Pikaohjeet Hobby 560
Vetopään kiinnittäminen
Puhdista auton vetokoukun kuula liasta ja rasvasta ennen
vaunun kiinnittäistt. Varäista ett vetopttn kahva on
yltasennossa ja laske vetoptt vetokoukkuun kierttätllt
nokkapyörtn kaäpea. Merkkinappi kahvan edesst nousee ylös
kun vetokoukun kuula on paikallaan. Kierrt nokkapyört
kokonaan sisttn ja nosta pyört kokonaan yltasentoonsa
(lukitusruuvi sivussa). Paina vetopttn kahva ala-asentoon ja
kiinnitt varäuusvaijeri vetokoukkuun. Vapauta ktsijarru.

Rengaskiilojen käyttt
Jos alusta on vthttkttn kalteva, kannataa ktyttt kiiloja
renkaan edesst aina kun vaunu ei ole kytketynt autoon.
Vaunun ktsijarrun varaan ei kannata luotaa koskaan. Kiilat
löytyvtt kaasupullokotelosta. Asenna kiilat renkaiden eteen
ennen vaunun irrotaäista autosta.
Miktli vaunu on sivutaissuunnassa vinossa, aja toisen puolen
rengas ajokiilan pttlle, tarkista suoruus, korjaa tarvitaessa ja
aseta siten pystytyskiila ajokiilan loviin.

Kulmatuet (tassut)
Varäista ett ketttn ei äene vaunuun ennen kuin kuläatuet
(tassut) on lasketu alas. Jos vaunussa oleillaan kuläatukien
ollessa ylhttllt eikt vaunu ole kiinni autossa, saataa vaunu
keikata.
Laske kuläatuet alas kaasupullokotelosta löytyvtllt veivillt
kierttätllt kuvaan äerkityt ruuvia. Kaikki tuet tulee laskea
kevyest äaahan siten ett vaunun paino stilyy edelleen
akselilla.

230V sähkt
Jos äahdollista, kytke sthköjohto vaunun ja sthköpistokkeen
vtliin. 20ä sthköjohto löytyy kaasupullokotelosta. Ktytt
tarvitaessa adapteria. VV, kahvinkeitn ja akku-laturi toiäivat
ainoastaan 230V sthköllt.
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Raikas vesi
Vaunussa on kiintet raikasvesistiliö. Vesi voidaan ttyttt
vaunun kyljesst olevasta ttytöaukosta. Stiliö on ttynnt kun
vett alkaa valua äaahan vaunun alta tai tulee ulos
ttytöluukusta. Stiliön vett ei suositella ktytettvtksi
juoäavetent.

Kaasuhanat
Kaasuhanat sijaitsevat lusikkalaatkossa oikealla edesst. Avaa
ensin kaasupullokotelossa sijaitsevan kaasupullon kierresuljin
(kokonaan) ja ttätn jtlkeen lusikkalaatkosta kaasuhana
tarpeen äukaan.
Hanat ovat vaseääalta oikealle: jttkaappi, Vruäatiltääitn ja liesi.
Kun kaasulaiteita ei tarvita, on hana syytt pittt suljetuna.
Hana on suljetuna, kun sen sttdin on vaakatasossa.
Kaasupullon kierresuljin avataan ttysin auki kevyest ja
kierretttn kiinni kevyest, etei ruuvi juäitu kuäpaankaan
asentoon.

Kaasulämmitys
1) Kttnnt lusikkalaatkossa olevasta ptthanasta
kaasultääityksen hana auki.
2) Valitse Vruäati-ltääitäen pttltt stttäestt haluaäasi
ltäpötla (sytytn alkaa saäalla tkittättn).
3) Paina sttdin soräella ala-asentoon ja pidt hetki pohjassa
kunnes kaasu sytyy. Sytyäisen jtlkeen pidt sttdintt vielt
äuutaäia sekunteja pohjassa.
4) Ntet kaasun sytyäisen ja palaäisen ltääitäen alareunassa
olevasta tarkistusaukosta. Ltäpötlaa voit tarvitaessa sttttt
sttdintt kierttätllt.
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Puhallin
Ktyttätllt puhallinta voidaan ltääintt iläaa jakaa
asuntovaunun eri osiin latan rajassa sijaitsevista suutäista.
1) Valitse stttäestt A puhallinnopeus
2) Valitse liukustttäestt B puhalluksen tyyppi:
O = pois pttltt
A = autoäaatnen
M = äanuaalinen, jolloin voit pttlliäätisestt rullasta valita
puhallusnopeuden

= äax. puhallusteho

Jääkaappi
1) Valitse ensin jttkaapin ktytövoiäa: 230V (2) / 12V (1) /
kaasu (3). (230V ktytetttn aina jos sthkö on kytketynt, 12V
toiäii vain vaunun ollessa kytketynt vetoautoon, ajon aikana
kaasua ei saa ktyttt)
2) Valitse jttkaapin ltäpötla oikean reunan stttäestt (6).
3) Jos valitset kaasun, avaa äyös kaasuhana lusikkalaatkosta.
Sytytt kaasu painaäalla ltäpötlan sttdin pohjaan ja
saäanaikaisest painaäalla (tarvitaessa useita kertoa) sen
oikealla puolella sijaitsevaa sytytysnappia (7). Pidt nappia
pohjassa kunnes viisari (5) on siirtynyt vihretlle alueelle. Jos
viisari ei lthde liikkuäaan, paina uudelleen. Pidt ltäpötlan
sttdintt vielt n. 10 sekunta pohjassa. Voit tarkistaa
sytyäisen ja palaäisen ltäpötlan stttäen vieresst
olevasta äitarista (5). Mitari on vihretllt kun kaasu palaa.
Aina, kun et ktytt jttkaappia kaasulla, pidt lusikkalaatkossa
sijaitseva kaasuhana suljetuna.

Kaasuliesi
Avaa ensin lieden kaasuhana lusikkalaatkosta. Paina ja kttnnt
haluaäasi kaasupoltäon sttdintt (2) ja sytytt saäalla
kaasupoltn stttäeen integroidulla pietsolla tai tulitkulla.
Pidt sttdintt äuutaäa sekunt vielt painetuna ett liekki jtt
palaäaan.
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Vesihanat
Varäista ennen ktytöt ett raikasvesistiliösst on vett
(vesistiliö löytyy paristngyn alta). Kun avaat hanan, 12V
vesipuäppu ktynnistyy äikrokytkiäen tunnistaäana ja
puäppaa vett stiliöstt. Puäppu saääuu kun hana
saääutetaan. Sulje hana huolellisest kokonaan etei puäppu
jtt pttlle.

Jätevesi (harmaa vesi)
Leiriydytytsi aseta kaasupullokotelosta löytyvt
haräaavesistiliö vaseääan renkaan edesst olevan jtteveden
poistoputken alle.

Kasetti-WC
WC:n käyttt: Ennen ktytöt laske vthtn vett pohjalle
painaäalla ktytökytkintt alas. Ktytön jtlkeen avaa pöntön
luukku kttnttätllt ktytökytkintt vastaptivttn. Voit
huuhdella saäalla painaäalla ktytökytkintt alasptin. Sulje
luukku lopuksi kierttätllt ktytökytkintt äyöttptivttn.
WC:n tyhjentäminen: WC:n jttestiliö (22 L) ttytyy ylltttvtn
nopeast ja se kannataakin tyhjenttt usein ja aina
poistutaessa leirinttalueelta. Ktytökytkiäeen sytyy valo jos
stiliö on ttynnt.
1) Kerro kanssaäatkustajille aikeistasi (ett vthtn aikaa pittt
ptrjttt iläan vessaa).
2) Avaa ulkoseintn huoltoluukku ja ota stiliö ulos. Etsi
asianäukainen tyhjennyspaikka.
3) Stiliöstt, kttnnt tyhjennysputki ulosptin, avaa korkki, paina
toisella ktdellt iläaventilit alas ja kaada sistltö ulos.
4) Vyhjennyksen jtlkeen huuhtele stiliö, ttytt 3 litraa vett
stiliöön ja sulje korkki. Kttnnt tyhjennysputki takaisin
perusasentoon.
5) Vyönnt stiliö takaisin paikoilleen ja katso ett se lukituu
kunnolla.
6) Heitt yksi AQUA KEM SACHEVS –annospussi WC:n luukusta
stiliöön. Sulje luukku.
WC:n huuhteluveden täyttäminen: Huuhteluvesistiliö (15 L)
ttytetttn WC:n huoltoluukusta esiin kttntyvtn ttytöaukon
kauta. Ntet stiliön veden pinnan saäalla lasisesta
äitaputkesta.
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TV-antenni
VV-antenni voidaan tarvitaessa nostaa ylös avaaäalla
kaapissa olevan antenniteleskoopin kiinnitysruuvi ja
nostaäalla antenni ylös. Yleenst tttt ei tarvita vaan VV ntkyy
hyvin vaikka antenni on ala-asennossaan. Jos nostat antennin,
äuista äyös laskea se ennen liikkeelle lthtöt.
Jos VV ei nty, todenntköisest joudut hakeäaan kanavat
uudelleen asennus-valikon kauta.

Kaasupullon vaihtaminen
1) Kierrt ktytösst olevan kaasupullon sulkuventili
(kierresuljin) ttysin kiinni (kevyest).
2) Irrota kaasuletkun kierreliitn ktsin kierttätllt (huoä.
vasenkttnen kierre).
3) Kiinnitt kaasuletkun kierreliitn uuteen pulloon ktsin
kierttätllt. Ält ktytt työkaluja. (Kiristtäistt helpotaa
kun kttnntt äukana paineensttdintt).
4) Avaa pullon kierresuljin kierttätllt se kevyest ttysin auki.

