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1. Johdanto

                              
 

Onnea Sinulle, uuden Beachyn omistaja!

Meitä HOBBYlla innostaa asiakkaidemme luottamus. Se myös velvoittaa meitä vuosi vuodelta kehittämään 
matkailuvaunujamme uusien ideoiden ja teknisten parannusten avulla, unohtamatta pieniä mutta tärkeitä yksi-
tyiskohtia. Täydellisesti varustellut ja huolellisesti viimeistellyt mallimme tarjoavat upeat puitteet niille vuoden 
parhaille päiville.

Vaikka olisit jo kokenut vaunuilija, ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti läpi. Kun osaat käsitellä teknisiä lait-
teita oikein, vältät vauriot ajoneuvossa ja sen varusteissa sekä huolehdit ajomukavuudestasi. Osaat myös pitää 
vaunustasi hyvää huolta ja siten säilyttää sen jälleenmyyntiarvon korkeana.

Jos et löydä tästä käyttöohjeesta apua ongelmaasi, voit kääntyä paikallisen Beachy-kauppiaasi puoleen. Asi-
antunteva Beachy-kauppiaasi opastaa sinua matkailuvaunusi käytössä ennen ensimmäistä matkaasi ja auttaa 
jatkossa huoltoon ja korjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Käytössäsi on koko Euroopan laajuinen kauppiasver-
kostomme, joten et jää pulaan ulkomaillakaan.

Toivotamme Sinulle ja matkaseurueellesi rentouttavia reissuja ja rantahetkiä!

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

Matkailuvaunujamme kehitetään jatkuvasti paremmiksi. HOBBY 
pidättää itselleen oikeuden muutoksiin varusteissa, muotoilussa ja 
tekniikassa. 

Tässä käyttöohjeessa kuvaillaan myös varustusvaihtoehtoja, joista 
osa ei kuulu vakiotoimitukseen.

HOBBYLLE ei näin ollen voida esittää käyttöohjeen sisällöstä johtuvia 
vaatimuksia. Ohjeessa on kuvailtu varustelu sellaisena kuin se oli oh-
jeen mennessä painoon. Se koskee yhtä lailla kaikkia pohjaratkaisuja. 
Toivomme sinun ymmärtävän, että kaikkia yksilöllisiä vaihtoehtoja ei 
voida kuvata. Varustusta ja tekniikkaa koskevien yksityiskohtaisten 
kysymysten kohdalla HOBBY-kauppiaanne auttaa teitä mielellään.

HOBBY-matkailuvaunusi edustaa alan viimeisintä tekniikkaa ja on 
voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukainen. Kaikista varotoi-
menpiteistä huolimatta henkilövahingot tai matkailuvaunun vaurioi-
tuminen ovat mahdollisia, jos käyttöohjeen turvaohjeita tai matkailu-
vaunuun kiinnitettyjen tarrojen varoituksia ei noudateta.

1.1	Yleistä

Ennen	ensimmäistä	ajoa

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

Täytä erillisiin käyttöohjeisiin liitetyt laitteiden ja varusteiden 
takuukortit ja lähetä ne laitevalmistajille. Näin varmistat kaikkien 
laitteiden takuuoikeudet. Matkailuvaunusi takuuilmoituksesta 
huolehtii Hobby-sopimuskumppanisi.

HOBBY antaa matkailuvaunulle kauppiaasi kautta 5 
vuoden tiiviystakuun takuuehtojen mukaisesti. Mat-
kailuvaunun luovutuksen yhteydessä saat kauppiaaltasi 
takuuvihkosen „5 vuoden tiiviystakuu“. Huoltovälien 
noudattaminen ja säännöllisesti toistettava huolto on 
edellytys takuun hyödyntämiselle. Huollon toteuttaa 
valtuutettu Hobby-erikoisliike, joka myös dokumentoi 
huollon Hobby-takuuvihkoseen. Lisäksi sopimuskump-
panisi ilmoittaa suoritetusta tarkastuksesta Hobbylle.

1

Huomautamme nimenomaisesti, ettemme vastaa vau-
rioista ja toimintahäiriöistä, jotka johtuvat tämän käyt-
töohjeen noudattamatta jättämisestä.

• Matkailuvaunua tulee käyttää ainoastaan sen ollessa 
teknisesti täysin kunnossa.

• Anna asiantuntijan korjata heti viat, jotka vaikuttavat 
ihmisten tai matkailuvaunun turvallisuuteen.

•  Jarrujärjestelmän tarkastaminen ja korjaaminen on 
annettava valtuutetun ammattilaisen tehtäväksi.

•  Ilmoitettuja tarkastus- ja katsastusaikoja on nouda-
tettava.
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Yksityiskohtien	sijainti	merkitty	numeroilla
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1.2	Käyttöohjeen	merkintätavat

Huomautukset

Varoitukset

Ympäristövinkit

Tässä käsikirjassa selitetään matkailuvaunua ja sen käyttöä 
seuraavasti:

Tekstit	ja	kuvat

Tekstit, joissa viitataan kuviin, on sijoitettu kuvien viereen oikealle 
puolelle.

Kuvien yksityiskohdat (tässä: sisäänkäynti) on merkitty numeroilla 
j.

Luettelot

Luettelot esitetään lyhyesti ja merkitään väliviivalla ”-”.

Toimintaohjeet

Toimintaohjeet esitetään myös lyhyesti ja merkitään pyöreällä 
luettelomerkillä ”•”.

Huomautuksissa kiinnitetään huomiota tärkeisiin 
yksityiskohtiin, jotka takaavat matkailuvaunun ja
varusteiden moitteettoman toiminnan.
Ota huomioon, että kuvauksissa voi olla eroja erilaisten 
varustelujen takia.

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

Ympäristövinkeissä esitetään mahdollisuuksia vähentää 
ympäristön kuormitusta.

Vuotuiset tiiviystarkastusta ovat maksullisia. Huomio! 
Jos tiiviystarka stusta ei ole tehty, oikeus 5 vuoden 
tiiviystakuuseen raukeaa.
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Art der ÄnderungName DatumNr.

Zeich.Nr.:Maßstab

Geprüft
Gezeichnet

NameDatum

Ing. H. Striewski GmbH, Harald-Striewski-Str.15, 24787 Fockbek

Hobby Wohnwagenwerk
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1. Johdanto

Erikoisvarustelut

Olet valinnut matkailuvaunun, 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 te-
knisesti asentaa kaikkiin malleihin. Jos sinulla on kysyttävää, käänny 
Hobby-sopimuskumppanisi puoleen.

Julkaisun	ajankohtaisuus

Matkailuvaunujen korkea turvallisuus- ja laatutaso taataan jatkuval-
la kehitystyöllä. Silloin tällöin tästä saattaa seurata, että ajoneuvo 
poikkeaa kuvauksesta. Tämä on kuitenkin harvinaista.

3

Jos joitakin varusteita tai malleja ei ole käsitelty tässä 
käyttöohjeessa, tutustu mukana toimitettuihin lisäkäyt-
töohjeisiin.
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2. Turvallisuus

2.2 Yleistä

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

• Matkailuautoa saa vetää tieliikenteessä ainoastaan voimassa ole-
van ajokortin haltija.

• Noudata ehdottomasti valmiiksi asennettujen laitteiden (kylmälaa-
tikko jne.) valmistajien käyttöohjeita.

•  Kun matkailuvaunuun asennetaan lisävarusteita tai erityistoivei-
den mukaisia tarvikkeita,vaunun mitat, paino ja ajokäyttäytyminen 
saattavat muuttua. Jos varusteita asennetaan jälkikäteen, ne on 
osittain rekisteröitävä. 

• Käytä vain matkailuvaunussasi sallittuja renkaita ja vanteita. Tie-
dot renkaiden ja vanteiden koosta voit tarkistaa rekisteröintiasia-
kirjoista tai luvusta 13.4 Renkaat ja vanteet.

Matkailuvaunu on tarkoitettu liikkuvaksi matka-asunnoksi yksityi-seen, 
ei-kaupalliseen käyttöön. Kyseessä on asuttava vapaa-ajan ajoneuvo, 
jota käytetään väliaikaisesti tai vuodenajasta riippuen ja joka vastaa 
tieliikenteessä käytettävälle ajoneuvolle asetettuja suunnittelu- ja 
käyttövaatimuksia. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi pysyvänä asun-
tona. Lisäksi ajoneuvossa ei saa yöpyä useampia henkilöitä kuin siinä 
on vuodepaikkoja. Tieliikenteessä ajoneuvoa saa käyttää ainoastaan 
tieliikennelainsäädännön ja ajoneuvojen rekisteröintiä koskevan lain-
säädännön määräysten mukaisesti.

Matkailuvaunu soveltuu ainoastaan henkilöauton vedettäväksi, ei 
kuorma-auton, bussin tms. Sitä ei saa käyttää henkilöiden/eläinten ja/
tai tavaroiden kuljetukseen. Ajon aikana matkailuvaunussa ei saa olla 
ihmisiä/eläimiä; tieliikenteessä matkailuvaunu on tarkoitettu ainostaan 
henkiökohtaisten varusteiden kuljettamiseen. Kaikkien kuljetettavien 
kuormien ja/tai matkatavaroiden on oltava sijoitettuna niin, että ne 
pysyvät varmasti paikallaan.

Huolehdi siitä, etteivät matkailuvaunun teknisesti sallittu kokonaispai-
no ja sallittu akselimassa / sallitut akselimassat ylity.
Matkailuvaunun kaikki muu kuin tässä kuvailtu käyttö on kielletty eikä 
sitä voida pitää tarkoituksen mukaisena.

Paloturvallisuustoimet

•  Lapsia ja holhottavia henkilöitä ei saa jättää yksin ajoneuvoon. 
•  Pidä palavat materiaalit kaukana kaikista lämmitys- ja sähkölait-

teista*.
• Muutoksia sähkölaitteisiin ja muihin kiinteisiin laitteisiin saavat 

tehdä ainoastaan valtuutetut korjaamot.
•  Sijoita pääsisäänkäynnin läheisyyteen palosammutin.
•  Tutustu palosammuttimen ohjeisiin.
•  Sijoita lieden lähelle* sammutuspeite.
•  Älä tuki uloskäyntejä.
•  Tutustu alueen paloturvallisuustoimiin. 

2.3 Paloturvallisuus

2.1 Käyttötarkoitus

Rengaspaineen ohjekilpi
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2. Turvallisuus

Savuhälytin

Palonsammutus
•  Huolehdi siitä, että kaikki matkustajat pois poistuvat välittömästi 

vaunusta.
•  Jos käytössä on kaasukäyttöisiä laitteita*, katkaise kaasunsyöttö.
• Jäähdytä vedellä kaasulaitteet*, joita ei voi poistaa vaunusta.
• Katkaise sähkövirran syöttö.
• Varoita muita ja kutsu palokunta.
• Ryhdy itse sammutustoimiin vain, jos se on mahdollista vaaratta.

Matkailuvaunu on varustettu kattoon sijoitetulla, patterikäyttöisellä 
savuhälyttimellä. Jos ajoneuvossa muodostuu savua, kuuluu kovaää-
ninen 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.

•  Ota savuhälytin käyttöön irrottamalla paristosta suojakalvo ja
 asettamalla paristo hälyttimeen.
•  Testaa savuhälyttimen toiminta testipainikkeen avulla.

Savuhälytin

Tutustu myös laitteen valmistajan käyttöohjeeseen. 

Lisätietoja pariston käytöstä ja vaihtamisesta saat lu-
vusta 11 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.

2.4 Hätävarustus Jotta olet varautunut hätätilanteisiin, pidä aina seuraavat kolme pela-
stusvälinettä mukana ja tutustu niiden käyttöön. (ei kuulu toimitukseen)

Ensiapupakkaus
Ensiapupakkauksen on oltava aina helposti saatavilla ja sillä on oltava 
vakiopaikka vetoautossa/matkailuvaunussa. Ensiapupakkauksesta 
poistetut/käytetyt osat on välittömästi korvattava uusilla. Tarkista 
säännöllisesti, ettei pakkaus ole vanhentunut.

Varoitusliivi 
Standardin EN 471 mukaisen varoitusliivin, jossa on valkoiset heija-
stinnauhat, mukana pitäminen ja käyttäminen poistuttaessa ajoneu-
vosta tiellä taajamien ulkopuolella tai moottoritien pientareella on 
pakollista joissakin maissa. 
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2. Turvallisuus

Kuljettajan tulee pukea varoitusliivi päälle, jos ajoneuvo
- auto sammuu taajaman ulkopuolella maantiellä onnettomuuden 

tai teknisen vian vuoksi paikassa, jossa on huono näkyvyys esim. 
kaarteen tai sääolosuhteiden takia tai on hämärää tai pimeää, tai 

- auto sammuu moottoritien pientareelle onnettomuuden tai teknisen 
vian vuoksi ja muiden varoittamiseksi on asetettava pientareelle 
varoituskolmio.

Varoituskolmion ja matkailuvaunun vähimmäi-
setäisyys

Varoituskolmio
Myös ensiapupakkauksen on oltava aina helposti saatavilla ja sillä 
on oltava vakiopaikka matkailuvaunussa, mielellään samassa pai-
kassa ensiapupakkauksen kanssa.

Hätätilanteessa
• Aseta varoituskolmio vähintään 100 metrin päähän ajoneuvosta/

onnettomuuspaikasta.

Myös varoituskolmion on oltava aina helposti saatavilla 
ja sillä on oltava vakiopaikka vetoautossa/matkailuvau-
nussa, mielellään samassa paikassa ensiapupakkauksen 
kanssa.

100 m
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Art der ÄnderungName DatumNr.

Zeich.Nr.:Maßstab

Geprüft
Gezeichnet

NameDatum

Ing. H. Striewski GmbH, Harald-Striewski-Str.15, 24787 Fockbek

Hobby Wohnwagenwerk

2.5.1 Ennen ensimmäistä ajoa huomioitavaa

Rekisteröinti (Saksa)
Kaikki yleisillä teillä ajettavat ajoneuvot on rekisteröitävä. Tämä koskee 
myös uutta matkailuvaunuasi. Rekisteröinti-ilmoituksen tekee yleensä 
kauppias tai maahantuoja katsastustoimipaikassa.

Rekisteröintiä varten tarvitaan seuraavat asiakirjat:
-  Rekisteröintitodistuksen osa II ja/tai vaati-
 mustenmukaisuustodistus (Certificate of 
 Conformity, CoC)
-  Sähköinen vakuutustodistus / vakuutusnumero
-  Henkilötodistus

Muistathan hakea tarvittaessa 100 km/h – tunnuksen.

2.5 Ennen ajoa ja sen aikana

Katsastus
Ajoneuvolain mukaan kokonaismassaltaan yli 3500 kg painava perävau-
nu on katsastettava viimeistään vuoden kuluttua käyttöönottopäi-västä 
ja sen jälkeen vuosittain. Kokonaismassaltaan enintään 3500 kg painava 
perävaunu on katsastettava käyttöönottovuodesta laskien joka toinen 
vuosi. Katsastus suoritetaan katsastustoimipaikassa.

Matkailuvaunuun tehtäville muutoksille, jotka kuuluvat 
ajoneuvolain soveltamisalaan, on hankittava lupa!

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai ongelmia, HOBBY-
kauppiaasi on aina valmis auttamaan.

Jokaisen katsastuksen yhteydessä on esitettävä rekisteröintitodistus, 
jonka saat ajoneuvon luovutuksen yhteydessä.
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2. Turvallisuus

100 kilometrin tuntinopeuteen

100 km:n tuntinopeuden edellytykset (Saksa)
1.  Hobby-matkailuvaunu soveltuu tekniikaltaan ajettavaksi 

korkeintaan 100 kilometrin tuntinopeudella. Tätä tuntinopeutta 
ei saa koskaan ylittää.

2.  Noudata kussakin maassa yhdistelmille sallittuja suurimpia 
nopeuksia.

3.  Saksan  tieliikennelaki (StVO) muuttui 22. lokakuuta 2005 
alkaen. Matkailuvaunusi on jo tehtaalla sopeutettu 100 
kilometrin tuntinopeuteen, mikä on vastaavasti merkitty vaunun 
rekisteröintitodistukseen. Vaunun takaseinään kiinnitettävää 100 
km/h -tarraa anotaan katsastusviranomaisilta.

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

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

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

 Matkailuvaunun renkaiden on oltava alle kuusi vuotta vanhat, ja 
niissä on oltava merkintä vähintään nopeusluokasta 

 L (= 120 km/h).

 Matkailuvaunussa on oltava ISO 11555-1 –standardin mukainen 
vakautusjärjestelmä. Laite on vakiovarusteena Hobby-ajoneuvojen 
kaikissa malleissa.

 Matkailuvaunun kokonaispaino ei saa ylittää henkilöauton 
tyhjäpainoa.

5.  Vetoauton ja matkailuvaunun vaihtomahdollisuus.
 Eri matkailuvaunuja voidaan yhdistää eri vetoautoihin.
 Olet kuljettajana vastuussa siitä, että 100 kilometrin 

tuntinopeutta varten vaadittavia edellytyksiä noudatetaan. Jos 
edellytykset eivät täyty, suurin sallittu nopeus Saksassa on 100 
km/h!

6.  Oikea aisapaino = lisää turvallisuutta 
 Katso aisapainosuositus sivulla 3.3.2

•  Kiristä rengasmutterit ensimmäisen 
 50 km:n ajon jälkeen.

Otathan ulkomailla selvää mahdollisesti sovellettavista 
kansallisista määräyksistä, jotka liittyvät matkailuvaunu-
si rekisteröintiin, katsastukseen ja 100 km:n tuntinopeu-
den edellytyksiin.

2.5.2 Ennen jokaista ajoa Liikenneturvallisuus
•  Vetoauton ja matkailuvaunun välisen sähköliitännän on toimit-

tava moitteettomasti.
•  Tarkista ennen ajoa suuntavilkkujen, valojen ja jarrujen toiminta. 
•  Anna valtuutetun korjaamon tarkastaa jarrut ajoneuvon oltua 

pidempään pois käytöstä (n. 10 kuukautta).
•  Katto on ennen ajoa puhdistettava lumesta ja jäästä.
• Säädä ajoneuvon ulkopeilit oikeaan asentoon.
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Valmistele ajoneuvo ennen ajoa!

Ajoneuvon kuljettajana olet vastuussa matkailuvaunusi ja vetoautosi 
yhdistelmän kunnosta.
Siksi sinun tulee ennen matkaa tarkistaa monta asiaa.

Lähde liikkeelle vasta, kun matkailuvaunusi täyttää 
liikenneturvallisuuden kaikki edellytykset.

Sisätilat
Valmistelut sisätiloissa
• Sulje ja lukitse paikoilleen kaikki ikkunat ja kattoluukut.
•  Järjestele irtonaiset esineet lokeroihin.
•  Varmista ennen matkaa, että painavat ja/tai kookkaat esineet 

(esim. radio, aurinkopurje, juomakorit) ovat turvallisessa paikassa 
eivätkä pääse liikkumaan (ks. myös luku 3.3. Kuormaus).

•  Kytke kylmälaatikko 12 V:n käytölle.
•  Varmista, etteivät mitkään nesteet, myöskään kylmälaatikosta, 

pääse valumaan ulos.
•  Sulje kaasukäyttöisten laitteiden* kaasunsyöttö.
•  Sulje ovet ja laatikot kunnolla kiinni (sulje keittiön laatikoiden 

keskussalpa).
•  Sulje ja lukitse takaluukku.
•  Sijoita porrasaskelma sisälle paikkaan, jossa se ei pääse liikkumaan.
•  Sammuta sisätilan valot.
• Sammuta sisätilojen valot, käännä valaisimet, joiden korkeutta voi 

säätää, yläasentoon.

•  Tarkista rengaspaine säännöllisesti ennen ajoa. Väärä rengaspaine 
voi johtaa renkaan liialliseen kulumiseen, rengasvaurioihin tai 
renkaan puhkeamiseen (katso myös luku ”Renkaat”). 
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Art der ÄnderungName DatumNr.

Zeich.Nr.:Maßstab

Geprüft
Gezeichnet

NameDatum

Ing. H. Striewski GmbH, Harald-Striewski-Str.15, 24787 Fockbek

Hobby Wohnwagenwerk

Älä ylikuormaa ajoneuvoa! Noudata ehdottomasti sal-
littuja aisapainoja, teknisesti sallittua kokonaismassaa ja 
matkailuvaunun sallittua korkeutta, leveyttä ja pituutta. 

Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Älä koskaan peitä kiin-
teitä ilmanvaihtoaukkoja (kattoluukkuja, joissa on ilman-
vaihtoaukot, tai kattotuuletusventtiilejä). Älä anna lumen 
tai lehtien tukkia ilmanvaihtoaukkoja – tukehtumisvaara. 

Ulkopuoli
Kulje ajoneuvoyhdistelmän ympäri ja valmistele se ajoa varten seuraa-
valla tavalla:

Kuormatessa huomioitavaa
•  Matkailuvaunu on kytkettävä oikein (katso luku 3.4 Vakautus-

vetopää).
• Irrota matkailuvaunun käsijarru.
• Kierrä tukijalat ja nokkapyörä ylös ja lukitse ne paikalleen.
• Tyhjennä jätevesisäiliö, puhdista se ja sijoita paikalleen kaasupul-

lokaappiin.
• Sulje ja lukitse sisäänkäynti. 
• Varmista, että polkupyörät on lukittu paikoilleen* pyörätelinee-

seen eivätkä pääse liikkumaan, ja huolehdi siitä, etteivät ne peitä 
vaunun valoja. Jos pyöräteline ei ole käytössä, käännä se vaunun 
seinää vasten ja kiinnitä paikalleen. (katso luku 5.6) 

• Lukitse vararengasteline tarvittaessa paikalleen.
•  Sijoita aurinkopurje vaunun sisälle.
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2. Turvallisuus

2.6 Ajon aikana

Tutustu ajoneuvoyhdistelmään tekemällä koeajo tai suorittamalla 
turvallisuuskoulutus ennen ensimmäistä pitkää matkaa. Harjoittele 
myös peruuttamista.
 

Ajaminen

Matkailuvaunussa oleskelu ajon aikana on kielletty!

Ajettaessa huomioitavaa
•  Älä aliarvioi yhdistelmän pituutta ja leveyttä. Suuret matkailuvaunut 

voivat suhteellisen pitkän takaylityksen takia poiketa ajouralta, ja 
huonoissa olosuhteissa perä voi koskettaa maata.

•  Ole varovainen ajaessasi esim. pihoille ja porttien läpi.
•  Yhdistelmä saattaa heilahdella sivutuulessa sekä jäisellä tai märällä 

ajoradalla.
•  Mukauta ajonopeus tie- ja liikenneolosuhteisiin sopivaksi.
•  Jos yhdistelmä heilahtelee alamäkeen ajettaessa, jarruta varovasti 

mutta nopeasti silloin, kun yhdistelmä on suorassa eli
 matkailuvaunu on suorassa linjassa auton takana.
•  Matkailuvaunun heilahdellessa ei saa missään tapauksessa kiihdyttää.
•  Alamäkeen ei saa ajaa nopeammin kuin ylämäkeen.
• Pitkät, loivat alamäkiosuudet voivat olla vaarallisia. Mitoita nopeus 

alusta asti niin, että voit tarvittaessa vielä kiihdyttää vaarantamatta 
muita tielläliikkujia.

•  Kuorma-autoja ja linja-autoja ohitettaessa saattaa syntyä imu, jolloin 
yhdistelmä voi karata ohjauksesta ja alkaa heittelehtiä.

• Aja ennakoivasti, pidä pidemmillä matkoilla säännöllisesti taukoja.

Jarrut
Matkailuvaunun ja vetoauton yhdistelmän käyttäytyminen jarrutet-
taessa on erilainen kuin yksittäisen ajoneuvon. Tämän vuoksi on jär-
kevää harjoitella jarruttamista varovasti sopivassa paikassa liikenteen 
ulkopuolella, varsinkin jos kuljettajalla ei vielä ole paljon kokemusta 
matkailuvaunuyhdistelmän ajamisessa. Yhdistelmän jarrutusmatka 
on pitempi kuin yksittäisen ajoneuvon, ja jarrutusmatkaan vaikuttaa 
lisäksi huomattavasti kuorma.

Jarrutuksessa huomioitavaa
•  Ota huomioon, että jarrutusmatka on pitempi varsinkin märällä tiellä.
•  Älä valitse vuoristossa alamäessä suurempaa vaihdetta kuin ylämäessä.
• Pitkään kestävien alamäkiosuuksien aikana vaunun jatkuva työn-

tyminen autoa kohti voi aiheuttaa jarrujen  voimakkaan kuumene-
misen. Niille on tarvittaessa annettava riittävästi aikaa jäähtyä.

Kaarreajo
Yhdistelmä on huomattavasti henkilöautoa pitempi.

Kaarreajossa huomioitavaa
•  Älä aja kaarteisiin liian kovaa vauhtia äläkä oikaise kaarteessa liikaa!
•  Kääntyessäsi tee aina hieman tavallista laajempi kaarros.
•  Ota huomioon, että matkailuvaunun perä heilahtaa ulkokaarteen 

suuntaan.

Sijoita näkyvälle paikalle kojelaudalle muistilappu, johon 
on merkitty kaikki tärkeät mitat ja painot.
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Jarrujärjestelmän sisäänajovaiheessa rakenne voi ai-
heuttaa jarrupalojen voimakasta kulumista. Vaikka jar-
ruissa on automaattisäätö, valtuutetun asiantuntijan on 
tarkastettava ja tarvittaessa säädettävä uudelleen jarru-
jen perussäätö, kun vaunulla on ajettu 500 km (ensim-
mäinen määräaikaistarkastus).

Jos matkailuvaunun ajokäyttäytymisessä ilmenee häiriöi-
tä tai virhetoimintaa, kutsu paikalle tiepalvelu, ja anna 
huolto- ja korjaustyöt ainoastaan valtuutetun korjaamon 
hoidettaviksi.

Siirtokahva edessä

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

Käytä ainoastaan keulan ja perän siirtokahvoja siirtäes-
säsi matkailuvaunua ilman vetoautoa; älä paina muovi-
osia tai seiniä.

2.7 Ajon jälkeen

Peruuttaminen

Hobby-matkailuvaunussa on peruutusautomatiikalla varustettu jarru-
järjestelmä. Se mahdollistaa peruuttamisen ilman, että jarru reagoi, sillä 
työntöjarru ei periaatteessa pysty erottamaan vaunun työntymistä autoa 
kohti alamäessä ja toisaalta vaunun peruuttamista. Kun vaunua siirretään 
taaksepäin, on ensin voitettava pieni jarrutusmomentti automaattisen 
peruutusjärjestelmän aktivoimiseksi. Tämän jälkeen vaunun voi siirtää 
taaksepäin ongelmitta. Kun matkailuvaunua liikutetaan seuraavan kerran 
eteenpäin, normaali jarruvalmius on taas automaattisesti käytössä.

Peruutettaessa matkailuvaunun jarru on pois päältä.

Siirtokahva takana

Pysäköiminen

Yhdistelmä on huomattavasti tavallista henkilöautoa suurempi.

Pysäköitäessä huomioitavaa
•  Vaikka ulkopeilit olisikin säädetty oikein, niihin jää huomattavan 

suuri kuollut kulma.
•  Jos joudut pysäköimään yhdistelmän paikkaan, jossa on huono 

näkyvyys, pyydä toista henkilöä avuksi.

Leiripaikan valinta

Leiripaikan valinnassa huomioitavaa
• Mikäli mahdollista, arvioi pysäköintipaikka päivänvalossa.
•  Valitse mahdollisimman tasainen alusta.
•  Tarkista sisäänkäynnin kohdalta, että matkailuvaunu on vaaka-

suorassa.
•  Tasaa vaunun pituussuuntainen kallistus nokkapyörällä.
•  Tasaa vaunun poikkisuuntainen kallistus asettamalla pyörien alle 

sopivia lautoja tai kiiloja.
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Vesijärjestelmä
Seisova vesi puhdasvesisäiliössä tai vesijohdoissa muuttuu pian juo-
makelvottomaksi.

Tarkista siksi ennen jokaista käyttöä vesijohtojen ja puhdasvesi-säili-
ön puhtaus. Desinfioi ja huuhtele juomavesijärjestelmä 
säännöllisesti – ehdottomasti ennen jokaista matkaa.

Tyhjennä vesisäiliö ehdottomasti kokonaan, ennen kuin 
täytät sen uudelleen.

Vaunun paikallaanpysymisen varmistaminen

Paikallaan pysymisen suhteenhuomioitavaa
•  Vedä käsijarru päälle.
•  Laske nurkkatukia vain sen verran, että vaunu on tukevasti paikallaan 

- älä siis nosta vaunua missään tapauksessa nurkkatuilla (Kampi on 
sijoitettu vaatekaappiin tai vetoaisan säilytyslaatikkoon*.)

•  Jos maaperä on pehmeä, aseta nurkkatukien alle sopiva alusta, esim. 
laudan pätkä.

•  Tue renkaat kiiloilla. Kiilat on sijoitettu vetoaisan säilytyslaatikon* 
ulkopuolelle.

Jousiakku käsijarruvivussa huolehtii siitä, etteivät jarrut 
voi vapautua itsestään, silloinkaan, kun ajosuunta vaih-
tuu eteenpäin ajosta peruutukseksi. Automaattisen 
peruutusjärjestelmän ollessa päällä on käsijarruvipu su-
unnan vaihtuessa käännettävä kuolokohdan yli loppua-
sentoon. 

Jos lämpötila on 0° C tai alempi, vedä käsijarrua kor-
keintaan kevyesti, jottei se jäädy kiinni.

Virtaa kuluttavien laitteiden kytkentä

Huomioitavaa!
• Kytke kylmälaatikko 12 V:n käytöltä 230 V:n käytölle, sillä 12 

V:n käyttö kytkeytyy hetken kuluttua automaattisesti pois päältä 
(vetoajoneuvon) moottorin ollessa sammutettuna.

Kun perävaunun pistorasia on liitetty vetoautoon asian-
mukaisesti (DIN ISO 11446), vetoauton akku ei tyhjene 
moottorin ollessa sammutettu, jos olet unohtanut kyt-
keä kylmälaatikon pois 12 V:n käytöltä.

Huom! Älä nosta vaunua missään tapauksessa nurkka-
tukien avulla.
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3.1 Yleistä

Ajoneuvon tunnusnumero, joka käsittää 17 numeroa, on merkitty 
vetoaisaan eteen oikealle.

Lisäksi tunnistusnumero on merkitty tuotekilpeen.

Pidä tunnistusnumero aina saatavilla esittäessäsi kysymyksiä Hobby-
kauppiaallesi.

Tuotekilpi

3.2 Ajoneuvon tunnistusnumero (FIN)

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

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

Teknisiä muutoksia saa tehdä vain valmistajan luvalla.

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

Tehdaskilpeä ei saa poistaa eikä muuttaa.

Tehdaskilpi sijaitsee sivuseinässä, sisäänkäynnin oikeal-
la puolella.

Hobby- tehdaskilpi

Tunnusnumero ilmoitetaan lisäksi tehdaskilvessä.
Ajoneuvon tunnusnumero
Sall. kokonaismassa

Sall. akselimassa Akseli 1
Sall. akselimassa Akseli 2

suurin sallittu aisapaino

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
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3.3 Kuormaus

Kuormattaessa huomioitavaa
•  Jaa kuorma tasaisesti matkailuvaunun oikealle ja vasemmalle puo-

lelle. Painavat ja tilaa vievät esineet on sijoitettava akselin lähelle.
•  Älä koskaan kuormaa matkailuvaunua takapainoisesti (heilumis-

vaara). 
• Mitä alempana matkailuvaunun painopiste on, sitä parempi on 

kaarre- ja ajokäyttäytyminen.
•  Sijoita sisätiloissa matkatavarat ja kevyet esineet (vaatteet) säily-

tyslokeroihin.
•  Sijoita kevyet esineet (vaatteet) yläkaappeihin.
• Suositeltua lisäpainon jakamista ei voi aina noudattaa johdonmu-

kaisesti, koska sijoitusmahdollisuudet on jaettu matkailuvaunun 
koko sisätiloihin. Sijoita raskaat esineet tarvittaessa vetoajoneu-
voon.

•  Sulje ja varmista ovet ja luukut.
•  Tarkista kuormauksen jälkeen teknisesti sallittu kokonaismassa ja 

akselimassa.

3.3.1 Yleistä

Rekisteröintitodistukseen kirjattuja suurimpia sallittuja 
akselimassoja 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.

Kuormausalueet matkailuvaunun sisäpuolella
-  Kevyet esineet j kuten pyyhkeet ja kevyet tekstiilit.
-  Keskiraskaat esineet k kuten vaatteet, likapyykki ja elintarvikkeet.
-  Älä koskaan kuormaa matkailuvaunua takapainoisesti (heilumis-

vaara) l.

Kuormausalueet matkailuvaunun sisäpuolella
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Art der ÄnderungName DatumNr.

Zeich.Nr.:Maßstab

Geprüft
Gezeichnet

NameDatum

Ing. H. Striewski GmbH, Harald-Striewski-Str.15, 24787 Fockbek

Hobby Wohnwagenwerk

3

2

1
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Aisapainonäyttö nokkapyörässä

Vain vetoajoneuvon ja vedettävän ajoneuvon yhdistelmän oikein 
asetettu aisapaino takaa parhaan mahdollisen ajovarmuuden ja lisää 
ratkaisevasti liikenneturvallisuutta. Aisapaino kertoo, millä voimalla 
matkailuvaunun vetoaisa painaa auton vetopäätä.  

Aisapainon kohdalla huomioitavaa
• Säädä aisapaino oikein! Käytä apuna esim. tavallista henkilövaa-

kaa: aseta se puulistan (n. 400 mm pitkän) avulla kohtisuoraan 
kytkimen kidan alle. Aisapainon summittainen arviointi voi 
onnistua nokkapyörään yhdistetyn aisapainovaa’an m avulla. 
Vaunun vetoaisan on tällöin oltava vaakasuorassa asennossa.

• Tarkista aisapaino ennen jokaista ajoa.
• Ilmoitetut aisapainot (katso kohta 2 tai tyyppikilpi) sekä vetoajo-

neuvon ja vaunun sallitut kokonaismassat eivät saa ylittyä!

4

3.3.2 Aisapaino

Näin aisapaino asetetaan oikein:
1.  Selvitä vetoauton suurin sallittu aisapaino (ajoneuvon asiakirjat,  
 tyyppikilpi, aisapainokilpi).
2.  Hobby-matkailuvaunusi suurin sallittu aisapaino on 100 kg.   
3.  Sovita vaunun aisapaino näistä kahdesta arvosta pienempään   
 kuormaamalla järkevästi. Hyödynnä tämä arvo kuitenkin 
 mahdollisimman hyvin.
4.  Annetuista aisapainoista pienempää, vetoauton tai vaunun   
 aisapainoa, ei saa ylittää.

3.3.3 Matkailuvaunun massojen määritelmät
Massojen (painojen) ja niistä johtuvan matkailuvaunun lisäpainon 
laskemisessa noudatetaan Euroopan unionissa ajoneuvojen kohdalla 
asetusta (EU) N:o 1230/2012. Alla selvitetään määrityksessä käytet-
täviä käsitteitä ja laskentaperusteita.

1. Teknisesti sallittu kokonaismassa (t.s.k.)
Teknisesti sallittu kokonaismassa ilmoitetaan Hobby-Wohnwagen-
werk-yhtiön tietojen mukaan. Tämän massan kohdalla otetaan huo-
mioon erityiset käyttöedellytykset, jotka perustuvat matkailuvaunun 
rakenteeseen ja siitä johtuvaan suorituskykyyn. Näitä tekijöitä ovat 
esimerkiksi materiaalin lujuus tai akselin ja renkaiden kantokyky. Tätä 
massaa ei turvallisuusteknisistä syistä saa missään tapauksessa ylittää.

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa
Ajokuntoisen ajoneuvon massa vastaa vakiomallisen ajoneuvon 
massaa, johon sisältyvät kaikki tehtaalla asennetut vakiovarusteet, ja 
johon on lisätty kaikki varusteet ja nesteet, jotka ovat välttämättömiä 
ajoneuvon turvallisen ja asianmukaisen käytön kannalta. Valmistus-
sarjassa BEACHY perusvarustus sisältää täytetyn 13 litran puhdas-
vesikanisterin, joten sen paino on 13 kg.
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3. Lisävarusteet/Erikoisvarusteet
Niiden varusteiden massa, jotka asennetaan matkailuvaunuun 
tehtaalla vakiovarustuksen lisäksi. Erikoisvarusteet ilmoitetaan ajo-
neuvon todellisen massan kohdalla, jos
− ne eivät kuulu vakiovarustukseen 
− ne on asennettu Hobbyn vastuulla
− asiakas voi tilata ne.

Mikäli kohdan 2 (Ajokuntoisen ajoneuvon massa) taulukos-
sa ilmoitettuja varusteita ja nesteitä ei kuljeteta mukana, 
hyötykuorma/lisäkuorma (kohta 5) kasvaa tämän arvon 
verran.

4. Todellinen massa
Ajokuntoisen ajoneuvon massan ja tehtaalla asennettujen erikoisva-
rusteiden tai lisävarusteiden massan summa.

5. Hyötykuorma / Kantavuus
Teknisesti sallitun kokonaismassan ja ajoneuvon todellisen paino 
välinen erotus.

6. Vähimmäiskantavuus
Hyötykuorman on vastattava vähintään kaavan 10 x (n + L) arvoa, 
kun
n – vuodepaikkojen enimmäismäärä
L – asuinosan kokonaispituus.

Vähimmäiskantavuuteen lasketaan tavarat, jotka käyttäjät voivat 
ottaa mukaan matkailuvaunussa ja jotka eivät sisälly ajokuntoisen 
ajoneuvon massaan eivätkä erikoisvarusteisiin (esim. vaatteet, kylpy-
huoneen ja keittiön varustus, elintarvikkeet, leirintätarvikkeet, lelut).

Jäljelle jäävän lisäkantavuuden (5.) on aina oltava suurempi tai yhtä 
suuri kuin vähimmäiskantavuuden (6.); tämä on otettava huomioon 
ajoneuvoa konfiguroitaessa.
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Matkailuvaunu on varustettu luokan B50-X vakautus-vetopäällä, joka 
vähentää vaunun luisto- ja nyökkäysliikkeitä. Tämä järjestelmä vastaa 
normia ISO 11555-1, ja suurin sallittu nopeus sitä käytettäessä on 
100 km/h. 

Noudata valmistajan lisäkäyttöohjetta ja turvaohjeita.

3.4 Vakautus-vetopää KS 25

Huomio: Vakautus-vetopäällä ei voida kumota fysiikan 
lakeja. 

Jos nopeuden ja painosuhteiden raja-arvot ylitetään, 
heikkenevän kitkan ja sivusuuntaan vaikuttavien voimien 
seuraukset ovat kuljettajan vastuulla.
Vältä turhia riskejä, vaikka ajoneuvossa onkin ylimääräisiä 
turvavarusteita. 

Yhdistelmän saavutettavissa oleva vakautusvaikutus riip-
puu pitkälti kuulakytkimen kitkapalojen tehokkuudesta ja 
vetokuulan kunnosta. Tarkista siksi säännöllisesti kitkaosien 
kuluminen. Kitkaosien on oltava ehdottoman öljyttömät ja 
rasvattomat.

Matkailuvaunun ajovakaus riippuu pitkälti myös kuormasta, 
rengaspaineesta ja renkaiden kunnosta.

Dacromet-pinnoitettujen (mattapintainen hopeanvärinen 
ruosteenestopinnoite) sekä lakattujen vetokuulien koh-
dalla on ennen ensimmäistä ajoa huomioitava luvussa 
11.2 Huolto ja hoito olevat vetolaitetta koskevat ohjeet.

Vakautus-vetopää

Kytkentä
• Ripusta varmuusvaijeri sille tarkoitettuun renkaaseen (katso 3.6  

Seisontajarru, kohta Hätäjarru).
• Avattu vetokytkin asetetaan vetoauton vetokuulaan. Tätä varten 

nokkapyörä käännetään sisään. Alas painuessaan – yleensä riittää 
aisapaino – vetopää sulkeutuu automaattisesti (vipu asennossa k).

• Aseta 13-napainen pistoke paikalleen kierteen mukaan kierto-
liikkeellä.

• Lukitse nokkapyörä paikalleen (katso 3.5 Nokkapyörä).

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

Vakautus-vetopäätä saa käyttää ainoastaan ECE:n 
säännön nro 55 mukaisen luokan A vetokuulien kanssa 
(kuula, jonka läpimitta on 50 mm, vastaa standardia ISO 
1103). Varmista ehdottomasti, että auton kuulakytkin on 
puhdas ja rasvaton.

Vakautus-vetopään avaaminen ja sulkeminen

1

2
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Vakautuslaitteen ollessa kytkettynä päälle säätövivun on 
ajon aikana oltava vapaa ajoneuvon osista ja laitteista. 
Tämä tarkoittaa, että työnnettäessä vetotankoa sisään 
ja käännettäessä samalla KS 25:ttä ne eivät saa osua 
käsijarruvipuun tai muihin laitteisiin.

Ajaminen on kielletty, kun vakautuslaite on kytketty pois 
päältä!

Vakautusjärjestelmän aktivointi 
•  Säätövipu on painettava suljetusta asennosta k alas vasteeseen, 

asentoonl, asti. Näin jännitetään jousipaketti, joka painautuu 
säätövivun kautta kupupään kitkaosia ja kuulaa vasten. Vipu on 
nyt suunnilleen vetoakselin suuntaisesti.

•  Koska vakautuslaitteen aktivointiin tarvitaan tietty voimanpon-
nistus, on suositeltavaa painaa vipua ensin suuntaan n viereisen 
kuvan mukaisesti ja sitten lisäksi viedä varsinainen puristusvoima 
suuntaan o.

Vakautusjärjestelmän tarkastus 
• Vedä säätövipu hitaasti kuolokohdan yli ylös siten, että vipu kim-

poaa itsestään asentoon k.

Merkkitappi ja kulumisnäytön asento

Jos KS 25 ei ole kunnolla paikoillaan auton vetokuulas-
sa, matkailuvaunu voi irrota autosta. Kytkennän jälkeen 
merkkitapin vihreän sylinteripinnan on oltava näkyvissä! 
Muussa tapauksessa kuulakytkin on avattava uudelleen 
ja kytkettävä oikein.

Nokkapyörän kääntäminen alas ei saa aiheuttaa vetokyt-
kimen irtoamista vetokuulasta.

Kytkennän tarkistus 
• Vetopää on kiinni, kun vipu on asennossa k tai l ja tarkistus-

näytön merkkitapin vihreä sylinteripinta on näkyvissä vetopään 
yläpinnalla m.

Älä astu vetoaisan päälle matkailuvaunun ollessa kiin-
nitettynä vetoautoon. Matkailuvaunun ja/tai vetoauton 
suurimmat sallitut aisapainot saattavat ylittyä ja yhdistel-
män liitoskohta vaurioitua.

Käytä matkailuvaunua pysäköidessäsi ainoastaan tarko-
itukseen varattuja siirtokahvoja (katso 2.7 Ajon jälkeen), 
älä koskaan kitkavetopään KS 25 säätövipua. 

Älä nosta matkailuvaunua kytkimestä! 
Suuremmalla tukikuormalla kytkentä tai irrottaminen 
voidaan helpottaa käyttämällä tukipyörää.

Älä työnnä kättä sisään avattuun vakautus-vetopäähän! 
Sulkumekanismi voi laueta ja aiheuttaa käsiin ruhjevam-
moja.

Ajon aikana vakautuksen on oltava aktivoituna!

Aktivoitu vakautuslaite

3

1

2

4

9

Aktivoinnin helpottaminen

5

6

7
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Kitkapalojen kulumisnäyttö

Vakautuslaitteen tarkastaminen
Vakautuslaitteen kytkemisen ja aktivoimisen jälkeen voidaan 
tarkastaa kitkaosien kunto ylhäältäpäin r.
- Jos kulumisnäytössä q näkyy vihreä ”+”-osa, kitkapalojen 

kuluma on asianmukainen.
- Jos näytössä näkyy erotusviiva, kitkaosat on vaihdettava (katso 

luku 11.2 Vetolaite).
- Jos näytössä näkyy punainen ”-”osa, vakautus ei enää toimi. 

Kitkaosat on vaihdettava välittömästi. 100 km:n tuntinopeus ei 
ole enää sallittu. Matkailuvaunuyhdistelmällä ei saa ajaa, ennen 
kuin kitkaosat on vaihdettu.

Jos kitkaosat on vaihdettava/uusittava, on tarkistettava 
myös vetoajoneuvon vetokuulan kunto. Kitkapalojen 
ollessa uudet ihanteellinen iskunvaimennus saavutetaan 
tietyn ajoajan jälkeen.

Irrotus 
• Vapauta työntöjarru, niin että palje p venyy auki.
•  Vedä seisontajarru kiinni ja varmista tarvittaessa kiiloilla, että 

vaunu pysyy paikallaan.
•  Irrota 13-napainen pistoke ja irrota varmuusvaijeri.
•  Vedä säätövipu hitaasti taakse ja sitten ylös asentoon k vakaut-

uksen kytkemiseksi pois päältä.
•  Nosta vipu edelleen vasteeseen saakka asentoon j, niin että 

kytkin aukeaa kokonaan. Pidä vipu tässä asennossa.
• Kun nokkapyörä on käännetty irti, asuntovaunun voi irrottaa 

vetoautosta.

Kun matkailuvaunu on pidempään käyttämättä, veto-
kytkin on pidettävä suljettuna.

Irrota matkailuvaunu vetoautosta vain vaakasuoralla alu-
stalla, älä koskaan rinteessä.

8



19

3. Alusta

Ajoneuvoyhdistelmän pysäköinti

3.6 Seisontajarru Jarrujärjestelmän osat, etenkin työntöjarru, voimansiirtovipu ja py-
öräjarru on tarkastettu asiaankuuluvien EY-direktiivien mukaisesti, 
ja niitä saa käyttää ainoastaan ajoneuvon asiakirjoihin merkittynä 
yhdistelmänä.

Jos jarrujärjestelmän osia vaihdetaan erilaisiin, hyväksynnän voimas-
saolo lakkaa. Muutoksia saa tehdä vain valmistajan luvalla.

Ajoneuvoyhdistelmän pysäköinti

Ajoneuvoyhdistelmää pysäköitäessä matkailuvaunun seisontajarru on 
kytkettävä päälle.

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

Kaasujouset pitävät seisontajarrun lukittuna.

Seisontajarrun löysääminen
• Paina seisontajarrun vipu takaisin alkuasentoon.

Kun asuntovaunu pysäköidään peruutusliikkeestä, on 
käsijarruvivun käännyttävä kuolokohdan yli loppuasen-
toon, jotta seisontajarru voi toimia täydellä teholla. 

Ylöskääntäminen ja varmistaminen

Laskeminen
•  Löysää kiristysruuvi k.
•  Laske karaputki l niin pitkälle alas, että nokkapyörän etäisyys 

maasta on n. 70 mm.
•  Kiristä kiristysruuvi k.
•  Laske nokkapyörää alaspäin kääntämällä kampea m vastapäivään, 

kunnes nokkapyörä osuu maahan.
•  Irrota matkailuvaunu vetoautosta, ja käännä nokkapyörä tarvitta-

essa pidemmälle ulos.

3.5 Nokkapyörä
Ylöskääntäminen ja varmistaminen
•  Kiinnitä matkailuvaunu vetoautoon ja käännä nokkapyörä j 

keulaa kohti.
•  Löysää kiristysruuvi k.
•  Vedä karaputki l mahdollisimman pitkälle ylös.
•  Kiristä kiristysruuvi k.
•  Kierrä nokkapyörä mahdollisimman pitkälle ylös kääntämällä 

kampea m myötäpäivään, ja lukitse se paikalleen.

Kierrä nokkapyörä ajon ajaksi aina kokonaan ylös, ja 
lukitse se paikalleen.

Enimmäismassa, jolla tukipyörää ja sen puristusmekanismia 
saa kuormittaa, vastaa suurinta sallittua aisapainoa (100 kg).

4

2

3

1

1
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Hätäjarru

Varmuusvaijeri on ennen ajoa kiinnitettävä vetoautoon.

Hätäjarrun kiinnitys vetokytkimeen kiinnitys-
lenkin avulla

2

Hätäjarru on yhdistetty seisontajarruun. Jos matkailuvaunu irtoaa 
vahingossa vetoautosta, varmuusvaijerin k vetovaikutus aiheuttaa 
käsijarruvivun kiristymisen / kääntymisen kuolokohdan yli. Seisonta-
jarru aktivoituu, ja matkailuvaunussa käynnistyy hätäjarrutus. Tämä 
estää vaunun liikkumisen edelleen jarruttamattomana. 

Kiinnittääksesi varmuusvaijerin vetoajoneuvoon ripusta karbiinihaka sille 
tarkoitettuun kiinnityslenkkiin (sijoituskohta riippuu vetoajoneuvosta). 
Jos lenkkiä ei ole, kierrä varmuusvaijeri kerran vetolaitteen ympäri, muo-
dosta silmukka ja kiinnitä karbiinihaka suoraan vaijeriin (katso kuva l).

Jos joudut vaihtamaan karbiinihaan, korvaa se vastaavalla, yhtä laaduk-
kaalla haalla. Hobby-matkailuvaunussasi on vakiovarusteena palokun-
takäytössä oleva karbiinihaka. Niin sanottua jousihakaa ei saa kiinnittää 
suoraan kiinnityslenkkiin, koska sellainen pystyy vain silmukan lukkona 
muodostamaan jarrun täysimääräiseen kiristämiseen tarvittavan voiman.

Ota tarvittaessa huomioon kansalliset määräykset hätä-
jarrun kiinnityksestä.

Hätäjarrun kiinnitys ilman kiinnityslenkkiä

1.  Jos vetotankoa voidaan työntää sisäänpäin enemmän kuin puolet 
(n. 45 mm), kun seisontajarru on vedetty päälle, jarru on välittömästi 
säädettävä valtuutetussa korjaamossa.  

2. Tarkistaaksesi vastekynnyksen vedä seisontajarru päälle ja työnnä 
matkailuvaunua niin pitkälle taaksepäin, että käsijarruvipu kääntyy 
takaisin lähtöasentoon. Työnnä sitten vakautus-vetopää työntöjar-
ruun. Vetotangon on hydraulisen vaimentimen kaasutyynyn ansiosta 
palattava itsestään nolla-asentoon. Jos tämä kestää kauemmin kuin 
30 s, työntöjarru on tarkastettava valtuutetussa korjaamossa.

Työntöjarrun tarkastaminen

Suosittelemme toiminnan tarkistamista ennen jokaista 
ajoa.

3.7 Työntöjarru ja pyöräjarrut
Työntöjarruyksikkö koostuu työntöjarrusta, voimansiirtovivusta ja 
pyöräjarruista. Matkailuvaunun työntyminen vetoautoa kohti aiheuttaa 
vaunun itsenäisen jarrutuksen.  Työntöjarruyksikön toiminta on siis 
vetoauton jarrujärjestelmästä riippumatonta. Syntyvä jarrutusvoima 
riippuu pääasiassa vetoauton jarrutuksen voimakkuudesta ja matkai-
luvaunun kuormauksesta. Työntöjarruun yhdistetty iskunvaimennin, 
jossa on määritelty vastekynnys, huolehtii yhtäältä matkailuvaunun 
pehmeästä työntymisestä autoa kohti ja estää toisaalta sen, että pelkkä 
kaasun hellittäminen tai vaihteenvaihto vetoautossa johtaisi vaunun 
jarrutukseen.

3
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Pyöräjarrut

Kaikissa matkailuvaunumalleissa on automaattinen jarrujen uudellee-
nsäätö, jarrupalojen kuluminen tasataan automaattisesti.

•  Jarruja ei tarvitse säätää säännöllisesti.
•  Jälkisäätö kytkeytyy automaattisesti pois päältä peruutuksen ajaksi.

Jarrujen jälkisäädöstä huolimatta pyöräjarrujen päällysteet ovat kuluvia 
osia. Näin ollen niiden kunto on tarkastettava 5 000 km:n välein tai 
vähintään kerran vuodessa. Silmämääräinen tarkastus tehdään pyörä-
jarrujen takapuolella olevista pienistä tarkastusaukoista.

Jos työntöjarrua tarkastettaessa vetotankoa voidaan työntää sisäänpä-
in enemmän kuin 45 mm, vaunu on vietävä valtuutettuun korjaamoon. 

Jokainen matkailuvaunu on vietävä 500 km:n ajon jäl-
keen ensimmäiseen määräaikaistarkastukseen valtuute-
tulle korjaamolle. (katso myös 11.3 Jarrut)

•  Huolehdi jarrujen riittävästä jäähdyttämisestä ajaes-
sasi pitkiä alamäkiosuuksia. 

•  Laita vetoautossa pieni vaihde päälle ja aja alaspäin 
pienellä nopeudella. 

•  Venytä matkailuvaunuyhdistelmää mahdollisimman 
usein välttääksesi vaunun jatkuva työntyminen au-
toa kohti. 

•  Käytä aina pysähdys- ja väistöpaikkoja jarrujen jääh-
dyttämiseen. 

Tutustu tässä yhteydessä ehdottomasti myös akselin/
jarrujen valmistajan (Knott) erilliseen, mukana toimi-
tettuun käyttöohjeeseen.

3.8 Matkailuvaunun sähköinen vakautusjärjestelmä (ETS Plus)*

ETS Plus on Hobby-tuotemerkin matkailuvaunuille tarkoitettu turvajär-
jestelmä, johon kuuluu mekaaninen työntöjarru ja joka voidaan asentaa 
jälkikäteen. Se tunnistaa automaattisesti kriittiset huojuntaliikkeet ja 
vakauttaa yhdistelmän tarvittaessa matkailuvaunuun kohdistettavalla 
jarrutustoimenpiteellä.

ETS Plus -järjestelmää ei tarvitse hyväksyttää erikseen 
katsastuksessa. 

ETS Plus -järjestelmä näyttää vetoaisaan kiinnitetyn 
LED:n avulla, onko kytkentä vetoajoneuvoon tehty oi-
kein. ETS Plus käynnistää kytkennän jälkeen itsetestau-
ksen. Noin 3 sekunnin kuluttua LED muuttuu vihreäksi. 
Yhdistelmä on nyt ajovalmis. Tutustu myös valmistajan 
erilliseen käyttöohjeeseen.
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• Tarkista ennen ajoa ETS Plus -järjestelmän LED. 
•  ETS Plus toimii lämpötilan ollessa -20°C – +65 °C.
•  Älä koske ETS Plus-keskusyksikön liikealueelle.
•  Vetoauton 13-napaisen pistorasian jatkuva plus-syöttö 

on suojattava vähintään 15:n ja enintään 20 A:n sulak-
keella.

•  ETS Plus -järjestelmän tuoma lisäturvallisuus ei saa 
houkutella kuljettajaa ottamaan turvallisuusriskejä. 
Ajonopeus on aina sovitettava sää-, tie- ja liikenneo-
losuhteisiin.

•  Edes ETS Plus ei voi kumota fysiikan määrittämiä 
rajoja. Otathan tämän huomioon tien ollessa märkä 
tai liukas.

•  Matkailuvaunut, joiden painopiste on korkealla, voivat 
kaatua, ennen kuin huojuminen alkaa.

•  Jarrulaitteeseen ei saa tehdä asiattomia muutoksia. Tämä 
voisi vaikuttaa ETS Plus -järjestelmän toimintaan.

Jos ETS Plus -järjestelmän LED ei kytkeydy pysyvästi vihreäksi, tutustu seuraavaan taulukkoon:

LED-näyttö Merkitys Ratkaisu

Vilkkuu vihreänä (nopeasti)
x_x_x_x

Jarrutustoimenpide tai itsetestaus
(ajoa voi jatkaa)

-

Vilkkuu vihreänä (lyhyet 
sykäykset)
x___x___

Energiansäästötilassa
(ajoa voi jatkaa)

Noin kolmen sekunnin ajon jälkeen järjestelmä siirtyy 
käyttövalmiuteen.

Vilkkuu vihreänä (hitaasti) 
xxx__xxx__

Järjestelmä tai jarrut liian kuu-
mat (ajoa voi jatkaa)

Jatka ajoa varovasti. 120 sekunnin jäähdytyksen 
jälkeen taas täysin käyttövalmis.

Vilkkuu punaisena 
_x_______

Sähkönsiirtovika (esim. huono 
kontakti tai liian pieni jännite)
(ajoa voi jatkaa maltillisesti)

• Tarkista johdotus (ja pistoke).
• Irrota järjestelmä virtalähteestä 20 minuutiksi ja 

kytke sitten uudelleen.
Ongelma ei ratkea: Ota yhteys kauppiaaseen/
korjaamoon.

Vilkkuu punaisena 
_x_x_____

Mekaaninen vika (esim. ei 
kytkettyä jarruvaijeria / jarrut 
pahasti kuluneet / järjestelmä 
asennettu väärin)
(ajoa voi jatkaa maltillisesti)

• Tarkasta silmämääräisesti jarrut / ETS Plus -järje-
stelmän asennus / tarkista jarrujen säädöt.

• Irrota järjestelmä virtalähteestä 20 minuutiksi ja 
kytke sitten uudelleen.

Ongelma ei ratkea: Ota yhteys kauppiaaseen/
korjaamoon.

Vilkkuu punaisena 
_x_x_x___

Vika keskusyksikössä (esim. 
seisontajarru päällä / jarruvi-
vusto esijännitetty asennuksen 
yhteydessä
(ajoa voi jatkaa maltillisesti)

• Ota tarvittaessa seisontajarru pois päältä (työntö-
jarrun on oltava kokonaan ulosvedettynä).

• Tarkista tarvittaessa jarruvivuston säädöt.
• Irrota järjestelmä virtalähteestä 20 minuutiksi ja 

kytke sitten uudelleen.
Ongelma ei ratkea: Ota yhteys kauppiaaseen/
korjaamoon.

LED ei pala ETS Plus ei ole toiminnassa
 (ajoa voi jatkaa maltillisesti)

• Irrota 13-napainen vaunun kaapeli vetoajoneuvosta.
• Tarkasta silmämääräisesti pistokkeet ja koskettimet.
• Tarkista, onko pistorasiassa jatkuva plussyöttö.
• Kytke 13-napainen vaunun kaapeli vetoajoneuvoon.
Ongelma ei ratkea: Ota yhteys kauppiaaseen/
korjaamoon.
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4.2 Renkaat Rekisteröintitodistuksen osiin I ja II on merkitty kumpaankin vain yksi 
rengaskoko. Se ei välttämättä ole sama kuin ajoneuvoon asennettujen 
renkaiden koko. Vaatimustenmukaisuustodistuksessa (Certificate of 
Conformity, CoC) on ilmoitettu mahdolliset rengastukset.

Muita renkaita saa käyttää ainoastaan, jos valmistaja on antanut mat-
kailuvaunusi kattavan luvan. 

Jos olet epävarma, ota yhteyttä sopimuskumppaniisi.

•  Tarkista säännöllisesti rengasprofiilin tasainen kuluminen, kulutu-
spinnan syvyys ja se, ettei renkaissa ole ulkoisia vaurioita.

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

•  Aja uudet renkaat varovasti sisään noin 100 km:n matkalla, jotta 
niihin kehittyy täysi pito.

Renkaita säästävä ajo
•  Vältä äkillisiä jarrutuksia ja turhan ärhäkkää kiihdyttelyä.
•  Vältä pitkiä ajoja huonoilla teillä.
•  Älä koskaan aja liian täyteen kuormatulla ajoneuvolla.

4.1 Pyörät Rengasmutterien kohdalla huomioitavaa
Kiristä rengasmutterit ensimmäisten 50 km:n ja seuraavien 100 km:n 
jälkeen, kun ajoneuvo on uusi sekä jokaisen renkaanvaihdon jälkeen.

Turvallisuuden vuoksi käytä ainoastaan alun perin tarkoitukseen 
määrättyjä pyöriä ja kiinnitystarvikkeita. Tämän jälkeen rengasmutte-
rien kireys on tarkistettava säännöllisesti.

Rengasmutterien kiristysmomentit:

Tarkista vääntömomentit 5 000 kilometrin välein tai 
vähintään kerran vuodessa.

Vanne Rengasmutterit Kiristysmomentti
Teräsvanne M12 x 1,5 x 24 110 Nm

Kevytmetallivanne M12 x 1,5 x 28 120 Nm
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Erilaiset rengaspaineet

Rengaspaineen ohjetarra

2 31

4.3 Rengaspaine Rengaspaineen tarkistus
•  Tarkista ja säädä rengaspaine yleensä neljän viikon välein tai vähin-

tään kolmen kuukauden välein sekä ennen jokaista käyttökertaa.
•  Renkaiden on oltava tarkastettaessa kylmät.
• Kun tarkistat tai säädät lämpimien renkaiden ilmanpainetta, paineen 

on oltava 0,3 bar suurempi kuin kylmien renkaiden paineen.
•  Jos ajoa liian alhaisella paineella ei voi välttää
 (esim. leirintäalueelta lähimmälle huoltoasemalle), ajonopeus saa 

olla korkeintaan 20 km/h.

Rengaspaineiden suhteen huomioitavaa

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

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

Liian suuri rengaspaine aiheuttaa kulutuspinnan liiallista 
kulumista ja voi johtaa vaurioihin pyörien ripustuksessa. 

Oikea rengaspaine selviää taulukosta ”Rengaspaineet” 
luvussa 13 ”Tekniset tiedot” tai pyöräkapselien tarroista.

4.4 Profiilin syvyys Renkaiden ikä

Vaihda renkaat viimeistään, kun profiilin syvyys on enää 1,6 mm.

Kulutuspinnan vähimmäissyvyys takaa vain minimaali-
sen ajoturvallisuuden. 

Renkaita ei saa vaihtaa ristikkäin eli ajoneuvon oikealta 
puolelta vasemmalle ja päinvastoin.

Renkaat vanhenevat, vaikka niitä käytettäisiin vain 
vähän tai ei lainkaan.
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DOT-numero

Rengasvalmistajien suositus
•  Vaihda renkaat 6 vuoden välein kulutuspinnan syvyydestä riippu-

matta.
•  Vältä törmäyksiä ja törmäyksiä jalkakäytävän reunoihin, kuoppiin 

tai muihin esteisiin.

Renkaiden ikä
Renkaiden ei pitäisi olla vanhempia kuin kuusi vuotta. Ensinnäkin 
matkailuvaunusi menettää tämän ajan umpeuduttua 100 kilometrin 
tuntinopeuden edellytykset, ja toisaalta materiaali haurastuu pitkien 
seisotusaikojen ja vanhenemisen myötä. Nelinumeroinen DOT-numero 
renkaan kyljessä (katso tarvittaessa sisäpuolelta) kertoo valmistusajan-
kohdan. Kaksi ensimmäistä numeroa ilmoittavat valmistusviikon, kaksi 
viimeistä valmistusvuoden.

Esimerkki:
DOT 0421 tarkoittaa viikkoa 4 valmistusvuonna 2021.

4.5 Vanteet Käytä ainoastaan ajoneuvon tyyppihyväksyntätodistukseen merkittyjä 
vanteita. Jos haluat käyttää muita vannekokoja, on otettava huomioon 
seuraavat seikat.

Muita vanteita käytettäessä huomioitavaa
- koko
- malli
- keskiösyvyys
- riittävä kantavuus auton sallitulle akselipainoille
- kiinnitysmutterin kartion on vastattava vanteiden mallia

Muutokset ovat mahdollisia aino-astaan valmistajan 
luvalla.

Pyöränpultit

Rengasmutterit kaikille 13” teräsvanteille ja kaikille kevyt-
metallivanteille: kartiokanta

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

Pyörän vaihdon valmistelu
•  Kytke matkailuvaunu, jos mahdollista, kiinni vetoautoon ennen 

renkaan vaihtoa.
•  Pysäköi ajoneuvoyhdistelmä mahdollisimman tasaiselle ja tukevalle 

alustalle.
•  Jos rengasrikko on sattunut yleisellä tiellä, varoita muita tielläliikkujia 

varoituskolmiolla ja vilkkuja käyttämällä.
•  Vetoauto: Vedä käsijarru päälle, laita vaihde päälle ja käännä renkaat 

suoraan tai automaattivaihteiston kohdalla valitse asento P.
•  Matkailuvaunu: Vedä käsijarru päälle, jätä tukipyörä ajoasentoon, 

ota vakautusjärjestelmä pois päältä (huom.: älä avaa kokonaan).
•  Irrota kiilat j vetoaisan säilytyslaatikosta*.

•  Aseta kiilat j eteen ja taakse ehjän renkaan kohdalle varmistaak-
sesi, että vaunu pysyy paikallaan.

Kiilat vetoaisan säilytyslaatikon sivuilla

Kiilojen asettaminen pyörän alle

Vararengas* 

Vararengas on sijoitettu telineeseen ajoneuvon alapuolelle.

Vararenkaan irrottamiseksi telineestä vaunu on irrotettava vetoautosta 
ja asetettava kytkimen kidan varaan, jotta vaunun peräosa nousee 
ylemmäs.

Vararenkaan irrottaminen
•  Irrota vaunu vetoautosta ja aseta se kytkimen kidan varaan.
•  Irrota ruuvinvarmistin j.
•  Irrota vararengasteline pitkittäispalkista k.
•  Laske teline varovasti alas.
•  Irrota varmistusruuvi vararenkaasta.
•  Ota vararengas telineestä.

Vararengastelineen ruuvilukitus

Jos matkailuvaunussa on kevytmetallivanteet ja varapy-
örässäteräsvanne, on varmistettava käytettävien pyörän-
pulttien sopivuus vanteeseen.

Vararenkaan ottaminen telineestä vaatii hiukan taitoa ja 
voimaa. Pyydä tarvittaessa apua tekniseltä asiantuntija-
palvelulta (esimerkiksi Tiepalvelulta), joka auttaa sinua 
vararenkaan irrottamisessa ja asentamisessa.

Vararengasteline pitkittäispalkissa

2

1

1

1 1

Jos matkailuvaunussa ei ole vetoaisan säilytyslaatikkoa*, 
kiilat ovat oikealla ja vasemmalla matkailuvaunun alla 
sisäänkäynnin kohdalla.
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Pyörän vaihto
•  Jos maaperä on pehmeä, aseta tunkin* alle tukeva alusta, esim. 

laudan kappale tms.
•  Aseta sopiva tunkki* tukivarsiston akseliputken tai vaihdettavan 

pyörän akselin kiinnitysalueella olevan pitkittäistuen kohdalle.
• Löysää rengasmuttereita kierroksen verran ennen nostamista 

mutta älä irrota pidemmälle.
•  Nosta ajoneuvoa, kunnes pyörä on n. 2–3 cm irti maasta.
•  Aseta tunkki* uudelleen paikalleen, jos se menee nostettaessa 

vinoon.
•  Kierrä pyöränpultit auki ja irrota pyörä.
•  Aseta varapyörä tilalle ja kohdista se.
•  Kierrä pyörän pultit paikoilleen ja kiristä niitä kevyesti ristiin.
•  Laske tunkki* alas ja poista se.
•  Kiristä pyörän pultit avaimella tasaisesti.
 Pulttien kiristysmomentin tulisi olla teräsvanteilla 110 Nm ja alu-

miinivanteilla 120 Nm.
•  Irrota käsijarru ja aktivoi vakautusjärjestelmä.
  

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

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

Sijoita tunkki* aina sitä varten varattuun kohtaan rungon 
alle! Mahdollisia nostokohtia ovat tukivarsiston akseliput-
ki tai akselin kiinnitysalueella oleva pitkittäistuki.
Jos tunkki* sijoitetaan johonkin muuhun kohtaan, ajoneu-
vo saattaa vahingoittua tai pudota ja aiheuttaa
tapaturman!
Tunkki* on tarkoitettu vain pyörän vaihtoa varten. Sitä ei 
saa käyttää työskenneltäessä ajoneuvon alla! 
Hengenvaara!

Nurkkatukia ei saa käyttää tunkin* asemesta!
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Jos ajoneuvolla on ajettu rengas tyhjänä ja rengas on 
tästä syystä vahingoittunut, renkaantiivistyspakkausta 
ei saa käyttää. Renkaantiivistyspakkauksella voidaan ti-
ivistää pieniä reikiä (6 mm:iin saakka) varsinkin renkaiden 
kulutuspinnan kohdalta.  Renkaantiivistysainetta voidaan 
käyttää n. -30 °C – 70 °C:n lämpötiloissa. 

Renkaantiivistyspakkauksen avulla renkaan voi korjata vain 
väliaikaisesti. Rengas on kuitenkin vietävä mahdollisimman 
nopeasti ammattilaisen tarkastettavaksi ja korjattavaksi.

Renkaantiivistyspakkauksessa on säilyvyydestä kertova 
päiväys. Muista tarkistaa se ennen käyttöä. Vanhentuneet 
pakkaukset eivät takaa moitteetonta tulosta.

Renkaantiivistyspakkaus

Kaikkien mallien vakiovarustukseen kuuluu renkaantiivistyspakkaus.

4.7 Renkaantiivistyspakkaus

Korjaussarjan osat

1 Käännä rengasta niin, että venttiili on renkaan yläosassa.

2  Irrota venttiilin tulppa ja ruuvaa venttiilineula hitaasti irti mukana  
 toimitetulla venttiiliavaimeilla pitäen koko ajan neulasta kiinni.

3 Laske renkaasta kaikki ilma pois.

Aseta rengas paikalleen

Ruuvaa venttiilineula irti
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4 Mikäli mahdollista, poista renkaasta vieras esine.
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Onnettomuusvaara: Mene lähimmälle huoltoasemalle ja 
pyydä vaihtamaan rengas.

Työnnä täyttöletku rengas-
venttiiliin
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ÔÚ fiªπ∑≤≤ª≤ Õ∑ªÙ ∑≤ºª≥ Õ∑ª ºª≤ Œª∑∫ª≤ ≠± ºÆª∏ª≤Ù ºø≠≠ ≠∑Ω∏ ºø≠  ª≤¨∑¥ ∑≤ ºªÆ ±æªÆª≤ Œª∑∫ª≤∏<¥∫¨ª æª∫∑≤ºª¨Ú 
ÓÚ ‹ª≤  ª≤¨∑¥µªÆ≤ ¥ø≤π≠ø≥ ≥∑¨ ºª≥ ≥∑¨πª¥∑ª∫ªÆ¨ª≤  ª≤¨∑¥≠Ω∏¥$≠≠ª¥ ∏ªÆø´≠≠Ω∏Æø´æª≤Ú flΩ∏¨ª≤ Õ∑ª ºøÆø´∫ ºª≤  ª≤¨∑¥µªÆ≤ 

∫ª≠¨¶´∏ø¥¨ª≤Ù ºø º∑ª≠ªÆ ™±≤ ºªÆ ø´≠πª≠¨±Aª≤ª≤ ‘´∫¨ ºª≠ Œª∑∫ª≤≠ ©ªππªæ¥ø≠ª≤ ©ªÆºª≤ µø≤≤Ú 
ÌÚ ‹∑ª ‘´∫¨ µ±≥∞¥ª¨¨ ø´≠ ºª≥ Œª∑∫ª≤ øæ¥ø≠≠ª≤Ú
ÏÚ …ª≤≤ ≥*π¥∑Ω∏Ù ºª≤ ⁄Æª≥ºµ*Æ∞ªÆ ø´≠ ºª≥ Œª∑∫ª≤ ª≤¨∫ªÆ≤ª≤Ú
ÎÚ ⁄¥ø≠Ω∏ª ≠Ω∏$¨¨ª¥≤Ú ‹ª≤ ©ª∑Aª≤ fl´∫≠ø¨¶ ø´∫ º∑ª ⁄¥ø≠Ω∏ª ø´∫≠Ω∏Æø´æª≤Ú  ªÆæ∑≤ºª≤ Õ∑ª ºª≤ €∑≤∫$¥¥≠Ω∏¥ø´Ω∏ ≥∑Æ ºªÆ 

⁄¥ø≠Ω∏ª ´≤º ø≤ ºø≠  ª≤¨∑¥ ´≤º ∫$¥¥ª≤ Õ∑ª º∑ª ª≥∞∫±∏¥ª≤ª ”ª≤πª Ã€ŒŒflÛÕ Œª∑∫ª≤º∑Ω∏¨≥∑¨¨ª¥ ª∑≤Ú
ÍÚ Õª¨¶¨ª≤ Õ∑ª ºª≤  ª≤¨∑¥µªÆ≤ ©∑ªºªÆ ª∑≤ ´≤º ≠Ω∏Æø´æª≤ ∑∏≤ ∫ª≠¨Ú 
ÈÚ –´≥∞ª≤ Õ∑ª ºª≤ Œª∑∫ª≤ ø´∫Ú

ËÚ ⁄ø∏Æ¨ ≤øΩ∏ fl´∫∞´≥∞ª≤ ºª≠ Œª∑∫ª≤≠ ´≤™ªÆ¶$π¥∑Ω∏ ∫±Æ≠ª¨¶ª≤Ú ⁄ø∏Æª≤ Õ∑ª Ìµ≥ ´≤º ∏ø¥¨ª≤ Õ∑ª ø≤Ù ´≥ ¶´ $æªÆ∞Æ$∫ª≤Ù 
±æ ºªÆ Œª∑∫ª≤≠Ω∏øºª≤ ™ªÆ≠∑ªπª¥¨ ©´ÆºªÚ Œª∑∫ª≤ºÆ´Ωµ ∞Æ$∫ª≤Ú fiª∑ fiªºøÆ∫ ©∑ªºªÆ ø´∫∫$¥¥ª≤Ú fiÆ∑≤πª≤ Õ∑ª ºª≤ 
≥∑¨πª¥∑ª∫ªÆ¨ª≤ fl´∫µ¥ªæªÆ ø´∫ ◊∏ÆªÆ …∑≤º≠Ω∏´¨¶≠Ω∏ª∑æª ø≤Ù ´≥ Õ∑ª ºøÆø≤ ¶´ ªÆ∑≤≤ªÆ≤Ù º∑ª Ÿª≠Ω∏©∑≤º∑πµª∑¨ ≤∑Ω∏¨ 
¶´ $æªÆ≠Ω∏Æª∑¨ª≤Ù æ∑≠ Õ∑ª ≤øΩ∏ ÿø´≠ª ±ºªÆ ∑≤ ª∑≤ª …ªÆµ≠¨ø¨¨ µ±≥≥ª≤Ù ´≥ ◊∏Æª≤ Œª∑∫ª≤ ∞Æ±∫ª≠≠∑±≤ª¥¥ Æª∞øÆ∑ªÆª≤ 
¶´ ¥ø≠≠ª≤Ú ⁄ø∏Æª≤ Õ∑ª ´≤¨ªÆ Ëµ≥Ò∏ ¯Î≥∞∏˜Ù ´≥  ∑æÆø¨∑±≤ª≤ ¶´ ™ªÆ≥ª∑ºª≤Ù º∑ª º´ÆΩ∏ ºø≠  ±Æ∏ø≤ºª≤≠ª∑≤ ™±≤ 
‹∑Ω∏¨´≤π≠≥ø¨ªÆ∑ø¥ ∑≤ ◊∏Æª≥ Œª∑∫ª≤ ™ªÆ´Æ≠øΩ∏¨ ©ªÆºª≤Ú 

ÿ◊“…€◊ÕÊ ‹ø≠ €∑≤æÆ∑≤πª≤ ª∑≤ªÆ ⁄¥$≠≠∑πµª∑¨ ∑≤ ª∑≤ª≤ Œª∑∫ª≤ ªÆ¶ª´π¨ æª∑ æª≠¨∑≥≥¨ª≤ Ÿª≠Ω∏©∑≤º∑πµª∑¨ª≤  ∑æÆø¨∑±≤ª≤Ù 
ª≤¨≠∞ÆªΩ∏ª≤º ºª≤ ø¥¥πª≥ª∑≤ª≤ ∞∏ß≠∑µø¥∑≠Ω∏ª≤ Ÿª≠ª¨¶ª≤Ú …ª≤≤ Õ∑ª ©<∏Æª≤º ºªÆ ⁄ø∏Æ¨ ≤øΩ∏ ºªÆ Œª∞øÆø¨´Æ 
 ∑æÆø¨∑±≤ª≤ ∫ª≠¨≠¨ª¥¥ª≤Ù Æªº´¶∑ªÆª≤ Õ∑ª º∑ª Ÿª≠Ω∏©∑≤º∑πµª∑¨Ú

fi€‹◊€“À“ŸÕfl“‘€◊ÃÀ“Ÿ
‹∑ª Œª∞øÆø¨´Æ ª∑≤ª≠ ∞¥ø¨¨ª≤ Œª∑∫ª≤≠ ≥∑¨ ºª≥ Ã€ŒŒflÛÕ Õ¨ø≤ºøÆº ’∑¨ ∑≠¨ ª∑≤∫øΩ∏ ´≤º ºø´ªÆ¨ Ω∑ÆΩø ÔÓ 

”∑≤´¨ª≤Ú 

   ˆÿ◊“…€◊ÕÊ ‹ª≤ ª≥∞∫±∏¥ª≤ª≤ Œª∑∫ª≤ºÆ´Ωµ ∫∑≤ºª≤ Õ∑ª ∑≤ ºªÆ fiª¨Æ∑ªæ≠ø≤¥ª∑¨´≤π ◊∏Æª≠ ⁄ø∏Æ¶ª´π≠ ±ºªÆ ∑≥   
   Ã$ÆÆø∏≥ª≤ ø´∫ ºªÆ ⁄ø∏ÆªÆ≠ª∑¨ªÚ 

’±≥∞Æª≠≠±Æ≠Ω∏¥ø´Ω∏ ø´∫  ª≤¨∑¥ 
≠ª¨¶ª≤ ´≤º ø´∫≠Ω∏Æø´æª≤Ú

Õ¨Æ±≥ø≤≠Ω∏¥´≠≠µøæª¥ ø≤ ÔÓ  
Õ¨ªΩµº±≠ª ø≤≠Ω∏¥∑ªAª≤Ú

’±≥∞Æª≠≠±Æ ª∑≤≠Ω∏ø¥¨ª≤ 
´≤º ≠±æø¥º ºªÆ Æ∑Ω∏¨∑πª 
Œª∑∫ª≤ºÆ´Ωµ ªÆÆª∑Ω∏¨ 
∑≠¨Ù ºª≤ ’±≥∞Æª≠≠±Æ 
ø´≠≠Ω∏ø¥¨ª≤Ù ºª≤ 
Õ¨ªΩµªÆ ∏ªÆø´≠≤ª∏≥ª≤ 
´≤º ºª≤ ‘´∫¨≠Ω∏¥ø´Ω∏ 
øæ≠Ω∏Æø´æª≤Ú 

”ø®Ú Ô ”∑≤Ú

”∑≤∑≥´≥ –Æª≠≠´Æª

ÔÙÌ æøÆ    ÔÁ ∞≠∑

ÔÙË æøÆ    ÓÍ ∞≠∑

Ô æøÆ
ÔÏ ∞≠∑”∑≤Ú

”∑≤Ú
Ô æøÆ
ÔÏ ∞≠∑

Û

ÛÎ Í È Ë

Ô Ó Ì Ï

5 Ravista renkaantiivistysainepulloa. Kierrä valkoinen korkki pul-
lonsuulle, kiinnitä siihen täyttöletku ja yhdistä se venttiiliin. Täytä 
letkuun suositeltu määrä renkaantiivistysainetta.
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6 Vedä täyttöletku irti. Aseta venttiilineula venttiiliavaimen avulla   
 takaisin ja ruuvaa se kiinni.

Pumppaa rengas täyteen
ÔÚ fiªπ∑≤≤ª≤ Õ∑ªÙ ∑≤ºª≥ Õ∑ª ºª≤ Œª∑∫ª≤ ≠± ºÆª∏ª≤Ù ºø≠≠ ≠∑Ω∏ ºø≠  ª≤¨∑¥ ∑≤ ºªÆ ±æªÆª≤ Œª∑∫ª≤∏<¥∫¨ª æª∫∑≤ºª¨Ú 
ÓÚ ‹ª≤  ª≤¨∑¥µªÆ≤ ¥ø≤π≠ø≥ ≥∑¨ ºª≥ ≥∑¨πª¥∑ª∫ªÆ¨ª≤  ª≤¨∑¥≠Ω∏¥$≠≠ª¥ ∏ªÆø´≠≠Ω∏Æø´æª≤Ú flΩ∏¨ª≤ Õ∑ª ºøÆø´∫ ºª≤  ª≤¨∑¥µªÆ≤ 

∫ª≠¨¶´∏ø¥¨ª≤Ù ºø º∑ª≠ªÆ ™±≤ ºªÆ ø´≠πª≠¨±Aª≤ª≤ ‘´∫¨ ºª≠ Œª∑∫ª≤≠ ©ªππªæ¥ø≠ª≤ ©ªÆºª≤ µø≤≤Ú 
ÌÚ ‹∑ª ‘´∫¨ µ±≥∞¥ª¨¨ ø´≠ ºª≥ Œª∑∫ª≤ øæ¥ø≠≠ª≤Ú
ÏÚ …ª≤≤ ≥*π¥∑Ω∏Ù ºª≤ ⁄Æª≥ºµ*Æ∞ªÆ ø´≠ ºª≥ Œª∑∫ª≤ ª≤¨∫ªÆ≤ª≤Ú
ÎÚ ⁄¥ø≠Ω∏ª ≠Ω∏$¨¨ª¥≤Ú ‹ª≤ ©ª∑Aª≤ fl´∫≠ø¨¶ ø´∫ º∑ª ⁄¥ø≠Ω∏ª ø´∫≠Ω∏Æø´æª≤Ú  ªÆæ∑≤ºª≤ Õ∑ª ºª≤ €∑≤∫$¥¥≠Ω∏¥ø´Ω∏ ≥∑Æ ºªÆ 

⁄¥ø≠Ω∏ª ´≤º ø≤ ºø≠  ª≤¨∑¥ ´≤º ∫$¥¥ª≤ Õ∑ª º∑ª ª≥∞∫±∏¥ª≤ª ”ª≤πª Ã€ŒŒflÛÕ Œª∑∫ª≤º∑Ω∏¨≥∑¨¨ª¥ ª∑≤Ú
ÍÚ Õª¨¶¨ª≤ Õ∑ª ºª≤  ª≤¨∑¥µªÆ≤ ©∑ªºªÆ ª∑≤ ´≤º ≠Ω∏Æø´æª≤ ∑∏≤ ∫ª≠¨Ú 
ÈÚ –´≥∞ª≤ Õ∑ª ºª≤ Œª∑∫ª≤ ø´∫Ú

ËÚ ⁄ø∏Æ¨ ≤øΩ∏ fl´∫∞´≥∞ª≤ ºª≠ Œª∑∫ª≤≠ ´≤™ªÆ¶$π¥∑Ω∏ ∫±Æ≠ª¨¶ª≤Ú ⁄ø∏Æª≤ Õ∑ª Ìµ≥ ´≤º ∏ø¥¨ª≤ Õ∑ª ø≤Ù ´≥ ¶´ $æªÆ∞Æ$∫ª≤Ù 
±æ ºªÆ Œª∑∫ª≤≠Ω∏øºª≤ ™ªÆ≠∑ªπª¥¨ ©´ÆºªÚ Œª∑∫ª≤ºÆ´Ωµ ∞Æ$∫ª≤Ú fiª∑ fiªºøÆ∫ ©∑ªºªÆ ø´∫∫$¥¥ª≤Ú fiÆ∑≤πª≤ Õ∑ª ºª≤ 
≥∑¨πª¥∑ª∫ªÆ¨ª≤ fl´∫µ¥ªæªÆ ø´∫ ◊∏ÆªÆ …∑≤º≠Ω∏´¨¶≠Ω∏ª∑æª ø≤Ù ´≥ Õ∑ª ºøÆø≤ ¶´ ªÆ∑≤≤ªÆ≤Ù º∑ª Ÿª≠Ω∏©∑≤º∑πµª∑¨ ≤∑Ω∏¨ 
¶´ $æªÆ≠Ω∏Æª∑¨ª≤Ù æ∑≠ Õ∑ª ≤øΩ∏ ÿø´≠ª ±ºªÆ ∑≤ ª∑≤ª …ªÆµ≠¨ø¨¨ µ±≥≥ª≤Ù ´≥ ◊∏Æª≤ Œª∑∫ª≤ ∞Æ±∫ª≠≠∑±≤ª¥¥ Æª∞øÆ∑ªÆª≤ 
¶´ ¥ø≠≠ª≤Ú ⁄ø∏Æª≤ Õ∑ª ´≤¨ªÆ Ëµ≥Ò∏ ¯Î≥∞∏˜Ù ´≥  ∑æÆø¨∑±≤ª≤ ¶´ ™ªÆ≥ª∑ºª≤Ù º∑ª º´ÆΩ∏ ºø≠  ±Æ∏ø≤ºª≤≠ª∑≤ ™±≤ 
‹∑Ω∏¨´≤π≠≥ø¨ªÆ∑ø¥ ∑≤ ◊∏Æª≥ Œª∑∫ª≤ ™ªÆ´Æ≠øΩ∏¨ ©ªÆºª≤Ú 

ÿ◊“…€◊ÕÊ ‹ø≠ €∑≤æÆ∑≤πª≤ ª∑≤ªÆ ⁄¥$≠≠∑πµª∑¨ ∑≤ ª∑≤ª≤ Œª∑∫ª≤ ªÆ¶ª´π¨ æª∑ æª≠¨∑≥≥¨ª≤ Ÿª≠Ω∏©∑≤º∑πµª∑¨ª≤  ∑æÆø¨∑±≤ª≤Ù 
ª≤¨≠∞ÆªΩ∏ª≤º ºª≤ ø¥¥πª≥ª∑≤ª≤ ∞∏ß≠∑µø¥∑≠Ω∏ª≤ Ÿª≠ª¨¶ª≤Ú …ª≤≤ Õ∑ª ©<∏Æª≤º ºªÆ ⁄ø∏Æ¨ ≤øΩ∏ ºªÆ Œª∞øÆø¨´Æ 
 ∑æÆø¨∑±≤ª≤ ∫ª≠¨≠¨ª¥¥ª≤Ù Æªº´¶∑ªÆª≤ Õ∑ª º∑ª Ÿª≠Ω∏©∑≤º∑πµª∑¨Ú

fi€‹◊€“À“ŸÕfl“‘€◊ÃÀ“Ÿ
‹∑ª Œª∞øÆø¨´Æ ª∑≤ª≠ ∞¥ø¨¨ª≤ Œª∑∫ª≤≠ ≥∑¨ ºª≥ Ã€ŒŒflÛÕ Õ¨ø≤ºøÆº ’∑¨ ∑≠¨ ª∑≤∫øΩ∏ ´≤º ºø´ªÆ¨ Ω∑ÆΩø ÔÓ 

”∑≤´¨ª≤Ú 

   ˆÿ◊“…€◊ÕÊ ‹ª≤ ª≥∞∫±∏¥ª≤ª≤ Œª∑∫ª≤ºÆ´Ωµ ∫∑≤ºª≤ Õ∑ª ∑≤ ºªÆ fiª¨Æ∑ªæ≠ø≤¥ª∑¨´≤π ◊∏Æª≠ ⁄ø∏Æ¶ª´π≠ ±ºªÆ ∑≥   
   Ã$ÆÆø∏≥ª≤ ø´∫ ºªÆ ⁄ø∏ÆªÆ≠ª∑¨ªÚ 

’±≥∞Æª≠≠±Æ≠Ω∏¥ø´Ω∏ ø´∫  ª≤¨∑¥ 
≠ª¨¶ª≤ ´≤º ø´∫≠Ω∏Æø´æª≤Ú

Õ¨Æ±≥ø≤≠Ω∏¥´≠≠µøæª¥ ø≤ ÔÓ  
Õ¨ªΩµº±≠ª ø≤≠Ω∏¥∑ªAª≤Ú

’±≥∞Æª≠≠±Æ ª∑≤≠Ω∏ø¥¨ª≤ 
´≤º ≠±æø¥º ºªÆ Æ∑Ω∏¨∑πª 
Œª∑∫ª≤ºÆ´Ωµ ªÆÆª∑Ω∏¨ 
∑≠¨Ù ºª≤ ’±≥∞Æª≠≠±Æ 
ø´≠≠Ω∏ø¥¨ª≤Ù ºª≤ 
Õ¨ªΩµªÆ ∏ªÆø´≠≤ª∏≥ª≤ 
´≤º ºª≤ ‘´∫¨≠Ω∏¥ø´Ω∏ 
øæ≠Ω∏Æø´æª≤Ú 

”ø®Ú Ô ”∑≤Ú

”∑≤∑≥´≥ –Æª≠≠´Æª

ÔÙÌ æøÆ    ÔÁ ∞≠∑

ÔÙË æøÆ    ÓÍ ∞≠∑

Ô æøÆ
ÔÏ ∞≠∑”∑≤Ú

”∑≤Ú
Ô æøÆ
ÔÏ ∞≠∑

Û

ÛÎ Í È Ë

Ô Ó Ì Ï

7 Ruuvaa ilmaletku kiinni rengasventtiiliin. Kytke virtajohto savukkeen-
sytyttimeen. Kytke kompressori päälle kytkentäpainikkeesta. Kytke 
kompressori pois päältä heti, kun oikea rengaspaine on saavutettu. 
Irrota virtajohto ja ruuvaa ilmaletku irti. Kierrä venttiilin tulppa pai-
kalleen.

 Käytä kompressoria yhtäjaksoisesti enintään 10 minuuttia! Ylikuu-
menemisvaara! Ennen kuin käytät kompressoria uudelleen, anna sen 
jäähtyä 25 minuuttia.Jatka ajoa välittömästi, jotta tiivisteaine leviää 
tasaisesti. Suurin sallittu ajonopeus 80 km/h. Muista varovainen 
ajotyyli, etenkin kaarteissa. 

Jos rengas on tyhjentynyt kokonaan, se saattaa irrota 
vanteesta. Tällöin rengasta pumpattaessa saattaa karata 
ilmaa. Tässä tapauksessa matkailuvaunua on nostettava 
tunkilla* ennen pumppaamista.

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

Kompressori kuumenee käytössä. Palovammavaara!

Vetoajoneuvon moottori ei saa olla käynnissä kompresso-
rin käytön aikana. Käsijarrun on oltava vedettynä päälle.

Säilytä kompressori lasten ulottumattomissa.
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8 Pysähdy ajettuasi 3 km ja tarkista tiivistys sekä rengaspaine.
 Kiinnitä mukana toimitettu tarra vetoajoneuvon tuulilasin sisäpuo-

lelle. Aja varovasti lähimpään korjaamoon ja pyydä vaihtamaan 
rengas.

Kiinnitä tarra näkyvälle 
paikalle
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5.1 Ilmanotto ja ilmanpoisto

Ilmanvaihdon yhteydessä huomioitavaa

Matkailuvaunussasi on sisäänrakennetut vedottomat, pakkotoimiset 
ilmanottoaukot lattiassa j ja ilmanpoistoaukot kattoluukuissa. Niiden 
toimintaa ei saa estää.

Suosittelemme kattoluukkujen avaamista, kun  matkai-
luvaunua käytetään asumiseen.

Ruuanlaitto, märät vaatteet jne. lisäävät ilman kosteutta. 
Jokainen henkilö hikoilee tunnissa jopa 35 g nestettä. Jos 
ilman kosteus lisääntyy, matkailuvaunua on tuuletettava 
lisäksi ikkunoiden ja kattoluukkujen kautta.

Turvailmanvaihtoaukkoja ei missään olosuhteissa saa 
tukkia edes osittain. 

Pidä ritilät ja suojukset puhtaina ja pölyttöminä. 

Kattoluukku, jossa on sisäänrakennettu pakko-
ilmanvaihto

5.2 Ovien ja luukkujen avaaminen

Matkailuvaunun kanssa toimitetaan kaksi avainta, jotka sopivat sisään-
käyntiin.

Avaimet

Sisäänkäynti

Sisäänkäynti toimii hätätilanteissa myös hätäuloskäyntinä. 
Älä siksi koskaan tuki kulkuväylää sisältä tai ulkoapäin!

Ajon aikana sisäänkäynnin on oltava aina kiinni ja lukittu.

Sisäänkäynti ulkopuoli

Avaaminen
•  Käännä avainta vasemmalle, kunnes kuulet lukon avautuvan.
•  Käännä avain vaakasuoraan asentoon ja vedä se ulos.
•  Vedä ovenkahvasta.
•  Avaa ovi.

Sulkeminen
•  Sulje ovi.
•  Käännä avainta oikealle, kunnes kuulet salvan loksahtavan kiinni.
•  Käännä avain kohtisuoraan asentoon ja vedä se ulos.

Sisäänkäynti
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Porras 
Sisään ja ulos kuljettaessa huomioitavaa
•  Aseta porrasaskelma matkailuvaunun oven eteen.
•  Varmista, että porras on tukevalla alustalla, jotta se ei pääse kaatu-

maan.

Huomioi portaan korkeus ja astu varovasti tukevalle ja 
tasaiselle alustalle. Porrasjakkaran enimmäiskuormitus 
on 200 kg.

Porras

Sisäänkäynti sisäpuoli

Oven avaaminen
•  Paina ovenkahvaa j alaspäin ja avaa ovi ulospäin.

Oven sulkeminen
•  Vie ovi kahvasta k takaisin ovenkehykseen ja vedä/paina, kun-

nes ovi on selvästi kiinni.

Roska-astia
Roska-astian m kanteen on kiinnitetty rikkalapio ja harja, jotka voi 
irrottaa tarvittaessa.Yksiosainen ulko-ovi

1

2

Ovi on tässä asennossa lukossa, ja sen voi avata ulko-
apäin vain sisäänkäyntiin tarkoitetulla avaimella.

Oven lukitseminen sisäpuolelta
•  Aseta ovenkahva j n. 45°:n kulmaan ylöspäin (ks. kuva).

Ovenkahva lukkoasennossa

Hyönteissuoja

Sisäänkäynnin ja takaluukun hyönteissuojaverhot 
viedään haluttuun asentoon sulkemalla ne kuten taval-
liset verhot. Avaa verhot vetämällä molemmat puolet 
varovasti lähtöasentoon.

Hyönteissuoja sisäänkäyntiin

1

Hyönteissuojan saa vetää kiinni vain oven ollessa auki, 
jotta pakoreitti on hätätilanteessa käytettävissä ja jotta 
vältetään vauriot sekä sisäänkäynnissä että hyönteis-
suojassa.

Sulje ovi uudelleen vasta, kun hyönteissuoja on vedetty 
takaisin lähtöasentoon!
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Kaksiosaisen takaluukun ulkopuoli

Ylemmän luukun ja alemman oven voi avata ja sulkea 
vain sisältä.

Kaksiosainen takaluukku

Luukku puoliksi 
auki

Luukku kokonaan auki

Kaksiosaisen takaluukun sisäpuoli
Ylemmän luukun avaaminen
•  Paina kahvoja j alaspäin ja käännä luukku ulospäin ylös.

Ylemmän luukun sulkeminen
•  Vedä luukku takaisin puitteisiin ja vedä sitä sisäänpäin, kunnes se 

loksahtaa selvästi kiinni. 

Alemman luukun avaaminen
•  Käännä kääntöhakaset k kohtisuoraan asentoon ja käännä luuk-

ku oikealle auki.

Alemman luukun sulkeminen
•  Vedä luukku takaisin puitteisiin ja käännä kääntöhakaset k vaa-

kasuoraan asentoon. 

Tapaturmavaara! Koska takaluukku sijaitsee korkealla 
matkailuvaunussa, sitä ei ole tarkoitettu matkailuvaunuun 
nousemiseen eikä sieltä poistumiseen!

1

2

Kaksiosaisen takaluukun sisäpuoli

Huolehdi ennen luukkujen sulkemista siitä, etteivät ver-
hot jää tiivisteiden väliin. 
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Ovien ja luukkujen kiinnikkeet
Ulko-ovi ja takaluukun alempi osa voidaan kiinnittää matkailuvaunun 
ulkoseinään kiinnikkeillä.

Kiinnittäminen
• Avaa ovi/luukku kokonaan.
•  Paina oveen/luukkuun kiinnitetty nokka matkailuvaunun ulko-

seinässä olevaan vastakappaleeseen.
  Tarkista, että nokka napsahtaa kunnolla paikalleen.

Kiinnikkeen irrottaminen
• Vedä nokka irti vastakappaleesta.

Kiinnike ja vastakappale

Ovet ja luukut on aina suljettava ennen liikkeellelähtöä.

Suojukset

Suojukset peittävät vesi- ja sähköliitännät, esimerkiksi:

Suojus

Avaaminen
• Tartu suojukseen alareunasta ja käännä se ylös auki.

Sulkeminen
• Tartu luukkuun reunasta ja paina kiinni, kunnes se loksahtaa pai-

kalleen.

Eri osien käyttöohjeet ovat luvuissa, joissa käsitellään vettä (luku 8) ja 
sähkölaitteita (luku 7).

Suojusten on ajon aikana oltava tiukasti kiinni.

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

CEE-ulkopistorasia
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Nurkkatukien ylös
•  Kierrä nurkkatuet kammen avulla takaisinvaakasuoraan asentoon.

Tukijalan kampi on sijoitettu vaatekaappiin tai vetoaisan säilytyslaa-
tikkoon*.

5.3 Nurkkatuet  
Nurkkatuet sijaitsevat matkailuvaunun alla etu- jatakaosassa.

Nurkkatukien käyttö
•  Pysäköi ajoneuvo mahdollisimman tasaiselle alustalle.
•  Jos maaperä on pehmeä, aseta nurkkatukien alle sopiva alusta, jotta 

matkailuvaunu ei uppoa maahan.
•  Aseta kampi kuusikantaan ja käännä tukijalat ulos.

Nurkkatukia saa käyttää vain tuentaan, ei vaunun suo-
ristamiseen tai nostoon.

Kierrä tukijalat aina ylös ennen ajoa!

Tuettu matkailuvaunu

Tukijalkojen kääntäminen ulos ja sisään

5.4 Katto Älä astu BEACHYn katolle!

5.5 Aurinkopurjeen ura
Aurinkopurjeen uranauhan voi pujottaa vaunun molemmilla puolilla 
sekä keulassa että perässä etuteltan uraan.

Kisko aurinkopurjeen pujottamista varten

"BEACHY"-aurinkopurje

• Aurinkopurje on aurinkosuoja, ei joka sään suoja.
• Ennen liikkeellelähtöä aurinkopurje on aina pakattava 

kokoon ja lukittava paikalleen.

Pyöräkotelon suojuksessa on ura rengassuojan kiinnittämistä varten 
(tuulisuoja ei kuulu toimitukseen).
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Valmistussarjassa ”BEACHY” pyörätelineen voi asentaa vetoaisaan.

5.6 Polkupyöräteline*

Vetoaisaan asennettava pyöräteline 

Lue ennen käyttöä pyörätelineiden erilliset käyttöohjeet.

Ennen ensimmäistä ajoa kannattaa tehdä muutama harjoi-
tuskierros, jotta mittasuhteet tulevat tutuiksi.

Vetoaisaan asennettava pyöräteline 

Tarkista aina polkupyörien kuormauksen jälkeen aisapaino 
ja säädä sitä tarvittaessa (katso myös kohta 3.3 Kuormaus).

Ota huomioon, että vetoaisaan asennettavan pyöräteli-
neen suurin sallittu kokonaiskuorma on 60 kg. Yksittäinen 
polkupyörä ei saa painaa enempää kuin 30 kg. 

Pysäköitäessä ja kaarreajossa on huolehdittava riittävän 
suuresta kulmasta, sillä rakenteelliset syyt voivat muuten 
aiheuttaa polkupyörä(telinee)n ja vetoauton tahattoman 
osumisen toisiinsa.

Ajon aikana jokaisen polkupyörän on oltava tiukasti kiinnitettynä hih-
noilla k etu- ja takapyörästä. Runko kiinnitetään lisävarusteina toimi-
tettavilla kiinnikkeillä. Ajon aikana lukitusmekanismien l on oltava 
kiinni. Kun matkailuvaunu seisoo paikallaan, kaaren j voi kääntää 
alas. Tätä varten lukitusmekanismit l on avattava.

Auki

Kiinni
Hihnat ja lukitukset

1

2
3
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6.1 Ovien ja laatikoiden avaaminen ja sulkeminen

Vaatehuone/Porta Potti*
•	 Ovi	avataan	ja	suljetaan	painamalla	kahvaa	alaspäin.	

Ovenkahva

Kulmakeittiön karusellikaappi

Kaappi	ja	laatikko	lukitaan	kiinni	erillisillä	painonupeilla	j.

Avaaminen
•	 Paina	painonuppia	j	niin,	että	nuppi	ponnahtaa	ylös.
•		Vedä	painonupista,	kunnes	laatikko	työntyy	esiin	tai	ovi	on	auki.

Sulkeminen
•	 Työnnä	laatikko	kiinni	painonupista	tai	sulje	ovi	painonupista.
•		Paina	painonuppia	j	niin,	että	se	lukittuu	paikalleen	ja	laatikko	tai	
ovi	pysyy	kiinni.

Painonuppi keittiön kaapissa ja laatikossa

1

Yläsäilytyslokerot asuintila/keittiö

Avaaminen
•	 Irrota	kuminauhat	alareunan	koukuista.	Laita	esineet	paikalleen	
tai	ota	ne	lokerosta.

Sulkeminen
•	 Kiinnitä	kuminauhat	alareunan	koukkuihin.		

Yläsäilytyslokerot keittiö

Sijoita	yläsäilytyslokeroihin	ainoastaan	kevyitä	esineitä.

Tapaturmavaara! Älä	anna	kuminauhojen	paukahtaa	auki.
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6.2 Klaffipöytä
Klaffipöytä

Laskeminen
•	 Irrota	kiinnikkeet	ja	taita	jalat	sisäänpäin	kasaan.

Klaffipöytä

6.3 Istuinryhmä ja makuutila

Muuntamisen valmistelu
•	 Taita	molemmat	klaffipöydät	j	kasaan	(ks. luku 6.2 Pöydät).

Istuinryhmä	voidaan	muuntaa	mukaviksi	vuoteiksi.

Istuinryhmän muuntaminen

2

1

3 4

•	 Aseta	tukilevy	k	levennykseksi	penkkien	väliin.
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3

4

•	 Aseta	sivuttaiset	selkäpehmusteet	l	patjoiksi	vuoteiden	leven-
nysosaan.

•	 Aseta	 sivuttaiset	 selkäpehmusteet	m 	 pehmusteeksi	 patjojen	
päälle.

6.4 Pehmusteiden muuntaminen

Älä	aseta	vuoteita	kootessasi	pehmusteita	suoraan	pöy-
dän	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.

1

•	 Aseta	molemmat	kasaan	taitetut	klaffipöydät	j	levennykseksi	
penkkien	väliin.
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Ikkunat	eivät	saa	olla	auki	ajon	aikana.	Älä	koskaan	käytä	
jäänpoistosuihketta	tai	jääraappaa	matkailuvaunun	ikku-
noihin.

Kiinni Tuuletus

Ikkunasalvat	voidaan	lukita	tuuletusta	varten	myös	
väliasentoon.	

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

6.5 Ikkunat

Portaittain aukeavat ikkunat

Avaaminen
•	 Käännä	kaikkia	ikkunasalpoja	k	90°.
•		Paina	ikkunaa	salvasta	ulospäin,	kunnes	kuulet	napsahduksen.	
Ikkuna	jää	automaattisesti	tähän	asentoon.	Voit	valita	useasta	
asennosta.

Sulkeminen
•	 Nosta	ikkunaa	hieman,	jotta	aukipitosalpa	vapautuu.
•	 Vedä	ikkuna	kiinni.
•	 Käännä	kaikki	ikkunasalvat	k	alkuasentoon	niin,	että	ne	asettu-
vat	kiinnikkeisiin	ja	vetävät	ruudun	kiinni	tiivisteeseen.

	

Salpaa

1

2

Rakenteesta	riippuen	ikkunassa	on	yksi	tai	useampia	ikku-
nasalpoja,	joissa	on	lukituspainikkeetj.J	otta	voit	avata	
nämä	ikkunasalvat,	sinun	on	painettava	lukituspainikkeita	
j.	Ajoneuvoon	on	asennettu	erilaisia	ikkunakiinnikkeitä.

Huolehdi	ennen	ikkunoiden	sulkemista	siitä,	etteivät	
verhot	jää	tiivisteiden	väliin.
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Suuri kattoluukku

1

Suuri kattoluukku

Kontrolliraita 

Huolehdi	ennen	luukun	avaamista	siitä,	että	luukun	
yläpuolella	on	tilaa.	Luukun	suurin	mahdollinen	avautu-
miskulma	on	60°.

Avaaminen
•	 Käännä	 kampea	 vastapäivään,	 kunnes	 luukku	 on	 kiinni	 ja	 tun-

net	vastuksen.	Luukun	ollessa	suljettu	kammen	voi	taas	kääntää	
kampitaskuun.	Jotta	 luukku	on	varmasti	 lukittu,	kampi	on	oltava	
käännettynä	kampitaskuun.

Sulkeminen
•	 Vie	kätesi	kampitaskun	aukkoon	ja	käännä	kampi	käyttöasentoon.	

Kontrolliraita	j	tulee	näkyviin,	kun	luukku	on	kiinni.	Veivaa	kam-
pea	 enää	 sen	 verran,	 että	 voit	 kääntää	 sen	 kampitaskuun.	 Kun	
suurin	mahdollinen	avautumiskulma	on	saavutettu,	tunnet	selvän	
vastuksen.

6.6 Kattoluukut Turvaohjeita

•		Älä	avaa	kattoikkunoita	kovalla	tuulella/rankassa	ve-
sisateessa/raesateessa	tms.	tai	ulkolämpötilan	ollessa	
alle	–20°C.

•	Älä	avaa	kattoluukkuja	pakkasella	tai	lumisateen	jäl-
keen	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.

•		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	matkailuvaunu	on	pidempään	käyttämättä,	jätä	
rullaverhot	kokonaan	auki.

•		Pakkoilmanvaihtoaukkojen	on	oltava	aina	auki.	Älä	
koskaan	sulje	tai	peitä	pakkoilmanvaihtoaukkoja!
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7. Sähköjärjestelmä

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

Huomioitavaa:

7.1 Turvaohjeet

• Sähköjärjestelmän turvaohje- ja varoituskylttejä ei saa 
poistaa.

• Kiinteiden sähkölaitteiden, kuten sulakekeskusten, 
virtalähteiden jne. asennustiloja ei saa käyttää lisäva-
rastotiloina.

• Tupakointi ja avotuli sähköjärjestelmän tarkastamisen 
yhteydessä on kielletty.

• Ajoneuvon sähköjärjestelmän asiaton käsittely 
 saattaa vaarantaa oman ja muiden ihmisten hengen.
• Matkailuvaunua ei vakiomallisena ole tarkoitettu si-

säiseen akkusyöttöön (omavaraisuuskäyttöön). Käytä 
liittäessäsi ajoneuvoa ulkoiseen 230V:n verkkoon 
ainoastaan säänkestävää, kolmijohtimista jatkojohtoa, 
CEE-pistoketta ja jatkopistorasiaa.

• Jotta 12V:n sähkölaitteita (esim. kylmälaatikkoa) void-
aan käyttää turvallisesti ajon aikana, on varmistettava, 
että vetoajoneuvosta saadaan riittävästi jännitettä. 
Joidenkin vetoautojen kohdalla voi käydä niin, että 
ajoneuvon akunhallinta kytkee sähkölaitteita pois 
päältä suojatakseen akkua. Ota asiasta selvää veto-
auton valmistajalta.

Ohjeita ja tarkastussuosituksia

Tärkeää
• Sähkötekniikan asiantuntijan pitäisi tutkia ja tarkastaa matkailu-

vaunun sähköjärjestelmä mieluiten alle kolmen vuoden välein, ja 
jos matkailuvaunua käytetään usein, kerran vuodessa. Sähkö-asen-
tajan pitäisi laatia raportti järjestelmän kunnosta.

•  Muutoksia sähkölaitteisiin saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.
•  Tarvittaessa irrota akku verkosta ja kytke 230V:n verkko pois pääl-

tä ennen huoltotöiden aloittamista.

Akut* 
•  Noudata akkuvalmistajien käyttöohjeita.
•  Käynnistysakun happo on myrkyllistä ja syövyttävää. Vältä sen 

joutumista iholle ja silmiin.

230V:n automaattisulake, varustettu FI-kytkimellä
230V:n automaattisulake syöttää sähköä 230V:n laitteille ja 
suojaa niitä.
•  Katkaistaksesi 230 V:n virran koko laitteistosta käännä 230V:n 

automaattisulake asentoon "0" (OFF).

7.2 Sähköjärjestelmän osat
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Kolmen painikkeen 
ohjaustaulu 

Vuoteen/keittiön sivupaneeli(t)
•  Painamalla painiketta lyhyesti kytketään1

2 3

Makuutilan sivupaaneli

4 5

7.3 Sähköjärjestelmä

Matkailuvaunuun saadaan virtaa seuraavien liitäntöjen kautta:

-  230V:n verkkoliitäntä 50Hz.
-  Vetoauton kautta käytettäessä 13-napaista pistoketta (rajallinen 

toiminnan laajuus).

Sähkönsyöttö verkkoliitännän kautta

Matkailuvaunu on liitettävä verkkoon vaunun sivuseinään sijoitetun 
230V:n CEE-syöttöpistokkeen avulla.

CEE-ulkopistorasia

1

2

3

Numero Keittiön

Keittiön valaistus

Istuinryhmän valaistus

Kattovalaistus

4
5

Makuutilan sivupaneeli
•  Painamalla painiketta lyhyesti kytketään 

  istuinryhmän valaistus      

  kattovalaistus.

Vaatehuoneen sivupaneeli
•  Painamalla painiketta lyhyesti kytketään

  vaatehuoneen LED-valaistus.6

Vaatehuoneen sivupaneeli

6

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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Liitännän irrottaminen
•  Kytke automaattisulake lpois päältä painamalla vipu m alas.
•  Vedä CEE-pistoke k irti.
•  Paina suojusta j alas, kunnes se loksahtaa paikalleen.

Automaattisulake, varustettu FI-suojakytkimellä

Käytä ainoastaan CEE-standardin mukaisia pistokkeita 
ja kaapeleita.

230 V:n syöttöpistoke liitetty

Irrota matkailuvaunu aina ensin vetoautosta, ennen 
kuin yhdistät sen 230 V:n verkkoliitäntään.

Liitäntä
•  Kytke irti liitäntä vetoautoon (13-napainen pistoke).
•  Kytke automaattisulake lpois päältä painamalla vipu m alas.
•  Tartu CEE-ulkopistorasian suojuksen alaosaan j ja käännä se ylös.
• Avaa CEE-liitäntäpistokkeen kantta 90° ylöspäin  (katso luku 5.2 

Suojukset).
•  Työnnä pistoke k pistorasiaan niin, että se loksahtaa paikalleen.
•  Kytke automaattisulake ltaas päälle.

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.

Jos verkkokäytössä käytetään kaapelikelaa, se on eh-
dottomasti kierrettävä täysin auki induktion aiheutta-
man lämpenemisen ja mahdollisen tulipalon välttämi-
seksi (Mikäli käytössä ei ole ylikuumenemissuojaa).

230V:n sähköjärjestelmän suojaus 

230 V:n järjestelmä on suojattu kaksinapaisella 13 A:n automaattisu-
lakkeella l, joka sijaitsee keittiölaatikon alla olevassa säilytystilassa.

4

3

1

2
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FI-suojakytkin ja testauspainike

• Matkailuvaunun 230V:n verkko on tarkoitettu 2300W:n kokonai-
sottoteholle. Kun verkkoon liitetään lisälaitteita, kuten esimerkik-
si vedenkeitin, on huomioitava, ettei tätä tehoa saa ylittää, ottaen 
huomioon käytössä olevat laitteet, kuten kylmälaatikko, lämmin-
vesivaraaja jne.

FI-suojakytkin

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

Sähköjärjestelmän käyttöönoton jälkeen FI-suojakytkimen toiminta 
on tarkastettava. Virtaa saavan ja päälle kytketyn kytkimen j - 
asennossa I-ON – on lauettava, kun painat Test-nappia k. Vipu m 
napsahtaa alas, ja se on onnistuneen tarkistuksen jälkeen kytkettävä 
takaisin "päällä"-asentoon.

FI-suojakytkintä ei saa ryhtyä korjaamaan. 

FI-suojakytkin ei anna suojaa sähköiskun vaaroilta.

Se ei estä mahdollisia sähköstä johtuvia tapaturmia.

FI-kytkimen (30 mA:n vikavirta) laukaisuaika on alle 0,1 s. 

Tämä testi on tehtävä vähintään kerran kuussa, jotta FI-suojakytkimen 
moitteeton toiminta on taattu vian sattuessa.

Kaikkien verkkovirtaa saavien laitteiden säädöt nollaan-
tuvat ja palaavat tehtaalla tehtyihin asetuksiin, kun FI-
suojakytkin laukeaa (myös testin yhteydessä).

Jos laukaisun aiheutti automaattisulake (testitoiminnon ulkopuolel-
la), 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 sähkö-
tekniikan asiantuntijan on tarkastettava ja mahdollisesti korjattava ne.

Päälle kytkemisen toistaminen on hyödytöntä. Auto-
maattisulake laukeaa, vaikka vivusta pidettäisiin kiinni.

1

2
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Vetoauton akkuvirran käyttö

Ajon aikana vetoauton akku hoitaa 12V:n laitteiden virransyötön, jos 
vetoauton 13-napaisen pistokejärjestelmän kosketin 9 on kytketty.

Keskeytä 12V:n jännitteen syöttö (vaunun ollessa kytkettynä vetoa-
joneuvoon) pitempien taukojen ajaksi, jottei ajoneuvon akku tyhjene.

Kylmälaatikko toimii 12V:n käytöllä ainoastaan vetoauton moottorin 
ollessa käynnissä. 13-napaisen pistokkeen koskettimet 10 ja 11

Kytke vetoauton sähköjärjestelmä aina irti matkailuvau-
nusta ennen pienjännitesyötön kytkemistä vaunuun.

13-napainen pistoke

13-napaisen pistokkeen kytkentäkaavio 

ISO 11446 -standardin mukaiset koskettimet 
13-napaisessa pistokkeessa 

Koske-
tinnasta

Johtimen 
väri

Läpimitta Toiminto

1 keltainen 1,5 Vilkku vasen

2 sininen 1,5 Takasumuvalo

3 valkoinen 2,5 Maa koskettimille 1-8

4 vihreä 1,5 Vilkku oikea

5 ruskea 1,5 Perävalo, äärivalo, 
oikeanpuoleinen 
rekisterikilpivalo

6 punainen 1,5 Jarruvalo

7 musta 1,5 Perävalo, äärivalo, 
vasemmanpuoleinen 

rekisterikilpivalo

8 vaaleanpunainen 1,5 Peruutusvalo

9 oranssi 2,5 Virransyöttö (jatkuva plussyöttö)

10 tummanharmaa 2,5 Sytytyskytkin tai 
latausgeneraattorin ohjaama 

virransyöttöjohto

11 valko-musta 2,5 Maa vain koskettimelle 10

12 vaaleanharmaa 1,5 Maapiiri koodauksena 
kytketylle vaunulle, 

liitos koskettimesta 3 (maa)

13 valko-punainen 2,5 Maa vain koskettimelle 9
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7.4 Matkailuvaunun verkko

Sulakejärjestys
Yksittäisten sisäisten virtapiirien sulakkeet on sijoitettu valonsäätö-
moduuliin. Sulakejärjestys on seuraava (vasemmalta oikealle):

Joidenkin mallien kohdalla järjestyksessä voi olla pieniä 
eroja.

Vaihda vialliset sulakkeet vain, jos vian aiheuttaja on 
tiedossa ja korjattu.

USB-latauspistorasia
Liitäntä j soveltuu ainoastaan sellaisten laitteiden lataamiseen, joissa 
on USB-valmius.

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

Ajoneuvon sisätilan pistorasiat

Sisätilan pistorasiat

Sisätiloissa olevia pistorasioita ei saa käyttää ajoneu-
von ulkopuolella käytettäviä laitteita varten.

Virtapiiri j  (5A)
Virtapiiri k  (15A)
Virtapiiri l  (15A)

1

Vaihtokytkentä akkukäytöstä verkkokäyttöön tapahtuu automaattisesti 
heti, kun verkkoliitäntä on tehty. Virransyöttöyksikkö muuttaa muun-
timen avulla ulkoisen verkkojännitteen 12 V:n laitteiden käytettäväksi. 
Matkailuvaunun kaikki valaisimet ovat 12 voltin valaisimia.
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7.5 Kosketinkaavio Valonsäätöjärjestelmä

41+  +     -   -

9 und 13 vom Kfz
oder Verbindung zum 

Laderegler
Anschluss Batterie bei 

12V Autark

Si
ch

er
un

g 
5A

Si
ch

er
un

g 
15

A

Si
ch

er
un

g 
15

A

Stromversorgung 
Masse

2
Stromversorgung 

Plus

140 39 38
+  - +  - +  -

Taster 1 
Ausgang
 1/2/3

Taster 2
Ausgang
4/ 5/ 6

Taster 3
Ausgang
2/ 6 /3

S40
Kfz 10/11

Zündungs- Plus 

S38 zum Laderegler Eingang 
E1 Ladestrom

Nur bei 12V Autark 
Sicherung 1 bei der 
Stromversorgung

S39 zum Laderegler
RE+ 

( 12V/Autark)

Dauerplus
Wasser- 
Pumpe

6061
Dauerplus 

USB 
Stecksose

626364
Dauerplus 

USB 
Steckdose

Dauerplus 
12V 

Steckdose
Dauerplus

Anschluss Programmiergerät

1 2 3 4 5 6
Ambiente LED 

Sitzgruppe
Beleuchtung 

Küche
Beleuchtung 
Kleiderschr.Deckenleuchte Frei (Vorzeltleuchte)

Z.Zt. Frei

S 37

S 37 
Potential-
ausgleich

9 ja 13 vetoautosta tai
liitäntä latauksensäätimeen

Akkuliitäntä omavaraisuusjärj. / 12V

S38 latauksensäätimeen
Tulo1 Latausvirta

(vain omavarainen / 12V)

Massa 
virransyöttö

Plus 
virransyöttö

Su
la

ke
 5

A

Su
la

ke
 1

5A

Su
la

ke
 1

5A

S39 latauksensäätimeen 
säätöelektroniikka + 
(12 V / omavarainen)

S40 10/11auton virtalukon 
plusjännitteestä

Liitäntä 
ohjelmointilaite

Painike 3 
Lähtö

Painike 2 
Lähtö

Painike 1 
Lähtö

S 37 
Potentiaa-
lintasaus

Keittiön 
valaistus

Ambiente-
LED istuin-

ryhmä
Kattova-

laisin vapaa
Vaatekaapin 

valaistus
(Etuteltan 
valo) nyt 

vapaa
Jatkuva 

plussyöttö
Jatkuva 

plussyöttö 
12 V:n 

pistorasia

Jatkuva 
plussyöttö 
USB-pisto-

rasia

Jatkuva 
plussyöttö 
USB-pisto-

rasia

Jatkuva 
plussyöttö 

vesipumppu
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8.1 Yleistä

Uppopumppu

8.2 Vesihuolto
Vesijärjestelmän toiminta

Keittiöön saadaan puhdasta vettä uppopumpun avulla. Uppopumppu 
toimii sähköisesti:
- Kun matkailuvaunu kytketään pistokkeella
 vetoauton 12 V:n akkuun
-  Kun matkailuvaunu kytketään muuntajan
 kautta 230 V:n verkkovirtaan

•  Elintarvikkeita käsiteltäessä on aina käytettävä juo-
mavedeksi kelpaavaa vettä. Tämä pätee myös käsien 
pesuun ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa 
olevien tarvikkeiden puhdistukseen.

•  Moitteettoman vedenlaadun varmistamiseksi vesi pi-
täisi, jos mahdollista, ottaa suoraan julkisesta juoma-
vesiverkosta. Ota etukäteen selvää paikallisen veden 
laadusta.

•  Puutarhaletkuja, kastelukannuja ja vastaavanlaisia 
juomavedelle sopimattomia materiaaleja ei pidä mis-
sään tapauksessa käyttää vaunun vesijärjestelmän 
täyttämiseen.

•  Kun matkailuvaunu 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 tarkoituk-
seen soveltuvilla ja hyväksytyillä aineilla.

On suositeltavaa arvioida järjestelmään otettu vesi 
ennen käyttöä erittäin kriittisesti.

Uppopumpun suhteen huomioitavaa
•  Uppopumppu soveltuu käytettäväksi vain vedelle.
•  Uppopumppu kestää lyhytaikaisesti enintään 60 °C:n lämpötiloja.
•  Kuivakäyttöä on vältettävä.
• Pumppu on suojattava jäätymiseltä.
•  Voimakkaat iskut ja kolhut sekä hyvin likainen vesi saattavat rikkoa 

pumpun.

Uppopumppua ei tarvitse huoltaa. 

Uppopumppu kytkeytyy automaattisesti päälle, kun 
vesihanat avataan.
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Puhdasvesikanisteri

Puhdasvesikanisteri sijaitsee keittiön alakaapissa, ja sen tilavuus on 
13 litraa.

Puhdasvesikanisteri täytetään sinisen huoltokannen kautta.

Tarkista sininen huoltokansi säännöllisesti, sillä se voi 
löystyä, kun puhdasvesikanisteria täytetään usein.

Puhdasvesikanisteri

Älä koskaan päästä vesikiertoon jäänestoaineita tai 
muita kemikaaleja. Myrkytysvaara! 

Tyhjennä jätevesikanisteri ainoastaan erikseen tarkoi-
tukseen varatuissa tyhjennyspaikoissa, älä koskaan lu-
onnossa! Tyhjennyspisteitä on tavallisesti moottoritei-
den levähdyspaikoilla, leirintäalueilla ja huoltoasemilla.

Keittiöpisteen tiskiallas

Tarvittaessa tiskialtaan siivilän j voi irrottaa kiertämällä ruuvin k 
auki.

Kun asetat ja kiinnität siivilän j uudestaan altaaseen, ota ehdotto-
masti huomioon suurin sallittu kiristysmomentti.

Tiskialtaan siivilän kiinnitysruuvin suurin sallittu kiris-
tysmomentti on 1 Nm. Jos ruuvia kiristetään voimak-
kaammin, siivilä voi vuotaa tai vaurioitua. 

Älä koskaan laske kiehuvaa vettä pesualtaiden viemärei-
hin. Se voi johtaa vaurioihin ja vuotoihin jätevesijärjestel-
mässä. Laske mukana aina kylmää vettä.

Tiskiallas

Siivilä

1
2
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8.3 WC

Älä lisää WC:n lisäaineita suoraan sulkulevyn kautta, 
sillä se voi vahingoittaa jätesäiliön huulitiivistettä. Täytä 
jätesäiliö ainoastaan kaatonokan kautta.
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Siirrettävä WC-istuin koostuu kahdesta irrotettavasta osasta: huuhte-
luvesisäiliöstä ja jätesäiliöstä.

Ennen WC-istuimen käyttöä molempiin säiliöihin on lisät-
tävä WC:n lisäaineita (mikäli saatavilla).

1 2

3 4

5

6 7

8 9

5

WC:n jätesäiliön esikäsittely

• Irrota säiliöt toisistaan      .
•  Irrota korkki kaatonokasta sen osoittaessa ylöspäin      .
•  Lisää jätesäiliöön oikea määrä siihen tarkoitettua WC:n lisäainetta       
• Lisää jätesäiliöön oikea määrä vettä niin, että säiliön pohja peittyy      .
•  Kiinnitä korkki       .      

1
2

3
4

5

Huuhteluvesisäiliön esikäsittely

• Liitä säiliöt yhteen       .
•  Irrota vedentäyttökorkki      .
•  Asenna vedentäyttösovitin       .
•  Lisää huuhteluvesisäiliöön oikea määrä siihen tarkoitettua WC:n 

lisäainetta (mikäli saatavilla) ja täytä huuhteluvesisäiliö puhtaalla 
vedellä       .

•  Kiinnitä korkki       .

6
7

8

 9
5

Kannettava WC  Porta Potti*
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Kiinteän WC:n käyttäminen

Jos säiliöön muodostunutta lämpöä tai painetta on poistettava tai 
haluat estää loiskumisen, sulje kansi ja avaa ja sulje sulkulevy kerran.

Sulje sulkulevy aina kokonaan käytön jälkeen.
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Älä käytä tavallista WC-paperia, koska se voi aiheuttaa 
tukoksen.

WC:ssä on säilytystila yhdelle WC-paperirullalle.

Matkailuvaunun tai matkailuauton vesivahinkojen vält-
tämiseksi

– WC:n jätesäiliö saa ajon aikana olla enintään 3/4 täyn-
nä. Muuten se voi vuotaa ilmanvaihtojärjestelmän 
kautta.

– WC-altaassa ei ajon aikana saa olla vettä.
– huuhteluvesisäiliö ei saa olla liian täynnä ajon aikana.

Thetford suosittelee matkustamista huuhteluvesisäili-
ön ollessa tyhjä tai korkeintaan puoliväliin asti täynnä.

WC-istuin kestää enintään 120¦kg:n painon. Varmista, 
että paino ei ylitä enimmäisrajaa.

18 19

Thetford is not responsible for printing errors and reserves the right to make changes to product speci�cations without notice.

1592

04

07

10

06

09

12

05

08

11

01 0302

3

13

16 18

20

1514

17

19 2120

Sulkulevyn avaaminen

WC:tä voidaan käyttää sulkulevyn ollessa auki tai kiinni. 

• Avaa sulkulevy vetämällä sulkulevyn käsiosasta       /       .18 19

WC:n huuhtelu

Huuhtelun saa toimimaan tehokkaimmin käyttämällä manuaalista 
pumppua ja kolmea tai neljää lyhyttä huuhtelua       .20
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WC:n jätesäiliön tyhjentäminen

Jätesäiliö on tyhjennettävä, kun pinnankorkeuden osoitin muuttuu 
punaiseksi.

Tyhjennys on sallittua ainoastaan asianmukaisessa jätteen-
käsittelypaikassa.

Vedentäyttökorkissa on pieni ilmaaukko huuhteluvesi-
säiliön ilmausta ja tuuletusta varten. Puhdas vesi pääsee 
läpi, kun WC nostetaan tai asetetaan tietyssä kulmassa 
olevaan asentoon.

Thetford is not responsible for printing errors and reserves the right to make changes to product speci�cations without notice.
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Älä päästä jätesäiliötä liian täyteen.
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• Irrota säiliöt toisistaan       .
•  Vie jätesäiliö asianmukaiseen jätteenkäsittelypaikkaan.
•  Irrota korkki kaatonokasta sen osoittaessa ylöspäin       .
•  Pidä ilmauspainiketta painettuna peukalolla samalla, kun kaatonok-

ka osoittaa alaspäin, niin jätesäiliö tyhjenee loiskumatta        .
•  Huuhtele säiliö         /       /     .
•  Liitä säiliöt yhteen       .

1

2

13
14 15 16

6

Huuhteluvesisäiliön tyhjentäminen

Tyhjennä huuhteluvesisäiliö kokonaan ainoastaan silloin, kun WC:n 
käytössä on tiedossa pitkä tauko.

• Irrota vedentäyttökorkki       .
• Tyhjennä huuhteluvesisäiliö vedentäyttöaukon kautta       .
•  Huuhtele WC:tä, kunnes se ei pumppaa enää vettä        .

7
17

20
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9.1 Yleistä Tässä luvussa saat Hobby matkailuvaunun kiinteisiin laitteisiin liitty-
viä ohjeita. Ohjeet koskevat ainoastaan laitteiden käyttöä. 

Kuvailtujen laitteiden kohdalla on osittain kyse erikoisvarusteista.

Lisätietoja yksittäisistä kiinteistä laitteista saat erillisistä käyttöohjei-
sta, jotka toimitetaan ajoneuvon mukana sinisessä palvelulaukussa.

 Kiinteitä laitteita saavat korjata ainoastaan ammattitai-
toiset henkilöt. 

Huolto- ja korjaustöissä saa käyttää ainoastaan laitteen 
valmistajan alkuperäisiä varaosia.

Jokainen muutos kiinteisiin laitteisiin samoin kuin käyt-
töohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa takuun 
sekä vahingonkorvausoikeuksien raukeamiseen. Lisäksi 
raukeaa laitteen tyyppihyväksyntä ja joissakin maissa 
samalla myös ajoneuvon tyyppihyväksyntä.

Sähkölaitteiden käytön osalta tutustu ohjeisiin 
kappaleessa 7.

9.2 Dometic-kylmälaatikko

Kylmälaatikko Dometic

Kompressoritoiminnossa kylmälaite sopii elintarvikkeiden jäähdyttä-
miseen ja pakastamiseen. Lämpösähkötoiminnossa kylmälaite sopii 
ainoastaan elintarvikkeiden jäähdyttämiseen.
Laite on tarkoitettu käyttöön:

•  matkailuvaunun verkon 12 V:n pistorasian kautta (ks. jännitetiedot 
tyyppikilvestä)

•  230V-vaihtovirtaverkkoon

Laitetta ei saa asettaa alttiiksi sateelle.

Tutustu ennen käyttöönottoa valmistajan erilliseen 
käyttöohjeeseen.
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12V:n käyttö (lämpösähkötoiminto)
12 V:n käyttö on mahdollista vain ajon aikana moottorin ollessa käyn-
nissä. Taukojen ja pidempien pysähdysten ajaksi on 12 V:n käyttö 
kytkettävä pois päältä ja valittava tarvittaessa toinen käyttötapa.

• Liitä 12 V:n liitoskaapeli j matkailuvaunun 12 V:n pistorasiaan.

Kylmälaite alkaa jäähdyttää sisätilaansa.

• Jos otat kylmälaitteen pois käytöstä:
 – Irrota liitäntäpistoke.
 – Liitäntäjohto voidaan kiertää säilytystä varten laitteen takapuo- 

   lella olevien pidikkeiden ympärille.

230V:n käyttö (kompressoritoiminto)
• Liitä 230V-liitäntäjohto 230V-vaihtovirtaverkkoon k.
• Avaa termostaatin l kansi painamalla.

Irrota kylmälaite akusta, kun moottori seisoo, muuten 
akku purkautuu.

• Käännä termostaattia l myötäpäivään haluamaasi kohtaan.

Kansi sulkeutuu, kun painat sitä uudelleen.

Mitä pidemmälle termotaatti käännetään merkinnän 
”MAX” suuntaan, sitä matalampi jäähdytyslämpötila on.

Kylmälaite alkaa jäähdyttää sisätilaansa.

• Jos otat kylmälaitteen pois käytöstä:
 – Käännä termostaattia l vastapäivään kohtaan ”0”.
 – Irrota liitäntäpistoke.
 – Liitäntäjohto voidaan kiertää säilytystä varten laitteen 
    takapuolella olevien pidikkeiden ympärille.

0 MAXMIN

3

0 MAXMIN

2

1
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Lisävarusteet Lisävarusteiden käsittelyssä on noudatettava niiden valmistajien laa-
timia erillisiä käyttöohjeita, asennusohjeita ja kytkentäkaavioita. Ne 
toimitetaan huoltokassissa.

•  Jokainen matkailuvaunuun tehtaalta lähdön jälkeen tehtävä 
muutos voi vaarantaa ajokäyttäytymisen ja liikenneturvallisuuden.

•  Lisätarvikkeet, lisäosat, osien muutokset ja kiinteät osat, joita 
HOBBY ei ole hyväksynyt, voivat johtaa ajoneuvon vaurioitumi-
seen ja liikenneturvallisuuden heikentymiseen. Vaikka näille osille 
olisi olemassa asiantuntijan hyväksyvä lausunto tai tyyppihyväk-
syntätodistus, 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.

Alusta/Turvallisuus
Kevytmetallivanteet, mustat kiiltävät  0,0
Rihlalevykuvioinen vetoaisan suojus  3,5
Vararengas renkaantiivistyspakkauksen sijaan 
 (asennettu lattian alle)  26,0
Vakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus  5,7

Kokonaispainon lisääminen/vähentäminen 
Painoa lisää ilman teknis. muutoksia  0,0 

Kori
Polkupyöräteline vetoaisaan  10,0
Vetoaisan säilytyslaatikko (alumiininen 
 kuljetuslaatikko, sään- ja lämmönkestävä)  5,1
"BEACHY" aurinkopurje DWT sivuseinään  ei tiedossa

Varuste Paino [kg]

Asuintila
Säilytyslaatikko luonnonmateriaalista, taitettava, 
 sopii sivuseinän pieniin säilytyslokeroihin, 
 koko S, 2 kpl  ei tiedossa
Säilytyslaatikko luonnonmateriaalista, taitettava, 
 sopii ylähyllyjen säilytyslokeroihin, 
 koko M, 2 kpl  ei tiedossa
Säilytyslaatikko luonnonmateriaalista, taitettava, 
 sopii penkkien säilytyslokeroihin, 
 koko L, 2 kpl  ei tiedossa
Säilytyslaatikko luonnonmateriaalista, taitettava, 
 sopii sivuseinän suuriin säilytyslokeroihin, 
 koko XL, 2 kpl  ei tiedossa

Vaatehuone 
 Kannettava WC THETFORD Porta Potti 565P  19,9

Varuste    Paino [kg]    
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11.1 Huolto Huoltovälit
Matkailuvaunu ja sen varusteet on huollettava määrättyjä huoltovälejä 
noudattaen.

Huoltovälien suhteen huomioitavaa:
•  Anna HOBBY-kauppiaan huoltaa matkailuvaunusi viimeistään 12 

kuukautta rekisteröinnin jälkeen.
•  Teetä kaikki myöhemmät huollot HOBBY-kauppiaalla kerran 

vuodessa.
•  Huolla kaikki matkailuvaunuun asennetut laitteet niiden käyttö-

ohjeissa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti.

Hobbyn vapaaehtoisesti myöntämä matkailuauton tiivi-
yttä koskeva takuu on takuuehtojen mukaisesti (5 vuotta) 
voimassa vain, jos tiiviystarkastukset (maksulliset) on 
suoritettu asianmukaisesti. Tässä tarkoituksessa mat-
kailuauto on vietävä Hobby-jälleenmyyjän tarkastetta-
vaksi 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 palvelukump-
panin luo, että mahdollisten väärinymmärrysten välttä-
miseksi otat tähän yhteyttä ja tiedustelet, onko hänellä 
käytössä tarvittava kapasiteetti (esim. riittävä autonostin).

Voitelussa huomioitavaa
• Tarkasta ja voitele alustan liukupinnat ja laakerit säännöllisin 

välein.
• Öljyä varovasti liikkuvat osat, kuten käsijarruvivun ja työntöjarrun 

ohjausvivun tapit ja nivelet.
 Voitele työntöjarrun kotelon laakerit j 5 000 ajokilometrin välein.
• Tarkista ajoittain työntötangon laakereiden väljyys.
• Puhdista ja voitele kaikki liukupinnat ja laakerit säännöllisin välein.

Voitelu
Alustan liukupinnat ja laakerit on tarkastettava ja voideltava säännöl-
lisin välein. Vaikka matkailuvaunua käytettäisiinkin harvoin, on
suoritettava joka tapauksessa vuosihuolto.

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

Tärkeää: Vakautus-vetopää KS 25:n kitkaosia ei missään 
tapauksessa saa öljytä tai voidella.

Työntöjarrun kotelon laakerit Vetokytkin

1
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11.2 Vetolaitteet Vetoauton vetokuula
Sen tulisi olla oikean kokoinen, vahingoittumaton, puhdas ja rasvaton.
Dacromet-pinnoitettujen (mattahopeinen ruosteenestopinnoite) sekä 
lakattujen vetokuulien pinnoite on poistettava kokonaan ennen ensim-
mäistä ajoa hiekkapaperilla, karkeus 200 240. Tämän jälkeen vetokuula 
puhdistetaan esim. nitro-ohenteella tai spriillä.  Vetokuulan pinnan on 
oltava metallinkirkas. Näin pinnoitetta ei kerry kitkaosien pinnalle.
Vahingoittunut tai likainen vetokuula lisää kitkapalojen kulumista, 
rasvattu vetokuula pienentää huomattavasti vakautustehoa.

Kumijousiakseleita ei tarvitse huoltaa. 

Vaunun akseli(t) on varustettu kompaktilaakereilla. 
Rummun napa, kompaktilaakeri ja akselin mutterit muo-
dostavat suljetun kokonaisuuden. Laakereissa käytetään 
erikoisrasvaa, jonka ansiosta ne eivät tarvitse huoltoa.

Tarkempia ohjeita löydät oheisista akselin valmistajan 
toimittamista käyttöohjeista.

Vetokytkin
Pidä kuulan sisäpuoli puhtaana ja rasvattomana kitkapalojen ympäriltä. 
Jos kitkapalat likaantuvat, niiden pinta voidaan puhdistaa hiomapape-
rilla (karkeus 200-240).
Puhdista tämän jälkeen pinta puhdistusbensiinillä tai spriillä. Kaikki 
liikkuvat laakeripinnat ja tapit on voideltava kevyesti. Säännöllinen 
huolto ja hoito pidentävät KS 25 -vetopään kestoikää ja parantavat 
sen toimintaa ja turvallisuutta.

Vetokytkin

Uusien kitkaosien ihanteellinen vaimennusvaikutus saavu-
tetaan vasta tietyn ajoajan kuluttua.

Jos kitkaosat ovat kuluneet tai niihin on päässyt öljyä tai 
rasvaa, ne on vaihdettava vaimennuksen täyden tehon ja 
siten vaunun vakautuksen takaamiseksi uudelleen.
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1
Kitkapalan vaihto
Kitkaosien j vaihtaminen kulumisen tai öljyn tai rasvan takia on 
helppoa. KNOTT tarjoaa tarvittavan vaihtopakkauksen etummaista 
ja takimmaista kitkaosaa varten. 
  Tutustu valmistajan varaosapaketin yksityiskohtaisiin asennusohjeisiin. 

Ajomelu
Ajon aikana saattaa kuulua ääniä, joilla ei kuitenkaan ole vaikutusta 
vetopään vakautustehoon.

Ajomelun mahdollisia syitä:

1. Vetoauton vetokuulassa on Dacrometpinnoite.
2.  Sinkitty tai lakattu vetokuula vetoautossa.
3.  Vahingoittunut, ruosteinen tai likainen vetokuula vetoautossa.
4.  Likaantuneet tai kuluneet kitkaosat j vetokytkimessä.
5.  Vetotangon tai vetoputken kuivakäynti työntöjarrun holkeissa.

kohdissa 1., 2., 3. ja 4.
-  Katso kohdat ”Vetoajoneuvon vetokuula” ja ”Vetopää”.

Kohta 5
-  Voitele holkit voitelunipasta sekä irrota palje ja voitele vetotangon 

näkyvä osa.
-  Puhdista ja rasvaa irrotettava vetokuula lukitusmekanismin 

kohdalta (irrotettavan vetokuulan erillisen käyttöohjeen mukaan).

1

11.3 Jarrut Ensimmäinen määräaikaistarkastus

Jarrut on tarkastettava ensimmäisen kerran 500 km:n ajon jälkeen. 
Tarkastuksen tekevän valtuutetun korjaamon on dokumentoitava 
tarkastus KNOTT-huoltokäsikirjaan. Täytetty selvitys on edellytys 
mahdollisille takuuvaatimuksille, aivan kuten huollosta ja hoidosta 
annettujen ohjeiden noudattaminen.

Kitkaosien

Kaaviopiirros kitkaosista

Aja ensimmäiset 100 km jarrupalojen vaihdon jälkeen 
varovasti, sillä jarruteho ei ole vielä täysin normaali.

Käytä ainoastaan alkuperäisiä KNOTT-kitkaosia.

Ne on sovitettu täsmälleen vakautus-vetopäähän KS 25.

Muita kitkaosia käytettäessä vakautusvaikutusta ei ole, tai 
kuulan varsi saattaa vahingoittua.
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11.4 Takavalojen lamppujen vaihtaminen

Ennen kuin vaihdat lamppuja, irrota vaunu virtalähteestä!
Lamput voivat olla kuumia!
Älä päästä suojusten alle nesteitä (esim. sadevettä).

Rekisterikilpivalon vaihtaminen

• Kun haluat vaihtaa rekisterikilpivalon, kierrä ensimmäiseksi 
 ruuvit j irti.
• Irrota johdot ja yhdistä uuteen lamppuun.
• Kierrä ruuvit j taas kiinni.

Takavalojen lamppujen vaihtaminen 

k  Perävalo
l  Vilkku
m  Takasumuvalo

Takavalon

Takavalon sisäpuoli

Ole varovainen, jottei valaisin vaurioidu.

2

3 4

• Kun haluat vaihtaa takavalon hehkulamput, irrota suojuksen neljä 
ruuvia j. Vaihda rikkinäinen hehkulamppu ja kierrä ruuvit suo-
juksen kanssa taas kiinni.1

1

Rekisterikilpivalo
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11.5 Savuhälyttimen* huolto ja pariston vaihto

Huolto
Savuhälytinjärjestelmää ei tarvitse huoltaa. Poista silloin tällöin kan-
teen kertynyt pöly ja huolehdi siitä, etteivät esim. hyönteiset likaa 
tai varsinkaan peitä ilmarakoja. Tarvittaessa pyyhi laite noin 2 kertaa 
vuodessa kuivalla liinalla ja imuroi se ulkopuolelta.

Tutustu laitteen valmistajan käyttöohjeeseen.

Savuhälytin kiinni

 Testauspainike 

 Kolot kiinnikkeille 

 Paristo tyyppiä 9VDC 6F22 

 Kontaktipisteet

 Kiinnikkeet 

1

2

3

4

5

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 lok-

sahdettava kiinni pariston napoihin.
•  Aseta paristo savuhälyttimen paristolokeroon.
•  Aseta savuhälyttimen kansi kolojen kohdalta kiinnikkeisiin ja käännä 

varovasti myötäpäivään, kunnes kansi loksahtaa kiinni alustaan.

Savuhälytin auki

Testi
•  Paina testauspainiketta vähintään 4 sekuntia, kunnes kuuluu häly-

tys. 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.  
   

1

5 43

2
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11.6 Tuuletus Vaunun sisätilojen riittävä tuuletus on ehdoton edellytys miellyttävälle 
huoneilmalle. Erityisesti viileämpinä päivinä tai ajoneuvon oltua pi-
dempään 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 sisäilma-
sta. 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 rakenteel-
lisista seikoista tai liian vähäisestä tuulettamisesta.

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

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta välttääksesi tiivisty-
vän kosteuden aiheuttamia vaurioita. 

Korkea ilmankosteus voi johtaa peilien reunojen ruostu-
miseen. Kuivaa siksi tuuletuksen jälkeen mahdollisesti 
jäljellä olevat kosteat paikat liinalla ilman puhdistusai-
netta. Tuuletus on parasta hoitaa lyhyesti mutta tehok-
kaasti. 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.

Nukkuessaan ihminen erittää yhdessä yössä ihon ja hengitysilman kau-
tta 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.
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11.7 Hoito Hoito
• Puhdista muoviosat kuumalla vedellä (korkeintaan 60°C) ja miedolla 

astianpesuaineella. 
• Puhdista rasvaiset tai öljyiset pinnat spriillä.

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 liuo-
tinpitoisia ainesosia joutuu kosketuksiin edellä kuvailtujen muovien 
kanssa, pehmitteiden kulkeutumista muoviosiin ja siten osien haura-
stumista ei voida välttää.

Pese ajoneuvo ainoastaan tarkoitukseen varatuilla pesu-
paikoilla.

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

Käytä ainoastaan astianpesuainetta tai tavanomaisia 
puhdistusaineita ja tarkista aina puhdistusaineen sovel-
tuvuus käyttöohjeesta.

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.

Ulkopintojen puhdistuksessa huomioitavaa
•  Suihkuta irtolika pois kevyellä vesisuihkulla.
•  Pese ajoneuvo pehmeällä sienellä ja tavanomaisella puhdistusai-

neella.
•  Huuhtele vaunu runsaalla vedellä.
•  Kuivaa vaunu säämiskällä.
•  Anna vaunun seistä pesun jälkeen jonkin aikaa, jotta se kuivuu 

kunnolla.

Kuivaa valojen kehykset huolellisesti, sillä niihin kertyy 
helposti vettä.
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Tutustu painepesurin käyttöohjeeseen ennen matkailuvaunun pesua 
painepesurilla. 

Pidä painesuutin pesun aikana vähintään 70 cm:n päässä vaunusta.
 
Ota huomioon, että vesisuihku tulee puhdistussuuttimesta suurella pai-
neella. Painepesurin asiaton käyttö voi vahingoittaa matkailuvaunua. 

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, 
säilytystilojen luukkuihin, kaasunpoistoaukkoihin tai kattoluukkuihin.

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

valmistajan käyttöohjeita.

Pintojen kiillotus
•  Poikkeustapauksissa voit käsitellä haalistuneita maalipintoja hio-

valla kiillotusaineella. Suosittelemme kiillotustahnaa, joka ei sisällä 
liuottimia.

Kiillota vaunua hiovalla aineella vain harvoin ja poikkeu-
stapauksissa, sillä näin kiillottaessa poistetaan päällim-
mäinen maalikerros. Usein toistuva kiillotus kuluttaa siis 
pintaa.

Terva- ja pihkatahrat
•  Poista piki- ja pihkatahrat sekä muut orgaaniset tahrat puhdistus-

bensiinillä tai spriillä.

Vauriot
•  Korjauta vauriot välittömästi välttääksesi korroosion aiheuttamat 

lisävauriot. Voit korjauttaa vauriot Hobby-maahantuojasi avulla.

Älä käytä väkeviä liuottimia kuten esteri- tai ketonipitoisia 
tuotteita.

Pohja
Matkailuvaunun pohjassa on erikoispinnoite. Jos se vaurioituu, suo-
jakerros on uusittava välittömästi. Älä käsittele pinnoitettuja pintoja 
ruiskutusöljyllä.

Pesu painepesurilla

Ulkoseinien koristeet ovat teippauksia, ja saattavat 
irrota käytettäessä painepesuria.  
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Kattoluukut, ikkunat, peilit ja ovet
Ikkunaruudut tarvitsevat arkuutensa takia erityisen huolellista käsittelyä.

Hoito
•  Käsittele tiivisteet kevyesti talkilla.
•  Puhdista akryylilasiset ikkunaruudut vain märällä ja puhtaalla sienellä 

ja pehmeällä liinalla. Kuivana puhdistaminen saattaa
 naarmuttaa ruutuja.

Puhdista ikkunaruudut ainoastaan vedellä. Pyyhi peilit 
kuivalla pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistusaineita 
tai väkeviä ja aggressiivisia pesuaineita, jotka sisältävät 
pehmitteitä tai liuottimia! 

Pyyhi ikkunat kostella mikrokuituliinalla tai nahkaliinalla 
pyörivin liikkein.

Pyyhi peilit varovasti hieman kostutetulla mikrokuituli-
inalla vain, jos niissä on pinttyneitä tahroja. Älä käytä teriä 
ikkunaruutujen tai peilien puhdistamiseen!

Talkkia on myytävänä autotarvikeliikkeissä.

Katto

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

Sisätilojen puhdistus

Käytä sisätilojen puhdistuksessa säästeliäästi vettä 
kosteusongelmien välttämiseksi.

Älä käytä teriä peilien tai ikkunaruutujen puhdistuk-
seen! Pyyhi peilit ja ikkunaruudut kostealla mikrokuitu- 
tai nahkaliinalla ilman puhdistusainetta pyörivin liikkein.

Alusta
Alustaan tarttunut suola vaurioittaa kuumasinkittyä alustaa ja voi ai-
heuttaa syöpymiskukintaa. Syöpymiskukinta ei kuitenkaan ole vakava 
ongelma; kyse on vain optisesta haitasta. Huuhtele kuumasinkityt 
pinnat vedellä ajettuasi talvella tai suolapitoisessa vedessä.

Puhdista tukijalat vedellä ja kostealla sienellä, kuivaa ja voitele, etenkin 
karat.
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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 kevy-
esti painelemalla. Käännä liina, jotta tahra pääsee kosketuksiin 
puhtaan liinan kanssa.

Tämä menetelmä soveltuu erityisesti seuraavien tahrojen 
poistamiseen:

- viini, maito, limonadi
- veri
- kuulakärkikynä, muste
- virtsa, hiki
- muta
- oksennus

Menetelmä B:
•  Käytä ainoastaan mietoja, vedettömiä kuivapuhdistukseen tarkoi-

tettuja 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.

Puhdistusohjeita Teflonia sisältäville kankaille

Istuinten ja pehmusteiden päälliset sekä verhot
•  Puhdista istuinten päälliset pehmeällä harjalla tai pölynimurilla.
•  Vie pahasti likaantuneet patjat, pehmusteet, päiväpeitteet ja verhot 

pesulaan, älä pese niitä itse! Älä poista patjoista tai pehmusteista 
suojia tai päällysteitä.

•  Puhdista tarvittaessa varovasti vaahdotetulla hienopesuaineella.

•  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.
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Tiskialtaan kohdalla huomioitavaa
•  Puhdista metallipinnat kotitalouskäyttöön tarkoitetuilla puhdistus-

tuotteilla tai erityisillä jaloteräkselle tarkoitetuilla hoitotuotteilla.

• Puhdista jätesäiliön sisäpuoli 2–3 kertaa vuodessa pinttyneiden 
kalkkijäämien poistamiseksi.

• Käsittele tiivisteet erikoisvoiteluaineella, joka pitää ne pehmeinä 
ja joustavina.

Älä voitele tiivisteitä vaseliinilla tai kasviöljyllä. Se saattaa 
aiheuttaa jätesäiliön vuotamista. 

Venttiilisulkulevyn tiiviste on WC:n kuluva osa. Huolto-
välistä ja -tavasta riippuen tiivisteen laatu heikkenee ajan 
myötä ja tiiviste on vaihdettava.

Kannettavan WC:*n kohdalla huomioitavaa
Thetford suosittelee WC:n säännöllistä puhdistamista kalkinmuo-
dostumisen ehkäisemiseksi ja hyvän hygienian takaamiseksi.

• Puhdista altaan sisäpuoli pehmeällä harjalla ja erityisellä puhdis-
tustuotteella.

• Puhdista koko WC erityisillä puhdistustuotteilla.

Älä käytä siirrettävän WC:n puhdistamiseen yleispuhdis-
tusainetta. Se saattaa vahingoittaa tiivisteitä ja muita 
WC:n osia pysyvästi. Huolla WC säännöllisesti sen 
käyttöiän pidentämiseksi.

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

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

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

PVC-lattia

Kun PVC-lattialla kävellään säännöllisesti, hiekka ja pöly 
voivat vaurioittaa sen pintaa. Kun vaunu on käytössä, 
puhdista lattia päivittäin pölynimurilla tai harjalla.
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Matkailuvaunun ulkopuoliset osat
•  Pese vaunu perusteellisesti (katso 11.7).
•  Tarkista, ettei pinnassa ole (lakka-)vaurioita. Korjaa mahdolliset 

vauriot; tee tarvittavat korjaukset.
•  Käsittele ulkopinta vahalla tai erityisellä lakan hoitoon tarkoitetul-

la aineella.
•  Käsittele alustan metalliosat ruosteensuoja-aineella.
•  Tarkista, ettei pohjassa ole vaurioita, ja korjaa mahdolliset vauriot. 

Vie vaunu sopimuskumppanin huollettavaksi, jos vauriot ovat 
vakavia.

Säiliöt
•  Puhdista, desinfioi ja tyhjennä kokonaan vesijohdot ja hanat ja 

poista niistä kalkki. Jätä hanat auki.
•  Puhdista puhdasvesisäiliö ja tyhjennä se vetämällä ylivuotoputki 

irti (katso luku 8.2 Puhdas vesi).
• Puhdista ja tyhjennä jätevesikanisteri.

Puhdasvesikanisterin kohdalla huomioitavaa
• Huuhtele säännöllisesti puhtaalla vedellä.

Puhdasvesikanisteri

Puhdasvesikanisterin puhdistaminen
• Kaadettuasi veden puhdasvesikanisterista pyyhi liinalla pois 

kierteisiin jäänyt neste.

Poista huoltotoimien jälkeen vaunustakaikki puhdistus- ja 
hoitoaineita sisältävät suihkepullot. Muuten muodostuu 
yli 50 °C:n lämpötiloissa räjähdysvaara!

11.8 Matkailuvaunun talvilepo

Monen karavaanarin kausi päättyy lämpötilan laskiessa. Matkailu-
vaunu on vastaavasti valmis-teltava talvitaukoa varten.

Yleistä
•  Sijoita matkailuvaunu talveksi suljettuun tilaan vain, jos tila on 

kuiva ja hyvin ilmastoitu. Muu-ten vaunu on parempi jättää ulos.
•  Peitä vakautus-vetopää. Rasvaa jarrutangot ja tukijalat.
•  Jos mahdollista, nosta vaunu pukeille. Kampea tukijalat alas py-

örien ja akselien kuormituksen vähentämiseksi. Jos mahdollista, 
tue alusta aluspukeilla.

• Aseta suojapeitteet vaunun päälle siten, että vaunun ja peitteen 
väliin jää tilaa, jotta ilmanvaihto toimii.
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11.9 Talvikäyttö BEACHYä ei ole tarkoitettu varsinaiseen talvileiriyty-
miseen.

Sisätilat
•  Puhdista sisätilat. Imuroi pehmusteet ja patjat, ja säilytä ne 

mieluiten matkailuvaunun ulkopuolella kuivassa tilassa. Muussa 
tapauksessa aseta ne vaunuun niin, etteivät ne joudu kosketuksi-
in pinnoille kertyvän kosteuden kanssa.

•  Pese PVC-lattia ja sileät pinnat tavallisella saippualiuoksella.
•  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.
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12.1 Ympäristö ja matkailuvaunulla matkustaminen

Ympäristöystävällinen käyttö
Matkailu- ja retkeilyautoilijoilla ja matkailuvaunuilijoilla on luonnostaan 
erityinen vastuu ympäristöstä.

Ympäristön kannalta huomioitavaa
•  Aikoessasi viipyä pidempään jollakin paikkakunnalla ota selvää erity-

isesti matkailuvaunuyhdistelmille tarkoitetuista pysäköintipaikoista 
ja käytä niitä.

•  Tyhjennä jätevedet, WC-jätteet ja roskat asianmukaisiin paikkoihin.
•  Toimi esimerkillisesti, jotta matkailu- ja retkeilyautoilijoita ja mat-

kailuvaunuilijoita ei yleisesti leimata ympäristön likaajiksi.
•  Viipyessäsi pidempään jollakin paikkakunnalla käytä erityisesti 

matkailuvaunuyhdistelmille tarkoitettuja pysäköintipaikkoja. Ota 
ajoissa selvää sopivista pysäköintimahdollisuuksista.

Jätevedet
•  Kerää vaunun jätevedet aina kiinteisiin jätevesisäiliöihin tai hätäti-

lassa muihin tarkoitukseen soveltuviin astioihin.
•  Älä koskaan valuta jätevesiä luontoon tai viemäreihin. Katuviemä-

röinti ei yleensä kulje vedenpuhdistamoiden kautta.
•  Tyhjennä jätevesisäiliö mahdollisimman usein,vaikka se ei olisikaan 

täynnä (hygienia). Jos mahdollista, huuhtele jätevesisäiliö jokaisen
   tyhjennyksen yhteydessä puhtaalla vedellä.

Tyhjennä jätevesisäiliö ainoastaan tähän tarkoitukseen 
varattuihin tyhjennyspaikkoihin, älä koskaan luontoon! 
Tyhjennyspisteitä on tavallisesti levähdyspaikoilla, leirin-
täalueilla ja huoltoasemilla.

WC-jätteet
•  Lisää ruskeavesisäiliöön vain hyväksyttyjä saniteettinesteitä.

Tyhjentäminen
•  Älä koskaan anna jätevesisäiliön täyttyä liian täyteen. Tyhjennä 

säiliö välittömästi viimeistään täyttömäärän ilmaisimen merkkivalon 
sytyttyä.

•  Älä koskaan tyhjennä jätevesisäiliötä viemäreihin. Katuviemäröinti 
ei yleensä kulje vedenpuhdistamoiden kautta.

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

Annostele saniteettineste erittäin säästeliäästi. Ylianno-
stus ei välttämättä estä hajun muodostumista.

Tyhjennä jätevesisäiliö ainoastaan tähän tarkoitukseen 
varattuihin tyhjennyspisteisiin, älä koskaan luontoon!
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Jätteet
•  Lajittele jätteet ja kierrätä kaikki kierrätyskelpoinen.
•  Tyhjennä jäteastiat mahdollisimman usein tarkoitukseen varattuihin 

astioihin tai säiliöihin. Näin vältät epämiellyttävää hajua ja ongel-
mallisen jätteen kertymisen ajoneuvoon.

Levähdysalueilla huomioitavaa:
•  Jätä taukopaikat aina puhtaiksi, vaikka lika olisi toisten aiheuttamaa.
•  Talousjätteitä ei saa tyhjentää levähdyspaikko jen jätesäiliöihin.
•  Älä pidä vetoauton moottoria turhaan käynnissä ajoneuvon 

seistessä. Kylmästä moottorista pääsee tyhjäkäynnillä ilmaan 
erityisen paljon epäpuhtauksia. Moottorin käyttölämpötila saavu-
tetaan nopeimmin ajon aikana.
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13. Tekniset tiedot

13.1 Alustan tiedot

Kauppanimi Tyyppi

BE
AC

H
Y t.s.k.

[kg]
Sall. akse-

limassa 
[kg]

Akseli Pyörä-
jarru

Työntöjarru Kitkave-topää Veto-
palkki

BEACHY 360 30EG • 900 900 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B KS25 (210197.001) One Piece
BEACHY 420 30EG • 950 950 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B KS25 (210197.001) One Piece
BEACHY 450 30EG • 1000 1000 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B KS25 (210197.001) One Piece

13.2 Kuormitusmahdollisuudet

Vakiomalli
Kauppanimi Versio

BE
AC

H
Y t.s.k. 

[kg] 
Sall. akse-

limassa 
[kg] 

Akseli Renkaat Jarru Turvakyt-
kimen tuki-

rakenne

Veto-
haarukka 

BEACHY 360 W00G • 900 900 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece

BEACHY 420 Y00G • 950 950 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece

BEACHY 450 Z00G • 1000 1000 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece

13.3 Ajoneuvon painot

Malli Tyhjä-
paino
[kg]

Perusva-
rustus

[kg]

Omamassa
[kg]

Kokonais-massa
[kg]

Kantavuus
[kg]

BEACHY 360 744 13 757 900 143

BEACHY 420 786 13 799 950 151

BEACHY 450 809 13 822 1000 178

13.4 Renkaat ja vanteet

Vakiomalli Teräsvanteet vakiomallille Kevytmetallivanteet vakiomallille

Kauppanimi Versio

BE
AC

H
Y t.s.k. 

[kg] 
Akse-
limas-

sa
[kg] 

Teräs-
vanne 

Rengaskoko Il-
man-
paine
(bar) 

KM-
van-
teen 
koko

KM-
vanteen 
tunnus

KM-
van-
teet 
Väri

Rengaskoko Il-
man-
paine 
(bar)

BEACHY 360 W00G • 900 900 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 musta 195/70 R 14 C LI 101 4,5
BEACHY 420 Y00G • 950 950 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 musta 195/70 R 14 C LI 101 4,5
BEACHY 450 Z00G • 1000 1000 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 musta 195/70 R 14 C LI 101 4,5

  Teräsvanteet: vääntömomentti 110 Nm    Kevytmetallivanteet: vääntömomentti 120 Nm
Rengasmutterit:  Kiinnike kaikille 13” + 14” teräsvanteille ja kaikille kevytmetallivanteille (myös 15”) kartiokanta
  Kiinnike kaikille 15” teräsvanteille PALLOKANTA  
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Koko

Vanteet

Pyörien 
kiinnitys Tyyppi

Ren-
gaskoko

Pyöräkotelo Latt. 
pituus 

Kok.
leveys

Raide-
leveys

Tuki-
leveys

Asui-
nosan
pituus

Pituus Kok.
pituus

5½ J x 14 5/112, ET 30 Teräs 684 x 224 195/70 R 14 XL 3229 2165 1950 3173 3660 3715 5084
5½ J x 14 5/112, ET 30 Teräs 684 x 224 195/70 R 14 XL 3829 2165 1950 3426 4260 4315 5684
5½ J x 14 5/112, ET 30 Teräs 684 x 224 195/70 R 14 XL 4129 2165 1950 3560 4560 4615 5984

t.s.k. 
[kg] 

Sall. akseli-
massa 

[kg] 

Akseli
vaih-

dettava!

Ylimäärä-
inen 

poikkipalkki 
takana

Pyörät
vaih-

dettava!

Jarru
vaih-

dettava!

Turvakyt-
kimen tu-
kirakenne

Veto-
haarukka

vaih-
dettava!

Painot

1200 1200 ei ei ei ei ei ei 0,0

1200 1200 ei ei ei ei ei ei 0,0

1200 1200 ei ei ei ei ei ei 0,0

Kokonaispainon korotus

Suurin sallittu 
kokonaispaino

Teräsvanteet kokonaispainon 
korotusta varten

Kevytmetallivanteet kokonaispainon 
korotusta varten

t.s.k. 
[kg] 

Akseli-
massa

[kg] 

Teräs-
vanne 

Rengaskoko Ilman-
paine
(bar) 

KM-vante-
en koko

KM-vante-
en tunnus

KM-
vanteet 

Väri

Rengaskoko Ilman-
paine 
(bar)

1200 1200 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 musta 195/70 R 14 C LI 101 4,5
1200 1200 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 musta 195/70 R 14 C LI 101 4,5
1200 1200 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 musta 195/70 R 14 C LI 101 4,5

Jos erikoistoive "vararengas" yhdistetään erikoistoiveeseen "kevytmetallivanteet", 
vararenkaaksi asennetaan vakiomallinen rengas teräsvanteella.

Kevytmetallivanteet ainoastaan yhdistettyinä merkkirenkaisiin.       
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Modell A-mitta
[mm]

360 BEACHY 8360
420 BEACHY 9180
450 BEACHY 9290

13.6 Etuteltan A-mitat

Ilmoitettu mitta riippuu erikoisvarusteista, lisäpainosta ja 
rengaskoosta, ja se on katsottava ohjearvoksi. Jotta saat 
selville etutelttasi täsmällisen A-mitan, suosittelemme 
matkailuvaunun mittaamista.

13.5 Rengaspaineet

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että täydestä renkaasta poistuu kahdessa kuukaudessa 0,1 baarin verran pai-
netta. Tarkista paine säännöllisesti välttääksesi vauriot ja renkaiden puhkeaminen.

Rengaskoko Ilmanpaine baaria

195/70 R 14 XL tai reinforced 3,2
195/70 R 14 C 4,5
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Hakemisto

Hakemisto

A
Aisapaino 14
Ajaminen 9
Ajoneuvon tunnusnumero 12
Ajoäänet 58
Alusta 71
Aurinkopurjeen ura 34
Avaimet 30

E
Edellytykset 100 km:n tuntinopeudelle 7
Ensiapupakkaus 5
Etuteltan ura 44

F
FI-suojakytkin 44

H
Hiilimonoksidihälytin 6
Hoito 62
Huolto 58
Hyönteissuojaverho 31
Hätävarustus 5

I
Ikkunat 39
  hoito 64
Ilmanvaihto 30
Ilmanvaihto, pakkotoiminen 30
Istuinryhmä 37
Jarrut 58
Jätevesikanisteri 48

K
Kaarreajo 9
Katsastus 6
Katto 34
Kattokuorma 44
Kattoluukku 40
Klaffipöytä 37
Kuormaaminen 13
Kylmälaatikko 53
Kytkentä 16

L
Laatikot 36
Lisäosat 55
Lisäpaino 13
Lisävarusteet 15
Luukut
  avaaminen ja sulkeminen 30

M
Massojen määrittäminen 14

Matkailuvaunun verkko 46

O
Ovet ja luukut 31
Ovet
  avaaminen ja sulkeminen 30
  hoito 64

P
Paikallaanpysymisen varmistaminen 11
Painonuppi 36
Palotorjunta 4
Paloturvallisuus 4
Pehmusteiden muuntaminen 38
Perusvarustus 19
Peruuttaminen 10
Pohja 63
Polkupyöräteline 35
Porrasaskelma 31
Profiilin syvyys 24
Puhdasvesikanisteri 49
Pysäköiminen 10
Pysäköintipaikan valinta 10

R
Rekisterikilpivalo
  rekisterikilpivalon vaihtaminen 59
Rekisteröinti 6
Rengaspaine 24
Renkaantiivistyspakkaus 28
Renkaanvaihto 26
Renkaat 23
Renkaiden ikä 24

S
Savuhälytin 5
Savuhälyttimen huolto 60
Seisontajarru 19
Sisätilan pistorasiat 46
Sisätilojen puhdistus 64
Sisäänkäynti 33
  ulkopuoli 30
  sisäpuoli 31
Sivupaneeli 42
Sulakejärjestys 46
Sähköjärjestelmä 42

T
Takaluukku, kaksiosainen 32
Takavalo 59
  takavalon hehkulamppujen vaihto 59
Talvikäyttö 68
Teknisesti sallittu kokonaismassa 14
Tekniset tiedot 71
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Hakemisto

Tukijalat 34
Tuuletus 61
Työntöjarrujärjestelmä 20

U
Ulkopintojen puhdistus 62

V
Valonsäätöjärjestelmä 47
Vanteet 25
Varoituskolmio 6
Varoitusliivi 5
Vetolaitteet 57
Voitelu 56
Vuoteiksi muuntaminen 38

W
WC 50

Y
Yläsäilytyslokerot 36
Ympäristönsuojelu 69

Ö
Öljyäminen 56
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