyy
taas 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.
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Asuinosan akun jännitteen on noustava, kun
- moottorin kierrosluku on tyhjäkäyntikierroslukua suurempi
- ajoneuvon akku ei ole täysin tyhjä.
Jos latausta ei tapahdu latausgeneraattorin kautta, on tarkistettava seuraavat seikat:
• Onko 50 A:n sulake liitännässä asuinosan akkuun
käynnistysakun lähellä kunnossa?
• Saako tuloyksikkö signaalin "Moottori käynnissä?
• Onko latausvahvistin aktivoitu?

Asuinosan akun käyttö
• Vaunuun 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
(katso luku 7.3.1 Akun tila).
• Ennen kuin kytket asuinosan akun navat irti tai kiinni,
sammuta moottori, irrota auto 230V:n liitännästä ja 12V: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.

Ajoneuvon sähköjärjestelmä oikeanpuoleisen etuistuimen 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 matkailuautoa 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:
- latausgeneraattorin kautta moottorin ollessa käynnissä yhdistettynä latausvahvistimeen
- laturin Dometic PerfectCharge SMP439 (vain auton saadessa
virtaa 230 V:n verkosta)
- mahdollisesti aurinkopaneelin* kautta

Lisäakun käyttö ja lataus (IBS)

Lisäakun
Akun napaan on kytketty älykäs akkuanturi (IBS), joka mittaa ja
valvoo äärimmäisen tarkasti akkujen virran ja jännitteen muutoksia sekä lämpötilaa. Akkuanturien kalibrointi tapahtuu yleensä
automaattisesti.
Jos akkuanturin verkkojännite heikkenee, uudelleenkalibrointi on välttämätöntä.

Akun jäljellä olevan latauksen tarkistaminen kulloisellakin kulutuksella on mahdollista. IBS auttaa vaihtamaan akun ajoissa ja
auttaa myös aktiivisessa energianhallinnassa; sen avulla voidaan
sopeuttaa akun lataus eri laitteiden tehontarpeeseen.
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Lataustila näkyy ohjauspaneelin näytössä, ja jäljellä oleva lataus
näkyy HobbyConnect-sovelluksesta. Latauksesta huolehtii "älykäs" laturi säästäväisesti ominaiskäyräperiaatteen mukaan.
Akku Anturi on suojattu10 A.
• Lataa asuinosan akkua ennen jokaista matkaa, heti
jokaisen matkan jälkeen ja ennen jokaista väliaikaista
seisokkia vähintään 24 h.
- Tarkista akun lataus ennen jokaista matkaa (ks. sivu
98). 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 % (HobbyConnectsovelluksen kautta).
• Kun IBS on otettu ensimmäisen kerran käyttöön, sen on
ensin kerättävä mittaustietoja (n. 3 tuntia).
- Tänä aikana selvitetään akun lepojännite.
- Tähän tarvitaan enintään 150 mA:n lataus-/purkausvirta.

Anturin manuaalinen kalibrointi
Järjestelmän voi kalibroida manuaalisesti, kun mikään sähkölaite
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, HobbyConnect-sovelluksessa
pitäisi näkyä arvo ”1”.

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.
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Akkuanturi on edelleen aktiivinen myös akun erotuskytkimen ollessa avattuna.

Akkujen pitämiseksi ladattuina myös seisonta-aikana on välttämätöntä kytkeä ajoneuvo 6 viikon välein 230 V:n verkkoliitäntään. Latausajan on oltava vähintään 24 tuntia.
Ajon ja ajoneuvon käytön aikana akun erotuskytkimen on
oltava auki.
Akun erotuskytkin

Akun erotuskytkimen sijainti
Akun erotuskytkin on sijoitettu oikeanpuoleisen etuistuimen
yhteyteen.
Asuinosan akku on varustettu erotuskytkimellä 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.
Laturi on kytketty suoraan asuinosan akkuun, niin että asuinosan
akkua voidaan ladata 230 V:n verkon kautta myös akun erotuskytkimen ollessa auki.

Sähkötoiminen porrasaskelma ei vetäydy automaattisesti
sisään akun erotuskytkimen ollessa auki.

Jos akun erotuskytkin on auki pidemmän aikaa, henkilökohtaiset radio- ja/tai navigointilaitesäädöt voivat kadota.
Nämä säädöt on tällöin tehtävä uudelleen. Radio/navigointilaite ei toimi akun erotuskytkimen ollessa auki.
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on riittävä, laturi säätää latausvirran pienemmäksi tai lopettaa
latauksen kokonaan, eikä käynnistysakkua enää ladata.
Jos akkuanturi mittaa yli 50°C:n lämpötilan, ohjaus keskeyttää
latausprosessin, jotta vältetään akun ylilataus.
Laturi on käytettävissä oikeanpuoleisen etuistuimen takapuolelta.

Laturi

Laturi Dometic PerfectCharge SMP 439
Laturi lataa akkuja.
Jäähdytysjärjestelmä toimii samalla passiivisesti ilman aktiivista
tuuletinta.
Jos latausvirta molempiin akkuihin on pitkään suuri, latausvirtaa
käynnistysakkuun pienennetään ja rajoitetaan sähkökäyttöisen
virranrajoituksen avulla, niin että asuinosan akkua ladataan
ensisijaisesti.
Käynnistysakun ylläpitolataus tapahtuu vain samaan aikaan
asuinosan akun latauksen kanssa. Kun asuinosan akun lataustila
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Akun tila -LED

3

1

2

4

n

Merkitys

Oranssi, vilkkuu nopeasti

Vaihe 1

Oranssi, vilkkuu hitaasti

Vaihe 2

Oranssi, palaa koko ajan

Vaihe 3

Vihreä, palaa koko ajan

Vaihe 4

Vihreä, vilkkuu hitaasti

Vaihe 5

Punainen, palaa koko ajan

Oikosulku, navat yhdistetty väärin
tai viallinen sisäinen sulake

Punainen, vilkkuu nopeasti

Akku tai akkulaturi ylikuumentunut

Punainen, vilkkuu hitaasti

Akun yli- tai alijännite tai ylikuormitus

1: I-vaihe (bulkki)
Tyhjää akkua ladataan jatkuvalla virralla (100 %:n latausvirta).
Kun akun jännite saavuttaa latausjännitteen, latausvirta pienenee.

8

7

6

5

Laturin liitännät

j Vaihtovirtakäytön tulo
k LIN2-liitin
l LIN1-liitin
m Käynnistysreleen liitin

n
o

Tila-LED

		

Lämpötila-anturi

p
q

Akkutyypin valintakytkin

LIN-väylän liitin/

Akkuliitin

2, 3, 4: UO-vaihe (absorptio)
Kolmeportaisen absorptiovaiheen aikana jännite pysyy samana
(UO). Kun akku on kokonaan ladattu, UO-vaihe päättyy.
5: U-vaihe (kellutus)
UO-vaiheen jälkeen akkulaturi kytkeytyy ylläpitolataukselle.
Laite syöttää virtaa järjestelmään liitettyihin tasavirtalaitteisiin.
Vain jos tarvittava teho ylittää laitteen kapasiteetin, akku syöttää
ylimääräisen tehon.
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Häiriönpoisto
Akun tila -LED

n

Punainen,
vilkkuu hitaasti

Punainen,
vilkkuu nopeasti

Punainen,
palaa koko ajan

Virhe/Syy

Ratkaisu

Akun alijännite
tai akun ylijännite

Tarkista akku. Kytke
akkulaturi pois päältä ja
taas päälle.

Viallinen akku

Vaihda akku.

Ylikuumeneminen

Huolehdi siitä, että akkulaturin tai akun ilmanvaihto toimii paremmin.
Varmista, ettei ilmanvaihtoaukkoja ole tukittu.
Laske mahdollisesti
ympäristön lämpötilaa.

Oikosulku, navat
yhdistetty väärin
tai viallinen
sisäinen sulake

Kytke akkulaturi niin,
että navat on yhdistetty
oikein. Anna oikosulku
valtuutetun korjaamon
korjattavaksi. Sisäisen
sulakkeen korvaavan
varaosan saat asiakaspalvelusta.

Latausvahvistin

Latausvahvistin
Latausvahvistin WA 121525 kuuluu matkailuautoosi vakiovarusteena. Sen avulla asuinosan akkua voi ladata ihanteellisesti ajon
aikana. Vahvistin on kytkentäinen, jännitettä nostava/laskeva
laite, joka tasaa latausgeneraattorin mahdollisesti vaihtelevaa
jännitettä ja mahdollistaa suuren latausvirran. Käyttö on täysin
automaattista.
Käytä asuinosan akkuna vain latausvahvistimen kanssa yhteensopivia akkutyyppejä.
Jos akkutyyppiä vaihdetaan, anna huoltopalvelun säätää ja
ohjelmoida latausvahvistin uudelleen.
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7.6 Matkailuvaunun verkko
Kun matkailuauto liitetään 230 V:n verkkoon, laturi lataa akkua
automaattisesti.
Kaikki 12 V:n sähkölaitteet saavat virtaa suoraan asuinosan akusta. Matkailuauton ollessa liitettynä 230 V:n verkkoon ne saavat
virtaa automaattisesti laturin kautta.
Matkailuauton kaikki valaisimet ovat 12 V:n LED-valaisimia.
Vain suuret sähkölaitteet, kuten Combi-yhdistelmälämmitys*,
ilmastointilaite*, jääkaappi verkkokäytössä jne. ovat 230 V:n
laitteita.

1
Sulakejärjestys

Sulakejärjestys

Asuinosan akun
pääsulake

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.

Alkuperäinen 50 A:n pääsulake
asuinosan akun yhteyteen.

j on sijoitettu välittömästi
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-

SI 11

1

+
USB

20 A

3

4

6,0 mm²

4

-

+

Ambiente 10

Küche

Ambiente 8
-

SI 17/Poly

+

10

1

2

+

-

SI 17/Poly

Dusche / Waschraum
SI 17/Poly

SI 17/Poly

SI 17/Poly

SI 16/Poly

SI 16/Poly

Bett 6

Bett 5

Wandleuchte

Deckenleuchte

Bett 2

SI 16/Poly

SI 16/Poly

SI 15

SI 16/Poly

SI 15

3

-

2

1

2

+

-

Gas
1

+

2

2=Zündung

1

1=D+

SI 8

1

2
Tankheizung

Anschlussbelegung
Zentralsteuerung Moca 2022
Typ: EL747/EL769
Toptron GmbH

E7

1

1

2

+
Kl. 15

E13

+
B+

3

Gasumschaltung
Toptron

CI-Bus
Fußboden

Schaltnetzteil
Fußbodenerwärmung

Taster 4

Bad/Waschraum

Taster 3

Küche

Taster 1

Alkoven Bett
Hubbett

Radio

CP Plus

E2

1

+

2

SI 2

Heizung

1
2

E14

25 A

6,0 mm²

Kaavio saattaa joissakin malleissa poiketa hieman esimerkistä.

-

+

SI 3

-

Taster 2B
1
2

Alde Schnittstelle / W-LAN

E16

Masse

Batterie 1
Motor

Abwasser- FrischwasserSonde
Sonde

Außen
Temperatur
Fühler

IBS2

SI 1

Batterie 2
Aufbau

Spannungsversorgung
elektrisches Hubbett

E11
2

+

9

1

ProgrammierStecker

3

+
-

7,5 A

Basis
Fahrzeug

1

Zusatzbatt.

SI 1

SI 12

E9

2
Vorzeltleuchte

M

2

Bett B

Taster 2A
Bett A

WLAN
HobbyConnect Box

15 A

2

+
+
Wasserpumpe
+

SI 2

1

1

1

E3

SI 7

-

IBS1

15 A

+

+

+
-

SI 3

+
+
+
D+ B+ HS
Antenne / SAT

-

2

Starterbatt.

7,5 A

-

+
Trittstufe
1

4

1

E15
E12

3

2

AUX

E8

2

+

8

7

1

IBSBIIA

SI 4

SI 7

E182

-

2

+
-

25 A

+

-

+

6

1

Aufbaubatt. A

SI 5

E27

E19

+

-

2

1

2
12V Vorzeltsteckd. TV-Steckdose

1

-

+
B+

SI 12

2
E-Dachhaube

1

+

1

CI-Bus
CI-Bus

10 A

+
D+

SI 12

-

2

+
-

SI 6

1

+

-

3

E17

2
Dunstabzug

1

+
Toilette
+

+

5

4

1

+
-

7,5 A

2

1

-

2

2

SI 13

1

+

3

1

CI-Bus

SI 7

E28 2

SI 12

-

2

CI-Bus

10 A

-

3

2

+

Alde Booster
Backofen

+

E21
-

2

SI 13

-

2

1

+
-

15 A

SI 8

1

+
+
Kühlschrank

E4
SI 11 7,5 A

SI 9

1

SI 11/Poly

Gaswarner
Fernanzeige

KS2

KS1

+

E23
-

2

SI 11/Poly

4

E5 2

KS-Beleuchtung

+

Zündung Kocher

+

KS1 / KS2:
Brücke Kompressorkühlschrank

SI 10

1

1

+

1

CI-Bus

15 A

+

1

2

+
-

SI 12

+
USB

2

E6-

2

SI 13

3

Truma
Bedienteil
CP Plus

7,5 A

E20
-

4
1

+
-

15 A

SI 13

-

12V Steckd. Garage

2

SI 13

2

SI 14

Ladegerät

SI 14

E22
-

+

SI 6

-

1

SI 9

7,5 A

2

SI 14

SI 6

E19: Elektrische Dachhaube
1: Plus über Hauptschalter
2: Masse
E20: USB-Ladesteckdose Wohnbereich
1: Plus über Hauptschalter
2: Masse
E21: 12V Toilette
1: Plus über Hauptschalter
2: Masse
E22: USB-Ladesteckdose Schlafbereich
1: Plus über Hauptschalter
2: Masse
E23: Alde Booster / Backofen
1: Plus über Hauptschalter
2: Masse
E24: 12V Steckdose Mittelsitzgruppe
1: Plus über Hauptschalter
2: Masse
E25: 12V Steckdose Garage
1: Plus über Hauptschalter
2: Masse
E27: Reserve
1: Plus geschaltet über D+
2: Plus / B+
3: Masse
E28: Fernanzeige Duo C / Gaswarner
1: Plus (abgesichtert durch Polyswitch)
2: Masse

SI 15

-

+

11

E10

E25

1

SI 9

E15: Trittstufe
1: Motor
2: Motor
3: Endlagenschalter
4: Endlagenschalter
E16: Alde Schnittstelle / W-LAN Spannungsversorgung
1: Plus / B+
2: Masse
E17: Dunstabzugshaube
1: Plus über Hauptschalter
2: Masse
E18: 12V Vorzeltsteckdose
1: Plus über Hauptschalter
2: Masse

15 A

SI 14

SI 12

4

SI 16

+

SI 10

3

grau

E24

15 A

SI 5

braun

grau

SI 17

SI 10

braun

M

SI 9

1
2

SI 9

E4: 12V Kühlschrank
1: Masse
2: Masse
3: Plus
4: Plus
E5: 12V Kühlschrankbeleuchtung
1: Plus / B+
2: Masse
E6: Zündung Kocher
1: Plus (abgesichtert durch Polyswitch)
2: Masse
E7: Tankheizung (über TFT-Panel geschaltet - Funktion aktivieren!
bei Temp. unter 5°C + 230 V oder Motor an / D+)
1: Plus
2: Masse
E8: AUX: Duo Control / Eis Ex (über TFT-Panel geschaltet,
1: Plus
Funktion aktivieren!)
2: Masse
E9: TV-Steckdose
1: Plus über Hauptschalter
2: Masse
E10: Reserve (12V Zusatzsteckdose)
1: Plus über Hauptschalter
2: Masse
E11: Vorzeltleuchte
1: Plus
2: Masse
E12: Wasserpumpe
1: Schaltleitung Masse
2: Schaltleitung
3: Wasserpumpe Plus
4: Wasserpumpe Masse
E13: Radio
1: Plus geschaltet über Kl.15 / Zündung
2: Plus / B+
3: Masse
E14: Heizung
1: Plus / B+
2: Masse

E15

violett
orange

SI 5

E2: 12V Truma Heizungsbedienteil CP Plus
1: Plus / B+
2: Masse
E3: Antenne / SAT-Vorbereitung
1: Masse
2: Plus geschaltet über D+
3: Plus / B+
4: Plus geschaltet über Hauptschalter

Trittstufe

weiß
violett

SI 4

CBE
Kabelbaum

Bett 1

Leselampe
Garagenlampe
Kleiderschranklampe

Liitäntäkaavio Keskusohjausyksikkö

AnzeigePanel

Taster Tür

Innen
Temperatur
Fühler

121

122

7. Sähköjärjestelmä

2

1

1

Rajapintamoduuli

Sisätilan pistorasiat

Rajapintamoduuli

Ajoneuvon sisätilan pistorasiat

Rajapintamoduuli suojaa korin ulkopuolella olevia sivuvaloja ja
seisontavaloja edessä
(5 ampeeria). Lisäksi moduuli varmistaa
latausvahvistimen D+-signaalin
.

j

k

Rajapintamoduulin sijainti
B-pylvään alaosa ajosuunnassa oikealla, muovisuojuksen takana.

Sisätiloissa olevia pistorasioita ei saa käyttää ajoneuvon
ulkopuolella käytettäviä laitteita varten.

7. Sähköjärjestelmä

USB-latauspistorasia, tupla

USB-latauspistorasia, tupla*

Liitännät soveltuvat ainoastaan sellaisten laitteiden lataamiseen,
joissa on USB-valmius.
5 V:n USB-liitäntä saa virtaa matkailuauton 12 V:n verkosta

TV-liitännät

7.7 TV-liitännät
TV-yksikkö
Litteänäyttöisen TV:n sijoituspaikka vaihtelee mallin mukaan.
Siihen kuuluvat liitännät ovat TV:n välittömässä läheisyydessä,
mahdollisesti kaapissa.
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Antennin ja satelliittikaapelin asennusvalmiuden
sijainti
Optima De Luxe
T65 GE, T70 GE, T75 HGE, T70 E:
Yläkaappi vasemmanpuoleisen vuoteen jalkopäässä (ajosuunnassa)
T70 F:
Vaatekaappi ylhäällä

Satelliittikaapeli

Optima ONTOUR EDITION
V65 GE:
Yläkaappi vasemmanpuoleisen vuoteen jalkopäässä (ajosuunnassa)

Satelliittikaapeli (E3)

V65 GF, V65 GQ:
Vaatekaappi ylhäällä (kuljettajan puolella vasemmalla)

Kaikissa Hobby-matkailuautoissa on vakiovarusteena satelliittiantenniliitännän asennusvalmius.

Optima ONTOUR
T65 GE, T70 E:
Yläkaappi vasemmanpuoleisen vuoteen jalkopäässä (ajosuunnassa)

Käytössä ovat seuraavat signaalit, jotka on jo tehtaalla liitetty
keskusohjaukseen:
Johdinvärit (E3)
musta
= maa
punainen = asuinosan akun B2 jatkuva plussyöttö
harmaa 		 = D+-signaali
oranssi		 = plussyöttö asuinosan akusta B2 paneelin pää			 kytkimen kautta

T65 FL, T65 HFL, T65 HKM, T70 F:
Vaatekaappi ylhäällä
Optima ONTOUR Alkovi
A65 KM, A70 GFM:
Vaatekaappi ylhäällä
A60 GF:
Lokero jääkaapin yläpuolella

7. Sähköjärjestelmä

T65 FL, T65 HFL, T65 HKM, T70 F:
Vaatekaappi ylhäällä
Optima ONTOUR Edition
V65 GE:
Yläkaappi vasemmanpuoleisen vuoteen jalkopäässä (ajosuunnassa)
V65 GF, V65 GQ:
Vaatekaappi ylhäällä (kuljettajan puolella vasemmalla)

Aurinkopaneelin asennusvalmiuskaapeli

Aurinkopaneelin asennusvalmius
Aurinkopaneelin kaapeli
Aurinkopaneelivalmius sisältää sähkökaapelin 2 x 6,0 mm², joka
asennetaan ajoneuvoon valmiiksi tehtaalla. Etupää sijoitetaan
oikeanpuoleisen istuinjalustan / etumatkustajan istuimen alle 1.
asuinosan akun ja keskusohjauksen väliin. Asuinosan takaosassa
kaapeli on katon tuntumassa seuraavissa paikoissan:

Optima De Luxe
T65 GE, T70 GE, T75 HGE, T70 E:
Yläkaappi vasemmanpuoleisen vuoteen jalkopäässä (ajosuunnassa)
T70 F:
Vaatekaappi ylhäällä
Optima ONTOUR Alkovi
A65 KM, A70 GFM:
Vaatekaappi ylhäällä
A60 GF:
Lokero jääkaapin yläpuolella

Aurinkopaneelin asennusvalmiuden sijainti

Kaapelin päät on merkitty huomiotarralla ”Solar Vorbereitung”.

Optima ONTOUR
T65 GE, T70 E:
Yläkaappi vasemmanpuoleisen vuoteen jalkopäässä (ajosuunnassa)

Liitännän tekee tapauskohtaisesti alan kauppias.
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V65 GF:
Yläkaappi keski-istuinryhmän yläpuolella
Optima De Luxe
T65 GE, T70 GE, T75 HGE, T70 E, T70 F:
Yläkaappi perässä oikealla jalkopäässä (ajosuunnassa)
Optima ONTOUR Alkovi
A60 GF:
Yläkaappi vasemmanpuoleinen vuode (ajosuunnassa)
Kattojakorasia

Liitosjohdot/Jatkojohdot (toimitetaan
ajoneuvon varusteiden mukana)

Asennusvalmius kattoilmastointilaite*

(vakiovaruste mallissa Optima ONTOUR Edition)
Kattoilmastointilaitteen asennusvalmiuden sijainti
Optima ONTOUR
T65 GE, T70 E:
Yläkaappi oikeanpuoleisen vuoteen jalkopäässä (ajosuunnassa)
T65 FL, T65 HFL, T65 HKM, T70 F:
Vaatekaappi ylhäällä
Optima ONTOUR Edition
V65 GE, V65 GF:
Yläkaappi oikeanpuoleisen vuoteen jalkopäässä (ajosuunnassa)

A65 KM:
Vaatekaappi ylhäällä
A70 GFM:
Yläkaappi vasemmanpuoleinen vuode (ajosuunnassa)

7. Sähköjärjestelmä

Etuteltan ulkopistorasia, sisältää antenniliitännän*

12V-/230V: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.

Vaatekaapin valaisin

Tallin valo ONTOUR (Edition)

7.8 Erikoisvalaistus
Tässä kuvatut valaisimet kytketään suoraan laitteesta ja ovat riippuvaisia ohjauspaneelin pääkytkintoiminnosta.
Istuinryhmä
Lukulamput voidaan kytkeä myös ohjauspaneelista (S. 89).
Valaisimen ohjaamiseksi erillisen kytkimen avulla pääkytkin on
oltava aktivoitu ohjauspaneelista.

Vaatekaapin valaistus / Lasten vuoteiden valaistus / Tallin
valaistus
Nämä voidaan kytkeä vain erikseen valaisimesta.
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1
2

Vaatekaapin valaistus

Navigointilaite

Vaatekaapin valaistus (ei kaikissa malleissa)
Vaatekaapin valo kytkeytyy automaattisesti päälle, kun vaatekaapin ovi avataan ja työntömekanismi
aktivoituu. Kun ovi
suljetaan, valo kytkeytyy pois päältä.

7.9 Liikkuva navigointi (*/ei kaikissa malleissa)

j

Jos vaatekaapin valo ei kytkeydy päälle, kun avaat vaatekaapin
oven, tarkista valaisimen patteri.

USB-liitäntä
navigointilaite

Matkailuautosi on varustettu irrotettavalla navigointijärjestelmällä, jossa on sisäänrakennettu peruutuskamera.

k

• Navigointilaitteen USB-liitäntä
sijaitsee kojelaudassa
mukitelineen korkeudella.
• Lue laitteen valmistajan toimittama käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.
• Jos laite kiinnittää huomiosi pois liikenteestä, voi seu
rauksena olla onnettomuus.
• Älä suorita laitteelle toimenpiteitä ajon aikana.
• Katso laitteen näytölle vain liikennetilanteen ollessa
turvallinen.

7. Sähköjärjestelmä

Peruutuskameran
asennusvalmiuskaapeli

Valmiina on seuraava johto:
Valmistussarja
Peruutuskamera

Peruutusvideojärjestelmä (*/ei kaikissa malleissa)
Valmiiksi asennetun videokaapelin etummainen liitäntä on ajoneuvoissa kojelaudan oikeanpuoleisen ylälokeron alla.
Mallisarjoissa Optima De Luxe ja Optima ONTOUR Edition peruutuskamera sisältyy jo vakiovarusteena navigointijärjestelmään.
Kaikkiin malleihin kuuluu vakiovarusteena peruutuskameravalmius. Vastaava kaapeli on sijoitettu joko kerrosvuoteen kohdalle
tai perän yläkaappiin (katso kuvat).

Optima

Valmistaja Tuotteen kuvaus
Kamerakaapeli
Dometic
RV-620/OE

Tuotenumero
9600000645,
20m

7.10 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. Ota etukäteen selvää paikallisen veden laadusta.
• Puutarhaletkuja, kastelukannuja ja vastaavanlaisia juomavedelle sopimattomia materiaaleja ei pidä missään
tapauksessa käyttää matkailuauton vesijärjestelmän
täyttämiseen.
• Kun matkailuauto 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
- matkailuauton ollessa liitettynä 230 V:n verkkoon virransjötön kautta.
Tandem-uppopumpun kohdalla huomioitavaa
• Tandem-uppopumppu soveltuu ainoastaan vesikäyttöön.
• Tandem-uppopumppu kestää lyhytaikaisesti enintään
60º C:n lämpötiloja.
• Kuivakäyttöä on vältettävä.
• Pumppu on suojattava jäätymiseltä.

8. Vesi

• Voimakkaat iskut ja kolhut sekä hyvin likainen
vesi saattavat rikkoa pumpun.
Tandem-uppopumppua ei tarvitse huoltaa.
Tandem-uppopumppu kytkeytyy automaattisesti päälle, kun
vesihanat avataan.

Puhtaan veden täyttöliitäntä on merkitty rungon yläreunaan
sinisellä peitekannella ja vesihanan symbolilla. Peitekansi avataan ja suljetaan vaunun ulkopuolisten luukkujen lukkoihin ja
sisäänkäyntiin tarkoitetulla avaimella. Jos säiliö on liian täynnä,
ylimääräinen vesi valuu ulos täyttöliitännän kautta. Kun 10 litran
toiminto on aktivoituna, vesi valuu pois ajoneuvon alapuolella
olevasta poistoputkesta.

1

3

2

Kiinteä raikasvesisäiliö

Kiinteä raikasvesisäiliö
Säiliön

j tilavuus on 100 litraa, ja se on sijoitettu istuinryhmään.

Säiliö täytetään puhtaalla vedellä sivuseinän täyttöliitännän
kautta.

k

Raikasvesisäiliön täyttöliitäntä

Avaaminen
• Avaa lukko avaimella.
• Käännä sininen korkki  lujasti vastapäivään auki ja irrota.
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Sulkeminen
• Aseta sininen korkki  paikalleen ja käännä se kiinni myötäpäivään.
• Lukitse lukko avaimella.
Säiliössä oleva vesi on vaihdettava säännöllisesti (katso luku
12). Tarkista punaiset huoltokannet
s. 131 säännöllisesti, sillä ne voivat löystyä, kun raikasvesisäiliötä täytetään
usein.

l

Vesijärjestelmän täyttäminen
• Aseta matkailuvaunu 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.

Älä koskaan päästä vesikiertoon jäänestoaineita tai muita
kemikaaleja. Myrkytysvaara! Huolehdi talvikäytön aikana
raikasvesisäiliön 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 159 ”Lämpimän veden lämpötilan muuttaminen”.
Kun lämpötila uhkaa laskea pakkasen puolelle, boileri tyhjenee turva- eli tyhjennysventtiilin kautta automaattisesti (katso myös 166
Frost Control).

8. Vesi

1

Frost Control

Pakkasvahtiventtiilin sijainti
Pakkasvahtiventtiili sijaitsee aina ilmalämmityksen sijoituspaikan, joka riippuu mallista, välittömässä läheisyydessä.
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.

Raikasvesisäiliön tyhjennysventtiili

Raikasvesisäiliön tyhjentäminen
Tyhjennysventtiili sijaitsee raikasvesisäiliön yhteydessä.
• Raikasvesisäiliön tyhjentämiseksi käännä kääntöpyörä
vastapäivään auki.

j

Tyhjennä raikasvesisäiliö aina kokonaan, kun lämmitys ei ole
päällä, ajoneuvoa ei käytetä ja varsinkin lämpötilan ollessa
alle nollan.
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CLOSE

DRIVE

OPEN
10 Ltr.

0 Ltr.

Raikasvesisäiliön ajonaikainen täyttö
Luvussa 14 Tekniset tiedot ilmoitettu matkailuauton lisäkuorma
on laskettu olettaen, että raikasvesisäiliö on täytetty 10-prosenttisesti (10 litraa).
Suosittelemme, että rajaat ennen ajoa ja jokaisen ajon ajaksi
raikasvesivaraston tyhjennysventtiilin avulla 10 litraan. Käännä
kääntöpyörää  
(s. 133) ¾ kierrosta auki, niin saavutat ilmoitetun lisäkuormakapasiteetin.

j

Jos lisäkuormakapasiteettia on riittävästi, säiliöön voi täyttää
enemmän vettä.

2

1
Jäteveden poistoputki

Jäteveden poistoputken luisti

Jätevesisäiliön tyhjentäminen
• Jätevesiliitäntä sijaitsee ajoneuvon alla vasemmalla puolella.
• Luisti
, jolla avataan jäteveden poistoputki, sijaitsee
suojattuna kaasupullokaapissa tai poistoputken vieressä.
• Kierrä kansi
auki, avaa venttiili
ja valuta jätevesi
pois.
• Kun jätevesi on valunut pois kokonaan, sulje pohjaluisti ja
ruuvaa kansi paikalleen.

k

j

Kansi

k

j imeytyy osittain poistoputkeen kiinni. Älä siis

kierrä kantta liian tiukasti kiinni.
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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 raikasvesisäiliön
sivulla 131 puhdistusaukosta.
• 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.

l

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 levähdyspaikoilla, leirintäalueilla ja huoltoasemilla.

Jätevesisäiliö
Jätevesisäiliö on asennettu lattian alle ja eristetty.
Kun lämmitys on käynnistetty ohjauspaneelista, lämmin ilma
johdetaan jätevesisäiliöön. Tämä estää jäteveden jäätymisen
pienellä pakkasella.
Poikkeus:
Alde-lämminvesilämmitys* (katso kuvaus luvussa 10.2.2)

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. Laske mukana aina kylmää vettä.
Jätevesisäiliön täyttöasteen voi tarkistaa ohjauspaneelista.
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1

2
Ulkosuihkun liitäntä

Ulkosuihkun vesiliitäntä *
Avaaminen
•   Työnnä peitekansi j ylös, jotta pääset käyttämään vesiliitäntää.
• Vedä liitoskappaleesta k suojus irti ja kiinnitä letku paikalleen.

Sulkeminen
•   Irrota ulkosuihkun letku liitoskappaleesta k ja aseta suojus
paikalleen.
•   Työnnä peitekansi alas.

8.3 WC

0505

Käännettävä WC koostuu kahdesta osasta, kiinteästä WC:stä
ja irrotettavasta jätesäiliöstä. Ennen kuin voit käyttää WC:tä,
jätesäiliö on esikäsiteltävä seuraavan kuvauksen mukaisesti ja
asetettava takaisin lähtöasentoon.

0606

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.

0707

0808

0909

8. Vesi

•   Työnnä jätesäiliö takaisin paikalleen.

05•   Tarkista, että kiinnityssanka lukitsee
06 jätesäiliön paikalleen.
•   Sulje WC:n luukku.
Älä koskaan kaada saniteettiaineita suoraan pohjaluistiin tai
WC-altaaseen, sillä ne voivat vahingoittaa jätesäiliön pohjaluistin tiivistettä.
Kaada nesteet säiliöön aina tyhjennysputken kautta.

•   Vedä jätesäiliötä suoraan ulospäin vastukseen saakka.
07
06
•   Kallista säiliötä hiukan ja vedä se kokonaan ulos.
• Aseta jätesäiliö kohtisuoraan asentoon, käännä tyhjennysputki ylös ja avaa se.

08

09

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  (n. 3 litraa).
09
•  Sulje tyhjennysputki ja käännä se takaisin.

12
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2
3

1
Käännettävä WC

Täyttöastevalo

Käännettävän WC:n käyttäminen
• Sulje WC:n kansi ja käännä allas molemmin käsin haluamaasi
asentoon (myötäpäivään enint. 90°, vastapäivään enint. 170°).
• Avaa sulkulevy liikuttamalla kahvaa
oikealle.
• WC huuhdellaan pitämällä huuhtelupainiketta
painettuna
joitakin sekunteja.
Täyttöastevalo

j

k

l

WC:n jätesäiliön tyhjentäminen
1305
Jätesäiliö on tyhjennettävä viimeistään silloin, kun yksiportainen
täyttöasteen näyttö
palaa punaisena. On suositeltavaa tyhjentää säiliö jo sitä ennen.

l

• Avaa WC:n luukku ja vedä kiinnityssanka ylös irrottaaksesi
WC:n jätesäiliön.
Jätesäiliön voi irrottaa vain pohjaluistin ollessa suljettu.

Käännettävää WC:tä voi käyttää sekä sulkulevyn ollessa auki
että sen ollessa kiinni. Käytä ainoastaan erityistä, matkailuautoihin soveltuvaa WC-paperia. Tavallinen WC-paperi voi
helposti aiheuttaa tukkeumia WC:ssä.
WC:n käyttäjän enimmäispaino on 120 kg.

1406

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

07

08

• Vedä vetokahva täyteen pituuteensa.

09

8. Vesi

12

05

06

Jotta sisältö ei roisku ulos säiliötä tyhjennettäessä, paina ilmastusnappia samalla, kun kaadat sisällön ulos. Ilmastusnappia saa painaa vain tyhjennysliitännän osoittaessa alaspäin!
Tutustu myös mukana toimitettuun laitteen valmistajan
käyttöohjeeseen.
Välttääksesi vesivauriot ajoneuvossasi huolehdi siitä, että
WC:n jätesäiliön täyttöaste on ajon aikana korkeintaan ¾
Muuten säiliöstä voi vuotaa jätevettä ilmanvaihtojärjestelmän kautta.

•   Vie jätesäiliö tarkoitukseen varattuun tyhjennyspaikkaan.
0715
14
• Aseta jätesäiliö kohtisuoraan asentoon ja käännä tyhjennysputki ylös.
• Poista tyhjennysputken korkki.
• Käännä jätesäiliö siten, että tyhjennysputki osoittaa alaspäin.
• Paina ilmastusnappia peukalolla ja pidä painettuna.
• Huuhtele jätesäiliö kerran puhtaalla vedellä (n. 5 litraa). Älä
unohda kiertää peitekantta takaisin tyhjennysliitännän päälle.
• Työnnä jätesäiliö takaisin paikalleen. Työnnä jätesäiliö niin
pitkälle, että kiinnityssalpa pitää sen paikallaan lukitussa
asennossa.
• Sulje WC:n luukku.

08

09

12
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9. Kaasu

9. luku: Kaasu
9.1 Yleiset turvaohjeet nestekaasulaitteiden käyttöön
Kaasun käyttöpaine on 30 mbar.
Lämmittäminen ajon aikana on kielletty.
Poikkeus:
Ajoneuvo on varustettu ajon aikaiseen käyttöön tarkoitetulla
paineensäätimellä (esim. Control CS).

Kaasulaitteiden tarkastaminen
• Anna asiantuntijan tarkastaa nestekaasulaitteet ennen ensimmäistä käyttöönottoa.
• Nestekaasuasiantuntijan on toistettava kaasulaitteiden tarkastus säännöllisesti kansallisten määräysten mukaisesti (esim.
Saksassa aina 2 vuoden välein).
• Myös säätimet, letkut ja poistokaasukanavat on tarkastettava.
• Turvasäätimet ja letkut on vaihdettava vähintään 10 vuoden
välein, korkeapaineletkut 5 vuoden välein (valmistuspäivämäärästä laskettuna). Letku on vaihdettava välittömästi, jos
siinä havaitaan halkeamia, huokoisia kohtia tms.
• Tarkastuksen toimeksiannosta on vastuussa kaasulaitteiden
käyttäjä. Tämä koskee myös ajoneuvoja, joita ei ole rekisteröity
tieliikennettä varten.

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

9. Kaasu

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

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

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.
Poikkeuksen muodostavat sähkötoimiset lämmityslaitteet
(huomioi ottoteho). Älä kuitenkaan käytä säteilylämmitintä,
sillä se aiheuttaa palo- ja tukehtumisvaaran.
Lue laitteiden valmistajien käyttöohjeet huolellisesti läpi.

Turvaohjeet kaasupullokaapissa

9.2 Kaasujärjestelmä
Matkailuauto on varustettu nestekaasulaitteistolla (kaasupullo
ei kuulu toimitukseen). Laitteiston avulla käytetään seuraavia
laitteita:
- Liesi
- Jääkaappi
- Lämmitys
- Lämminvesivaraaja
- Uuni*
- mahdolliset lisävarusteet

9. Kaasu

2
4
3

5
1
Kiinnityshihnat

Paikalleen kiinnitetty kaasupullo

Kaasupullokotelo
Kaasupullokaappi sijaitsee erillään sivuseinässä.
Kaasupullokaappiin mahtuu 2 kpl 11 kg:n nestekaasupulloja
. Kaasupullot on liitetty turvasäätimen
kautta letkulla
syöttöjohtoon
. Pullot on kiinnitetty kahdella erillisellä
hihnalla
.

j
l

n

m

k

Kaasupulloja saa kuljettaa ainoastaan kaasupullokotelossa.

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.
Kun letku liitetään nestekaasupulloon, letkun on oltava jännitteetön, eikä se saa olla mutkalla.
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9. Kaasu

Säädin on sijoitettava pullon venttiilin yläpuolelle.
Huomioi, että tiivistepintojen on oltava aina puhtaita ja ehjiä.

• Avaa pullokotelon ovi.
• Vedä kaasupulloteline ulos (kuvaus vieressä).
• Sulje kaasupullon pääsulkuventtiili. Huomioi nuolen
suunta.
• Kierrä paineensäädin / korkeapaineletku* käsin irti kaasupullosta (vasen kierre).
• Irrota kiinnityshihnat ja ota kaasupullo ulos.
• Aseta täytetty kaasupullo takaisin kaasupullotelineeseen ja kiinnitä se paikalleen huolellisesti molemmilla kiinnityshihnoilla.
• Kierrä paineensäädin / korkeapaineletku* käsin kiinni kaasupulloon (vasen kierre).
• Avaa täynnä olevan kaasupullon venttiili (varusteen
DuoControl CS kanssa, avaa molemmat pullot)
• vain jos auto on varustettu törmäystunnistmella*:
Paina korkeapaineletkun letkunmurtumissuojaa (vihreä painike) (katso 146).
• Tarkista, vuotaako liitäntäkohdista kaasua, suihkuttamalla
liitäntäkohtiin vuodonhakusuihketta.
• Työnnä kaasupulloteline sisään.
• Sulje pullokotelon ovi.

1
Ulosvedettävä kaasupulloteline

Kaasupullo ulosvedettävässä
kaasupullotelineessä

Ulosvedettävä kaasupulloteline
Ulosvedettävän telineen avulla kaasupullot on helpompi vaihtaa.

j

• Kun haluat vetää telineen ulos, vedä tappi
ylös avataksesi lukituksen.
• Vaihdon jälkeen työnnä teline alkuasentoon, kunnes se
lukittuu automaattisesti paikalleen.
Ajon aikana kaasupullotelineen on oltava lukittuna paikalleen.

9. Kaasu

Sulkuhanojen ja venttiilien kohdalla huomioitavaa:
• Ajon ajaksi kaikki kaasulaitteiden venttiilit on suljettava.
• Alemmassa kuvassa näkyvät sulkuhanat niiden ollessa
suljettuina. Venttiilien avaamiseksi niitä on käännettävä 90°.
Avatut kaasun sulkuhanat ovat samassa suunnassa kuin kaasujohto.
• Kun ajoneuvon polttoainesäiliötä täytetään lautoilla ja autotallissa, mikään kaasulaite ei saa olla käytössä.

Lämmitys

(Uuni*)

Kaasuhella

Jääkaappi

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
- Keittiöpisteessä ylemmässä laatikossa tai tiskialtaan alla
olevassa kaapissa.

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.
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Törmäystunnistimella varustettu kaasunsäädin*

6
7
6 7

DuoControl CS:n avulla on mahdollista lämmittää ajoneuvoa
myös ajon aikana.

Tutustu myös valmistajan erilliseen käyttöohjeeseen.
Käytä kaasupulloja vaihtaessasi mukana toimitettua apuvälinettä korkeapaineletkujen kiinnittämiseen ja irrottamiseen.
Sillä estät väärän työkalun aiheuttaman ruuviliitoksen vaurioitumisen.

4
3

Sisäänrakennettu törmäystunnistin keskeyttää onnettomuuden
sattuessa automaattisesti kaasunsyötön ja estää siten kaasun
vuotamisen ulos.
Kaasun virtaus katkeaa onnettomuuden sattuessa viiveen ollessa
4,0 g ± 1,0 g.

5

10
8

14

13

2

Kaaviopiirros DuoControl CS horisontaalinen

1 Pullon venttiili
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kaasupullo
Letkunmurtumissuoja
Korkeapaineletku
Kaasusuodatin
DuoControl CS
Palautuspainike
Teräs-/kupariputki
Törmäystunnistimen laukaisija
Kierretulppa (mittausliitäntä)
Vääntöapuväline
Torx-kärkipala T20
Käyttöpullon/varapullon kiertonuppi
Käyttöpullon/varapullon tilan näyttö

1

9. Kaasu

Käyttöönotto

• Avaa tarvittaessa kaasun sulkuhanat.
• Kytke kaasupullo(t) 2 paikalleen ja tarkista letkuliitännän
moitteeton kunto.
• Avaa pullon venttiili 1 .
• Paina korkeapaineletkun letkunmurtumissuojaa 3 lujasti n. 5
sekuntia.
Paina lujasti keltaista palautuspainiketta 7 , kierrä kevyesti myötäpäivään, pidä
painettuna 10 sekuntia ja varmista, että
painike pysyy asennossa ”käyttövalmis”.

7

Jos keltainen palautuspainike 7 ei ole painettu alas (asento ”ei käyttövalmis”), palauta
törmäystunnistin alkuasentoon.

Palautuspainike asennossa
käyttövalmis

11

9

Vääntöapuväline

5

4
3

6
7

13

8

1

10
2

Kaaviopiirros DuoControl CS sivulta

Kahden kaasupullon järjestelmän vaihtoventtiili *

Palautuspainike asennossa
ei käyttövalmis

7

14

Jos palauttaminen ei onnistu,
käytä vääntöapuvälineessä 11
12 olevaa torx-kärkipalaa T20 12
myötäpäivään tapahtuvan vääntöliikkeen tueksi.

Vaihtoventtiili DuoControl CS mahdollistaa käytössä olevan pullon
automaattisen vaihtamisen varapulloon.
13 Määritä käytettävä pullo kääntämällä kiertokytkintä vasemmalle tai oikealle vastukseen saakka.
14 Näyttää käytössä olevan pullon tilan.
Vihreä: 		 Kaasu otetaan vasemmanpuoleisesta pullosta
		 (käyttöpullo).
Punainen: Kaasu otetaan oikeanpuoleisesta pullosta
		 (varapullo), tarkista liitäntä vasemmanpuoleiseen
		 pulloon ja täyttöaste.
Kun pullon paine laskee alle 0,4 barin, venttiili vaihtaa
automaattisesti käytössä olevaa pulloa.
Vaihtoventtiiliin DuoControl CS on liitetty Eis-Ex-patruuna,
joka estää venttiilin jäätymisen.
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DuoC

f

f

dd
ee

cc

a
b
c
d

bb e
aa

f

Päällä (kesäkäyttö)
Pois päältä
Päällä ja lämmitys
(talvikäyttö)
Punainen LED
Vihreä LED
Keltainen LED
EisEx (talvikäyttö)

Duocontrol CS:n etänäyttö

Vaihtoventtiilin etänäyttö*

Etänäyttö on liitetty kahden kaasupullon järjestelmän
vaihtoventtiiliin.
Kesäkäyttö
Kytkin alas a.
LEDit 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).

Ulosvedettävä kaasupulloteline ja DuoControl CS

DuoControl yhdessä ulosvedettävän kaasupullotelineen kanssa
Jotta kaasupullot voidaan vetää ulos kaasupullokaapista
ja työntää takaisin sisään ilman kosketusta, letkuliitännät
kaasunsäätimeen on tehtävä ehdottomasti yllä olevan
kuvan mukaisesti.

9. Kaasu

Suodatinkupin irrottaminen

• Paina pikalukitus alas ja pidä painettuna sillä aikaa, kun käännät
suodatinkupin vasemmalle. Irrota suodatinkuppi vetämällä sitä
alaspäin.

Kaasusuodatin*

Ajoneuvoosi voidaan lisävarusteena asentaa kaasusuodatin Truma DuoControlia varten. Tutustu valmistajan käyttöohjeeseen.
Vaihda pullon vaihdon yhteydessä aina myös suodatintyyny.

Suodatintyynyn vaihtaminen

Suodatintyynyn vaihtaminen
Käytä vain alkuperäisiä Truma-suodatintyynyjä (tuotenro
50681-01).
Kaasujäämät: Älä tupakoi, älä sytytä avotulta! Ennen kuin
avaat suodattimen, kierrä kaasupullo / pullon venttiili kiinni
ja kierrä korkeapaineletku irti kaasupullosta.
Kaasusuodatinta käsiteltäessä sen on aina osoitettava alaspäin. Tarkista vääntöapuvälineen (sisältyy toimitukseen) avulla,
että kaasusuodattimen hattumutterit ovat tiukasti kiinni.

• Ota uusi suodatintyyny muovipussista, laita pussi äsken irrottamasi suodatinkupin päälle, käännä suodatinkuppi alaspäin
ja ravista vanha suodatintyyny varovasti pussiin. Aseta uusi
suodatintyyny suodatinkuppiin siten, että tyyny on tasaisesti
kupin pohjalla.
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Suodatinkupin asettaminen paikalleen

Hävittäminen Hävitä käytetty suodatinpatruuna sekä ker-

• Aseta suodatinkuppi alakautta suodatinkoteloa vasten, kuten
viereisessä kuvassa.

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.

tyvä puhdistusmateriaali kulloisenkin käyttömaan hallinnollisten määräysten mukaisesti.

9.3 Kaasun ulkopistorasia*

• Paina suodatinkuppia ylöspäin ja käännä sitten oikealle niin,
että pikalukitus napsahtaa paikalleen suodatinkoteloon.
Käytettäessä vain yhtä pulloa vapaa liitäntä on suljettava
toimitukseen sisältyvällä sulkutulpalla.

Kaasun ulkopistorasia

Kaasun ulkopistorasiaan voit liittää ulkona käytettäviä kaasulaitteita, kuten grillin tai kaasulampun.

9. Kaasu

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

Kaasuvaroitin

9.4 Kaasuvaroitin*

Kaasuvaroitin havaitsee jo pienetkin määrät propaania/butaania
ja/tai narkoosikaasuja ja hälyttää luotettavasti hälytysäänellä.
Koska varoitin on liitetty auton sähköverkkoon, se on jatkuvasti
käyttövalmis.
Tutustu laitteen valmistajan käyttöohjeeseen.
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10. Kiinteät laitteet

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. DuoControl CS).

10.2.1 Truma Combi-lämmitys C6 (E)

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.

10. Kiinteät laitteet

Ajoneuvo voidaan varustaa lisäksi Combi-E-lämmityksellä*, jossa
on erilliset kuumennuselementit sähkökäyttöä varten.
Sijainti:
- Sivuistuin istuinryhmässä, tallissa tai vuoteen alla.

Jos järjestelmän virransyöttö on katkennut, kellonaika on
syötettävä uudestaan.

Ohjauspaneeli Truma CP Classic

(vakiovaruste Optima ONTOUR/Optima ONTOUR Alkovi)

Käyttöönotto
• Matkailuautoon 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.

1
2
5
3
4

Ohjauspaneeli Truma CP Classic

j Sisälämpötilan kiertokytkin (teho 1-5)
k Lämminvesikäyttö (veden lämpötila 40°C tai 60°C)
(lämmitys ilman kontrolloitua veden läml Lämmityskäyttö
pötilaa tai vesijärjestelmän ollessa tyhjä)
(lämmitys kontrolloidun veden lämpötilan
m Lämmityskäyttö
avulla)
n Kiertokytkin ”pois päältä”

153

154

10. Kiinteät laitteet

LED-näyttö

Merkitys

vihreä

Laite on käytössä

keltainen

LED palaa: Boileri on lämmitysvaiheessa
LED vilkkuu: Varoitus

punainen

Häiriö

Kun asetettu lämpötila on saavutettu, lämmitys kytkeytyy takaisin pienimmälle teholle. Vesi lämmitetään 60 °C:seen. Kun vesi
on lämmennyt, lämmitys kytkeytyy pois päältä ja keltainen LED
sammuu.
2. Lämmitys ilman kontrolloitua veden lämpötilaa /
vesijärjestelmän ollessa tyhjä

Virheiden syyt voit selvittää tarkemmin tutustumalla laitteen
valmistajan käyttöohjeeseen.

Lämminvesikäyttö
• Kierrä kiertokytkin asentoon
(valitse 40°C tai 60°C). Vihreä
ja keltainen LED palavat.
Kun asetettu lämpötila on saavutettu, lämmitys kytkeytyy pois
päältä ja keltainen LED sammuu.

k

Lämminvesikäyttö on sallittu vain boilerin ollessa täynnä.

Lämmityskäyttö
1. Lämmitys kontrolloidun veden lämpötilan avulla
• Aseta kiertokytkin asentoon
.
Valitse kiertokytkimen
avulla haluamasi lämpötila (1-5) –
vihreä LED palaa, ja keltainen näyttää samalla veden lämmitysvaiheen.

j

m

l

• Aseta kiertokytkin asentoon
.
Käytä kiertokytkintä
kuten kohdassa 1 kuvailtiin.
Keltainen LED palaa vain veden lämpötilan ollessa alle 5 °C.
Kun asetettu lämpötila on saavutettu, lämmitys kytkeytyy pois
päältä.
Lämpimän ilman puhallus jatkuu alhaisella pyörimisnopeudella
niin kauan, kuin lämpötila laitteessa on yli 40 °C.

j

Sammuttaminen
• Aseta kiertokytkin asentoon
Vihreä LED sammuu.

n.

10. Kiinteät laitteet

LCD-ohjauspaneeli Truma Combi CP Plus*

(vakiovaruste Optima ONTOUR Edition ja Optima De Luxe/valinnainen malleissa Optima ONTOUR ja Optima ONTOUR Alkovi)

1
2
6

3

7

5

9

8

4

Truma-ohjauspaneeli Combi CP plus
Ajoneuvossasi on iNet-ready-toiminnot. Truma CP plus -säätöpaneeli toimii rajapintana käytettäessä siihen liitettyjä laitteita
TrumaApp-sovelluksen ja iNet Boxin kautta.

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

q

ı
ı

ı ı

156

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

Käyttöönotto
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.

10. Kiinteät laitteet

Toiminnot

lm

Säätöpaneelin valikkorivien
ja
toimintoja voi valita missä
tahansa järjestyksessä. Käyttöparametrit näytetään tilarivillä
tai näytön kohdissa
ja
. Toiminnot voivat vaihdella
varustuksen ja tyypin mukaan.

k

no

Säätötason valitseminen

q

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

Päälle kytkeminen/Sammuttaminen
Päälle kytkeminen
• Näpäytä kierto-/painonuppia

q.

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".

q

Säätöpaneelin Truma CP plus sammuttaminen saattaa viivästyä muutamalla minuutilla lämmitys- tai ilmastointijärjestelmän* sisäisten jälkiprosessien takia (tämän aikana näytössä
lukee ”OFF”).

157

158

10. Kiinteät laitteet

Sisälämpötilan muuttaminen

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

q

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

l

q
q

a

Kun Truma-sovelluksen kautta annetaan uusi komento, siihen
yhdistetyt laitteet ja Truma CP plus aktivoituvat annettujen arvojen
mukaisesti.
APP-tilan käynnistäminen
• Paina kierto-/painonuppia
noin 2 sekuntia, kunnes näyttöön
ilmestyy "APP".
• Irrota ote kierto-/painonupista
.
• Aiemmin tallennetut arvot tallentuvat.

q

q

APP-tilan poiskytkentä
App-tila kytkeytyy pois,
- kun säätöpaneeli Truma CP plus aktivoidaan painamalla lyhyesti
kierto-/painonuppia
. Aiemmin tallennetut arvot siirretään
tällöin uuteen käyttökertaan.

q

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

q

1)

Symboli vilkkuu, kunnes haluttu sisälämpötila on saavutettu.
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Lämpimän veden lämpötilan muuttaminen
Symboli vilkkuu, kunnes haluttu veden lämpötila on
saavutettu.

q

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

a

l

Energiamuodon valitseminen

b

* (vain Combi-E-lämmitys)

q

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

a

q
q

b

c

d

l

q
q

e

c

3
3
_ = OFF –
a = eco* –
b = hot
–
c = boost –
				
				
				

Veden lämmitys on pois päältä.
Lämpimän veden lämpötila 40 °C
Lämpimän veden lämpötila 60 °C
Säiliössä olevan veden nopea lämmittäminen
(vesi etusijalla) enintään 40 minuutin ajan. Kun
säädetty veden lämpötila on saavutettu, jatkuu
sisätilan lämmitys.

* Lämpimän veden lämpötila voi ylittää 40 °C, kun sisätilaa ja vettä
lämmitetään yhtä aikaa.

Symboli
a
b
c
d
e
1)

Käyttötapa
Kaasu
MIX 11)
MIX 21)
EL 11)
EL 21)

159

Energiamuoto
Kaasu
sähkö + kaasu
sähkö + kaasu
Sähkö
Sähkö

Yhdistelmäkäyttö (sähkö- ja yhdistelmäkäyttö ovat
erikoisvarusteita)

Sähkölämmityksen teho: teho 1: 900 W; teho 2: 1800 W
Varmista ehdottomasti ennen sähkölämmityksen käynnistämistä, että leirintäalueen sähköjärjestelmän suojaus vastaa
asetettuja tehotasoja.
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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 säh
kökäytölle. 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

q

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

l

q
q

a

b

c

d

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 mkään laite ei ole
käytössä ja veden lämmitys on pois
päältä.Valittavissa 10 pyörimisnopeutta.
Pieni puhallusteho.
Suuri puhallusteho

10. Kiinteät laitteet

d
BOOST
Nopea sisätilan lämmitys
		
Mahdollinen, kun valitun ja todellisen
			sisälämpötilan erotus on yli 10 °C.
1)

Saattaa kuluttaa moottoria enemmän, riippuu käytön
toistuvuudesta

2)

Puhallustehoon „HIGH“ liittyy suurempi sähkönkulutus,
suurempi äänenvoimakkuus ja suurempi moottorin kulutus.
Kun lämmityslaite käynnistetään (sisälämpötila, veden lämpötila aktiivinen), tilarivillä näkyy edellisellä lämmityskerralla
valittu puhallusteho. Tehtaalla asetettu valinta on „ECO“.

Alkuajankohdan syöttäminen

q

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

Loppuajankohdan syöttäminen

q

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

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
- Siirry näpäyttämällä säätötasolle.

q valikkorivillä m

Poistokaasujen aiheuttama myrkytysvaara.
Aktivoitu ajastin käynnistää lämmityksen silloinkin, kun
matkailuauto 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.
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Jos alku-/loppuajankohta ohitettiin syöttämisen yhteydessä,
käyttöparametrit huomioidaan vasta seuraavan alku-/loppuajankohdan jälkeen. Siihen asti ovat voimassa ajastimen
ulkopuolella asetetut käyttöparametrit.

Puhallustehon valitseminen

q haluttu puhallusteho.
q arvon vahvistamiseksi.

• Valitse kierto-/painonupista
• Näpäytä kierto-/painonuppia

Puhallusteho-valikko on käytössä vain, jos sisälämpötilaksi on
säädetty vähintään 5 °C.

Sisälämpötilan asettaminen

q haluttu sisälämpötila.
q arvon vahvistamiseksi.

• Valitse kierto-/painonupista
• Näpäytä kierto-/painonuppia

Lämpimän veden lämpötilan asettaminen

q

• Valitse kierto-/painonupista
haluttu lämpimän veden lämpötila.
• Näpäytä kierto-/painonuppia
arvon vahvistamiseksi.
Energiamuodon valitseminen

q

* (vain Combi-E-lämmitys)

q haluttu energiamuoto.
q arvon vahvistamiseksi.

• Valitse kierto-/painonupista
• Näpäytä kierto-/painonuppia

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

Ajastimen aktivoiminen (ON)

• 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.

q

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

q

q

q

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

q

Palveluvalikko
Kytkettynä olevien laitteiden versionumeron ilmoittaminen

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

q

q

Lämmityslaitteen tai säätöpaneelin
versionumeron näyttö.
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Säätöpaneelin taustavalaistuksen muuttaminen
Taustavalaistusta voi muuttaa
10-portaisella asteikolla.

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

Palaaminen tehtaalla tehtyihin asetuksiin (RESET)
Reset-toiminto palauttaa säätöpaneelin tehtaalla tehtyihin asetuksiin. Kaikki myöhemmät asetukset
poistetaan.
Reset-toiminnon vahvistaminen
• Näpäytä kierto-/painonuppia q
• Näyttöön ilmestyy ”PR SET”.
• Vahvista näpäyttämällä kierto-/
painonuppia
.

q

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

Lämpötila-anturin kalibrointi (OFFSET)
Vaunuun liitetyn lämmityslaitteen
sisälämpötila-anturin voi mukauttaa yksilöllisesti anturin sijoituspaikkaan. Erotuksen (Offset) voi
asettaa 1 °C:n tarkkuudella alueella
-5°C – +5°C.

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 q.
• Näpäytä kierto-/painonuppia q.
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 q.
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.
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Häiriö
Häiriön sattuessa säätöpaneeli siirtyy heti valikkotasolle „Häiriö“,
ja näkyvissä on vikakoodi Häiriö.

k
n

E 		 = Häiriö
112 = Vikakoodi
H 		 = Lämmitys

m

Syy poistettu / paluu asetustasolle
• Näpäytä kierto-/painonuppia
.
• Kyseinen laite käynnistetään
uudestaan.

o

q

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.

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)

10. Kiinteät laitteet

k

Boilerin turvaventtiili (FrostControl)

Jääkaappi Dometic

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

10.3 Jääkaappi

Deaktivointi
• Käännä kytkin asennosta (k) 90° samansuuntaiseen asen
toon 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.

Absorptiojääkaappi Dometic RML 10.4 on vakiomallisesti varustettu AES:llä (Automatic Energy Selection / automaattinen
energianvalinta) ja kahdella alumiinikahvalla.
Ulkolämpötilan ollessa korkea täysi jäähdytysteho saadaan aikaan vain riittävän ilmanvaihdon avulla. Paremman ilmanvaihdon
aikaansaamiseksi matkailuautoa kannattaa varjostaa jääkaapin
tuuletusritilöiden puolelta (katso luku 5.1).
Tutustu ennen käyttöönottoa valmistajan erilliseen käyttöohjeeseen.
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Sulkeminen
• Jääkaapin ovessa on automaattinen lukitus. Kun suljet jääkaapin oven ja painat sen kunnolla kiinni, ovi lukittuu automaattisesti. Kun jääkaapin ovi lukittuu paikalleen, kuuluu
napsahdus. Vasta sitten ovi on kokonaan lukkiutunut.

Jos jääkaapin ovea ei voi enää sulkea, avatun puolen kahvan käyttö on estynyt. Noudata laitevalmistajan käyttöohjetta esteen poistamiseksi.

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

Jääkaapissa on kaksoissaranointi. Jääkaapin oven voi siis avata ja
sulkea sekä laitteen vasemmalta että oikealta puolelta.
Avaaminen
• Käännä vasemmanpuoleista kahvaa vasemmalle ja vedä jääkaapin ovi oikealle auki, tai käännä oikeanpuoleista saranaa
oikealle ja vedä ovi vasemmalle auki.

Tapaturmavaara! Jääkaapin oven lukitus sulkeutuu lukkonastojen avulla. Jos näitä lukkonastoja on peukaloitu tai
ne ovat jumiutuneet, jääkaapin ovi saattaa irrota laitteesta.
(Ratkaisu: katso laitevalmistajan käyttöohje.)

10. Kiinteät laitteet

Jääkaappi on tarkoitettu käytettäväksi
- tasavirtaverkossa (12 V)
- vaihtovirtaverkossa (230 V)
- nestekaasulla (propaanilla tai butaanilla)

k
l

6
1

8

2

4

3

7

5

m
Jääkaapissa on automaattinen käyttötapa n, jossa valitaan

edullisin ajoneuvoon liitetty energiamuoto. Jääkaapin jäähdytin
toimii äänettömästi.
Käyttötavan valinta
• Paina toistuvasti Mode-painiketta
, kunnes haluttu käyttötapa (LED) syttyy.
• Paina sitten uudelleen lämpötilapainiketta
, kunnes haluttu lämpötilataso (LED) syttyy.

o

Jääkaapin käyttötavat

p

Käyttö
Kun jääkaappi otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön,
saattaa muodostua hajua, joka haihtuu muutaman tunnin
kuluessa. Tuuleta asuinosa hyvin.

j
j

Jääkaapin voi kytkeä On-/Off-painikkeesta
:
• Kytke jääkaappi päälle pitämällä painiketta
2 sekuntia
painettuna.
• Kytkeäksesi laitteen pois päältä paina painiketta
uudestaan 4 sekuntia. Tämän jälkeen kuuluu lyhyt piippaus ja
jääkaappi kytkeytyy pois päältä.
Jääkaappia voi käyttää kolmella tavalla. Haluttu käyttötapa voidaan valita vapaasti.

j

Yli 1 000 metrin korkeudessa voi esiintyä sytytysongelmia.
Jos mahdollista, vaihda toiseen energiamuotoon.
Jos ympäristön lämpötila on +15 °C:een ja +25 °C:een välillä, valitse keskimmäinen lämpötilataso.

Kaasukäyttö
Jos valitset käyttötavan nestekaasu
, sekä kaasupullon pääsulkuventtiili että kaasun sulkuventtiili ”Jääkaappi” on avattava.

m

Tankkaustauko
Kun ajoneuvon moottori sammutetaan, jääkaappi kytkeytyy, jos
se on automaattikäytöllä, turvallisuussyistä tankkaustaukotilaan
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m

(kaasu-LED
vilkkuu). Näin kaasukäyttö estyy 15 minuutin
ajaksi. Tämän jälkeen jääkaappi kytkeytyy automaattisesti takaisin normaaliin automaattikäyttöön.
Häiriön sattuessa varoitussymboli-LED
kiääni.

q palaa ja kuuluu merk-

Lisätietoja saat erillisestä valmistajan käyttöohjeesta.

Laitetta voi käyttää 12 voltilla vain ajon aikana moottorin ollessa
käynnissä. Kytke 12 V:n käyttö pois päältä lepotaukojen ja pidempien taukojen ajaksi ja valitse tarvittaessa toinen käyttötapa,
mikäli jääkaappi ei ole automaattikäytöllä.
Laitteen käyttäminen kaasulla on kiellettyä
- ajon aikana (poikkeus: jos auto on varustettu
törmäystunnistimella)
- huoltoasemilla
- lautoilla
- parkkitaloissa
- kuljetettaessa ajoneuvoa kuljetus- tai hinausajoneuvolla.
Tulipalo-/räjähdysvaara.

Elintarvikkeiden säilytys
• Säilytä elintarvikkeet aina suljetuissa astioissa, alumiinifoliossa
tms.

• Älä koskaan laita lämmitettyjä elintarvikkeita jääkaappiin –
anna niiden ensin jäähtyä. Jos mahdollista, laita jääkaappiin
vain jäähdytettyjä tuotteita.
• Tuotteita, jotka voivat kehittää helposti haihtuvia, palavia
kaasuja, ei saa säilyttää jääkaapissa.
• Sijoita helposti pilaantuvat elintarvikkeet lähelle jäähdytysripoja tai mahdollisimman alas.
• Sijoita raskaat tavarat, kuten pullot tai tölkit, aina laitteen
oveen, alempaan säilytyslokeroon tai alemmalle ritilälle.
• Kullekin ovihyllylle sijoitettava suurin sallittu paino on 3 kg.
Koko oveen sijoitettava suurin sallittu paino on 7,5 kg.
Pakastelokero soveltuu jääkuutioiden valmistukseen ja pakastettujen elintarvikkeiden lyhytaikaiseen säilytykseen. Se ei
sovellu elintarvikkeiden pakastamiseen.
Jääkaappia ei ole tarkoitettu lääkkeiden asianmukaiseen
säilytykseen.
Ympäristöolosuhteet vaikuttavat jäähdyttimen tehoon.
Jäähdytystehoon voivat vaikuttaa:
- ympäristön lämpötila (esim. auringonpaiste)
- kaappiin sijoitettujen elintarvikkeiden määrä
- oven avaamistiheys.
Käynnistä jääkaappi vähintään 12 h ennen täyttöä.
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Pakastelokeron pohjan irrottaminen

Pakastelokeron voi irrottaa tilan säästämiseksi.
Pakastelokeron irrottaminen
• Käännä kiinnikkeet pakastelokeron alla alas.
• Työnnä molemmat kiinnikkeet keskelle.
• Vedä pakastelokeroa hieman ulospäin.
• Irrota ovi saranoista.
• Irrota pohja.

Pakastelokeron pohjan poistaminen
Ohjeita irrottamiseen on myös laitevalmistajan käyttöohjeessa.
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Tutustu mukana toimitettuun valmistajan käyttöohjeeseen.
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.

1
Kolmeliekkinen kaasuliesi

10.4 Kaasuliesi

2

Matkailuauton keittiöosa on varustettu kaksi- tai kolmeliekkisellä
kaasuliedellä (mallin mukaan).
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.

3
Kolmeliekkisen lieden säätimet

10. Kiinteät laitteet

k

• Irrota kiertokytkin
ja käännä se haluttuun asentoon
(suuri tai pieni liekki).
• Jos sytyttäminen ei onnistu, toista toimenpiteet alusta
saakka.
• Kaasuliekin sammuttamiseksi käännä kiertokytkin
takaisin asentoon „0“.
• Sulje kaasulieden kaasunsulkuventtiili.

k

2

Käytä patakintaita tai patalappuja käsitellessäsi kuumia kattiloita, pannuja ja vastaavia esineitä. Palovammavaara!
Älä anna liekin palaa kattilan reunojen yli, vain sen alapuolella.

3

j

Älä sulje lasisuojusta
keittämisen jälkeen niin kauan
kuin polttimet hohkaavat lämpöä. Muuten lasisuojus
saattaa särkyä.

Design-liesi "Gas-on-Glass" (Optima De Luxe)

Käyttö
•
•
•
•

Kytke 12 V:n virransyöttö ohjauspaneelin pääkytkimestä.
Käännä vesihana tarvittaessa pois tieltä.
Avaa tarvittaessa lasisuojus
.
Aseta halutun polttimen kiertokytkin
sytytysasentoon
(suuri liekki) paina ja pidä painettuna.
• Sytytä liekki sytyttimen
avulla, pidä sytytin
painettuna, kunnes liekki syttyy.
• Pidä kiertokytkin
vielä 5-10 sekuntia painettuna, jotta
liekinvarmistin reagoi.

j

l

k

k

l

Älä säilytä helposti syttyviä esineitä, kuten astiapyyhkeitä,
lautasliinoja jne. lieden lähettyvillä. Tulipalonvaara!
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4

3

1
1

2

3

Liesituuletin

10.5 Liesituuletin*
Liesi voidaan toimittaa liesituulettimella varustettuna. Sisäänrakennettu puhallin kuljettaa keittohöyryn suoraan ulos.

j Valo
k Tuuletin/pois
l Tuulettimen nopeuden säätö
m Kellonaika/Ajastin (vain Optima De Luxe)
Suodatin, johon keittohöyryn rasva kerääntyy, on puhdistettava säännöllisesti.

2

Liesituuletin Optima De Luxe

Kellonajan asettaminen
• Kytke liesituuletin pois päältä.
• Paina kytkentäsymbolia
n. 4 sekuntia tuntien asettamiseksi.
• Aseta tunnit painikkeilla + tai -.
• Paina kytkentäsymbolia
kerran lyhyesti minuuttien
asettamiseksi.
• Aseta minuutit painikkeilla + tai -.
• Odota sitten kolme sekuntia.

k
k

Ajastimen säätäminen
• Kytke liesituuletin päälle.
• Paina yhtä aikaa valosymbolia
ja painiketta - ajastimen
säätämiseksi.
• Aseta sekunnit painikkeilla + tai -.
• Paina kytkentäsymbolia
3 sekuntia minuuttien asettamiseksi.
• Aseta minuutit painikkeilla + tai -.
• Odota sitten kolme sekuntia.

j

k

Tutustu laitevalmistajan käyttöohjeeseen.

10. Kiinteät laitteet

Tutustu laitteen valmistajan erilliseen käyttöohjeeseen.

Valmistelut
• Käännä uunin kaasun sulkuhana.
• Kytke 12V:n virransyöttö ohjauspaneelin pääkytkimestä.
• Avaa uuninluukku kokonaan.
• Sijoita uunipelti tai -ritilä siten, ettei se osu liekkeihin.

1
Uuni Dometic

10.6 Uuni*
• Uunin ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää.
• Käytön aikana on kattoluukun tai ikkunan oltava auki.
• Avaa uunin sulkuhana. Jos huomaat kaasun hajua, sulje
hana ja kaasupullot heti.
• Uuninluukun on oltava auki sytytyksen aikana.
• Älä koskaan käytä laitetta tyhjänä (ilman lämmitettäviä
ruokia).
• Laitetta ei missään tapauksessa saa liittää 230 V:n verkkoon.
• Älä koskaan käytä uunia ajon aikana.

Tuuletin
• Käännä kiertokytkin
auki ja paina sitä sisään 10 sekuntia,
niin että liekki palaa tasaisesti.
• Vapauta kiertokytkin
ja aseta se halutun tehon kohdalle.
• Sulje uuninluukku varovasti n. 1 minuutin kuluttua, jottei
liekki sammu.

j

j

Tehotasot
Taso
Lämpötila

2

4

6

150°

200°

240°

Sammuttaminen
• Aseta kiertokytkin
tehotasolle ”•”.
• Sulje uunin kaasunsulkuventtiili.

j
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•
•
•
•
•

Huolehdi lämmöneristyksestä, tiivistä raot ja peitä lasipinnat.
Älä tuki tai peitä ilmanottoaukkoja ja muita aukkoja.
Ilmastointilaitteeseen ei saa päästä vettä.
Pidä helposti syttyvät materiaalit kaukana laitteesta.
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.

Kattoilmastointilaite

10.7 Kattoilmastointilaite*
Ilmastointilaite on asennettu kattoluukun sijaan asuintilan
kattoon.
Kattoilmastointilaitteen säädöt tehdään HobbyConnect-sovelluksessa (katso 7.3.1).
Ota huomioon seuraavat seikat asianmukaisen käytön ja optimaalisen ilmastoinnin takaamiseksi:

Tuuletussuunnan säätö

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

10. Kiinteät laitteet

Satelliittilaite

Litteä LED-näyttö

10.8 SAT-/TV-yhdistelmä*

TV:n käyttöpainikkeet
Taulutelevision rungon oikeassa laidassa ovat erilaiset käyttöpainikkeet, joilla voit ohjata tärkeimpiä toimintoja:

(vakiovaruste valmistussarjassa Optima ONTOUR Edition)
Yhdistelmä koostuu satelliittilaitteistosta merkkiä TELECO,
22-tuumaisesta LED-taulutelevisiosta, joka sisältää virittimen/
vastaanottimen ja DVD-soittimen, sekä TV-vetotelineestä.
Satelliittilaitteistoa voi ohjata suoraan TV-laitteesta. Ohjaukseen ei
siis tarvita muita säätöpaneeleja tai ohjauslaitteita.

Käyttöpainikkeet

Merkintä

Selitys

INPUT

Lähteen valinta
Paina painiketta useaan kertaan valitaksesi signaalilähteen

MENU

Valikkonäyttö

CH+
VOL+

Seuraava kanava
Navigointi
Äänenvoimakkuuden lisääminen
Navigointi
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Pois päältä kytkeminen
• Paina punaista Power-painiketta kaukosäätimessä tai TV:n
rungossa (valmiustila).
• Paina TV-vastaanottimen pääkytkinpainiketta. TV on nyt
kytketty pois päältä.
TV-vastaanottimen asetuksiin, esim. kieli- ja kuva-asetuksiin, voit tutustua laitevalmistajan käyttöohjeessa.

Pääkytkinpainike

Merkintä

Selitys

VOL-

Äänenvoimakkuuden pienentäminen
Navigointi

Play

Toista/Pysäytä DVD (DVD-tilassa)

EJECT

DVD ulos

POWER

TV:n kytkentä päälle/pois

TV:n päällekytkentä
• Paina pääkytkinpainiketta, joka sijaitsee TV-vastaanottimen
alareunassa. TV on nyt valmiustilassa.
• Paina sitten punaista Power-painiketta laitteeseen kuuluvassa kaukosäätimessä tai paina Power-painiketta suoraan TV:n
rungon oikeassa laidassa.

Satelliittilaitteiston ohjaus
Satelliittilaitteistoa ohjataan TV:n kautta tai manuaalisesti ohjausyksiköstä.
Ennen antennin suuntaamista on varmistettava, ettei sen
lähellä ole esteitä (puita/taloja tms.), jotta se voi ongelmitta
vastaanottaa satelliittisignaaleja.
Älä missään tapauksessa käytä satelliittiantennia kovalla
tuulella (80 km/h), sillä se voi aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen.

10. Kiinteät laitteet

k

Satelliitin valitseminen ja satelliittilaitteiston suuntaaminen
TV:n päällekytkemisen jälkeen on ensin tehtävä asetukset satelliittilähetysten vastaanottoa ja asemanhakua varten.

Park-painiketta
painamalla suuntaat antennia ylös- ja alaspäin. Antennin ulostyöntämisen ja sisäänvetämisen aikana painikkeen LED vilkkuu.

l

SAT-painikkeen
avulla voit käynnistää satelliittihaun. Haun
aikana painikkeen LED vilkkuu.

Tutustu tässä yhteydessä laitevalmistajan käyttöohjeeseen.

m

1

4
3
2

5
Kaukosäädin

Satelliittilaitteiston ohjausyksikkö

Keltaisten painikkeiden ”ON” ja ”PARK” avulla antenni työnnetään ulos ja vedetään sisään
.

n

Antenni suunnataan TV:n kaukosäätimen tai ohjausyksikön (sijaitsee vaatekaapissa/yläkaapissa) avulla seuraavasti:

j

näkyvät tiedot käynnissä olevista toiminnoista
Näytössä
sekä mahdollisista virheilmoituksista.

Bluetooth-painikkeen
avulla otat yhteyden älypuhelimeen
tai tablettiin tai katkaiset sen. Lisätietoja tästä toiminnosta on
laitevalmistajan käyttöohjeessa.
Kun antenni on kerran suunnattu, satelliitin sijainti tallentuu järjestelmään ja antenni suuntautuu vastaavasti uudelleen.

Ajon ajaksi satelliittilaitteisto on laskettava ala-asentoon. Jos
ajoneuvon tavanomainen korkeus kasvaa yläasentoon jätetyn
antennin takia, myös onnettomuusriski kasvaa. Ajoneuvon
kuljettaja on yksin vastuussa lisälaitteiden tilasta. Antenni
laskeutuu automaattisesti moottorin käynnistyessä.
Koska antenniin kohdistuu ajon aikana tärinäkuormitusta,
on tarkistettava säännöllisesti, ajotiheyden mukaan, että
antenni on lujasti paikallaan, ja tarvittaessa kiristettävä
löystyneet osat.
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11. luku: Lisävarusteet

Varuste

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

Moottori / Alusta (ei voida muuttaa jälkikäteen)
Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 140, Euro 6d FiNAL,
2179 ccm, 103 kW / 140 HV, käynnistyspysäytysteknologia
0,0
Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 165, Euro 6d FiNAL,
2179 ccm, 121 kW / 165 HV, käynnistyspysäytysteknologia
4,0
FiAT Ducato 2,2 l -160 Multijet Power, Euro 6d-FiNAL, 		
2.184 ccm, 118 kW/160 PS, start-stop-teknologia
ja ECO-paketti
15,0
FiAT laskettu runko, Maxi-alusta, 4 250 kg (vain
yhdessä 140 HV:n moottorin kanssa) tai 4 400 kg
(vain yhdessä 160 HV:n moottorin kanssa)
40,0

• Jokainen matkailuvaunuun tehtaalta lähdön jälkeen tehtävä
muutos voi vaarantaa ajokäyttäytymisen ja liikenneturvallisuuden.
• Lisävarusteet, 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 matkailuvaunussa eivätkä ne
kuulu vakiomallisina toimitukseen, ne on otettava huomioon
laskettaessa kuormitusta.

Paino [kg]

Kokonaispainon lisääminen/vähentäminen
Kokonaispainon lisääminen 3 650 kg:aan ilman teknisiä
muutoksia
0,0
Kokonaispainon vähentäminen 3 500 kg:aan ilman teknisiä 		
muutoksia
0,0
Vyöteline ajosuunnan vastaisiin istuimiin
9,8
Rekisteröinti 5 henkilölle
75,0
Rekisteröinti 6 henkilölle
150,0
Vanteet
Kevytmetallivanteet 16", Citroënin alkuperäiset
Koristekapselit, Citroënin alkuperäiset

10,0
0,2
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Varuste

Paino [kg]

Perusajoneuvo / Alusta (ei voida asentaa jälkikäteen)
Automaattivaihteisto, 9-vaihteinen
18,0
Dieseltankki, 90 litraa
13,0
Ilmastointilaite, automaattinen
0,0
LED-huomiovalot
0,2
Lämmitettävä tuulilasi
2,0
Ohjauspyörä ja vaihdevivun nuppi nahkaa
0,5
Paketti "Plus" HOBBY (sis. sähkökäyttöisen pysäköintijarrun, 		
avaimettoman lukko- ja käynnistysjärjestelmän,
matkapuhelimen induktiivisen latauspisteen, Techno Trim 		
kojelautaoptiikan ja täysdigitaalisen kojelaudan)
2,0
Paketti ”Antibeschlag Plus” FiAT (sis. lämmitettävän
tuulilasin ja Webasto-taukolämmittimen)
4,6
Paketti ”Easy Driving” FiAT (sis. mukautuvan
vakionopeudensäätimen, älykkään nopeusavustimen
ja torkkuvahdin)
0,5
Sumuvalot
2,0
Vetokoukku SAWIKO, kiinteä/irrotettava
29,0
Design-vaihtoehdot
Design-paketti musta (sis. mustan koristelistan ”Skid-Plate”, 		
mustat vanteet ja sumuvalot kaarrevaloilla)
2,2
Ohjaamon maalaus musta, etusäleikkö ja ajovalojen
kehykset hopea, koristelu musta
0,0

Varuste

Paino [kg]

Ohjaamo
Lämpöverhot, sis. jalkatilan eristeen
Ohjaamon istuinten verhoilu asuinosan kankaasta
Ohjaamon matto
Pimennysjärjestelmä REMIS
tuulilasiin ja ohjaamon sivuikkunoihin
Kori
Erityisen leveä sisäänkäynti, jossa tuplalukitus,
ikkuna, jätesanko ja säilytyslokerot
Kattoluukku DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm,
sis. pimennys- ja hyönteissuojaverhon makuu- tai
asuintilassa
Kattoluukku DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm,
sis. pimennys- ja hyönteissuojaverhon alkovissa
Markiisi THULE OMNISTOR, pituus avattuna 250 cm:
leveys 350 cm
leveys 400 cm
leveys 450 cm
Polkupyöräteline THULE 2 pyörälle, hyötykuorma 60 kg
Polkupyöräteline THULE 3 pyörälle, hyötykuorma 60 kg
Polkupyöräteline THULE 4 pyörälle, hyötykuorma 60 kg
Takanurkkatuet
Ikkunat
Kehysikkuna, ulospäin aukeava, tuplalasitettu ja sävytetty,

4,5
3,0
1,5
3,5

1,0
4,5
3,1
28,0
30,0
33,0
8,0
11,0
14,0
6,0
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Varuste

Paino [kg]

kuljettajan puolella makuutilassa 840 x 260 mm
tai 740 x 360 mm
2,3
Kehysikkunat, ulospäin aukeavat, tuplalasitetut ja sävytetyt, 		
vakiomallisiin ikkunoihin
8,0
Kehysikkunat, ulospäin aukeavat, tuplalasitetut ja
sävytetyt, vakiomallisiin ikkunoihin, sis. erityisikkunat etu		
matkustajan puolella parivuoteen kohdalla
840 x 260 mm ja alkovissa 450 x 260 mm
14,0
Kehysikkunat, ulospäin aukeavat, tuplalasitetut ja
sävytetyt, vakiomallisiin ikkunoihin, sis. erityisikkunan
etumatkustajan puolella alkovin kohdalla
450 x 260 mm
10,0
Ulkoapäin ripustettu ikkuna, ulospäin aukeava, tuplalasitettu
ja sävytetty, kuljettajan puolella makuutilassa,
740 x 360 mm tai 840 x 260 mm
2,5
Ulkoapäin ripustettu ikkuna, ulospäin aukeava,
tuplalasitettu ja sävytetty, etumatkustajan puolella
alkovissa 880 x 260 mm
1,5
Ulkoapäin ripustetut ikkunat, ulospäin aukeavat,
tuplalasitetut ja sävytetyt, etumatkustajan puolella
parivuoteen kohdalla, 840 x 260 mm ja alkovissa,
880 x 260 mm
4,2
Verhoiluyhdistelmät
Verhoiluyhdistelmä "Kos"

0,0

Varuste
Asuintila
Kokolattiamatto asuinosaan, irrotettava
L-istuinryhmä ja pylväspöytä, 360° käännettävä
(toteutus mallin mukaan)
Keittiö
Liesituuletin DOMETIC
Uuni, sis. sähkösytytyksen ja valaistuksen

Paino [kg]
10,0
15,0

3,0
16,0

Nukkuminen
Istuinryhmän muuntaminen vuoteeksi, sis. pehmusteen 2,0–4,1
Istuinryhmän muuntaminen vuoteeksi, sis. pehmusteen
V65 GQ
14,0
Ohjaamon muuntaminen vuoteeksi, sis. pehmusteen
10,0
Vuoteiden levennysosa, sis. kylmävaahtopatjan ja tikkaat 4,8
Vesi / Kaasu / Sähkö
Etänäyttö paineensäätimelle TRUMA DuoControl
0,6
HOBBY CONNECT+, auton tekniikan kauko-ohjaus
matkapuhelinverkon kautta sovelluksessa
0,6
Kaasun ulkopistorasia
1,5
Lisäakku AGM 12 V / 95 Ah
28,0
Lisäpistorasiat, 2 x 12 V / 2 x 230-V
2,0
Paineensäädin TRUMA DuoControl, sis. vaihtoautomatiikan,
törmäystunnistimen, Eis-Ex-jäänpoistimen ja
kaasusuodattimen
2,4
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Varuste

Paino [kg]

Radiohälytysjärjestelmä, sis. kaasuvaroittimen
(narkoosikaasut, propaani ja butaani)
1,0
Smart-Trailer-järjestelmä (ajoneuvon vaaitus ja kaasupullojen
täyttöasteen näyttö E-Trailer-sovelluksessa) 0,8
Ulkopistorasia 12-V/230-V, sis. SAT-/TV-liitännän
0,4
Ulkosuihku (kylmä vesi)
0,5
USB-tuplalatauspistorasia, 1 asuinosaan ja 1 makuutilaan 0,1
Lämmitys / Ilmanvaihto
Kattoilmastointilaite DOMETIC FreshJet, sis. CI-väylän,
lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta 2,2 KW
Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius
Lämmitys TRUMA-Combi 6 E Combi 6:n sijaan
LCD-ohjauspaneeli TRUMA Combi CP Plus

Lakisääteisen vähimmäislisäkuorman takaamiseksi alla mainittua
mallia koskee seuraava määräys, kun teknisesti sallittu kokonaismassa on 3 500 kg:

Optima De Luxe
Malli

T75 HGE

32,0
1,5
1,1
0,2

Multimedia
Navigointijärjestelmä ja Wifi-mediakeskus PIONEER, sis.
kosketusnäytön, peruutuskameran, pysäköintipaikkatietokannan, Apple CarPlayn ja Android Auton
4,7
SAT-/TV-yhdistelmä SAT-laite TELECO,
LED-taulutelevisio 22", sis. virittimen/vastaanottimen
ja DVD-soittimen, TV-vetoteline
15,4
Euro 6d-FiNAL-moottorien kohdalla vaatimustenmukaisuustodistuksen hiilidioksidiarvo määräytyy muun muassa
ajoneuvon massan mukaan. Tästä syystä ajoneuvon tehtaalla
viimeisteltyyn toimitustilaan ei saa ennen rekisteröintiä tehdä
erikoisvarusteisiin (minkäänlaisiin lisälaitteisiin, lisäasennuksiin tai muunnoksiin) liittyviä muutoksia.

Sallittuja istu- Teknisesti sallittu kokomapaikkoja
naismassa
3

3500 kg
(kok.painoa vähennetty)

HUOMIO!
Lisävarusteiden
asentaminen vain
vähäisessä määrin
mahdollista.

Nämä määräykset eivät koske erikoisvarusteita, jotka eivät
vaikuta painoon.
Mainitun mallin (teknisesti sallittu kokonaismassa 3 500 kg)
rekisteröintikelpoisuus raukeaa, jos alustaan asennetaan
jälkikäteen taakkateline.
Nämä rajoitukset eivät päde enää, jos tämän ajoneuvon
kokonaispainoa lisätään. Erikoisvarusteita voidaan tällöin
valita/asentaa jälkikäteen rajoituksetta lisäkuormakapasiteetin rajoissa ja ottaen huomioon mallikohtaiset määräykset.
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12. luku: Huolto ja hoito
12.1 Huolto
Huoltovälit
Matkailuautoa ja sen sisältämiä laitteita koskevat määrätyt huoltovälit.
Huomioitavaa:
• Vie ajoneuvo ensimmäiseen huoltoon HOBBY-kauppiaalle
viimeistään 12 kuukautta rekisteröinnin jälkeen.
• Anna HOBBY-maahantuojan tehdä kaikki myöhemmät
huollot kerran vuodessa.
• Huolla perusajoneuvo sekä kaikki laitteet kussakin
käyttöohjeessa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti.
Nestekaasuasiantuntijan on toistettava kaasulaitteiden ja
ilmanpoistoaukkojen maksullinen tarkastus kansallisten
määräysten mukaisesti säännöllisesti (Saksassa 2 vuoden
välein). Tämä tarkastus on merkittävä standardien DVGW
G 607 ja EN 1949 mukaisiin tarkastustodistuksiin. Matkailuauton käyttäjä on vastuussa tarkastuksen teettämisestä
määräajassa.

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.

Huomioi myös perusajoneuvo (Fiat tai Citroën) huoltovälit.
Hobbyn vapaaehtoisesti myöntämä matkailuauton tiiviyttä
koskeva takuu on takuuehtojen mukaisesti (5 vuotta) voimassa vain, jos tiiviystarkastukset (maksulliset) on suoritettu
asianmukaisesti. Tässä tarkoituksessa matkailuauto on vietävä
Hobby-jälleenmyyjän tarkastettavaksi ensimmäisen kerran
12–18 kuukautta ajoneuvon luovutuksen jälkeen. Ensimmäisen tiiviystarkastuksen jälkeen tarkastus on tehtävä takuuajan
sisällä aina 12 kuukauden välein.
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

12.3 Takavalojen lamppujen vaihto
Optima ONTOUR (Alkovi/Edition)

Jarrujärjestelmän rakenneosat ovat osa tyyppihyväksyntää.
Jos muutat jarrujärjestelmän rakenneosia, tyyppihyväksyntä raukeaa. Muutokset ovat mahdollisia ainoastaan valmistajan luvalla.

Jos vaihdat useampia lamppuja, huolehdi siitä, etteivät
lamput sekoitu keskenään vaan kaikki asennetaan takaisin
alkuperäisille paikoilleen.
Ennen lamppujen vaihtoa asuinosa on irrotettava virransyötöstä ja moottori sammutettava.

Anna Fiat- tai Citroën -korjaamosi huolehtia säännöllisesti
jarrujen huollosta. Se on oman etusi mukaista.

Lamput voivat olla kuumia! Älä päästä suojusten alle nesteitä
(esim. sadevettä).

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.

Takavalojen LED-komponentteja ei voi vaihtaa erikseen,
takavalojen ollessa vialliset koko takavalot on vaihdettava.

Lisätietoja löydät Fiat Ducaton tai Citroën Jumperin
käyttöoppaasta.

1

2

3

Monitoimivalo

4

5

6

j Perävalo (LED)
k Takasumuvalo
(hehkulamppu)
LED-vilkku
l
m Peruutusvalo (hehkulamppu)
n Vilkku (hehkulamppu)
o Jarruvalo (hehkulamppu)
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Takavalojen irrottaminen lamppupesästä
• Irrota takavalot ujuttamalla varovasti muovikiila takavalojen
ulkoreunan alle.
• Ennen kuin nostat takavalot
lamppupesästä, tartu yhdellä
kädellä takavalojen sisäreunaan.
Irrotettaessa takavalot eivät saa
liikkua ajoneuvon keskiosan
Takavalojen takapuoli
suuntaan eivätkä juuttua kiinni.
Irrota takavalot hitaasti ja tasaisesti lamppupesästä.

• Hehkulamppujen istukat on
merkitty, kierrä ne irti kuvatulla
tavalla. Vaihda viallinen lamppu
ja kierrä istukka sen jälkeen
takaisin takavalon pidikkeeseen.
Merkintä lampussa
Älä koskaan sotke keskenään takavalojen lamppujen paikkaa, ja huolehdi siitä, että kierrät lamput tiukasti paikoilleen.

Takavalojen asettaminen lamppupesään
• Aseta takavalot takaisin lamppupesään työntämällä takavalot
varovasti sisänurkkaan ja painamalla kevyesti. Paina sitten ulkoreuna lamppupesään – takavalojen sisänurkka ei saa liikkua.
• Tarkista, ovatko takavalot tasaisesti lamppupesässä ja lukittuneet kokonaan paikalleen.

Perävalo Optima De Luxe
Valmistussarjassa Optima De Luxe
yksittäisiä lamppuja ei ole tarkoitus
vaihtaa. Jos lamppu on viallinen,
koko takavalo on vaihdettava.

Perävalo Optima De Luxe
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12.4 Savuhälyttimen huolto ja pariston vaihto
Tutustu laitteen valmistajan käyttöohjeeseen.

Huolto
Savuhälytinjärjestelmää ei tarvitse huoltaa. Poista silloin tällöin
kanteen kertynyt pöly ja huolehdi
siitä, etteivät esim. hyönteiset
likaa tai varsinkaan peitä ilmarakoja.

1

Savuhälytin kiinni

Tarvittaessa pyyhi laite noin 2 kertaa vuodessa kuivalla liinalla ja
imuroi se ulkopuolelta.

2

1

Testauspainike

2

Kolot kiinnikkeille

3

Paristo tyyppiä
9VDC 6F22

5
Savuhälytin auki

3

4

4

Kontaktipisteet

5

Kiinnikkeet

Pariston vaihtaminen
Toimintakyvyn takaamiseksi paristo on vaihdettava säännöllisesti,
viimeistään merkkiäänen kuuluessa.
• Käännä savuhälyttimen kantta varovasti vastapäivään, kunnes
se irtoaa alustasta.
• Ota vanha paristo pois ja irrota se kontaktipisteistä.
• Kiinnitä uusi paristo kontaktipisteisiin. Kontaktipisteiden on
loksahdettava kiinni pariston napoihin.
• Aseta paristo savuhälyttimen paristolokeroon.
• Aseta savuhälyttimen kansi kolojen kohdalta kiinnikkeisiin ja
käännä varovasti myötäpäivään, kunnes kansi loksahtaa kiinni
alustaan.
Testi
• Paina testauspainiketta vähintään 4 sekuntia, kunnes kuuluu
hälytys. Hälytys kuuluu, jos elektroniikka toimii ja loppuu, kun
päästät testauspainikkeen irti.
Testaa savuhälytin jokaisen paristonvaihdon jälkeen.
Paristot eivät kuulu sekajätteeseen. Vie käytetyt paristot
takaisin kauppaan tai keräyspisteeseen.
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12.5 Tuuletus
Auton sisätilojen riittävä tuuletus on ehdoton edellytys miellyttävälle huoneilmalle. Erityisesti viileämpinä päivinä tai ajoneuvon
oltua pidempään pois käytöstä vapaa-ajan ajoneuvossa voi havaita kosteuden lisääntyneen. Kosteutta voi näkyä erityisen paljon
ikkunoissa, joissa on yksinkertainen lasitus. Kosteita kohtia voi
olla jopa kalustepinnoissa, ulkoseinien sisäpinnoilla ja usein myös
kaapeissa. Kosteus voi aiheuttaa myös homesienten muodostumista, ja nämä leviävät nopeasti myös muille pinnoille. Tämä ilmiö
ei vaikuta ainoastaan hyvinvointiin vaan voi myös vaurioittaa
rakenneosia. Tämä kosteus tulee useimmiten sisäilmasta. Ilmalle
on ominaista yhdistyä veteen.
Mitä lämpimämpää ilma on, sitä enemmän vettä se voi sitoa
(suhteellinen ilmankosteus). Jos ilma, jossa on paljon vesihöyryä,
jäähtyy ja samalla ylittyy kyllästymisraja, ilma luovuttaa osan
kosteudesta kondenssivetenä.
Tässä yhteydessä puhutaan niin kutsutuista lämpösilloista. Kosteuden muodostumista edistää kuitenkin myös pienempi ilmanvaihto, joka johtuu rakenteellisista seikoista tai liian vähäisestä
tuulettamisesta.
Pinnoille tiivistyy kosteutta seuraavien tekijöiden takia
- tilan pieni koko
- matkustajien hengitys ja hikoilu

- kosteiden vaatteiden tuominen sisään
- kaasuliesi
- suihku, peseytyminen tai astianpesu erittäin lämpimällä tai
kuumalla vedellä.
Nukkuessaan ihminen erittää yhdessä yössä ihon ja hengitysilman
kautta noin litran vettä. Ilmaan tullut ylimääräinen vesihöyry on
poistettava vapaa-ajan ajoneuvosta säännöllisesti tuulettamalla
riittävästi. Ilma on vaihdettava tunnissa vähintään puoliksi, mielellään kokonaan jo pelkästään hygieniasyistä, jotta sisäilman
saaste- ja hajukuormitus pysyy pienenä.
Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta välttääksesi pinnoille
tiivistyvän kosteuden aiheuttamat vauriot.
Avaa tuuletusta ja uudelleenlämmitystä varten kaikki kaapinovet, jotta ilma pääsee vaihtumaan ihanteellisesti.
Korkea ilmankosteus voi johtaa peilien reunojen ruostumiseen.
Kuivaa siksi tuuletuksen jälkeen mahdollisesti jäljellä olevat
kosteat paikat liinalla ilman puhdistusainetta.
Tuuleta tarpeen mukaan ja silti energiatietoisesti. Tuulettaessa
saattaa tosin mennä hieman lämmitysenergiaa hukkaan. Tämä
on kuitenkin hyväksyttävä terveellisen sisäilman aikaansaamiseksi ja kosteusvaurioiden välttämiseksi. Kyse on siitä, että
tämä hävikki pidetään mahdollisimman pienenä. Se onnistuu
parhaiten tuulettamalla lyhyesti ja tehokkaasti.

12. Huolto ja hoito

Avaa siis kattoluukut, ikkunat ja ovi lyhyeksi aikaa kokonaan
auki ja huolehdi mahdollisuuksien mukaan läpivedosta. Noin
10–15 minuutin kuluttua käytetty, kostea sisäilma on korvattu
kuivalla, raikkaalla ilmalla, joka lämmettyään voi taas imeä
itseensä ylimääräistä vesihöyryä.

12.6 Hoito
Hoito
• Puhdista muoviosat (esim. puskurit, helmat) enintään 60°C:n
lämpöisellä vedellä ja miedolla astianpesuaineella.
• Puhdista rasvaiset tai öljyiset pinnat spriillä.
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
- 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
Ajoneuvo on puhdistettava vähintään kerran vuodessa tai jos se
on likaantunut. Rannikkoalueilla (etäisyys suolavedestä vähemmän kuin 1 500 metriä) ulkopinnat pitäisi puhdistaa kahdesti
vuodessa.
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.
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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 matkailuauton
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 matkailuautoa. Veden lämpötila ei saa
ylittää 60° C:a. Liikuta vesisuihkua koko pesun ajan. Suihkua ei
saa suunnata suoraan oven tai ikkunoiden reunoihin, akryyli-ikkunoihin, sähkölaitteisiin, pistoliittimiin, tiivisteisiin, tuuletusritilöihin, säilytystila-/huoltoluukkuihin, kaasunpoistoaukkoihin tai
kattoluukkuihin. Ajoneuvo voi vahingoittua tai sisäosiin päästä
vettä.
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. Näin ollen pinta kuluu, jos sitä kiillotetaan usein.

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.
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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!
Pyyhi peilit ja ikkunaruudut kostealla mikrokuitu- tai nahkaliinalla ilman puhdistusainetta pyörivin liikkein.

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! Älä poista patjoista tai
pehmusteista suojia tai päällysteitä.
• 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.

Katto
Matkailuauton kattopelti on puhdistettava vähintään kerran
vuodessa, jotta katon lakkapinta ei vaurioidu.

Sisätilojen puhdistus
Käytä sisätilojen puhdistuksessa säästeliäästi vettä kosteusongelmien 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.
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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
Suklaa ja kahvi kannattaa poistaa pelkällä kädenlämpöisellä
vedellä.
Fiatin ohje muoviosien käsittelyyn
Sisätilojen muoviosien tavallinen puhdistus kannattaa tehdä liinalla,
joka kostutetaan vedestä ja neutraalista puhdistusaineesta tehdyssä liuoksessa. Käytä rasvaisten tai pinttyneiden tahrojen poistamiseen erityisiä muovien puhdistukseen tarkoitettuja tuotteita, jotka

eivät sisällä liuottimia ja jotka on kehitetty säilyttämään muoviosien
ulkonäkö ja väri.
Älä käytä kojelaudan lasin puhdistamiseen alkoholia, bensiiniä
tai niistä johdettuja tuotteita.

Ohjauspyörää puhdistettaessa on varmistettava, ettei alkoholipitoinen liuos pääse kosketuksiin mittariston kanssa. Yksi mahdollisuus on suihkuttaa desinfiointiaine ensin sopivaan liinaan, jotta
vältetään pisaroiden osuminen mittaristoon
Kokolattiamatto*
• Puhdista pölynimurilla tai harjalla.
• Käsittele tarvittaessa vaahtopesuaineella tai shampoolla.
PVC-lattiapinnoite
Kun PVC-lattialla kävellään säännöllisesti, hiekka ja pöly voivat
vaurioittaa sen pintaa. 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.

12. Huolto ja hoito

Kalustepinnat
• Puhdista puukalusteiden etupinnat kostealla liinalla tai
sienellä.
• Pyyhi kuivaksi pölyttömällä, pehmeällä 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.

Pesuallas ja liesi
• Puhdistukseen suositellaan valmistajan Dometic erityisesti
ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta (tuotenumero 9600000149).
Puhdistus kemiallisilla aineilla voi aiheuttaa ruosteen kertymistä.
Tutustu myös valmistajan puhdistusohjeisiin.

Raikasvesisäiliön kohdalla huomioitavaa
• Huuhtele säännöllisesti puhtaalla,
raikkaalla vedellä.
• Puhdista tarvittaessa säiliön tiivistepinnat ja voitele ne vaseliinilla.
Raikasvesisäiliö

Raikasvesisäiliön puhdistaminen
• Kun olet tyhjentänyt veden raikasvesisäiliöstä, kuivaa liinalla
uraan kerääntynyt neste.
Laskettava vuode (ei kaikissa malleissa)
• On suositeltavaa rasvata koneiston kara silloin
tällöin. Tutustu tältä osin valmistajan käyttöohjeeseen.
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.
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- Turva-/tyhjennysventtiili (FrostControl) on avattava säännöllisesti (väh. 2 kertaa vuodessa) kalkkikerrostumien poistamiseksi ja sen varmistamiseksi, ettei venttiili ole tukossa.
• Jääkaappi:
- Pidä ilmanvaihtoritilät puhtaina. Lämminvesilämmityksen
glykoliseos on vaihdettava kahden vuoden välein, koska sen
ominaisuudet, kuten ruosteenesto, heikkenevät.
- Tarkista säännöllisesti sulamisveden valumakouru. Puhdista
tarvittaessa sulamisveden valumakouru. Jos se on tukossa,
sulamisvesi kerääntyy jääkaapin pohjalle.
- Imuroi ja puhdista säännöllisesti jääkaapin takaosa.
• Imuroi ja puhdista säännöllisesti jääkaapin takaosa. Pidä
myös ilmanvaihtoritilät puhtaina. Hiero oven tiivisteet talkilla kerran vuodessa, jotta ne pysyvät joustavina, ja tarkista,
ettei poimussa ole repeämiä.
• Liesituulettimen* suodatin on puhdistettava silloin tällöin,
sillä siihen kerääntyy rasvaa. Suosittelemme puhdistusta
lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella.
Poista huoltotoimien jälkeen vaunustakaikki puhdistus- ja
hoitoaineitasisältävät suihkepullot. Muuten muodostuu yli
50 °C:n lämpötiloissa räjähdysvaara!

Muut osat

• Rasvaa tarvittaessa takanurkkatuet*.

12.7 Matkailuauton talvilepo
Monen karavaanarin kausi päättyy lämpötilan laskiessa. Ajoneuvo
on vastaavasti valmisteltava talvitaukoa varten.
Yleistä
• Sijoita matkailuvaunu talveksi suljettuun tilaan vain, jos tila
on kuiva ja hyvin ilmastoitu. Muu-ten vaunu on parempi
jättää ulos.
• Poista kitkavetopään suojus. Rasvaa jarrutangot ja tukijalat.
• Jos mahdollista, nosta vaunu pukeille. Kampea tukijalat alas
pyörien ja akselien kuormituksen vähentämiseksi. Jos mahdollista, tue alusta aluspukeilla.
• Sulje kaasupullo(t) ja pikasulkuventtiilit.
• Jos vaunussa on lisäakku (omavaraisuuspaketti), kytke sen
navat irti ja jos mahdollista, poista se vaunusta ja säilytä
pakkaselta suojassa. Tarkista lataustila noin kerran kuussa ja
lataa tarvittaessa.
• Aseta suojapeitteet vaunun päälle siten, että
vaunun ja peitteen väliin jää tilaa, jotta ilmanvaihto toimii.
Matkailuvaunun ulkopuoliset osat
• Pese vaunu perusteellisesti (katso 12.6).
• Tarkista, ettei pinnassa ole (lakka-)vaurioita. Korjaa mahdolliset vauriot; tee tarvittavat korjaukset.
• Käsittele ulkopinta vahalla tai erityisellä lakan hoitoon tarkoitetulla aineella.
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• Käsittele alustan metalliosat ruosteensuoja-aineella.
• Tarkista, ettei pohjassa ole vaurioita, ja korjaa mahdolliset
vauriot. Vie auto sopimuskumppanin huollettavaksi, jos
vauriot ovat vakavia.
• Varmista, ettei lattian ilmanvaihtoaukkoihin, lämmityslaitteeseen tai jääkaapin tuuletusritilään pääse vettä (asenna
talvisuojukset).
Säiliöt
• Puhdista, desinfioi ja tyhjennä kokonaan vesijohdot ja hanat
ja poista niistä kalkki. Jätä hanat auki.
• Puhdista raikasvesisäiliö ja tyhjennä se kiertämällä irti
ylivuotoputki.
• Puhdista ja tyhjennä jätevesisäiliö.
• Puhdista ja tyhjennä WC:n jätesäiliö. Puhdista WC:n pohjaluisti, käsittele se tiivisteille tarkoitetulla voiteluaineella ja
jätä auki.
• Tyhjennä lämminvesivaraaja/boileri kokonaan.
• Jos vaunu on varustettu lämminvesilämmity ksellä, huuhtele
vedenlämmitin hyvin ja laske vesi pois.
Sisätilat
• Puhdista sisätilat. Imuroi matot, pehmusteet ja patjat, ja
säilytä ne mieluiten matkailuvaunun ulkopuolella kuivassa
tilassa. Muussa tapauksessa aseta ne vaunuun 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 matkailuvaunu seisoo suljetussa tilassa, kattoluukun voi jättää auki.
• Tuuleta vaunu perusteellisesti kuivalla säällä 4–6 viikon
välein.
• Sijoita vaunun sisätiloihin kosteudenpoistaja ja kuivaa tai
vaihda granulaatti säännöllisesti.
• Tarvittaessa voit lämmittää matkailuvaunun kunnolla lämpimäksi, jotta vältät kosteuden aiheuttaman homeen muodostumisen.
• Kytke virta pois 12 V:n pääkytkimestä.

12.8 Talvikäyttö
Valmistelut
Ajoneuvon kokonaissuunnittelun ansiosta matkailuautosi sopii rajallisesti
talvikäyttöön. Todellista talvileiriytymistä varten suosittelemme optimoimaan
matkailuauton henkilökohtaisten mieltymysten mukaisesti. Sopimuskumppanisi neuvoo asiassa mielellään.
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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 matkailuautossa
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 matkailuvaunua 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.
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.
• Vältä lämmityskauden aikana kestotuuletusta. Avoimet ikkunat
aiheuttavat huomattavasti enemmän lämpöhukkaa kuin nopea
tuuletus läpivedolla.
• Säädä lämmitys pienemmälle tuuletuksen ajaksi. Ole kuitenkin
varovainen pakkasella! Lämmityksen saa kytkeä pois päältä vain
lyhyesti läpivedon ajaksi, muuten on vaarana, että vesi jäätyy.
• Älä anna sisätilojen viiletä poissaoloaikoina tai yöllä, vaan anna
lämmityksen käydä pienellä teholla.
Continue to heat the vehicle while you are sleeping!
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• Kaasunkulutus on talvella huomattavasti suu-rempi kuin
kesällä. Kahden 11 kg:n pullon varasto riittää tuskin viikoksi.
• Matkailuvaunun seistessä pidempään samassa paikassa kannattaa pystyttää etuteltta. Se suojaa vaunua huonolla säällä
ja vähentää vau-nuun 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
matkailuauton sisätiloja lämmitetään. Jos lämpötila voi laskea pakkasen puolelle, WC:n jätesäiliö on tyhjennettävä.
• Kytke jääkaappi pois päältä, sulata laite ja puhdista se. Jätä
jääkaapin ovi auki homeen muodostumisen estämiseksi.
Asenna vaihtovirtakäytössä ja tasavirtakäytössä molemmat
talvisuojukset. Asenna kaasukäytössä tai automaattikäytössä
vain alempi talvisuojus. Näin vältät liian korkean lämpötilan,
ja jääkaapin poistokaasut johdetaan asianmukaisesti ulos.

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 hormin jatkeita, jääkaapin verhouksia jne.

Energiansäästö talvella
Voit helposti säästää energiaa asuintiloissa. Tämä koskee
ennen kaikkea talvilämmitystä.
Huomioitavaa
• Säätele ajoneuvon tuuletusta ja lämmitysjärjestelmää
huolellisesti.
• Käytä ohjaamossa sivuikkunoiden ja tuulilasin talvisuojia
(esim. lämpöverho*, ks. 6.10).
• 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 matkailuautolla
tai -vaunulla
Ympäristöystävällinen käyttö
Matkailu- ja retkeilyautoilijoilla ja matkailuvaunuilijoilla on luonnostaan erityinen vastuu ympäristöstä. Siksi ajoneuvon käytön tulisi
aina olla ympäristöystävällistä.
Ympäristön kannalta huomioitavaa
• Aikoessasi viipyä 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.
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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 matkailuautossasi.
Levähdysalueilla huomioitavaa
• Jätä levähdysalueet aina siisteiksi, vaikka sotku olisi  
muiden aiheuttamaa.
Ympäristöä säästävä toiminta ei hyödytä ainoastaan luontoa
vaan myös kaikkia matkailu- ja retkeilyautoilijoita ja matkailuvaunuilijoita!
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13.2 Ajoneuvon poistaminen rekisteristä
Jos joskus tulevaisuudessa joudut lopullisesti luopumaan matkailuautostasi ja toimittamaan sen kierrätykseen, on (käyttöohjeen
painoon menemisen ajankohtana) perusajoneuvon valmistaja
vastuussa takaisinotosta.
HOBBY-matkailuautosi on siis otettava maksutta takaisin ja hyödynnettävä asiaankuuluvasti kattavan Fiat- tai Citroën -kauppiasverkoston kautta.
Huomio, että olet lakisääteisesti velvollinen jättämään romutettavan ajoneuvosi valtuutettuun vastaanottopisteeseen, valtuutettuun
lunastuspisteeseen tai valtuutettuun autopurkaamoon.
Tietoa lähimmästä lunastuspisteestä saat suoraan perusajoneuvon
valmistajalta. Yhteydenotot:
Fiat: www.fiat.fi
Citroën: www.citroen.fi
Jotta voit ottaa romuajoneuvosi pois rekisteristä, tarvitset niin
kutsutun hyötykäyttötodistuksen, jolla osoitat, että ajoneuvosi on
hävitetty asianmukaisesti. Tämän hyötykäyttötodistuksen voivat
antaa vain valtuutetut autopurkaamot.

Maksuttoman lunastuksen ja hyötykäytön edellytykset:
- Oleelliset osat, kuten koneisto (moottori, vaihteisto jne.), alusta,
kori, katalysaattori ja sähköiset ohjauslaitteet ovat vielä ajoneuvossa.
- Ajoneuvossa ei ole asiaankuulumatonta jätettä.
- Ajoneuvo on tai oli ennen käytöstäpoistoa vähintään kuukauden
rekisteröitynä Euroopan unionin jäsenmaassa.
- Rekisteröintiasiakirjat luovutetaan ajoneuvon mukana.
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14. luku: Tekniset tiedot
14.1 Alustan tiedot
Hobby
malli

Sarja

Tyyppi

Perusajoneuvo

Moottori5)
Vakio

Pakokaasupäästöt

Chassis

Rungonpidennys

Turvavyöjärjestelmä

Tyyppi

Tuotenro

Laatu

Aguti

V65 GE

Optima Ontour Edition

C3

Jumper Light 140 PS (103 kW)

Euro 6d ISC-FCM

Serien-Tiefrahmen

MT030i

40P2300000

madallettu

G2000 ASBC (Art. 121977)

V65 GF

Optima Ontour Edition

C3

Jumper Light 140 PS (103 kW)

Euro 6d ISC-FCM

Serien-Tiefrahmen

MT030i

40P2300000

madallettu

G2000 ASBC (Art. 121977)

V65 GQ

Optima Ontour Edition

C3

Jumper Light 140 PS (103 kW)

Euro 6d ISC-FCM

Serien-Tiefrahmen

MT030i

40P2700000

madallettu

G2000 ASBC (Art. 121977)

T65 FL

Optima Ontour

C3

Jumper Light 120 PS (88 kW)

Euro 6d ISC-FCM

Serien-Tiefrahmen

MT030i

40P2300000

madallettu

G2000 ASBC (Art. 121977)

T65 GE

Optima Ontour

C3

Jumper Light 120 PS (88 kW)

Euro 6d ISC-FCM

Serien-Tiefrahmen

MT030i

40P2200000

madallettu

G2000 ASBC (Art. 121977)

T65 HKM

Optima Ontour

C3

Jumper Light 120 PS (88 kW)

Euro 6d ISC-FCM

Serien-Tiefrahmen

MT030i

40P2700000

madallettu

G2000 ASBC (Art. 122087)

T65 HFL

Optima Ontour

C3

Jumper Light 120 PS (88 kW)

Euro 6d ISC-FCM

Serien-Tiefrahmen

MT030i

40P2300000

madallettu

G2000 ASBC (Art. 121977)

T70 E

Optima Ontour

C3

Jumper Light 120 PS (88 kW)

Euro 6d ISC-FCM

Serien-Tiefrahmen MT026Gi 39P0100000 ei madallettu

G2000 ASBC (Art. 121977)

T70 F

Optima Ontour

C3

Jumper Light 120 PS (88 kW)

Euro 6d ISC-FCM

Serien-Tiefrahmen MT026Gi 30P0100000 ei madallettu

G2000 ASBC (Art. 121977)

A60 GF

Optima Ontour Alkovi

F3

Jumper Light 120 PS (88 kW)

Euro 6d ISC-FCM

Serien-Tiefrahmen

MT030i

40P2900000

madallettu

G2000 ASBC (Art. 121977)

A65 KM

Optima Ontour Alkovi

F3

Jumper Light 120 PS (88 kW)

Euro 6d ISC-FCM

Serien-Tiefrahmen

MT030i

40P2700000

madallettu

G2000 ASBC (Art. 122087)

A70 GFM Optima Ontour Alkovi

F3

Jumper Light 120 PS (88 kW)

Euro 6d ISC-FCM

Serien-Tiefrahmen

MT030i

40P2800000

madallettu

G2000 ASBC (Art. 122087)

T65 GE

Optima De Luxe

F3

Ducato Light 140 PS (103 kW)

Euro 6d ISC-FCM

Serien-Tiefrahmen

MT030i

40P2200000

madallettu

G2000 ASBC (Art. 121977)

T70 GE

Optima De Luxe

F3

Ducato Light 140 PS (103 kW)

Euro 6d ISC-FCM

Serien-Tiefrahmen

MT030i

40P2400000

madallettu

G2000 ASBC (Art. 121977)

T70 E

Optima De Luxe

F3

Ducato Light 140 PS (103 kW)

Euro 6d ISC-FCM

Serien-Tiefrahmen MT026Gi

40P01

ei madallettu

G2000 ASBC (Art. 121977)

T70 F

Optima De Luxe

F3

Ducato Light 140 PS (103 kW)

Euro 6d ISC-FCM

Serien-Tiefrahmen MT026Gi

10P01

ei madallettu

G2000 ASBC (Art. 121977)

T75 HGE

Optima De Luxe

F3

Ducato Light 140 PS (103 kW)

Euro 6d ISC-FCM

Serien-Tiefrahmen

40P2500000

madallettu

G2000 ASBC (Art. 121977)

kaikki mitat millimetreinä			

MT030i

kaikki painot kilogrammoina			

1) Kun t.s.k. on 3 650 kg, hinattava massa pienenee 1 900 kilogrammaan; kun t.s.k. on 4 250 / 4 400 kg, hinattava massa on vastaavasti vain 1 800 kg / 1 750 kg.
2) ilman ulkopeilejä
3) Vetokoukku on erikoisvaruste.
4) ohjaamo-osan takareunasta auton takaseinään								

7)

14. Tekniset tiedot

Istuma- t.s.k.
paikat [kg]
4

3500

Sall. akselikuorma
edessä

Sall. akselikuorma
takana

Vetokuorm.
ilman
jarrua3)

Vetokuorm.
jarruilla3)

1850

2000

750

2000

max. sall.
aisapaino 3)

Maks.
kok.
vetopaino

Asuinosan
pituus4)

Kok.
pituus

Korkeus

Leveys Raideväli Raide- Akseliväli ÜV 7)
2)
edessä
väli
takana

ÜH 8)

1)

80

5500

4306

6779

2897

2160

1810

1790

3800

948

2031

1)

80

5500

4306

6779

2897

2160

1810

1790

3800

948

2031

1)

80

5500

4526

6999

2897

2160

1810

1790

3800

948

2251

1)

80

5500

4556

7029

2872

2330

1810

1980

4035

948

2046
2096

7)

4

3500

1850

2000

750

2000

7)

4

3500

1850

2000

750

2000

7)

4

3500

1850

2000

750

2000

1)

7)

4

3500

1850

2000

750

2000

80

5500

4606

7079

2872

2330

1810

1980

4035

948

7)

4

3500

1850

2000

---6)

---6)

---6)

5500

4526

6999

2872

2330

1810

1980

3800

948

2251

7)

4

3500

1850

2000

750

2000

1)

80

5500

4556

7029

2872

2330

1810

1980

4035

948

2046

7)

4

3500

1850

2000

750

2000

1)

80

5500

4952

7426

2872

2330

1810

1980

4035

948

2443

7)

4

3500

1850

2000

750

2000

1)

80

5500

4952

7426

2872

2330

1810

1980

4035

948

2443

7)

4

3500

1850

2000

750

1)

80

5500

3763

6236

3030

2330

1810

1980

3800

948

1488

1)

80

5500

4526

6999

3030

2330

1810

1980

3800

948

2251

1)

80

5500

4715

7188

3030

2330

1810

1980

3800

948

2440

1)

80

5500

4695

7143

2883

2398

1810

1980

4035

948

2160

1)

80

5500

5025

7473

2883

2398

1810

1980

4300

948

2225

1)

80

5500

4952

7401

2883

2398

1810

1980

4035

948

2418

1)

80

5500

4952

7401

2883

2398

1810

1980

4035

948

2418

1)

80

5550

5072

7520

2883

2398

1810

1980

4300

948

2272

2000

7)

4

3500

1850

2000

750

2000

7)

4

3500

1850

2000

750

2000

7)

4

3500

1850

2000

750

2000

7)

4

3500

1850

2000

750

2000

7)

4

3500

1850

2000

750

2000

7)

4

3500

1850

2000

750

2000

7)

4

3650

1850

2000

750

2000

5) FiAT: 140 Multijet 3: 103 kW (140 PS); 160 Multijet 3 Power: 118 kW (160 PS); 180 Multijet 3 Power : 132 kW (180 PS)
Citroën: BlueHDi 120: 88 kW (120 PS); BlueHDI 140: 103 kW (140 PS); BlueHDi 165: 121 kW (165 PS)
6) Vetokoukku ei mahdollinen, jos t.s.k. 3 500 kg tehtaalla			
7) Etuylitys
8) Takaylitys
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14. Tekniset tiedot

14.2 Matkailuautojen vaihtoehtoiset korotetut kokonaispainot
Hobby
malli

Sarja

Tyyppi

Perusajoneuvo

Istumapaikat

F3

Ducato Light

3

t.s.k.
[kg]

Sall. akselikuorma
edessä

Sall. akselikuorma
takana

Vetokuorm.
ilman
jarrua1)

Vetokuorm.
jarruilla1)

Maks. sall.
1)
aisapaino

Maks.
kok.
vetopaino

Korkeus

750

2000

80

5500

2883

Optima kokonaispainon vähentäminen 3 500 kg
T75 HGE Optima De Luxe

3500

18504)

2000

Optima kokonaispainon lisääminen 3 650 kg
V65 GE

Optima Ontour Edition

C3

Jumper Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

2897

V65 GF

Optima Ontour Edition

C3

Jumper Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

2897

V65 GQ

Optima Ontour Edition

C3

Jumper Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

2897

T65 FL

Optima Ontour

C3

Jumper Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

2872

T65 GE

Optima Ontour

C3

Jumper Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

2872

T65 HKM Optima Ontour

C3

Jumper Light

42)

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

2872

T65 HFL Optima Ontour

C3

Jumper Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

2872

T70 E

Optima Ontour

C3

Jumper Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

2872

T70 F

Optima Ontour

C3

Jumper Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

2872

A60 GF

Optima Ontour Alkovi

C3

Jumper Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

3030

A65 KM Optima Ontour Alkovi

C3

Jumper Light

42)

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

3030

A70 GFM Optima Ontour Alkovi

C3

Jumper Light

42)

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

3030

T65 GE

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

4

3650

18504)

2000

750

1900

80

5550

2883

T70 GE

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

4

3650

18504)

2000

750

1900

80

5550

2883

T70 E

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

4

3650

18504)

2000

750

1900

80

5550

2883

T70 F

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

4

3650

18504)

2000

750

1900

80

5550

2883

kaikki mitat millimetreinä
kaikki painot kilogrammoina
1) Vetokoukku on erikoisvaruste.
2) Jos auto on varustettu lisävyötelineellä, se voidaan rekisteröidä myös 5 tai 6 henkilölle.
4) Etuakselin kuorma 1 960 kg, jos autossa automaattivaihteisto.

A65 KM / A70 GFM:
3 500 kg yhdessä 5 istumapaikan kanssa ei ole sallittua Sawiko-polkupyörätelineen kanssa.
Ducato/Jumper kokonaispainon lisääminen 3 650 kg:aan ilman teknisiä muutoksia.
Ducato (laskettu runko) kokonaispainon lisääminen 4 250 / 4 400 kg:aan Maxi-alustalla, 1. taso (mahdollista vain
tehtaalla) (4 250 kg vain yhdistettynä 103 kW:n moottoriin (140 HV), 4 400 kg 118 kW :n (160 HV) ja 130 kW:n
(178 HV) moottoriin

14. Tekniset tiedot

Kokonaispainon lisääminen Optima 4250 kilogrammaan tai 4400 kilogrammaan
T65 GE

Optima De Luxe

F3

Ducato Maxi

4

4250/4400

2100

2500

750

1800/1750

80

6050/6150

T70 GE

Optima De Luxe

F3

Ducato Maxi

4

4250/4400

2100

2500

750

1800/1750

80

6050/6150

2883

T70 E

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

4

4250/4400

2100

2500

750

1800/1750

80

6050/6150

2883

T70 F

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

4

4250/4400

2100

2500

750

1800/1750

80

6050/6150

2883

T75 HGE Optima De Luxe

F3

Ducato Maxi

4

4250/4400

2100

2500

750

1800/1750

80

6050/6150

2883

2883

14.3 Ajoneuvon painot
Malli

Valmistussarja

Paino perusajoneuvo

Kuljettaja

Diesel
[kg]

Omapaino
[kg]

Perusvarustus

Ajokunt.
ajoneuvon
massa

Tekn. sall.
kokon.
paino

Lisäpaino

T65 GE

Optima De Luxe

2861

75

57

2993

36

3029

3500

471

T70 GE

Optima De Luxe

2904

75

57

3036

36

3072

3500

428

T70 E

Optima De Luxe

2910

75

57

3042

36

3078

3500

422

T70 F

Optima De Luxe

2927

75

57

3059

36

3095

3500

405

T75 HGE

Optima De Luxe

2999

75

57

3131

36

3167

3650

483

A60 GF

Optima Ontour AK

2730

75

69

2874

36

2910

3500

590

A65 KM

Optima Ontour AK

2823

75

69

2967

36

3003

3500

497
475

A70 GFM

Optima Ontour AK

2845

75

69

2989

36

3025

3500

V65 GE

Optima Ontour Edition

2745

75

69

2889

36

2925

3500

575

V65 GF

Optima Ontour Edition

2719

75

69

2863

36

2899

3500

601

V65 GQ

Optima Ontour Edition

2780

75

69

2924

36

2960

3500

540

T65 GE

Optima Ontour

2736

75

69

2880

36

2916

3500

584
602

T65 FL

Optima Ontour

2718

75

69

2862

36

2898

3500

T65 HFL

Optima Ontour

2782

75

69

2926

36

2962

3500

538

T65 HKM

Optima Ontour

2782

75

69

2926

36

2962

3500

538

T70 E

Optima Ontour

2785

75
69
2929
36
2965
3500
									

535

T70 F

Optima Ontour

2800

75
69
2944
36
2980
3500
									

520
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14.4 Renkaat ja vanteet
Kevyt alusta
Hobbymalli

Valmistussarja

Sarja

t.s.k.
[kg]

sall.
akselimassa
edessä

takana

Rengaskoko

Teräsvanne

Erikoistoive
Alumiinivanne

Teräsvanteet

Alumiinivanne

Pyörien
kiinnitys*

V65 GE

Optima Ontour Edition

3500 / 3650

1850

2000

225/75 R 16 CP

---

6 J x 16, ET 68

---

---

5 / 71 / 118

V65 GF

Optima Ontour Edition

3500 / 3650

1850

2000

225/75 R 16 CP

---

6 J x 16, ET 68

---

---

5 / 71 / 118

V65 GQ

Optima Ontour Edition

3500 / 3650

1850

2000

225/75 R 16 CP

---

6 J x 16, ET 68

---

---

5 / 71 / 118

T65 FL

Optima Ontour

3500 / 3650

1850

2000

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

---

225/75 R 16 CP 6 J x 16, ET 68 5 / 71 / 118

T65 GE

Optima Ontour

3500 / 3650

1850

2000

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

---

225/75 R 16 CP 6 J x 16, ET 68 5 / 71 / 118

T65 HKM Optima Ontour

3500 / 3650

1850

2000

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

---

225/75 R 16 CP 6 J x 16, ET 68 5 / 71 / 118

T65 HFL Optima Ontour

3500 / 3650

1850

2000

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

---

225/75 R 16 CP 6 J x 16, ET 68 5 / 71 / 118

T70 E

Optima Ontour

3500 / 3650

1850

2000

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

---

225/75 R 16 CP 6 J x 16, ET 68 5 / 71 / 118

T70 F

Optima Ontour

3500 / 3650

1850

2000

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

---

225/75 R 16 CP 6 J x 16, ET 68 5 / 71 / 118

A60 GF

Optima Ontour Alkovi

3500 / 3650

1850

2000

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

---

225/75 R 16 CP 6 J x 16, ET 68 5 / 71 / 118

A65 KM Optima Ontour Alkovi

3500 / 3650

1850

2000

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

---

225/75 R 16 CP 6 J x 16, ET 68 5 / 71 / 118

A70 GFM Optima Ontour Alkovi

3500 / 3650

1850

2000

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

---

225/75 R 16 CP 6 J x 16, ET 68 5 / 71 / 118

T65 GE

Optima De Luxe

3500 / 3650

18501)

2000

225/75 R 16 CP

---

6 J x 16, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68 5 / 71 / 118

T70 GE

Optima De Luxe

3500 / 3650

18501)

2000

225/75 R 16 CP

---

6 J x 16, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68 5 / 71 / 118

T70 E

Optima De Luxe

3500 / 3650

18501)

2000

225/75 R 16 CP

---

6 J x 16, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68 5 / 71 / 118

T70 F

Optima De Luxe

3500 / 3650

18501)

2000

225/75 R 16 CP

---

6 J x 16, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68 5 / 71 / 118

3500 / 3650

1)

2000

225/75 R 16 CP

---

6 J x 16, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68 5 / 71 / 118

T75 HGE Optima De Luxe

1850

Automaattivaihteiston kanssa autoon on asennettu Maxi-alustan jarrulaitteisto (pyörien kiinnitys: 5/78/130).
1) Etuakselin kuorma 1 960 kg, jos autossa automaattivaihteisto (valinnainen).

* pyöränpulttien lukumäärä / keskiöreikä / jakoympyrä

14. Tekniset tiedot

Renkaat ja vanteet matkailuautoille,
joiden massaa on lisätty

14.5 Rengaspainearvot
Matkailuvaunut

Maxi-alusta (lisäpaino)
t.s.k.
[kg]

sall.
akselimassa
edessä

takana

Rengaskoko Teräsvanne tai Pyörien
kiinnitys*
aluvanne

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Valmistussarja

Optima ONTOUR
Optima ONTOUR Alkovi

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Optima ONTOUR

---

---

---

---

---

---

Optima ONTOUR Alkovi

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

--2500

225/75 R 16 CP 6 J x 16, ET 68 5 / 78 / 130

4250 / 4400

2100

2500

225/75 R 16 CP 6 J x 16, ET 68 5 / 78 / 130

4250 / 4400

2100

2500

225/75 R 16 CP 6 J x 16, ET 68 5 / 78 / 130

4250 / 4400

2100

2500

225/75 R 16 CP 6 J x 16, ET 68 5 / 78 / 130

4250 / 4400

2100

2500

225/75 R 16 CP 6 J x 16, ET 68 5 / 78 / 130

* pyöränpulttien lukumäärä / keskiöreikä / jakoympyrä
					

225/75R16 CP 116/114Q

6Jx16-68

5,5

5,5

4,5

4,8

Vakio- ja talvirenkaat (C)

---

---

takana

Optima De Luxe

---

2100

Ilmanpaine [bar]
edessä

Optima ONTOUR EDITION

---

---

Vanne

Camping-renkaat (CP)

Optima ONTOUR EDITION

4250 / 4400

Rengas

225/75R16 C 116/114R

6Jx16-68

Optima De Luxe

Tarkista aina myös ajoneuvoon kiinnitettyihin tarroihin
merkityt tiedot rengaspaineista.
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14. Tekniset tiedot
Hakemisto

Hakemisto

kalustepinnat 193
kokolattiamatto 192
muut osat 194
A
pesutila 193
Ajaminen 15
PVC-lattia 192
kaarreajo 15
Huoltovälit 184
renkaita säästävä 26
Hyönteissuojaverho 74
peruuttaminen 16
Ajokuntoisen ajoneuvon massa Hätävarustus 10
ensiapupakkaus 10
21
työkalut 11
Ajoneuvon avaimet 34
varoituskolmio 10
Ajoneuvon tunnusnumero 18
Ajoneuvon valmistelut 14
I
Akun erotuskytkin 116
Ikkunat 72
Alusta 18
Ilmanvaihtoritilät 32
Asuinosan akku 113
Istumapaikat
akun vaihtaminen 113
kaavio 84
sijainti 113
Asuinosan istuimet 84
J
Asuinosan turvavyöt 83
Jarrut 16
Aurinkosuojaverho 75
Jätevesisäiliö 135
tyhjentäminen 134
E
Jätevesisäiliön luisti 134
Energiansäästö 197
Jääkaappi 167
Ensiapupakkaus 10
230 V:n käyttö 169
12 V:n käyttö 169
F
ilmanvaihto 32
Fi-suojakytkin 111
kaasukäyttö 169
FrostControl 166
käyttötavat 169
oven lukitus 168
H
HobbyConnect 91
K
Hoito 189
Kaarreajo 15
ikkunat ja ovet 190
Kaasu 140
istuinten ja pehmusteiden
Kaasujärjestelmä 142
päälliset,
Kaasujärjestelmä
verhot 191

lisäasennukset ja muutokset
140
poistokaasu 142
tarkastaminen 140
sulkuhanat ja venttiilit 145
säätimet ja venttiilit 141
Kaasulaitteiden tarkastaminen
140
Kaasuliesi 172
käyttö 173
Kaasun ulkopistorasia 150
Kaasupullokaappi 143
Kaasupullon vaihto 143
Kaasuvaroitin 151
Kalusteovet 49
Kalustepinnat
hoito 189
Katsastus 11
Kattoikkuna 75
Kattoilmastointilaite 176
Kattokuorma 44
Kattoluukut 79
Kuormaaminen 19
Kääntöpöytä 56
L
Laskettava vuode 63
Lataus moottorin
ollessa käynnissä 112
Latausvahvistin 119
Laturin sijainti 87
Lieden käyttö 172
Liesituuletin 174
L-istuinryhmä 67
Lisälaitteet 23

Lisäpaino 21
Lisävarusteiden painot 180
Luukut
avaaminen ja sulkeminen 49
Lämmitys 152
M
Markiisi 46
Muut osat
hoito 184
N
Navigointi 128
O
Ohjauspaneeli 88
Ovet ja luukut
sisäpuoli 49
Ovet
avaaminen ja sulkeminen 48
P
Paikallaanpysymisen varmistaminen 17
Painonuppi 49
Pakastelokero 170
Paloturvallisuus 8
Pehmusteiden sijoittelu 67
Pelastuskortit 8
Perusvarustus 21
Peruuttaminen 16
Peruutuskamera 129
Pesutila
hoito 193
Pihkatahrat 190

Hakemisto
14. Tekniset
tiedot

Pikitahrat 190
Pimennysjärjestelmä
ohjaamo 76
Poikittaisistuimen
muuntaminen 57
Poistokaasu 140
Polkupyöräteline 44
Polttoaineen täyttöliitäntä 41
Porrasaskelma 41
Profiilin syvyys 28
Pylväspöytä 55
Pysäköiminen 16
Pysäköintipaikan valinta 17
Pyykkinaru 71
Pöydät 55
R
Raikasvesisäiliö 131
tyhjentäminen 133
Rekisteröinti 11
Rengaspaine 27
Rengaspainearvot 207
Renkaanvaihto 30
Renkaat 26
S
Satelliittilaite 177
Sisäänkäynti 35
Smart-Trailer-järjestelmä 105
Sulakejärjestys 120
Suojukset 40
Sähköjärjestelmä 109
Sähköjärjestelmän suojaus 		
110

Sähköjärjestelmän
turvaohjeet 86
Sähkölaitteiden vaihtokytkentä
17
Sähköpolkupyöräteline 44
T
Takanurkkatuet 43
Talli 20
Taloudellinen ajo 16
Talvikäyttö 195
ilmanvaihto 196
Talvirenkaat 26
Talvitauko 194
perusajoneuvo 201
sisätilat 195
säiliöt 195
Tankkaus 16
Teknisesti sallittu kokonaismassa
21
Tiivistyvä kosteus 188
Tikkaat tallin yläpuoliseen
vuoteeseen / alkoviin 62
Tuuletus 188
TV-teline 53
TV-yksikkö 177
Työtason levennys 54
U
Ulkopintojen puhdistus 189
kiillotus 190
vahaus 190
Ulkopistorasia 127
Ulkosuihku 136
vesiliitäntä 136

Ulospäin avattavat ikkunat 72
USB-kaksoislatauspistorasia 123
V
Vaihtoventtiili 147
Vanteet 29
Varoituskolmio 10
Veden lämmittäminen 132
Vedentäyttöliitäntä 40
Venttiilit 141
Verkkoliitäntä 109
Vuoteiden leventäminen 60
W
WC
kasetin tyhjentäminen 138
käyttö 138
WC, huuhdeltava 138
WC:n luukku 37
Y
Ympäristö 198
jätehuolto 200
jätevesi 199
jätteet 200
taukopaikat 200
WC-jätteet 199
Ympäristönsuojelu 198
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Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
D-24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de

