PIKAOHJEET

YLEISTÄ
Vaunussa ei saa oleilla ajon aikana. Maksiminopeusrajoitus on 80km/h.
Kun käytät kaasulaitteita, on kaasupullon hana ensin avattava ihan auki. Sen jälkeen on avattava vaunussa
oleva hana (punainen nuppi, jossa symboli). Vaunussa oleva hana voi olla lusikkalaatikossa tai sen alla,
jääkaapin alla, lämmityslaitteen vieressä, parisängyn alla. Kun lopetat kaasulaitteen käytön sulje ensin
laite, sitten vaunussa oleva hana ja viimeiseksi kierrä kaasupullon hana kiinni.
Ennen liikkeelle lähtöä huolehdi,
-

että kaikki ikkunat ovat kiinni ja lukittu (tuuletusasentoon ei saa jättää)
Kattoluukut ovat kiinni
Antennimasto on alhaalla
Sähkökaapeli on irrotettu
Kiilat ja jakkarat on mukana
Autossa on vetopeilit
Vaunu on kiinnitetty autoon asianmukaisesti
Käsijarru on pois päältä
Jalat on veivattu ylös
Jarruvaijeri on kiinni
Valot ja vilkut vaunussa toimii

VAHINGOT
Vaunuissa on vuokrakaskovakuutus. Vahingon sattuessa ilmoita heti vahingosta Anun Autoon. Teemme
yhdessä vahinkoilmoituksen. Omavastuu on merkitty vuokrasopimukseen. Vakuutusyhtiö on Pohjola.
Tarkista, että vaunussa on GREEN CARD, jos viet sen Pohjoismaihin.
Jos hukkaat tai rikot jonkun astian tai vaikka kahvinkeittimen, osa tilalle vastaava tuote. Normaali
kuluminen ei aiheuta toimenpiteitä.

LEIRIYTYMINEN
Parkkeeraa vaunu mahdollisimman tasaiselle alustalle.

-

Vedä käsijarru päälle
Ota muutama sentti eteenpäin, jotta vetopää venyy mittaansa (jos et näin tee voi irrottaessa
napsahtaa auton puskuriin)
Vie kiilat pyörien taakse tai eteen riippuen mihin alusta viettää
Aukaise nokkapyörän lukitus, pudota nokka pyörä alas ja lukitse
Veivaa nokkapyörää ylöspäin samalla kun nostat vetopään kahvaa
Vaunun irrottua laske nokkapyörää niin, että vaunu on vaaterissa
Veivaa jalat alas ja alle puupalikat
Kiinnitä sähkökaapeli vaunun pistokkeeseen ja verkkovirtapistokkeeseen
Sähkökaapelissa on adapteri normipistokkeeseen ja kolmivaihepistokkeeseen
Nyt vaunuun voi mennä sisälle ja laittaa esim. jääkaapin ja lämmityksen päälle

JÄÄKAAPPI
Käyttö sähköllä:
Varmista, että asuntovaunussa oleva sähkökaapeli on kunnolla kiinni vaunussa ja verkkovirtapistorasiassa.
-

Käännä jääkaapin kytkin verkkovirta -asentoon

Käyttö kaasulla:
-

Avaa kaasupullon hana ihan auki
Lukse vaunussa on lisäksi vihreä nappi, josta pitää myös painaa
Avaa kaasuhana vaunun sisältä (punainen nuppi, lumihiutale symboli)
Avaa jääkaapin ovi ja etsi sopiva asento, jotta näet pienen pyöreän silmän peräseinällä
Paina ja kierrä kaasukytkin ison liekin kohdalle, pidä painettuna ja paina piezo sytytintä (musta tai
harmaa nappi) useita kertoja
Kun jääkaappi syttyy, liekki leimahtaa ja sininen liekki jää palamaan silmään
Pidä vielä kaasu kytkin pohjassa hetken, jos päästät liian aikaisin, liekki sammuu ja toimenpide on
uusittava
Jos jääkaappia ei ole käytetty pitkään aikaan tai sitä on käytetty vain sähköllä tai vaunu on
vinossa voi sytyttäminen olla hankalaa ja viedä jopa 15 minuuttia eli älä heti hermostu vaan yritä
uudelleen ja pidä välillä vaikka taukoa (sama kuin autossa, voi saada liikaa kaasua ja tukehtuu)

KAASUHELLA
Vaunuissa on kaasulla toimivat hellat. Pyydettäessä saa pienen sähkölieden mukaan.
Kaasuhellan sytytys
-

Avaa kaasupullon hana
Avaa kaasulieden hana vaunusta (punainen nuppi, kattila symboli)
Väännä ja paina kaasulieden kytkintä ison liekin kohdalle ja pidä painettuna, sytytä
irtosytyttimellä tai tulitikuilla
Pidä kytkin hetken painettuna, että liekki jää palamaan sinisenä
Toista sytytys, jos liekki sammuu
Helloissa on liekkivahti (pieni metallitikku pystyssä) se joskus reagoi herkästi ja sammuttaa liekin
turhaan
Säädä liekkiä kytkimestä sopivaan asentoon

-

Kaasuhellaa käytettäessä huomioi hapen saanti, älä käytä hellaa lämmitykseen
Sammuta hella heti käytön jälkeen ja sulje kaasuhanat

LÄMMITYS
Vaunuissa on kaasutoimiset Trumaticin ilmapuhalluslämmityslaitteet (poissulkien Super Sprite). Starlett
vaunussa on lisäksi sähkövastus sähköllä lämmitystä varten. Pienen sähköpuhaltimen saa myös
pyydettäessä mukaan.
Lämmityksen kytkeminen päälle
-

Avaa kaasupullon hana
Avaa vaunussa kaasuhana (punainen nuppi, symbolissa isokattila, josta lähtee torvi)
Paina, käännä ja pidä pohjassa kytkintä lämmityslaitteen päällä (Lukse ja Starlett) ja sammalla
paina piezo kytkintä useita kertoja, kuuluu humahdus ja laite syttyy
Pidä kykin pohjassa hetken, laitteessa on pieni silmä josta voit tarkistaa, että liekki palaa
Poksi vaunussa käännä lämmityslaitteen kytkin päälle haluttuun asentoon, laite syttyy
automaattisesti (toki hanat pitää olla auki)
Super Sprite (ohjeet kaasulämmityksen käyttöön vaunussa)

TV JA RADIO
Starlett vaunussa ja Super Sprite vaunussa on tv ja radio. Jotta tv näkyisi on antennimasto oltava ylhäällä
ja vaunun sellaisessa paikassa, että on näkyvyysalueella.

WC
Starlett, Lukse ja Poksi vaunuissa on kasetti wc, Super Spritessa portapotta.
Kasetti wc:n käyttö
-

Tee tarpeesi
Avaa luukku ja paina huuhtelunappia
Sulje luukku

Tyhjennys
-

Avaa luukku avaimella vaunun ulkopuolelta
Paina kasetin kahvassa olevaa lukitusta ja vedä kasetti ulos
Huomioi että vaunun sisällä vessan luukku on oltava kiinni, jotta kasetin saa ulos
Vedä tai kanna tyhjennyspaikalle
Käännä päässä oleva torvi ylöspäin ja avaa kansi
Tyhjennä esim. pönttöön, voi painaa keltaista nappia, helpottaa tyhjennystä, kun saa ilmaa
Huuhtele tarvittaessa
Lorauta kemssa-ainetta vajaa puolidesiä pohjalle ja loraus vettä perään
Sulje torven kansi ja käännä alas
Työnnä kasetti paikoilleen ja sulje luukku

Portapotan tyhjennys tapahtuu samaan tyyliin. Kasetti on kiinni Portapotan pohjassa. Huomioi tässäkin,
että luukku on kiinni ennen kuin irrotat likasäiliön! Myös portapotan likasäiliöön lisätään kemssa-ainetta.

Portapottaan pitää lisäksi lisätä huuhteluvesi esim. kastelukannulla. Avaa valkoinen korkki ja lisää vesi +
loraus kemssa ainetta.

NUKKUMINEN
Vaunuissa on sekä valmiina sänkyjä, että ruokailuryhmiä, joista saa pöydän laskemalla alas pedattua
sängyn.
Kun pöytä on irrotettu kääntämällä pöytälevyä ylöspäin ja varovasti nostettu urasta (Poksissa on myös
lukitusnapit), käännetään jalka pöytälevyn alle (avaa lukitus) ja lasketaan levy lepäämään
istuinlaatikoiden väliin. Patjoista kasataan mahdollisimman tasainen peti.
Lukse vaunussa on lisäksi lapselle yläkaapista avautuva sänky.

AKKU
Vaunun akkua ei saa tyhjentää. Tyhjä akku ei ota enää latausta vastaan. Vaunun akku pitäisi saada välillä
verkkovirtaan lataukseen. Jos tämä ei ole mahdollista säästä akkua sammuttamalla valot, kun et tarvitse.
älä käytä jääkaappia akulla. Jos valot alkavat himmetä on akku tyhjenemässä. osassa vaunuista on
akkuvahdit.

LIIKKEELLE LÄHTÖ
Ennen liikkeelle lähtöä huolehti,
-

että kaikki ikkunat ovat kiinni ja lukittu (tuuletusasentoon ei saa jättää)
Kattoluukut ovat kiinni
Antennimasto on alhaalla
Sähkökaapeli on irrotettu
Kaasuhanat ovat kiinni
Jääkaappia saa käyttää kaasulla ajon aikana, mutta ilmavirta saattaa sammuttaa sen
Jääkaapin voi ajon ajaksi kääntää akulle, mutta on huomioitava, että vaunun akku ei uudemmissa
vaunuissa lataudu autosta

Vaunun kiinnitys autoon
-

Pidä kiilat paikoillaan pyörien takana ja käsijarru päällä
Veivaa jalat ylös
kun jalat ovat ylhäällä ja vaunu ei ole kiinni autossa ÄLÄ MENE VAUNUUN SISÄLLE
Veivaa nokkapyörää ylös sen verran, että auton koukku mahtuu vetoaisan alle
Peruuta auto, koukun tulee olla vetoaisan alla niin, että nokkapyörää laskemalla aisa laskeutuu
koukun päälle
Veivaa nokkapyörä alas ja samalla pidä vetopään kahva ylhäällä
Vaunun vetopää lukittuu koukkuun, kun kahva laskeutuu ala-asentoon (osassa vaunuja myös osoitin
näyttää vihreää tai punainen nappi napsahtaa ulos
Veivaa nokkapyörää vielä, kunnes pyörä asettuu pystytangossa olevaan uraan
Avaa nokkapyörän lukitus ja nosta se niin ylös kuin mahdollista ja lukitse hyvin
Kiinnitä sähkökaapeli auton pistokkeeseen (käytä tarvittaessa adapteria), katso ettei kaapeli roiku
liian alhaalla ja viistä maata
Kiinnitä jarruvaijeri
Huolehti, että auton käsijarru on päällä

-

Irrota vaunun käsijarru
Tarkista, että valot ja vilkut vaunussa toimii
Lähde liikkeelle rauhallisesti

TURVALLISTA MATKAA!

