
PIKAOHJEET RETKEILYAUTOON 

1. Ohjauspaneeli 

Ohjauspaneelista saa vesipumpun päälle (hanan 

kuva) ja valot syttymään (lampun kuva. 

Ohjauspaneelista näkee myös lämpötilan ja vesitankin täytön esim. 

66% (on riittävästi vettä). 

2. Jääkaappi 

Jääkaappi toimii akulla. Lataa sähkökaapelilla hupiakkua parin 

päivän välein. Jääkaappi laitetaan päälle kääntämällä mustaa nappia 

jääkaapissa vihanneslaatikon takana. 

3. Lämmitys 

Auton asuintila lämpiää polttoaine käyttöisellä Webasto 

ilmalämmittimellä. Lämmitin laitetaan päälle kääntämällä keittiön 

kaapin ulkoseinässä olevaa säädintä. Huom! Tehokas, älä laita liian 

kuumalle. 

4. Vesi ja Lämmin vesi 

Jotta vettä tulee hanasta tai wc huuhtelunapista on vesipumppu 

laitettava päälle. Paina reippaasti ohjauspaneelissa hanan kohdalta, 

syttyy keltainen valo kuvakkeeseen. 

Jotta lämmintä vettä voidaan käyttää, on vesitankissa/lämminvesi 

boilerissa oltava vettä. Voit täytettyäsi vesitankin tarkistaa, että 

boilerissa on vettä laittamalla keittiön hanan auki ja odottamalla 

että vesi tulee hanasta vaivatta. 

A. Avaa kaasupullon hana auki. B. Avaa punainen pikasulku 

(vasemmassa kaapissa takana) C. Poista auton kyljestä 

suojaluukku ( takaa katsottuna vasemmalla seinällä takana 

suorakaiteen muotoinen) D. Käynnistä boileri kääntämällä vipu 

(takaosassa takaa katsottuna vasemman laatikon kyljessä) liekin 

kohdalle ja odota n. 20 min että vesi lämpiää. E. Sammuta kytkin, 

sulje kaasuhanat ja laita aina ajon ajaksi suojaluukku paikoilleen. 

 

 



 

5. Kasetti wc 

Kasetti vessassa voi käydä pissalla. Jos teet isomman hädän on 

vuokralaisen pestävä vessan kasetti siihen soveltuvalla pesuaineella. 

Vessa toimii näin. 

A. Tee pisut. B. avaa huuhteluluukku pöntön edessä olevalla vivulla. 

C. Paina huuhtelunappia (vettä tulee vain jos vesipumppu on 

päällä). D. Sulje luukku. 

Vessan tyhjennys. 

A. Tarkista että huuhteluluukku on pöntössä kiinni. B. Mene ulos 

autosta ja avaa kasettivessan luukku (Kuskin puoli). C. Paina 

sinistä läpyskää ja vedä kasetti ulos. D. Tyhjennä 

tyhjennyspisteeseen tai vesivessaan kääntämällä kasetin päässä 

oleva torvi 90 astetta ja avaamalla korkki. E. Jos kasetissa pisut ei 

tarvitse pestä, voi huuhtaista vedellä halutessaan. Lisää kasettiin 

vessa-ainetta ½ dl ja vähän vettä. F. Työnnä kasetti paikoilleen, 

niin että se lukittuu. 

6. Tv ja antenni 

Antenni on antenni kaapissa (vessan vasemmanpuoleinen 

yläkaappi). Avaa ruuvi ja nosta antenni ylös, kiristä. MUISTA LASKEA 

ANTENNI ENNEN LIIKKEELLE LÄHTÖÄ. 

TV:n kaukosäädin on TV:n viereisessä kaapissa. Telkkariin on oma 

ohje. 

7. Sängyt 

Sängyt voi pitää ajon aikana ylhäällä tai laskea alas. Omat lakanat ja 

petivaatteet. 

8. Markiisi 

Autossa on markiisi. Se avataan omalla veivillä. Veivin paikka on 

markiisin vasemmassa reunassa. Veivaa markiisi ulos. Laske 

markiisin etureunasta jalat alas ja lukitse. Jaloissa on reiät 

telttakeppejä varten. Asenna kepit vasaran avulla. Lisää 

myrskyliinat. Myrskyliinan päässä on taivutettu metallilevy. Se 



asetetaan markiisin jalan yläpäässä olevaan aukkoon. Tukevat 

metallikepit upotetaan vasaralla sopivasti maahan ja myrskyliinan 

pää kiinnitetään niihin ja kiristetään. ÄLÄ KÄYTÄ MARKIISIA 

KOVALLA TUULELLA. 

9. Pyöräteline 

Autossa on pyöräteline takana. Aukaise teline iroittamalla liinat ja 

käännä vaakatasoon. Nosta pyörät kyytiin ja lukitse remmeillä 

pyörät ja rungot taitettavilla kahvoilla. 

10. Autossa on 6 vaihdetta eteen ja yksi taakse. Peruutusvaihde 

kytketään nostamalla vaihdekepin kaulus ylös ja kääntämällä keppiä 

vasemmalle ylös. Lähde aina liikkeelle ykkösvaihteella. Nosta kytkin 

kerralla rauhallisesti ylös. ÄLÄ LUISTATA KYTKINTÄ!. 

11. Auton valot ovat automaattisesti päällä. Käsijarru on kuskin 

vasemmalla puolella. ÄLÄ JÄTÄ JYRKKÄÄN mäkeen. Autoon 

tankataan DIESELIÄ. Tankkausluukku on kuskin oven takana ja 

aukeaa avaimella kiertämällä 90 astetta. Ilmastointi on päällä, kun 

oranssi valo palaa kytkimessä lämpötilan säätimien välissä.  

Peruutuskamera aktivoituu, kun peruutusvaihde kytketään.  

Ongelmatilanteissa soita 044 524 0017. Ongelmat mielellään 

iltayhdeksään mennessä. 

Palauta auto sisältä siivottuna, tankattuna ja vessa tyhjennettynä. 

kaasupullo pitää vaihtaa jos se tyhjenee. Vesitankkia ei tarvitse 

täyttää, ulkoa ei tarvitse pestä. 

TURVALLISTA MATKAA! 

 


