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PIKAOHJEET 

Ajokiilojen käyttö 

Jos alusta on kalteva, voidaan käyttää ajokiiloja renkaan alla. 

Muista laittaa aina vaihde sekä käsijarru päälle ettei auto lähde 

valumaan. 

 

230V sähkö 

Jos mahdollista, kytke sähköjohto auton ja sähköpistokkeen 

väliin. 25m sähköjohto löytyy tavaraluukusta. Käytä tarvittaessa 

adapteria. Vedenkeitin, kahvinkeitin ja akku-laturi toimivat 

ainoastaan 230V sähköllä. 

 

 

Raikas vesi 

Autossa on kiinteä raikasvesisäiliö. Vesi täytetään auton 

kyljessä olevasta täyttöaukosta, jossa lukee WASSER. 

Täyttömäärää voidaan seurata ulko-oven yläpuolella olevasta 

paneelista (keinukytkin). Säiliön vettä ei suositella käytettäväksi 

juomavetenä. 

 

Lämmitys ja lämmin vesi 
1) Valitse oikean puoleisesta kiekosta lämmönlähde. Ylhäältä alas: 2 

sähkövastusta (1800w), 1 sähkövastus (900w), pelkkä kaasu 

(keskellä), kaasu + 1 sähkövastus, kaasu + 2 sähkövastusta.  

2) Valitse vasemman puoleisesta kiekosta (ulompi) lämmitettävä 

kohde: Ylhäältä alas: Pelkkä vesi 60°, pelkkä vesi 40°, pois päältä 

(keskellä), pelkkä lämmitys, lämmitys ja lämmin vesi 60°. 

3) Säädä vasemmasta kiekosta (sisempi) haluttu lämpötila. 

Termostaatti huolehtii puhaltimen ja lämmönlähteen ohjauksista 

sekä kytkee kaasupolttimen / sähkövastuksen päälle tarvittaessa. 

Jos käytät kaasulämmitystä, muista avata kaasupullon hana 

sekä lämmityksen kaasuhana lusikkalaatikon yläpuolelta. 
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Ohjauspaneeli ja akut 12V 

12V jännite kytketään päälle asunto-osaan ohjauspaneelin 

vasemman reunan keinukytkimestä. 

Ohjauspaneelista voi tarkastaa myös akkujen (auton sekä 

asunto-osan) varaustilan sekä vesisäiliöiden täyttömäärän. 

Jos leiriydytään useampi päivä auton omalla akkuvirralla, 

saattaa akku käytöstä riippuen lopulta tyhjentyä. Tämä ei 

kuitenkaan vaikuta moottorin käynnistykseen, sillä 

matkailuautoissa on kaksi akkua: auton oma käynnistysakku 

moottorille sekä käyttöakku asuintilalle. Akkujännitteiden 

lukemat voi tarkastaa ohjauspaneelista asuinosan oven 

yläpuolella. Akut latautuvat sekä moottorin käydessä että 

verkkovirran ollessa kytkettynä. 

 

Kaasuhanat 

Kaasuhanat sijaitsevat lusikkalaatikon yläpuolella. Avaa ensin 

kaasupullokotelossa sijaitsevan kaasupullon kierresuljin 

(kokonaan) ja tämän jälkeen lusikkalaatikon yläpuolelta 

kaasuhana tarpeen mukaan. Hanat ovat vasemmalta oikealle:  

Lämmitin, jääkaappi, liesi. 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 juutu 

kumpaankaan asentoon. 

 

Jääkaappi 

1) Käynnistä jääkaappi painamalla virtapainiketta pitkään. 

(Kun jääkaappi on käynnissä, ohjauspaneeli saadaan 

näkyviin painamalla virtapainiketta lyhyesti.) 

2) Ohjauspaneelin kosketusnäytöstä voidaan valita 

käyttötapa: A (automaattinen energianlähteen valinta) 

/ 230V / 12V / kaasu. 

3) Jääkaappi sammuu painamalla virtapainiketta pitkään.  

Aina kun et käytä jääkaappia kaasulla, pidä jääkaapin 

kaasuhana suljettuna. 
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Kaasuliesi 

Avaa ensin lieden kaasuhana lusikkalaatikon yläpuolelta. 

Paina ja käännä haluamasi kaasupolttimon säädintä ja 

sytytä samalla kaasupoltin esim. tulitikulla. Pidä säädintä 

muutama sekunti vielä painettuna että liekki jää palamaan. 

 

Kasetti-WC 

WC:n käyttö: Ennen käyttöä laske vähän vettä pohjalle 

painamalla sinistä huuhtelunappia. Käytön jälkeen avaa pöntön 

luukku kääntämällä pöntön alareunassa olevaa harmaata vipua. 

Voit huuhdella samalla painamalla huuhtelunappia alaspäin. 

Sulje luukku lopuksi kääntämällä harmaata vipua. 

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

nopeasti ja se kannattaakin tyhjentää usein ja aina 

poistuttaessa leirintäalueelta. Käyttökytkimen viereen 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:ssä ei ole omaa vesisäiliötä vaan se ottaa huuhteluvetensä 

raikasvesisäiliöstä. 
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Vesihanat 

Varmista ennen käyttöä että raikasvesisäiliössä on vettä (veden 

tason voi testata ulko-oven yläpuolella olevan paneelin 

keinukytkimestä). 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, kytke veden lämmitys päälle. Ks. kohta 

lämmitys. 
 

Jätevesi (harmaa vesi) 
Harmaavesisäiliö (95L) sijaitsee auton alla. Harmaavesisäiliön 

vesimäärän voi tarkistaa ulko-oven yläpuolella sijaitsevan 

paneelin keinukytkimestä. Harmaavesisäiliö tyhjennetään 

kääntämällä vivulla (löytyy tavaraluukusta) auton alta 

kuljettajan puolelta kulmikasta tappia vastapäivään. Tyhjennä 

harmaavedet niille varattuun paikkaan leirintäalueella tai 

huoltoasemalla. Useimmiten päälle ajettava kaivo.  
 

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, kannattaa kokeilla hakea 

kanavat uudelleen TV:n asennus-valikon kautta. 

Antennin mastossa on merkit milloin antenni on 

kuljetusasennossaan alhaalla.  

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). 

Avaa pullon kierresuljin kiertämällä se kevyesti täysin auki. 
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5. istumapaikka 

Lisäistuin löytyy tavaratilasta. Istuin voidaan kiinnittää oven 

vieressä olevan penkin reunaan. 

1) Ota penkin pehmusteet pois. 

2) Laita lisäistuimen jalat putkiin ja kiristä mutterit 

3) Kiinnitä takaturvavyö apukuljettajan penkin juuren 

vastakappaleeseen. 
 

Lisämakuupaikka 

Pöytäryhmästä voidaan rakentaa lisämakuupaikka.  

1) Poista pehmusteet. 

2) Laske pöytä alas. 

3) Vedä sivupenkin etureuna ulos ja käännä sivupenkin 

vanerilevy auki.  

4) Asettele pehmusteet paikalleen. 

 

 

Tankkaaminen 

Tankkaa autoon vain Diesel-polttoainetta. Polttoaineen korkki 

löytyy kuljettavan oven vierestä luukun alta. Tankin on oltava 

täynnä autoa palautettaessa. 

 
 


