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PIKAOHJEET 

Vetopään kiinnittäminen 

Puhdista auton vetokoukun kuula kaikesta liasta ja rasvasta 
ennen vaunun kiinnittämistä. Varmista että vetopään kahva on 
yläasennossa ja laske vetopää vetokoukkuun kiertämällä 
nokkapyörän kampea. Merkkinappi kahvan edessä nousee ylös 
kun vetokoukun kuula on paikallaan. Kierrä nokkapyörä 
kokonaan sisään ja nosta pyörä kokonaan yläasentoonsa 
(lukitusruuvi sivussa). Paina vetopään kahva ala-asentoon ja 
kiinnitä varmuusvaijeri vetokoukkuun. Vapauta käsijarru. 

 

Rengaskiilojen käyttö 
Jos alusta on vähääkään kalteva, kannattaa käyttää kiiloja 

renkaan edessä aina kun vaunu ei ole kytkettynä autoon. 

Vaunun käsijarrun varaan ei kannata luottaa koskaan. Kiilat 

löytyvät kaasupullokotelosta. Asenna kiilat renkaiden eteen 

ennen vaunun irrottamista autosta. 

 

Kulmatuet (tassut) 

Varmista että ketään ei mene vaunuun ennen kuin kulmatuet 

(tassut) on laskettu alas. Laske kulmatuet alas 

kaasupullokotelosta löytyvällä veivillä kiertämällä kuvaan 

merkittyä ruuvia. Kaikki tuet tulee laskea kevyesti maahan siten 

että vaunun paino säilyy edelleen akselilla. Jos vaunussa 

oleillaan kulmatukien ollessa ylhäällä eikä vaunu ole kiinni 

autossa, saattaa vaunu keikata. 
 

230V sähkö 

Jos mahdollista, kytke sähköjohto vaunun ja sähköpistokkeen 

väliin. 25m sähköjohto löytyy kaasupullokotelosta. Käytä 

tarvittaessa adapteria. TV, vedenkeitin, kahvinkeitin, akku-laturi 

ja lämmin vesi toimivat ainoastaan 230V sähköllä. 
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Raikas vesi 

Vaunussa on kiinteä raikasvesisäiliö. Vesi voidaan täyttää 

vaunun kyljessä olevasta täyttöaukosta. Säiliö on täynnä kun 

vettä alkaa valua maahan vaunun alta tai tulee ulos 

täyttöluukusta. Säiliön vettä ei suositella käytettäväksi 

juomavetenä. 

 

Sähkölämmitys 

Säädä keskimmäisestä pyörästä haluamasi lämpötila. Säädä 

ulommasta pyörästä sähkövastuksen teho. Tehon tarve riippuu 

ulkoilman lämpötilasta: 1000 tai 2000W. Säädin löytyy 

pöytäryhmän taemman penkin selkänojan vierestä. 

 

Kaasulämmitys 

Jos sähköä ei ole saatavilla, voidaan kaasua käyttää 

lämmitykseen.  

1) Käännä lusikkalaatikossa olevasta päähanasta 
kaasulämmityksen hana auki.  

2) Valitse Trumatic-lämmittimen päältä säätimestä 
haluamasi lämpötila (sytytin alkaa samalla tikittämään). 

3) Paina säädin sormella ala-asentoon ja pidä hetki 
pohjassa kunnes kaasu syttyy. Syttymisen jälkeen pidä 
säädintä vielä muutamia sekunteja pohjassa. 

4) Näet kaasun syttymisen ja palamisen lämmittimen 
alareunassa olevasta tarkistusaukosta. Lämpötilaa voit 
tarvittaessa säätää säädintä kiertämällä. 

 

 

Puhallin 

Käyttämällä puhallinta voidaan lämmintä ilmaa jakaa 

asuntovaunun eri osiin lattian rajassa sijaitsevista suuttimista.  

1) Valitse säätimestä puhallinnopeus 
2) Valitse liukusäätimestä puhalluksen tyyppi: 

Vasemmalla: Jatkuva, oikealla: Automaatti. 
Automaattiasento säätää tarvittaessa puhallusta 
valittua nopeutta pienemmälle. 
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Kaasuhanat 

Kaasuhanat sijaitsevat lusikkalaatikossa vasemmalla perällä. 

Avaa ensin kaasupullokotelossa sijaitsevan kaasupullon 

kierresuljin (kokonaan) ja tämän jälkeen lusikkalaatikosta 

kaasuhana tarpeen mukaan. Hanat ovat vasemmalta oikealle:  

Liesi, jääkaappi, Trumatic-lämmitin. Kun jotain kaasulaitetta ei 

tarvita on hana syytä pitää suljettuna. Hana on suljettuna kun 

sen säädin on vaakatasossa. Kaasupullon kierresuljin avataan 

täysin auki kevyesti ja kierretään kiinni kevyesti ettei ruuvi 

jumitu kumpaankaan asentoon. 

 

Jääkaappi 

1) Valitse ensin jääkaapin käyttövoima: 230V / 12V / 

kaasu. (230V käytetään aina jos sähkö on kytkettynä. 

Muuna aikana kannattaa käyttää kaasua.) 

2) Valitse jääkaapin lämpötila oikean reunan säätimestä. 

3) Jos valitset kaasun, avaa myös kaasuhana 

lusikkalaatikosta. Sytytä kaasu painamalla lämpötilan 

säädin pohjaan ja samanaikaisesti painamalla 

(tarvittaessa useita kertoa) sen oikealla puolella 

sijaitsevaa sytytysnappia. Pidä nappia pohjassa kunnes 

viisari on siirtynyt vihreälle alueelle. Jos viisari ei lähde 

liikkumaan, paina uudelleen. Pidä lämpötilan säädintä 

vielä n. 10 sekuntia pohjassa. Voit tarkistaa syttymisen 

ja palamisen lämpötilan säätimen vieressä olevasta 

mittarista. Mittari on vihreällä kun kaasu palaa. 

Aina kun et käytä jääkaappia kaasulla, pidä 

lusikkalaatikossa sijaitseva kaasuhana suljettuna. 

 

 

Kaasuliesi 

Avaa ensin lieden kaasuhana lusikkalaatikosta. Paina ja käännä 

haluamasi kaasupolttimon säädintä ja sytytä samalla 

kaasupoltin esim. tulitikulla. Pidä säädintä muutama sekunti 

vielä painettuna että liekki jää palamaan. 
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Lämmin vesi 

Lämmin vesi voidaan kytkeä päälle ulko-oven vieressä (TV:n 

takana) olevasta käyttöpaneelista painamalla kuvassa 

ympyröityä nappia. Lämmin vesi toimii vain kun käytössä on 

230V jännite. Huom! Varmista että varaajassa on vettä 

laskemalla jonkin verran lämmintä vettä hanasta. 

 

Kasetti-WC 

WC:n käyttö: Ennen käyttöä laske vähän vettä pohjalle 

painamalla käyttökytkintä alas. Käytön jälkeen avaa pöntön 

luukku kääntämällä käyttökytkintä vastapäivään. Voit 

huuhdella samalla painamalla käyttökytkintä alaspäin. Sulje 

luukku lopuksi kiertämällä käyttökytkintä myötäpäivään. 

WC:n tyhjentäminen: WC:n jätesäiliö (22 L) täyttyy yllättävän 

nopeasti ja se kannattaakin tyhjentää usein ja aina 

poistuttaessa leirintäalueelta. Käyttökytkimeen syttyy valo jos 

säiliö on täynnä. 

1) Kerro kanssamatkustajille aikeistasi (että vähän aikaa 

pitää pärjätä ilman vessaa). 

2) Avaa ulkoseinän huoltoluukku ja ota säiliö ulos. Etsi 

asianmukainen tyhjennyspaikka. 

3) Säiliöstä, käännä tyhjennysputki ulospäin, avaa korkki, 

paina toisella kädellä ilmaventtiiliä alas ja kaada sisältö 

ulos. 

4) Tyhjennyksen jälkeen huuhtele säiliö, täytä 3 litraa 

vettä säiliöön ja sulje korkki. Käännä tyhjennysputki 

takaisin perusasentoon. 

5) Työnnä säiliö takaisin paikoilleen ja katso että se 

lukittuu kunnolla. 

6) Heitä yksi AQUA KEM SACHETS –annospussi WC:n 

luukusta säiliöön. Sulje luukku. 

 

WC:n huuhteluveden täyttäminen: Huuhteluvesisäiliö (15 L) 

täytetään WC:n huoltoluukusta esiin kääntyvän täyttöaukon 

kautta. Näet säiliön veden pinnan samalla lasisesta 

mittaputkesta. 
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Vesihanat 

Varmista ennen käyttöä että raikasvesisäiliössä on vettä 

(vesisäiliö löytyy parisängyn alta). Kun avaat hanan, 12V 

vesipumppu käynnistyy mikrokytkimen tunnistamana ja 

pumppaa vettä säiliöstä. Pumppu sammuu kun hana 

sammutetaan. Sulje hana huolellisesti kokonaan ettei pumppu 

jää päälle. Jos tarvitset lämmintä vettä, laita lämminvesivaraaja 

(230V) päälle. Ks. kohta ”lämmin vesi”. 
 

Jätevesi (harmaa vesi) 

Leiriydyttyäsi aseta kaasupullokotelosta löytyvä 

harmaavesisäiliö vasemman renkaan edessä olevan jäteveden 

poistoputken alle. 

 

TV-antenni 
TV-antenni voidaan tarvittaessa nostaa ylös avaamalla kaapissa 

olevan antenniteleskoopin kiinnitysruuvi ja nostamalla antenni 

ylös. Yleensä tätä ei tarvita vaan TV näkyy hyvin vaikka antenni 

on ala-asennossaan. Jos TV ei näy, todennäköisesti joudut 

hakemaan kanavat uudelleen asennus-valikon kautta. 

 

Kaasupullon vaihtaminen 

1) Kierrä käytössä olevan kaasupullon sulkuventtiini 

(kierresuljin) täysin kiinni (kevyesti).  

2) Irrota kaasuletkun kierreliitin käsin kiertämällä (huom. 

vasenkätinen kierre). 

3) Kiinnitä kaasuletkun kierreliitin uuteen pulloon käsin 

kiertämällä. Älä käytä työkaluja. (Kiristämistä helpottaa 

kun käännät mukana paineensäädintä). 

4) Avaa pullon kierresuljin kiertämällä se kevyesti täysin 

auki. 

 

 


