
Johdanto

Hyvä matkailuautoilija,

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

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

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

Matkailuautovalmistajasi
HOBBY-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
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1.2 Ennen ensimmäistä ajoa

Älä käytä tätä käyttöohjetta ainoastaan hakuteoksena, vaan 
tutustu siihen perusteellisesti jo ennen kuin aloitat ensimmäisen 
ajon.

Täytä erillisiin käyttöohjeisiin liitetyt laitteiden ja lisävarusteiden 
takuukortit ja lähetä ne laitevalmistajille. Näin varmistat 
takuuoikeutesi kaikkien laitteiden kohdalla.

HOBBY antaa matkailuautollesi 5 vuoden tiiviystakuun 
takuuehtojen mukaisesti. Ajoneuvon luovutuksen 
yhteydessä saat maahantuojaltasi takuuvihkosen ”5 
vuoden tiiviystakuu”.

Huomio! Jos tiiviystarkastusia ei ole tehty vuosittain 
takuuehtojen mukaisesti, oikeus 5 vuoden tiiviystakuuseen 
raukeaa.
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1. luku: Johdanto

Matkailuautosi kehitetään jatkuvasti paremmiksi. HOBBY pi-
dättää itselleen oikeuden muutoksiin varusteissa, muodossa 
ja tekniikassa. HOBBYLLE ei näin ollen voida esittää käyttöoh-
jeen sisällöstä johtuvia vaatimuksia. Ohjeessa kuvataan paino-
hetkellä ajankohtaiset varusteet, ja kuvausta sovelletaan kaik-
kiin pohjapiirrosvaihtoehtoihin. Toivomme sinun ymmärtävän, 
että kaikkia yksilöllisiä vaihtoehtoja ei voida kuvata. Varustusta 
ja tekniikkaa koskevien yksityiskohtaisten kysymysten kohdal-
la HOBBY-kauppiaanne auttaa teitä mielellään.
 

1.1 Yleistä  
 
HOBBY–matkailuautosi edustaa alan viimeisintä tekniikkaa ja 
on voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukainen. Kai-
kista varotoimenpiteistä huolimatta henkilövahingot tai mat-
kailuauton vaurioituminen ovat mahdollisia, jos käyttöohjeen 
turvaohjeita tai matkailuautoon kiinnitettyjen tarrojen varoituk-
sia ei noudateta. Matkailuautoa tulee käyttää ainoastaan sen 
ollessa teknisesti täysin kunnossa. 

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

Anna vain valtuutetun korjaamon tarkastaa ja korjata jarruja ja 
kaasulaitteita.
Noudata annettuja tarkastus- ja katsastusaikoja.

Keijo
Note
Matkailuautosi=Matkailuautoja

Keijo
Note
pohjapiirrosvaihtoehtoihin.=pohjaratkaisuvaihtoehtoihin.
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1.3 Käyttöohjeen rakenne

Tässä käyttöohjeessa selvitetään matkailuauton käyttöä 
seuraavasti:

Tekstit ja kuvat
Tekstit, joissa viitataan kuviin, on sijoitettu kuvien välittömään 
läheisyyteen.
Kuvien yksityiskohdat (tässä: sisäänkäynti) on merkitty 
sijaintinumeroilla (1).

Luettelot
Luettelot esitetään listaamalla avainkohdat, ja ne on merkitty 
luetelmaviivoilla ”-”.
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1

Lue seuraavat ohjeet ennen ajoneuvon käyttöönottoa:
•  Tarkista rengaspaine. 
 Ks. kappale Rengaspaineet 

•  Kuormaa ajoneuvo oikein. Älä ylitä teknisesti sallittua koko-
naispainoa. 

 Ks. kappale Kuormitus 
 
•  Lataa akut täyteen ennen jokaista matkaa. 
 Ks. kappaleet Käynnistysakku ja Asuinosan akku. 
 
•  Jos ulkolämpötila on alle 0°C, lämmitä ajoneuvo ensin ja 

täytä vasta sitten vesisäiliöt. 
 Ks. kappale Vesijärjestelmä/Puhdasvesisäiliön täyttö.
 
•  Ensimmäisen ajon aikana kiristä rengasmutterit 50 km:n 

jälkeen. 

•  Ennen kuin täytät polttoainesäiliön, kytke kaasukäyttöiset 
laitteet pois päältä.

•  Kuljeta kaasupulloja ainoastaan niille tarkoitetussa kaasu-
pullokaapissa hihnoilla kiinnitettyinä. 

•  Kun leiriydyt talvella ja lämpötila saattaa laskea pakkasen 
puolelle, lämmitä autoa myös yöllä. 

 Ks. kappale Talvikäyttö/Lämmitys. 

•  Pidä ilmanvaihtoaukot vapaina. 
 Ks. kappaleet Ikkunat/Kattoluukut/Tuuletus. 

• J os ajoneuvoa ei käytetä, tyhjennä kaikki vesisäiliöt ja jätä 
vesihanat auki keskiasentoon. Siten vältät jäätymisvauriot 
vesijärjestelmässä. 

 Ks. kappale Vesijärjestelmän tyhjentäminen.

Keijo
Note
kappale=kohta

Keijo
Note
kappale=kohta

Keijo
Note
kappaleet=kohdat

Keijo
Note
kappale=kohta

Keijo
Note
kappale=kohta

Keijo
Note
kappaleet=kohdat

Keijo
Note
kappale=kohta
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Toimintaohjeet
Myös toimintaohjeet esitetään listaamalla avainkohdat, ja ne 
alkavat pallomaisella lauseenalkumerkillä  «•».

Huomautukset

Huomautuksilla kiinnitetään huomio tärkeisiin 
yksityiskohtiin, jotka takaavat matkailuauton ja 
varusteiden moitteettoman toiminnan. Ota huomioon, 
että kuvauksesta poikkeavat seikat ovat mahdollisia 
erilaisten varustusten takia.

Varoitukset

Advarsler gjør deg oppmerksomme på farer som du 
bør ta hensyn til for å unngå skader på materiale eller 
mennesker.

Ympäristövinkit

Ympäristövinkeissä esitetään mahdollisuuksia vähentää 
ympäristön kuormitusta.

Keijo
Note
Achtungt: dieser Abschnitt ist Dänisch. Auf Finnisch muss er so sein:Huomio-merkillä varustettu kohta varoittaa vaarasta/vaaroista, joita voi aiheutua ajoneuvolle tai ihmisille
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2. luku: Turvallisuus
 
2.1 Yleistä

•  Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Älä koskaan peitä sisään-
rakennettuja ilmanvaihtoaukkoja (kattoluukkuja, joissa on il-
manvaihtoaukot, tai kattotuuletusventtiilejä). Älä anna lumen 
tai lehtien tukkia ilmanvaihtoaukkoja – tukehtumisvaara! 

•  Ota huomioon sisäänkäynnin ja ohjaamon oven korkeus. 
•  Noudata ehdottomasti valmiiksi asennettujen laitteiden (jää-

kaappi, lämmitys, keitin jne.) sekä perusajoneuvon käyttö-
ohjeita. 

•  Kun autoon asennetaan lisävarusteita tai erityistoiveiden 
mukaisia tarvikkeita, matkailuauton mitat, paino ja ajokäyt-
täytyminen saattavat muuttua. Joillekin lisäosille vaaditaan 
rekisteröinti. 

•  Käytä vain matkailuautossasi sallittuja renkaita ja vanteita. 
Renkaiden ja vanteiden kokoa koskevat tiedot voit tarkistaa 
ajoneuvon rekisteröintitodistuksesta. 

•  Vedä seisontajarru aina päälle, kun pysäköit matkailuauton.
 

2.2 Paloturvallisuus
 
Paloturvallisuustoimet
•  Älä jätä lapsia yksin ajoneuvoon. 
•  Pidä palavat materiaalit kaukana kaikista lämmitys- ja keitto-

laitteista. 
•  Muutoksia sähkölaitteisiin, kaasulaitteisiin ja muihin kiinteisi-

in laitteisiin saavat tehdä ainoastaan valtuutetut korjaamot. 
•  Sijoita pääsisäänkäynnin läheisyyteen palosammutin. 
•  Tutustu palosammuttimen ohjeisiin. 
•  Sijoita lieden lähelle sammutuspeite. 
•  Älä tuki uloskäyntejä. 
•  Tutustu alueen paloturvallisuustoimiin.
 
 
Toiminta tulipalon sattuessa
•  Huolehdi siitä, että matkustajat poistuvat välittömästi auto-

sta. 
•  Sulje kaasupullojen venttiilit. 
•  Katkaise sähkövirran syöttö. 
•  Varoita muita ja kutsu palokunta. 
•  Ryhdy itse sammutustoimiin vain, jos se on mahdollista vaa-

ratta.
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Keijo
Note
kiintei-siin

Keijo
Note
autos-ta

Keijo
Note
Achtung. Diese ganze Reihe muss man getreicht werden (im Winter kann man nicht Handbremse benutzen) 
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2.3 Liikenneturvallisuus

•  Tarkista ennen ajoa suuntavilkkujen, valojen, ohjauksen ja 
jarrujen toiminta. 

•  Anna valtuutetun korjaamon tarkastaa jarrut ja kaasulait-
teet ajoneuvon oltua pidempään pois käytöstä (n. 10 ku-
ukautta). 

•  Avaa ja lukitse tuulilasin ja ohjaamon sivuikkunoiden pimen-
nysverhot. 

•  Alkovissa oleskelu ajon aikana on kielletty. 
• Talvella katto on ennen ajoa puhdistettava lumesta ja jäästä. 
•  Tarkista rengaspaine säännöllisesti ennen ajoa. Väärä ren-

gaspaine voi johtaa renkaan liialliseen kulumiseen, rengas-
vaurioihin tai renkaan puhkeamiseen. 

•  Lasten turvaistuimia saa sijoittaa ainoastaan paikoille, joissa 
on tehtaalla asennetut kolmipisteturvavyöt. 

•  Käännä kääntyvät istuimet ajosuuntaan ja lukitse ne paikoil-
leen. Ajon aikana istuimia ei saa kääntää.
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2.4 Ennen ensimmäistä ajoa huomioitavaa

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

Rekisteröintiä varten tarvitaan seuraavat asiakirjat:
- katsastustodistus
- omistusoikeuden selvitys
- liikennevakuutus
- henkilöllisyystodistus

Määräaikaiskatsastus
Ajoneuvolain mukaan on enintään 3500 kg:n erikoisauton 
ensimmäinen katsastus suoritettava neljäntenä vuonna käyt-
töönottopäivästä, ja sen jälkeen katsastus on suoritettava vuo-
sittain. Kokonaismassaltaan yli 3500 kg painava erikoisauto on 
katsastettava viimeistään vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä 
ja sen jälkeen vuosittain. Katsastus suoritetaan katsastustoi-
mipaikassa.

Keijo
Note
(n. 10 ku-ukautta).weg!

Keijo
Note
neljäntenä muss so sein:3 vuoden kuluessa käyttöönottopäivästä
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2.5 Ennen ajoa ja sen aikana

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

Ulkopuoli
Kulje ajoneuvon ympäri ja saata se ajokuntoon seuraavilla 
toimilla:

Valmistelut ajoneuvon ulkopuolella
• Jos seisontatuet on käännetty alas, nosta ne ylös.
• Sulje kaikki asuinosan ikkunat sekä kattoluukut.
• Sulje ja lukitse asuinosan sisäänkäynnit ja huoltoluukut.
• Sulje jätevesisäiliön tyhjennyshana.
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Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai ongelmia, HOBBY-maa-
hantuojasi on aina valmis auttamaan.

Jokaisen katsastuksen yhteydessä on esitettävä rekisteriote. 
Kaasulaitteiston tarkastustodistus, jonka saat ajoneuvon lu-
ovutuksen yhteydessä, on esitettävä ainoastaan rekisteröin-
tikatsastuksessa.

Ajoneuvoon tehtävät muutokset, jotka kuuluvat ajoneuvolain 
sovellusalaan, ovat luvanvaraisia

Keijo
Note
luo-vutuksen

Keijo
Note
seisontatuet =nurkkatuet
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• Sulje kaasulaitteiden kaikki hanat ja sulkuventtiilit. Poik-
keuksen muodostavat ajon aikana käytettävät lämmitys-
laitteet.

• Irrota tarvittaessa sähköjohto ulkopistorasiasta.
• Vedä tarvittaessa televisioantenni mahdollisimman pit-

källe sisään.
• Varmista tarvittaessa kattokuorma ja estä sen liukuminen 

paikaltaan.
• Varmista tarvittaessa polkupyörät ja estä niiden liukumi-

nen paikaltaan.
• Kytke tarvittaessa etuteltan valo pois päältä.
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•  Varmista ennen matkaa, etteivät painavat ja/tai kookkaat 
esineet (esim. TV, radio) pääse liikkumaan.

•  Lisävarusteena toimitettavat ohjaamon pimennysverhot on 
avattava kokonaan ja lukittava paikoilleen.

Älä ylikuormita ajoneuvoa!  Noudata ehdottomasti matkailu-
auton sallittuja akselimassoja, teknisesti sallittua kokonais-
massaa sekä sallittua korkeutta, leveyttä ja pituutta

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

Ohjaamo
Tärkeää muistaa:
•	 Säädä sisä- ja ulkopeilit sekä istuin oikeisiin asentoihin.
•	 Tarkista valaistus.

Lisäksi:
• Tarkista rengaspaine.
• Tarkista nesteet, kuten öljy, jäähdytysvesi, jarruneste ja   
 tuulilasinpesuneste ja täytä säiliöt tarvittaessa. 

Sisätilat
Myös matkailuauton sisällä on tehtävä joitakin valmisteluja.

Valmistelut sisätiloissa
• Järjestä irtonaiset esineet ja sulje ne kaappeihin.
• Sijoita painavat esineet alas.
• Kytke jääkaappi tarvittaessa 12 V:n jännitteelle.
• Varmista, ettei mikään neste (myöskään jääkaapissa)   
 pääse valumaan.
• Varmista kaasupullojen kiinnitys.
• Sulje kaasupullojen pääventtiili ja yksittäisten    
 kaasulaitteiden pikasulkuventtiilit.
• Sulje tiukasti ovet (myös jääkaapin ovi), laatikot ja luukut. 
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2.6 Ohjeita matkaa varten

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

Kuormaus

Kuormatessa huomioitavaa:
• Jaa kuorma tasaisesti. Painavat tai suurikokoiset esineet   
 kuuluvat alimmaisiin säilytyslaatikoihin.
• Köytä kattokuorma tiukasti kiinni.
• Laita sisätiloissa matkatavarat kaappeihin ja    
 säilytyslaatikoihin.

02-5

Huomio! Älä käytä matkapuhelinta huoltoasemalla.

Ennen liikkeellelähtöä
Ennen liikkeellelähtöä sinun pitäisi pystyä vastaamaan ”Kyllä” 
seuraaviin kysymyksiin:
• Ovatko ensiapupakkaus ja varoituskolmio mukana?
• Ovatko valot (peruutusvalot, lähivalot, jarruvalot ja vilkut)   
 kunnossa?

Keijo
Note
lähivalot=ajovalot
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• Varmista ovien ja luukkujen lukitus.
• Tarkista kuormauksen jälkeen kokonaismassa tarvittaes-

sa   ajoneuvovaa’alla.

Akselimassoja ja sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää.

Kattokuorma (kork. 50 kg)
Matkailuauton korkeus saattaa vaihdella matkasta matkaan 
erilaisten 

Huomioitavaa:
• Lisää kattokuorman mitat matkailuauton korkeuteen.
• Kirjoita kokonaiskorkeudesta muistilappu ja sijoita se   
 ohjaamoon näkyvälle paikalle. Näin et joudu enää   
 laskemaan siltojen ja porttikäytävien kohdalla.

Jarruttaminen

Huomioitavaa:
• Ota huomioon pidempi jarrutusmatka, erityisesti märällä   
 pinnalla.
• Älä käytä alamäessä suurempaa vaihdetta kuin ylämäes  
 sä.

Pysäköiminen

Matkailuautosi on huomattavasti henkilöautoa suurempi.

Huomioitavaa:
• Vaikka ulkopeilit olisikin säädetty oikein, ”kuollut kulma”   
 on huomattavan suuri.
• Pyydä apua pysäköidessäsi paikoissa, joissa et näe   
 kunnolla kaikkiin suuntiin.

Matkustajien turvallisuus

Ajon aikana huomioitavaa:
• Istua saa vain niillä paikoilla, joissa on turvavyöt.
• Ajon aikana on kiellettyä oleskella alkovissa tai vuoteissa.
• Matkustajien on pysyttävä paikoillaan turvavyöt    
 kiinnitettyinä.
• Ovia ei saa avata.
• Ajoneuvossa ei saa oleskella ylimääräisiä henkilöitä.

Keijo
Note
saattaa vaihdella matkasta matkaanerilaistenmuss so lauten:vaihtelee mahdollisen kattokuorman vuoksi.

Keijo
Note
ylämäes-sä
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Ajaminen

Koeaja matkailuautoa ennen ensimmäistä pitkää matkaa  tu-
tustuaksesi sen ajokäyttäytymiseen. Harjoittele myös peruut-
tamista.

Huomioitavaa:
• Älä aliarvioi matkailuauton pituutta.
• Ole varovainen ajaessasi pihoihin ja porttien läpi.
• Matkailuauto saattaa huojua hieman sivutuulessa sekä   
 jäisellä tai märällä pinnalla.
• Mukauta ajonopeus tiehen ja liikenneolosuhteisiin.
• Pitkät, loivat alamäet voivat olla vaarallisia. Rajoita   
 nopeutta alusta alkaen niin, että voit tarvittaessa vielä   
 lisätä vauhtia vaarantamatta muita tienkäyttäjiä.
• Älä koskaan aja alamäkeen nopeammin kuin ylämäkeen.
• Matkailuauto voi joutua ohitettavien tai ohittavien   
 kuormaautojen tai bussien imuun. Kevyt vastaohjaus   
 korjaa tämän vaikutuksen.

Peruuttaminen

Huomioitavaa:
• Pyydä toista henkilöä ohjaamaan peruuttamista ulkoa.

Kaarreajo
Matkailuauto alkaa korkeutensa takia huojua helpommin kuin 
henkilöauto.

Huomioitavaa:
• Älä aja kaarteisiin liian suurella nopeudella!

Taloudellinen ajo
Matkailuautosi moottoria ei ole tarkoitettu jatkuvaan täydellä 
kuormalla ajamiseen.

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

Polttoaineen tankkaus

Matkailuautoon on asennettu joitakin avoimella liekillä käytet-
täviä laitteita.

Keijo
Note
porttien läpi.muss sein:porteista.

Keijo
Note
kuorma-autojen

Keijo
Note
ohjaamaan peruuttamista ulkoa.muss sein:antamaan ohjeita peruutettaessa ulkona.

Keijo
Note
kuormallamuss seinteholla

Keijo
Note
oitakin avoimella liekillä käytettäviälaitteita.muss so lauten:laitteita, jotka toimiessaan synnyttävät liekin.
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Huomioitavaa:
• Kytke pois päältä kaikki kaasulaitteet (lämmitys,    
 jääkaappi jne.).
• Sulje matkapuhelin!
• Tankkaa ainoastaan dieselpolttoainetta.
• Varo täyttämästä vahingossa puhdasvesisäiliötä    
 polttoaineella.

Energiansäästö talvella

Voit helposti säästää energiaa asuintiloissa. Tämä koskee en-
nen kaikkea talvilämmitystä.

Huomioitavaa:
• Säätele ajoneuvon tuuletusta ja lämmitysluukkujen   
 käyttöä tarkasti.
• Käytä ohjaamossa sivuikkunoiden ja tuulilasin talvisuojia 

(eivät sisälly toimitukseen).
• Kiinnitä ohjaamon ja asuintilojen välille eristeverho (ei   
 sisälly toimitukseen).
• Käytä alumiinipinnoitettuja ikkunasuojia ja rullaverhoja.   
 Ne suojaavat sekä kylmältä että kuumalta.
• Avaa ulko-ovi mahdollisimman harvoin ja vain lyhyesti.
• Talvimatkailussa kannattaa käyttää pientä etutelttaa   
 kylmänsuojana.

Keijo
Note
lämmitysluukkujenkäyttöä tarkasti.muss so lauten:lämmitysjärjestelmää huolellisesti.
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Jotta olisit valmistautunut hätätilanteeseen, sinun tulee aina 
pitää seuraavat kolme pelastusvälinettä mukana ja tutustua 
niihin.

Ensiapupakkaus (vakiovaruste)
Ensiapupakkauksen on oltava aina helposti saatavilla ja sillä on 
oltava matkailuautossa vakiopaikka. Pakkauksesta otetut osat 
on korvattava välittömästi. Tarkista säännöllisesti, ettei pakkaus 
ole vanhentunut.

2.7 Työkalut

7 6 5 2.8 Hätävarustus

21 3 4
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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 matkailuauto
•  sammuu taajaman ulkopuolella maantiellä onnettomuuden tai 

teknisen vian vuoksi paikassa, jossa on huono näkyvyys esim. 
kaarteen tai sääolosuhteiden takia, tai hämärällä tai pimeässä 
tai 

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

Perusajoneuvossa (FIAT) on mukana perustyökalupakkaus.
- ruuvitaltta (1)
- rengasavain (2)
- seisontatukien kampi (3)
- räikkäavain (4)
- tunkki (5)
- aluskiilat (6)
- työkalupussi (7)

Keijo
Note
pienta-reelle
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100 m

Varoituskolmio (vakiovaruste)

Myös varoituskolmion on oltava aina helposti saatavilla ja sillä 
on oltava matkailuautossa vakiopaikka, mielellään ensiapupakk-
auksen yhteydessä.

Hätätilanteessa
• Aseta varoituskolmio vähintään 100 metrin päähän   
 ajoneuvosta/onnettomuuspaikasta.

Palosammutin 
Tutustu palosammuttimen käyttöön.
Huomaa täyttöpäiväys! Palosammutin on tarkastettava vähin-
tään kahden vuoden välein.

Paloturvallisuustoimet
• Älä jätä lapsia yksin autoon.
• Varmista, että tunnet hätäuloskäyntien sijainnin ja osaat   
 käyttää niitä.
• Älä tuki uloskäyntejä.
• Pidä palavat materiaalit kaukana kaikista lämmitys- 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 sähköt.
• Varoita muita ja kutsu palokunta.
• Ryhdy itse sammutustoimiin vain, jos se on vaaratta   
 mahdollista.

Keijo
Note
ensiapupak-kauksen
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2.9 Nopeusrajoitukset

Älä ylitä kussakin maassa sallittua enimmäisnopeutta.
Taulukossa on lueteltu matkailuautojen enimmäisnopeudet Euroopassa. (Päivitetty 3.1.2000)
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Belgia 2,50 12 kork. 7,5 50 90/120 *1 120
   yli 7,5  60/90 *1 90
Bulgaria 2,60 11 kork. 7,5 50 90 120
   yli 7,5  70 100
Tanska 2,55 12 kork. 3,5 50 80 110
   yli 3,5  70 70
Saksa 2,55 12 kork. 3,5 50 100 130 *2
   3,5 yli 7,5  80 100*19
   yli 7,5  60 80
Viro 2,50 12 kork. 3,5 50 90 110
   yli 3,5  70 90
Suomi 2,60 12  50 80 80
Ranska 2,50 12 kork. 3,5 50 90 *3/110 *1;3 130 *3
   yli 3,5  80 *3/100 *1;3 110 *3
Kreikka 2,50 12  50 110/120 *1 120
Iso-Britannia 2,55 12  48 96/112 *1 112
Irlanti 2,50 12  48 96/112 *1 112
Islanti 2,55 12  50 90 *4 
Italia 2,55 12 kork. 3,5 50 90/110 *1 130
   yli 3,5  80 100
Serbia ja Montenegro 2,50 12 kork. 3,5 60 80/100 *1 100
(Jugoslavia)   yli 3,5  80 80
Kroatia 2,55 12  50 80/100 *1 130 *15
Latvia 2,50 12 kork. 7,5 50 90 *2 90
Liettua 2,50 12 kork. 3,5  90 110 *8
   yli 3,5  70

 	

 											Mitat (m)                  Sallittu   Enimmäisnopeus (km/h)

        Maa            Leveyes             Pituus                kokon. mass a (t)                  Taajamis                       Taajamien ulkopuolella           Moottoriteill ä

Keijo
Note
Leveys

Keijo
Note
kokonaismassa(t)

Keijo
Note
Taajamissa

Keijo
Note
Moottoriteillä

Keijo
Note
80/100*20

Keijo
Note
80/100*20
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EJT Makedonia  2,50 12  50/60 80 80
Alankomaat 2,55 *11 12  50 80/100 *1 120
Norja 2,55 12,4 kork.  3,5 50 80/90 *1 90
   3,5 kork. 7,5  80 80
Itävalta 2,55 12 kork. 3,5 50 100 130 *7
   3,5 kork. 7,5  70 80
Puola 2,50 12 kork. 2,5 60 90 130
   yli 2,5  70 70
Portugali 2,55 12 kork. 3,5 50 90/100 *14 120 *6
   yli 3,5  80/90 *14 90
Romania 2,50 12 kork. 3,5 50 90 90
   yli 3,5 40 60 60
Venäjä 2,50 12  50 90 *9 90 *9
Ruotsi*13 2,60 24 kork. 3,5 50 70/90 *14 110
   yli 3,5  80/90 *1 90
Ruotsi 2,60 24 kork. 3,5 50 70/90 110
   yli 3,5  80/90 90
Sveitsi 2,55 12 kork. 3,5 50 80/100 120
   yli 3,5*10  100 100
Slovakia  2,50 12 kork. 3,5 60 90 130
   3,5 kork. 6,0  80 80
Slovenia 2,55 12 inntil 3,5 50 80/100 100
   yli 3,5  80 80
Espanja 2,55 12  50 80/90/100 100
Tsekki 2,50 12 inntil 3,5 50 90 130
   yli 3,5  80 80
Turkki 2,50 10  50 80 130
Ukraina 2,50 12  60 90 110
Unkari 2,50 12 inntil 3,5 50 80/100 120
   yli 3,5  70 80
Kypros 2,50 16,5  50 80 100

Maa  Mitat (m)  Sallittu   Enimmäisnopeus (km/h)

 Leveyes             Pituus  kokon. mass a (t)  Taajamis           Taajamien ulkopuolella Moottoriteill ä

Keijo
Note
Leveys

Keijo
Note
kokonaismassa(t)

Keijo
Note
Taajamissa

Keijo
Note
Moottoriteillä
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*1: Moottoriliikenneteillä
*2: Nopeussuositus 130 km/h.
*3: Ajoradan ollessa märkä vähennä nopeutta 10 km/h, moottoriteillä 20 km/h.
*4: Päällystämättömillä teillä (soratiet): 80 km/h
*5: Teillä, joilla on useampi kuin yksi ajokaista molempiin suuntiin.
*6: Henkilö, jolla on ollut ajokortti vasta enintään vuoden, saa ajaa korkeintaan 90 km/h. Tarvittavat merkit (saatavana ACP:n 

toimipaikoista) on kiinnitettävä näkyville ajoneuvon takaosaan.
*7: Klo 22–5 nopeusrajoitus on kaikilla moottoriteillä 110 km/h, paitsi moottoriteillä A1 (Salzburg–Wien) ja A2 (Salzburg–Vil-

lach).
*8: Korkeintaan 1 100 ccm: 70 km/h, korkeintaan 1 800 ccm: 80 km/h, yli 1 800 ccm: 90 km/h.
*9: 70 km/h, jos henkilöllä on ollut ajokortti alle kaksi vuotta.
*10: Kaikista ajoneuvoista, joiden sallittu kokonaispaino on yli 3,5 t, on maksettava kaikkien teiden osalta raskaan liikenteen 

maksu.
*11: Pääväylillä 2,55 m, B-tunnuksilla merkityillä teillä 2,20 m.
*12: Vuonna 1995 ja sen jälkeen ensirekisteröidyillä matkailuautoilla, joiden omapaino on korkeintaan 1 875 kg, saa ajaa 

korkeintaan 100 km/h. Sama koskee vuonna 1981 ja sen jälkeen rekisteröityjä matkailuautoja, joiden omapaino on 
korkeintaan 1 800 kg.

*13: Ruotsalaisilla leirintäalueilla suljettu jätevesijärjestelmä on usein pakollinen.
*14: Nopeusrajoituskilpien mukaisesti
*15: Moottoritien kaltaisilla teillä
*19: 12. poikkeusasetus Saksan tieliikennelakiin, 18.3.2005
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Keijo
Note
*20:   Mikäli autossa ABS-jarrut ja kuljettajan airbag ja mikäli autossa 100 km/h - tarra
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2.10 Ajon jälkeen
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Vesijärjestelmä
Jos ajoneuvoa ei lämmitetä aikana, jona lämpötila voi laskea 
pakkasen puolelle, tyhjennä koko vesijärjestelmä. Jätä vesi-
hanat sekä kaikki tyhjennysventtiilit auki. Näin vältät pakkas-
vauriot. 
Seisova vesi puhdasvesisäiliössä tai vesijohdoissa muuttuu 
pian juomakelvottomaksi. Huuhtele siksi vesijohdot ennen jo-
kaista käyttöä usealla litralla puhdasta vettä.
 

Pysäköintipaikan valinta

Huomioitavaa:
• Valitse mahdollisimman vaakasuora pysäköintipaikka.
• Jos mahdollista, arvioi pysäköintipaikka päivänvalossa.

Ajoneuvon tahattoman liikkeellelähdön 
estäminen

Toimi näin:
• Laita vaihde päälle.
• Vedä käsijarru päälle.
• Käännä auton lisätuet tarvittaessa alas.
• Käytä tarvittaessa aluskiiloja (eivät sisälly toimitukseen).

Älä vedä käsijarrua pohjaan saakka lämpötilan ollessa 
pakkasen puolella ja laita ehdottomasti vaihde päälle! 
Näin vältät käsijarrun jäätymisen.

Varo vapauttamasta käsijarrua vahingossa kääntäessäsi 
kuljettajan istuinta.

Virtaa kuluttavien laitteiden vaihtokytkentä

Huomioitavaa: 
• Kytke jääkaappi 12 V:n käytöltä kaasulle tai 230 V:n   
 käytölle. Muuten 12 V:n käyttö kytkeytyy automaattisesti   
 pois päältä moottorin oltua hetken sammutettuna.

Keijo
Note
päälle (ei talvella, koska jäätymisvaara!).

Keijo
Note
lisätuet muss seinnurkkatuet

Keijo
Note
Älä vedä käsijarrua pohjaan saakkamussVältä käsijarrun käyttöä etenkin pitkään pysäköitäessä
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3. luku: Alusta

3.1 Alusta

3.2 Kuormaus

Rekisteriotteeseen merkittyjä enimmäisakselimassoja ja 

teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää.

Matkailuautojen painot 92/21/EWG:n mukaan:
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Matkailuautojen massojen määritys
Matkailuautojen massojen (painojen) ja niistä johdettavan mat-
kailuautojen kuormituksen laskemista säätelee EU:ssa direktiivi 
92/21/ETY.  Alla selvitetään määrityksessä käytettäviä käsitteitä 
ja laskentaperusteita.

1. Teknisesti sallittu kokonaismassa (t.s.k.)
Teknisesti sallittu kokonaismassa ilmoitetaan Hobby-Wohn-
wagenwerk-yhtiön ja perusajoneuvon valmistajan tietojen mu-
kaan. Tämä massa on määritetty seikkaperäisissä laskelmissa 
ja kokeissa, eikä sitä turvallisuusteknisistä syistä saa missään 
tapauksessa ylittää. 

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa
Ajokuntoisen ajoneuvon massa vastaa tyhjän ajoneuvon mas-
saa, johon sisältyvät voiteluaineet, työkalut, vararengas (mah-
dollisesti renkaantiivistyspakkaus), polttoaine (100 %), lisäak-
ku, kaikki tehtaalla asennetut vakiovarusteet, 75 kg kuljettajan 
osalta sekä perusvarustus, kuten kaasu, vesi ja sähköliitäntä. 

3. Perusvarustus
Perusvarustus kattaa kaikki varusteet ja nesteet, jotka ovat vält-
tämättömiä ajoneuvon turvalliselle ja asianmukaiselle käytölle. 
Siihen kuuluvat seuraavat massat:

Rungon osat ja akselit ovat osa alustaa. Niihin ei saa tehdä 
teknisiä muutoksia, koska muutoin tyyppihyväksyntä raukeaa.

Tekniset muutokset ovat mahdollisia ainoastaan valmistajan 
luvalla.

Lisäohjeita voit lukea oheisesta perusajoneuvon käyttö-
ohjeesta.

Tutustu matkailuautojen massojen määritykseen.
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a) Nestekaasu

11 kg:n kaasupullojen lukumäärä 2   2  2  

11 kg:n alumiinipullon paino 5,5   5,5              5,5 

11 kg:n kaasupullon sisällön paino (90 %) 10,0   10,0           10,0 

                         yhteensä: 31    31              31 

b) Nesteet

100 l:n puhdasvesisäiliö (90 %) -   90            90  

10 l:n puhdasvesisäiliö (90 %) 9   -            - 

  Perusvarustus yhteensä: 40   121            121        
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Toskana 

muut

4. Lisäpaino
Lisäpaino vastaa „teknisesti sallitun kokonaismassan“ ja „ajok-
untoisen ajoneuvon massan“ välistä erotusta. Tämän arvon on 
oltava niin suuri, että se kattaa matkustajien (tavanomainen 
kuormitus: 75 kg kerrottuna istumapaikkojen lukumäärällä – kul-
jettajaa lukuun ottamatta) lisävarusteiden ja henkilökohtaisten 
varusteiden massat. 

5. D 615 AK GFLC ja D 615 AK KLC

Avaa ennen ajoa puhdasvesisäiliön ylivuotoventtiili.

Ajokuntoisen ajoneuvon massan vähentämiseksi puhdasvesi-
säiliöön on asennettu ylivuotoventtiili. Se sijaitsee penkin oi-
kealla puolella ja on merkitty varoitusmerkillä. Ennen ajoa on 
ylivuotoventtiili avattava; puhdasvesisäiliön sisältö vähenee 
painon vähentämiseksi noin 10 litraan. Auton ollessa pysäköi-
tynä venttiilin voi sulkea, jolloin säiliön koko tilavuus voidaan 
hyödyntää. 

Ajokuntoisen ajoneuvon puhdasvesivaraston painon vähentä-
misestä on määrätty ajoneuvon hyväksynnässä. Matkailuauton 
käyttö tieliikenteessä on sallittua ainoastaan ylivuotoventtiilin 
ollessa auki. Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa tästä toimenpi-
teestä ja teknisesti sallitun kokonaismassan noudattamisesta. 

Toskana 
Exclusive

kaikki

Toskana 
D 615 AK

GFLC/KLC

Huolehdi siitä, että kaiken matkailuautossa mukana olevan 
massat huomioidaan. Tämä koskee esim. matkustajia, 
lisävarusteita, perusvarustusta sekä henkilökohtaisia va-
rusteita, kuten vaatteita, elintarvikkeita, kotieläimiä, polku-
pyöriä, surffilautoja ja muita urheiluvarusteita.

Kuormatun matkailuauton massa ei missään tapauksessa 
saa ylittää teknisesti sallittua kokonaismassaa.

Keijo
Note
"ajo-kuntoisen"
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Hobby- Valmistussarja Tyyppi Perusajoneuvo Moottori5) Alusta Vetolaite Turvavyö-järj. Istumapaikat t.s.k. sall. akselimassa Hinattava massa Hinattava massa Yhdistelmän

malli Vakio Vaihtoehto 6) [kg] edessä takana jarruton3) jarrullinen3) enimmäismassa

D 600 FL Toskana (F) F3 FIAT Ducato 35 Light 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Rahmenverl. 2646-Ar VP 230 4 3500 1850 2000 750 1300 4800

D 600 GFLC Toskana (F) F3 FIAT Ducato 35 Light 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Absenkung 2645-A VP 230 4 3500 1850 2000 750 1000 4500

D 650 ES Toskana (F) F3 FIAT Ducato 35 Light 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Rahmenverl. 2646-A VP 230 4 3500 1850 2000 750 1000 4500

D 650 FLC Toskana (F) F3 FIAT Ducato 35 Light 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Rahmenverl. 2646-A MP 230 4 3500 1850 2000 750 1000 4500

D 650 FLC Toskana Exclusive (G) F3 FIAT Ducato 35 Light 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Rahmenverl. 2646-A MP 230 4 3500 1850 2000 750 1000 4500

D 650 GFLC Toskana Exclusive (G) F3 FIAT Ducato 35 Light 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Absenkung 2645-A VP 230 4 3500 1850 2000 750 1000 4500

D 690 GELC Toskana Exclusive (G) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Absenkung 2645-A MP 230 4 4000 2100 2400 750 1000 5000

D 750 FLC Toskana Exclusive (G) F4 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power AL-KO AMC 45HT AMC58G-A MP 240 4 4500 2100 2x1500 750 1550 6000

D 750 ELC Toskana Exclusive (G) F4 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power AL-KO AMC 45HT AMC58G-A MP 240 4 4500 2100 2x1500 750 1550 6000

D 750 GELC Toskana Exclusive (G) F4 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power AL-KO AMC 45HT AMC58G-A MP 240 4 4500 2100 2x1500 750 1550 6000

D 595 AK LC Toskana (E) F3 FIAT Ducato 35 Light 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Rahmenverl. 2646-A VP 230 4 3500 1850 2000 750 1300 4800

D 615 AK GFLC Toskana (E) F3 FIAT Ducato 35 Light 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Absenkung 2645-A VP 230 4 3500 1850 2000 750 1100 4600

D 615 AK KLC Toskana (E) F3 FIAT Ducato 35 Light 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Absenkung 2645-A MP 231 4 3500 1850 2000 750 1100 5100

D 670 AK KMC Toskana (E) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Absenkung 2645-A MP 232 4 4000 2100 2400 750 1100 5100

D 670 AK GFM Toskana (E) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Absenkung 2645-A VP 232 4 4000 2100 2400 750 1100 5100

D 670 AK FLC Toskana (E) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Rahmenverl. 2646-A MP 230 4 4000 2100 2400 750 1100 5100

D 670 AK GFLC Toskana (E) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Absenkung 2645-A VP 230 4 4000 2100 2400 750 1100 5100

D 725 AK GFMC Sphinx (H) F4 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power AL-KO AMC 45HT AMC58G-A MP 251 4 4500 2100 2x1500 750 1550 6000

D 770 AK GEMC Sphinx (H) F4 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power AL-KO AMC 45HT AMC58G-A MP 250 4 4500 2100 2x1500 750 1550 6000

Matkailuautojen alustojen tekniset tiedot, kausi 2007

kaikki mitat millimetreinä  kaikki painot kilogrammoina 

1) Iveco, Fiat ja Ford Van: sis. kattotelineen (vakio); muut Ford-mallit: ilman peräportaita ja kattotelinettä (erikoisvarusteita) 

2) ilman ulkopeilejä, ilman sivuvilkkuja 

3) Vetokoukku on erikoisvaruste 

4) Ohjaamo-osan takareunasta autoon takaseinään 

5) FIAT 130 Multijet: 95,5 kW (130 PS); 160 Multijet Power: 115,5 kW (157 PS) -FORD: 2.2 TDCi 81 kW (110 PS); 2.2 TDCi 96 kW (130 PS); 2.4 TDCi 85 kW (115 PS); 2.4 TDCi 102 kW (140 PS) - IVECO 3.0 

HPI 107 kW (146 PS); 3.0 HPT 130 kW (176 PS) 

6) Istumapaikkojen lukumäärä voi vähentyä erikoisvarusteiden lisäpainon takia.           
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Asuinosan Kok. Korkeus Leveys Raideleveys Akseliväli Etuylitys Takaylitys
pituus4) pituus1) 1) 2) edessä takana 1)

4035 6476 2870 2330 1810 1980 3800 948 1728

4035 6476 2870 2330 1810 1980 3800 948 1728

4533 6974 2870 2330 1810 1980 3800 948 2226

4533 6974 2870 2330 1810 1980 3800 948 2226

4533 6974 2870 2310 1810 1790 3800 948 2226

4533 6974 2870 2310 1810 1790 3800 948 2226

5028 7469 2900 2310 1810 1790 4035 948 2486

5612 8053 2910 2310 1810 1860 4316 948 1989

5612 8053 2910 2310 1810 1860 4316 948 1989

5612 8053 2910 2310 1810 1860 4316 948 1989

3705 6146 2990 2330 1810 1980 3450 948 1748

4015 6456 2990 2330 1810 1980 3450 948 2058

4015 6456 2990 2330 1810 1980 3450 948 2058

4554 6995 3020 2330 1810 1980 4035 948 2012

4554 6995 3020 2330 1810 1980 4035 948 2012

4554 6995 3020 2330 1810 1980 4035 948 2012

4554 6995 3020 2330 1810 1980 4035 948 2012

5143 7620 3320 2330 1810 1860 3778 948 2094

5612 8089 3320 2330 1810 1860 4316 948 2025
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Perusmatkailuautojen renkaat ja vanteet, kausi 2007

 * pyöränpulttien lukumäärä / keskiöreikä / jakoympyrä

                                              Teräsvanteilla varustettu perusmalli                     

Hobby-
malli 

t.s.k. 
(kg) edessä takana 

Rengaskoko Pyörien 
kiinnitys*

Teräsvanteet Rengaskoko Pyörien 
kiinnitys*

600 FL Toskana (F) 3500 1850 2000 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118 6 J x 15, ET 68 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118

600 GFLC Toskana (F) 3500 1850 2000 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118 6 J x 15, ET 68 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118

650 ES Toskana (F) 3500 1850 2000 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118 6 J x 15, ET 68 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118

650 FLC Toskana (F) 3500 1850 2000 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118 6 J x 15, ET 68 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118

650 FLC Toskana Exclusive (G) 3500 1850 2000 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118 6 J x 15, ET 68 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118

650 GFLC Toskana Exclusive (G) 3500 1850 2000 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118 6 J x 15, ET 68 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118

690 GESC Toskana Exclusive (G) 4000 2100 2400 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130 6 J x 16, ET 68 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130

750 FLC Toskana Exclusive (G) 4500 2100 2x1500 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130 6 J x 16, ET 68 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130

750 ELC Toskana Exclusive (G) 4500 2100 2x1500 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130 6 J x 16, ET 68 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130

750 GELC Toskana Exclusive (G) 4500 2100 2x1500 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130 6 J x 16, ET 68 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130

595 AK LC Toskana (E) 3500 1850 2000 215/75 R 16 C 5 / 71 / 118 6 J x 16, ET 68 215/75 R 16 C 5 / 71 / 118

615 AK GFLC Toskana (E) 3500 1850 2000 215/75 R 16 C 5 / 71 / 118 6 J x 16, ET 68 215/75 R 16 C 5 / 71 / 118

615 AK KLC Toskana (E) 3500 1850 2000 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118 6 J x 15, ET 68 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118

670 AK KMC Toskana (E) 4000 2100 2400 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130 6 J x 16, ET 68 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130

670 AK GFM Toskana (E) 4000 2100 2400 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130 6 J x 16, ET 68 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130

670 AK FLC Toskana (E) 4000 2100 2400 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130 6 J x 16, ET 68 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130

670 AK GFLC Toskana (E) 4000 2100 2400 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130 6 J x 16, ET 68 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130

725 AK GFMC Sphinx (H) 4500 2100 2x1500 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130 6 J x 16, ET 68 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130

770 AK GEMC Sphinx (H) 4500 2100 2x1500 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130 6 J x 16, ET 68 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130

sall. akselimassa 

Kevytmetallivanteilla varustettu perusmalli 

Valmistussarja 
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Matkailuautojen kokonaismassan lisääminen ja vähentäminen, kausi 2007 

Hobby- 
malli 

Valmistussarja Perusajoneuvo Moottori5) 
Vakio             Vaihtoehto 

Alusta Vetolaite Tur-
vavyö-

järj.

Is-
tumapai-

kat6)

t.s.k.
[kg]

sall. akse-
limassa 
edessä takana 

D 600 FL Toskana (F) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Rahmenverl. 2646-A VP 230 4 4000 2100 2400

D 600 GFLC Toskana (F) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Absenkung 2645-A VP 230 4 4000 2100 2400

D 650 ES Toskana (F) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Rahmenverl. 2646-A VP 230 4 4000 2100 2400

D 650 FLC Toskana (F) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Rahmenverl. 2646-A MP 230 4 4000 2100 2400

D 650 FLC Toskana Exclusive (G) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Rahmenverl. 2646-A MP 230 4 4000 2100 2400

D 650 GFLC Toskana Exclusive (G) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Absenkung 2645-A VP 230 4 4000 2100 2400

D 690 GELC Toskana Exclusive (G) F3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

D 750 FLC Toskana Exclusive (G) F4 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power AL-KO AMC 50HT AMC58G-A MP 240 4 5000 2100 2x1500

D 750 ELC Toskana Exclusive (G) F4 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power AL-KO AMC 50HT AMC58G-A MP 240 4 5000 2100 2x1500

D 750 GELC Toskana Exclusive (G) F4 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power AL-KO AMC 50HT AMC58G-A MP 240 4 5000 2100 2x1500

D 595 AK LC Toskana (E) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Rahmenverl. 2646-A VP 230 4 4000 2100 2400

D 615 AK GFLC Toskana (E) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Absenkung 2645-A VP 230 4 4000 2100 2400

D 615 AK KLC Toskana (E) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Serien-Tiefrahmen + Absenkung 2645-A MP 231 4 4000 2100 2400

D 670 AK KMC Toskana (E) F3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

D 670 AK GFM Toskana (E) F3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

D 670 AK FLC Toskana (E) F3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

D 670 AK GFLC Toskana (E) F3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

D 725 AK GFMC Sphinx (H) F4 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power AL-KO AMC 50HT AMC58G-A MP 251 4 5000 2100 2x1500

kaikki mitat millimetreinä  kaikki painot kilogrammoina 

1) Iveco, Fiat ja Ford Van: sis. kattotelineen (vakio); muut Ford-mallit: ilman peräportaita ja kattotelinettä (erikoisvarusteita) 

2) ilman ulkopeilejä, ilman sivuvilkkuja 

3) Vetokoukku on erikoisvaruste 

4) Ohjaamo-osan takareunasta auton takaseinään 

5) FIAT 130 Multijet: 95,5 kW (130 PS); 160 Multijet Power: 115,5 kW (157 PS) -FORD: 2.2 TDCi 81 kW (110 PS); 2.2 TDCi 96 kW (130 PS); 2.4 TDCi 85 kW (115 PS); 2.4 TDCi 102 kW (140 PS) - IVECO 3.0 

HPI 107 kW (146 PS); 3.0 HPT 130 kW (176 PS) 

6) Istumapaikkojen lukumäärä voi vähentyä erikoisvarusteiden lisäpainon takia. 
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Hinattava 
massa jar-
ruton  3)

Hinattava 
massa jar-
rullinen 3)

Yhdistelmän 
enimmäis-

massa 

Asui-
nosan 

pituus4)

Kok. 
pituus1)

Korke-
us  1)

Leveys 
2)

Raid-
eleveys 
edessä takana 

Akse-
liväli 

Etuy-
litys 

Takaylitys 
1)

750 1300 5300 4035 6476 2897 2330 1810 1980 3800 948 1728

750 1000 5000 4035 6476 2897 2330 1810 1980 3800 948 1728

750 1000 5000 4533 6974 2897 2330 1810 1980 3800 948 2226

750 1000 5000 4533 6974 2897 2330 1810 1980 3800 948 2226

750 1000 5000 4533 6974 2897 2310 1810 1790 3800 948 2226

750 1000 5000 4533 6974 2897 2310 1810 1790 3800 948 2226

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

750 1550 6000 5612 8053 2910 2310 1810 1860 4316 948 1989

750 1550 6000 5612 8053 2910 2310 1810 1860 4316 948 1989

750 1550 6000 5612 8053 2910 2310 1810 1860 4316 948 1989

750 1300 5100 3705 6146 3017 2330 1810 1980 3450 948 1748

750 1100 5100 4015 6456 3017 2330 1810 1980 3450 948 2058

750 1100 5100 4015 6456 3017 2330 1810 1980 3450 948 2058

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

750 1550 6000 5143 7620 3320 2330 1810 1860 3778 948 2094

750 1550 6000 5612 8089 3320 2330 1810 1860 4316 948 2025
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Lisävarusteiden painot, kausi 2007 

Varuste          Paino  (kg) 

Ajoneuvon ilmastointilaite  20,0 
AL-KO kuljetusteline LST 150  53,0 
AL-KO skootterin kiinnityspaketti LST 150:tä varten  4,0 
AL-KO sähkötoimiset seisontatuet taakse  22,0 
AL-KO vetokytkin AMC 58 A irrotettava  32,0 
Antenni Yachting 5, sis. maston  4,6 
Aurinkomarkiisi Omnistor, 300 x 250 cm  21,0 
Aurinkomarkiisi Omnistor, 350 x 250 cm  25,0 
Aurinkomarkiisi Omnistor, 400 x 250 cm  29,0 
Aurinkomarkiisi Omnistor, 450 x 250 cm  39,0 
Aurinkomarkiisi Omnistor, 500 x 250 cm  45,5 
Aurinkopaneeli, sis. 2 moduulia à 55 W  16,0 
City-vesiliitäntä  0,5 
DVD-navigointi-peruutusvideojärjestelmä  3,3 
Geeliakku, lisävaruste, 110 Ah  39,0 
Geeliakku, lisävaruste, 80 Ah  27,0 
Hyttyssuojaverho  2,0 
Ilmastointilaite Blizzard 2100 (Dometic) (230 V)  39,0 
Ilmastointilaite HobbyCool 25 (Dometic)  25,0 
Jalopuukojelauta, juurikuvioitu  0,5 
Kaasun ulkopistorasia  1,0 
Kaiuttimet (lisävar.) asuinosaan  1,7
Karttatasku etumatkustajan istuimeen  1,0 
Kattoluukku, sis. sähkötuulettimen ja termostaatin  7,0 
Liesituuletin Dometic  3,0 
Lisäpaino (FIAT)  40,0 

Lisäpoikittaispalkki kattotelineeseen  3,0 
Matto  6-11 
Moottori 2,3 JTD 2,2 JTD:n sijaan  15,0 
Moottori 3,0 JTD 2,3 JTD:n sijaan  50,0 
Moottoripyöräluiska tallia varten  7,5 
Nahkainen istuinryhmä  2,0
Narkoosikaasuhälytin  0,5 
Navigointijärjestelmä Blaupunkt Travel Pilot Amsterdam  2,0 
Ohjaamon eristyspeitot  2,0 
Peruutusvideojärjestelmä, litteä näyttö  2,0 
Pysäköintietäisyyden valvontalaite  2,0 
Pyöräteline 2 pyörälle  7,0 
Pyöräteline 3 pyörälle  9,0 
Pyöräteline tallia varten, 3 pyörälle  5,5 
Päiväpeitto  1,5 
Remifront ohjaamonpimennysverho (laskostettu)  3,5 
Roiskeläppä taakse  2,0 
Satelliittilaite 65 cm  14,0 
Satelliittilaite 85 cm  15,0 
Satelliittivastaanotin  1,5 
Sumuvalot  2,0 
Ulkosuihku  0,5 
Ulosvedettävä teline litteälle näytölle  2,0 
Ultraäänihälytin 12 V, sis. kaasuhälytinjärjestelmän  1,0 
Uuni  16,0 
Vakionopeuden säädin  2,0 
Vetolaite kiinteä  18,0 
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3.3 Nurkkatuet

1

2

Vakiomallien nurkkatuet
Nurkkatuet sijaitsevat matkailuauton takaosassa.

Nurkkatukien alaskääntäminen
• Nurkkatukien vapauttamiseksi paina vipua (1) ja vedä sitä 

saranan suuntaan.
• Käännä nurkkatuet alas
• Varmista tarvittaessa, etteivät tuet vajoa maahan.
• Aseta nurkkatuki alustalle (2).
• Säädä nurkkatuki kammella oikeaan asentoon, niin että 

auto seisoo vaakasuorassa.

Nurkkatukien ylöskääntäminen
• Löysää nurkkatuet kammen avulla.
• Käännä nurkkatuet ylös.
• Nurkkatukien lukitsemiseksi paina vipua (1).
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3.4 Porrasaskelma

Alkovimallisissa matkailuautoissa on sähkötoiminen porrasas-
kelma (1).

1

Jos porrasaskelma lian tai pakkasen takia toimii huonosti 

tai ei enää lainkaan, nivelet on puhdistettava tai sulatetta-

va. 

2

3

Älä astu porrasaskelmalle, ennen kuin se on kokonaan 
ulkona.

Huomioi erikorkuiset askelmat. Huolehdi siitä, että maa on 
uloskäynnin kohdalla tasainen.
 

Sulje porrasaskelma ehdottomasti sisään ennen liikkeel-
lelähtöä.

Avaaminen
• Paina sisäänkäynnin vieressä sijaitsevaa kytkintä (2) alas.

Sulkeminen
• Paina sisäänkäynnin vieressä sijaitsevaa kytkintä (3) ylös.
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3.5 Lisälaitteet

Lisälaitteiden merkitseminen rekisteröintitodistukseen

• Anna HOBBY-maahantuojasi asentaa lisälaitteet.
•  Vie matkailuauto katsastustoimipaikkaan. 
•  Ota rekisteröintitodistus mukaan. Katsastustoimipaikka 

tarkastaa lisälaitteet ja merkitsee muutoksen rekisteröinti-
todistukseen.

Muista, että hinausliitännän, moottoripyörätelineen, taso-

nostimen ja/tai ylimääräisten jousenlehtien rekisteröinti on 

pakollista.

Ota huomioon, että voit ottaa  matkailuautoon vähemmän 

kuormaa, jos siihen on asennettu lisälaitteita.

Keijo
Note
vetokoukun
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Pyörät, renkaat, jarrut
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4. luku: Pyörät, renkaat, jarrut

4.1 Pyörät

Kun matkailuautolla on ajettu ensimmäiset 50 km, on pyörän-
pulttien kireys tarkistettava. Tarvittaessa ne kiristetään 160 
Nm:n vääntömomentilla (15” vanteet; teräs + kevytmetalli) 
tai 180 Nm:n vääntömomentilla (16” vanteet; teräs + kevyt-
metalli). Tämän jälkeen pyöränpulttien kireys on tarkistettava 
säännöllisesti. 

4.2 Renkaat

Käytä ainoastaan rekisteröintiasiakirjoihin merkittyjä renkaita. 
Muita rengaskokoja saa käyttää ainoastaan valmistajan luval-
la.

Renkaita säästävä ajo

• Vältä äkkijarrutuksia ja turhia kiihdytyksiä.
• Vältä pitkiä ajoja huonoilla teillä.
• Älä koskaan aja ylikuormatulla autolla.

Hobby-matkailuautoosi on asennettu sisärenkaattomat 

renkaat. Älä missään tapauksessa asenna näihin renkaisiin 

sisärenkaita.
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4.3 Rengaspaine

4.4 Profiilin syvyys1 2 3

04-2

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

Rengaspaineen tarkastaminen:
• Renkaiden on oltava tarkastettaessa kylmät.
• Jos renkaat ovat tarkastettaessa tai säädettäessä   
 lämpimät, on paineen oltava 0,3 baaria korkeampi kuin   
 kylmien renkaiden kohdalla.

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

Liian alhainen paine johtaa renkaan ylikuumenemiseen. 
Tämän seurauksena rengas voi vaurioitua huomattavasti.

Oikea rengaspaine on merkitty taulukkoon luvussa ”Tekniset 
tiedot” sekä perusajoneuvon käyttöohjeeseen.

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

Rengasvalmistajien suositus
•	 Vaihda	renkaat	6	vuoden	välein,	profiilin	syvyydestä		
 riippumatta.
• Vältä voimakkaita iskuja jalkakäytävän reunoja, kuoppia  
 tai muita esteitä vasten.

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

Renkaita ei saa vaihtaa ristikkäin eli auton oikealta puolelta 
vasemmalle ja päinvastoin.
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4.5 Vanteet

04-3

4.6 Vararengas 

Vararengas ei kuulu toimitukseen. 

4.7 Renkaantiivistyspakkaus

Jos ajoneuvolla on ajettu rengas tyhjänä ja rengas on tä-
stä syystä vahingoittunut, renkaantiivistyspakkausta ei saa 
käyttää. Renkaantiivistyspakkauksella voidaan tiivistää pieniä 
reikiä varsinkin renkaiden kulutuspinnan kohdalta. Vieraita 
kappaleita kuten ruuveja tai nauloja ei poisteta renkaasta.  
Renkaantiivistyspakkausta voidaan käyttää n. -30 °C:n
lämpötilaan saakka.

Käytä ainoastaan ajoneuvon rekisteriotteseen merkittyjä 
vanteita. Jos haluat käyttää muita vanteita, sinun on otettava 
huomioon seuraavat seikat.

Muita vanteita käytettäessä huomioitavaa:
- koon,
- mallin,
- keskiösyvyyden ja
- kantavuuden on oltava riittävät sallitulle kokonaismassal-  
 le.
- kiinnityspultin kartion on vastattava vanteiden mallia.

Muutokset ovat mahdollisia ainoastaan valmistajan luvalla.

Alumiinivanteet on tarkastettava erikseen jokaisen ajoneu-
votyypin kohdalla. Alumiinivanteiden pultteja ei saa käyttää 
teräsvanteille.

Tarkat tiedot on merkitty tyyppihyväksyntätodistukseen.

Keijo
Note
Renkaanpaikkauspakkaus

Keijo
Note
täs-tä

Keijo
Note
renkaanpaikkauspakkausta

Keijo
Note
renkaanpaikkauspakkauksella

Keijo
Note
renkaanpaikkauspakkausta

Keijo
Note
tiivistäämuss seinpaikata
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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.

04-4
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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 täyttölet-
ku (1) ja kierrä venttiilin sisäosa (2) irrotinta (3) apuna käyttäen 
takaisin renkaan venttiiliin.

E  Kierrä ilmantäyttöpumpun letku (5) renkaan venttiiliin. 
Työnnä pistoke (6) savukkeensytyttimen pistorasiaan. 
Pumppaa rengas täyteen (7). Älä käytä sähköpumppua 
pitempään kuin korkeintaan 8 minuutin ajan! Ylikuumene-
misvaara! Jos ilmanpaine ei nouse riittävästi, aja ajoneu-
volla n. 10 metriä eteen- tai taaksepäin, jotta tiivisteaine 
leviää tasaisesti renkaaseen. Pumppaa ilmaa uudelleen. 
Jatka ajoa välittömästi, jotta tiivisteaine leviää tasaisesti. 
Suurin sallittu ajonopeus 80 km/h. Aja varovasti, var-
sinkin käänteissä. 
 

04-5

Keijo
Note
käänteissä.muss seinmutkissa.
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Tarkista renkaan ilmanpaine n. 10 minuutin ajon jälkeen. 
Jos rengaspaine on pudonnut sallitun minimiarvon (8) ala-
puolelle, ajo on keskeytet-tävä. Jos minimipaine on vielä 
tallella (8), lisää rengaspainetta kaasukotelossa olevan 
rengaspainekilven mukaisesti. Aja varovasti lähimpään 
korjaamoon ja pyydä vaihtamaan rengas.

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

04-6

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

Onnettomuusvaara: Mene lähimmälle huoltoasemalle ja 
pyydä vaihtamaan rengas.

Keijo
Note
keskeytettävä

Keijo
Note
renkaapaikkausaine
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Ajoneuvosi vakiovarustukseen kuuluu renkaantiivistys-

pakkaus. Ota yhteys Hobby-jälleenmyyjääsi, jos haluat 

jälkikäteen asentaa autoon vararenkaan. 

Renkaanvaihtoon liittyviä varoituksia

Aseta tunkki aina sille tarkoitettuun nostokohtaan. Tunkin 
asettamisesta muuhun kohtaan saattaa seurata auton vau-
rioituminen tai jopa onnettomuus, jos auto putoaa alas.

Tunkkia käytetään ainoastaan renkaanvaihtoon. Sitä ei saa 
käyttää töihin auton alla. Hengenvaara!

Seisontatukia ei saa käyttää auton nostamiseen.

Tutustu ennen renkaanvaihtoa myös ajoneuvon valmistajan 
tai AL-KO:n käyttöohjeeseen.

Renkaanvaihto
• Jos maa on vaihtopaikalla pehmeä, aseta tunkin alle kiin-  
 teä alusta, esim. lauta.
• Aseta tunkki sille tarkoitettuun nostokohtaan.

• Löysää renkaan kiinnityspultteja rengasavaimella joitakin  
 kierroksia, mutta älä irrota niitä vielä.
• Nosta autoa, kunnes rengas on 2–3 cm irti maasta.
• Irrota renkaan kiinnityspultit ja ota rengas irti.
• Aseta vararengas pyörän napaan ja kohdista se.
• Aseta pultit paikoilleen ja kiristä niitä kevyesti ristikkäin.
• Laske tunkki alas ja siirrä se pois.
• Kiristä kiinnityspultit tasaisesti rengasavaimella. Renkaan  
 kiinnityspulttien vääntömomentin ohjearvo on merkitty  
 perusajoneuvon valmistajan käyttöohjeeseen.
• Aseta irrotettu rengas vararengastelineeseen ja sulje  
 teline.



Pyörät, renkaat, jarrut

4.8 Jarrut
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Lisätietoja Fiat Ducaton käyttöohjeessa. 

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

Jarrut kannattaa huollattaa säännöllisesti Fiat- huoltokor-
jaamolla.

Jarrujärjestelmää huollettaessa huomioitavaa:
• Tarkasta säännöllisesti jarrunesteen taso.
• Tarkista säännöllisesti, ettei jarrujärjestelmässä tai   
 jarruletkuissa ole vuotokohtia. 
• Käytä ainoastaan jarrunesteitä, joiden ominaisuudet ovat  
 samat kuin jarrupiirissä jo olevien nesteiden.
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5. luku: Ulkopuoliset rakenteet

5.1 Säiliö- ja huoltoluukut

D595 AK LC Toskana 2007

05-1

D600 FL Toskana 2007

D615 GFLC Toskana 2007

D615 AK KLC Toskana 2007

Tavaratilan luukku (1)
WC-luukku (2)

Kaasupullokaapin luukku (3)
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D670 AK FLC Toskana 2007
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D670 AK KMC Toskana 2007

D670 AK GFLC Toskana 2007 D670 AK GFM Toskana 2007

Tavaratilan luukku (1)
WC-luukku (2)

Kaasupullokaapin luukku (3)
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D650 FLC Toskana 2007

D725 AK GFMC Sphinx 2007 D650 FLC Toskana Exclusive 2007

D770 AK GEMC Sphinx 2007

Tavaratilan luukku (1)
WC-luukku (2)

Kaasupullokaapin luukku (3)
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D650 GFLC Toskana Exclusive 2007
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D750 FLC Toskana Exclusive 2007

D750 ELC Toskana Exclusive 2007

D690 GELC Toskana Exclusive 2007

Tavaratilan luukku (1)
WC-luukku (2)

Kaasupullokaapin luukku (3)
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D750 GELC Toskana Exclusive 2007
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D650 ES Toskana 2007

D600 GFLC Toskana 2007

Tavaratilan luukku (1)
WC-luukku (2)

Kaasupullokaapin luukku (3)
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5.2 Ilmanvaihto

1

2
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Huomioitavaa:
Matkailuauton oikea ilmanvaihto on edellytys asumismuka-
vuudelle. Matkailuautoosi on asennettu ohjaamo-osan kautta 
kulkeva vedoton ilmanotto. Ilmanpoisto tapahtuu kattoluukkujen 
kautta, eikä sitä saa estää.

Kun jääkaappia ei käytetä kaasulla, sen ilmanvaihtoaukot voi-
daan sulkea tähän tarkoitetuilla suojuksilla.

Tutustu suojusten käyttöohjeisiin. Suojuksia saa käyttää 
ainoastaan talvella sähkökäytön aikana. Lisätietoja saat 
jääkaapin valmistajan käyttöohjeista.

Keittäminen, märät vaatteet jne. aiheuttavat vesihöyryä. 
Jokaisesta ihmisestä erittyy tunnissa jopa 35 g vettä. Siksi 
on tärkeää tuulettaa lisäksi ikkunoiden ja kattoluukkujen 
kautta, aina suhteellisen ilmankosteuden mukaan (ks. myös 
”Talvikäyttö”).

Jääkaappi
Jääkaappiin johdetaan ulkoa raitista ilmaa ritilöiden kautta. 
Tämä takaa riittävän jäähdytystehon. Ilmanottoritilä (1) on 
ajoneuvon ulkoseinässä. Ilmanpoistoritilä (2) on ilmanottoriti-
län yläpuolella.

Tukkeutuneet ilmanvaihtoaukot aiheuttavat tukehtumisvaar-
an! Ilmanvaihtoaukkoja ei siksi saa tukkia.

Talvella on käytettävä erityisiä suojalevyjä. Näitä suojalevyjä 
voit ostaa maahantuojaltasi.

Keijo
Note
Suojuksia saa käyttääainoastaan talvella sähkökäytön aikana.muss sein:Suojuksia ei saa käyttää jääkaappia kaasutoiminnolla käytettäessä.

Keijo
Note
tukehtumisvaa-ran!
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1
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Ulkolämpötilan ollessa erittäin korkea on suositeltavaa poi-
staa ilmanvaihtoritilät. Näin jääkaapin ilmanvaihto vilkastuu 
ja jäähdytyskyky paranee.

Ilmanvaihtoritilöiden poistaminen
• Käännä ruuvia (3) vasemmalle vastukseen saakka.
• Vedä ilmanvaihtoritilää varovasti ensin vasemmalle ulo-

späin.
• Irrota ilmanvaihtoritilä.

Lämmitys
Lämmityslaitteeseen johdetaan raitista ilmaa ulkoa (1). Tämän 
ilmanvaihtoluukun kautta johdetaan myös lämmityksen po-
istoilma ulos.

Tukkeutuneet ilmanvaihtoaukot aiheuttavat tukehtumis-
vaaran! Ilmanvaihtoaukkoja ei siksi saa tukkia.

Keijo
Note
pois-taa

Keijo
Note
ulos-päin

Keijo
Note
pois-toilma
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5.3 Ovien ja luukkujen avaaminen ja 
  sulkeminen
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Ajoneuvon avaimet
Matkailuauton kanssa toimitetaan seuraavat avaimet:
- 1 yleisavain
- 2 avainta, jotka sopivat perusajoneuvon seuraaviin lukko-

ihin:
 -  kuljettajanpuoleinen ovi ja matkustajanpuoleinen ovi
- 1 koodikortti

Tutustu perusajoneuvon valmistajan käyttöohjeeseen.

-  2 avainta, jotka sopivat asuinosan seuraaviin lukkoihin:
 -  sisäänkäynti
 -  huoltoluukut
 -  WC-luukku

Lisäksi ajoneuvon yhteydessä toimitetaan itseliimautuva 
alumiinikyltti, johon on merkitty perusajoneuvon avainnu-
mero.

Sisäänkäynti

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

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

Keijo
Note
lukkoi-hin
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Jotta vältytään vaurioilta lukossa ja ovenkarmissa, sisä-
puolisen ovenpainikkeen on oltava vaakasuorassa eikä 
vinossa asennossa.

Sisäänkäynti on pakotie hätätapauksessa. Älä siis koskaan 
tuki sisäänkäyntiä ulkopuolelta.

Tavaratilan luukku

Avaaminen
• Avaa lukko avaimella.
• Paina kädellä lukon painiketta voimakkaasti sisäänpäin.
• Avaa luukku nostamalla.

Sulkeminen
• Sulje luukku alas painamalla.
• Lukitse avaimella.
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1

2

Tallin luukku

Avaaminen
• Avaa lukko avaimella.
• Paina kädellä lukon painiketta voimakkaasti sisäänpäin.
• Avaa luukku.

Sulkeminen
• Sulje luukku.
• Lukitse avaimella.

WC-luukku

Avaaminen
• Avaa lukko avaimella (1).
• Paina molempia painikkeita (1 ja 2) ja avaa luukku.

Sulkeminen
• Paina luukkua niin, että salpa loksahtaa paikalleen.
• Lukitse avaimella (1).
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1

2
2

1

3
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Kaasun ulkoliitäntä
Erikoistoiveena matkailuauto voidaan varustaa kaasun ulko-
liitännällä (3). Tämän liitännän kautta voidaan käyttää kaasu-
laitteita kuten kaasugrilliä tai kaasulamppua matkailuauton 
ulkopuolella. Kaasun ulkoliitäntä sijaitsee kaasupullokaapin 
luukun alapuolella (2).

Avaaminen
• Ota luukusta kiinni jatkoksen (1) kohdalta ja vedä   
 ulospäin.

Sulkeminen
• Ota luukusta kiinni jatkoksen (1) kohdalta ja paina kiinni,  
 kunnes lukitus loksahtaa paikalleen.

Vedentäyttöliitäntä

Avaaminen
• Avaa lukko (1) avaimella.
• Käännä kansi (2) voimakkaasti auki ja vedä irti.

Sulkeminen
• Aseta kansi (2) paikalleen ja käännä kiinni.
• Lukitse lukko (1) avaimella.
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Ulkosuihkun vesiliitäntä 
(ei kuulu vakiovarustukseen) 

Avaaminen
• Työnnä peitelevyä (1) ylöspäin, jotta vesiliitäntä tulee   
 esiin.

Sulkeminen
• Irrota ulkosuihkun letku liitännästä (2) ja laita suojakansi   
 paikoilleen.
• Työnnä peitelevy alas.

2

1

1

2

Ulkopistorasia

Avaaminen
• Tartu peitelevyyn (1) alhaalta ja nosta ylös.

Sulkeminen
• Vedä CEE-pistoke (2) irti.
• Paina peitelevyä (1) alaspäin, kunnes se loksahtaa   
 paikalleen.
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5.4 Ulkopeilit

5.5 Kattokaiteet

Kattokuormien kuljettaminen on mahdollista ainoastaan 

sopivan lisäkattotelineen avulla. 
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Ohjeet matkailuauton ulkopeilien säätämiseen löydät perusa-
joneuvon käyttöohjeesta.

Kattokaiteita kuormatessa huomioitavaa:
• Sijoita katolle ainoastaan kevyitä matkatavaroita.
• Köytä kattokuorma kunnolla kiinni ja varmista, ettei se   
 pääse liukumaan eikä putoamaan.
• Älä ylikuormaa kattoa! Kattokuorman kasvaessa   
 huononee auton ajokäyttäytyminen.

Kokonaiskuormitus saa olla enintään 50 kg.

• Huomioi kuormatessa suurimmat sallitut akselimassat.
• Lisää kattokuorman mitat matkailuauton korkeuteen.
• Kirjoita kokonaiskorkeudesta muistilappu ja sijoita se  
 ohjaamoon näkyvälle paikalle. Näin et joudu enää  
 laskemaan siltojen ja porttikäytävien kohdalla.
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Sähköjärjestelmä

6. luku: Sähköjärjestelmä

6.1 Turvaohjeita
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Sähköjärjestelmän tärkeimmät osat 
•  OHJAUSPANEELI “PC-100HB JA PC-100HB T” - 
 sähkölaitteiden ohjaus 
•  12V JAKELUMODUULI “DS-300HB” - 
 päärele, akkujen rinnankytkentärele (12V - 70A), jääkaapin 

rele, pumpun rele, latauslaite AI, suojasulakkeet. 
•  AKKULATURI - 
 lataa akun puskurikäytössä. 

•  Sulakerasia 230 V on sijoitettu vaatekaappiin. .

Huomioitavaa:
• Sähköjärjestelmän turvaohje- ja varoituskylttejä ei saa   
 poistaa.
• Älä käytä asuinosan akun, ohjauspaneelin, akkulaturin tai  
 230 V-liitäntärasian sijoituspaikkoja ylimääräisinä   
 säilytystiloina. 
• Tupakointi ja avotuli sähköjärjestelmän tarkastamisen   
 yhteydessä on kielletty.
• Sähköjärjestelmän vikoja saavat huoltaa ainostaan   
 valtuutetut sähköalan ammattilaiset.
• Ajoneuvon sähköjärjestelmän asiaton käsittely saattaa   
 vaarantaa oman ja muiden ihmisten hengen.
• Liittäessäsi ajoneuvon ulkoiseen 230 V:n jännitteen   
 verkkoon käytä ainoastaan säänkestävää, kolminapaista   
 jatkojohtoa sekä suko-pistokkeita tai CEE-pistokkeita ja   
 liittimiä.

6.2 HOBBY-ohjauspaneeli

Sähkönsyöttö tapahtuu HOBBY-ohjauspaneelin ja automaat-
tisen akkulaturin kautta.
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•  SAUVA-ANTURI - 
 mittaa puhdasvesisäiliön sisällön, 4-portainen ilmaisin 
•  KIERREKIINNITTEINEN ANTURI „SSP“ – 
 jätevesisäiliön täyttymisen LED-ilmaisin 
•  SÄHKÖLAITTEIDEN AKKU „AII“ – 
 sähkönsyöttö kaikille sähkölaitteille 
•  KÄYNNISTYSAKKU “AI” 
•  GENERAATTORI - 
 lataa rinnakkain käynnistysakkua ja sähkölaitteiden akkua. 
•  230V PÄÄKYTKIN - 
 sähkönsyöttö ja suojaus 230V:n sähkölaitteille 
•  50A-SULAKKEET, KÄYNNISTYSAKKU JA SÄHKÖLAITTEI-

DEN AKKU  
Ohjeita ja tarkastussuosituksia 
Tärkeää 
•  Muutoksia sähkölaitteisiin saa tehdä vain sähköalan am-

mattilainen. 
•  Irrota akku verkosta ja kytke 230V:n verkko pois päältä 

ennen huoltotöiden aloittamista. 
Akut 
•  Noudata akkuvalmistajien käyttöohjeita. 
•  Akun happo on myrkyllistä ja syövyttävää. Vältä sen joutu-

mista iholle ja silmiin. 
•  Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, sitä on ladattava uudel-
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 leen vähintään 10 tuntia. Jos akku on ollut tyhjä jo kah-
deksan viikkoa, se saattaa vaurioitua. 

•  Tarkista säännöllisesti akkujen (happoakkujen) nesteen pin-
ta; geeliakkuja ei tarvitse huoltaa mutta niitä on ladattava 
säännöllisesti. 

•  Tarkista säännöllisesti akkunesteen taso (lyijyakku). 
•  Tarkista, että kaapelikengät ovat kunnolla paikoillaan, ja po-

ista tarvittaessa oksidikerros. 
• Irrota miinusnavan kaapelikenkä, jos akku on pidempään 

käyttämättä (1-2 kuukautta). 
•  Jos sähkölaitteiden akku poistetaan autosta, eristä plusna-

pa (välttääksesi oikosulun moottoria käynnistettäessä). 
•  Jos autoa seisotetaan todella pitkään, akku on kytkettävä irti 

tai ladattava säännöllisesti. 
Akkulaturi 
•  Asenna laturi paikoilleen kuivassa ja hyvin ilmastoidussa ti-

lassa. 
•  Laitteen saa asentaa paikalleen vain sähköalan ammattilai-

nen. 
•  Väärinkäytökset johtavat takuun ja valmistajan vastuun rau-

keamiseen. 
•  Älä tee mitään huoltotöitä auton ollessa kytkettynä 230V:n 

verkkoon. 
•  Älä tuki kannen ilmanvaihtoaukkoja ja huolehdi asianmukai-

sesta ilmanvaihdosta. 

Keijo
Note
jo muss seinvähintään

Keijo
Note
pois-taoder poista
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•  Ennen kuin irrotat laturin 230V:n verkosta, käännä kytkin 
nolla-asentoon. 

Säiliöanturit 
•  Älä jätä vettä säiliöihin, varsinkaan jätevesisäiliöön, liian pit-

käksi aikaa karstoittumisen välttämiseksi.

230V Pääkatkaisija 
•  Tarkista ennen kannen irrottamista, onko verkkoliitännän pi-

stoke irti.
•  Varmista moduulin vaurioitumisen välttämiseksi, että pistok-

keet ovat tiukasti paikoillaan.
•  Katkaistaksesi virran koko laitteistosta käännä 230V:n pää-

kytkin asentoon „0“ (OFF).
•  Kytke laitteisto 230V:n ulkoiseen verkkoon ja irti siitä vain 

pääkytkimen ollessa asennossa „0“.
•  Jos kytkin kytkeytyy automaattisesti pois päältä, etsi vian 

aiheuttaja, ennen kuin kytket laitteiston uudelleen virransy-
öttöön.

Sulakkeet 
• Vaihda viallinen sulake vain, jos olet löytänyt ja korjannut vian 

aiheuttajan.
• Uuden sulakkeen ampeeriarvon on oltava sama kuin poiste-

tun sulakkeen.

Toskana / Toskana Exclusive ohjauspaneeli
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Puhdasvesisäiliön 
täyttöaste 

Jätevesisäiliön 
täyttöaste 

Käynnistysakun 
jännite Lisäakun jännite 

Valinta- ja aktivoin-
tikytkin 

Valaistu LCD-näyttö

Lataus verkkoli-
itännän kautta 

Varoitus 

Analogisten mittareiden 
käynnistys 

12 V:n pääkytkin 
päälle/pois 

Pumppu pääl-
le/pois 

Pumppu 
päällä/pois

Näytä sisälämpötila 

Näytä ulkoläm-
pötila 

Aseta/Näytä kellonaika 

Aseta herätys 
Herätys päälle/pois 

Herätys 
päällä 

Ei käytössä 

Sisälämpötilan 
symboli  

Ulkolämpötilan 
symboli  

Lataustilan näyttö 

Lisäakun symboli  

Käynnistysakun 
symboli  

12 V:n pääkytkin 
päällä/pois 

Rinnankytkentä

Keijo
Note
virran-syöttöön 

Keijo
Note
verkkolii-tännän
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Käyttöohje 
Laturi LA240 / LA330 ohjauspaneeli TCP HO 06 ja 12 V:n 
jakorasia 

Hyvä asiakas, noudata huolellisesti seuraavia ohjeita ohjau-
spaneelin, laturin ja 12 V:n jakorasian käytöstä, jotta niistä on 
sinulle iloa moneksi vuodeksi. 

A) Yleiskuvaus 
Ohjauspaneelin TCP HO 06, latausaseman LA240 / LA330 ja 
12 V:n jakorasian kohdalla on kyse asuntoauton elektronise-
sta laitteistosta, johon on asennettu joukko käytännöllisiä sekä 
matkailuautollesi välttämättömiä toimintoja. 
Laitteisiin kuuluvat seuraavat toiminnot: 

I.) Ohjauspaneeli 
1. Valinta- ja aktivointikytkin eri toimintojen näytölle tai asetta-

miselle 
2. Analogiset volttimittarit asteikkovalaistuksella akulle I (käyn-

nistysakku) ja akulle II (lisäakku) 
3. Analoginen täyttöasteen näyttö puhdasvesi- ja jätevesisäili-

ölle (asteikkovalaistus) 
4. Valaistu LCD-näyttö, jossa näytetään seuraavat toiminnot: 
   

 - Lisä- ja käynnistysakun rinnankytkentä 
 - Lataus verkkoliitännän kautta 
  - Varoitus akun alijännitteestä 
 - 12 V:n pääkytkin ja tyhjenemissuoja 
 - Pumppukytkin 
 - Lataustilan palkkinäyttö verkkolatauksen aikana 
 - 4-numeroinen digitaalinäyttö 
 - Ulkolämpötilan näyttö 
 - Sisälämpötilan näyttö 
 - Kello 
  - Herätyskello 

II.) Laturi 
1. Laturiin kytkettyjen akkujen latauksen elektroninen säätely 

III.) 12V:n jakorasia 
1. Akkujen erotusrele 
2. 12 V:n päärele 
3. Pumpun rele 
4. Jääkaapin rele 
5. Rele D+/Ulkovalaistus 
6. 12 V:n laattasulake eri 12 V:n sähkölaitteille 
7. Näyttöpaneelin liitäntä  
8. Käynnistys- ja lisäakun liitäntä  
 

Keijo
Note
asuntoauton=matkailuauton

Keijo
Note
ohjaus-paneelin
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9. Säiliöantureiden liitäntä  
10. Laturin liitäntä  

B) Yksittäisten toimintojen kuvaus 
I. Ohjauspaneeli 

1. Valinta- ja aktivointikytkin eri toimintojen näytölle tai 
asettamiselle 
Valinta- ja aktivointikytkin on paneelin keskeinen ohjain. Tätä 
kytkintä kiertämällä valitaan paneelin eri toiminnot. Valittuna 
olevan toiminnon symbolin kehys on valaistu. Kytkintä kiertä-
mällä valittu toiminto aktivoidaan kytkintä painamalla. 

2. Analogiset volttimittarit asteikkovalaistuksella akulle I 
(käynnistysakku) ja akulle II (lisäakku) 

Käynnistys- ja lisäakun jännitteen analoginen näyttö 
aktivoidaan valitsemalla valikosta kohta „Test“ ja pai-
namalla valinta- ja aktivointikytkintä. Näytössä näkyy 
ainoastaan ratkaiseva 8–15 voltin alue. Ihanteellinen 
jännite on 12–14 V, joka on merkitty vastaavasti as-
teikkoon. Näytön aikana analogiset mittarit valaistaan. 
Noin 12 sekunnin kuluttua näyttö ja sen valaistus ky-
tkeytyvät automaattisesti pois päältä. Jos lisäakun 
jännite putoaa alle 11 V:n, on mahdollisimman

monta 12 V:n sähkölaitetta sammutettava ja lisäakku 
on ladattava generaattorin tai verkkoliitännän kautta. 
Akkujen jännitteet voidaan tarkistaa riippumatta pää-
kytkimen asennosta. 

3. Puhdasvesi- ja jätevesisäiliön täyttöasteen näyttö (as-
teikkovalaistus)

Puhdasvesi- ja jätevesisäiliöiden täyttöasteen sekä 
akkujen jännitteen analoginen näyttö aktivoidaan va-
litsemalla valikosta kohta „Test“ ja painamalla valin-
ta- ja aktivointikytkintä. Puhdasvesi- ja jätevesisäiliön 
näyttö on analoginen ja neliportainen. Täsmällisen tu-
loksen saamiseksi ajoneuvon tulee seistä vaakasuo-
rassa asennossa, kun säiliöiden sisältö tarkistetaan. 
Kun painike aktivoidaan, mittari valaistaan. Säiliöiden 
sisältö voidaan tarkistaa riippumatta pääkytkimen 
asennosta. Kuten akkujännitteen näytön kohdalla 
ovat näyttö ja sen valaistus päällä noin 12 sekuntia 
sen jälkeen, kun valinta- ja aktivointikytkimen paina-
minen on lopetettu.  

Keijo
Note
kyt-keytyvät
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4. Valaistu LCD–näyttö, jossa näytetään seuraavat toimin-
not:
Lisä- ja käynnistysakun rinnankytkentä (katso kuva LCD-
näytöstä)
Akkujen rinnankytkentä tapahtuu kahdessa käyttötilassa: 
1. Ajoneuvon moottori on käynnissä. Generaattori lataa mo- 

lempia akkuja. 
2. Latauksessa verkkoliitännän kautta lisäakku on saavuttanut 

yli 13,5 V:n jännitteen. Tämän jännitteen kohdalla akut kyt-
ketään rinnakkain, ja niitä ladataan sisäänrakennetun laturin 
kautta. 

Varoitus (katso kuva LCD-näytöstä) akun alijännitteestä 
Jos yksi akuista on saavuttanut kriittisen alijännitteen, LCD-
näytössä vilkkuu varoitus. Samalla osoitetaan vastaavalla 
symbolilla, kumman akun jännite on kriittinen, ja mitattu akku-
jännite näytetään digitaalisesti. 

12 V:n pääkytkin, näyttö ja tyhjenemissuoja 
12 V:n pääkytkin kytketään päälle ja pois päältä va-
litsemalla valikosta kohta „12 V:n pääkytkin“ ja pai-
namalla valinta- ja aktivointikytkintä. Kytkimen asen-
to näkyy LCD-näytön symbolista „12 V:n pääkytkin 
päällä/pois“. 12 V:n pääkytkimestä käynnistetään ja 
sammutetaan useita 12 V:n sähkölaitteita. Tämä ky-
tkin ei käynnistä ja sammuta sähkölaitteita suoraan. 
Kytkimen perään kytketty elektroniikka tarkistaa 
pääkytkimen ollessa päällä lisäakun jännitteen. Jos 
tämä jännite putoaa alle 10,5 V:n, kaikki sähkölaitteet 
sammutetaan releen kautta pääkytkimen asennosta 
riippumatta akun hajoamisen välttämiseksi. Kun jän-
nite nousee taas yli 11,5 V:n, päärele kytkeytyy taas 
päälle. Jos siis sähkölaitteet sammuvat tämän tyhje-
nemissuojan takia, akku on ladattava verkkoliitännän 
tai generaattorin kautta. Jos tyhjenemissuoja aktivoi-
tuu, LCD-näytössä näkyy varoitus. Tällöin vilkkuvat 
varoitussymboli ja 12 V:n pääkytkimen symboli. Kos-
ka pääkytkimen perään on kytketty elektroniikka, joka 
kytkee releen päälle ja pois, akusta otetaan silloinkin 
pientä virtaa (n. 130 mA), kun pääkytkin on kytketty 
päälle ja kaikki 12 V:n sähkölaitteet on sammutettu. 
Siksi tämän kytkimen pitäisi ajoneuvon seisoessa pi-
dempään olla „0“-asennossa, jotta vältetään tahaton 
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akun tyhjeneminen. Päärele on sijoitettu 12 V:n jako-
rasiaan. 

Pumppukytkin ja näyttö 
12 V:n pumppu kytketään päälle ja pois päältä valits-
emalla valikosta kohta „Pumppu“ ja painamalla valin-
ta- ja aktivointikytkintä. Kytkimen asento näkyy LCD-
näytön symbolista „Pumppu päällä/pois“. Pumppu 
voidaan käynnistää vain pääkytkimen ollessa kytketty 
päälle. Jos pumppu on käynnissä ja pääkytkin kytke-
tään pois päältä, kytkeytyy samalla myös pumppupiiri 
pois päältä. 

Lataustilan palkkinäyttö verkkolatauksen aikana 
Viisiportainen palkkinäyttö näyttää lataustilan verkkoliitännän 
kautta tapahtuvan latauksen aikana. Jos vain alin palkki nä-
kyy, lisäakkua ladataan vakiovirralla. (Myös verkkosymboli ja 
lisäakun symboli näkyvät.) Akkujännite on pienempi kuin 14 
volttia. Kun palkkinäytössä näkyy kaksi palkkia, akun jännite 
on n. 14 V ja molemmat akut kytketään rinnakkain. Nyt näky-
vät samanaikaisesti symbolit „Lataus verkkoliitännän kautta“, 
„Rinnankytkentä“, „Käynnistysakku“ ja „Lisäakku“. 
Kun tietty aika on kulunut molempien akkujen ollessa tässä 
jännitetilassa, syttyy palkkinäytön kolmas palkki. 
Neljäs palkki syttyy, kun molempia akkuja on 2 tai 6 tunnin ajan 
(määrätään laturin valintakytkimestä geeli/märkä) ladattu 14,2 
V:n jännitteellä. 
Palkkinäytön kaikki palkit näkyvät, jos akussa on 2 tunnin ajan 
ollut 13,8 V:n ylläpitolatausjännite. 

4-numeroinen digitaalinäyttö 
4-numeroisessa digitaalinäytössä näkyvät käyttötilan mukaan 
seuraavat toiminnot: 
- Kellonaika 
- Herätysaika 
- Akkujen jännitteet 
- Lämpötilat 



Sähköjärjestelmä 06-8

Ulkolämpötilan näyttö 
Ulkolämpötilan näyttö aktivoidaan valitsemalla valiko-
sta kohta „Näytä ulkolämpötila“ ja painamalla valinta- 
ja aktivointikytkintä. Lämpötila näkyy 4-numeroisessa 
digitaalinäytössä, ja samalla syttyy symboli „Ulkoläm-
pötila“. 

ISisälämpötilan näyttö 
Sisälämpötilan näyttö aktivoidaan valitsemalla valiko-
sta kohta „Näytä sisälämpötila“ ja painamalla valinta- 
ja aktivointikytkintä. Lämpötila näkyy 4-numeroisessa 
digitaalinäytössä, ja samalla syttyy symboli „Sisäläm-
pötila“. 

Kello 
Kellonajan näyttö aktivoidaan valitsemalla valikosta 
kohta „Aseta/Näytä kellonaika“ ja painamalla lyhyesti 
valinta- ja aktivointikytkintä. Kellonaika näkyy 4-nu-
meroisessa digitaalinäytössä. 
Kellonaika asetetaan painamalla uudestaan, nyt pi-
dempään, aktivointikytkintä. Kun tunteja merkitse-
vät numerot vilkkuvat, voit lisätä ja vähentää tunteja 
kiertämällä valintakytkintä myötä- ja vastapäivään. 
Painamalla aktivointikytkintä uudelleen pääset vilkku-
vaan minuuttinäyttöön, jossa voit myös valintakyt-

kintä kiertämällä lisätä ja vähentää minuutteja. Paina-
malla aktivointikytkintä vielä kerran poistut kellonajan 
asetustilasta. 

Herätyskello 
Herätysajan näyttö aktivoidaan valitsemalla valikosta 
kohta „Aseta herätysaika; Herätys päälle/pois“ ja pai-
namalla lyhyesti valinta- ja aktivointikytkintä. Heräty-
saika näkyy 4-numeroisessa digitaalinäytössä. Paina-
malla uudestaan aktivointikytkintä aktivoit tai kytket 
pois herätyksen, mikä näkyy symbolista „Herätys 
päällä/pois“. Herätysaika asetetaan samalla tavalla 
kuin kellonaika. 

Yleistä digitaalinäytöstä 
Näytön valaistus aktivoituu aina valinta- ja aktivointikytkintä 
käytettäessä. Jos tätä kytkintä ei enää käytetä tietyn ajan ku-
luttua, valaistus kytkeytyy pois päältä. 
Jos ei 12 V:n pääkytkintä eikä verkkokäytössä tapahtuvaa 
latausta ole kytketty päälle, viimeksi valitun toiminnon näyt-
tö sammuu tietyn ajan kuluttua kokonaan. Jos auto on liitetty 
verkkojännitteeseen tai 12 V:n pääkytkin on kytketty päälle, vi-
imeksi valittu toiminto näkyy uuden valitsemiseen asti. 
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II. Laturi 
Laturi lataa siihen kytkettyjä akkuja I U1 U0 –ominaiskäyrän mu-
kaisesti. Tämä tarkoittaa, että laturiin kytkettyä akkua ladataan 
ensin n. 17 A:n (LA240) tai 23 A:n (LA330) vakiovirralla 14,2 V:n 
jännitteeseen saakka. Kun akun jännite on 14,2 V, käynnistys- 
ja lisäakku kytketään 12 V:n jakorasiassa rinnakkain. Kun 14,2 
V:n jännite on saavutettu, tämä akkujännite ylläpidetään tietyn 
aikaa. Se miten kauan akkujännite pidetään vakiona 14,2 V:
ssa, riippuu laturin liukukytkimen asennosta. Asennossa „gee-
li“ aika on n. 6 tuntia, asennossa „märkä“ n. 2 tuntia. Jos ak-
kujännite ei tämän latausvaiheen aikana akusta syötettävien, 
käynnissä olevien sähkölaitteiden takia laske alle 12,5 voltin, 
kytkeytyy ylläpitolataus päälle. Tämä tarkoittaa, että akkujän-
nite pidetään 13,8 voltissa. Eri lataustilat näkyvät LCD-näytön 
palkkinäytössä. (Katso palkkinäytön kuvaus). Kuvattu latauso-
minaiskäyrä vastaa I U1 U0 –ominaiskäyrää ja soveltuu siten 
sekä suljetuille että avoimille akuille. (Kytke laturin liukukytkin 
vastaavaan asentoon.) Laturi sopii akuille, joiden varauskyky 
on vähintään 60 Ah. Jos laturin lämpötila nousee liian korkeak-
si pitkäkestoisten suurten latausvirtojen tai sijoituspaikan liian 
korkean lämpötilan takia, laturin lähtövirtaa vähennetään, kun-
nes lämpötila on taas laskenut. Ota huomioon, että laturi on 
ehdottomasti kytkettävä akkuun. Akkujen napojen kytkeminen 
laturiin väärin päin voi aiheuttaa laturin hajoamisen. Ota siksi 
ehdottomasti huomioon oikea napaisuus kytkiessäsi akkua 

12 V:n jakorasiaan. Akut saa kytkeä ja irrottaa vain silloin, kun 
auto ei ole liitettynä verkkoon. Noudata myös akkuvalmistajan 
ohjeita. Laturi kytketään 12 V:n jakorasiaan erikoiskaapelilla, 
jossa on napojen väärinkytkennän estävät pistoliittimet. 
Aika, joka tarvitaan tyhjentyneen akun uudelleenlataamiseen 
sopivaan jännitteeseen verkkoliitännän kautta, riippuu akun 
varauskyvystä ja siitä, kuinka monelle sähkölaitteelle akku 
syöttää virtaa lataamisen aikana. Voit olettaa, että akku on 
ladattu 95-prosenttisesti, kun näytön palkkinäytössä näkyvät 
kaikki palkit. 12 V:n jakorasiassa on sisäänrakennettu rinnan-
kytkentärele, joka kytkee käynnistys- ja lisäakun rinnakkain, 
kun auto on liitetty verkkoon ja jännite on suurempi kuin 13,5 
V. Näin ollen laturi lataa myös käynnistysakkua, kun lisäakun 
lataus on riittävän korkea ja auto on liitetty verkkoon. Akut 
kytkeytyvät irti toisistaan, kun molempien akkujen jännite 
laskee 12,5 V:iin. 
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III. 12V:n jakorasia 

1. Akkujen erotusrele 
Ajon aikana sekä verkkoliitännän kautta tapahtuvan latauksen 
aikana, kun jännite on vähintään 13,5 V, akut kytketään rinnak-
kain ja niitä ladataan yhdessä.  Rinnankytkentä näkyy vastaa-
vasta symbolista näytössä. Jos rinnankytkentää ei ajon aikana 
tapahdu, on tarkistettava jakorasian liitäntä „D+“. Tämän ge-
neraattorisignaalin on oltava jännitteinen aina moottorin ollessa 
käynnissä. Rinnankytkentä tapahtuu vain, jos käynnistysakun 
jännite on vähintään 8 volttia. Generaattorin käynnistymisen 
moottorin ollessa käynnissä voi tarkistaa lisäakun jännitteen 
muuttumisesta, joka näkyy kytkintä painettaessa. Lisäakku-
un syötettävä latausvirta on riippuvainen käynnistysakkuun 
syötettävästä latausvirrasta sekä virrasta, joka tarvitaan ajo-
neuvon toimintoja (valo, tuulilasinpyyhkimet) ja asuinosassa 
käynnissä olevia sähkölaitteita varten. Mitä vähemmän virtaa 
generaattorilta tarvitaan näihin toimintoihin, sitä lyhyempi on 
aika, joka kuluu lisäakun täyteen lataamiseen ajon aikana. Ota 
huomioon, että myös ajon aikana voi kulkea suuria tasausvir-
toja, jos akkujen lataustila on kovin erilainen. Tämä saattaa 
johtaa siihen, että yksi akkuja suojaavista 40 A:n sulakkeista 
laukeaa. 

2. 12 V:n päärele 
12 V:n päärele kytkee vastaavat virtapiirit päälle ja pois päältä, 
ja sitä ohjataan vastaavasta ohjauspaneelin kytkimestä. Jos 
lisäakun jännite laskee alle 10,5 V:n, päärele sammuttaa va-
staavat sähkölaitteet, jotta vältetään akun tuhoutuminen sy-
väpurkauksen takia. Ota huomioon, että vain ne sähkölaitteet 
sammutetaan, jotka kytketään pääreleen kautta. (Katso myös 
12 V:n pääkytkin ohjauspaneelissa.) 
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3. Jääkaapin rele 
Moottorin ollessa käynnissä on mahdollista käyttää jääkaap-
pia käynnistysakun 12 V:n virralla generaattorin kautta. Kun 
moottori sammutetaan, jääkaapin 12 V:n käyttö kytkeytyy taas 
automaattisesti pois päältä akkujen tahattoman tyhjenemisen 
välttämiseksi. Jääkaapin 12 V:n käyttö ajon aikana on mahdol-
lista vain, jos käynnistysakun jännite laturilla on 8 V ja laturi saa 
signaalin D+. 

4. Pumpun rele 
Ohjauspaneeliin sijoitetun pumppukytkimen perään on kytket-
ty tämä rele. Myös kaikki vesihanoihin asennetut kytkimet vai-
kuttavat tähän releeseen. Näin ollen pumpun virtaa ei kytketä 
suoraan kytkimistä vaan näiden kytkinten kautta virtaa vain 
pieni, n. 120 mA:n magnetoimisvirta. Paneelin pumppukytkin 
kytkee plus-syötön releen käämiin, kun taas kaikki vesihano-
jen kytkimet on kytketty rinnakkain ja kytkevät releen käämin 
maahan. 

5. Rele D+/Ulkovalaistus 
Tämän releen kautta 12 V:n virtapiiri „Ulkovalo“ kytketään pois 
päältä ajon aikana. Releen ulostulossa on edelleen käytettä-
vissä „vahvistettu D+-signaali“, jota voidaan käyttää muihin 
toimintoihin matkailuautossa ja joka ei enää kuormita gener-
aattorin signaalia „D+“. 

6. 12 V:n virtapiirien laattasulakkeet 
12 V:n jakorasiaan on asennettu 9 laattasulaketta eri 12 V:n 
virtapiirien suojaamiseksi. Tarkat suojausarvot ja virtapiirit on 
esitetty vastaavassa kaaviossa. Jos jokin näistä sulakkeista 
laukeaa, on ensin korjattava/poistettava ylikuormituksen tai 
oikosulun aiheuttaja. Sulakkeet saa korvata vain sellaisilla, jo-
iden suojausarvo on sama. 

7. Näyttöpaneelin liitäntä  
Näyttöpaneeli on liitetty 12 V:n jakorasiaan 16-napaisella vää-
rinkytkennän estävällä pistoliitännällä. 
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8. Käynnistys- ja lisäakun liitäntä  
Käynnistys- ja lisäakku sekä niiden yhteinen maa liitetään kaa-
pelikengillä vastaaviin ruuveihin 12 V:n jakorasiassa. Kiinnitä 
erityistä huomiota siihen, että liitäntä piirilevyyn on asianmu-
kainen. 

9. Säiliöantureiden liitäntä 
Jätevesi- ja puhdasvesisäiliöiden anturit liitetään vastaavilla 
napojen väärinkytkennän estävillä kaapeleilla 12 V:n jakorasi-
aan. Perään liitetty elektroniikka on suunniteltu säiliöantureille, 
joissa on 5 jaloterässauvaa, ja välittää ohjauspaneelin näyttö-
laitteille säiliöiden täyttöasteet: tyhjä; ¼; ½; ¾; täynnä. 

10. Laturin liitäntä 
Laturi kytketään 12 V:n jakorasiaan napojen väärinkytkennän 
estävällä pistoliittimellä. 

D) Yleistä 
Kun matkailuautoa seisotetaan pitkään (pidempään kuin 3 vi-
ikkoa) ilman verkkoliitäntää, akut tulee kytkeä irti sen jälkeen, 
kun ne on ladattu. Ennen ajoa akut tulee ladata. Viallisen akun 
tunnistaa mm. siitä, että sen jännite laskee sähkölaitteiden oll-
essa käynnissä nopeasti alle 11 V:n, vaikka sitä on ladattu pit-
kään. Jos akkujännite ei koskaan nouse 14,2 V:iin ladattaessa 
akkua verkkokäytössä, kun akkua ladataan useita päiviä eikä 
sähkölaitteita ole käynnissä, on myös tarkistettava, onko akku 
vioittunut. Noudata myös akkuvalmistajan ohjeita. 
Jos laitteen toiminnoissa ilmenee häiriöitä, on ensin tarki-
stettava kaikki sulakkeet, akkujen ja signaalin „D+“ syöttöjoh-
dot sekä kaikki pistoliittimet, joihin pääsee käsiksi ulkoapäin. 
Kaikkien sähkölaitteilla tehtävien töiden aikana on laitteiden 
oltava jännitteettömiä oikosulkujen ja kosketuksen verkkojän-
nitteeseen välttämiseksi. Vesisäiliöihin on asennettu anturit, 
jotka mittaavat jaloterässauvojen avulla säiliön täyttöasteen. 
Epäpuhtaudet näiden mittausantureiden päässä samoin kuin 
kosteus näyttöpaneeliin johtavan yhdyskaapelin pistoliittimis-
sä saattaa aiheuttaa tulosten vääristymistä. 

06-12

Keijo
Note
vi-ikkoa =vko

Keijo
Note
ol-lessa

Keijo
Note
tarkis-tettava



Sähköjärjestelmä06-13

12V:n jakorasia 
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Asetukset 9-napainen pistoke

1/9 Lämmitys/Lämminvesivaraaja pääkytkimen kautta, suojattu Si1:llä
2/9, 5/9, 4/9 valo B pääreleen kautta, suojattu Si2:lla
3/9 pumppu, kytketty releen kautta, suojattu Si4:llä
6/9 Ulkovalaistus / D+ vahvistaa automaattista vaihtokytkentää D+:n kautta, suojattu Si9:llä
7/9, 8/9, 9/9 Valo A pääreleen kautta, suojattu Si3:lla

Asetukset 6-napainen pistoke

1/6 Porrasaskelma jatkuva, suojattu Si5:llä
2/6, 3/6 Jääkaappi D+-ohjattu, suojattu Si8:lla
4/6 Aux jatkuva, suojattu Si6:lla
5/6, 6/6 Kaasulaitteet jatkuva, suojattu Si7:llä

Kun liitännät JK1 ja JK2 on kytketty rinnakkain, jääkaappi saa 
jatkuvasti virtaa AII:sta (ei enää D+-ohjattu)

Releen kautta kytketty D+-signaali
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Kaasukäyttö (lämmitys ja lämmin vesi)
- sisälämpötilan kiertonuppi (1)
- vihreä merkkivalo ”käynnissä” (2)
- kesäkäyttö (veden lämpötila 40 °C tai 60 °C) (3)
- talvikäyttö (lämmitys ilman lämpimän veden tarvetta) (4)
- talvikäyttö (lämmitys ja samanaikainen lämpimän veden 

tarve (5)
- kiertokytkin ”pois päältä” (6)
- keltainen merkkivalo ”lämminvesivaraajan kuumennusvai-

he” (7)
- punainen merkkivalo „häiriö” (8)

Lisätietoja saat oheisesta TRUMAn käyttöohjeesta. 

6.3 Sähkövirta

Matkailuauto saa virtaa seuraavista liitännöistä:
- verkkoliitäntä (vaihtovirta 230 V)
- asuinosan akku (tasavirta 12 V)

Verkkoliitäntä
230 V:n virransyöttöyksikkö on suojattu kaksinapaisella 16 A:
n automaattikytkimellä. Automaattikytkin sijaitsee kuljettajan 
istuimen takana.
Häiriön ilmaantuessa tämä suojakytkin katkaisee koko 230 V:
n virtapiirin. Useimmiten syynä on viallinen sähkölaite tai vika 
sähkölaitteen syöttöjohdossa. 
• Korjaa vika ennen kuin laitat kytkimen uudelleen päälle.
• Jos vikaa ei voi itse korjata, kutsu apuun sähköalan  
 ammattilainen.
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6.4 Virransyöttöyksikön toiminta

Akkulaturin sijainti
Das Ladegerät befindet sich unter dem Beifahrersitz (grund-
rissabhängig).

Verkkoliitäntä (230 V)
Kun olet kytkenyt pääkytkimen päälle HOBBY-ohjauspaneeli-
sta, matkailuauton akkulaturi lataa asuinosan akun.

06-15

Verkkoliitännän yhteydessä huomioitavaa:
• Liitäntäkaapeli saa olla korkeintaan 25 m pitkä.

Käytettäessä kaapelikelaa, jossa ei ole       
ylikuumenemissuojaa, sähkökaapeli on kelattava 
kokonaan auki.

• Käytä ainoastaan CEE-standardin mukaisia pistokkeita ja 
kaapeleita.

• Yhdistä kaapeli ensin ajoneuvon pistorasiaan (1).
• Työnnä sen jälkeen toinen pistoke ulkoiseen pistorasiaan.
• Irrottaessasi pistokkeita toimi päinvastaisessa järjestykses-

sä.

Keijo
Note
Das Ladegerät befindet sich unter dem Beifahrersitz (grundrissabhängig).=Laturi on sijoitettu ohjaamon oikeanpuoleisen istuimen alle (mallikohtainen)
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Lataus
Lataus tapahtuu asuinosan akun jännitteen mukaan:
- lataus, kunnes akun jännite on saavuttanut 14,4 V
- latauksen poiskytkentä, kunnes akun jännite on laskenut 

13,8 V:iin
- uusi lataus, kun akun jännite on laskenut 13,8 V:n alle
- käynnistysakun ja asuinosan akun rinnankytkentä ja la-

taus, kun akun jännite on laskenut 13,5 V:n alle

- käynnistysakun ja asuinosan akun irtikytkentä, kun yhtei-
nen jännite on laskenut alle 12,5 V:n

Käynnistysakun ja asuinosan akun jännitteet voi lukea 
jatkuvasti sisäänkäynnin yläpuolella sijaitsevasta ohjau-
spaneelista.

Akkulaturi toimii vain, jos akkujen navat on kytketty oi-
kein.

Tyhjentyneen asuinosan akun lataaminen täyteen kestää 
verkkoliitäntää käytettäessä noin 12 tuntia. Jos 12 V:n 
jännitteellä käytettäviä laitteita on samanaikaisesti päällä, 
pitenee latausaika vastaavasti.

Tyhjenemissuoja
Jos asuinosan akun jännite laskee alle 10,5 V:n, kytkee rele 
kaikki sähkölaitteet pois päältä.

Kun tyhjenemissuoja alkaa toimia, kytke 12 V:n jännitteen 
pääkytkin pois päältä, jottei asuinosan akku tyhjene en-
empää.

Keijo
Note
ohjaus-paneelista

Keijo
Note
enempää
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Laturin toiminta

Laturin suojaus
Jos laturi kuumenee korkean ympäristölämpötilan tai suurten 
latausvirtojen takia, sisäänrakennettu termostaattikytkin kyt-
kee laturin pois päältä, kunnes sen lämpötila on laskenut.

Tarkistuslista
• Sammuta moottori.
• Kytke laturin verkkokytkin pois päältä.
• Kytke ajoneuvo verkkoon.
• Kytke 12 V:n jännitteen pääkytkin päälle.
• Kytke kaikki 12 V:n jännitteen sähkölaitteet (myös 

jääkaappi) pois päältä.
• Kytke laturin verkkokytkin päälle.
Asuinosan akun jännitteen on noustava maksimaaliseen 14,4 
V:iin.
Jos näin ei tapahdu ladattaessa akkua asuinosan laturin 
kautta, tarkista seuraavat seikat:
• Onko laturi kytketty oikein sähköverkkoon?
• Onko laturin verkkosulake kunnossa?
• Onko laturin jännite yli 1 V?
• Onko asuinosan akun navat kytketty oikein?
• Onko yhteys laturin ja ohjauspaneelin välillä kunnossa?

Lataus moottorin ollessa käynnissä

Heti kun moottori käynnistyy, rele kytkee käynnistysakun ja 
asuinosan akun rinnakkain. Latausgeneraattori saa signaalin 
D+ ja lataa näin ollen molempia akkuja. D+-signaalin poistuessa 
akut kytkeytyvät taas irti toisistaan. Näin ollen ei ole mahdollista, 
että asuinosan käyttö tyhjentäisi käynnistysakun.
Jääkaapin käyttö 12 V:n jännitteellä on mahdollista vain ajon 
aikana. Moottorin sammuessa jääkaapin 12 V:n käyttö kytkeytyy 
taas automaattisesti pois päältä.

Jotta asuinosan tyhjentynyt akku voitaisiin ladata ajon 
aikana mahdollisimman tehokkaasti, on ensin kytkettävä 
pois päältä jääkaapin 12 V:n jännitteen käyttö. Lisäksi käyn-
nissä pitäisi olla mahdollisimman vähän 12 V:n jännitteellä 
käyviä laitteita.

Tarkistuslista
• Sammuta moottori.
• Kytke 12 V:n jännitteen pääkytkin päälle.
• Kytke kaikki 12 V:n jännitteellä käyvät laitteet pois päältä.
• Käynnistä moottori.
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6.5 Asuinosan akku

Sijainti
- Pohjapiirroksen mukaan joko kuljettajan istuimen alla, istuin-

ryhmissä tai erillisessä ulkopuolelta avattavassa lokerossa. 

Ominaisuudet
- Akkua ei tarvitse huoltaa. Sitä ei tarvitse täyttää uudelleen 

vedellä.
- Akku on tiiviisti suljettu eikä voi vuotaa.
- Akku on hyvin purkausta  ja latausta kestävä ja soveltuu 

siten erityisesti matkailuauton virtalähteeksi. Sitä on mah-
dollista purkaa/ladata useaan kertaan.

06-18

Asuinosan akun jännitteen on noustava, kun
- moottorin kierrosluku on tyhjäkäyntikierroslukua suurem-

pi
- ajoneuvon akku ei ole täysin tyhjä.

Jos näin ei tapahdu ladattaessa akkua moottorin laturin kautta, 
tarkista seuraavat seikat:

• Onko ajoneuvon akkuun menevän johtimen sulake lähellä 
akkua kunnossa? 

• Onko asuinosan akun navat kytketty oikein laturiin?
• Onko signaaliin D+ menevän johtimen sulake lähellä ajo-

neuvon akkua kunnossa?
• Saako laturi signaalin D+? Laturin on saatava noin 12 V:n 

jännite moottorin ollessa käynnissä.
• Onko yhteys laturin ja ohjauspaneelin välillä kunnossa?

Sähkönsyöttö asuinosan 12 V:n jännitteen akun kautta
Matkailuauton seistessä ilman liitäntää 230 V:n verkkoon ja 
moottorin ollessa sammutettu kaikki sähkölaitteet saavat vir-
tansa automaattisesti asuinosan akusta, kunhan 12 V:n jännit-
teen pääkytkin on kytketty päälle. 

Älä anna asuinosan akun tyhjentyä alle 11 V:n jännitteen. 
Viimeistään tämän jännitteen kohdalla akku tulee ladata 
moottorin laturin tai verkkoliitännän kautta.

Jos vaihdat akun, käytä ainoastaan rakenteeltaan saman-
laista akkua (sama varauskyky ja jännite, hyvin purkausta  
ja latausta kestävä, huoltovapaa ja tiivis).
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6.6 Sähköjärjestelmän suojaus

1
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Akun vaihto

• Älä tupakoi akkua vaihtaessasi.
• Irrota akku 230 V:n verkosta.
• Irrota ensin (-) navan kaapelikenkä.
• Irrota sitten (+) navan kaapelikenkä.
• Poista akku.
• Aseta uusi akku paikalleen.
• Kytke uusi akku päinvastaisessa järjestyksessä.

Akun sisältämä elektrolyyttiliuos on myrkyllistä ja syövyttä-
vää! Suojaa aina akkua käsitellessäsi silmät ja kasvot.

Jos liuosta joutuu iholle tai silmiin, huuhtele välittömästi 
runsaalla, puhtaalla vedellä.

Pidä avotuli ja kipinöivät laitteet kaukana akusta. Räjäh-
dysvaara!

Käynnistysakku
Suojauksesta huolehtii 40 A:n sulake (1). Sulake sijaitsee 
konepellin alla käynnistysakun vieressä.
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Asuinosan akku
Suojauksesta huolehtii 30 A:n sulake (1). Sulake on kytketty 
suoraan akkuun.

12 V:n virtapiirit
Suojauksesta huolehtivat automaattisulakkeet HOBBY-
ohjauspaneelissa.

Sulaketiedot
15 A: jääkaappi
10 A: valot
10 A: pumppu, lämminvesivaraaja, lämmityslaite, TV

Laitevian sattuessa:
• Tarkista vastaavan virtapiirin automaattisulake.
• Paina ohjausnappia.
• Jos automaattisulake laukeaa uudelleen, ota yhteyttä 

Hobby-maahantuojaasi.
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6.7 Kytkentäkaaviot Sisäpuoli 
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Pohjan johdotus 230 V 
D 595 AK LC
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Pohjan johdotus 12 V
D 595 AK LC
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Pohjan johdotus 230 V 
D 615 AK KLC
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Pohjan johdotus 12 V
D 615 AK KLC
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Pohjan johdotus 230 V 
D 615 AK GFLC
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Pohjan johdotus 12 V
D 615 AK GFLC
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Pohjan johdotus 230 V 
D 670 AK GFM
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Pohjan johdotus 12 V
D 670 AK GFM
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Pohjan johdotus 230 V 
D 670 AK FLC
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Pohjan johdotus 12 V
D 670 AK FLC
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Pohjan johdotus 230 V 
D 670 AK KMC
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Pohjan johdotus 12 V
D 670 AK KMC
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Pohjan johdotus 230 V 
D 670 AK GFLC
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Pohjan johdotus 12 V
D 670 AK GFLC
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Pohjan johdotus 230 V 
D 725 AK GFMC
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Pohjan johdotus 12 V
D 725 AK GFMC
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Pohjan johdotus 230 V 
D 770 AK GEMC
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Pohjan johdotus 12 V
D 770 AK GEMC
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7. luku: Sisätilat

2
1

7.1 Ovien ja luukkujen avaaminen ja 
      sulkeminen

Sisäänkäynti

Avaaminen
•	 Käännä	salpa	(1)	alas.

Näin	voit	myös	avata	ulkopuolelta	suljetun	oven	sisäpuo-
lelta.

Sulkeminen
•	 Vedä	ovea	kiinni,	kunnes	lukko	loksahtaa	paikalleen.

Lukitseminen
•	 Käännä	salpa	ylös.

Sisäänkäynti	on	pakotie	hätätapauksessa.	Älä	siis	koskaan	
tuki	sisäänkäyntiä	ulkopuolelta.
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Kahvalliset kalusteluukut

Avaaminen
•	 Vedä	kahvasta,	kunnes	luukku	on	auki.

Sulkeminen
•	 Paina	luukkua	kahvasta,	kunnes	luukku	on	selvästi		 	
	 kiinni.

Sulje	 kaikki	 luukut	 kunnolla	 ennen	 liikkeellelähtöä.	 Näin	
vältät	 luukkujen	 aukeamisen	 vahingossa	 ajon	 aikana	 ja	
tavaroiden	putoamisen.
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7.2 Ikkunat 

07-3

Ulospäin aukeavat tuuletusikkunat

Avaaminen
•	 Paina	nappi	sisään	ja	käännä	kahva	samalla	kohtisuoraan		
	 asentoon.
•	 Paina	ikkunaa	ulospäin,	kunnes	kuulet	napsahduksen.		 	
	 Ikkuna	jää	automaattisesti	tähän	asentoon.	Voit	asettaa		 	
	 ikkunan	useaan	eri	aukeamiskulmaan.

Sulkeminen
•	 Nosta	ikkunaa	hiukan	ylöspäin,	jotta	mekanismi	vapautuu.
•	 Vedä	ikkuna	kiinni.
•	 Käännä	kahva	vaakasuoraan	asentoon.
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Yhdistetty pimennys- ja hyttysverho
Pimennys-	 ja	 hyttysverho	 on	 asennettu	 ikkunankarmiin	 ja	
ne	voidaan	yhdistää.	Yhdistetyn	 rullaverhon	voi	 kiinnittää	eri	
asentoihin.

Rullaverhojen yhdistäminen
•	 Vedä	hyttysverhon	liitosläppä	ylös.
•	 Loksauta	liitosläppä	pimennysverhon	yksiotekahvan		 	
	 lukitukseen.

Pimennysverhon säätäminen
•	 Paina	pimennysverhon	yksiotekahvan	sivut	yhteen	ja		 	
	 pidä	paikoillaan.

Hyttysverhon avaaminen
•	 Loksauta	hyttysverhon	liitosläppä	lukituksesta	ja		

irrota	se	yksiotekahvasta.
•	 Vedä	hyttysverhon	liitosläpästä	alas	ja	varo,	ettei	se	pon-

nahda	takaisin	ylös.
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7.3 Asuinosan kattoluukut 
Turvaohjeita 

-	 Älä	 avaa	 kattoikkunoita	 kovalla	 tuulella/vesisa-
teessa/raesateessa	tms.	tai	ulkolämpötilan	olles-
sa	alle	-20°C.	

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

-	 Älä	astu	kattoikkunan	päälle.	
-	 Sulje	 ja	 salpaa	 kattoikkuna	 ennen	 liikkeelleläh-

töä.	Avaa	hyönteissuojaverho	ja	laskosverho	(le-
potila).	

-	 Voimakkaassa	auringonpaisteessa	pimennysver-
hoa	ei	saa	sulkea	kuin	¾:n	verran,	sillä	muuten	
vaarana	on	ylikuumeneminen.	

Luukun avaaminen  
Huolehdi	ennen	luukun	avaamista	siitä,	että	luukun	yläpuolella	
on	tilaa.	Luukun	suurin	mahdollinen	avautumiskulma	on	60°.	Ty-
önnä	kammen	ulostyönnintä	nuolen	suuntaan.	Näin	kampi	työn-
tyy	ulos.	Käännä	kampi	käyttöasentoon.	Kääntämällä	kampea	
myötäpäivään	voit	nyt	avata	luukun	haluamaasi	asentoon.	Es-
teen	kohdalla	kammen	ylikuormitussuoja	aktivoituu;	kuulet	sen	
kammen	kevyestä	„ritinästä“.	Sulje	luukku	sateella	ja	myrskyllä.	.	

Pakkoilmanvaihtoaukkojen on oltava aina 
auki. Älä koskaan sulje tai peitä pakkoilman-
vaihtoaukkoja! 

Luukun sulkeminen 
Käännä	kampea	vastapäivään,	kunnes	luukku	on	kiinni.	Kään-
nä	 kampi	 kiinni	 ja	 paina	 se	 kampitaskuun.	 Esteen	 kohdalla	
kammen	 ylikuormitussuoja	 aktivoituu.	 Kuulet	 sen	 kammen	
kevyestä	„ritinästä“.	Tässä	tapauksessa	käännä	kampea	vielä	
yksi	kierros,	kunnes	voit	taas	painaa	kammen	kampitaskuun.	

Varmistu	ennen	ajoa	siitä,	että	kattoluukku	on	sul-
jettu	kunnolla.	

Keijo
Note
Työn-nä
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7.4 Remi-Star-yhdistelmärullaverholla varus 
tettu kattoikkuna
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Käyttöohje

Huomio!
•	 Älä	avaa	kattoikkunaa	kovalla	tuulella,	rankassa			 	
	 vesisateessa,	raesateessa	tms.	tai	ulkolämpötilan	ollessa		
	 alle	-20	°C.
•	 Poista	ennen	ikkunan	avaamista	lumi,	jää	ja	suuremmat		 	
	 epäpuhtaudet.	Ota	huomioon	ikkunan	tilantarve,	kun		 	
	 avaat	sen	puiden	alla,	autotallissa	tms.

Ajon aikana
•	 Sulje	ja	lukitse	kattoikkuna	ennen	liikkeellelähtöä.	Avaa		 	
	 hyttysverho	ja	laskoskangas	(lepotila).

Kattoikkunan avaaminen - sulkeminen - lukitseminen

Ennen	 kattoikkunan	 käyttöä	 on	 tarkistettava,	 ettei	 avau-
tumiskohtaa	 ole	 tukittu.	 Mitään	 esineitä	 ei	 saa	 joutua	
avautumiskohtaan.
Varo!	Loukkaantumisvaara!

Avaaminen
•	 Paina	painiketta,	kunnes	ikkuna	on	halutussa	asennossa.		
	 Loppuasennossa	ikkuna	pysähtyy	automaattiseti.
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Sulkeminen ja lukitseminen
•	 Paina	painiketta,	kunnes	ikkuna	on	halutussa	asennossa.		
	 Ikkunan	lukitsemiseksi	paina	painiketta	ikkunan	ollessa		 	
	 suljettu,	kunnes	moottori	kytkeytyy	automaattisesti	pois		 	
	 päältä.

Hätäkäyttö sähkökatkoksen aikana
•	 Poista	esineet	kattoaukosta.
•	 Irrota	pyöreä	levy	(1)	ja	ota	ilmanvaihtoritilä	pois.
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•	 Kierrä	hätäkampi	(2)	kokonaan	sisään	ja	pidä	siitä	kiinni. •	 Vapauta	mekanismin	lukitus	painamalla	nappia	(3/A).
•	 Pidä	nappi	alhaalla	ja	käännä	samalla	kampea	liikuttaak	
	 sesi	kattoikkunaa	(3/B).
•	 Ikkunan	ollessa	halutussa	asennossa	ota	sormi	pois	na-	
	 pilta.	Liikuta	samalla	kampea	kevyesti	edestakaisin,	kun-	
	 nes	mekanismi	lukkiutuu.

Varo!	 Kattoikkuna	 saattaa	 lukitusta	 vapautettaessa	 (3/A)	
sulkeutua	äkillisesti.	Siksi	hätäkammesta	on	aina	pidettävä	
kiinni	niin	kauan,	kunnes	mekanismi	on	lukittu.

Keijo
Note
liikuttaak-sesi
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Sisätilan valaistus
•	 Käytä	valon	sytyttämiseen/sammuttamiseen	keinuvipuky-

tkintä

Sisätilan pimennys
•	 Vedä	laskoskangas	portaattomasti	reunalistan	avulla	

haluttuun	asentoon	tai	hyttysverhon	reunalistaan		 	
saakka.	(Salpa	loksahtaa	tällöin	itsestään	paikalleen.)

Keijo
Note
keinuvipukyt-kintä
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Hyttysverhon sulkeminen/avaaminen
•	 Vedä	 hyttysverhon	 reunalistaa	 laskoskankaan	 	 reunali-

staa	vastaan,	kunnes	salpa	loksahtaa	paikalleen.	Verhon	
avaamiseksi	 paina	 reunalistoja	 yhteen	 ja	 paina	 samalla	
salpamekanismia.	Nyt	voit	vetää		hyttysverhon	reunalistan	
takaisin.

Huomio!	Älä	anna	hyttysverhon	ponnahtaa	vapaasti	takaisin	
-	muutoin	rakenne	voi	vaurioitua.

Keijo
Note
reunalis-taa
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7.6 Ohjaamon pimennysjärjestelmä 

Pimennysverhojen	sulkeminen	on	sallittua	ainoastaan	ajoneuvon	
ollessa	paikallaan	ja	moottorin	ollessa	sammutettu.	Ennen	ajoa	
verhot	on	avattava	kokonaan	ja	lukittava	paikoilleen.	

Kun	 matkailuautoa	 ei	 käytetä,	 pimennysverhot	 on	 avattava,	
sillä	ne	saattavat	muuten	vaurioitua	pysyvästi	lämmön	ja	UV-
säteiden	vaikutuksesta.	

Pimennysverhoja ei saa koskaan ajon 
aikana käyttää auringonsuojana tai 
sulkea. 

2

7.5 Pesutilan kattoluukku 
(pohjapiirroksen mukaan) 

Kattoluukun avaaminen 
•	 Vapauta	 lukitus	 (1)	 ja	 aseta	 kattoluukku	 haluttuun	 asen-

toon.	

Kattoluukun sulkeminen 
•	 Toimi	päinvastaisessa	järjestyksessä.	

1
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Keijo
Note
(pohjapiirroksen mukaan)= (pohjaratkaisusta riippuen)
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Tuulilasin pimennys (1)
•	 Vedä	 verhot	 kahvoista	 keskelle	 yhteen.	 Magneettilukitus	

kiinnittyy	automaattisesti.

Sivujen pimennys (2)
•	 Vedä	verho	kokonaan	kiinni.	Magneettilukitus	kiinnittyy	au-

tomaattisesti.	

Ohjaamon kattoikkuna 
•	 Vedä	verho	kokonaan	kiinni.	
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7.7 Penkit ja vuoteiksi muuntaminen

Penkit	voidaan	muuntaa	mukaviksi	vuoteiksi.

 Laskettavalla pöydällä varustettu malli

Muuntaminen
•	 Poista	istuintyynyt	ja	selkäpehmusteet.
•	 Nosta	laskettavan	pöydän	lukituskahvaa	ja	vapauta	luki-

tus.

•	 Vedä	laskettavan	pöydän	lukituskahvaa	ajoneuvon	keski-
osaan	päin	ja	laske	pöytä	alas.

•	 Kiinnitä	ylimääräiseen	puulevyyn	tuet	ja	ripusta	se	seinäl-
le.

Kun	ylimääräinen	puulevy	ei	ole	käytössä,	sen	paikka	on	
vaatekaapissa.
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•	 Vedä	vuoteen	levennysosa	(4)	ulos	ja	aseta	lisäpehmuste	
ulkoseinää	vasten.

•	 Aseta	istuintyyny	vuoteelle	ja	vedä	yhteen	pöydän	keskio-
saan	saakka.

•	 Täytä	 aukot	 selkäpehmusteilla	 seuraavasti:	 käännä	 sel-
käpehmusteet	(3)	ympäri	ja	aseta	ne	alustalle	paksu	sivu	
etu-	tai	lisäseinää	vasten.	
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7.8 Istumapaikat

D595	AK	LC	Toskana	2007

D615	AK	GFLC	Toskana	2007	

D615	AK	KLC	Toskana	2007	

D670	AK	FLC	Toskana	2007

07-16
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D670	AK	GFLC	Toskana	2007	

D670	AK	GFM	Toskana	2007	

D670	AK	KMC	Toskana	2007	

D725	AK	GFMC	Sphinx	2007	

07-17
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D770	AK	GEMC	Sphinx	2007

D650	FLC	Toskana	Exclusive	2007	

D650	GFLC	Toskana	Exclusive	2007	

D690	GELC	Toskana	Exclusive	2007	
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D750	ELC	Toskana	Exclusive	2007	

07-19

D750	FLC	Toskana	Exclusive	2007	

D750	GELC	Toskana	Exclusive	2007	

D600	FL	Toskana	2007	
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D600	GFLC	Toskana	2007
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D650	ES	Toskana	2007

D650	FLC	Toskana	2007
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7.9 Tilaratkaisut

D	595	AK	LC	
Toskana

Tilaratkaisu	päivällä

Tilaratkaisu	yöllä
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D	600	FL
Toskana

D	600	GFLC
Toskana
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Tilaratkaisu	päivällä

Tilaratkaisu	yöllä
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D	615	AK	GFLC
Toskana

D	615	AK	KLC
Toskana

Tilaratkaisu	päivällä

Tilaratkaisu	yöllä
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D	650	ES
Toskana

D	650	FLC
Toskana
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Tilaratkaisu	päivällä

Tilaratkaisu	yöllä
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D	650	FLC
Toskana	Exclusive

D	650	GFLC
Toskana	Exclusive

Tilaratkaisu	päivällä

Tilaratkaisu	yöllä
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D	670	AK	FLC
Toskana

D	670	AK	GFLC
Toskana
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Tilaratkaisu	päivällä

Tilaratkaisu	yöllä
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D	670	AK	GFM
Toskana

D	670	AK	KMC
Toskana

Tilaratkaisu	päivällä

Tilaratkaisu	yöllä
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D	690	GELC
Tokana	Exclusive

D	725	AK	GFMC
Sphinx

Tilaratkaisu	päivällä

Tilaratkaisu	yöllä
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D	750	FLC
Toskana	Exclusive

D	750	ELC
Toskana	Exclusive

Tilaratkaisu	päivällä

Tilaratkaisu	yöllä
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D	750	GELC
Toskana	Exclusive

D	770	AK	GEMC
Sphinx

07-30

Tilaratkaisu	päivällä

Tilaratkaisu	yöllä
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7.10 Asuinosan istuimet

7.11 Asuinosan turvavyöt

Keskiosan	istuinyhmissä	poikittain	sijoitetut	istuimet	on	varus-
tettu	turvavöillä.

Käyttö
Turvavöiden	korkeutta	voi	säätää	lovien	avulla.

Turvavyön kiinnittäminen
Vyötä	ei	saa	kiertää.
•	 Malleissa,	jossa	on	alas	laskettava	vyöteline,	telineen	lukitus	

on	ensin	vapautettava	painamalla	sitä	peittävää	levyä,	jolloin	
teline	nousee	ajoasentoon.	

•	 Tartu	lukkosolkeen	ja	työnnä	se	turvavyön	lukkoon,	kunnes	
kuuluu	selvä	napsahdus.

•	 Vie	turvavyön	ylempi	osa	olan	yli	ja	vinosti	rinnan	yli.
•	 Aseta	turvavyön	alempi	osa	lantiolle.

Turvavyön avaaminen
Paina	turvavyön	lukon	painiketta,	jotta	solki	vapautuu.

Pehmusteiden kiinnitys
Istuintyynyt	pysyvät	paikoillaan	liukuestekappaleiden	avulla.

Huolehdi	siitä,	että	istuintyynyt	ja	selkäpehmusteet	pysyvät	

kunnolla	paikoillaan.
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7.12 Ohjaamon istuimet

Istuinten	käyttöön	saat	ohjeita	perusajoneuvon	käyttöoh-

jeesta.	

7.13 Mediaoval (käännettävä TV/baarikaappi) 
Mediaoval	on	käännettävä	ja	sisältää	liitännän	litteänäyttöiselle	
15“	TV:lle	(ei	kuulu	toimitukseen)	sekä	LED-valaistuksen.	
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7.13.1 Teline litteänäyttöiselle TV:lle 

Lukitse	Mediaoval	tai	TV-teline	paikalleen	ennen	liikke-

ellelähtöä.	

Keijo
Note
liikkeelle-lähtöä
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7.14 Alkovi

07-33

Vanhemmat	ovat	vastuussa	siitä,	etteivät	pikkulapset	putoa	
ylävuoteista.	Jos	ylävuoteissa	on	pikkulapsia,	käytettävissä	
olevat	turvaverkot	on	vedettävä	ylös	suojaamaan	putoamisel-
ta	ja	pidikkeet	ripustettava	paikoilleen.	

Huomaa,	että	pikkulapset	saattavat	pudota	käyttäessään	
ylävuoteita!
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8. luku: Vesi

1

08-1

8.1 Vesijärjestelmä

Lämminvesijärjestelmän toiminta
Keittiöön ja pesutilaan saadaan puhdas vesi vesipumpun avulla. 
Pumppu sijaitsee lämmityslaitteen lähellä.

Uppopumpun käyttöönotto
• Kytke 12 V:n jännitteen pääkytkin päälle.
• Kytke vedenottokytkin päälle ohjauspaneelista.

Kytke pumppu päälle ainoastaan puhdasvesisäiliön ollessa 
täytetty. Kuivakäynti saattaa hajottaa pumpun.

Puhdasvesisäiliö

Veden täyttö
• Sulje kaikki tyhjennysventttiilit ja säililön pohjaventtiili.
• Avaa täyttöliitäntä (1).
• Täytä juomavesi säiliöön mieluiten letkun avulla (ei sisälly 

toimitukseen).

Veden otto
• Kytke 12 V:n jännitteen pääkytkin päälle.
• Kytke vesipumpun, lämmityksen ja lämminvesivaraajan 

kytkimet päälle.
• Avaa vesihanat ”kylmälle” tai ”kuumalle”.
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Puhdasvesisäiliön tyhjentäminen

• Avaa säiliön kansi mukana tulevalla työkalulla. 

08-2

Puhdasvesisäiliön tyhjentämiseen tarkoitettu palloventtiili 

on sijoitettu säiliön viereen istuinryhmään. 

Talvella tai kun lämmitystä ei käytetä ja pääkytkin on kytketty 

päälle, avautuu TRUMA-varoventtiili, jotta lämminvesivaraa-

ja voi tyhjentyy.

Keijo
Note
tyhjentyä
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Jätevesisäiliön tyhjentäminen

• Jätevesisäiliö tyhjennetään jätevesiliitännän kautta (ajoneu-
von pohjassa). 

•  Anna jäteveden valua keruuastiaan.

08-3

Vedenlaadun varmistaminen:
• Täytä säiliöön ainoastaan juomakelpoista vettä. Huolehdi 

siitä, että täytät säiliön, jonka tarrassa on merkintä ”puhdas 
vesi”. 

• Keitä vesi aina ennen nauttimista.
• Lukitse säiliö.
• Tyhjennä säiliö jokaisen matkan jälkeen ja ennen jokaista 

pidempää seisokkia.
• Puhdista vesisäiliö perusteellisesti vedellä.

Suljetuissa astioissa, kuten esimerkiksi matkailuauton 

säiliössä, olevaan veteen ilmestyy nopeasti bakteereja. 

Jos juot vettä, lisää säiliöveteen desinfiointiainetta tai ota 

mukaan pullovettä.

Älä koskaan lisää pakkasnesteitä tai muita kemikaaleja 

vesijärjestelmään. Myrkytysvaara! Huolehdi talvella puh-

dasvesisäiliön riittävästä lämmityksestä.

Jätevesisäiliö

Jätevesisäiliön tyhjentäminen
• Irrota säiliön tyhjennysletku pidikkeestään matkailuauton 

alapuolella.

• Ohjaa letkun pää keruuastiaan, tyhjennyspaikkaan tai 
maakaivoon.

• Avaa tyhjennyshana varovasti, ettei jätevesi roiskahda 
ulos.

• Kun jätevesi on poistunut kokonaan, sulje hana.
• Paina letku kunnolla kiinni pidikkeeseen, jottei se irtoa 

vahingossa.

Tyhjennä jätevesisäiliö ainoastaan tähän tarkoitukseen 

varattuihin tyhjennyspisteisiin, älä koskaan luontoon! Tyh-

jennyspisteitä on yleensä moottoriteiden levähdysalueilla, 

leirintäalueilla ja huoltoasemilla.
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8.2 Huuhdeltava WC

08-4

WC:n valmistelutoimet
• Avaa Thetford-ovi, vedä kahva ylös ja ota WC-kasetti 

pois.

Kasetin voi ottaa pois vain tyhjennysluukun ollessa kiinni.

• Vedä kasetti ulos vaakasuorassa vastukseen saakka.
• Kallista kasettia hieman ja vedä se kokonaan ulos.
• Aseta kasetti kohtisuoraan.
• Käännä tyhjennysliitäntä ylös.

Jos autoon on asennettu aktiivihiilisuodatin (saatavana lisä-
varusteliikkeistä), ei saniteettinestettä ole pakko käyttää.

Annostele saniteettinestettä hyvin säästäväisesti. Ylianno-
stelu ei takaa hajulta välttymistä.

Keijo
Note
Yliannos-telu
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Älä koskaan kaada saniteettinestettä suoraan WC-pönt-
töön.

• Työnnä WC-kasetti takaisin paikalleen.
• Huolehdi siitä, että kasetti on lukittu kahvan avulla.
• Sulje huoltoluukku.

Käyttö
• Käännä WC-istuin mukavaan asentoon.
• Käytä WC:tä.
• Täytä WC-allas vedellä. Paina huuhtelunappia. Huuhtelu 

kestää niin kauan kuin nappia painetaan.
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Kasetti C200 S
• Avaa tyhjennysluukku kääntämällä vipua vastapäivään.
• Huuhtele WC painamalla huuhtelunappia.
• Huuhtelun jälkeen sulje tyhjennysluukku.

Kasetti C 200 E (lisävaruste)
• Avaa tyhjennysluukku painamalla luukkupainikkeen vasenta 

puolta.
• Huuhtele WC painamalla huuhtelunappia.
• Huuhtelun jälkeen sulje tyhjennysluukku painamalla luuk-

kupainikkeen oikeaa puolta.
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Kasetin tyhjentäminen
• Avaa Thetford-ovi, vedä kahva ylös ja ota WC-kasetti 

pois.

Kasetin voi ottaa pois vain tyhjennysluukun ollessa kiinni.

• Vedä kasetti ulos vaakasuorassa vastukseen saakka.
• Kallista kasettia hieman ja vedä se kokonaan ulos.

Tyhjennä WC-kasetti ainoastaan tähän tarkoitukseen varat-
tuihin tyhjennyspisteisiin, älä koskaan luontoon!

• Vie WC-kasetti tarkoitukseen varattuun tyhjennyspistee-
seen. Käännä tyhjennysputki kuljetusta varten ylös.

• Poista tyhjennysputken korkki.
• Pitele kasettia niin, että tyhjennysputki osoittaa alaspäin.
• Paina peukalolla ilmauspainiketta. WC-kasetti tyhjenee.
• Työnnä WC-kasetti takaisin paikalleen. Työnnä niin pitkälle, 

että kiinnike pitää kasettia paikallaan lukitussa asennos-
sa.

• Sulje huoltoluukku.
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Ympäristöystävällinen WC:n käyttö:
• Täytä säiliöön ainoastaan hyväksyttyjä ja ympäristöystä-

vällisiä WC-nesteitä.
• Tyhjennä WC ainoastaan tähän tarkoitukseen varattuihin 

kaivoihin tai huoltopisteisiin.
• Älä koskaan johda jätevesiä likakaivoon; niiden viemäri-

putket johtavat yleensä puhdistuslaitosten ohi suoraan 
vesistöön.
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8.3 Lämminvesijärjestelmä

Lämminvesivaraaja
Matkailuautosi on varustettu nestekaasulämmityksellä ja inte-
groidulla 14 litran lämminvesivaraajalla. Lämminvesivaraajan 
ohjaus on yhdistetty lämmityksen ohjauspaneeliin.

Huomioitavaa:
• Tyhjennä ehdottomasti varaajasta vesi, jos lämpötila on 

laskemassa pakkasen puolelle.
• Huuhtele varaaja, kun sitä ei ole käytetty pitkään (avaa 

sekoitushanat).

Korjaustöitä saa tehdä ainoastaan sähköalan ammatti-
lainen.

Lämminvesivaraajan rakenteen tms. muuttaminen johtaa 
käyttöhäiriöihin ja laitteen tyyppihyväksynnän raukeami-
seen.

Lämminvesivaraajan täyttäminen (ensimmäinen käyttöönot-
to tai tyhjennyksen jälkeen)
• Kytke vesipumppu päälle näyttö- ja ohjauspaneelin vesi-

pumpun kytkimestä.
• Avaa kaikki lämminvesihanat.

• Sulje vesihanat vasta, kun varaaja on täynnä, ilma on ty-
öntynyt pois ja lämminvesihanoista tulee vettä.

Lisätietoja saat Truman käyttöohjeesta.

Keijo
Note
integ-roidulla

Keijo
Note
työntynyt
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Kesäkäyttö – vain lämmin vesi
• Aseta kiertokytkin (6) kesäkäytölle (3) (40 °C tai 60 °C).
• Kun säädetty veden lämpötila (40 °C tai 60 °C) on saavu-

tettu, poltin kytkeytyy pois päältä ja keltainen merkkivalo 
(7) sammuu.

Talvikäyttö – lämmitys ilman lämpimän veden tarvetta
• Kierrä kiertonuppi (1) haluttuun termostaattiasentoon (1 

- 9). Säädön jälkeen vihreä merkkivalo (2) palaa ja osoittaa 
säädetyn lämpötilan.

• Aseta kiertokytkin toimintatilaan (4).

Laite valitsee automaattisesti tarvittavan tehon säädetyn lämpö-
tilan ja auton senhetkisen lämpötilan välisen erotuksen mukaan. 
Kun ohjauspaneelista säädetty lämpötila on saavutettu, poltin 
laskee tehonsa alimmalle tasolle ja kuumentaa veden 60 °C:n 
lämpötilaan. Keltainen merkkivalo (7) ilmoittaa kuumennusvai-
heesta ja sammuu, kun lämpötila on saavutettu.
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Talvikäyttö – lämmitys ja samanaikainen lämpimän veden 
tarve
• Kierrä kiertonuppi (1) haluttuun termostaattiasentoon (1 

- 9). Säädön jälkeen vihreä merkkivalo (2) palaa ja osoittaa 
säädetyn lämpötilan.

• Aseta kiertokytkin toimintatilaan (5).

Laite valitsee automaattisesti tarvittavan tehon säädetyn lämpö-
tilan ja auton senhetkisen lämpötilan välisen eron mukaan. Kun 
ohjauspaneelista säädetty lämpötila on saavutettu, lämmitys 
kytkeytyy (veden lämpötilasta riippumatta) pois päältä.

Jos lämminvesivaraaja on täytetty, vesi kuumenee automaa-
ttisesti.

Veden lämpötila on tällöin riippuvainen tarvitusta lämmityste-
hosta ja huoneenlämmön saavuttamiseen tarvitusta lämmity-
sajasta.

Tässä toimintatilassa keltainen merkkivalo (6) palaa ainoastaan 
veden lämpötilan ollessa alle 5 °C.

Lämmitys on aina mahdollista rajoituksetta, oli varaajassa 
vettä tai ei.

Kaasukäytön poiskytkentä
• Kytke lämmitys pois päältä kiertokytkimestä (6).

Tyhjennä ehdottomasti lämminvesivaraajasta vesi, jos 
lämpötila on laskemassa pakkasen puolelle.

Jos laite on pidemmän aikaa pois käytöstä, sulje kaasunsyöttö-
johdon pikasulkuventtiili ja kaasupullon venttiili.

Keijo
Note
automaat-tisesti

Keijo
Note
lämmitys-ajasta
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Häiriö
• Häiriön sattuessa palaa punainen merkkivalo (8). 
• Mahdollisia syitä voit etsiä TRUMAn käyttöohjeen virhe-

enetsintäohjeesta.
• Vapautus lukitustilasta tapahtuu kytkemällä lämmitys pois 

ja uudestaan päälle.

Lämminvesivaraajan tyhjentäminen
• Kytke vesipumppu pois päältä näyttö- ja ohjauspaneelin 

vesipumpun kytkimestä.
• Avaa kaikki lämminvesihanat.
• Paina sähkötoimisen varo-/tyhjennysventtiilin ohjausnappi 

(6) sisään. Näin varaajassa oleva vesi poistuu suoraan 
ulos.

Ilman lämmitystoimintoa varo-/tyhjennysventtiilin voi sulkea 
vasta lämpötilan ollessa yli 8 °C.

Jos varo-/tyhjennysventtiilin lämpötila on alle 2 °C ja 
lämminvesivaraaja on pois päältä, tämä saattaa tyhjentyä 
itsestään.

Keijo
Note
vir-heenetsintäohjeesta.
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9. luku: Kaasu

9.1 Yleisiä varotoimenpiteitä nestekaasulait-
teita käytettäessä

09-1

Kaasulaitteiden tarkastaminen
•	 Valtuutetun	kaasuasentajan	on	tarkastettava	nestekaasu-

laitteet	ennen	ensimmäistä	käyttöönottoa.	
•	 Tarkastuksesta	annetaan	katsastuksessa	esitettävä	todi-

stus.	Laitteet	on	tämän	jälkeenkin	tarkastettava		säännöl-
lisesti.

•	 Myös	säätimet	ja	kaasunpoistojärjestelmä	on	tarkastetta-
va.

•	 Suosittelemme,	että	kaikki	kaasulaitteet	annetaan	vuosittain	
luvan	ommavan	kaasuasennusliikkeen	tarkastettaviksi.

•	 Myös	liitäntäletku	on	tarkastettava	säännöllisesti	vaurioiden	
varalta.	Jos	havaitset	letkussa	repeämiä,	huokoisia	kohtia	
tms.,	vaihda	se	välittömästi	uuteen.

Jos	 epäilet	 kaasuvuotoa,	 hoida	 välittömästi	 seuraavat	
toimenpiteet:

•	Sulje	kaasupullon	sulkuventtiili.

•	Syttymislähteet	kuten	avotuli	ja	tupakointi	on	ehdottomasti	
kielletty.

•	Tuuleta	tila.
•	Huolehdi	 siitä,	 että	 ihmiset	 poistuvat	 vaaravyöhykkee-

stä.
•	Ilmoita	asiasta	lähiympäristölle	(esim.	leirintäalueen				

hoitaja)	ja	kutsu	tarvittaessa	palokunta.

Alan	ammattilaisen	on	tarkastettava	kaasulaitteet,	ennen	
kuin	ne	saa	ottaa	uudelleen	käyttöön.

Lisäasennukset ja muutokset
•	 Lisäasennuksia	ja	muutoksia	kaasulaitteisiin	saa	tehdä	

ainostaan	ammattilainen.
•	 Laitteita,	joissa	on	erilaiset	liitännät,	ei	saa	käyttää	yh-

dessä.

Kaasupullojen säilytys
•	 Kaasupullojen	on	aina	oltava	pystysuorassa.
•	 Kaasupullokaappien	on	oltava	tiiviit	asuintilaan	nähden.
•	 Kaasupullokaapin	pohjassa	tai	välittömästi	sen	yläpuo-

lella	on	oltava	riittävä	ilmanvaihtoaukko.

Keijo
Note
todis-tus

Keijo
Note
ommavanmuss seinomaavan

Keijo
Note
vaaravyöhyk-keeltä
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Säätimet ja venttiilit
•		 Paineensäädinten	vakiopaineen	on	oltava	30	mbar.	Tässä	

on	huomioitava	EN	12864	-standardin	D-liitteen	vaatimuk-
set.	Paineensäätimen	läpivirtausnopeus	on	1,2	kg/h.

•		 Liitä	 korkeapaineletku	 pulloon	 varovasti	 käsin	 (huomio! 
vasen kierre).	Älä	käytä	jakoavainta,	pihtejä	tai	vastaavia	
työkaluja.

•	 Lämpötilan	ollessa	alle	5	°C	käytä	säätimen	jäänpoistinta	
(Eis-Ex).

Kaasun	käyttöpaine	on	30	mbar.

Lieden käyttö
•	 Kaasulaitteiden	säätönuppien,	joita	on	painettava	polttimen	

sytyttämiseksi,	on	ponnahdettava	painamisen	jälkeen	its-
estään	takaisin.

•	 Kaasulaitteiden	säätönuppien,	joita	on	painettava	polttimen	
sytyttämiseksi,	on	ponnahdettava	painamisen	jälkeen	its-
estään	takaisin.

Liettä	tai	muita	laitteita,	jotka	ottavat	palamisilmansa	sisä-

tiloista,	ei	koskaan	saa	käyttää	ajoneuvon	lämmittämiseen.	

Tämän	 säännön	 rikkominen	 johtaa	 välittömään	 hengen-

vaaraan	 hapenpuutteen	 ja	 mahdollisesti	 muodostuvan	

hajuttoman	häkäkaasun	takia.

Poistokaasu
•	 Poistokaasuputken	 on	 oltava	 kiinnitetty	 tiiviisti	 ja	 lujasti	

lämmityslaitteeseen	ja	hormiin.	Putkessa	ei	saa	olla	vauri-
oita.

•	 Poistokaasun	on	päästävä	esteettä	ulos	ja	raittiin	ilman	on	
päästävä	esteettä	sisään.	Siksi	ajoneuvo	ei	saa	seistä	kiinni	
lumivallissa	eivätkä	mahdolliset	irrotettavat	helmasuojuk-
set	saa	olla	tiiviisti	autossa	kiinni.	Auton	pohjassa	olevat	
imuaukot	on	pidettävä	vapaina	ja	puhtaina.

Ennen kaasulaitteiden käyttöönottoa
•	 Pidä	ilmanvaihtoaukot	vapaina.
•	 Poista	tarvittaessa	lumi	hormista.
•	 Puhdista	palamisilman	imuaukot	ajoneuvon	pohjassa	liasta	

ja	tarvittaessa	loskasta.	Muutoin	poistokaasu	saattaa	saada	
luvattoman	korkean	häkäpitoisuuden.

•	 Pakkoilmanvaihtoaukkoja	ei	saa	sulkea.
•	 Älä	koskaan	käytä	kannettavia	keittimiä	tai	lämmityslaitteita,	

paitsi	sähkötoimisia	lämmityslaitteita.	Älä	kuitenkaan	käytä	
säteilylämmitintä,	sillä	se	aiheuttaa	palo-	ja	tukehtumisvaa-
ran.

Lue	huolellisesti	laitevalmistajien	käyttöohjeet.

Keijo
Note
it-sestään

Keijo
Note
Achtung!Kaasulaitteiden säätönuppien, joita on painettava polttimensytyttämiseksi, on ponnahdettava painamisen jälkeen itsestääntakaisin.weg, weil schon einmal oben
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9.2 Kaasujärjestelmä

timeen	 murtumattomilla	 korkeapaineletkuilla.	 Kaasupaineen	
säädin	 on	 varustettu	 kaasuvirtausta	 valvovalla	 laitteella	 ja	
sisäänrakennetulla	mittausliitännällä.	Lämmityslaitteen	käyttö	
ajon	aikana	on	näin	ollen	sallittua.	Pullot	kiinnitetään	paikoilleen	
kahdella	erillisellä	hihnalla.	

09-3

Huomioitavaa:
•	 Tarkasta	kiinnitys	ennen	jokaista	ajoa.
•	 Kiristä	löystyneet	hihnat.
•	 Varmuussäätimen	 (2)	 letkun	 paine	 saa	 olla	 korkeintaan	

30	mbar.

Kaasupullotilaa	ei	saa	käyttää	ylimääräisenä	säilytystilana.	

Palovaara!

Matkailuauto	on	varustettu	propaanikaasujärjestelmällä	(kaa-
supullo	ei	sisälly	toimitukseen).	Järjestelmän	kautta	käytetään	
seuraavia	laitteita:
-	 liesi
-	 jääkaappi

-	 lämminvesivaraaja
-		 Uuni
-		 mahdolliset	lisävarusteet

Kaasupullokotelo 
Kaasupullokoteloon	mahtuu	2	x	11	kg:n	propaanikaasupullo.	

Kaasupullot	liitetään	seinään	asennettuun	kaasupaineen	sää-

Keijo
Note
uuni
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Sulkuhanat ja venttiilit
Näistä	hanoista	voidaan	katkaista	kaasun	syöttö	vastaavaan	
laitteeseen.	Hanat	on	merkitty	symbolitarroilla.

Kaasun sulkuhanojen sijainti
Kaikki	 tärkeät	 kaasun	 sulkuhanat	 ovat	 pohjapiirroksen	 mu-
kaan	 joko	 kaapissa	 tiskialtaan	 alla	 tai	 ruokailuvälinelaatikon	
yläpuolella.	

Huomioitavaa:
•	 Sulje	ajon	ajaksi	kaikkien	kaasulaitteiden	hanat.	Poikkeuk-

sen	muodostavat	ajon	aikana	käytettävien	lämmityslaittei-
den	kaasuhanat.

Tärinä	saattaa	vuosien	kuluessa	aiheuttaa	vähäistä	tiiviyden	

heikkenemistä.	Jos	epäilet	vuotoa,	anna	maahantuojan	tai	

valtuutetun	kaasuasentajan	tarkastaa	järjestelmä.

Tiiviystarkastuksen	 yhteydessä	 ei	 koskaan	 saa	 käyttää	

avoliekkiä.
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9.3 Lämmitys
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Matkailuautosi	nestekaasulämmitys	on	suunniteltu	niin,	

että	sen	käyttö	ajon	aikana	on	sallittu.	Lämmityslaite-

direktiivin	2001/56/EY	vaatimukset	täyttyvät,	eikä	nes-

tekaasua	pääse	onnettomuuden	sattuessa	vuotamaan	

vahingossa.

Kytkimen sijainti
-		 mallista	 riippuen	keittiössä	 tai	keskiosan	 istuinryhmän	vi	

eressä

Käyttö
•	 Poista	hormin	suojus.	(Ei	sisälly	toimitukseen.)
•	 Avaa	pullon	venttiili	ja	pikasulkuventtiili	kaasun	syöttöjoh-

dossa.
•	 Säädä	auton	lämpötila	kiertonupista.	Laite	on	käynnissä.	

Kiertonupin	alla	palaa	vihreä	merkkivalo	”käynnissä”.
Laite	valitsee	automaattisesti	tarvittavan	tehon	säädetyn	
lämpötilan	ja	auton	senhetkisen	lämpötilan	välisen	erotuksen	
mukaan.

Keijo
Note
vie-ressä
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Kaasukäytön poiskytkentä

•	 Kytke	lämmitys	pois	kiertokytkimestä	(6).

Tyhjennä	 ehdottomasti	 lämminvesivaraajasta	 vesi,	 jos	
lämpötila	on	laskemassa	pakkasen	puolelle.

Jos	laite	on	pidemmän	aikaa	pois	käytöstä,	sulje	kaasun	sy-
öttöjohdon	pikasulkuventtiili	ja	kaasupullo.

Häiriö
•	 Häiriön	sattuessa	palaa	punainen	merkkivalo	(8).
•	 Mahdollisia	syitä	voit	etsiä	TRUMAn	käyttöohjeen	virhee-

netsintäohjeesta.
•	 Vapautus	lukitustilasta	tapahtuu	kytkemällä	lämmitys	pois	

ja	uudestaan	päälle.

Lisätietoja	saat	erillisestä	Truman	käyttöohjeesta.

Keijo
Note
syöttöjohdon

Keijo
Note
vir-heenetsintäohjeesta
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9.4 Jääkaappi

9.5 Kaasuliesi
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Toimintatavat
Jääkaappia	voi	käyttää	kolmella	tavalla.
-	 12	V:n	jännitteen	käyttö:	sähkövirta	matkailuauton	akusta
-	 230	V:n	jännitteen	käyttö:	sähkövirta	ulkoisesta	lähteestä
-	 nestekaasu:	käyttö	matkailuauton	kaasupullojen	kautta
Matkailuautossa	käytetään	Dometic	tai	Thetford	-	valmistajien	
jääkaappeja.

Lue	 ennen	 käyttöönottoa	 valmistajien	 erilliset	 käyttöoh-
jeet.	

12 V:n jännitteen käyttö
12	V:n	käyttö	tulee	valita	ainoastaan	ajon	aikana	moottorin	oll-
essa	käynnissä.	Kytke	12	V:n	käyttö	pois	päältä	lepotaukojen	
ja	 pidempien	 seisokkien	 ajaksi.	 Muuten	 matkailuauton	 akku	
tyhjenee	nopeasti.

Älä	käytä	jääkaappia	kaasulla	ajon	aikana.	
Räjähdysvaara!

Matkailuauton	 keittiötila	 on	 varustettu	 3-liekkisellä	 kaasulie-
dellä.

Ennen käyttöönottoa
•	 Avaa	pullon	venttiili	ja	pikasulkuventtiili	kaasun	syöttöjoh-

dossa.

Keijo
Note
ol-lessa
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Käyttö
•	 Käännä	liekkisuojapelti	(2)	sivulle.
•	 Käännä	halutun	liesipisteen	kiertonuppi	(3)	sytytysasentoon	

(suuri	liekki)	ja	paina	nuppia.
•	 Sytytä	poltin	(kaasun)sytyttimellä	tai	tulitikulla.
•	 Pidä	kiertonuppia	5–10	sekuntia	alhaalla,	kunnes	liekinvar-

mistin	aktivoituu.
•	 Päästä	kiertonuppi	(2)	irti	ja	käännä	se	haluttuun	asentoon	

(suuri	tai	pieni	liekki).
•	 Jos	sytyttäminen	ei	onnistu,	toista	sama	alusta	asti.

•	 Kaasuliekin	sammuttamiseksi	käännä	kiertonuppi	(2)	takai-
sin	”0”-asentoon.

•	 Sulje	kaasulieden	sulkuventtiili.

Käytä	suojakäsineitä	tai	pannulappuja,	kun	käsittelet	kuumia	
kattiloita,	pannuja	ja	vastaavia	esineitä.	Varo	polttamasta	
itseäsi.

Pidä	lasisuojus	(1)	keittämisen	jälkeen	auki,	kunnes	polt-
timet	eivät	enää	hohkaa	lämpöä;		lasilevy	saattaa	muuten	
haljeta.

Älä	säilytä	helposti	syttyviä	esineitä,	kuten	astiapyyhkeitä,	
lautasliinoja	tms.	lieden	läheisyydessä.	
Palovaara!



Kaasu

9.6 Uuni 

Lue	laitteen	valmistajan	käyttöohje.

09-9



Kaasu



Lisävarusteet



Lisävarusteet10-1

10. luku: Lisävarusteet
Tässä luvussa käsitellään vain tärkeimpiä lisävarusteita.
Lue huolellisesti läpi lisävarusteiden valmistajien yksityiskohtai-
set käyttöohjeet, asennusohjeet ja kytkentäkaaviot.

10.1 Vetokoukku
Huomioitavaa: 

•  Jälkikäteen tehtävä vetokoukun asennus on hyväksyt-
tävä katsastuksessa. Tarvittavat asiakirjat toimitetaan 
laitteen mukana. 

•  Ota huomioon sallittu taka-akselikuorma. 
•  Ota huomioon sallittu jarrullinen hinattava massa (ks. 

Tekniset tiedot). (Massan lisääminen ei mahdollista). 
•  Sallittu aisapaino: 75 kg. 

Kirjaaminen rekisteröintitodistukseen 
•  Jos näin ei toimita, aja matkailuauto katsastukseen. Ota 

mukaan rekisteröintitodistus ja selvitys asennuksesta.

Huomioitavaa:
• Vetokoukkua ja moottoripyörätelinettä ei saa käyttää   

samanaikaisesti.
• Vetokoukun asennus on hyväksyttyä mallia. Huomioi sallittu 

taka-akselikuorma.

Tutustu myös valmistajan käyttöohjeeseen.
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11. luku: Huolto ja hoito

11.1 Huolto

11.2 Tuuletus

11-1

Huoltovälit

Matkailuautoa ja sen sisältämiä laitteita koskevat määrätyt 
huoltovälit.

Huomioi myös perusajoneuvo Fiatin huoltovälit.

Huomioitavaa:
• Anna HOBBY-maahantuojan tehdä ensimmäinen huolto   
 12 kuukautta ensirekisteröinnin jälkeen.
• Anna HOBBY-maahantuojan tehdä kaikki myöhemmät   
 huollot kerran vuodessa.
• Huolla perusajoneuvo sekä kaikki laitteet kussakin   
 käyttöohjeessa ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti.

Kaasulaitteet on tarkastettava säännöllisesti.

Vaihda kaasupullojen varmuussäätimet vähintään 6 vuo-
den välein.

Turvallisuussyistä laitteiden varaosien on vastattava laiteval-
mistajien ohjeita. Laitevalmistajan tai hänen valtuuttamansa 
edustajan on huolehdittava varaosien asennuksesta.

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

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

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta välttääksesi pinnoille 
tiivistyvän kosteuden aiheuttamat vauriot.



Huolto ja hoito

11.3 Hoito
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Ulkopintojen puhdistus
Ajoneuvoa ei pidä pestä turhan usein.

Pese ajoneuvo ainoastaan tarkoitukseen varatuissa pe-
supisteissä.

Käytä mahdollisimman vähän puhdistusaineita. Väkevät 
aineet, kuten vanteenpuhdistusaine, kuormittavat ympä-
ristöä.

Puhdista ulkopinnat seuraavasti:
• Suihkuta irtolika pois kevyellä vesisuihkulla.
• Pese auto pehmeällä sienellä ja tavallisella    
 autoshampooliuoksella. Huuhtele sieni usein.
• Huuhtele auto runsaalla vedellä.
• Kuivaa auto säämiskällä.
• Anna auton seistä pesun jälkeen jonkin aikaa ulkona,   
 jotta se kuivuu kunnolla.

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

Pintoja vahattaessa huomioitavaa:
• Maalatut pinnat tulee silloin tällöin käsitellä vahalla. Hu-

omioi vahatessasi vahojen valmistajien käyttöohjeet. 
Suosittelemme seuraavien valmistajien tuotteita: VALMA, 
Turtle, Flash ja System.

Pintoja hiovilla aineilla kiillotettaessa huomioitavaa:
•  Poikkeustapauksissa voit käsitellä hilseilleitä maalipintoja 

hiovilla kiillotusaineella. Suosittelemme kiillotustahnaa, 
joka ei sisällä liuottimia.

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

Piki- ja pihkatahrojen yhteydessä huomioitavaa:
• Poista piki- ja pihkatahrat sekä muut orgaaniset tahrat 

lakkabensiinillä tai spriillä.

Älä käytä vahvoja liuottimia, kuten esteri- tai ketonipitoisia 
tuotteita.

Keijo
Note
Huo-mioi

Keijo
Note
aineilla
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Vaurioiden yhteydessä huomioitavaa:
• Korjaa vauriot välittömästi välttääksesi korroosiosta johtu-

vat lisävauriot. Voit korjauttaa vauriot HOBBY-maahantuo-
jasi avulla.

Ikkunat ja ovet

Hoito:
• Hiero ikkuna- ja ovitiivisteet kevyesti talkilla.
• Puhdista akryylilasiset ikkunaruudut vain märkinä   

puhtaalla sienellä ja pehmeällä liinalla. Kuivana puhdista-  
minen saattaa naarmuttaa ruutuja.

Älä käytä väkeviä ja syövyttäviä puhdistuaineita, 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 erittäin likaiset pehmusteiden päälliset ja verhot   

 pesulaan. Älä pese niitä itse.
• Puhdista tarvittaessa varovasti hienopesuaineen vaahdol-  

la.

Kokolattiamatto:
• Puhdista pölynimurilla tai harjalla.
• Käsittele tarvittaessa vaahtopesuaineella tai shampoolla.

Kalustepinnat:
• Puhdista puukalusteiden etupinnat kostealla liinalla tai   
 sienellä.
• Hiero kuivaksi pölyämättömällä liinalla.
• Käytä mietoja kalusteiden hoitoaineita.

Älä käytä hankausaineita tai voimakkaita kalusteiden 
hoitoaineita.

Pesutila:
• Puhdista neutraalilla nestesaippualla ja     
 naarmuttamattomalla liinalla.

Älä käytä hankausaineita myöskään pesutilassa.

Emalinen pesuallas:
• Puhdista pesuallas tavallisilla kotitalouden    
 puhdistusaineilla.

Keijo
Note
Hiero kuivaksimuss seinKuivaa
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Muut osat

Hoito:
• Puhdista muoviosat (esim. puskurit, irrotettavat    
 helmasuojat) kuumalla vedellä (korkeintaan 60 °C) ja   
 miedoilla kotitalouden puhdistusaineilla. 
• Puhdista rasvaiset tai öljyiset pinnat spriillä.
• Rasvaa tarvittaessa ovensaranat ja seisontatuet.
• Puhdista puhdasvesijohdot, puhdasvesisäiliö ja    
 jätevesisäiliö vuosittain.

Älä käytä hankausaineita, sillä ne saattavat naarmuttaa 
pintoja.

Poista huoltotoimien jälkeen autosta kaikki puhdistus- ja 
hoitoaineita sisältävät suihkepullot.  Yli 50 °C:n lämpöti-
loissa muodostuu muuten räjähdysvaara!

11.4 Talvikäyttö

Valmistelut

Huomioitavaa:
• Tarkista, ettei ajoneuvossa ole maali- tai ruostevaurioita.   
 Paikkaa vauriot tarvittaessa.
• Varmista, ettei pohjan pakkoilmanvaihtoaukkoihin tai   
 lämmityslaitteeseen pääse vettä.
• Suojaa pohjan metalliosat ruosteelta vahapohjaisella   
 suojausaineella.
• Suojaa maalatut ulkopinnat soveltuvalla materiaalilla.

Talvikäyttö
Talvikäytössä, kun autossa asutaan alhaisilla lämpötiloilla, pin-
noille tiivistyy kosteutta. Huoneilman hyvän laadun takaamiseksi 
ja pinnoille tiivistyvän kosteuden autoon aiheuttamien vaurioiden 
välttämiseksi on riittävä ilmanvaihto erittäin tärkeää.
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Ilmanvaihdon yhteydessä huomioitavaa:
• Kun lämmität kylmää ajoneuvoa, säädä lämmitys   
 suurimmalle teholle ja avaa vuodevaatekaapit, verhot ja   
       rullaverhot. Näin saadaan aikaan ihanteellinen 
 ilmanvaihto.
• Lämmitä vain ilmankieerron ollessa käynnissä.
• Nosta aamuisin kaikki pehmusteet paikoiltaan, tuuleta   
 säilytyslaatikot ja kuivaa kosteat paikat.

Jos kosteutta kuitenkin johonkin tiivistyy, pyyhi se yksin-
kertaisesti pois. 

Jäätymisenestotoimet

Jos sisätiloja lämmitetään riittävästi, ei puhdasvesisäiliön, 
vesijohtojen tai lämminvesivaraajan jäätyminen ole todennä-
köistä.

Jätevesisäiliö:
• Lisää jäteveteen alhaisilla lämpötiloilla pakkasnestettä tai   
 keittosuolaa.

Talvikauden päättyessä

Hoito:
• Pese ajoneuvon alusta ja moottori perusteellisesti. Näin   
 poistat korroosiota aiheuttavat sulatusaineiden    
 jäännökset (suolat, lipeät).

Pese ajoneuvo ainoastaan tarkoitukseen varatuissa pe-
supisteissä.

Käytä mahdollisimman vähän puhdistusaineita. Väkevät 
aineet, kuten vanteenpuhdistusaine, kuormittavat ympä-
ristöä.

Ajoneuvo talvikuntoon

Yleistä:
• Säilytä matkailuautoa suljetussa tilassa vain, jos tila on   
 kuiva ja hyvin ilmastoitu. Muuten on parempi jättää auto   
 ulos.

Sisätilat:
• Tyhjennä ja puhdista jääkaappi ja jätä sen ovi auki.

Keijo
Note
ilmankierron
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• Jätä säilytystilat ja kaapit ilmanvaihdon takia auki.
• Sijoita pehmusteet ja patjat siten, että ne eivät joudu  
 kosketuksiin pinnoille tiivistyvän kosteuden kanssa.
• Lämmitä matkailuauto tarvittaessa kunnolla lämpimäksi  
 välttääksesi pinnoille tiivistyvästä kosteudesta johtuvan  
 homeenmuodostuksen.
• Pidä sisätilat kuivina asettamalla sinne 3 kg keittosuolaa  
 sisältävä kulho. Suola imee kosteuden. Se on vaihdettava  
 säännöllisesti.
• Kytke akut irti. Jos mahdollista, poista ne autosta ja  
 tarkista lataus noin kerran kuussa. Lataa tarvittaessa  
 uudelleen.
• Kytke 12 V:n jännitteen pääkytkin pois päältä.

Asuinosan ulkopuoli ja perusajoneuvo:
• Suojaa maalatut ulkopinnat soveltuvalla aineella.
• Suojaa pohjan metalliosat ruosteelta vahapohjaisella   
 suojausaineella.
• Renkaiden säästämiseksi nosta auto pukille tai liikuta sitä  
 hiukan kahden kuukauden välein.
• Peitä auto suojapeitteillä ja huolehdi välitilasta, jottei   
 ilmanvaihto esty.
• Alä tuki pakkoilmanvaihtoaukkoja.
• Tuuleta matkailuauto perusteellisesti kolmen tai neljän   
 viikon välein.
• Tarkista jäähdytysjärjestelmän pakkasnestesäiliö ja täytä   
 se tarvittaessa.

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

Tutustu myös auton eri laitteiden valmistajien vinkkeihin ja 
käyttöohjeisiin.
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12. luku: Jätteiden käsittely ja   
ympäristönsuojelu

12.1 Ympäristö ja matkustaminen matkailuau-
tolla tai -vaunulla
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Ympäristöystävällinen käyttö
Matkailuautojen ja -vaunujen käyttäjillä on luonnostaan erityinen 
vastuu ympäristöstä. Siksi ajoneuvon 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 matkailuautoilijoita ja    

-vaunuilijoita leimata yleisesti ympäristön likaajiksi.

Jätevedet:
• Kerää ajoneuvon jätevedet ainoastaan kiinteisiin    
 jätevesisäiliöihin tai hätätilassa tarkoitukseen soveltuviin   
 astioihin.
• Älä koskaan valuta jätevesiä luontoon tai likakaivoihin.   
 Katuviemäröinti ei yleensä kulje puhdistuslaitosten kaut-  
 ta.
• Tyhjennä jätevesisäiliö mahdollisimman usein, vaikkei se   
 olisikaan täynnä (hygienia). Jos mahdollista, huuhtele   
 jätevesisäiliö jokaisen tyhjennyksen yhteydessä puhtaalla  
 vedellä.

Tyhjennä jätevesisäiliö ainoastaan tähän tarkoitukseen 
varattuihin tyhjennyspisteisiin, älä koskaan luontoon! Tyh-
jennyspisteitä on yleensä moottoriteiden levähdysalueilla, 
leirintäalueilla ja huoltoasemilla.
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WC-jätteet:

• Lisää WC-säiliöön vain sallittuja saniteettinesteitä. 

Jos autoon on asennettu aktiivihiilisuodatin (lisävaruste), ei 
saniteettinestettä ole pakko käyttää.

Annostele saniteettinestettä hyvin säästäväisesti. Ylian-
nostelu ei takaa hajulta välttymistä.

Tyhjentäminen
• Älä koskaan anna WC-säiliön tulla liian täyteen. Tyhjennä 

säiliö välittömästi viimeistään täyttöasteosoittimen lam-
pun sytyttyä.

• Älä koskaan tyhjennä WC-säiliötä likakaivoon. Katuvi-
emäröinti ei yleensä kulje puhdistuslaitosten kautta.

Tyhjennä WC-säiliö ainoastaan tähän tarkoitukseen varat-
tuihin tyhjennyspisteisiin, älä koskaan luontoon!
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12.2 Ajoneuvon palauttaminen 

Jos joskus tulevaisuudessa joudut lopullisesti luopumaan 
matkailuautostasi ja toimittamaan sen kierrätykseen, on (käyt-
töohjeen painoon menemisen ajankohtana) perusajoneuvon 
valmistaja vastuussa takaisinotosta. 

HOBBY-matkailuautosi on siis otettava maksutta takaisin ja 
hyödynnettävä asiaankuuluvasti kattavan Fiat-kauppiasverko-
ston kautta. 

Jätteet:
• Lajittele jätteet ja kierrätä kaikki kierrätyskelpoinen.
• Tyhjennä jäteastiat mahdollisimman usein tarkoitukseen   
 varattuihin säiliöihin. Näin vältät epämiellyttävän 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 matkailuautoilijoita ja -vaunuilijoita. 

Keijo
Note
palauttaminenmuss seinpoistaminen rekisteristä
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13.1 Painot 92/21/EWG:n mukaan, kausi 2007

Malli Valmistussarja 
Perusajon.  

paino 
Kuljet-

taja Diesel (kg)
Perusvaru-

stus 

Ajokunt. 
ajoneuvon

massa
t.s.k. 

D 600 FL Toskana (F) 2770 75 77 121 3043 3500

D 600 GFLC Toskana (F) 2795 75 77 121 3068 3500

D 650 ES Toskana (F) 2840 75 77 121 3113 3500

D 650 FLC Toskana (F) 2870 75 77 121 3143 3500

D 650 FLC Toskana Exklusive (G) 2852 75 77 121 3125 3500

D 650 GFLC Toskana Exklusive (G) 2888 75 77 121 3161 3500

D 690 GELC Toskana Exklusive (G) 2990 75 77 121 3263 4000

D 750 FLC Toskana Exklusive (G) 3520 75 77 121 3793 4500

D 750 ELC Toskana Exklusive (G) 3530 75 77 121 3803 4500

D 750 GELC Toskana Exklusive (G) 3545 75 77 121 3818 4500

D 595 AK LC Toskana (E) 2839 75 77 121 3112 3500

D 615 AK GFLC Toskana (E) 2875 75 77 121 3148 3500

D 615 AK KLC Toskana (E) 2893 75 77 121 3166 3500

D 670 AK KMC Toskana (E) 3090 75 77 121 3363 4000

D 670 AK GFM Toskana (E) 3110 75 77 121 3383 4000

D 670 AK FLC Toskana (E) 3060 75 77 121 3333 4000

D 670 AK GFLC Toskana (E) 3055 75 77 121 3328 4000

D 725 AK GFMC Sphinx (H) 3680 75 77 211 4043 4500

D 770 AK GEMC Sphinx (H) 3735 75 77 211 4089 4500

Tiedot koskevat vakiomallista ajoneuvoa ilman erikoisvarusteita. Enintään 5 %:n poikkeamat ovat mahdollisia. 

Lisäpaino Istuma-
paikat 

458 4

433 4

388 4

358 4

376 4

340 4

738 4

708 4

698 4

683 4

389 4

353 4

335 4

638 4

618 4

668 4

673 4

458 4

403 4

13. luku: Tekniset tiedot

Keijo
Note
Perusvarus-tus
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13.2 Rengaspaineet

* Nämä rengaspaineet koskevat vain vaihtoehtoisten 
tuotemerkkien vakiorenkaita. Periaatteessa pyrimme 
asentamaan kaikkiin ajoneuvoihin ”Michelin Camping” -
renkaat. Kysyntähuippujen aikana Michelin ei kuitenkaan 
pysty kattamaan markkinoita kokonaan. Tässä tapauksessa 
autoihin asennetaan vaihtoehtoiset renkaat – esim. Pirellit.

Rengas Ilmanpaine (bar) Perusajon. 

Michelin XC Camping

215/70 R 15 C vo: 5,0   hi: 5,5 FIAT

225/75 R 16 C vo: 5,5   hi: 5,5 FIAT

Muut renkaanvalmistajat*

215/70 R 15 C vo: 4,1   hi: 4,5 FIAT

225/75 R 16 C vo: 4,5   hi: 5,0 FIAT

Tavano-
mainen 

kuormitus

Überlast-
masse

Ajo-
neuvon 
putuus

Henk.koht. 
varusteet

Lisä-
kuor-
mitus

225 233 6,5 105 128

225 208 6,5 105 103

225 163 7,0 110 53

225 133 7,0 110 23

225 151 7,0 110 41

225 115 7,0 110 5

225 513 7,5 115 398

225 483 8,1 121 362

225 473 8,1 121 352

225 458 8,1 121 337

225 164 6,1 101 62

225 128 6,5 105 23

225 110 6,5 105 5

225 413 7,0 110 303

225 393 7,0 110 283

225 443 7,0 110 333

225 448 7,0 110 338

225 233 7,6 116 116

225 178 8,1 121 57

Malli

D 600 FL

D 600 GFLC

D 650 ES

D 650 FLC

D 650 FLC

D 650 GFLC

D 690 GELC

D 750 FLC

D 750 ELC

D 750 GELC 

D 595 AK LC

D 615 AK GFLC

D 615 AK KLC

D 670 AK KMC

D 670 AK GFM

D 670 AK FLC

D 670 AK GFLC

D 725 AK GFMC

D 770 AK GEMC

Keijo
Note
Tavanom. kuormit. ylitt. massa
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Hakemisto
A
 
Ajo 02-7  
Kaarteet 02-7  
Peruuttaminen 02-7
Renkaita säästävä 04-1 
Ajoneuvon palauttaminen 12-3
Ajoneuvo talvikuntoon 11-5 
Asuinosan ulkopuoli ja perusa-

joneuvo 11-6 
Sisätilat 11-5
Säiliöt 11-6  
Avaimet 05-8 
Ajoneuvon valmistelut 02-3 
Alusta 03-1 
Asuinosan akku 06-18
Akun vaihto 06-19 
Ominaisuudet 06-18
Sijainti 06-18
Aurinkosuojaverho 07-4 
Rullaverhojen yhdistäminen 

07-4
Säätäminen 07-4 
 
E 

Energiansäästö 02-8 
Ensiapupakkaus 02-9 
 

H 
 
Hoito 11-2
Ikkunat ja ovet 11-3 
Istuinten ja pehmusteiden päälli-

set, verhot 11-3
Kalustepinnat 11-3   
Kokolattiamatto 11-3 
Muut osat 11-4
Huolto  
Jarrut 04-5 
Huoltoluukut 05-1 
Huoltovälit 11-1 
Huuhdeltava WC 08-4 
Hätävarustus 02-9  
Ensiapupakkaus 02-9
Palosammutin 02-10    
Varoituskolmio 02-10
Varoitusliivi 02-9 
Istuimet  
asuinosassa 07-21 
Istumapaikat  
kaavio 07-16 
Jarrut 02-6/04-8
Jätevesisäiliö 08-3  
tyhjentäminen 08-3 
Jääkaappi 09-7  
12V:n käyttö 09-7  
Ilmanvaihto 05-6  
Käyttö 09-7  
Oven salpaaminen 09-7
Talvikäyttö 05-6
Toimintatavat 09-7   

K
 
Kaarreajo 02-7 
Kaasu 09-1 
Kaasujärjestelmä  
Lisäasennukset ja muutokset 

09-1
Poistokaasu 09-2  
Sijainti 09-4
Sulkuhanat ja venttiilit 09-4  
Säätimet ja venttiilit 09-2 
Tarkastaminen 09-1    
Kaasulaitteiden tarkastaminen 

09-1 
Kaasuliesi 09-7  
Käyttöönotto 09-7
Lieden käyttö 09-8   
Kaasun ulkoliitäntä 05-11 
Kaasupullokotelo 09-3 
Kalusteluukut  
kahvalla varustetut 07-2 
Kalustepinnat  
hoito 11-3 
Kattoikkuna  
yhdistelmäverholla 07-6 
Kattokuorma 02-6 
Kattoluukut 07-5  
pesutila 07-1-1 
Kosteuden tiivistyminen pinnoil-

le 11-1 
Kuormaaminen 02-5/03-1 
Kytkentäkaaviot  
sisäpuoli 06-21 

L 

Laitteiden toimintahäiriöt 06-20  
Lataus 06-16  
Laturin suojaus 06-17
Moottorin ollessa käynnissä 

06-17    
Tyhjenemissuoja 06-16 
Laturi  
Sijainti 06-15 
Lieden käyttö 09-2 
Lisälaitteet 03-11
Lisävarusteiden painot 03-10 
Luukut  
avaaminen ja sulkeminen 05-8 
Lämminvesivaraaja 08-9 
Häiriö 08-12 
Kesäkäyttö 08-10
Tyhjentäminen 08-12 
Täyttäminen 08-9 
Lämminvesijärjestelmä 
toiminta 08-9 
Lämmitys  
Häiriö 09-6 
Kytkimen sijainti 09-5 
Käyttö 09-5
Poiskytkentä 09-6  
 
M 

Määräaikaiskatsastus 02-2 



Hakemisto H-2

N
 
Niskatuet  
korkeuden säätäminen 07-31 
Nopeusrajoitukset 02-11 

O

Ohjauspaneeli 06-1 
Ovet  
avaaminen ja sulkeminen 05-8 
Ovet ja luukut  
sisäpuoli 07-1 

P 
   
Pakkoilmanvaihto 05-6 
Palosammutin 02-10 
Peruuttaminen 02-7
Pesutila  
hoito 11-3  
Pihkatahrat 11-2 
Pikitahrat 11-2 
Pimennysjärjestelmä 07-11
Poistokaasu 09-2 
Porrasaskelma 03-10 
Profiilin syvyys 04-2 
Puhdasvesisäiliö 08-1
Tyhjentäminen 08-2  
Veden otto 08-1  
Veden täyttö 08-1 
Pysäköiminen 02-6 
Pysäköintipaikan valinta 02-14 

R 

Rekisteröinti 02-2 
Rengaspaine 04-2 
Rengaspainetaulukko 13-2 
Renkaantiivistyspakkaus 04-3
Renkaanvaihto 04-7 
Renkaat 04-1 

S 

Seisontatuet 03-9 
Sisäänkäynti 05-8/07-1 
Sähköjärjestelmä  
suojaus 06-19 
turvaohjeet 06-1 
Sähköjärjestelmän suojaus
12V-virtapiirit 06-20
Käynnistysakku 06-19
Sulaketiedot 06-20 
Sähkölaitteiden vaihtokytkentä 

02-14 
Sähkövirta 06-14 
Säiliöluukut 05-1 
Säätimet 09-2 

T 

Tahattoman liikkeellelähdön 
estäminen 02-14 

Taloudellinen ajo 02-7 
Talvikäyttö  
Jätevesisäiliö 11-5  

Jäätymisenestotoimet 11-5
Tuuletus 11-5  
Valmistelut 11-4 
Tankkaus 02-7 
Tavaratilan luukku 05-9 
Tekniset tiedot 13-1 
Tilaratkaisut päivällä ja yöllä  
Kaavio 07-21 
Turvavyöt  
asuinosassa 07-31 
Tuuletus 11-1 
Tyhjenemissuoja 06-16 
Työkalut 02-9

U 

Ulkopeili 05-13 
Ulkopintojen puhdistus 11-2  
Kiillotus 11-2  
Vahaus 11-2 
Ulkopistorasia 05-12 
Ulkosuihku  
Vesiliitäntä 05-12  
Ulospäin aukeavat ikkunat 07-3 
Uuni 09-9

V  

Vanteet 04-3 
Vararengas 04-3
Varoituskolmio 02-10 
Vedentäyttöliitäntä 05-11 
Venttiilit 09-2 

Verkkoliitäntä 06-14 
Vesijärjestelmä 02-14
Vetokoukku 10-1 
Virransyöttöyksikkö 06-15 
Vuoteiksi muuntaminen  
Laskettava pöytä 07-13

W

WC  
Käyttö 08-5  
Kasetti C 200 E 08-6  
Kasetti C 200 S 08-6  
Kasetin tyhjentäminen 08-7 
WC-luukku 05-10 

Y 

Ympäristö 12-1  
Jätteet 12-3 
Jätevesi 12-1  
Jätteiden tyhjennys 12-2  
Levähdysalueet 12-3
WC-jätteet 12-2  
Ympäristönsuojelu 12-1 

Keijo
Note
Renkaantiivistyspakkausmuss seinRenkaanpaikkaussarja



Liite 
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Hobby-matkailuautojen massojen laskeminen 

Tässä voit laskea oman matkailuautosi massat tässä käyttöohjeessa annettujen massatietojen avulla. Laskelman tuloksena on aina 
oltava positiivinen lukema vapaalle lisäpainolle, jotta matkailuautosi täyttää tämänhetkisen lainsäädännön vaatimukset. 

Vapaan lisäpainon laskemiseksi on yksinkertaisesti vähennettävä „ajokuntoisen ajoneuvon massa“, „tavanomainen kuormitus“, kaikki 
„lisävarusteet“ sekä „henkilökohtaiset varusteet“ „teknisesti sallitusta kokonaismassasta“. Merkitse siis oman unelma-autosi tiedot 
seuraavaan taulukkoon. Jos sinulla on kysyttävää tai epäselvyyksiä, Hobby-maahantuojasi auttaa sinua mielellään. 

Matkailuautovalmistajasi
HOBBY-Wohnwagenwerk

Ing. Harald Striewski GmbH

Keijo
Note
unelma-autosimuss seinihanneautosi kokoonpano
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Teknisesti sallittu kokonaismassa (t.s.k.): 

Ajokunt. ajoneuvon massa (sis. kaasun, veden, sähkölaitteet, kuljettajan ja polttoaineen): -

Tavanomainen kuormitus (istumapaikkojen lukumäärä (kuljettajaa lukuun ottamatta) x 75 kg): -

Lisävarusteet: 

    1.) -

    2.) -

    3.) -

    4.) -

    5.) -

    6.) -

    7.) -

    8.) -

    9.) -

  10.) -

  11.) -

  12.) -

  13.) -

  14.) -

  15.) -

Henkilökohtaiset varusteet = (10 x N) + (10 x L): -

                 N - rekisteröityjen istumapaikkojen lukumäärä (kuljettaja mukaan luettuna)

                 L - ajoneuvon pituus metreinä 

Vapaa lisäpaino: 

Malli:

Matkailuauton teknisesti sallittua kokonaismassaa ei missään tapauksessa 

saa ylittää! 


