FENDT-VAUNUN KÄYTTÖOHJEET
Sisällysluettelo
Vaunussa on ohjekirjapussi, jossa valmistajien käyttöohjeet. Nämä ovat Porvoon vuokravaunun tekemät yhdistetyt
pikaohjeet. Nämä pikaohjeet ovat vain muistutukseksi, joten tutustu myös varsinaisiin käyttöohjeisiin, jotka ovat
vaunussa sinisessä pussissa.
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2.

Vaunun käyttöohjeet, Fendt

Liikkeellelähtö
Laita aina ensimmäiseksi käsijarru päälle. Seuraavaksi nosta kitkavetopään kahva ylös, avaa ja poista aisan turvalukko.

Nosta vaunun nurkissa olevat kulmatuet kammella yläasentoon. Kampi on etuluukun katossa. Irrota sähköjohto vaunusta.
Kulmatuet 4kpl

Poista pyöräkiilat

Kampi

Pyöräkiilat etuluukussa

3 .Peruuta auto tai aja moverilla vaunu koukun lähelle. Nosta vetopää korkeammalle kuin vetokoukku nokkapyörän
nostimella ja siirrä vetopää koukun yläpuolelle. Laske vetopää koukkuun laskemalla nokkapyörän nostimesta, kunnes se
lukittuu vetokoukkuun. Varmista, että kahvan etupuolella näkyy vihreä merkki, jolloin kiinnitys on oikein.

Kiinnitä aisalukko paikalleen ja laske kitkavetopään kahva alas siten, että nuoli on numeron 2 kohdalla. Nosta nokkapyörä
veivillä ylös. Löysää nokkapyöränputki punaisesta vivusta ja vedä nokkapyöränputkesta putki ylös kuvassa näkyvään asentoon.
Lopuksi kiristä punaisesta vivusta putki yläasentoon.

Huomautus. Fendt-vaunun suurin sallittu aisapaino on 100kg.. Vaunussa on nokkapyörän putken yläpäässä aisapaino- vaaka,
joka antaa summittaisen aisapainon. Vaunu vuokravarusteilla lastattuna on suositeltavassa aisapainossa. Lastattaessa
tavaroita vaunuun, sijoita painavimmat tavarat akselin kohdalle lattialle. Huolehdi, että vaunu ei tule lastattua
takapainoiseksi. Se vaikuttaa vaunun heilumiseen ja tekee ajamisesta turvatonta. Jotta aisapaino saadaan mitattua, niin
vetoaisan tulee olla vaakasuorassa.

4. Seuraavaksi kiinnitä vaunun sähköjohto autoon ja kiinnitä jarruvaijeri. Vaunun autoon kiinnitettävä sähköjohto on 13napainen. Jos autossasi on 7-napainen pistoke, niin käytä adapteria.

Tarkista vielä ennen liikkeelle lähtöä: että moverin rullat ovat irti renkaista, kulmatuet on nostettu, verkkovirtasähköjohto on
irti, kaapien ovet kiinni, tavarat sisällä paikoillaan ja kaasu suljettu. Turvalukkoa tulee käyttää myös, kun on vaunu kytkettynä
autoon, jotta vaunua ei varasteta pysäköinnin yhteydessä.
Pysäköinti paikalleen
Tarkista, että alue on tasainen vaunun leveyssuunnassa, pituussuunnassa vaunua voidaan oikaista nokkapyörännostimella.
Ennen kuin irrotat vaunun autosta laita, käsijarru päälle. Nosta kitkavetopään kahva ylös. Laske nokkapyörä alas löysäämällä
punaisesta vivusta, jolloin nokkapyöränputki laskeutuu maahan. Sen jälkeen kiristä nokkapyöränputki punaisesta vivusta ja
seuraavaksi veivaa nokkapyörännostimella vetopää ylös ja nosta samalla vetopään lukituksen kahvaa ylös. Näin vaunu irtoaa
autosta. Varmista, että käsijarru on päällä.
Vetopään lukituksen kahva

Kun vaunu on paikallaan, voit oikaista vaunun vaakatasoon nokkapyörän nostimella. Aseta pyöräkiilat pyörien alla ja veivaa
kulmatuet alas. Älä nouse vaunuun, ennen kuin kulmatuet on laskettu. Ota rappunen etuluukusta ja nouse vaunuun.

5. Sähkö
Vaunussa on verkkovirtajärjestelmä ja akku-12v, joka toimii moverin, valojen ja tv kanssa. Vesi- ja sähkölämmitys vaativat
verkkovirtaa toimiakseen. Kaasulämmitys toimii itsenäisesti kaasulla.
Vaunun ajovalot toimivat auton 7-napaisella pistokkeella, mutta se ei lataa vaunun akkua. Jos autossasi on 13-napainen pistoke,
niin autosi lataa vaunun akkua myös ajon aikana.
Vaunun liittäminen verkkovirtaan: vaunussa on mukana 10m jatkojohto 3-napaiseen pistorasiaan ja siihen adapteri normaaliin 2napaiseen pistorasiaan, jotta saat sähköä kaikilla leirintäalueilla. Vaunu toimii itsenäisesti akun keston mukaan ja sen voi liittää
verkkovirtaan, jos sitä on saatavissa. Ilman verkkovirtaa vesi- ja sähkölämmitys eivät toimi.
Vaunun liittäminen verkkovirtaan, kytke johto verkkovirtapistokkeeseen ja vaunun kyljessä olevaan pistokkeeseen. Kytke virta
vaatekaapin pääkytkimestä. Kytke 12v- järjestelmä oven vasemmalla puolella olevasta kytkimestä, jolloin kytkimeen syttyy valo.
Näet akun varaustilanteen painamalla 12v-kytkimen alapuolella olevasta kytkimestä. Vedenlämmittimen kytkin löytyy
käsienpesualtaan alapuolisesta hyllyköstä. Kun valo palaa, on vedenlämmitin päällä. Älä pidä lämmitintä päällä, jos vesi on loppu.
Verkkovirta

Pääkytkin

6. Lämmitys
Vaunussa on lattialämmitys sekä kaasu- ja sähkökeskuslämmitys.
Lattialämmitys kytkeytyy päälle keittiön viereisen sohvan alapuolelta.
Sähkökeskuslämmitys kytkeytyy päälle ulko-oven vasemmalla puolella olevasta kytkimestä. Voit säätää sähkölämmityksen
tehon: 500w, 1000w tai 2000w. Sähkölämmitystä ja kaasulämmitystä voi käyttää yhtä aikaa. Sähkökytkin on kaksitoiminen,
alemmasta säädetään teho ja ylemmästä säädetään termostaatti. Vaunussa voi käyttää molempia lämmitystapoja yhtä aikaa, mutta
se ei ole suositeltavaa jatkuvassa käytössä, sillä molemmissa käyttötavoissa on oma termostaatti. Voit käyttää molempia yhtä
aikaa, kun lämmität vaunun kylmästä lämpimään. Vaunun lämmittyä valitset niistä toisen. Voit myös käyttää yöllä
sähkölämmitystä kaasun loppumisen varalta. Tällöin säädä sähkölämmityksen termostaatti pienemmälle kuin kaasun, jolloin se
lähtee päälle, jos kaasu pääsee loppumaan yöllä. Yleisesti kaasulla on edullisempaa lämmittää vaunu.

Kaasulämmitys
Avaa kaasupullo, joka on etuluukussa kiertämällä venttiilistä loppuun saakka myötäpäivään. Avaa tiskipöydän alla oleva
aterinlaatikko ja käännä lämmityksen kaasuvipu kaasutukista pystyasentoon. Käännä lämmittimen yläpuolella (vasemmalla)
oleva kytkin asentoon kolme ja paina kytkintä alas 10sek. Kuulet painettaessa ”tikitystä” (sytytin) ja humahduksen, kun vapautat
kytkimen. Tarkista hetken kuluttua, että näkyykö tarkistusluukussa tuli. TÄRKEÄÄ! Jos lämmitin ei ole syttynyt, odota 3min., ja
tuuleta vaunua avaamalla ovi ja yritä sitten uudestaan. Jos et kuule tikitystä voi sytyttimen paristo olla lopussa. Tällöin vaihda
sytyttimen AA-paristo. Vaunussa pitäisi olla varaparistoja keittiön viereisessä yläkaapistossa. Vaihda paristo kuva.
Keskuslämmitys (oikean puoleinen kytkin)
Kytkin on kaksitoiminen: asento 0, puhallin pois päältä, asento A, automaatti säätää puhalluksen automaattisesti, asento M,
manuaali, josta voi säätää numerokytkimestä halutun puhallintehon ja asento siipikuvake, täysiteho puhallin toimii, täydellä
teholla.

7.

Kaasupullo

Puhallin

Kaasutukki

Etupelti

Kaasulämmityksen kytkin ja termostaatti

AA-paristo

Paristoa vaihdettaessa on avattava lämmittimen etupelti. Paina kummaltakin puolelta vipua ulospäin kuva. Kun etupelti on
poistettu, näet oikealla alakulmassa olevan paristokotelon kuva. Vaihda paristo ja laita etupelti kiinni. Tarkemmat ohjeet
sijaitsevat sinisessä käyttöohjepussissa keittiön viereisessä yläkaapissa.
Kaasulämmitin sammutetaan vasemmasta kytkimestä laittamalla se asentoon 0. Sulje myös kaasutukista kaasu laittamalla
kytkin vaakatasoon. Samoin sähkölämmitys sammuu laittamalla kytkin nollaan.

8. Valokytkimet
Kattovalo syttyvät ylemmästä kytkimestä ja ulkovalo alemmasta kytkimestä. WC- valo ja peilin valo syttyvät lavuaarin peilin
alapuolella olevasta kytkimestä. Kattovalon voi sammuttaa ja sytyttää myös sängyn oikealla puolella olevasta kytkimestä.
Kaappien yläpuolella oleva led-tunnelmavalo syttyy sängyn puoleisen sohvan tolpasta.
Ulko-oven vieressä

Tiskipöydän päällä

Peilin alla

Sängyn lukuvalo

Sängyn päädyssä

Sohvan sängyn puolen hylly

9. Jääkaappi
Jääkaappi toimii kolmella käyttölähteellä: akku-12v, kaasu- ja verkkovirta. Verkkovirtakäyttölähde käynnistyy, kun asetat
säätimen pistokkeen kuvakkeen kohdalle. Käytä sitä, kun vaunu on kytketty verkkovirtaan. Akkua, 12v voi käyttää vain, kun
vaunu on liikkeellä ja autoon kytketty virta. Sen voi kytkeä laittamalla kytkin akun kuvakkeen kohdalle. Kaasukäyttölähde
käynnistyy, kun asetat kytkimen liekin kohdalle. Sytytä kaasu painamalla molempia oikealla puolella olevia kytkimiä yhtä aikaa
15sek. Kun kaasu on syttynyt, siirtyy noin minuutin kuluttua oikealla puolella oleva osoittimen punainen viiva vihreälle alueelle.

Kaasuhella ja liesituuletin
Hellassa on sytyttimet, jotka toimivat verkkovirran ollessa kytkettynä: käännä ja paina säädintä samaan aikaan, niin liesi syttyy.
Muuten sytytä hella tulitikuilla.
Liesituulettimen käynnistysnappi on keittiön yläkaapin alapuolella. Liesituuletin tulee laittaa päälle aina hellaa sytytettäessä.
Liesituuletin toimii verkkoviralla. Mikäli vaunu ei ole verkkovirrassa, avaa ulko-ovi hellan sytyttämisen ajaksi.

10. Kaapit ovi ja ikkunat
Ole erityisen varovainen ikkunoiden ja kaappien kanssa. Älä vedä niitä väkisin ja käytä niitä varoen, sillä niiden käyttämiseen ei
tarvita voimaa.
Ovien ja laatikoiden avaaminen ja sulkeminen. Paina napista, niin nappi nousee ylös ja ovi on avattavissa. Varmista, että napit
ovat alhaalla ja kaapit lukittuna ajon aikana.
Ikkunoiden salvat: paina salvassa olevaa nappia ja käännä salpa auki, avaa ikkunan kaikki salvat ja näin voit avata ikkunan.
Ikkunoissa on tuki, joka lukittuu ikkunaa nostettaessa. Ikkunaa suljettaessa, nosta hieman ikkunaa, laske ikkuna paikalleen ja sulje
salvat.

Kattoikkunat
Iso kattoikkuna: veivaa auki. Pienempi kattoikkuna: paina nappia ja vedä tuki alas, Seuraavaksi vedä molemmin käsin uria pitkin
ylös. WC:n kattoikkuna: purista kahvasta kahvan musta osa sisäänpäin ja nosta kattoikkuna ylös. WC:n ikkunan molemmilla
puolella on kahvat, joista voit nostaa molemmat puolet ylös tai vain toisen puolen.

Ikkunoissa on hyttys- ja pimennysverhot, jotka vedetään ikkunan sivuista.

11. Kemiallinen wc
WC on varustettu omalla vesisäiliöllä.
Täytä vesisäiliö oven puoleisen kyljen huoltoluukusta. Vedä ylempi putki ulos, käännä vaaka-asentoon ja avaa korkki kuva.
Huoltoluukun vasemmassa seinässä on läpinäkyvä putki kuva, josta näet säiliön täyttöasteen. Myös sisällä istuimen vasemmalla
puolella wc:n käyttökytkimessä on merkkivalo vesisäiliön täyttöasteesta.
Sulje korkki ja käännä täyttöputki takaisin paikalleen. Talviolosuhteissa vesisäiliö tulee tyhjentää, kun vaunu lämmitys suljetaan.
Jäätymisvaara. Tyhjennä säiliö vetämällä läpinäkyvästä putkesta alaspäin kuva, jolloin putki irtoaa kiinnikkeestään. Laske vesi
maahan.
WC käyttö
Avaa wc-pöntön alaosassa oleva musta pohjaluistin, istuimen vieressä olevasta vivusta kiertämällä sitä vastapäivään. Käytön
jälkeen huuhtele wc painamalla vivun keskellä olevaa sinistä nappia muutamia sekunteja ja sulje pohjaluistin. WC:n täyttöaste
näkyy sinisen napin oikealla puolella. Tarkista liikkeelle lähdettäessä, että pohjaluistin on varmasti kiinni ajon aikana.

WC:n jätekasetin tyhjennys
Avaa huoltoluukku, nosta kasetin lukituskahva ylös ja vedä kasetti ulos luukusta. Leirintäalueilla ja joillakin huoltoasemilla on
erillisiä tyhjennyspisteitä. WC:n jätekasetti voidaan tyhjentää myös tavalliseen wc-pönttöön. Avaa kasetin korkki ja käännä putki
eteenpäin, seuraavaksi paina ilmastusnapista ja pidä se pohjassa. Kaada kasetin sisältö pois. Huuhtele säiliö tämän jälkeen, laske
putkesta 2-3l vettä säiliöön ja sulje korkki. Heiluttele vettä säiliössä ja kääntele säiliötä. Laske ilmastusnapista painaen sisältö
tyhjennyspisteeseen.
Huuhtelun jälkeen on aina lisättävä kemikaalia ja 3-5l vettä säiliöön. Laita kemikaalipussi tai nestettä pullosta. Sulje korkki ja
työnnä kasetti paikalleen.

12. Vesi
Vaunussa on puhdasvesisäiliö sisällä ja erillinen harmaavesisäiliö etuluukussa.
Puhdasvesisäiliö sijaitsee parisängyn alla. Se täytetään vaunun ulkopuolelta vasemmalla puolella olevasta luukusta. Avaa korkki
ja täytä, kunnes vaunun pohjassa olevasta ylivuotoputkesta tulee vettä.
Hanat: vessa ja keittiö: Nosta hanankahva jolloin vesipumppu käynnistyy. Veden tulo voi kestää hetken, jos putkessa on ilmaa.
Lämminvesi laitetaan päälle käsienpesulavuaarin alla olevasta kytkimestä.
Harmaavesi eli lavuaarien viemäreistä tuleva vesi poistuu vaunun alta olevasta putkesta. Sijoita etuluukussa oleva
harmaavesisäiliö sen alle ja tyhjennä se viemäriin.
Puhdasvesisäiliön tyhjentäminen: puhdasvesisäiliö sijaitsee sängyn alla, nosta parisänky. Avaa säiliön päällä oleva kierrekansi,
säiliön sisällä on harmaa putki, kierrä sitä myötäpäivään ja harmaa putki irtoaa. Tällöin vesi säiliö valuu vaunun alle tyhjäksi.

Säilytystilat vuoteen ja sohvan alla
Sohvien alla on säilytystilaa, poista istuin ja selkänojan patjat ja avaa kansi.
Parisängyn alla on säilytystilaa, puhdasvesisäiliö ja vedenlämmitin. Sängyssä on kaasujouset, jotka helpottavat nostamista ja
pitävät sängyn yläasennossa. Sänky avautuu nostamalla rungosta.

13. Sohvan muuttaminen vuoteeksi
Sohvaryhmä muuttuu 107cm leveäksi sängyksi, jossa nukkuu voi yksi aikuinen tai kaksi lasta. Nosta pöytää, käännä jalka 90
asteen kulmaan painamalla mustasta napista kuva, nosta pöytä urasta ja aseta paikalleen kuva, sitten aseta sohvan tyynyt kuvan
osoittamalla tavalla KUVA.

Mover
Tärkeää! Laita aina käsijarru päälle, kun irrotat moverin rullat.
Muista aina irrottaa moverin rullat, kun lähdet vetämään vaunua. Vaunun vetäminen moverin rullien ollessa kiinni
renkaassa, saattaa rikkoa moverin.
Mover sijaitsee renkaiden edessä molemmin puolin vaunua. Ota moverin kampi etuluukusta ja aseta kampi paikalleen, veivaa
kammella kunnes moverin rullat vihreälle alueelle ja rullat ovat kunnolla pyörässä kiinni. kuva. Mikäli rullat pyörivät tyhjää tai
luistavat renkaan pinnalla, kiristä kammella rullat tiukemmalle.
Kytke virta moverin ja kaukosäätöön. Virtakytkin sijaitsee oven oikealla puolella, hyllykön alaosassa.
Vapauta käsijarru, ole valmiina vetämään käsijarrusta, mikäli rullat eivät ole kunnolla renkaassa kiinni. Mikäli on tarvetta, niin
kiristä rullia lisää.
Ensimmäisellä kerralla, kun käytät moveria harjoittele liikuttamaan vaunua kaukosäädöllä, koeta eri suuntia. Mover liikkuu vielä
joitain senttejä, kun kaukosäädöstä lasketaan irti, joten lähestyessä liiku vähän kerallaan.
Moverin rissat irrotetaan renkaasta kammella moverin kyljestä, veivaa kammella keltaisen alueen loppuun, kunnes veivi ei enää
liiku.
Tärkeää!! Muista aina irrottaa moverin rullat, kun lähdet vetämään vaunua. Vaunun vetäminen moverin rullia ollessa
kiinni renkaassa, saattaa rikkoa moverin.
Tärkeää! Kun irrotat moverin rullat, muista laittaa käsijarrupäälle!! Jos vaunu on edes hieman kaltevalla alustalla, eikä
käsijarru ole päällä moveria irrottaessa, vaunu voi lähteä valumaan.
Mover sähkökytkin

Mover

Moverin kampi

Kaukosäädin

14. Kaasun ulosotto ja kaasugrilli
Kaasun ulosotto sijaitsee vaunun ulko-oven puoleisella seinällä. Avaa kansi ja työnnä letkunpää kaasuliittimeen, liitin lukittuu,
kun letkunpää on pohjassa. Säädä kaasun voimakkuus keltaisesta säätimestä, itse grillissä ei ole omaa säädintä. Kaasuletkun
irrottaminen: käännä kaasu kiinni, paina liitimen rengas taakse ja vedä letku irti.

Kaasugrillin kokoaminen
Ruuvaa jalat kiinni pohjaan, käännä grilli pystyyn jaloilleen. Sivupeltien sisäpuolella on merkinnät L = vasen ja R = oikea.
Laita sivupellit paikalleen, työnnä sivupellin reunassa olevat kaksi uloketta kanteen ja nosta kansi 90asteen kulmaan suhteessa
pohjaan. Vedä sivupellin koukku pohjan uraan. Sitten nosta kaasupoltin ylimmäksi sekä ritilä ja pohjalevy paikoilleen. Lopuksi
työnnä kaasuletkun pää grillin liitimeen siten, että se lukkiutuu.
Grilli kasattuna

Sivupelti kanteen

Sivupelti pohjaan

Kaasuletkun kiinnitys

Kattoteline ja takatikkaat
Takatikkaiden kääntäminen: avaa kiinnityshihna ja käännä takatikkaiden alaosa alas. Kiinnitys ajoasentoon: nosta alaosa takasin
ylös ja kiinnitä hihna takaisin lopuksi kiristä se tiukalle.
Kattotelineen enimmäiskuorma on 75kg. Ennen nousua tikkaille, veivaa kaikki nurkkatuet alas.
Nouse katolle vain tikkaiden kautta. Ole varovainen katto, sillä katto on liukas märkänä tai jäisenä. Katolla saa liikkua
vain kumipäällysteisellä alueella. Kun liesituuletin tai lämmityslaite otetaan käyttöön, eivät kaasu- ja ilmanpoistoaukot saa
olla peitettynä kuormalla.

