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Ennen ensimmäistä ajoa

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

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

HOBBY antaa matkailuvaunullesi 5
vuoden tiiviystakuun takuuehtojen
mukaisesti. Matkailuvaunun
luovutuksen yhteydessä saat
kauppiaaltasi takuuvihkosen
„5 vuoden tiiviystakuu“.

Huomio! Jos tiiviystarkastuksia ei 
ole takuuvihkosen mukaisesti tehty,
oikeus 5 vuoden tiiviystakuuseen
raukeaa.

Käyttöohjeen rakenne

Tässä käyttöohjeessa selvitetään 
matkailuvaunun käyttöä seuraavasti:

Tekstit ja kuvat

Tekstit, joissa viitataan kuviin, on sijoitettu kuvien
viereen oikealle puolelle.
Kuvien yksityiskohdat (tässä: sisäänkäynti) on
merkitty numeroilla (1).

Luettelot

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

Toimintaohjeet

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



Huomautukset

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

Varoitukset

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

Ympäristövinkit

Ympäristövinkeissä esitetään 
mahdollisuuksia vähentää 
ympäristön kuormitusta.
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1     Turvallisuus

1.1    Ennen ensimmäistä ajoa

Rekisteröinti

Kaikki yleisillä teillä ajettavat ajoneuvot on
rekisteröitävä. Tämä koskee myös uutta
matkailuvaunuasi.

Rekisteröinti-ilmoituksen tekee yleensä kauppias
tai maahantuoja katsastustoimipaikassa.

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

1.2    Ennen ajoa ja sen aikana

Määräaikaiskatsastus

Ajoneuvolain mukaan kokonaismassaltaan yli 
3500 kg painava perävaunu on katsastettava vii-
meistään vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä ja 
sen jälkeen vuosittain. Kokonaismassaltaan enin-
tään 3500 kg painava perävaunu on katsastettava 
käyttöönottovuodesta laskien joka toinen vuosi.
Katsastus suoritetaan katsastustoimipaikassa.
Jokaisen katsastuksen yhteydessä on esitettävä
rekisteriote.

Mikäli ilmenee lisäkysymyksiä tai
ongelmia, voit aina kääntyä HOBBY-
kauppiaasi puoleen

Ajoneuvon haltijana/kuljettajana olet vastuussa
ajoneuvosi ajokunnosta. Siksi sinun on
huolehdittava seuraavista seikoista:
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Tuotekilpi

Tyyppihyväksyntätodistuksen numero

Rungon nro

Sall. kokonaismassa

Sall. akselimassa Akseli 1
Sall. akselimassa Akseli 2

Ulkopuoli

Tarkasta ajoneuvoyhdistelmä joka puolelta ja
valmistele se ajoa varten seuraavalla tavalla:

Valmistelut ajoneuvon ulkopuolella
-  Matkailuvaunu on kytkettävä vetoautoon oi- 

kein (ks. kitkavetopäästä WS 3000 annetut  
ohjeet).

-  Varmuusvaijeri on kytkettävä vetoautoon.
-  Tarkista ajoneuvon valot.
-  Nosta seisontatuet ja tukipyörä ylös ja varmista 

niiden paikoillaan pysyminen.
-  Sulje kaasupullot.
-  Sulje kaasupullokotelo.
-  Säädä vetoauton ulkopeilit.
-  Tarkista matkailuvaunun rengaspaineet (ks.
 Rengaspainetaulukko).
-  Sulje kaikki ikkunat.
-  Sammuta etuteltan valo.
-  Sulje ovi ja lukitse se.
-  Sulje kaikki kaasulaitteiden hanat ja pikasul- 

kuventtiilit.
-  Irrota mahdolliset sähköjohdot vaunun ulko- 

puolella olevasta pistorasiasta.
-  Vedä televisioantenni mahdollisimman pitkälle 

sisään.
-  Kiinnitä kattokuorma ja varmista, ettei se pääse 

liikkumaan.
-  Kiinnitä polkupyörät ja varmista, etteivät ne
 pääse liikkumaan.
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Kitkavetopää WS 3000

Matkailuvaunussa on kitkavetopää, joka rauhoittaa 
matkailuvaunun sivuttaisliikettä ajon aikana ja ta-
kaa hyvät ajo-ominaisuudet.
Noudata valmistajan käyttöohjetta ja
turvallisuusmääräyksiä.

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

Kuva 1

Vetopään kytkennän/irrotuksen valmistelu

-  Kytkentää ja irrotusta varten on avattava
 vetokytkin (vipu asennossa 1).

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

Kytkentä

-  Avattu vetokytkin asetetaan vetoauton
 vetokuulaan. Vetokytkin sulkeutuu alaspäin
 painettaessa; painoksi riittää yleensä aisapaino
 (vipu asennossa 2).

Varmista ehdottomasti, että auton
kuulakytkin on puhdas ja rasvaton.

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

Kytkennän tarkistus

-  Vetokytkin on kytketty/suljettu oikein, kun vipu
 on asennossa (2).
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Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

- Tätä varten siirretään vipu suljetusta asennosta 
(2) alas rajoittimeen saakka, asentoon (3).

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

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

-  Kun vakautusjärjestelmä on kytketty ja
 aktivoitu, on tarkistettava kitkapalojen kunto.
 Vipuun kiinnitetyssä tyyppikilvessä (kuva 2-1)
 näkyy plus- ja miinus-merkein (+/-) varustettu
 kolmio, joka on samansuuntainen vivussa
 ajosuuntaan olevan pitkän reiän kanssa.
 Vetokytkin on säädetty tehtaalla siten, että
 pitkässä reiässä näkyvä metallitapin pää   

(kuva 2-2) on kolmion plusmerkin alapuolella.

-  Vedä vipu hitaasti ylös asentoon (2). Tällöin
 vakautusjärjestelmä kytkeytyy pois toiminnas-

ta.

-  Nosta vipu ylös auki-asentoon (asentoon 1).
 Kun valopistoke ja varmuusvaijeri on irrotettu,
 matkailuvaunu voidaan irrottaa vetoautosta.
 Apuna voidaan käyttää esim. tukipyörää.
 Jos matkailuvaunua ei ole tarkoitus käyttää
 pitempään aikaan, on suositeltavaa pysäköidä 

se vetokytkin suljettuna.
 Tätä varten nosta vipua, vedä samanaikaisesti
 kitkapalan peittämää kappaletta (kuva 3.1)
 eteenpäin ja sulje sitten hitaasti vipu.

Vakautusjärjestelmän aktivointi

Vakautusjärjestelmän tarkastus

Vakautusjärjestelmän kytkeminen pois
toiminnasta

Irrotus
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Huolto

Vetoauton vetokuula

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

Vetokytkin

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

Kitkapalan vaihto

Edessä oleva kitkapala (1) voidaan tarvittaessa
vaihtaa. Noudata varaosapakkauksessa olevia
valmistajan yksityiskohtaisia asennusohjeita.
Takimmainen kitkapala on mitoitettu niin suureksi, 
että sitä ei tarvitse vaihtaa.

Ajomelu

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

Ajomelun mahdollisia syitä:

1. Vetoauton vetokuulassa on Dacromet-pinnoi- 
 te.

2. Vetoauton vetokuula on sinkitty.
3. Vetoauton vetokuula on vaurioitunut tai likai- 

 nen.
4. Vetokytkimen kitkapalat ovat likaiset.
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Kohdat 1 ja 2:
Poista vetokuulan pinnoite hiomapaperilla (karkeus 
200-240) ja puhdista se lopuksi ohentimella tai
spriillä.

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

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

Sisätilat

Myös matkailuvaunun sisällä on suoritettava
valmistelutoimia ennen ajoa.

Valmistelut sisätiloissa

-  Järjestele irtonaiset esineet lokeroihin.
-  Sijoita painavat tavarat mahdollisimman alas.
-  Tarvittaessa kytke jääkaappi 12 V:n jännitteelle.
-  Sammuta sisätilan valot.
-  Varmista, että nesteitä ei pääse vuotamaan
 (tarkista myös, että jääkaapin sisältö pysyy ajon 

aikana paikoillaan).
-  Varmista kaasupullojen paikoillaan pysyminen.
-  Sulje kaasupullojen pääventtiili ja kaasua
 käyttävien laitteiden pikasulkuventtiilit.
-  Lukitse ovet (myös jääkaapin ovi), laatikot ja
 luukut.
-  Lukitse liukuovi.
-  Lukitse pöytä/pöydät.
-  Irrota roikkuvat lamput.

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

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

Vetoauto

Tärkeää muistaa

- Säädä ulkopeilit.
- Tarkista valot.

Ennen liikkeellelähtöä

Varmista ennen liikkeellelähtöä, että voit vastata
seuraaviin kysymyksiin myöntävästi:

-  Ovatko ensiapupakkaus ja varoituskolmio
 mukana?
-  Ovatko valot kunnossa (etu-, taka-, sivu-)?
-  Ovatko kaikki vetoautossa olevat matkustajat
 kiinnittäneet turvavyön?
-  Onko varmaa, että matkailuvaunussa ei ole
 ketään?

Kuormaus

Kuormattaessa huomioitavaa

-  Matkailuvaunu on kuormattava tasaisesti.
 Painavat ja isokokoiset esineet on sijoitettava
 alhaalla oleviin säilytyslokeroihin.
-  Mahdollinen kattokuorma on kiinnitettävä
 tukevasti.
-  Sisätiloissa olevat matkatavarat on sijoitettava
 kaappeihin ja säilytyslokeroihin.
-  Ovet ja luukut on varmistettava.
-  Kokonaismassa on tarkistettava kuormauksen
 jälkeen tarvittaessa vaa’alla.
Kun matkailuvaunun ”teknisesti sallitusta
kokonaismassasta” vähennetään ”ajokuntoisen
ajoneuvon massa”, saatu erotus vastaa vaunun
lisäpainoa. Tähän on saatava mahtumaan:
-  lisävarustus (tehtaan tai kauppiaan lisäämät
 varusteet, jotka eivät kuulu vakiovarustukseen)
-  henkilökohtaiset varusteet (esim. vaatteet,
 elintarvikkeet, televisio, lelut, lemmikit jne.)

Matkailuvaunussa oleskelu ajon aikana 
on kielletty! Onnettomuustilanteessa
matkailuvaunun sisällä olevat henkilöt 
saattaisivat sinkoutua ulos ja louk-
kaantua hengenvaarallisesti.
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Ajoneuvon asiakirjoihin merkittyjä 
suurinta sallittua kokonaismassaa ja 
aisapainoa ei saa ylittää. Noudata 
myös vetoauton rajoituksia suurim-
man sallitun aisapainon suhteen.

Kattokuorma
Matkailuvaunun korkeus saattaa vaihdella katto-
kuorman mukaan.

Kattokuorman suhteen huomioitavaa
-  Muista, että kattokuorma lisää matkailuvaunun
 korkeutta.
-  Kiinnitä vetoautoon näkyvälle paikalle muistilap-

pu, johon olet merkinnyt kokonaiskorkeuden. 
Tällöin et joudu laskemaan korkeutta ennen 
kuin ajat siltojen tai alikulkutunnelien läpi.

Suurin sallittu kattokuorma ajon aikana 
on 50 kg!

Jarrut
Matkailuvaunun ja vetoauton yhdistelmän
käyttäytyminen jarrutettaessa on erilainen kuin
yksittäisen ajoneuvon. Tämän vuoksi on järkevää
harjoitella jarruttamista varovasti sopivassa paikas-
sa liikenteen ulkopuolella, varsinkin jos kuljettajalla 
ei vielä ole paljon kokemusta matkailuvaunuyhdis-
telmän ajamisessa. Yhdistelmän jarrutusmatka on 
pitempi kuin yksittäisen ajoneuvon, ja jarrutusmat-
kaan vaikuttaa lisäksi huomattavasti kuorma.
Jarrutuksessa huomioitavaa
-  Ota huomioon, että jarrutusmatka on pitempi
 varsinkin märällä tiellä.
-  Älä valitse alamäkeen ajaessasi suurempaa vaih-

detta kuin ylämäkeen ajettaessa.

Pysäköiminen
Yhdistelmä on huomattavasti tavallista henkilöau-
toa suurempi.

Pysäköitäessä huomioitavaa
-  Vaikka ulkopeilit olisikin säädetty oikein, niihin  

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

kaan, jossa on huono näkyvyys, pyydä toista  
henkilöä avuksi.

Avustava henkilö ei saa mennä auton ja
matkailuvaunun väliin.
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Ajaminen

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

Ajettaessa huomioitavaa

-  Älä aliarvioi yhdistelmän pituutta.
-  Ole varovainen ajaessasi esim. pihoille ja
 porttien läpi.
-  Yhdistelmä saattaa heilahdella sivutuulessa
 sekä jäisellä tai märällä ajoradalla.
-  Mukauta ajonopeus tie- ja liikenneolosuhteisiin
 sopivaksi.
-  Pitkät loivat alamäet saattavat olla vaarallisia.
 Säädä nopeus alusta alkaen sellaiseksi, että
 voit tarvittaessa vielä kiihdyttää jonkin verran
 vaarantamatta muita tielläliikkujia.
-  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.
-  Kuorma-autoja ja linja-autoja ohitettaessa tai
 kohdattaessa yhdistelmä saattaa joutua näiden
 imuun. Kevyt vastaohjaus auttaa pääsemään
 siitä irti.

Peruuttaminen
Hobby-matkailuvaunussa on peruutusautoma-
tiikalla varustettu jarrujärjestelmä. Sen ansiosta 
peruuttaminen on mahdollista ilman, että työntö-
jarru reagoi.

Peruutettaessa huomioitavaa

-  Matkailuvaunu kääntyy päinvastaiseen
 suuntaan kuin vetoauto.
-  Pyydä peruutettaessa toista henkilöä avuksi.

Avustava henkilö ei saa mennä auton
ja matkailuvaunun väliin.
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100 m

1.4    Hätävarustus

Kaarreajo
Yhdistelmä on huomattavasti henkilöautoa pitem-
pi.

Kaarreajossa huomioitavaa
-  Älä aja kaarteisiin liian nopeasti äläkä tee liian 

jyrkkää käännöstä.
-  Kääntyessäsi tee aina hieman tavallista laajempi 

kaarros.
-  Ota huomioon, että matkailuvaunun perä  he i-

lahtaa ulkokaarteen suuntaan.

Jotta olet varautunut hätätilanteisiin, pidä aina 
seuraavat kolme pelastusvälinettä mukana ja  
tutustu niiden käyttöön.
Rengasrikon varalta mukana on oltava nostolaite 
ja varapyörä tai renkaantiivistysaine käyttövalmiina 
(kaikki eivät kuulu vakiovarusteisiin).

Ensiapupakkaus (ei sisälly toimituk-

seen)
Ensiapupakkaus säilytetään vetoautossa ja sen on 
oltava aina helposti saatavilla.

Varoituskolmio
Varoituskolmio säilytetään vetoautossa ja sen on 
oltava aina helposti saatavilla.

Hätätilanteessa
-  Pystytä varoituskolmio vähintään 100 metrin 

päähän onnettomuuspaikasta.

Varoitusliivi (ei sisälly toimitukseen)
On suositeltavaa pitää mukana EN 471 -standardin 
mukaista varoitusliiviä, jossa on valkoiset 
heijastinnauhat. Se puetaan päälle poistuttaessa  
autosta maantiellä tai pientareella. Kuljettajan tulee 
pukea varoitusliivi päälle, jos matkailuvaunuyhdis-
telmä
− sammuu taajaman ulkopuolella maantiellä 
 onnettomuuden tai teknisen vian vuoksi paikas-

sa, jossa on huono näkyvyys esim. kaarteen tai 
sääolosuhteiden takia tai on hämärää tai pimeää, 
tai

− sammuu moottoritien pientareelle onnetto-
muuden tai teknisen vian vuoksi ja muiden  
varoittamiseksi on asetettava pientareelle  
varoituskolmio.
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Palosammutin 
(ei sisälly toimitukseen)

Tutustu ajoissa palosammuttimen käyttöön.
Huomaa täyttöpäiväys! Palosammutin on tarkas-
tettava vähintään kahden vuoden välein.

Paloturvallisuustoimet

-  Älä jätä lapsia yksin ajoneuvoon.
-  Varmista, että tunnet hätäuloskäyntien sijainnin  

ja osaat käyttää niitä.
-  Älä tuki uloskäyntejä.
-  Pidä palavat materiaalit kaukana kaikista läm- 

mitys- ja keittolaitteista.
-  Sijoita pääsisäänkäynnin läheisyyteen
 palosammutin.
-  Sijoita lieden lähelle sammutuspeite.
-  Tutustu palosammuttimen ohjeisiin.
-  Tutustu alueen paloturvallisuustoimiin.

Palonsammutus
-  Huolehdi siitä, että kaikki matkustajat poistuvat
 autosta.
-  Sulje kaasupullojen venttiilit.
-  Katkaise sähkövirran syöttö.
-  Varoita muita ja kutsu palokunta.
-  Ryhdy itse sammutustoimiin vain, jos se on
 mahdollista vaaratta.

Renkaantiivistyspakkaus

Jos ajoneuvolla on ajettu rengas tyhjänä ja rengas 
on tästä syystä vahingoittunut, renkaantiivistyspak-
kausta ei saa käyttää. Renkaantiivistyspakkauksel-
la voidaan tiivistää pieniä reikiä varsinkin renkaiden 
kulutuspinnan kohdalta. Vieraita kappaleita kuten
ruuveja tai nauloja ei poisteta renkaasta.  Renkaan-
tiivistyspakkausta voidaan käyttää n. -30 °C:n
lämpötilaan saakka.
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A. Ravistele pulloa. Kiinnitä pulloon täyttöletku (1).            
(Aukossa oleva kalvo läpäistään.)

B. Irrota renkaan venttiilin tulppa. Poista venttiilin 
sisäosa (2) irrottimen (3) avulla. Älä laske

 venttiilin sisäosaa (2) hiekkaiselle tai likaiselle
 alustalle.

C. Vedä täyttöletkun (1) tulppa (4) irti. Työnnä
 täyttöletku renkaan venttiiliin.

D. Pidä täyttöpulloa siten, että täyttöletku on
 alaspäin, ja purista pulloa. Paina pullon koko
 sisältö renkaaseen. Irrota täyttöletku (1) ja kierrä 

venttiilin sisäosa (2) irrotinta (3) apuna käyttäen
 takaisin renkaan venttiiliin.

E. Kierrä ilmantäyttöpumpun letku (5) renkaan vent-
tiiliin. Työnnä pistoke (6) savukkeensytyttimen 
pistorasiaan. Pumppaa rengas täyteen (7). Älä 
käytä sähköpumppua pitempään kuin korkein-
taan 8 minuutin ajan! Ylikuumenemisvaara! Jos 
ilmanpaine ei nouse riittävästi, aja ajoneuvolla n. 
10 metriä eteen- tai taaksepäin, jotta tiivisteai-
ne leviää tasaisesti renkaaseen. Pumppaa ilmaa 
uudelleen. Jatka ajoa välittömästi, jotta tiivisteai-
ne leviää tasaisesti. Suurin sallittu ajonopeus 
80 km/h. Aja varovasti, varsinkin käänteissä. 
Tarkista renkaan ilmanpaine n. 10 minuutin ajon 
jälkeen. Jos rengaspaine on pudonnut sallitun 
minimiarvon (8) alapuolelle, ajo on keskeytet-
tävä. Jos minimipaine on vielä tallella (8), lisää 
rengaspainetta kaasukotelossa olevan rengas-
painekilven mukaisesti. Aja varovasti lähimpään 
korjaamoon ja pyydä vaihtamaan rengas.

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

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

huoltoasemalla.
Onnettomuusvaara: Mene lähimmälle 
huoltoasemalle ja pyydä vaihtamaan 
rengas.
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1.5    Nopeusrajoitukset
Matkailuvaunu soveltuu tekniikaltaan ajettavaksi 100 kilometrin tuntinopeudella. Tämä tarkoittaa sitä, 
että suurin sallittu ajonopeus on 100 km/h, jos käytetään sopivaa vetoautoa. 100 kilometrin tuntinopeutta 
ei saa koskaan ylittää, vaikka joidenkin maiden nopeusrajoitukset sallivat suurempiakin nopeuksia.
Suomessa suurin sallittu nopeus on 80 km/h.
Tarkempia tietoja saat HOBBY-kauppiaalta, autoalan järjestöiltä ja viranomaisilta.

Nopeusrajoitukset Euroopassa (km/h) 

                    Moottoritiellä 
     Maa Taajamissa Taajamien 

ulkopuolella
Henkilöauto Vaunuyhdistel-

mä
Belgia  50    90   120   120 [a]

Bosnia ja Hertseg.  60    80   120   no indicado

Bulgaria  50    90   130   120 [a]

Saksa  50 (b)  100   130 [c]     80 [d]

Tanska  50    80   130     80

Viro  50    90   110     90

Suomi  50  100   120     80

Ranska  50    90 [e,f,g]   130 [f,g]   130 [a]

Kreikka  50    90 [t]   120     80

Iso-Britannia  45    96   112     96

Irlanti  50    80 [i]   120   120 [a]

Italia  50    90   130 [r,s]     80
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Kroatia  50    90 [i]   130     80

Latvia  50    90   110     80

Liettua  60    90   110   110 [a] 

Luxemburg  50    90 [k]   130 [j,k]     90 [j]

Malta  50    80   ñ      ñ

Makedonia  50 [u]    80 [i]   120     80

Alankomaat  50    80 [i]   120     80

Norja  50    80     90     80 [l]

Itävalta  50  100   130 [m]   100 [n]

Puola  50/60 [w]    90 [i]   130     80

Portugali  50    90   120 [o]   100

Romania  50    90   120   100 [p]

Ruotsi  50    90   110     80 [q]

Sveitsi  50    80 [i]   120     80

Serbia ja Montene-
gro

 60    80 [i]   120     80

Slovakia  60    90   130     80

Slovenia  50    90 [i]   130     80

Espanja  50    90 [i]   120      90 [v]

Töekki  50    90   130     80

Turkki  50    80   120     80
Unkari  50   90[e]   130     80

Kypros  50   80   100   100

Tilanne 06/2005
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Huom.!
[a]  Jos saksalainen ajoneuvoyhdistelmä joutuu onnettomuuteen yli 100 km/h:n nopeudessa, vakuutus 

korvaa vahingon todennäköisesti vain osittain, koska matkailuvaunuilla saa Saksassa ajaa korkein-
taan 100 km/h.

[b]  Monin paikoin erityisiä 30 km/h -alueita.
[c]  Suositeltava ajonopeus
[d]  Tietyin edellytyksin rajoitus on 100 km/h.
[e] 
[f]  Märällä tiellä nopeutta on vähennettävä maantiellä 10 km/h ja moottoritiellä 20 km/h.
[g]  Henkilö, jolla on ollut ajokortti vähemmän kuin kaksi vuotta, saa ajaa maantiellä korkeintaan 80 

km/h, moottoriliikennetiellä 100 km/h ja moottoritiellä 110 km/h.
[i]  Moottoriliikenneteillä 100 km/h
[k]  Henkilö, jolla on ollut ajokortti vähemmän kuin vuoden, saa ajaa maantiellä korkeintaan 75 km/h ja 

moottoritiellä 90 km/h.
[l]  60 km/h jarruttomille perävaunuille ajankohtaisen painon ollessa yli 300 kg.
[m]  Itävallassa on joillakin moottoriteillä yöaikaan alhaisempi nopeusrajoitus.
[n]  Yhdistelmän, jonka suurin sallittu kokonaismassa on yli 3,5 t, suurin sallittu nopeus on 80 km/h.
[o]  Henkilö, jolla on ollut ajokortti vähemmän kuin vuoden, saa ajaa korkeintaan 90 km/h.
[p]  Yhdistelmän, jonka suurin sallittu kokonaismassa on yli 3,5 t, suurin sallittu nopeus on 90 km/h.
[q]  Vain 40 km/h, jos jarruttoman perävaunun sallittu kokonaismassa on suurempi kuin puolet vetoajo-

neuvon tyhjäpainosta.
[r]  Joillakin yksittäisillä moottoriteillä, joilla on yhteen suuntaan kolme ajokaistaa, nopeusrajoitus on 

150 km/h (vain, jos tästä kerrotaan liikennemerkeillä).
[s]  Märällä tiellä on voimassa 110 km/h:n nopeusrajoitus moottoriteillä ja moottoriliikenneteillä 
 90 km/h.
[t]  Paikoitellen sallittu nopeus on 110 km/h.
[u]  Liikennemerkkien mukaan myös 60 km/h.
[v]  Yhdistelmän, jonka perävaunun kokonaismassa on alle 0,75 t, suurin sallittu nopeus on 90 km/h.
[w]  50 km/h klo 5–23, 60 km/h klo 23–5
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1.6    Ajon jälkeen
Leiripaikan valinta

Leiripaikan valinnassa huomioitavaa

-  Valitse mahdollisimman tasainen alusta.
-  Tarkista sisäänkäynnin kohdalta, että
 matkailuvaunu on vaakasuorassa (tärkeää
 jääkaapin toiminnan kannalta).
-  Tasaa vaunun pituussuuntainen kallistus
 nokkapyörällä.
-  Tasaa vaunun poikkisuuntainen kallistus
 asettamalla toisen puolen pyörän alle sopivia
 lautoja tms.

Huom! Älä nosta vaunua missään
tapauksessa nurkkatukien avulla.

Vaunun paikallaanpysymisen
varmistaminen

Paikallaan pysymisen suhteen
huomioitavaa
-  Vedä käsijarru päälle.
-  Laske nurkkatukia vain sen verran, että vaunu
 on tukevasti paikallaan - älä siis nosta vaunua
 missään tapauksessa nurkkatuilla.
-  Jos maaperä on pehmeä, aseta nurkkatukien
 alle sopiva alusta, esim. laudan pätkä.
-  Kaltevassa maastossa renkaat on tuettava
 kiiloilla.

Virtaa kuluttavien laitteiden kyt-
kentä

Huomioitavaa!
-  Kytke jääkaappi käyttämään auton 12 V:n
 sijasta kaasua tai 230 V:n verkkovirtaa. Muuten
 virtaa kuluttavat laitteet saattavat tyhjentää
 vetoauton akun.
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2     Alusta

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

Liikenneturvallisuuden vuoksi matkailuvaunun
alustaa on huollettava yhtä huolellisesti kuin
vetoauton alustaa. Huolto tulisi jättää Valtuutetun
HOBBY-huoltoliikkeen tehtäväksi. Osia
vaihdettaessa tulisi aina käyttää valmistajan
alkuperäisiä varaosia.

Matkailuvaunut eivät sovellu kuorma-
autojen tai bussien vedettäviksi. Pitkä-
aikainen käyttö johtaa vaurioihin.

Voitelu

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

Voitelussa huomioitavaa
-  Voitele vääntösauvajousituksen tukivarren
 laakerit 5 000 ajokilometrin välein tai vähintään 
 kerran vuodessa.
-  Voitele työntöjarrun puslat.
-  Voitele liikkuvat osat kuten tapit ja nivelet.
-  Voitele työntöjarrun puslat 5000 ajokilometrin
 välein.
 Tärkeää: Kitkavetopään WS 3000 kitkapaloja 

ei saa missään tapauksessa voidella tai ras-
vata.

-  Tarkista ajoittain työntöjarrun vaimentimen
 laakereiden välys.
-  Puhdista ja voitele kaikki liukupinnat ja laakerit
 säännöllisin välein.
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Matkailuvaunun
vääntösauvajousituksessa on
huoltovapaat laakerit. Rummun napa, 
kompaktilaakeri ja akselin
mutterit muodostavat suljetun
kokonaisuuden. Laakereissa
käytetään erikoisrasvaa, jonka
ansiosta ne eivät tarvitse huoltoa.

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

Tarkempia ohjeita löydät oheisista
akselin valmistajan toimittamista
käyttöohjeista.

Ajoneuvon asiakirjoihin merkittyä
aisapainoa ja teknisesti sallittua
kokonaismassaa ei saa ylittää.
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2.2    Kuormaus
Matkailuvaunujen massojen (painojen)
määritelmät

Matkailuvaunujen massojen (painojen) ja niistä
johdettavan matkailuvaunujen lisäpainon
laskemista säätelee EU:ssa direktiivi 97/27/EY. Sen 
säännökset vastaavat pitkälti standardia DIN EN  
1645-2. Alla selvitetään määrityksessä käytettäviä 
käsitteitä ja laskentaperusteita.

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

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa
Ajokuntoisen ajoneuvon massa vastaa vakiomal-
lisen ajoneuvon massaa, mukaan lukien kaikki 
valmistajan toimesta asennetut vakiovarusteet 
(esimerkiksi All inclusive -paketti) ja perusvarus-
tus (ks. 3.).

3. Perusvarustus
Perusvarustus kattaa kaikki varusteet ja nesteet,
jotka ovat välttämättömiä ajoneuvon turvallisen ja 
asianmukaisen käytön kannalta. Siihen kuuluvat
kaasun, veden ja sähköjärjestelmän massat 
(yhteenveto: ks. 12.3).
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4. Lisäpaino EN 1645-2:n mukaan
Lisäpaino vastaa teknisesti sallitun
kokonaismassan ja ajokuntoisen ajoneuvon
massan välistä erotusta. Jäljelle jäävän lisäpainon 
on oltava niin suuri, että se kattaa mahdollisten 
lisävarusteiden ja henkilökohtaisten varusteiden 
massat.

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

Jos matkailuvaunun takaosaan asennetaan
polkupyöräteline, on polkupyörien painon
aiheuttama aisapainon pieneneminen kompensoi-
tava muun kuorman avulla. Matkailuvaunu tulee 
kuormata niin, että vetoauton sallittu aisapaino 
hyödynnetään mahdollisimman hyvin. (Matkailu-
vaunun suurinta sallittua aisapainoa 100 kg ei saa 
ylittää.)

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

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

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

Kuormattaessa huomioitavaa
-  Huolehdi ajoneuvoa kuormatessasi siitä, että
 kuorma jakautuu tasaisesti oikealle ja
 vasemmalle sekä eteen ja taakse.
-  Sijoita painavat esineet akselin läheisyyteen.
-  Älä koskaan kuormaa matkailuvaunua
 takapainoisesti (heittelehtimisvaara).
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Ajo-ominaisuudet saattavat
(matkailuvaunun koosta riippuen)
parantua aisapainoa lisättäessä, mikäli 
tämä on käytettävän vetoauton kanssa 
mahdollista.

Mitä alempana ajoneuvon painopiste
on, sitä parempi on sen kaarre- ja
ajokäyttäytyminen.

Kuormausalueet matkailuvaunun
sisäpuolella

-  Kevyet esineet (1) kuten pyyhkeet ja kevyet
 vaatteet.
-  Keskiraskaat esineet (2) kuten vaatteet,
 likapyykki ja elintarvikkeet.
-  Painavat esineet (3) kuten etuteltta ja perämoot-

tori jne.

2.3    Nurkkatuet

Nurkkatuet sijaitsevat matkailuvaunun alla etu- ja
takaosassa.

Nurkkatukien käyttö

-  Pysäköi ajoneuvo mahdollisimman tasaiselle
 alustalle.
-  Jos maaperä on pehmeä, aseta nurkkatukien
 alle sopiva alusta, jotta matkailuvaunu ei uppoa
 maahan.
-  Kierrä nurkkatuet (1) esiin.

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

Nurkkatukien ylös

-  Kierrä nurkkatuet (1) kammen avulla takaisin
 vaakasuoraan asentoon.
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2.4    Porras

Sisään ja ulos kuljettaessa huomioitavaa
-  Varmista, että porras (1) on tukevalla alustalla,
 jotta se ei pääse kaatumaan.

Huomioi portaan korkeus ja astu
varovasti tukevalle ja tasaiselle
alustalle.
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3     Pyörät, renkaat, jarrut
Käytä ainoastaan rekisteriotteeseen
merkittyjä renkaita. Muita rengaskokoja saa
käyttää ainoastaan valmistajan luvalla
(tyyppihyväksyntä).

3.2    Rengaspaine Tarkasta kaikkien renkaiden (myös vararenkaan)
paine noin neljän viikon välein ja ennen pitkiä
matkoja.

Rengaspaineen tarkistus
-  Tarkista ja säädä rengaspaine yleensä neljän
 viikon välein tai vähintään kolmen kuukauden
 välein sekä ennen jokaista käyttökertaa.
-  Jos ajoa liian alhaisella paineella ei voi välttää
 (esim. leirintäalueelta lähimmälle huoltoasemal-

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

en renkaiden paineet.

Rengaspaineiden suhteen huomioitavaa

- Oikea rengaspaine (1)
- Liian alhainen rengaspaine (2)
- Liian korkea rengaspaine (3)

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

Oikeat rengaspaineet on merkitty
taulukkoon Rengaspaineet luvussa
„Tekniset tiedot“ sekä kaasupulloko-
telossa olevaan tarraan.

Lumiketjuja käyttäessäsi tutustu ketjuvalmistajan
asennusohjeisiin.

3.1    Renkaat 
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3.3    Profiilin syvyys

3.4    Vanteet

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

Renkaat vanhenevat, vaikka niitä
käytettäisiin vain vähän tai ei lain- 
kaan.

Rengasvalmistajien suositus

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

Käytä ainoastaan ajoneuvon tyyppihyväksyntäto-
distukseen merkittyjä vanteita. Jos haluat käyttää 
muita vanteita, on otettava huomioon seuraavat 
seikat.

Muita vanteita käytettäessä huomioitavaa

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

mallia

Muutokset ovat mahdollisia ainoastaan 
valmistajan luvalla.

Tarkat tiedot on merkitty
tyyppihyväksyntätodistukseen.

Pyöränpultit
-  Kiristä pyöränpultit ensimmäisten 50 km:n
 jälkeen ja myöhemmin aina 500 km:n välein.

Kiristysmomentit
- Teräsvanteet:  110 Nm
- Alumiinivanteet:  120 Nm

Huomio! Vanteita vaihdettaessa on
ehdottomasti tarkistettava
pyöränpulttien sopivuus (teräs ->
alumiini / alumiini -> teräs)!
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3.5    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, käännä 
  pyörät suoraan, laita vaihde päälle tai  automaat-

tivaihteisto asentoon P.
-  Matkailuvaunu: Vedä käsijarru päälle, jätä 
 tukipyörä ajoasentoon, ota vakautusjärjestelmä 
 pois päältä (huom.: älä avaa kokonaan).
-  Ota jarrukiilat (1) kaasupullokotelosta.

-  Varmista ajoneuvon paikallaan pysyminen
 sijoittamalla jarrukiilat (1) ehjän renkaan etu- ja
 takapuolelle.
-  Löysää pyöränpultteja ennen nostamista yksi
 kierros, mutta älä irrota niitä kokonaan.

-  Varapyörä (2) (ei sisälly toimitukseen) voidaan
 sijoittaa matkailuvaunun keulassa olevaan
 kaasupullokoteloon (tätä varten on kuitenkin
 hankittava erityinen pidike).

Jos matkailuvaunussa on
kevytmetallivanteet ja varapyörässä
teräsvanne, on varmistettava
käytettävien pyöränpulttien sopivuus
vanteeseen.
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Pyörän vaihtoon liittyviä varoituksia

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

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

Nurkkatukia ei saa käyttää tunkin
asemesta!

Tunkki ei ole vakiovaruste, joten se
ei sisälly toimitukseen.

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

-  Aseta sopiva tunkki tukivarsiston akseliputken 
tai vaihdettavan pyörän akselin kiinnitysalueella 
olevan pitkittäistuen kohdalle.

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

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

vyesti ristiin.
-  Laske tunkki alas ja poista se.
-  Kiristä pyörän pultit avaimella tasaisesti.
 Pulttien kiristysmomentin tulisi olla teräsvanteilla 

110 Nm ja alumiinivanteilla 120 Nm.
-  Irrota käsijarru ja aktivoi vakautusjärjestelmä.

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

3.6    Seisontajarru Jarrujärjestelmän osat sisältyvät ajoneuvon
tyyppihyväksyntään.
Jos jarrujärjestelmän osia vaihdetaan erilaisiin,
hyväksynnän voimassaolo lakkaa. Muutoksia
saa tehdä vain valmistajan luvalla.

Ajoneuvoyhdistelmän pysäköinti

Ajoneuvoyhdistelmää pysäköitäessä
matkailuvaunun seisontajarru on kytkettävä pääl-
le.
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3.7    Työntöjarru

Seisontajarrun kytkeminen päälle

- Vedä seisontajarrun vipu kahvasta (1) ylös
  rajoittimeen saakka. Kaasujouset pitävät
  seisontajarrun lukittuna.

Seisontajarrun löysääminen

-  Paina seisontajarrun vipu takaisin lähtöasen-
toon.

Matkailuvaunun työntöjarru on tarkastettava
viimeistään n. 1 000 kilometrin ajon jälkeen. Jos
vetokytkintä voidaan työntää käsin sisäänpäin
enemmän kuin kolmanneksen verran työntöjarrun
liikevarasta (n. 30 mm), jarru on säädettävä.
Tarkastus on toistettava 5 000 kilometrin välein tai 
vähintään kerran vuodessa.
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4     Ulkopuoliset rakenteet

4.1    Pakkotoiminen tuuletus/ilmanpoisto

Pakkotoimisen tuuletuksen suhteen
huomioitavaa

Matkailuvaunun oikea tuuletus ja ilmanpoisto on
tärkeä tekijä asuinmukavuuden kannalta.
Matkailuvaunussasi on pakkotoiminen lattian
kautta toimiva ilmanotto ja kattoluukkuihin
integroitu ilmanpoisto, joiden toimintaa ei saa
estää.
Jääkaapin ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot voidaan 
peittää suojuksilla, jos sitä ei käytetä kaasulla.

Noudata aukkojen suojuksissa olevia 
ohjeita. Suojuksia saa käyttää vain
talvella jääkaapin toimiessa
sähkövirralla.
Suosittelemme kattoluukkujen avaa-
mista, kun  matkailuvaunua käytetään 
asumiseen.

Ruuanlaitto, märät vaatteet jne. lisää-
vät ilman kosteutta. Jokainen henkilö
hikoilee tunnissa jopa 35 g nestettä.
Jos ilman kosteus lisääntyy, matkailu-
vaunua on tuuletettava lisäksi
ikkunoiden ja kattoluukkujen kautta 
(ks. myös „Talvikäyttö“). Suosittelem-
me kattoluukkujen avaamista, kun 
matkailuvaunua käytetään asumi-
seen.

Turvailmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia 
missään tapauksessa edes osittain.
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Jääkaappi

Jääkaappi saa säleikköjen kautta raitista ilmaa
matkailuvaunun ulkopuolelta, jotta sen
jäähdytysteho on riittävä. Ilmanottosäleikkö (1) on 
ajoneuvon ulkoseinämän alaosassa.
Ilmanpoistosäleikkö on sen yläpuolella (2).

Ilmasäleikköjen poisto
-  Kierrä ruuvi (3) täysin vasemmalle.
-  Vedä ilmanvaihtoritilä varovasti irti ensin vasem-

masta reunasta.
-  Poista koko ilmanvaihtoritilä.

Lämmitys

Lämmitysjärjestelmään tulee raitista ilmaa alhaalta 
päin ilmanvaihtoluukun kautta.
Lämmityksen poistoilma ohjataan poistoaukon
kautta ajoneuvon ulkopuolelle. Poistoaukko
sijaitsee matkailuvaunun katolla (1).

Jos poistoaukko ei ole auki, on
tukehtumisvaara!
Tämän vuoksi ilmanotto- ja
ilmanpoistoaukkoja ei saa tukkia.

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

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

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

Jos ulkolämpötila on hyvin korkea, on 
suositeltavaa poistaa ilmanvaihtoritilät, 
jotta ilma kiertää paremmin jääkaapis-
sa ja sen jäähdytysteho paranee.
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4.2    Avaimet
Matkailuvaunun mukana toimitetaan seuraavat
avaimet:
-  Kaksi avainta, jotka sopivat seuraaviin
 lukkoihin:
 - ovi
 - huoltoluukut
 - WC:n luukku

Sisäänkäynti

Avaaminen
- Avaa lukko avaimella.
- Kierrä kahvaa.
- Avaa ovi.

Sulkeminen
-  Sulje ovi.
-  Käännä avainta, kunnes lukko lukittuu kuuluvas-

ti.
-  Kierrä avain takaisin pystysuoraan asentoon ja
 vedä se irti.

Lukon ja oven vaurioiden välttämiseksi 
oven sisäpuolella olevan kahvan on
oltava vaakasuorassa, ei viistosti
ylöspäin.

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

Huoltoluukku
Avaaminen

- Paina luukkua lujasti kädellä lukon läheltä.
- Avaa lukko avaimella.
- Käännä luukku auki ylös-/alaspäin.

Sulkeminen
- Käännä luukku kiinni ylös-/alaspäin.
- Lukitse lukko avaimella.



04-4

1

2

1

1

2

Kaasupullokotelon luukku

Avaaminen
- Avaa lukko (1) avaimella.
- Tartu kahvaan ja avaa luukku.

- Käännä luukkua takaisin, kunnes se kiinnittyy.
- Lukitse lukko avaimella.

WC:n luukku

- Avaa lukko avaimella (1).
- Paina kahta nuppia (1 ja 2) ja avaa luukku.

- Käännä luukkua takaisin, kunnes se kiinnittyy.
- Lukitse lukko avaimella (1).

Ulkopuolinen pistorasia

- Tartu suojakannen (1) alareunaan ja käännä
  se ylös.

-  Vedä CEE-pistoke (2) irti.
-  Paina suojakantta (1) alas, kunnes se kiinnittyy 

paikoilleen.

Sulkeminen

Sulkeminen

Sulkeminen

Avaaminen

Avaaminen
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4.3    Taustapeilit

4.4    Kattotikkaat ja kattoteline

Matkailuvaunun vetoautossa on oltava kaksi
ulkopuolista taustapeiliä. Taustapeilien on oltava
sellaiset, että niiden avulla on riittävä näkyvyys
matkailuvaunun vieressä olevalle ajokaistalle.

Vetoauton taustapeilien oikea säätö
on turvallisuussyistä tarkistettava aina 
ennen liikkeellelähtöä.

Lisäpeilien ostossa huomioitavaa

-  Mikäli mahdollista, ota koko ajoneuvoyhdistelmä 
mukaan, kun ostat lisäpeilejä.

-  Kokeile peilejä paikan päällä.
-  Varmista, että peilit ovat sopivat vetoauton ja
 kuljettajan ajoasennon kannalta.
-  Lisäpeileillä tulisi olla EY-tyyppihyväksyntä ja
 niiden tulisi täyttää EY-direktiivien vaatimukset.

Kattotikkaille noustessa huomioitavaa

- Ole varovainen noustessasi tikkaille.
- Pidä tikkaista kaksin käsin kiinni.
- Katolla ei saa kulkea pitämättä jostain kiinni.
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Kattotelinettä kuormattaessa huomioita-
vaa

-  Kiinnitä katolle vain keveitä tavaroita.
-  Kiinnitä kattokuorma tukevasti siten, että se
 ei pääse liikkumaan tai putoamaan.
-  Älä kuormita kattoa liikaa! Kattokuorman
 lisääntyessä ajokäyttäytyminen heikkenee.

Suurin sallittu kokonaiskuormitus on 
50 kg!

Huomioi kuormauksen yhteydessä
suurimmat sallitut akselimassat.  
Kattokuorman mitat on laskettava  
mukaan ajoneuvon korkeuteen. Kiin-
nitä vetoautoon näkyvälle paikalle 
muistilappu, johon olet merkinnyt
kokonaiskorkeuden. Tällöin et joudu
laskemaan korkeutta ennen kuin ajat
siltojen tai alikulkutunnelien läpi.
Älä peitä kaasunpoistoaukkoa.
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5     Sähköjärjestelmä

5.1    Turvallisuusohjeet

HOBBY-matkailuvaunujen sähköasennukset on
tehty voimassa olevien määräysten ja standardien
mukaisesti.

Huomioitavaa:
-  Sähkölaitteisiin kiinnitettyjä turvallisuusohjeita
 ja vaaramerkintöjä (ohjekilpiä) ei saa poistaa.
-  Sähkölaitteiden, kuten varmuuskytkimien ja
 liitäntärasian, asennustiloja ei saa käyttää 
 tavaroiden säilytykseen.
-  Jos matkailuvaunussa on akku:
 Vaunuun saa asentaa ainoastaan suljetun geeliakun.
-  Kytke kaikki 12 V:n laitteet pois päältä, ennen
 kuin kytket akun päälle tai pois päältä.
-  Jos sähkölaitteissa ilmenee häiriöitä, korjaus on
 jätettävä valtuutetun korjaamon tehtäväksi.
-  Ajoneuvon sähkölaitteiden epäasianmukaiset
 muutokset voivat aiheuttaa hengenvaaran ja
 tulipalon.
-  Ulkoisen 230 V:n verkkojännitteen liitäntään saa
 käyttää ainoastaan korkeintaan 25 m:n pituista
 jatkojohtoa (3 x 2,5 mm2), jossa on CEE-pistoke ja
 -pistorasia. Johto on kierrettävä täysin auki 
 kaapelikelasta, sillä muuten jatkojohto saattaa
 syttyä palamaan. (Palo johtuu induktiosta ja siitä
 johtuvasta jatkojohdon lämpenemisestä.)
-  Euroopassa kaikki leirintäalueen pitäjät ovat
 velvollisia asentamaan matkailuvaunujen 
 sähköliitäntärasioihin FI-suojakytkimet. On 
 kuitenkin suositeltavaa kytkeä syöttöjohtoon 
 FI-suojakytkin. Tämä pätee myös asuintalojen
 ulkopistorasioiden kohdalla.
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5.2    Huoltopaneeli

5.3    Sähkövirta

Toiminnot
Huoltopaneeliin kuuluvat seuraavat toiminnot:
1. Valaistus 12 V/DC (halogeenilamput kork. 
  10 W huoltopaneelissa)
2. Suojapistorasiat 230 V/AC kork. 1 000 W:n 
  sähkölaitteille.
3. Kytkin 12 V kattoluukun valaisimelle.
4. Merkkivalolla varustettu lämminvesivaraajan 

kytkin 230 V.
5. Puhdasvesisäiliön täyttömäärän elektroninen 

näyttö, neliportainen.
6. Puhdasvesisäiliön näytön testikytkin.

Yksittäisten toimintojen käyt-
tö
Puhdasvesisäiliön näyttö aktivoidaan 
hipaisukytkimellä. 12V/DC:n keittiövalaisin, 
kattoluukun valaisin ja lämminvesivaraaja 
aktivoidaan kolmen painokytkimen avulla.

Matkailuvaunuun voidaan syöttää sähkövirtaa
seuraavien liitäntöjen kautta:
-  230 V:n verkkoliitäntä 50 Hz (1)
-  Vetoauton kautta käyttäen 13-napaista pisto-

ketta (rajallinen toimivuus).
-  Vaunuun asennettu lisäakku (ei kuulu vakiova-

rusteisiin). Näin voidaan käyttää kaikkia 
 12 V:n laitteita, kuten valaisimia ja vesihuolto-

laitteita.
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Verkkoliitäntä

Verkkovirran syöttöön käytetään vaunun 
ulkopuolella olevaa 230 V:n CEE-pistoketta (1).
230 V:n jännitteen syöttö on varmistettu
kaksinapaisella 10 A:n automaattisulakkeella (2).
(Poikkeuksen muodostavat erikoisvarusteet, kuten    
Ultraheat, lämminvesilämmitys jne. Niitä 
käytettäessä vaunuun asennetaan lisäksi
kaksinapainen 16 A:n automaattisulake.)

Sulakerasia on sijoitettu vaatekaappiin.

Ennen matkailuvaunun liittämistä 230 V:n
verkkoon automaattisulake on kytkettävä pois 
päältä kääntämällä vipu alas. 
Nyt liitäntä sähköverkkoon on mahdollinen.

Verkkoliitännässä huomioitavaa
-  230 V:n verkkojännitteen liitäntään saa
 käyttää ainoastaan korkeintaan 25 m:n pituista
 jatkojohtoa (3 x 2,5 mm2), jossa on CEE-pistoke 

ja -pistorasia. Johto on kierrettävä täysin auki 
 kaapelikelasta, sillä muuten jatkojohto saattaa
 syttyä palamaan. (Palo johtuu induktiosta ja siitä 

johtuvasta jatkojohdon lämpenemisestä.)

Jos sähköliitännässä käytetään kaa-
pelikelaa, johto on ehdottomasti kier-
rettävä täysin auki, sillä se saattaa 
induktion takia lämmetä ja jopa
syttyä palamaan.

-  Kun verkkoliitäntä on tehty, automaattisulake
 voidaan taas kytkeä päälle kääntämällä vipu
 ylös. Jos matkailuvaunuun on asennettu 
 FI-suojakytkin (erikoisvarusteet), se on tarkas-

tettava säännöllisesti aktivoimalla tarkastuspai-
nike.

-  Matkailuvaunun 230 V:n sähköjärjestelmää saa
 kuormittaa korkeintaan 2 300 watilla. Jos vau-

nussa käytetään ylimääräisiä sähkölaitteita, kuten 
vedenkeitintä, on huolehdittava siitä, että tämä

 kuormitusraja ei ylity, ottaen huomioon käytössä  
olevat sähkölaitteet, kuten jääkaappi, 

 lämminvesivaraaja jne.
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5.4    Virtalähdeyksikön toiminta

Virtalähde vaihtuu automaattisesti akusta
verkkovirtaan, kun verkkoliitäntä kytketään.
Virtalähdeyksikön muuntaja muuntaa ulkoisen
verkkovirran sopivaksi 12 V:n laitteille.
Kaikki matkailuauton valaisimet ovat 12 V:n 
valaisimia. Vain suuria sähkölaitteita, kuten 
lämminvesivaraajaa, mikroaaltouunia,
ilmastointilaitetta jne. käytetään 230 V:n 
verkkovirralla.
Poikkeus: Vain mallissa Landhaus osaa 
valaisimista käytetään 230 V:n virralla.

Matkailuvaunun ulkopuoliseen pistorasiaan on
lisäksi yhdistetty myös antenniliitäntä, johon
voidaan kytkeä esimerkiksi etuteltassa käytettävä
televisio. Antenniliitäntä voidaan kytkeä tarpeen 
mukaan joko tulo- tai lähtöliitännäksi. Tarkempia
tietoja saat HOBBY-kauppiaalta.

Akkuvirran käyttö

Ajon aikana vetoauton akku huolehtii 12 V:n
jännitettä käyttävien laitteiden virransaannista, jos
vetoauton 13-napaisen liittimen kosketin 9 on
kytkettynä.
12 V:n jännitteen syöttö on syytä keskeyttää
pitempien taukojen ajaksi, jotta ajoneuvon akku ei
tyhjene. Jääkaappi toimii 12 V:n jännitteellä vain ve-
toauton moottorin ollessa käynnissä. 13-napaisen 
liittimen koskettimet 10 ja 11.
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5.5    Trumavent-puhallin

Matkailuvaunussa on (varustuksesta riippuen)
ilmakiertojärjestelmä, joka jakaa lämmintä ilmaa
koko sisätilaan. Haluttu teho voidaan säätää
kiertokatkaisijalla. Kiertokatkaisija (1) sijaitsee
lämmityslaitteen verhouksessa (2) (kuvat 1 ja 2).

Puhallusautomatiikalla varus-
tettu malli 12 V

Käsisäätö

- Aseta katkaisija asentoon (1) (kuva 3).
- Säädä haluamasi teho kiertokatkaisijalla (4).

Poiskytkentä

- Aseta katkaisija asentoon (2).

Automaattinen käyttö

-  Aseta katkaisija asentoon (3). Teho säätyy
 portaattomasti lämmittimen luovuttaman tehon 

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

sesti.

Jos teho heikkenee tai käyntiääni
kasvaa, tuulettimen pyörä on
likaantunut. Irrota lämmittimen ver-
hous / imuputki n. 500 käyttötunnin 
välein ja puhdista tuulettimen pyörä 
varovasti pensselillä.
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5.6    Mikroaaltouuni

Uuni

Lue ennen uunin käyttöönottoa val-
mistajan, SMEV:n, käyttöohje, joka 
toimitetaan ajoneuvon asiakirjojen 
mukana.

Mikroaaltouunia ei saa missään
tapauksessa käynnistää luukun olles-
sa auki. Luukun sulkumekanismissa 
on kytkin, joka keskeyttää toiminnan
automaattisesti, kun ovi avataan.

Jos laite käynnistetään luukun ollessa 
auki, mikroaallot saattavat aiheuttaa
terveyshaittoja.
Luukun sulkumekanismia ei saa
missään tapauksessa manipuloida. 
Älä aseta esineitä uunin etupuolen 
ja oven väliin, jottei pinnoille pääse 
kerääntymään likaa tai puhdistusai-
neiden jäänteitä.

Lue ehdottomasti valmistajan erillinen
käyttöohje ennen laitteen käyttöä. Se
toimitetaan ajoneuvon asiakirjojen mukana.
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5.7    Halogeenilamppujen vaihto

Halogeenilamppujen lasiin ei saa
koskea paljain sormin. Muuten valon
voimakkuus kärsii ja lampun kestoikä 
lyhenee. Koske siihen puhdasta
paperia apuna käyttäen tai tartu vain
lampun metallikantaan.

Halogeenikohdevalot

Halogeenilamppu 12 V / 5 W

Lampun vaihto

-  Sammuta lamppu ja anna sen tarvittaessa
 jäähtyä.
-  Irrota sisäpuolen kehysrengas varovasti
 ruuvitaltan avulla.

-  Poista sisäpuolen kehysrengas ja lasi
 varovasti.

-  Nyt voit poistaa halogeenilampun
 pidikkeestä.

Kohdevaloissa saa käyttää ainoastaan 
kork. 5 W:n halogeeninastakantoja.

-  Aseta uusi halogeenilamppu pidikkeeseen
 ja sisäpuolen kehysrengas ulokkeineen 
 sille tarkoitettuun uraan. Nyt voit painaa
 sisäpuolen kehysrenkaan ja lasin kokonaan
 pesään.
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5.8    Takavalojen hehkulamppujen vaihto

Irrota suojukset varovasti ruuvitaltan avulla.

Tämän jälkeen voit irrottaa takavalon alustasta.

Poista kiinnitinkaari irrottamalla ruuvi.

Avaa neljä kiinnitysruuvia ristikantaruuvitaltan
avulla.

Nyt hehkulamput ovat ulottuvilla. Kokoa lamppu
päinvastaisessa järjestyksessä.
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5.9    Sisäpuolen kytkentäkaavio
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5.10  Ulkopuolen kytkentäkaavio
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Pistorasia Jäger 13-napainen

Näkymä liitäntäpuolelta

Pistorasioiden kontaktit DIN 
1648-1:97:n mukaan

Kontakti  Virtapiiri

 1             Suuntavilkku, vasen
 2             Sumutakavalo
 3             Maa (virtapiireille 1–8)
 4             Suuntavilkku, oikea
 5             Oikea takavalo, ylä- ja alaäärivalo ja rekisterikilven valo
 6             Jarruvalot
 7             Vasen takavalo, ylä- ja alaäärivalo ja rekisterikilven valo
 9             Virran syöttö (jatkuva virta)
10            Virran syöttö (virtalukolta ohjattu)
11            Maa virtapiirille 10
12            Maa perävaunun tunnistukselle
13            Maa virtapiirille 9
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6     Sisäpuolen varusteet

6.1    Ovien ja luukkujen avaaminen ja sulkeminen

Sisäänkäynti

- Käännä salpaa (1) saranan suuntaan.

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

Sulkeminen

- Käännä salpa saranasta poispäin.

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

Oven yläosa

Oven kehys (1) ja alaosa (2) voidaan sulkea yläosan 
ollessa avattuna. Tätä varten on avattava oven
yläosan (3) kiinnitys kehykseen.

Oven yläosan kiinnityksen avaaminen

- Työnnä salpaa (4) saranan suuntaan ja paina
 sitä sitten ulospäin. Oven yläosa irtoaa erilleen
 ja voidaan avata.
-  Kun salpa (4) päästetään irti, se palaa
 normaaliasentoon.
-  Avaa oven yläosa kokonaan ja paina se vaunun
 seinää vasten. Tällöin oven lukitsin (5) tarttuu
 seinässä olevaan vastakappaleeseen (6) ja
 oven yläosa pysyy auki.
-  Oven kehys ja alaosa voidaan nyt sulkea
 yläosasta riippumatta.

Oven yläosan lukitus kehykseen

- Paina oven yläosaa (3) oven kehykseen (1),
 kunnes se lukittuu.

Avaaminen



06-2

1

1

1 1 2

Painonupilla varustetut
kalusteovet

Avaaminen
- Paina painonupin keskiosaa (1).
- Tartu nuppiin ja avaa ovi.

Sulkeminen
- Paina ovea, kunnes se lukittuu. Ovi on kunnolla
 kiinni vasta, kun se on lukittunut.

Sulje kaikki ovet ja luukut kunnolla
ennen liikkeellelähtöä. Siten vältetään 
niiden tahaton aukeaminen ajon aika-
na ja esineiden putoaminen.

Kahvalliset kalusteluukut

Avaaminen

- Vedä kahvasta (1), kunnes luukku (2) on auki.

Sulkeminen

-  Paina luukun (2) kahvaa (1), kunnes luukku
 selvästi lukittuu kiinni.

Sulje kaikki ovet ja luukut kunnolla
ennen liikkeellelähtöä. Siten vältetään 
niiden tahaton aukeaminen ajon aika-
na ja esineiden putoaminen.

Kahvattomat kalusteluukut

Avaaminen

-  Paina luukkua (1) sisään päin. Painettaessa
 lukko (2) vapautuu ja luukku aukeaa.

Sulkeminen

-  Paina luukkua (1), kunnes lukko (2) selvästi
 lukittuu kiinni.
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6.2    Valokytkimet

Sulje kaikki ovet ja luukut kunnolla
ennen liikkeellelähtöä. Siten vältetään 
niiden tahaton aukeaminen ajon aika-
na ja esineiden putoaminen.

Kierrettävällä nupilla varustetut
kalusteovet

Avaaminen

- Kierrä nuppia (1) saranapuolen suuntaan.

Sulkeminen

- Jätä nuppi auki-asentoon ja sulje ovi.
- Kierrä nuppia saranasta poispäin.

Sisäänkäynti

Sisäänkäynnin lähelle on sijoitettu kattovalaisimen 
kytkin (1), etuteltan valaisimen kytkin (2) sekä
epäsuoran valaistuksen kytkin.

Sähköinen lattialämmitys

Lämmityselementit sijaitsevat lattian keskiosassa
ja niiden leveys on 60 cm. Pituus vaihtelee mallin
mukaan. Lämmitystä ei ole tarkoitettu koko
sisätilan lämmitykseen, vaan sen tarkoituksena on 
estää lämmön karkaaminen lattian kautta.

24 V:n lattialämmityksen päällekytkentä

Kytkin sijaitsee mallista riippuen sisäänkäynnin 
lähellä tai keittiössä.
Tekniset tiedot:
Jännite 24 V~ saadaan omasta muuntajasta 
230 V/ 24 V.
Ottoteho on ajoneuvon pituudesta riippuen 
150 W– 320 W.

Mallissa Landhaus käytetään 24 V:n 
lattialämmitystä.
Näiden lämmittimien ottoteho on hieman suurem-
pi.
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Sisätilat

Pesutilan valokytkin (1) on vaunun takaosaan
sijoitettujen pesutilojen katossa. Keskiosaan
sijoitetuissa pesutiloissa valokytkin on peilin alla
pistorasian vieressä.

Keittiön valokytkin on huoltopaneelissa.

Osa valokytkimistä (2) on sijoitettu valaisimien
yhteyteen.
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6.3    Ikkunat
Ulospäin aukeavat ikkunat

Avaaminen

Ikkunat voidaan kiinnittää useampaan eri asen-
toon:
-  Käännä salvat ylös.
-  Paina ikkunaa ulospäin haluttuun asentoon,
 kunnes se loksahtaa kuuluvasti. Ikkuna pysyy
 automaattisesti tässä asennossa.

Lastensänkyjen kohdalla olevat ik-
kunat eivät voi aueta vahingossa. 
Näin estetään tehokkaasti lapsia 
putoamasta.

- Nosta ikkunaa kevyesti, jotta kiinnitys irtoaa.
- Sulje ikkuna.
- Käännä salvat (1) ja (2) vaakasuoraan.

Erilliset pimennys- ja hyttysver-
hot

Pimennys- ja hyttysverhot on sijoitettu
ikkunakehykseen. Pimennysverho voidaan lukita 
eri asentoihin.

-  Vedä pimennysverho (1) reunasta (2)
 haluamaasi asentoon ja päästä sitten irti.
 Rullaverho lukittuu tähän asentoon.

-  Vedä pimennysverhoa (1) reunasta (2) hieman
 alaspäin ja nosta se sitten ylös. Rullaverho
 kiertyy automaattisesti ylös.

Sulkeminen

Pimennysverhon sulkeminen

Pimennysverhon avaaminen
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Hyttysverhon sulkeminen

-  Vedä hyttysverho (3) reunasta (4) täysin alas ja
 päästä se irti. Rullaverho lukittuu tähän asen-

toon.

Hyttysverhon avaaminen

- Vedä hyönteissuojaverhoa (3) reunasta (4)
  hieman alaspäin ja nosta se sitten ylös.
  Rullaverho kiertyy automaattisesti ylös.

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

Kun matkailuvaunua ei käytetä, rulla-
verhojen ja laskosverhojen on oltava 
avatut, jottei niihin tule vaurioita. 
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6.4    Kattoluukut
Yhdistelmärullaverholla varus-
tettu kattoluukku

Kattoluukku voidaan avata toisesta reunasta
nostamalla ja se voidaan lisäksi liu’uttaa auki
sivusuunnassa. Siihen on integroitu pimennys- ja
hyttysverho.

Avaaminen

-  Avaa lukitsin (1) kehikon toisesta reunasta ja
 paina kattoluukkua ylöspäin. Kun luukku on
 auki, sitä voidaan liu’uttaa taakse kiinnikkeiden
 (2) varassa.

Sulkeminen

-  Liu’uta luukku kiinni ja vedä sitä alas, kunnes
 lukitsimet kiinnittyvät.

Rullaverhojen yhdistäminen

-  Vedä hyttysverhon (4) kiinnitysläppä (3)
 pimennysverhon vastakkaisella puolella
 olevaan kahvaan (5).
-  Kiinnitä läppä (3) pimennysverhon (6) kahvan
 (5) lukitsimeen.

Pimennysverhon säätö

-  Vedä pimennysverho haluamaasi asentoon
 siirtämällä sitä kahvasta.

Hyttysverhon avaaminen

-  Irrota hyttysverhon (4) kiinnitysläppä (3)
 lukitsimesta ja vedä se erilleen.

Kattoluukun on aina oltava kiinni ajon 
aikana!

Kattoluukun kehikon pakkotoimisten
ilmantulo- ja ilmanpoistoaukkojen on
aina oltava auki!

3

4

6
5
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Lämpöeristetty kattoikkuna

Avaaminen

Ikkuna voidaan kiinnittää useaan eri asentoon:
-  Käännä kattoikkunan kummassakin reunassa
 olevat salvat (2) sisäänpäin.
-  Paina ikkunaa ulospäin, kunnes se loksahtaa
 kuuluvasti. Ikkuna pysyy automaattisesti tässä
 asennossa.
-  Tämän jälkeen voit säätää ikkunan haluamaasi
 asentoon.

Sulkeminen

-  Työnnä ikkuna perille asti.
-  Vedä ikkunaa alas, kunnes se on kiinni.
-  Käännä kattoikkunan kummassakin reunassa
 olevat salvat (2) ulospäin.

Hyttysverhon sulkeminen

-  Vedä hyttysverho reunasta (3) kehikon
 vastapäiseen reunaan saakka.

Hyttysverhon avaaminen

-  Vedä hyttysverho reunasta (3) takaisin
 alkuperäiseen asentoon.

Pimennysverhon sulkeminen

-  Vedä pimennysverho reunasta (1) haluamaasi
 asentoon saakka.

Pimennysverhon avaaminen

-  Vedä pimennysverho reunasta (1) takaisin
 alkuperäiseen asentoon.

Kattoluukun on aina oltava kiinni ajon 
aikana!
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6.5    Penkit ja vuoteiksi muuntaminen

Yöpymistä varten istuinryhmät voidaan muuntaa
vuoteiksi.

Laskettavalla pöydällä varustet-
tu malli

Muuntaminen

-  Poista istuinosien ja selkänojien pehmusteet.

-  Vedä laskettavan pöydän jalustassa oleva
 lukitsin (1) ylös ja avaa lukitus.

-  Vedä pöydän jalustan lukitsinta ajoneuvon
 sisätilan suuntaan ja laske pöytä alas.

-  Aseta istuinpehmusteet paikalleen ja vedä ne
 sivuilta pöydän keskiosaan saakka.

-  Täytä avoimet kohdat selkänojien pehmusteilla. 
Käännä tätä varten selkänojat (2) ja aseta niiden 
leveä puoli seinään päin.

-  Jos ajoneuvon leveys on 2,50 metriä, väliin
 jäävä rako täytetään selkänojan pehmusteella
 (3).

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

Vuoteen laajentaminen vaunuissa, joissa
istuinryhmä on sijoitettu perään

-  Lastensänkyjen kohdalla olevat ikkunat eivät voi  
aueta vahingossa. Näin estetään tehokkaasti

 lapsia putoamasta.

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

7.1    Vesijärjestelmä

Vesijärjestelmän toiminta

Keittiöön ja WC-tilaan 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

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.
-  Pumpun suurin kuljetusteho on 8,5 l/min.
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Huoltoluukulla varustettu
puhdasvesisäiliö (22 l)

Puhdasvesisäiliö on vedettävä / kannettava.

Veden täyttö
-  Avaa huoltoluukku (1).
-  Avaa kierreliitos ja vedä uppopumppu (2) ulos
 puhdasvesisäiliöstä.
-  Vedä säiliö (3) ulos.
-  Täytä säiliöön puhdasta juomavettä.
-  Kuljetuksen ajaksi sulje säiliö kannella (4).

Veden otto
-  Kierrä lämmin- tai kylmävesihana auki. Pumppu 

kytkeytyy automaattisesti päälle, kun se on
 kytketty sähkövirtaan.

Säiliön tyhjennys
- Avaa huoltoluukku (1).
- Poista uppopumppu puhdasvesisäiliöstä.
- Vedä säiliö ulos ja tyhjennä se.

Pyörillä vedettävä jätevesisäiliö

Pyörillä vedettävä jätevesisäiliö (1) voidaan asettaa 
matkailuvaunun seisoessa sen alle keräämään
jätevedet. Säiliön tilavuus on 22 litraa.
Jätevesisäiliötä voidaan vetää (pyörät) tai kantaa
esiinkäännettävästä kahvasta. Tyhjennä säiliö vain 
tätä tarkoitusta varten varattuun paikkaan.

Ajon aikana jätevesisäiliö (2) voidaan säilyttää
kätevästi kaasupullokotelossa.
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7.2    Huuhdeltava WC

50 litran kiinteä säiliö (vakio mal-
lista 540 lähtien)

Säiliön tilavuus on 50 litraa.

Säiliö täytetään puhtaalla vedellä sivuseinän 
täyttöliitännän kautta.
(Poikkeus 560 Uff: lämmin vesi tässä mallissa
kaasupullokotelossa)

Säiliön tyhjentäminen ja valutus säiliön ol-
lessa liian täysi

Kääntämällä valutusputken irti voit valuttaa 
veden säiliöstä.

Kiinteällä istuimella ja
puhdasvesisäiliöllä varustettu WC

WC:n valmistelutoimet
- Avaa huoltoluukku.
- Käännä vedentäyttöliitäntä ulospäin.

-  Irrota kierrekansi.
-  Täytä sisään vettä, kunnes sen pinta ulottuu
 yläreunaan saakka. Säiliön tilavuus on n. 
 15 litraa.
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-  Sulje kierrekansi
-  Käännä vedentäyttöliitäntä sisään.

-  Paina pidikettä alas, jotta voit poistaa
 jätevesisäiliön.

-  Vedä jätevesisäiliötä suoraan ulospäin, kunnes
 se vastaa rajoittimeen.
-  Kallista säiliötä hieman ja vedä se sitten
 kokonaan ulos.

-  Käännä jätevesisäiliö pystysuoraan.
-  Käännä tyhjennysliitäntä ylös.

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

Annostele saniteettineste erittäin
säästeliäästi. Yliannostus ei välttämät-
tä estä hajun muodostumista.
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-  Täytä jätevesisäiliöön pakkauksessa ilmoitettu
 määrä saniteettinestettä.
-  Lisää vettä, kunnes jätevesisäiliön pohja peit-

tyy.
-  Käännä tyhjennysliitäntä takaisin.

Älä koskaan kaada saniteettinestettä
suoraan WC-altaaseen.

- Työnnä jätevesisäiliö takaisin paikoilleen.
 Työnnä sitä sisäänpäin, kunnes se on tukevasti
 kiinni pidikkeissä.

- Sulje jälleen huoltoluukku.

Käyttö
-  Paina WC:n huuhtelupainiketta, jolloin WC-allas 

täyttyy vedellä. Huuhtelu jatkuu niin kauan kuin
 painiketta painetaan.
-  Nyt voit käyttää WC:tä.
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-  Huuhtele WC-allas vedellä. Paina tätä varten
 huuhtelupainiketta ja kierrä sitä samanaikaisesti 

vastapäivään. Kiertoliike avaa WC:n
 pohjaluistin. Huuhtele WC perusteellisesti.
-  Sulje pohjaluisti kiertämällä huuhtelupainiketta
 myötäpäivään.

-  Säilytä WC-paperi sille varatussa lokerossa.
 Siellä paperi pysyy puhtaana ja kuivana.

-  WC-paperirulla voidaan myös kiinnittää seinälle 
telineeseen.

Kasetin tyhjennys

Tyhjennä jätevesisäiliö ainoastaan 
tätä tarkoitusta varten varattuun
tyhjennyspaikkaan. Sitä ei saa
tyhjentää luontoon!

-  Avaa huoltoluukku ja paina pidikettä alas, jolloin 
voit poistaa jätevesisäiliön.

-  Vedä jätevesisäiliötä suoraan ulospäin, kunnes
 se vastaa rajoittimeen.
-  Kallista säiliötä hieman ja vedä se sitten
 kokonaan ulos.
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-  Tyhjennä jätevesisäiliö tätä tarkoitusta varten
 varattuun tyhjennyspaikkaan. Käännä
 tyhjennysliitäntä ylös.

-  Poista tyhjennysliitännän kansi.
-  Käännä jätevesisäiliö siten, että tyhjennysliitäntä 

on alaspäin.
-  Paina peukalolla ilmausnuppia - jätevesisäiliö
 tyhjenee.

-  Työnnä jätevesisäiliö takaisin paikoilleen.
 Työnnä sitä sisäänpäin, kunnes se on tukevasti
 kiinni pidikkeissä.
-  Sulje jälleen huoltoluukku.

Puhdasvesisäiliön tyhjennys
-  Irrota puhdasvesisäiliön poistoletku /
 täyttömäärän ilmaisin pidikkeestä.
-  Vedä letku ulos avoimesta huoltoluukusta ja
 valuta vesi pois.
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7.3    Truma-lämminvesijärjestelmä

-  Tyhjennä puhdasvesisäiliön täyttöliitäntä. Tätä
 varten vedä täyttöliitännän etupuolella oleva
 kansi irti.
-  Käännä täyttöliitäntä ulos tyhjennystä varten.

WC:n ympäristöystävällinen käyttö
-  Lisää säiliöön ainoastaan hyväksyttyjä ja
 ympäristöystävällisiä saniteettinesteitä!
-  Tyhjennä WC ainoastaan tätä tarkoitusta varten 

varattuun tyhjennyspaikkaan!
-  Älä koskaan tyhjennä jätevesiä viemäriin!
 Viemärivesiä ei yleensä ohjata jätevedenpuhdis-

tamoihin vaan suoraan vesistöihin.

Ennen käyttöönottoa tutustu
ehdottomasti Truma-lämminvesi-
varaajan käyttöohjeisiin.

Lämminvesivaraajan veden laatu

- Käytä ainoastaan juomalaatuista vettä.

Lämminvesivaraajan täyttö
Jos käytössä on esisekoitinventtiili:
-  Aseta esisekoitinventtiilin säätönuppi (2)
 punaisen symbolin (”kuuma”) kohdalle
 ääriasentoon.

Jos käytössä on sekoitinhana:
-  Avaa lämminvesihana tai säädä yksiotesekoitin 

lämpimälle vedelle.

-  Pidä hanaa auki, kunnes Truma-varaaja täyttyy, 
ilma poistuu ja siitä virtaa kuumaa vettä.

Veden otto
-  Vesi sekoitetaan valittuun lämpötilaan
 sekoittimen / esisekoitinventtiilin asennon
 mukaan.
-  Käytä pumppua.
-  Kun lopetat veden oton, kytke pumppu pois
 toiminnasta.
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Lämminvesivaraajan tyhjennys
-  Katkaise vesipumpun virta päävirtakytkimestä
 tai muuntajasta.
-  Avaa kaikki vesihanat.
-  Jos käytössä on esisekoitinventtiili, aseta se
 lämpimälle vedelle.
-  Avaa poistoventtiili (4).
-  Tarkista, valuuko vesi ulos.
-  Kun varaaja on tyhjä, sulje jälleen poistoventtiili
 (4) (tarvittaessa puhalla johto tyhjäksi).

Sähkökäyttö
-  Kytke ohjauspaneelissa oleva kytkin (3) päälle.
 Merkkivalo osoittaa varaajan olevan
 toiminnassa. Termostaatti säätää veden
 lämpötilaksi 55 °C.
-  Tehonotto on 300 W.

Lämminvesivaraajan yhteydessä
huomioitavaa
-  Kytke laite pois päältä, kun matkailuvaunua ei
 käytetä.
-  Tyhjennä varaaja, jos se on vaarassa jäätyä.
 Jäätynyt vesi voi halkaista varaajan!
-  Lämminvesivaraajan ja uppopumpun väliseen
 kylmävesijohtoon (1) ei saa asentaa takaisku-

venttiiliä.
-  Jos lämminvesivaraaja liitetään suurempaan
 vesijohtoverkkoon tai sen kanssa käytetään
 voimakkaampaa pumppua, on asennettava
 paineenalennin. Lämminvesivaraajan paine saa
 olla korkeintaan 1,2 bar. Kylmän veden
 tulojohtoon (1) on lisäksi asennettava varo-/
 poistoventtiili.
-  Suosittelemme, että lämminvesivaraajan vettä
 ei käytetä juomavetenä.

Lämminvesivaraajaa ei saa käyttää säh-
köisesti, jos sen sisällä ei ole vettä.

Huomio:
Oheinen kaavio kuvaa vain järjestelmän
toimintatapaa. Koska vaunujen pohjaratkaisuja on 
hyvin monenlaisia, oman vaunusi järjestelmä
saattaa poiketa kuvasta.

Lämminvesijärjestelmän kaavio
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8     Kaasu

8.1    Yleisiä turvallisuusmääräyksiä
         nestekaasulaitteiden käyttöä varten

Kaasun käyttöpaine on 30 mbar.

Kaasulaitteiden tarkastukset
-  Nestekaasulaitteet on tarkastettava
 asiantuntijan toimesta ennen ensimmäistä
 käyttöönottoa.
-  Kaasulaitteet on tämän jälkeenkin tarkastettava
 säännöllisesti.
-  Myös säätimet, letkut ja poistokaasukanavat on 

tarkastettava.
-  Suosittelemme, että turvasäädin ja letkujohdot
 vaihdetaan viimeistään 10 vuoden kuluttua.
-  Tarkastuksista on vastuussa laitteen käyttäjä.
 Tämä koskee myös ajoneuvoja, joita ei ole 
 rekisteröity tieliikennekäyttöön.

Lisäasennukset ja muutokset
-  Kaasulaitteisiin saa tehdä lisäasennuksia ja
 muutoksia vain alan ammattihenkilö.
-  Matkailuvaunussa saa käyttää ainoastaan
 laitteita, joiden liitäntäpaine on 30 mbar.

Säätimet ja venttiilit
-  Käytä ainoastaan ajoneuvoihin tarkoitettuja
 säätimiä, joissa on varoventtiili. Muut säätimet
 eivät vastaa ajoneuvoissa asetettavia korkeita
 vaatimuksia.
-  Paineensäädinten lähtöpaineen on oltava 
 kiinteä 30 mbar. Tästä määrätään 
 EN 12864 -standardin liitteessä D. Säätimen 
 läpivirtausnopeuden on oltava 1,2 kg/h.
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8.2    Kaasujärjestelmä
Matkailuvaunussa on propaanikaasulaitteisto, jolla 
käytetään seuraavia laitteita:
- liesi
- jääkaappi
- lämmitys
- mahd. lämminvesivaraaja
- mahd. erikoisvarusteet
- mahd. uuni

Lue laitteen valmistajan käyttöohjeet 
huolellisesti läpi.

-  Kytke säätimet pulloon huolellisesti käsin. Älä
 käytä avaimia, puristimia tai muita työkaluja.
-  Jos lämpötila on alle 5 °C, käytä säätimissä
 jäänestoainetta.

Poistokaasu
-  Kaasunpoistoputki on kytketty tiiviisti ja
 kiinteästi lämmitykseen ja ulos vievään
 poistoaukkoon. Siinä ei saa olla vaurioita.
-  Kaasun on päästävä poistumaan esteettä ja
 tilalle on tultava raitista ilmaa. Tämän vuoksi
 vaunussa tai sen vieressä ei saa olla esim.
 helmasuojia tai lumikinoksia. Vaunun alla olevat
 ilmanimuaukot on pidettävä auki ja puhtaina.

Ennen käyttöönottoa
-  Pidä ilma-aukot auki.
-  Poista mahd. lumi poistoaukosta.
-  Puhdista ajoneuvon alla olevat ilmanimuaukot
 liasta ja mahdollisesta lumesta. Muuten
 poistokaasun CO-pitoisuus saattaa kohota
 liiaksi.
-  Turvailmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia.
-  Suosittelemme vähintään 1 kg:n palosammut-

timen sijoittamista sisäänkäynnin luo ja sam-
mutuspeitteen sijoittamista lieden läheisyyteen. 
Tutustu leiriytymisalueen paloturvallisuustoimiin 
(ks. myös 1.4 Hätävarustus)



08-3

2

3

1

Kaasupullokotelo

Kaasupullokoteloon sopii kaksi 11 kg:n
propaanikaasupulloa (1). Kaasupullot kytketään
syöttöputkeen turvasäätimen letkulla (2). Pullot
kiinnitetään hihnoilla (3).

Kaasupullokotelon suhteen huomioitavaa
-  Kaasupullojen kiinnitys on tarkastettava aina
 ennen ajoa. Aseta kaasupullot pystyasentoon.
-  Kiristä löysät hihnat.
-  Pullon vaihtamisen jälkeen säädinliitännän
 tiiviys on aina tarkastettava  vuodonhakuvälinei-

den avulla.
-  Kaasupullokotelo ei sovellu varusteiden 
 (esim. etuteltan) kuljettamiseen.
-  Kaasupullokotelon tuuletusaukkoa (rako
 kaasupullokotelon pohjan ja etuseinän välissä)
 ei saa tukkia.

Sulkuhanat ja venttiilit

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

Kaasun sulkuhanojen sijainti
-  Sulkuhanat sijaitsevat keittiöosassa jääkaapin
 viereisessä lokerossa tai vaatekaapissa.

Sulkuhanojen ja venttiilien suhteen
huomioitavaa
- Sulje kaikki kaasulaitteiden hanat ajon ajaksi.

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

Jos epäilet vuotoja, pyydä alan kauppi-
asta tai kaasulaitteisiin erikoistunutta
huoltokorjaamoa tarkastamaan lait-
teet.

Tiiviystarkastusta ei saa koskaan
suorittaa avotulella.

Kaasun sulkuhanojen symbolien
merkitys:

Lämmitys Uuni Kaasuliesi Jääkaappi

Uuni, lisävaruste
Vakio mallissa Excelsior 
n:rosta 540 lähtien
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8.3    Lämmitys
Lämmityslaitteet S 5002 ja S 
3002

- Ylempi kuva: S 5002 (mallit 540, 750)
- Alempi kuva: S 3002 (mallit 400–495)

Sijainti
- Vaatekaapissa tai ilmanpoistoaukon lähettyvillä.

Ennen käyttöönottoa
-  Varmista, että sytytysautomaatin (2) paristoko-

telossa on toimintakykyiset paristot, ennen kuin 
sytytät laitteen ensimmäisen kerran.

Käyttö
-  Avaa pullon venttiili ja kaasun tuloputken
 pikaventtiili.
-  Kierrä käyttökytkin (1) termostaatin asentoon
 1–10.
-  Paina käyttökytkin (1) pohjaan. Sytytys toimii
 tässä asennossa automaattisesti, kunnes liekki
 palaa. Sytytyskipinän voi kuulla. Sytytyksen
 aikana sytytysautomaatin (2) merkkivalo
 vilkkuu.
-  Pidä käyttökytkintä (1) painettuna vielä 10
 sekunnin ajan, kunnes liekinvarmistimen anturi
 lämpenee tarpeeksi eikä liekki enää sammu.
-  Jos kaasuputkessa on ilmaa, voi kestää jopa
 minuutin, kunnes putkesta tulee palamiseen
 vaadittava määrä kaasua. Tänä aikana käyttökyt-

kintä (1) on pidettävä painettuna, kunnes liekki 
palaa.

Pidä vähintään 2 minuutin tauko ennen 
mahdollista uutta yritystä sytyttää
liekki. Muuten liekki saattaa leimahtaa! 
Samoin on myös silloin, kun lämmitin
sammuu käytön aikana ja se joudutaan 
sytyttämään uudelleen.
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-  Jos liekki sammuu, se syttyy välittömästi
 uudelleen liekinvarmistimen ansiosta (n. 30
 sekuntia).
-  Jos liekkiä ei synny, merkkivalo vilkkuu.
-  Jos merkkivalo ei vilku lainkaan sytytysvaiheen
 aikana, sytytysautomaatin (2) paristot on
 vaihdettava.

Poiskytkentä
-  Käännä käyttökytkin (1) asentoon.
 Sytytysautomaatti kytkeytyy samalla pois
 toiminnasta.
-  Aseta ilmanpoistoaukon päälle suojus.
-  Sulje pullon venttiilin ja kaasun tuloputken
 pikaventtiili, jos laitetta ei käytetä pitempään 

aikaan.

Sytytysautomaatin paristojen vaihto

-  Varmista, että lämmitys on kytketty pois
 toiminnasta.
-  Avaa paristokotelon (2) lukitus painamalla
 lukitusvipua (3) vasemmalle ja käännä kotelo
 ulos.
-  Aseta sisään uudet samantyyppiset paristot.
 Poiskytkentä
-  Käytä vain lämmönkestäviä (+70 °C) ja
 vuotamattomia tyypin AA (mignon) paristoja.
-  Työnnä paristokotelo sytytysautomaatin sisään
 vasempaan reunaan.
-  Paina lukitusvipua (3) oikealle, kunnes se
 lukittuu kuuluvasti paikalleen.

Vaihda paristot aina ennen uuden
lämmityskauden alkua.

Noudata myös valmistajan erillistä
käyttöohjetta.
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8.4    Jääkaappi
Matkailuvaunuissa käytetään Dometic- ja Thet-
ford-merkkisiä jääkaappeja. Noudata valmistajien 
erillisiä käyttöohjeita.

Toimintatavat
Jääkaapilla on kolme erilaista toimintatapaa.
-  12 V:n käyttö: virransyöttö vetoauton akusta
 (kytkentä virtalukolta).
-  230 V:n käyttö: virransyöttö ulkoisesta
 sähköverkosta.
-  Nestekaasu: matkailuvaunun kaasupullot.

12 V:n käyttö
12 V:n jännitettä tulisi käyttää vain ajon aikana
vetoauton moottorin käydessä. Taukojen ja
pitempien pysähdyksien ajaksi 12 V:n jännitteen
käyttö tulisi kytkeä pois päältä, ettei vetoauton 
akun lataus heikkene.

Jääkaappia ei saa käyttää kaasulla 
ajon aikana. Räjähdysvaara!

Käyttö
-  Kytke kaasu tarvittaessa pois päältä.
-  Aseta keinukytkin (1) asentoon 1. Jos jännite
 on olemassa, kytkimen punainen valo syttyy.

230 V:n käyttö

Ennen käyttöönottoa
-  Varmista, että käyttämäsi sähköverkon jännite
 vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
-  Kytke kaasu tarvittaessa pois päältä.
-  Kytke 12 V:n käyttö tarvittaessa pois päältä.
 Tätä varten aseta keinukytkin (1) asentoon 0.

Käyttö
-  Aseta termostaatin säädin (3) suurimmalle
 teholle.
-  Aseta kytkin (2) asentoon 1. Jos jännite on
 saatavilla, kytkimen vihreä valo syttyy.
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Kaasukäyttö

Ennen käyttöönottoa
-  Varmista, että kaasujärjestelmän käyttöpaine
 vastaa tyyppikilven merkintää.
-  Kytke 12 V:n käyttö tarvittaessa pois päältä.
 Tätä varten aseta keinukytkin asentoon 0.
-  Kytke 230 V:n käyttö tarvittaessa pois päältä.
 Tätä varten aseta keinukytkin (2) asentoon 0.
-  Avaa pullon venttiili ja kaasun tuloputken
 sulkuventtiili.

Kaasukäytön poiskytkentä
- Kierrä säädin (4) asentoon (8) (pois päältä).

Lisätietoja saat jääkaapin käyttöohjeesta.
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Jääkaapin käyttö

Jään muodostumista jäähdytyselementtiin voidaan 
pitkälti välttää seuraavin keinoin: Peitä nestemäis-
ten elintarvikkeiden astiat kannella. Anna lämpi-
mien elintarvikkeiden jäähtyä, ennen kuin laitat ne 
jääkaappiin. Älä pidä jääkaappia auki pitempään 
kuin on tarpeen.

Hyllyjen paikalleen asettaminen

Jääkaapissa on kaksi tai kolme hyllytasoa. Ne
voidaan siirtää halutulle korkeudelle yksinkertaisen 
kiinnitysjärjestelmän avulla.

Paina hyllyn oikeanpuoleisella lyhyellä sivulla
olevaa muovipidikettä.

-  Käännä pidike vaakatasoon ja aseta hylly
 viistoasennossa jääkaapin sisään.

-  Aseta pidikkeetön lyhyt sivu haluamaasi uraan
 jääkaapin vasemmassa sivuseinämässä.

-  Aseta pidikkeellä varustettu lyhyt sivu
 haluamaasi uraan jääkaapin oikeassa
 sivuseinämässä.

-  Käännä pidike alas, jolloin se lukittuu uraan.

Jos haluat siirtää hyllyä, käännä pidike ylös ja
poista hylly. Aseta hylly haluamallesi korkeudelle
yllä kuvatulla tavalla.

Pakastuslokero ei sovi elintarvikkei-
den jäädyttämiseen. Käytä jääkuu-
tioiden valmistukseen ainoastaan 
puhdasta juomavettä. Jääkuutioiden 
valmistuksen aikana pakastusloke-
rossa ei tulisi pitää muita tuotteita.
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8.5    Kaasuliesi

Matkailuvaunun keittiöosassa on 3-liekkinen
kaasuliesi.

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

laitetta sytytettäessä, on palauduttava
 itsestään takaisin alkuperäiseen asentoon.
-  Toimitukseen sisältyvät liekinsuojapellit (3) on
 ennen lieden käyttöä asetettava seinää vasten tai  

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

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

Liettä ei saa käyttää lasikannen olles-
sa kiinni.

Käyttö
-  Avaa kansi (1).
-  Käännä haluamasi keittopisteen kytkin (2)
 sytytysasentoon (suurelle liekille) ja paina
 kytkintä.
-  Sytytä poltin kaasusytyttimellä, tulitikuilla tai
 savukkeensytyttimellä.
-  Pidä kytkintä (2) painettuna vielä 10–15 sekunnin 

ajan.
-  Päästä kytkin (2) irti ja säädä liekki haluamasi
 suuruiseksi (suurelle tai pienelle liekille).
-  Jos sytyttäminen ei onnistu, toista kaikki
 vaiheet alusta lähtien.
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Käsittele kuumia kattiloita, pannuja 
jne. aina patalappujen tai -kintaiden 
avulla. Palovaara!

Pidä kantta (1) auki keittämisen jäl-
keen niin kauan kuin polttimet ovat
lämpimiä.

Älä säilytä helposti palavia esineitä
kuten astiapyyhkeitä, lautasliinoja jne. 
lieden lähettyvillä. Kiinnitä liekinsuo-
jus aina käytön ajaksi. Palovaara!
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9     Lisätarvikkeet

Lisätarvikkeiden käsittelyssä on noudatettava
niiden valmistajien laatimia erillisiä käyttöohjeita,
asennusohjeita ja kytkentäkaavioita.
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10   Huolto ja hoito

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

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

aalla kerran vuodessa.
-  Huolla kaikki matkailuvaunuun asennetut
 laitteet niiden käyttöohjeissa ilmoitettujen
 huoltovälien mukaisesti.

HOBBY myöntää matkailuvaunulle 5
vuoden tiiviystakuun takuuehtojen
mukaisesti. Tiiviystarkastusta varten
ajoneuvo on vietävä HOBBYmaahan-
tuojalle 12 kuukauden välein. Ensim-
mäinen  tiiviystarkastus 12 kuukauden 
jälkeen on ilmainen.

Kaasulaitteet on tarkastettava
säännöllisesti.

Kaasupullojen turvasäätimet ja letkut 
on vaihdettava vähintään 10 vuoden 
välein.
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10.2  Tuuletus

10.3  Hoito

Voitelussa huomioitavaa
-  Voitele vääntösauvajousituksen keinuvarren
 laakerit 2000–3000 ajokilometrin välein.
-  Voitele työntöjarrun kotelon laakerit.
-  Voitele liikkuvat osat kuten tapit ja nivelet.
-  Voitele työntöjarrun liukupinnat 5000
 ajokilometrin välein.
-  Tarkista ajoittain työntöjarrun vaimentimen
 laakereiden ilmavälys.
-  Puhdista ja voitele kaikki liukupinnat ja laakerit 

säännöllisin välein.

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

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

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta
välttääksesi tiivistyvän kosteuden
aiheuttamia vaurioita.

Ulkopintojen puhdistus

Ajoneuvoa ei pidä pestä turhan usein.

Pese ajoneuvo ainoastaan tarkoituk-
seen varatuilla pesupaikoilla.

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

Älä käytä liuotinpitoisia
puhdistusaineita.
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Ulkopintojen puhdistuksessa huomioita-
vaa:
-  Suihkuta irtolika pois kevyellä vesisuihkulla.
-  Pese vaunu pehmeällä sienellä ja tavallisella
 autoshampoolla. Huuhtele sieni usein.
-  Huuhtele vaunu runsaalla vedellä.
-  Kuivaa vaunu säämiskällä.
-  Anna vaunun seistä pesun jälkeen jonkin aikaa,
 jotta se kuivuu kunnolla.

Kuivaa valojen polttimoiden kehykset 
huolellisesti. Niihin kertyy helposti
vettä.

Pintojen vahaus:
-  Käsittele maalatut pinnat silloin tällöin vahalla.
 Noudata vahan valmistajan käyttöohjeita.
 Suosittelemme seuraavien valmistajien
 tuotteita: VALMA, Turtle, Flash ja System.

Pintojen kiillotus:
-  Poikkeustapauksissa voit käsitellä haalistuneita
 maalipintoja hiovalla kiillotusaineella.
 Suosittelemme kiillotustahnaa, joka ei sisällä
 liuottimia.

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

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

tahrat pesubensiinillä tai spriillä.

Älä käytä väkeviä liuottimia kuten
esteri- tai ketonipitoisia tuotteita.

Vauriot:
- Korjaa vauriot välittömästi välttääksesi
 korroosiosta johtuvat lisävauriot. Voit korjauttaa 

vauriot Hobby-maahantuojasi avulla.
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Ikkunat ja ovet

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

Älä käytä voimakkaita ja syövyttäviä
puhdistusaineita, jotka sisältävät
pehmitteitä tai liuottimia.

Talkkia on myytävänä
autotarvikeliikkeissä.

Sisätilojen puhdistus

Istuinten ja pehmusteiden päälliset sekä
verhot:
-  Puhdista istuinten päälliset pehmeällä harjalla
 tai pölynimurilla.
-  Vie likaiset pehmusteiden päälliset ja verhot
 pesulaan. Älä pese niitä itse.
-  Puhdista tarvittaessa varovasti vaahdotetulla
 hienopesuaineella.

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

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

Älä käytä hankausaineita tai
voimakkaita kalusteiden hoitoaineita. 
Ne voivat naarmuttaa kalusteiden
pintaa.

WC-tila:
-  Puhdista neutraalilla nestesaippualla ja
 hankaamattomalla liinalla.

Älä käytä hankausaineita myöskään
WC-tilassa.
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10.4  Talvikäyttö

Emalinen pesuallas:
-  Puhdista pesuallas tavallisilla kotitalouskäyttöön 

tarkoitetuilla puhdistusaineilla.

Lisätarvikkeet

Hoito:
-  Puhdista muoviosat (esim. puskurit, irrotettavat
 helmasuojat) lämpimällä vedellä (korkeintaan
 60 °C) ja miedoilla kotitalouskäyttöön tarkoite-

tuilla puhdistusaineilla.
-  Puhdista rasvaiset tai öljyiset pinnat spriillä.
-  Rasvaa tarvittaessa ovien saranat ja seisontatu-

et.
-  Puhdista puhdasvesijohdot, puhdasvesisäiliö
 ja jätevesisäiliö vuosittain.

Älä käytä hankausaineita, sillä ne
saattavat naarmuttaa pintoja.

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

Valmistelut

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

Valmisteluja tehtäessä huomioitavaa:

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

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

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

Jos kosteutta kuitenkin tiivistyy
johonkin, pyyhi se yksinkertaisesti
pois.

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

Jätevesisäiliö:
-  Lisää jäteveteen alhaisilla lämpötiloilla
 jäänestoainetta tai keittosuolaa.
-  Kerää jätevesi talteen vaunun ulkopuolella.
-  Pidä jätevesisäiliön tyhjennysaukko auki.
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Talvikauden päättyessä

Hoito:
-  Pese ajoneuvon alusta ja moottori
 perusteellisesti. Näin poistat korroosiota
 aiheuttavat suolat ja muut sulatusaineet.

Pese ajoneuvo ainoastaan tähän
tarkoitukseen varatuissa pesupaikois-
sa.

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

Ajoneuvo talvikuntoon

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

Sisätilat:
-  Tyhjennä ja puhdista jääkaappi. Jätä sen ovi
 auki.
-  Jätä säilytystilat ja kaapit auki, jotta ilma
 pääsee vaihtumaan.
-  Sijoita pehmusteet ja patjat siten, että ne eivät
 joudu kosketuksiin tiivistyvän kosteuden
 kanssa.
-  Lämmitä vaunu tarvittaessa kunnolla
 lämpimäksi estääksesi tiivistyvän kosteuden
 aiheuttaman homeen.
-  Pidä sisätilat kuivina asettamalla sinne 3 kg
 keittosuolaa sisältävä kulho. Suola imee
 kosteuden. Se on vaihdettava säännöllisesti.
-  Akut on kytkettävä irti ja mieluiten poistettava
 vaunusta. Tarkista niiden lataustila noin
 kerran kuussa. Lataa ne tarvittaessa.
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Vaunun ulkopuoli:
-  Käännä seisontatuet maahan siten, että
 renkaisiin ja akseleihin kohdistuva paino
 hieman kevenee.
-  Suojaa maalatut ulkopinnat sopivalla aineella.
-  Suojaa pohjan metalliosat ruosteelta
 vahapohjaisella suoja-aineella.
-  Peitä vaunu suojapeitteillä ja huolehdi
 välitilasta, jottei ilmanvaihto esty.
-  Jätä pakkotoiminen ilmanvaihto auki.
-  Tuuleta vaunu perusteellisesti kolmen tai
 neljän viikon välein.

Säiliöt:
-  Tyhjennä ja puhdista puhdasvesisäiliö
 pumpulla, tarvittaessa puhdista ja tyhjennä
 myös tyhjennystulppa.
-  Tyhjennä ja puhdista jätevesisäiliö.
-  Tyhjennä ja puhdista wc:n jätevesisäiliö.
-  Tyhjennä lämminvesivaraaja kokonaan. Kytke
 puhdasvesipumpun kytkin ohjauspaneelista
 pois päältä ja avaa kaikki vesihanat.
-  Varmista, ettei pohjan ilmanvaihtoaukkoihin tai
 lämmityslaitteeseen pääse vettä.

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

11.1  Ympäristö ja matkailuvaunulla matkustaminen

Ympäristöystävällinen käyttö

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

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

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

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

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

Annostele saniteettineste erittäin
säästeliäästi. Yliannostus ei välttämät-
tä estä hajun muodostumista.

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

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

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

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

Levähdysalueilla huomioitavaa:
-  Jätä levähdysalueet aina siisteiksi, vaikka sotku 

olisi muiden aiheuttamaa.

Ympäristöä säästävä toiminta ei
hyödytä ainoastaan luontoa vaan 
myös kaikkia matkailuvaunuilijoita.
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             Rengaskoko                                     Ilmanpaine bar                                    

             155 R 13 C                                                4,5
             185 R 14 8PR                                            4,5                                             
             195/70 R15C                                             4,5                                             
             175/70 R13                                               3,0                                             
             195/70 R14                                               3,0
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12   Tekniset tiedot

12.1  Rengaspaineet

12.2  Painot standardin EN 1645-2 mukaan

Tyhjä-
paino

Perusva-
rustus

Omamassa Kokonais-
massa

Kanta-
vuus

Malli
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a) Nestekaasu                                                                                            400 - 500    500 - 760

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

                                                                                                Yhteensä:   33      33 kg

b) Nesteet                                    

                                                    22 l:n puhdasvesisäiliö (100%):              22      -- kg
                                                    50 l:n kiinteä puhdasvesisäiliö (100%):   --       50 kg
                                                    15 l:n WC-huuhteluvesisäiliö (100%):     15      15 kg
                                                    5 l:n Truma-lämminvesivaraaja (100%):    5        5 kg

                                                                                                Yhteensä:   42      70 kg

c) Sähköjärjestelmä                     

                                                    Pienjännitteen liitäntäjohto:                      4        4 kg

                                                                           Perusvarustus yhteensä:  79      107 kg
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Perusvarustus kattaa kaikki varusteet ja nesteet, jotka ovat välttämättömiä ajoneuvon turvallisen ja
asianmukaisen käytön kannalta.
Siihen kuuluvat seuraavat massat:
- 100-prosenttisesti täytetyt nestekaasupullot
- 100-prosenttisesti täytetty puhdasvesisäiliö
- 100-prosenttisesti täytetty lämminvesivaraaja
- 100-prosenttisesti täytetty WC-huuhtelusäiliö
- pienjännitteen liitäntäjohto (kaapelikela)

Ajokuntoisen ajoneuvon massa vastaa ajoneuvon tyhjäpainon ja perusvarustuksen summaa.

Kantavuus EN 1645-2:n mukaan vastaa teknisesti sallitun kokonaismassan ja ajokuntoisen ajoneuvon 
massan välistä erotusta. Siinä on huomioitava lisävarusteiden ja henkilökohtaisten varusteiden pai-
not.

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

                 230 V:n sisävalot
Valaisin                                                 Lamput
Kattovalaisin                                        3 x 15W
Pyöreä kattovalaisin, harmaa              1 x 25W
Pyöreä kattovalaisin, harmaa              1 x 25W
Pyöreä kattovalaisin, harmaa (GB)       1 x 40W
Lastensängyn valo                              1 x 25W
Keittiövalo, hopea                               2 x 25W
Keittiövalo, hopea (GB)                       2 x 25W
Keittiövalo, hopea 230/12V                 2 x 25W   
Upotettu kohdeval. 1934/matta hopea1 x 30W
Ripustettava valaisin, hopea               1 x 40W
Ripustettava valaisin, leppä                1 x 40W

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

12.4  Valot



Ix-1

Hakemisto
A
Ajaminen 01-9
Ajokuntoisen ajoneuvon massa 02-3
Ajomelu 01-5
Aurinkosuojaverhot 06-5
Avaimet 04-3

E
Ensiapupakkaus 01-10

H
Hoito 10-2
Huolto 01-5, 10-1
Huoltopaneeli 05-2
Huuhdeltava WC 07-3
Hyttysverho 06-5
Hätävarustus 01-10

I
Ikkunat
Ulospäin avattavat ikkunat 06-5
Hoito 10-4

J
Jarrut 01-8
Jätevesisäiliö 07-2
Jääkaappi 04-2, 08-6
12 V:n käyttö 08-6
230 V:n käyttö 08-6
Kaasukäyttö 08-7
Käyttö 08-8

K
Kaarreajo 01-10
Kaasu 08-1
Kaasulaitteet
Tarkastukset 10-1, 08-1
Kaasuliesi 08-9
Lieden käyttö 08-1
Kaasupullokotelo 08-3
Kaasupullokotelon luukku 04-4
Katsastus 01-1
Kattokuorma 01-8
Kattoluukku 06-7
Kattoteline 04-5
Kattotikkaat 04-5
Kuormaus 01-7, 02-3
Kytkentäkaavio, ulkopuoli 05-10
Kytkentäkaavio, sisäpuoli 05-9

L
Lamput
Lastensängyt 06-10
Halogeenilamppujen vaihto 05-7
Lisäpaino EN 1545-2 mukaan 02-4
Lisäpeilit 04-5
Lisätarvikkeet 09-1
Lisävarustus 02-4
Luukut
Avaaminen ja sulkeminen 06-1
Lämmitys 04-2, 08-4
Lämpöeristetty kattoikkuna 06-8

M
Massojen määritelmät 02-3

N
Nopeusrajoitukset 01-13
Nurkkatuet 02-5

O
Ovet
Avaaminen ja sulkeminen 06-1
Hoito 10-4
Ovet ja luukut
Sisätilat 06-2

P
Paikallaan pysymisen varmistaminen 01-15
Pakkotoiminen tuuletus 04-1
Palosammutin 01-10
Palonsammutus 01-11
Penkit 06-9
Perusvarustus 02-3
Peruutus 01-9
Poistokaasu 08-2
Profiilin syvyys (renkaan) 03-2
Puhdasvesisäiliö 07-2
Pysäköiminen 01-8
Pysäköintipaikan valinta 01-15
Pyörän vaihto 03-3

R
Rekisteröinti 01-1
Rengaspaineet 03-1

S
Saniteettineste 11-2
Seisontajarru 03-5
Sisäänkäynti 04-3
Sisäpuoli 06-1



Ix-2

Oven yläosa 06-1
Sulkuhanat
Asennuspaikka 08-3
Sytytysautomaatti 08-5
Pariston vaihto 08-5
Sähköinen lattialämmitys 06-3
Säätimet 08-1

T
Talvikäyttö 10-5
Taustapeilit 04-5
Tavaratilan luukku 04-3
Teknisesti sallittu kokonaismassa 02-3
Tekniset tiedot
Painot 12-1, 12-4
Rengaspaineet 12-1
Truma-lämminvesivaraaja 07-8
Trumavent-puhallin 05-5
Tuuletus 10-2
Turvallisuusohjeet 05-1
Tyhjäpaino 02-3
Työntöjarru 03-6

U
Ulkopuolen pistorasia 04-4
Uuni 05-6

V
Valokytkimet 06-3
Valot 12-4
Vanteet 03-2
Varoituskolmio 01-10
Venttiilit 08-1, 08-3
Verkkoliitäntä 05-3
Vesijärjestelmä 07-1
Vetokytkimen kytkentä/irrotus 01-3
Virransyöttö 05-2
Virtalähdeyksikön toiminta 05-3
Voitelu 02-1, 10-1
Vuoteiksi muuntaminen 06-9

W
WC:n luukku 04-4

Y
Yhdistelmän pysäköinti 03-5
Ympäristövinkit
Aktiivihiilisuodatin 11-2
Jätevesisäiliön tyhjennys 11-1
Saniteettineste 11-2


