VAUNUILIJAN MUISTILISTA
Vaunun irrottaminen autosta ja leiriytyminen:
1. Aja vaunu mahdollisimman tasaiselle ja suoralle alustalle.
2. Sijoita pyöräkiilat renkaiden eteen tai taakse jos maa on vähänkin kalteva. Kiilat löytyvät
kaasupullokotelosta.
3. Vedä asuntovaunun käsijarru päälle.
4. Irrota vaunu vetokoukusta: Laske nokkapyörä kiinnitysruuvista lähelle maata (n. 5 cm), nosta
kahva(t) yläasentoon ja veivaa nokkapyörää säätöveivistä alaspäin kunnes vaunu irtoaa
vetokoukusta. Pidä pientä kahvaa yläasennossa noston ajan (mallit joissa kaksi kahvaa, AL-KO).
5. Irrota vaunun jarruvaijeri ja sähköpistoke vetokoukusta.
6. Säädä nokkapyörällä vaunu suoraan. (Jätä vähän vinoon että sadevesi valuu katolta pois).
7. Laske vaunun tassut (kulmatuet) alas kaasupullokotelosta löytyvällä veivillä. Kaikki tuet tulee laskea
kevyesti maahan siten että vaunun paino säilyy edelleen akselilla.
8. Sijoita kaasupullokotelosta löytyvä harmaavesisäiliö poistoputken alle.
9. Kytke sähköjohto vaunun ja sähköpistokkeen väliin (jos sähköä saatavilla). 25m sähköjohto löytyy
kaasupullokotelosta. Käytä tarvittaessa adapteria.
10. Kytke jääkaappi kaasulta (matka-asento) verkkovirralle 230V (jos sähkö käytettävissä).
11. Kytke sähkölämmitys 1000 tai 2000W päälle (tai kaasu) ja säädä sopiva puhallusvoimakkuus.
Termostaatin asento 7 on aika sopiva.
12. Kytke tarvittaessa lämmin vesi päälle (vain verkkovirralla). Varmista että varaajassa on vettä
laskemalla lämmintä vettä hanasta!
13. (Laske markiisi tai rakenna etuteltta halutessasi.)
14. Avaa jääkaappi ja kaiva grillitarvikkeet esille, aloita nautiskelu.

Huom. Vaunu on syytä irrottaa auton vetokoukusta aina leiriydyttäessä!

www.asuntovaunuvuokraus.fi

Leirin purkaminen ja vaunun kiinnittäminen autoon
1. Pakkaa tavarat autoon / vaunuun. Kuljeta mahdollisimman paljon matkatavaroita auton
peräkontissa parhaan painojakauman saavuttamiseksi.
2. (Pura etuteltta tai markiisi).
3. Kytke lämmin vesi pois päältä.
4. Kytke sähkölämmitys (tai kaasulämmitys) pois päältä.
5. Kytke jääkaappi kaasulle ja sytytä (ks. ohje).
6. Irrota sähköjohto ja kerää kiepille. Laita sähköjohto kaasupullokoteloon.
7. Varmista että ketään ei ole vaunussa ja nosta tassut (kulmatuet) veivillä ylös.
8. Nosta nokkapyörällä vaunun keulaa ylös siten että auton vetokoukku mahtuu menemään vaunun
vetopään alle.
9. Peruuta autoa siten että koukku on vaunun vetopään kuulapesän alapuolella. Tähän kannattaa
pyytää apukuljettajaa viittomaan suuntamerkkejä.
10. Varmista että vaunun vetopään kahva(t) ovat yläasennossa ja laske vaunun keulaa veivaamalla
nokkapyörää sisään kunnes kahva lukittuu kuulaan. Merkkinappi nousee samalla ylös. Käännä
kitkavetopään kahva ala-asentoon.
11. Veivaa nokkapyörä kokonaan sisään ja nosta yläasentoon ja kiristä lukitusruuvi.
12. Kytke jarruvaijeri ja sähköpistoke vetokoukkuun.
13. Ota vaunun käsijarru pois päältä.
14. Poista pyöräkiilat ja harmaavesisäiliö (tyhjennä) ja pistä vaunun kaasupullokoteloon.
15. Tarkista että kaikki ikkunat, ovet ja luukut on suljettu ja että antenni on laskettu ala-asentoon.
16. Tarkista että vaunun valot ja vilkut toimivat.
17. Katso että kaikki tavarat ja varusteet ovat kyydissä ja suuntaa iloisin mielin kohti seuraavaa
kohdetta. Osta kyytiläisille virvokkeita automatkan ajaksi.

Yleisiä muistettavia huoltotoimia






WC kannattaa tyhjentää aina ennen leirintäalueelta poistumista. Täyttymisen osoittava mittari
siirtyy punaiselle / varoitusvalo syttyy vasta lopussa kun säiliö on jo melkein täysi. Leirintäalueilla on
yleensä hyvät tilat kemiallisen WC:n tyhjennykseen ja huuhteluun. Lisää tyhjään säiliöön n. 3 litraa
vettä ja 1 pussillinen WC-ainetta.
Seuraa ja tyhjennä harmaavesisäiliö tarvittaessa ja aina leirintäalueelta poistuttaessa.
Täytä WC:n huuhteluvesisäiliö tarvittaessa.
Täytä raikasvesisäiliö tarvittaessa.

KATSO MYÖS VAUNUKOHTAISET PIKAOHJEET.
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