
Pikaohjeet Adria Twin 600Spt Family

Ajokiilojen käyttö 
Retkeilyautolla kannataa aina leiriytyä tasaiselle alueelle. 
Mikäli se ei ole täysin mahdollista, autoa saa suoristetua 
ajokiilojen avulla tetyissä rajoissa.  Kun saat auton pyörän 
sopivaan kohtaa ajokiilaa, aseta pysäytyskiila loveen.

Muista aina leiriytyessä auton sammutetuasi jätää ä. vaihde 
päälle ja vetää käsijarrun niin tukalle kuin saa. 

230V sähkö 
Jos mahdollista, kytke sähköjohto auton ja sähköpisteen väliin. 
20m sähköjohto löytyy alasängyn alta.  Käytä tarvitaessa 
adapteria.  Kahvinkeitn ja leivänpaahdin toimivat ainoastaan 
230V sähköllä. 

Autossa on sekä ajoakku etä asuintlan akku ja molemmat 
latautuvat sekä ajossa etä sähkövirralla. 

Molemmille akuille on omat varaustlanäytönsä 
näytöpaneelissa liukuoven yläpuolella. Auton asuintlan sähköt 
laitetaan päälle painamalla paneelin rullasta. Tällöin rullan 
yläpuolelle sytyy kuvake. Pyöritämällä rullaa vastapäivään 
saadaan akkujen varaustlat näkyviin, molemmat erikseen. 

Raikas vesi 
Retkeilyautossa on kiinteä raikasvesisäiliö. Vesi täytetään auton 
oikeassa kyljessä olevasta täytöaukosta. Säiliö on täynnä kun 
vetä alkaa valua maahan auton alta tai tulee ulos 
täytöluukusta. Säiliön vetä ei suositella käytetäväksi 
juomavetenä. 
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Kaasuhana 

Lämmitys 

Auton asunto-osassa on Webasto-lämmitys. Lämmityspaneeli 
siljaitsee liukuoven yläpuolella.  Kun lämmitys on pois päältä, 
säädin on nolla-asennossa. 

Laita lämmitys päälle kiertämällä säädintä myötäpäivään. 
Tällöin säätmeen sytyy vihreä nuoli.  Lämmityksen taso 
säädetään kiertämällä säädintä sopivaan kohtaan punaisella 
asteikolla.

Jääkaappi 
ä)  Kytke jääkaappiin virta painamalla virtakytkintä 2 sekunta. 
Jääkaappi saa virran asunto-osan ä2 V:n akusta. ä0 sekunnin 
jälkeen lämpötla- asetusvalinta himmenee. Virtakytkimen 
vieressä sininen valo ilmoitaa jääkaapin olevan silt 
toiminnassa. Virta sammutetaan painamalla virtakytkintä 2 
sekunnin ajan.

2) Valitse jäähdytystaso painamalla lämpötlan 
säätöpainiketa ä sekunnin ajan. Valitse siten haluamasi 
jäähdytystaso (ä-5) napautamalla painiketa uudelleen.

3) Yötlan voit halutessasi valita painamalla yötlapainiketa. 
Tilan ollessa valituna painikkeen vieressä palaa sininen valo.
 Käytä yötlaa ainoastaan sisälämpötlan ollessa alle 30 asteta.
Yötlassa melu ja sähkönkulutus on pienimillään. 

Lieden kaasuhana sijaitsee kaapissa lavuaarin alapuolella. 
Avaa ensin kaasupullokotelossa sijaitsevan kaasupullon 
kierresuljin (kokonaan) ja tämän jälkeen kaapista kaasuhana 
tarpeen mukaan. 

 Kaasupullon kierresuljin avataan täysin auki kevyest ja 
kierretään kiinni kevyest, etei ruuvi jumitu kumpaankaan 
asentoon.  Kaasupullokotelo sijaitsee sängyn alla, auton 
vasemmalla puolella.

 Kun lietä ei käytetä, on hana syytä pitää suljetuna. Hana on 
suljetuna, kun sen säädin on vaakatasossa. 
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Kaasuliesi 
Avaa ensin lieden kaasuhana lavuaarin alta kaapista. Paina ja 
käännä haluamasi kaasupoltmon säädintä ja sytytä samalla 
kaasupoltn säätmeen pietsolla tai tulitkulla.

Pidä säädintä muutama sekunt vielä painetuna etä liekki jää 
palamaan. 

Vesihanat 
Varmista ennen käytöä, etä raikasvesisäiliössä on vetä. 
Vesisäiliö löytyy sängyn alta oikealta sivustalta.  Kun avaat 
hanan, ä2V vesipumppu käynnistyy mikrokytkimen 
tunnistamana ja pumppaa vetä säiliöstä. Pumppu sammuu kun
hana sammutetaan. Sulje hana huolellisest kokonaan etei 
pumppu jää päälle. 

Vesisäiliön täytöaste näkyy myös käytöpaneelissa liukuoven
yläpuolella.  Käännä rullaa myötäpäivään, kunnes valo sytyy 
vesihana- kuvakkeeseen. Täytöaste näkyy prosenteina.

Jätevesi (harmaa vesi) 
Retkeilyautossa on kiinteä jätevesisäiliö. Säiliön täytymisaste 
näkyy hallintapaneelissa liukuoven yläpuolella.   Käännä rullaa 
myötäpäivään, kunnes valo sytyy jätevesisäiliön 
kuvakkeeseen. Täytymisaste näkyy prosenteina.

Jätevesisäiliö tyhjennetään auton alta vasemmalta puolelta 
kääntämällä kahva vaakatasoon.  
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Kasetti-WC 
WC:n käyttö: 

ä) Ennen käytöä laske vähän vetä pohjalle painamalla 
käytökytkintä seinässä. 

2)  Käytön jälkeen avaa WC:n luist kääntämällä pöntön alla 
sijaitsevaa vipua ( ->)vastapäivään. Voit huuhdella samalla 
painamalla käytökytkintä. Sulje luist lopuksi kiertämällä vipua
myötäpäivään. 

WC:n tyhjentäminen: WC:n jätesäiliö (22 L) täytyy yllätävän 
nopeast ja se kannataakin tyhjentää usein ja aina 
poistutaessa leirintäalueelta.  Käytökytkimeen sytyy valo jos 
säiliö on täynnä. 

ä)  Kerro kanssamatkustajille aikeistasi (etä vähän aikaa pitää 
pärjätä ilman vessaa). 
2) Avaa ulkoseinän huoltoluukku ja ota säiliö ulos 
vapautamalla lukitus. Lukitus vapautetaan nostamalla säiliön 
alapuolella sijaitsevaa sinistä kahvaa. Etsi asianmukainen 
tyhjennyspaikka. 
3)  Käännä tyhjennysputki ulospäin, avaa korkki, paina toisella 
kädellä ilmaventiliä (->) alas ja kaada sisältö ulos. 
4) Tyhjennyksen jälkeen huuhtele säiliö, täytä 3 litraa vetä 
säiliöön ja sulje korkki.  Käännä tyhjennysputki takaisin 
perusasentoon. 
5) Työnnä säiliö takaisin paikoilleen ja katso etä se lukituu 
kunnolla takaisin paikoilleen. Sininen kahva tulee loksahtaa 
valkoisen ulokkeen taakse.
6) Avaa WC:n luist ja heitä yksi AQUA  KEM SACHETS –
annospussi WC:n säiliöön. Sulje luist. 

WC:n huuhteluveden täyttäminen: 
Tässä autossa wc:n huuhteluvesisäiliötä ei tarvitse erikseen 
täytää, vaan se otaa tarvitsemansa huuhteluveden 
päävesisäiliöstä. 
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Kaasupullon vaihtaminen 

ä)  Kaasupullot sijaitsevat sängyn alla vasemmalla puolella 
autoa. 

2)  Kierrä käytössä olevan kaasupullon sulkuventili 
(kierresuljin) täysin kiinni (kevyest). 

3) Vapauta painoventili pullosta nostamalla lukitusrengasta.
 

4)  Kiinnitä painoventili uuteen pulloon. Ventiili on 
tarpeeksi syvällä vasta, kun lukitusrengas painuu alas.

5) Avaa pullon kierresuljin kiertämällä se kevyest täysin auki.

Auton tankkaus 

Sammuta auto ja asunto-osan lämmitys tankkauksen ajaksi!

Auton poltoainesäiliön luukku sijaitsee auton vasemmalla 
puolella het kuljetajan oven takana. Auton poltoaineena 
käytetään tavallista dieseliä, biopoltoaineita ei saa käytää.  
Poltoainesäiliön koko on ä20L. 

Muistathan palautaa auton tankki täyteen tankatuna. 


