Pikaohjeet Adria Twin 640 SLB Supreme
Ajokiilojen käyttö
Retkeilyautolla kannattaa aina leiriytyä tasaiselle alueelle. Mikäli se
ei ole täysin mahdollista, autoa saa suoristettua ajokiilojen avulla
tietyissä rajoissa. Kun saat auton pyörän sopivaan kohtaa ajokiilaa,
vedä käsijarru päälle ja sammuta auto 1. vaihteen jäädessä päälle.

230V sähkö
Jos mahdollista, kytke sähköjohto auton ja sähköpisteen väliin. 20m
sähköjohto löytyy sängyn alta. Käytä tarvittaessa adapteria.
Kahvinkeitin ja leivänpaahdin toimivat ainoastaan 230V sähköllä.

Autossa on sekä ajoakku että asuintilan akku ja molemmat
latautuvat ajossa. Asuintilan akku latautuu lisäksi sähkövirralla.
Molemmille akuille on omat varaustilanäyttönsä näyttöpaneelissa
liukuoven yläpuolella. Auton asuintilan sähköt laitetaan päälle
painamalla paneelin rullasta. Tällöin rullan yläpuolelle syttyy kuvake.
Pyörittämällä rullaa vastapäivään saadaan akkujen varaustilat
näkyviin, molemmat erikseen.

Raikas vesi
Retkeilyautossa on kiinteä raikasvesisäiliö. Vesi täytetään auton
oikeassa kyljessä olevasta täyttöaukosta. Säiliö on täynnä kun vettä
alkaa valua maahan auton alta tai tulee ulos täyttöluukusta. Säiliön
vettä ei suositella käytettäväksi juomavetenä.

Vesisäiliön täyttöaste näkyy myös käyttöpaneelissa liukuoven
yläpuolella. Käännä rullaa myötäpäivään, kunnes valo näkyy ko.
kuvakkeessa. Täyttöaste näkyy prosentteina.
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Lämmitys
Auton asunto-osassa on Trumatic-lämmitys. Truma CP Pluslämmityspaneeli sijaitsee liukuoven yläpuolella. Rullan KOSKETUS
tarkoittaa kevyttä painallusta ja PAINAMINEN yli 3 sekunnin mittaista
painallusta.

•

Kytke näyttö päälle painamalla rullaa. Mikäli paneeli on jo
päällä ja stand-by tilassa, pelkkä kosketus riittää. (Huom!
Auton sähköt täytyy olla kytkettynä päälle näyttöpaanelista)

•

Lämmityspaneelin näyttöön ilmestyy asetustila. Ylin rivi on
tilarivi ja kertoo valitut säädöt. Seuraavalla rivillä
ensimmäinen symboli vilkkuu. Siirry symbolien välillä
kiertämällä rulla myötä- tai vastapäivään, silloin aina
valittavissa oleva symboli vilkkuu. Valitse haluttu symboli
koskettamalla rullaa. Pois valitusta symbolista pääsee
nuolinäppäimestä.

•

Asuntoauto- symbolista valitaan haluttu sisälämpötila. Kierrä
rullaa vasta- tai myötäpäivään. Kuittaa haluttu lämpötila
koskettamalla rullaa. Lämmitys ja valittu puhallusnopeus
kytkeytyvät silloin päälle. MUISTA AVATA KAASUPULLO.

•

Lämmitys sammutetaan kiertämällä rullasta vastapäivään,
kunnes ruutuun tulee OFF ja valitaan se koskettamalla
rullaa.

•

Lämpömittari- symbolista laitetaan vedenlämmitin päälle
valitsemalla haluttu veden lämpötila. (HUOM!
Raikasvesitankissa tulee tällöin olla vettä)
Vedenlämmityksen saa kytkettyä pois käytöstä valitsemalla
rullasta OFF-tila ja kuittaamalla se kosketuksella.

•

Kaasupullo- kuvasta valitaan joko kaasu, sähkö tai näiden
yhdistelmä. Sähkölämmitystä käytettäessä auton tulee olla
yhdistetty ns. maasähköön (230V).

•

Puhaltimen symbolista valitaan haluttu puhallinnopeus.
Nopeuksia lämmityksen ollessa päällä on kolme:
◦ ECO = alhainen puhallintaso (SUOSITUS)
◦ HIGH = korkea puhallintaso
◦ BOOST = nopea sisätilan lämmitys

•

Kun lämmitys ei ole päällä, puhallusta on mahdollista
käyttää valitsemalla puhallusvalikosta VENT. Puhallustaso
valitaan säätämällä valikosta 1-10.

Näyttö palautuu stand by- tilaan itsestään, kokonaan sammutettua
sen saa painamalla rullaa yli 3 sekuntia. Tällöin lämmitys,
mahdollinen puhallus ja vedenlämmitys sammuvat myös.
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Lattialämmitys
Auton asunto-osassa on maasähköllä (230V) toimiva lämmitys.
Lämmityssäädin sijaitsee istuinpenkin alla laatikossa. Istuintyynyn
alta löytyy kansi, jonka alta löytyy käytävän puoleiselta seinältä
musta 10x15cm kokoinen boksi. Sen yläosassa sijaitsee punainen
virta-nappula. Napsauta virta päälle ja lattia pysyy mukavan
lämpöisenä.

Jääkaappi
1) Kytke jääkaappiin virta painamalla virtakytkintä 2 sekuntia.
Jääkaappi saa virran asunto-osan 12 V:n akusta. 10 sekunnin jälkeen
lämpötila- asetusvalinta himmenee. Virtakytkimen vieressä sininen
valo ilmoittaa jääkaapin olevan silti toiminnassa. Virta sammutetaan
painamalla virtakytkintä 2 sekunnin ajan.

2) Valitse jäähdytystaso painamalla lämpötilan säätöpainiketta 1
sekunnin ajan. Valitse sitten haluamasi jäähdytystaso (1-5)
napauttamalla painiketta uudelleen.

3) Yötilan voit halutessasi valita painamalla yötilapainiketta. Tilan
ollessa valittuna painikkeen vieressä palaa sininen valo.
Käytä yötilaa ainoastaan sisälämpötilan ollessa alle 30 astetta.
Yötilassa melu ja sähkönkulutus on pienimillään.

Kaasuliesi
Avaa ensin kaasupullon venttiili. Paina ja käännä haluamasi
kaasupolttimon säädintä ja sytytä samalla liekki pietsolla tai
sytyttimellä.
Pidä säädintä muutama sekunti vielä painettuna että liekki jää
palamaan.

Pikaohjeet Adria Twin 640 SLB Supreme
Vesihanat
Varmista ennen käyttöä, että raikasvesisäiliössä on vettä. Vesisäiliö
löytyy sängyn alta oikealta sivustalta.
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.
Ethän kaada lavuaareihin kiehuvaa vettä, sillä viemärit eivät kestä
sitä! Vesi tulee aina ensin jäähdyttää.
Ellei pumppu käynnisty, pumppua ei ole kytketty virtaan
käyttöpaneelista. Virran saa kytkettyä päälle rullaamalla
käyttökytkintä oikealle, kunnes valot näkyvät raikasvesisäiliön
kohdalla ja painamalla kerran käyttökytkintä pohjaan. Tällöin
paneelin syttyy hanakuva. Nyt pumppu saa virtaa ja alkaa pumpata,
kun avaat hanan. Samalla tavoin virta kytketään pois pumpulta.

Jätevesi (harmaa vesi)
Auton kiinteän jätevesisäiliön täyttymisaste näkyy hallintapaneelissa
liukuoven yläpuolella. Käännä rullaa myötäpäivään, kunnes valo
syttyy jätevesisäiliön kuvakkeeseen. Täyttymisaste näkyy
prosentteina.
Jätevesisäiliö on eristetty ja siinä on 12V sähkölämmitin
sulanapitoon. Lämmitys aktivoidaan ohjauspaneelista kiertämällä
rullaa jätevesisäiliön kuvakkeeseen ja koskettamalla rullaa. Tällöin
kuvakkeen yläpuolella syttyy punainen valo. Nyt lämmitin kytkeytyy
automaattisesti päälle, kun lämpötila laskee alle +5C. KYTKE
LÄMMITIN POIS TOIMINNASTA, KUN SÄILIÖ ON TYHJENNETTY.
KÄYTTÖ TYHJÄNÄ VOI VAURIOITTAA LÄMMITINTÄ!
Jätevesisäiliö tyhjennetään auton alta vasemmalta puolelta
kääntämällä kahvaa vastapäivään pystytasoon. Tyhjennysputki
suljetaan kääntämällä kahvaa myötäpäivään, kunnes se on
vaakatasossa.

Kasetti-WC
WC:n käyttö:
1) Avaa wc:n luisti eli pohjaluukku kääntämällä allaskulhon alla
sijaitsevaa vipua vastapäivään.

2) Käytön jälkeen huuhtele allaskulho painamalla käyttökytkintä.
Sulje luisti lopuksi siirtämällä vipua myötäpäivään.
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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 vapauttamalla
lukitus. Lukitus vapautetaan nostamalla säiliön alapuolella
sijaitsevaa sinistä kahvaa. Etsi asianmukainen tyhjennyspaikka.
3) Käännä tyhjennysputki ulospäin, avaa korkki, paina toisella
kädellä ilmaventtiiliä alas ja kaada sisältö ulos.
4) Tyhjennyksen jälkeen huuhtele säiliö, täytä noin 1 litra vettä
säiliöön ja sulje korkki. Käännä tyhjennysputki takaisin
perusasentoon.
5) Työnnä säiliö takaisin paikoilleen ja katso että se lukittuu kunnolla
takaisin paikoilleen. Sininen kahva tulee loksahtaa valkoisen
ulokkeen taakse.
6) Avaa WC:n luisti ja heitä yksi AQUA KEM SACHETS –annospussi
WC:n säiliöön. Sulje luisti.

Kaasupullon vaihtaminen
1) Kaasupullot sijaitsevat sängyn alla vasemmalla puolella autoa.
2) Kierrä käytössä olevan kaasupullon sulkuventtiili kevyesti kiinni.
Kuten lähes kaikki maailman ruuvit, myös tämä ”ruuvi”
sulkeutuu myötäpäivään ja aukeaa vastapäivään.
3) Kierrä letkuliitin irti pullosta. Liitin on antikierteinen, se aukeaa
siis myötäpäivään.
4) Kiinnitä letkuliitin uuteen pulloon.
5) Avaa pullon sulkuventtiili kiertämällä se kevyesti täysin auki
vastapäivään.
Auton kaasujärjestelmään on asennettu Monocontrol cs
kaasunpaineen säädin. Säädin sisältää törmäysanturin sekä
letkunmurtumissuojan. Siksi pulloa vaihdettaessa tai pullon oltua
pitkään kiinni saattaa murtumissuoja estää kaasun virtauksen
putkiin. Tällöin kaasun virtaus tulee vapauttaa painamalla
kaasuletkussa pullon lähellä olevaa vihreää painiketta muutaman
sekunnin ajan.

Auton tankkaus
Auton polttoainesäiliön luukku sijaitsee auton vasemmalla puolella
heti kuljettajan oven takana. Auton polttoaineena käytetään
tavallista dieseliä, biopolttoaineita ei saa käyttää. Polttoainesäiliön
koko on 90L. Muistathan palauttaa auton tankki täyteen tankattuna!

