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Esipuhe

Sydämelliset onnittelut uuden Carthago-retkeilyautonne 
johdosta!

Onnittelemme Teitä uuden Carthago-retkeilyauton hankinnan johdosta 
ja kiitämme siitä, että olette päätyneet laatumerkki Carthagoon.

Lyhyt viikonloppumatka tai pitempi lomareissu, hyväkuntoisten 
tai huonompienkin teiden kautta kohti meren rantaa, vuoristo-
maisemia tai maaseudun vehreyttä: pyörillä kulkeva loma-asuntonne 
takaa sen, että voitte olla kuin kotonanne myös matkan aikana ja 
nauttia lomasta.

Tämä käyttöohjekirja on laadittu huolella Teitä varten, jotta 
pääsette hyödyntämään oman Carthago-retkeilyautonne kaikkia 
toimintoja ja nauttimaan niistä. Löydätte tästä ohjekirjasta paljon tietoa 
ja lukuisia vinkkejä. Olemme huomioineet myös hoitoon liittyvät asiat 
ja sen myötä Carthago retkeilyauton arvon säilymisen. Lukekaa siis 
huolella ajoneuvonne asianmukaiseen käsittelyyn liittyvät ohjeet. 
Tämän lisäksi saatte erilliset ohjeet ajoneuvoonne asennetuista 
laitteista sekä alustavalmistajan ohjekirjan.

Kun tarvitsette huoltotoimenpiteitä tai mitä tahansa muuta apua, 
pyydämme aina kääntymään luottamuksella valtuutetun Carthago-
huoltokorjaamon puoleen. Siellä ajoneuvonne tunnetaan parhaiten ja 
pyritään täyttämään kaikki toiveenne nopeasti ja luotettavasti.

Toivotamme Teille paljon iloa ajoneuvonne parissa, virkistäviä 
loma-päiviä ja aina turvallista matkaa.

Carthago Team

                             Carthago Ring 1
88326 Aulendorf

Puhelin: + 49 (0) 75 25 / 92 00 - 0
Telefax: + 49 (0) 75 25 / 92 00 - 30 03
S-posti: info@carthagovan.com
Internet: www.carthagovan.com

Puhelinpalvelu hätätilanteessa: + 49 (0) 75 25 / 92 00 - 33 33
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Luovutuspöytäkirja

Carthago-retkeilyauton luovutuspöytäkirja
Luovutus loppuasiakkaalle

Ajoneuvon tiedot

Malli: Asiakas:

Alustanumero:

Ensirekisteröinti: 

Kilometrilukema: Rekisteritunnus:

 Luovutuspöytäkirja on käytävä läpi ja täytettävä yhdessä asiakkaan kanssa ajoneuvon luovutuksen yhteydessä. 
Alkuperäiskappale säilytetään huoltokirjan mukana.

 Tarkistuslistasta ei tarvitse lähettää kopiota valmistajalle, mutta poikkeustapauksissa valmistaja voi myöhemmin pyytää sitä.

 Vauriot on merkittävä kuvaan ja selostettava tekstikentässä.

1. Ulkoisten vaurioiden silmämääräinen tarkastus

10800010 10800011

Kuvaus:

Tilanne: kesäkuu 2014
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Luovutuspöytäkirja

Carthago-retkeilyauton luovutuspöytäkirja
Luovutus loppuasiakkaalle

2. Dokumentteja / sisätilaa / lisävarusteita ja laitteita koskeva tarkistuslista

Nro Tarkistuslista Toimenpide: Kyllä Ei
1 Retkeilyauton asiakirjat luovutus asiakkaalle

2 Koriosan ja laitteiden käyttöohjeet luovutus asiakkaalle

3 Kaksi avainsarjaa koriosalle ja pakettiautolle luovutus asiakkaalle

4 Kaasutarkastustodistus ja rekisteröintitodistus luovutus asiakkaalle

5 Ensiapulaukku, varoituskolmio, työkalut luovutus asiakkaalle

6 Kalusteiden vauriot tarkastus asiakkaan kanssa

7 Tyynyt, istuimet, ohjaamon istuimet ja turvavyöt tarkastus asiakkaan kanssa

8 Verhot, rullaverhot ja pimennysverhot 
(käsittely, hoito ja huolto) asiakkaan opastaminen

9 Asuintilan ikkunat ja kattoluukut tarkastus asiakkaan kanssa 
ja opastaminen

10 Radio, käyttöönotto / käyttö asiakkaan opastaminen

11
Ohjauspaneeli, latauslaite, akku, sähköjärjestelmä, käyttö, huolto. 
Kun ajoneuvoa ei käytetä, se on kytkettävä vähintään 4 viikon  
välein kahdeksi päiväksi 230 voltin verkkovirtaan.

tarkastus asiakkaan kanssa 
ja opastaminen

12

Akkujen varaustila

Asuintilan akku 1 Asuintilan akku 2 Käynnistysakku

V V V
tarkastus ohjauspaneelista

13 Sähkölaitteet 12 V ja 220 V tarkastus asiakkaan kanssa

14 Lasinpyyhkimet, lasinpesunestejärjestelmä, äänitorvi tarkastus asiakkaan kanssa

15 Pöytä, kalusteet, luukut, ovet ja helat tarkastus asiakkaan kanssa 
ja opastaminen

16 Rengaspaineet (ks. käyttöohjekirja), pyörän mutterien / pulttien 
kiristys oikealla vääntömomentilla

tarkastus asiakkaan kanssa 
ja opastaminen

17 WC (WC-säiliön käsittely, hävitys jne.) asiakkaan opastaminen

18 Vesipumppu, vesijärjestelmä, raikas- ja jätevesisäiliö asiakkaan opastaminen

19 Lisävarusteet tilauksen mukaan tarkastus asiakkaan kanssa 
ja opastaminen

20 Jos varusteisiin kuuluu kaasunsäädin, sytytä kaikki kaasulaitteet, 
käytä hetki suurella ja pienellä säädöllä

tarkastus asiakkaan kanssa 
ja opastaminen

21 Asuintilan ovet, hyttysverkot ja ulkoluukut tarkastus asiakkaan kanssa

22 Lämminilmalämmitin (jos vakiovarusteena), käyttöönotto asiakkaan opastaminen

23 Ajoneuvon puhtaus (sisä- ja ulkopuolelta) tarkastus asiakkaan kanssa
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Carthago-retkeilyauton luovutuspöytäkirja
Luovutus loppuasiakkaalle

 Puutteet on lyhyesti kuvattava tämän sivun alaosassa ja korjattava valmistajan määräyksien mukaisesti.  

Mainittuja puutteita lukuunottamatta retkeilyauto on kunnossa.

Päiväys/leima/kauppiaan allekirjoitus Asiakkaan päiväys/allekirjoitus

Kuvaus

Tilanne: kesäkuu 2014
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Takuukortti

Takuukortti
Alkuperäinen kortti säilytetään huoltokirjan mukana

Ensimmäisen omistajan osoite

Nimi, etunimi

Lähiosoite
Postinro,  
postitoimipaikka

Maa

Puh.nro S-posti

Ajoneuvon tiedot

Malli

Alustanumero

Ensirekisteröinti

Kauppiaan tiedot

Kauppiaan nimi

Luovutuspäivä

 Kauppiaan on lähetettävä kopio takuukortista ajoneuvon luovutuspäivänä sähköpostitse osoitteeseen ga.kundendienst@carthago.com.
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Takuukortti

Ajoneuvon haltija/seuraava omistaja
Ajoneuvon tiedot

Alustanumero

Ensirekisteröinti

Ensimmäinen omistaja
Kirjaa tähän ensimmäinen omistaja ajoneuvon luovutuksen yhteydessä:

Nimi Etunimi Postinumero Paikka Lähiosoite

Puhelin S-posti Kilometrilukema 
luovutettaessa

Omistusaika Luovutuspäivä

Seuraava omistaja
Kirjaa tähän seuraava omistaja ajoneuvon luovutuksen yhteydessä:

Nimi Etunimi Postinumero Paikka Lähiosoite

Puhelin S-posti Kilometrilukema 
luovutettaessa

Omistusaika Luovutuspäivä

Nimi Etunimi Postinumero Paikka Lähiosoite

Puhelin S-posti Kilometrilukema 
luovutettaessa

Omistusaika Luovutuspäivä

Nimi Etunimi Postinumero Paikka Lähiosoite

Puhelin S-posti Kilometrilukema 
luovutettaessa

Omistusaika Luovutuspäivä

 Kauppiaan on lähetettävä kopio omistajanvaihtoilmoituksesta ajoneuvon luovutuspäivänä sähköpostitse osoitteeseen 
ga.kundendienst@carthago.com.

Tilanne kesäkuu 2014
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Yleiskuva

Yleiskuva Carthago 540

10800113

4 5 6 7

8

9101112

14

1 2 3

13

1 Lämmitys & tyhjennysventtiili
2 Kaasulämmityksen sulkuventtiili
3 Vikavirtasuojakytkin
4 230 V:n ulkopistorasia
5 Kasetti-WC:n ovi; WC:n sulake 2 A
6 Asuintilan akku
7 Sähköyksikkö & sulakkeet;

pääsulake 50 A
8 Fiat-käynnistysakku & pääsulake 50 A
9 Asuintilan lisäakku, sulake 50 A; lisävaruste
10 Kaasulieden ja jääkaapin sulkuventtiili
11 Jätevesisäiliö, tyhjennysventtiili
12 Raikasveden täyttöaukot
13 Huoltoluukku, vesi ja tyhjennyshana
14 Huoltoluukku, kaasupullot
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Yleiskuva

Yleiskuva Carthago 6xx

1 4 5 6 7

8

9101112

14

10800112

2 3

13

1 Lämmitys & tyhjennysventtiili
2 Kaasulämmityksen sulkuventtiili
3 Vikavirtasuojakytkin
4 230 V:n ulkopistorasia
5 Kasetti-WC:n ovi; WC:n sulake 2 A
6 Asuintilan akku
7 Sähköyksikkö & sulakkeet;

pääsulake 50 A
8 Fiat-käynnistysakku & pääsulake 50 A
9 Asuintilan lisäakku, sulake 50 A; lisävaruste
10 Kaasulieden ja jääkaapin sulkuventtiili
11 Jäteveden tyhjennysventtiili
12 Raikasveden täyttöaukot
13 Huoltoluukku, vesi ja tyhjennyshana
14 Huoltoluukku, kaasupullot
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Asiakirjoihin liittyviä ohjeita

Tässä kappaleessa

Tästä kappaleesta löytyy tärkeitä ohjeita ja neuvoja Malibu-
retkeilyauton kanssa toimimiseen.

Ohjeet käsittelevät seuraavia asioita:
 • Auton käyttöönotto
 • Malibun autokohtaiset dokumentit
 • Yleiset ohjeet
 • Virhevastuu-/takuukäytännöt ja asiakaspalvelu
 • Ympäristöä koskevat ohjeet

1 

1.1 

1.2 

Asiakirjoihin liittyviä ohjeita

Ennen käyttöönottoa

Ennen käyttöönottoa lue tämä käsikirja kokonaisuudessaan!
Pidä Carthago-retkeilyauton käsikirja aina mukana. 
Kerro kaikista turvaohjeista myös muille auton käyttäjille.
Luovuta nämä asiakirjat omistajan vaihdon yhteydessä uudelle omistajalle.

Carthago-asiakirjat

Carthago-ajoneuvon mukana saat seuraavat asiakirjat: 
 • Käyttöohjekirja
 • Erillinen huoltovihko
 • Myyjäluettelo

1.3 Muut asiakirjat
 • Nestekaasulaitteiston tarkastustodistus ja tarkastusmerkki
 • Ajoneuvon valmistajan täydelliset asiakirjat
 • Nestekaasulla toimivan, tasoon upotetun lieden käyttöohje
 • Kasetti-WC:n käyttöohje
 • Lämmityslaitteen käyttöohje
 • Jääkaapin käyttöohje
 • Muiden lisävarusteina toimitettavien laitteiden käyttöohjeet

Tämä käyttöohjekirja sisältää kappaleita, joissa kuvaillaan mallikohtaisia  
varusteita ja lisävarusteita. Näitä kappaleita ei ole merkitty erikseen, minkä 
vuoksi Carthago-retkeilyautosi varustus voi poiketa näistä kuvista ja 
teksteistä. Lisävarusteista on kirjoitettu siinä tapauksessa, että niiden käyttö 
vaatii selvityksen. Huomioi kaikki erilliset käyttöohjekirjat. 

Mikäli tämän käyttöohjekirjan ohjeita ei noudateta ja siitä seuraa Carthago- 
retkeilyautoon vaurioita, tästä ei voi hakea korvauksia takuun tai 
virhevastuun nojalla.
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1 Asiakirjoihin liittyviä ohjeita

1.4 

Carthago-pakettiautoja kehitetään jatkuvasti, joten ymmärrät varmaan, että  
pidätämme oikeudet auton muotoiluun, varusteluun ja tekniikkaan liittyviin 
muutoksiin. Tästä syystä Carthago Reisemobilbau GmbH -yhtiölle ei siis voi  
reklamoida tämän käyttöohjekirjan sisällöstä.

Käyttöohjekirja sisältää kuvaukset vain niistä varusteista, jotka ovat tiedossa 
ja otettu ohjelmaan mukaan tämän käyttöohjekirjan painoon mennessä. 
Emme vastaa mahdollisista virheistä. Käyttöohjekirjan jälkipainatus, kääntä-
minen ja monistaminen osittain tai kokonaan on kielletty ilman Carthago 
Reisemobilbau GmbH  -yhtiön lupaa.

Yleistä

Carthago-retkeilyauto on rakennettu tekniikan tason ja hyväksyttyjen turvalli-
suusteknisten sääntöjen mukaan. Tässä käyttöohjekirjassa lueteltujen turval-
lisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai 
vaurioita Carthago-retkeilyautolle.
Käytä ajoneuvoa vain silloin, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa. 
Noudata käyttöohjekirjan ohjeita.
Häiriöt, jotka vaikuttavat henkilöiden tai Carthago-retkeilyauton 
turvallisuuteen, on välittömästi korjautettava ammattihenkilöillä.
Carthago-retkeilyauton jarrut ja kaasulaitteisto tulee tarkistuttaa ja korjauttaa  
ainoastaan valtuutetulla huoltokorjaamolla.
Koriosan muutokset saa toteuttaa ainoastaan Carthago Reisemobilbau 
GmbH luvalla.
Carthago-retkeilyauto on tarkoitettu yksinomaan henkilöiden kuljetukseen.  
Matkatavaroita ja tarvikkeita saa kuljettaa mukana teknisesti suurimman  
sallitun kokonaismassan rajoissa.
Noudata käyttöohjekirjassa mainittuja katsastus- ja tarkastusaikoja.
Kaikki mitat ja painot ovat likimääräisiä.
Maininnat – oikealla – vasemmalla – edessä – takana – viittaavat aina ajo-
neuvon kulkusuuntaan.

→ Ajoneuvojemme valmistusprosessi on parhaan käsityöläistaidon ja hightech- 
teknologian yhteensovitettu lopputulos. Virheiden mahdollisuus on silti
aina hyvä ottaa huomioon. Jotta ensimmäisen lomamatkan aikana ei tule
mitään ongelmia, pyydämme testaamaan matkailuautoa parin päivän ajan
lähellä sopimuskauppiasta.
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1.5 Virhevastuu-/takuukäytännöt ja asiakaspalvelu

 → Mikäli tämän käyttöohjekirjan ohjeiden laiminlyönnistä on aiheutunut va-
hinkoa Carthago-retkeilyautolle, ei tällainen vahinko kuulu 
takuukorvauksen ja virhevastuun piiriin.

Virhevastuu- ja takuuasiat käsitellään EU:n kulutustavaradirektiivin 1999/44/
EY ja maakohtaisten ehtojen mukaisesti.

Kansalliset virhevastuu-, takuu- ja huoltotoimet ovat jälleenmyyjän 
vastuulla.

Ajoneuvo on tarkoitettu normaaliin tieliikenteeseen.
Kuormauksessa on huomioitava annetut ohjeet sekä ajoneuvon kantavuus. 
Ajoneuvon liiallinen kuormittaminen, olipa se millaista tahansa, johtaa virhe-
vastuun ja takuun raukeamiseen.
Valmistaja ei vastaa vaurioista, joiden syynä on ajoneuvon epäasianmukai-
nen käsittely. 

Ajoneuvoon ja/tai laitteeseen tehtävät rakenteelliset muutokset tai muiden 
kuin alkuperäisten Carthago-varaosien käyttö sekä käyttöohjekirjan 
laiminlyönti aiheuttaa virhevastuun ja/tai takuun sekä valmistajan 
vastuuvelvollisuuden raukeamisen.

Sama pätee myös silloin, jos asiakas on muuttanut auton ulkomaalausta joko 
osittain tai kokonaan. Ennen tällaisten toimenpiteiden aloittamista on aina 
neuvoteltava joko valmistajan tai sopimuskauppiaamme kanssa. 

Periaatteessa nämä toimenpiteet vaativat Carthago Reisemobilbau GmbH -
yhtiön kirjallisen hyväksynnän/luvan. Mikäli näin ei toimita, seurauksena on 
virhevastuu- ja/tai takuuanomusten hylkääminen ja valmistajan 
vastuuvelvollisuuden raukeaminen.

Varaosia voi hankkia kaikkialta Euroopasta asiakaspalvelupisteistämme. 
Kun olet yhteydessä asiakaspalveluun, ilmoita aina ajoneuvon malli ja  
alustanumero! Nämä tiedot löytyvät tyyppikilvestä.
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1 Asiakirjoihin liittyviä ohjeita

1.6 Ympäristöä koskevat ohjeet

 → Pääsääntönä pätee seuraava: Mitään jätevettä tai muita talousjätteitä ei 
saa tyhjentää katuviemäriin tai jättää luontoon.

 → Jätevesisäiliön ja WC-kasetin saa tyhjentää vain leirintäalueiden jätevesi-
pisteisiin tai muihin jätevesisäiliöiden tyhjennyspaikkoihin. Noudata kau-
punkien ja kuntien antamia jätteiden tyhjennykseen liittyviä ohjeita.

 → Tyhjennä jätevesisäiliö niin usein kuin mahdollista, vaikkei se olisikaan 
täysi (hygieniasyistä). Jos mahdollista, huuhtele jätevesisäiliö ja poistoput-
ki puhtaalla vedellä aina tyhjennyksen jälkeen.

 → Älä anna WC-kasetin täyttyä kokonaan. Tyhjennä WC-kasetti viimeistään 
silloin, kun merkkivalo syttyy.

 → Myös matkoilla ollessasi lajittele kotitalousjätteet lasi-, pelti-, muovi- ja 
märkäjätteeseen. Ota selvää paikkakunnan jätehuoltomahdollisuuksista. 
Kotitalousjätteitä ei saa viedä pysäköintialueiden jätesäiliöihin.

 → Tyhjennä roska-astia mahdollisimman usein roskasäiliöön. Näin vältyt 
epämiellyttäviltä tuoksuilta ja roskien kerääntymiseltä ajoneuvon tiloihin.

 → Kun ajoneuvo seisoo paikoillaan, älä pidä moottoria tarpeettomasti tyhjä-
käynnillä. Kylmä moottori päästää ilmaan tyhjäkäynnin aikana tavallista 
enemmän vahingollisia hiukkasia. Moottorin ajolämpötila saavutetaan no-
peimmin ajon aikana.

 → Käytä WC:ssä ympäristöystävällistä ja biologisesti hajoavaa WC-kemikaa-
lia ja vain pieninä annoksina.

 → Kun oleskelet pitempiä aikoja kaupungeissa ja kuntakeskuksissa, käytä 
matkailuautoille tarkoitettuja pysäköintipaikkoja, joita voit tiedustella kusta-
kin kaupungista ja kunnasta.
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Tässä kappaleessa

Tästä kappaleesta löydät tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka on tarkoitettu 
ihmisten ja tavaroiden suojaamiseksi.

Ohjeet käsittelevät seuraavia asioita:
• Merkkien selitykset
• Yleinen käyttäytyminen käsiteltäessä Carthago-retkeilyautoa
• Palontorjunta ja toimiminen tulipalon sattuessa
• Carthago-retkeilyauton liikenneturvallisuus
• Perävaunun käyttö
• Carthago-retkeilyauton kaasulaitteisto
• Carthago-retkeilyauton sähkölaitteisto
• Carthago-retkeilyauton vesijärjestelmä

2 Turvallisuusmääräykset

2.1 Merkkien selitykset

Vaara!
Tämän merkin huomioimatta jättäminen voi aiheuttaa ihmiselle vaarallisen 
tilanteen.

Varo!
Tämän merkin huomioimatta jättäminen voi aiheuttaa.

Tämä symboli on huomautus käyttäjälle, että ennen ko laitteen käyttämistä 
on tutustuttava käsikirjan (laitteen valmistajan käyttöohjekirjan) ohjeisiin.

Tämä symboli kehottaa ympäristöystävälliseen käyttäytymiseen.

Tämä symboli tarkoittaa erikoisuuksia ja suosituksia.

Tämä symboli tarkoittaa turvavyöllä varustettuja istumapaikkoja ajoneuvon 
asiakirjojen mukaisesti.
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2.2 Yleiset turvallisuusmääräykset

 → Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Pakkotuuletusaukkoja (kattoluukkuja, 
joissa pakkotuuletus, tai nostettavia kattoluukkuja) ei missään tapaukses-
sa saa peittää esim. talvisuojilla tai sulkea. Pidä huoli, etteivät lumi tai 
puiden lehdet tuki tuuletusaukkoja.
Kohonnut hiilidioksidipitoisuus (CO2) aiheuttaa tukehtumisvaaran.

 → Noudata aina ehdottomasti kiinteästi asennettujen laitteiden (kaasulämmi-
tys, kaasuliesi, jääkaappi jne.) ja alustan (moottori, jarrut jne.) käyttöohje-
kirjojen antamia ohjeita.
Noudatettava ehdottomasti!

→ Jos Carthago-retkeilyautoon asennetaan lisävarusteita, sen mitat, paino ja
ajo-ominaisuudet voivat muuttua. Jotkin lisäasennukset on merkittävä au-
ton rekisteriotteeseen.

→ Käytä vain sellaisia vanteita ja renkaita, jotka on hyväksytty        Carthago-
      retkeilyautolle. Tiedot vanteiden ja renkaiden sallitusta koosta löydät

rekisteriotteesta.

→ Käytä seisontajarrua  Carthago-retkeilyauton ollessa pysäköitynä.
→  Ajoneuvosta poistuessasi sulje kaikki ovet, ulkoluukut ja ikkunat.
→ Standardin DIN 13 164 mukaiset varoituskolmio ja ensiapulaukku on lain

mukaan oltava aina mukana. Tarkista viimeinen käyttöpäivä!

→ Carthago retkeilyauton myynnin yhteydessä on uudelle omistajalle luovute ttava
retkeilyauton ja siihen asennettujen laitteiden täydelliset käyttöohjeet.

→ Kuljeta mukana aina lakien edellyttämiä huomioliivejä. Huomioliivien on
vastattava standardia DIN EN 471:2003+A1 tai EN ISO 20471:2013.
Kaikkien varoituslaitteiden on oltava käyttökunnossa.

2.3 Palontorjunta

2.3.1 Palovaaran välttäminen

→ Älä koskaan jätä lapsia yksin     Carthago-retkeilyautoon.
→ Pidä palonarka materiaali kaukana lämmityslaitteista ja liesistä.
→ Älä koskaan käytä kannettavia lämmityslaitteita tai liesiä.
→ Sähkö- tai kaasulaitteisiin tai kiinteästi asennettuihin laitteisiin saavat

tehdä muutoksia vain valtuutetut huoltoliikkeet.

2.3.2 Palon sammuttaminen

→ Pidä Carthago-retkeilyautossa aina mukana jauhesammutin
(väh. 1 kg). Sen on oltava hyväksytty ja tarkastettu ja aina käytettävissä.

→ Tarkastuta sammutin säännöllisesti valtuutetulla ammattihenkilöllä.                                                                                                          
Ota huomioon tarkastuspäivämäärä.
Sammutin ei sisälly matkailuauton vakiovarusteisiin.
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2.3.3 Menettely tulipalon sattuessa

 → Ajoneuvon sisällä olevien henkilöiden on poistuttava ulos autosta.
 → Katkaise sähkövirta ja irrota verkkovirrasta.
 → Sulje kaasupullon pääsulkuventtiili.
 → Anna hälytys ja kutsu palokunta paikalle!
 → Yritä sammuttaa tuli, mikäli se on mahdollista ilman vaaraa.

 → Kerro varauloskäyntien sijainnista ja käytöstä.
 → Pakotiet on pidettävä esteettöminä.
 → Noudata sammuttimen käyttöohjetta.

2.4 Liikenneturvallisuus

 → Tarkista ennen liikkeelle lähtöä merkinanto- ja valaistuslaitteiden, ohjauk-
sen ja jarrujen kunto.

 → Pitemmän seisonta-ajan jälkeen (n. 10 kk) tarkistuta jarrut ja kaasulaitteis-
to valtuutetussa huoltoliikkeessä.

 → Avaa ja kiinnitä tuulilasin pimennysverho sekä ohjaamon sivuverhot.
 → Ajon aikana saa oleskella vain istumapaikoilla. Sallittujen istumapaikkojen 
määrä on mainittu ajoneuvon papereissa. Kiinnitä turvavyö ennen liikkeel-
le lähtöä ja pidä se kiinni koko ajon ajan. 

 → Kiinnitä lapset aina heidän koolleen ja painolleen sopivilla lastenturvava-
rusteilla.

 → Lasten turvaistuimia saa käyttää vain istuimissa, joissa on tehtaan asenta-
ma kolmipisteturvavyö.

 → Ajoneuvon alusta on sama kuin hyötyajoneuvoilla (kevyt kuorma-auto). 
Muuta ajotapasi sen mukaiseksi. Alikulkusilloissa, tunneleissa tai 
vastaavissa on huomioitava Carthago-retkeilyauton kokonaiskorkeus 
(ks. tekniset tiedot ajoneuvon asiakirjoista).

 → Talvella puhdista ajoneuvon katto lumesta ja jäästä ennen liikkeelle lähtöä.

2.4.1 Turvallisuusohjeita kääntyviä istuimia varten

 → Käännä kaikki kääntyvät istuimet ajosuuntaan ja lukitusasentoon. Ajon ai-
kana istuimet on pidettävä lukitusasennossa; kääntäminen ei ole sallittua.
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2.4.2 Turvallisuusohjeita lasten turvaistuimia varten

Kuolemaan johtavien tapaturmien vaara!
Jos vauvan turvakaukalo kiinnitetään etumatkustajan istuimelle selkä 
menosuuntaan ja istuimen turvatyyny on aktiivinen, voi seurauksena 
olla törmäyksen voimakkuudesta riippumatta jopa lapsen kuolemaan 
johtava tapaturma.
→ Kuljeta pikkulapset turvaistuimissa toisella istuinrivillä!

Jos vauvaa joudutaan kuljettamaan turvakaukalossa etumatkustajan
istuimella:

 – Säädä etumatkustajan istuin mahdollisimman taakse, jotta turvakauka-
lo ei koske kojetauluun!

 – Deaktivoi etumatkustajan etu- ja sivuturvatyyny asetusvalikosta!
 – Varmista turvatyynyn deaktivoiminen kojetaulun painikkeen merkkiva-
losta!

 → Tarkempia tietoja lasten turvaistuimien käytöstä löydät luvusta 
"4.6 Lasten turvaistuimet" sivulla 27.

2.5 Perävaunun käyttö

→ Ole varovainen kytkiessäsi ja irrottaessasi perävaunua.
→ Älä seiso  Carthago retkeilyauton ja perävaunun välissä vaunua

kiinnitettäessä ja irrotettaessa.
→ Perävaunua peruutettaessa toisen henkilön on varmistettava, ettei perä-

vaunun takana ole ketään, ja opastettava kuljettajaa.

2.6 Kaasulaitteet

 → Jos kaasulaitteisto on vioittunut (kaasun haju, suuri kaasun kulutus), on 
olemassa räjähdysvaara! Sulje välittömästi kaasupullon pääsulkuventtiili. 
Avaa ikkunat ja ovet, tuuleta. Älä tupakoi, älä sytytä avotulta äläkä koske 
sähkökytkimiin (käynnistin, valokytkin tms.). Korjauta vika valtuutetussa 
korjaamossa.

 → Ennen liikkeelle lähtöä on kaikki kaasun sulkuventtiilit ja pääsulkuventtiili 
suljettava. Poikkeus: Kon on asennettu törmäysanturilla varustettu kaasu-
säädin, lämmityksen sulkuventtiilin ja pääsulkuventtiilin voi jättää auki, jos 
asuintilan lämmitystä halutaan käyttää ajon aikana.

 → Kaasulla toimivat laitteet (kaasuliesi, lämmitys, boileri, jääkaappi jne.) eivät 
saa olla päällä polttoainetankkia täytettäessä, autolautoilla eikä autotallis-
sa. Räjähdysvaara!

 → Kaasulaitteiden korjaus- tai muutostöitä saa suorittaa vain valtuutettu kaa-
suhuoltoliike.

 → Tarkistuta kaasulaitteisto valtuutetussa huoltoliikkeessä ennen käyttöönot-
toa tai vähintään joka toinen vuosi. Tämä koskee myös rekisteröimättömiä 
ajoneuvoja. Jos kaasulaitteistoon on tehty muutoksia, tarkistuta se välittö-
mästi valtuutetussa huoltoliikkeessä.
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 → Avaa kattoikkuna ennen avoliekillä palavan laitteen käyttöönottoa (kaasu-
liesi).

 → Älä käytä kaasuliettä lämmitykseen.
 → Kaasun poistoputken on oltava tiiviisti ja lujasti liitettynä lämmityslaittee-
seen ja hormiin. Poistoputken on oltava ehyt.

 → Kaasun pakokaasujen on päästävä esteettä ulos ja raitista ilmaa täytyy 
päästä sisään. Auton läheisyydessä ei saa olla lumikinoksia tai muita es-
teitä. Pidä ilma-aukot vapaina ja puhtaina.

→ Jos Carthago-retkeilyautoa tai kaasulaitteita ei käytetä, kaasupullon
pääsulkuventtiili on suljettava.

→ Jos käytössä on useita kaasulaitteita, on kullakin kaasulaitteella oltava
sulkuventtiili. Jollei jotain laitetta käytetä, on kyseisen laitteen sulkuventtii-
li suljettava.

 → Liekinvarmistimen on sulkeuduttava minuutin sisällä kaasuliekin sammut-
tua. Silloin kuuluu napsahdus. Toiminto on aika ajoin tarkistettava.

 → Käytä ajoneuvossa vain asianmukaisia, turvaventtiilillä varustettuja pai-
neensäätimiä. Muut paineensäätimet eivät ole sallittuja, eivätkä ne kestä 
kovaa rasitusta.

 → Käytä vain 11 kg:n tai 5 kg:n kaasupulloja. Ns. camping-kaasupulloja, jois-
sa on kiinteä takaiskuventtiili (sininen 2,5 – 3 kg:n pullo) voi poikkeusta-
pauksessa käyttää turvaventtiilillä.

 → Aseta kaasupullot kaasupullokaappiin pystyasentoon niin, etteivät ne pää-
se kääntymään.

 → Tarkista säännöllisesti kaasupulloon kiinnitettävän kaasuletkun tiiviys. Let-
kussa ei saa olla halkeamia eikä se saa olla haurastunut. Tarvittaessa 
kaasuletku on vaihdettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.

 → Kaasupullokaappi on toimintansa ja rakenteensa vuoksi ulospäin aukeava 
tila. Jotta pullosta vuotava kaasu pääsee kaapista heti ulos, ei tehtaalla 
asennettua pakkotuuletusta saa peittää tai sulkea.

 → Sulje kaasupullokaapin luukku ja tarkista tiiviste säännöllisin välein.
 → Älä käytä kaasupullokaappia tavaratilana.
 → Kaasupullon pääsulkuventtiiliin on päästävä helposti käsiksi.
 → Asiattomien henkilöiden pääsy kaasupullokaappiin on estettävä.
 → Kaasupulloja saa kuljettaa mukana vain kaasupullokaapissa.

 → Propaanikaasu kaasuuntuu -42 °C:een lämpötilaan saakka, butaanikaasu 
puolestaan vain 0 °C:een lämpötilaan saakka. Näiden lämpötilojen alapuo-
lella ei enää synny kaasupainetta. Butaanikaasu ei sovellu talvikäyttöön.

2.7 Sähkölaitteet

 → Ainoastaan sähköalan ammattilaiset saavat suorittaa sähkölaitteistoille 
tehtäviä töitä.

 → Ennen sähkölaitteistolle tehtäviä töitä sulje kaikki laitteet ja sammuta  
valaisimet, irrota akku ja 230 V:n syöttöjohto pois sähköverkosta.

 → Käytä ainoastaan samankokoisia sulakkeita kuin alkuperäisetkin ovat.
 → Vaihda vialliset sulakkeet vasta sitten, kun vika on tunnistettu ja korjattu.
 → Sulakkeita ei saa milloinkaan ohittaa tai korjata.
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 → Sähkölaitteiden suojaamiseksi on mahdollista asentaa 230 V:n ylijännite-
suoja (vain hyväksytyllä sähköasennusliikkeellä on siihen oikeus).
(Ylijännitesuoja)

2.8 Vesijärjestelmä

→ Jollei  Carthago-retkeilyautoa lämmitetä, on vesijärjestelmään kuuluvat osat  
(letkut, säiliöt jne.) jäätymisvaaran vuoksi tyhjennettävä, koska ne eivät
muutoin ole riittävästi suojassa jäätymisvaurioilta.

 → Vesisäiliössä tai vesijohdoissa seisova vesi pilaantuu suhteellisen lyhyes-
sä ajassa. Sen vuoksi huuhtele Carthago-retkeilyauton vesihanat ja 
vesisäiliö runsaalla vedellä aina ennen matkalle lähtöä. 
Avaa kaikki vesihanat huuhtelun ajaksi.
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Tässä kappaleessa

Tästä kappaleesta löytyy tärkeitä ohjeita siihen, mitä on huomioitava ja mitä 
toimenpiteitä suoritettava ennen liikkeelle lähtöä.

Ohjeet käsittelevät seuraavia asioita:
• Avaimet
• Rekisteröinti
• Kuorma ja sen laskeminen
• Oikea tapa kuormata Carthago-retkeilyauto
• Perävaunun käyttö
• Ulkorapun nosto ja laskeminen
• Ikkunat, kattoluukut, luukut ja ovet
• Lumiketjujen käyttö
• Liikenneturvallisuus

Kappaleen lopussa on tarkistuslista, johon on koottu tärkeimmät kohdat.

3 Ennen matkalle lähtöä

 → Hätätapauksien varalta pidä ajoneuvon valmistajan ja erillisten laiteval-
mistajien yhteystiedot nopeasti saatavilla (ks. luku ”12.8 Takuukäytännöt, 
yhteystiedot” sivulla 110).

3.1 Avaimet

Carthago-retkeilyauton mukana saatte seuraavat 

avaimet: Kaksi avainta:
 • virtalukkoon
 • Thetford-luukkuun ja veden täyttöaukkoon

 → Merkitse avainten numerot muistiin hätätapausten varalta ja vara-avainten 
hankkimista varten. Turvallisuussyistä avainnumeroja ei ole merkitty ajo-
neuvon asiakirjoihin.
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3.2 Rekisteröinti

Matkailuauto on rekisteröitävä moottoriajoneuvo.
Suomessa rekisteröintiä varten tarvitset seuraavat asiapaperit:
 • Henkilötodistus / passi
 • Rekisteröintitodistus, osa II
 • Vakuutustodistus
 • Tarvittaessa rekisteröintitodistus, osa I
 • Tarvittaessa ilmoitus rekisteristä poistamisesta
 • Tarvittaessa todistus katsastuksesta ja pakokaasumittauksesta
 • Tarvittaessa EY-tyyppihyväksyntätodistus
 • Tarvittaessa vanhat rekisterikilvet
 • Jos annat rekisteröinnin jonkun muun tehtäväksi: Älä unohda valtakirjaa!

 → Ota huomioon, että joissakin maissa matkustettaessa vaaditaan erillinen 
kansallisuustunnus EU-kilvistä huolimatta.

3.3 Kuorman paino

 → Liian suuri kuormitus ja virheellinen rengaspaine voivat aiheuttaa renkai-
den puhkeamisen. Voit menettää Carthago-retkeilyauton hallinnan.

→ Rekisteröintitodistuksessa mainittua, teknisesti suurinta sallittua kokonais-
massaa ei saa ylittää kuormattaessa.

→ Kiinteästi asennetut varusteet, lisävarusteet, täysi vesisäiliö ja mukana
olevat kaasupullot lisäävät painoa. (Katso painotiedot hinnastosta!)

→ Vähennä Carthago-retkeilyauton kokonaismassaa laskemalla vettä vesisäili-
östä ennen ajoon lähtöä niin, että säiliöön jää 45 % vettä. Täyttöaste voidaan
lukea ohjauspaneelista.

 → Noudata ajoneuvon rekisteröintitodistukseen merkittyjä akselikuormia.

→ Ajoneuvon rekisteröintitodistuksessa ilmoitetaan vain teknisesti suurin sal-
littu kokonaismassa, ei ajoneuvon omapainoa.

→ Carthago suosittelee, että kuormattu retkeilyauto punnitaan virallisella
vaa’alla ennen liikkeelle lähtöä.
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3.3.1 Kuorman painon laskenta

→ Carthago retkeilyauton teknisesti suurinta sallittua kokonaismassaa kuormat-
tuna ei saa ylittää missään olosuhteissa.

Kuorman paino on yhtä kuin painoero:
 • teknisesti suurimman sallitun kokonaismassan kuormattuna
ja

 • ajovalmiin ajoneuvon painon välillä

Teknisesti suurin sallittu kokonaismassa kuormattuna

Teknisesti suurin sallittu kokonaismassa kuormattuna riippuu ajoneuvon 
rakenteellisista ominaisuuksista ja renkaiden kantokyvystä.

 → Teknisesti suurin sallittu kokonaismassa kuormattuna (sallittu kokonais-
massa) on valmistajan ilmoittama paino ajoneuvon papereissa.

 → Kuorman paino lasketaan arvioitujen painojen pohjalta.

Ajovalmiin ajoneuvon paino

Ajovalmiin ajoneuvon painoon kuuluu:
 • Tyhjäpaino (tyhjän ajoneuvon paino), johon sisältyvät tehtaalla asennetut
vakiovarusteet

 • Kuljettajan paino (75 kg)
 • Perusvarustus

Tarkempi painotieto saadaan punnitsemalla ajoneuvo vaa'alla.

Tyhjän ajoneuvon painoon kuuluu:
 • Vakiovarustus
 • Täytetyt voiteluaineet kuten öljyt ja jäähdytinnesteet
 • Työkalut
 • Varapyörä

Kuljettajan painoksi lasketaan aina 75 kg riippumatta hänen todellisesta 
painostaan.
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Perusvarustus sisältää kaikki varusteet ja nesteet, jotka ovat välttämättömiä 
ajoneuvon turvallista ja asianmukaista käyttöä ajatellen.

Siihen kuuluvat:
 • Täysinäinen alumiinikaasupullo
 • Täytetty WC:n huuhteluvesisäiliö
 • Sähköjohdot
 • Lisäakku tarvikkeineen, jos se on rakenteellisesti autoon suunniteltu
 • Tyhjät jätevesi- ja WC-säiliöt
 • 20 l puhdasta vettä
 • 90 % täytetty polttonestesäiliö

 → Ajovalmiin ajoneuvon paino on valmistajan antama paino ajoneuvon asia-
kirjojen kohdassa ”G”.

Kuorman paino

Kuorman paino koostuu seuraavista osista:
 • Matkustajien paino
 • Muut varusteet
 • Henkilökohtaiset varusteet

Matkustajien paino 

Matkustajien painoa laskettaessa otetaan huomioon jokaiselle valmistajan  
ilmoittamalle istumapaikalle 75 kg:n paino riippumatta matkustajien todelli-
sesta painosta.
Kuljettajan paino on huomioitu jo ajovalmiissa painossa, joten sitä ei lasketa 
enää mukaan.

 → Valmistajan ilmoittama istumapaikkojen määrä löytyy ajoneuvon asiakir-
joista.

Muut varusteet

Muihin varusteisiin kuuluvat tarvikkeet ja lisävarusteet.
Esimerkkejä:

 • Vetokoukku
 • Kattokaiteet
 • Markiisi
 • Polkupyörä- tai moottoripyöräteline
 • Satelliittilaitteisto
 • Mikroaaltouuni

 → Tietoja lisävarusteiden painoista saat varustevalmistajilta tai Malibu- 
kauppiailta.
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Henkilökohtaiset varusteet

Henkilökohtaisiin varusteisiin kuuluvat kaikki Carthago-retkeilyautoon 
mukaan otetut tavarat, joita ei ole mainittu yllä olevissa listoissa.
Näitä ovat esimerkiksi:

 • Elintarvikkeet  • Vuodevaatteet
 • Astiat  • Sähköyksikkö
 • Televisio  • Lelut
 • Radio  • Kirjat
 • Vaatteet  • Toilettitarvikkeet

Henkilökohtaisiin tarvikkeisiin lasketaan myös, riippumatta siitä, mihin ne on 
sijoitettu:

 • Eläimet  • Surffilaudat
 • Polkupyörät  • Urheiluvälineet
 • Veneet

Henkilökohtaisten varusteiden painoksi on normaalisti oletettava vähintään 
seuraavan kaavan mukaan laskettava paino:

Vähimmäispaino M (kg) = 10 x N + 10 x L
N = maksimaalinen henkilömäärä sisältäen kuljettajan, 
valmistajan antaman tiedon mukaan
L = Carthago-retkeilyauton kokonaispituus metreinä 

Esimerkki kuorman painon laskemisesta

Arvot ovat suuntaa-antavia ja mallista riippuvaisia.

Kuvaus Paino (kg)
Teknisesti suurin sallittu kokonaismassa 3500
Ajovalmiin ajoneuvon paino sisältäen perusvarustuksen di-
rektiivin 92/21/ETY mukaisesti (sis. kuljettajan) - 3020

Kuorman maksimipaino = 480
Matkustajien paino (75 kg/henkilö) 3 x 75 kg 225
Henkilökohtaiset varusteet, sisältäen:
10 kg / kukin matkustaja + 30
Lisäksi 10 kg/m korin pituudelta + 65
Lisäksi erikseen tilatut lisävarusteet + 35

Kuorman kokonaispaino = 355

Ylijäävä kuormapaino 125
Matkustajilla 40

Kun lasketaan 75 kg/henkilö ja 10 kg henkilökohtaisia varusteita = 85 kg,  
on mahdollisuus lisämatkustajiin (edellytyksenä, että autossa on lisäistuin-
paikka).

 → Taulukko on suuntaa-antava ja sen sisältämät kuormitusarvot ovat esimer-
kinomaisia.

 → Ajovalmiin ajoneuvon painon, johon sisältyy perusvarustus, löydät ajoneu-
von papereista.
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3.3.2 Oikea tapa kuormata Carthago-retkeilyauto

 → Kuorma on jaettava tasaisesti ajoneuvon vasemmalle ja oikealle puolelle.
 → Jaa kuorman paino ajoneuvon papereissa ilmoitettujen akselipainojen mu-
kaisesti tasaisesti molempien akselien alueelle. Huomioi lisäksi renkaiden 
sallittu kantavuus.

 → Varo, ettei takana oleva kuorma nosta ajoneuvon etupäätä, kun lastaat 
jotain painavaa taka-akselin taakse (esim. moottoripyörä takatelineeseen). 
Ota myös huomioon takatavaratilan maksimikantavuus erityisesti silloin, 
kun tavaratila ulottuu pitkälle yli taka-akselin ( ).
Kun painoa kohdistuu vähemmän etuakselille, se vaikuttaa negatiivisesti 
varsinkin etuvetoisen ajoneuvon ajo-ominaisuuksiin.

 → Sijoita painavat tavarat (teltan runkotolpat, säilykkeet tms.) siten, etteivät 
ne pääse liikkumaan:

 – alhaalla sijaitseviin säilytystiloihin, joiden ovet eivät aukea ajosuuntaan
 – lattialle
 – kaksoispohjaan

 → Polkupyörätelineessä saa kuljettaa vain polkupyöriä.
 → Varmuuden vuoksi punnitse kuormattu ajoneuvo (matkustajineen) ennen 
liikkeelle lähtöä.

→ Kiinnitä ohjaamoon näkyvälle paikalle lappu, jossa on mainittu auton
kokonaiskorkeus, jotta se on tiedossa siltojen ja alikulkujen kohdalla.

Carthago-retkeilyauton kuormausmahdollisuudet määräytyvät enemmän tai 
vä-hemmän pohjaratkaisun mukaan. Tilaviin säilytystiloihin (erityisesti 
takatava-ratiloihin) voi lastata painavampia tavaroita. Sallittu taka-akseliin/
etuakseliin kohdistuva paino voi silloin helposti jo täyttyä.

Carthago-retkeilyauton ylikuormausta – huomioiden myös yksittäiseen 
akseliin kohdistuva kuormitus – ei pidä väheksyä. Ratkaisevaa ei sen vuoksi 
ole pelkästään kuorman varsinainen paino, vaan on otettava huomioon 
myös se, mihin kohti akseleihin nähden kuorma sijoitetaan.

Kuorman oikean sijoittelun selville saamiseen tarvitset vaa’an, mittanauhan, 
taskulaskimen ja hieman aikaa.

Kuorman painon jakamisen etu- tai taka-akselille voi laskea yksinkertaisen 
päättelylaskun avulla:

Tärkeintä on etäisyys ”A” (cm) etuakselista kuhunkin yksittäiseen kuormapai-
noon ”G” (kg). Lisäksi laskutoimituksessa huomioidaan ajoneuvon akseliväli 
”R” (cm). Välimatka etuakselista (A) kerrotaan painolla (G) ja jaetaan akseli-
välillä R, jolloin saadaan tulokseksi taka-akseliin (!) kohdistuva paino. 
Lopuksi vähennetään kuormapaino äsken lasketusta taka-akseliin kohdistu-
vasta painosta. Mikäli erotuksen tulos on positiivinen, tarkoittaa se sitä, että 
etuakseliin kohdistuvaa painoa on vähennettävä saadulla kilomäärällä. Jos 
tulos on negatiivinen, lastataan etuakselin päälle vastaava kilomäärä.
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Ennen matkalle lähtöä

Laskentaesimerkki

Etäisyys etuakseliin A 452 (cm)
Takatavaratilassa oleva paino G x 100 (kg)
Ajoneuvon akseliväli R ÷ 325 (cm)
Taka-akseliin kohdistuva paino 139 (kg)
Takatavaratilassa oleva paino - 100 (kg)
Vähennettävä lasti etuakselilta 39 (kg)

Saat oikean kuormitusmäärän kaikille tavaratiloille suorittamalla saman lasku-
toimituksen.

 → Taulukko on suuntaa-antava ja sen sisältämät kuormitusarvot ovat esimer-
kinomaisia.

3.3.3 Hyllyt ja laatikot

 → Ajoneuvoa lastatessasi ota huomioon sallittu akselikuorma ja teknisesti 
suurin sallittu kokonaismassa.

 → Kuorma on jaettava tasapuolisesti. 
 → Sijoita painavat tavarat mahdollisimman alas.
 → Suurin sallittu kuorma on:

 – Keittiön laatikot 5 kg.
 – Seinäkaappi, kukin lokero 3 kg.
 – Muut säilytyslokerot 20 kg.

3.3.4 Perävaunun käyttö

→ Älä seiso  Carthago- retkeilyauton ja perävaunun välissä vaunua
kiinnitettäessä ja irrotettaessa.

→ Perävaunua peruutettaessa toisen henkilön on varmistettava, ettei perä-
vaunun takana ole ketään, ja opastettava kuljettajaa.

 → Työntöjarrulla varustettu perävaunu: perävaunua ei saa kiinnittää tai 
irrottaa työntöjarrun ollessa päällä.

 → Vetokoukku, jossa irrotettava kuulaosa: jos kuulaosa on asennettu 
väärin, on olemassa vaara, että perävaunu irtoaa. 
Noudata vetokoukun valmistajan käyttöohjeita.

→ Huomioi  Carthago-retkeilyauton sallittu aisakuorma ja taka-akselikuorma.
Niitä ei saa ylittää. Aisapainon ja taka-akselikuorman arvot
löytyvät Carthago-retkeilyauton ja vetokoukun papereista.
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3.4 Asuintilan sähkökäyttöinen ulkorappu

 → Varmista, että ulkorappu on nostettu sisään ennen liikkeelle lähtöä ja 
pysähdysten jälkeen.

 → Älä seiso ulkorapun liikealueella sitä sisään tai ulos vedettäessä.

 → Ulkorapun saa vetää sisään tai laskea alas vain tyhjänä.

 → Ulkorappu toimii vain silloin, kun asuintilan akku on kytkettynä ja käyttöval-
mis.

 → Ulkorapun käyttökatkaisija sijaitsee sisäänkäynnin vieressä.
 → Jos ulkorappua ei ole vedetty kunnolla sisään ja lukittu, kuuluu äänimerkki.

Kuva 1 Yksiaskelmainen ulkorappu

Ulkorapun laskeminen:
 • Paina keinukytkimestä (kuva 1, nro 2), kunnes rappu on kokonaan ulkona.

Ulkorapun nostaminen: 
 • Paina keinukytkimestä (kuva 1, nro 1), kunnes rappu on kokonaan sisällä.
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Ennen matkalle lähtöä

3.5 Ikkunat/kattoluukut/luukut/ ovet

 → Sulje ja lukitse ehdottomasti kaikki ikkunat, kattoluukut, luukut ja ovet 
ennen liikkeelle lähtöä.

 → Avattavat ikkunat eivät saa olla auki ajon aikana.
 → Lue käyttöohjeet.
 → Satelliittilaitteiston käytön aikana sen kääntöalueella olevia kattoluukkuja 
ei saa avata.

10800217

Kuva 2 Satelliittilaitteistoa koskeva 
turvallisuusohje

3.6 Lumiketjut

Lumiketjujen käyttö määräytyy eri maiden voimassa olevien säädösten 
mukaisesti. Ketjut saa kiinnittää vain vetäviin pyöriin.

→ Lumiketjujen asentaminen rasittaa   Carthago-retkeilyauton renkaita, pyörien
tuentaa ja ohjausta. Jotta Carthago-retkeilyautoon ei tulisi vaurioita, aja
lumiketjuilla hitaasti ja vain täysin lumipeitteisillä teillä.

 → Huomioi lumiketjujen valmistajan asennusohjeet.
 → Lumiketjut on ehdottomasti kiristettävä uudelleen, kun olet ajanut lyhyen 
matkan (200 - 500 m).

 → Käytä ainostaan hienojakoisia lumiketjuja, jotka soveltuvat käyttämällesi 
rengaskoolle. 

 → Tarvittaessa käänny ajoneuvon huoltoliikkeen puoleen.
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3.7 Liikenneturvallisuus

Käy seuraava tarkistuslista läpi ennen liikkeelle lähtöä.

Tarkastukset Tarkas-
tettu

Pe
ru

sa
jo

ne
uv

o
Ilmanpaine ja renkaiden kunto

Jos rengaspaine on liian alhainen, rengas voi puhjeta 
Carthago-retkeilyauton ollessa täydessä lastissa.
Voit menettää ajoneuvon hallinnan.
Tarkista Carthago-retkeilyauton rengaspaineet säännöllisesti 
ennen liikkeelle lähtöä tai kahden viikon välein.

Moottorin, vaihteiston ja ohjaustehostimen öljyt
Ajovalojen, jarru- ja peruutusvalojen tarkastus
Jäähdytysnesteen ja tuulilasin pesuveden riittävyys
Jarrujen tarkastus:
• Jarrujen toiminta
• Jarrut reagoivat tasaisesti
• Carthago-retkeilyauto pysyy suunnassaan jarrutettaessa

K
or

i

Ulkopuoliset liitännät irrotettu
Katto lumeton ja jäätön (talvella)
Ikkunat ja kattoluukut suljettu ja lukittu
Ulkorappu nostettu
Avoimet säilytystilat tyhjennetty
Irtonaiset tavarat säilytystiloissa tai kiinnitetty
Kaikki laatikot ja luukut suljettu
Asuintilan ovet ja liukuovet suljettu ja lukittu
Suihkukopin ovi suljettu ja lukittu
Jääkaapin ovi lukittu
Jääkaapin energialähde vaihdettu
Kääntyvien istuimien kiinnitys lukittu

A
kk

u

Tarkista käynnistysakun ja asuintilan akun jännite.
Jos ohjauspaneeli näyttää liian alhaista akkujännitettä, 
kyseinen akku on ladattava.
Liikkeelle lähdettäessä molempien akkujen on oltava  
ladattuja.

K
aa

su
-

la
itt

ee
t Kaasupullot vyötetty kaasukaapissa niin, etteivät ne pääse kääntymään

Kaasupullon pääsulkuventtiili suljettu

Taul. 1 Liikenneturvallisuutta koskeva tarkistuslista
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Ajon aikana

Tässä kappaleessa

Tästä kappaleesta löydät ohjeita Carthago-retkeilyautolla 

ajamiseen. Ohjeet käsittelevät seuraavia asioita:
 • Jarrut
 • Turvavyöt
 • Istuimet
 • Istumapaikat
 • Lasten turvaistuimet
 • Pimennysverhot

4 

4.1 

Ajon aikana

Ajaminen Carthago-retkeilyautolla

 → Varmista, että ulkorappu on nostettu sisään ennen liikkeelle lähtöä ja 
pysähdysten jälkeen.

 → Ajoneuvon alusta on sama kuin hyötyajoneuvoilla (kevyt kuorma-auto). 
Muuta ajotapasi sen mukaiseksi. Alikulkusilloissa, tunneleissa tai 
vastaavissa on huomioitava Carthago-retkeilyauton kokonaiskorkeus 
(ks. tekniset tiedot ajoneuvon asiakirjoista).

 → Ajon aikana saa oleskella vain istumapaikoilla. Sallittujen istumapaikkojen 
määrä on mainittu ajoneuvon papereissa. Kiinnitä turvavyö ennen liikkeel-
le lähtöä ja pidä se kiinni koko ajon ajan.

Kuljettaja on vastuussa siitä, että seuraavia kohtia noudatetaan:
 • Matkustajat pysyvät paikoillaan istuimilla.
 • Turvavyöpakkoa noudatetaan.
 • Ovien lukitusta ei avata.
 • Luvussa 2 lueteltuja turvatoimenpiteitä noudatetaan.

Vältä äkillistä jarruttamista. Aja hitaasti huonoilla teillä. Kuljettajan ja matkus-
tajien on aina kiinnitettävä turvavyöt ajon ajaksi. Turvavöitä ei saa missään 
tapauksessa avata ajon aikana.

 → Käytämme omia hopeanmetallisia tuuletusritilämalleja Fiat-kojetaulun op-
tiseen parantamiseen ja muotoilun yksilöllistämiseen. Tietyissä tilanteissa 
– valo-olosuhteista riippuen – tuulilasissa voi esiintyä lieviä heijastuksia
tuuletusritilöistä. Samankaltaisia heijastuksia esiintyy myös henkilöautois-
sa. Ne eivät anna aihetta reklamaatioihin.
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4.2 Jarrut

 → Korjauta jarruviat välittömästi valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Testaa jarrut aina ennen liikkeelle lähtöä:
 • Toimivatko jarrut?
 • Reagoivatko jarrut tasaisesti?
 • Pysyykö matkailuauto jarruttaessa oikeassa suunnassa?

4.3 Turvavyöt

Carthago-retkeilyauton asuintilassa on kolmipistevyöt.

 → Kiinnitä turvavyö ennen liikkeelle lähtöä ja pidä se kiinni koko ajon ajan.
 → Vyön hihnoja ei saa vahingoittaa eikä saattaa puristuksiin. 
 → Vialliset turvavyöt on vaihdettava huoltoliikkeessä.
 → Vöiden kiinnitysjärjestelmään, rullausautomatiikkaan ja vöiden lukkoihin 
ei saa tehdä muutoksia.

 → Tarkista turvavöiden ruuvikiinnitys aika ajoin.
 → Vain yksi aikuinen saa käyttää kutakin turvavyötä.
 → Tavaroita ei saa vyöttää yhdessä henkilöiden kanssa.
 → Turvavyöt eivät ole riittävät alle 150 cm:n pituisille henkilöille. 
Tässä tapauksessa on lisäksi käytettävä muuta turvalaitetta. 
Varmista,	että	laite	on	sertifioitu.

 → Lasten turvaistuimia saa käyttää vain istuimissa, joissa on tehtaan 
asentama kolmipisteturvavyö.

Turvavyön oikea kiinnittäminen
 • Vyöhihna ei saa kiertyä. Vyöhihnan on oltava tiiviisti kehoa vasten.
 • Asetu kunnon istuma-asentoon kiinnittäessäsi turvavyötä.
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Ajon aikana

Turvavyön oikea kiinnittäminen raskausaikana

Tapaturmavaara!
Jos raskaana olevan henkilön turvavyö kulkee mahan yli, äiti ja sikiö voivat 
loukkaantua täysjarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.

 → Raskausaikana turvavyö on sijoitettava alas niin, että se kulkee lantion 
eikä mahan kohdalla!

1 2

10800003

Kuva 3 Turvavyön kiinnittäminen

Turvavyön kiinnittäminen:

1. Vedä turvavyö lukkokielekkeestä kiinni pitäen (kuva 3, nro 2)
olkapään yli.

2. Ohjaa turvavyö viistosti ylävartalon päältä.
3. Vedä vyön alahihna lantion (ei mahan) kohdalle.
4. Työnnä kieleke (kuva 3, nro 2) lukkoon (kuva 3, nro 1) niin,

että se lukkiutuu kuuluvasti.
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4.4 Istuimet

4.4.1 Kuljettajan ja etumatkustajan istuimet

 → Käännä kaikki kääntyvät istuimet ajosuuntaan ja lukitusasentoon. 
Ajon aikana istuimet on pidettävä lukitusasennossa; kääntäminen 
ei ole sallittua.

Istuimen säätö

1  Istuimen pitkittäissäätö
2 Käsinojien säätö
3 Selkänojan säätö
4 Istuimen kääntö
5 Korkeussäätö edessä
6 Korkeussäätö takana

Kuva 4 Istuimen säätö

Kuljettajan ja etumatkustajan istuinten asettaminen ajoasentoon:

1. Käännä molemmat käsinojat ylös.
2. Työnnä kuljettajan/etumatkustajan istuin taka- tai keskiasentoon.
3. Paina vipu (kuva 4, nro 4) ylös
4. Käännä istuin ajosuuntaan ja lukitse paikoilleen.

Käsinojan säätö:
Käsinojien korkeutta voi säätää portaattomasti.

1. Käännä pyörivää nuppia (kuva 4, nro 2) vastapäivään. Käsinojan lukitus
vapautuu.

2. Aseta käsinoja haluamaasi asentoon.
3. Käännä nuppia myötäpäivään, kunnes se lukittuu.

 → 	Tarkempia	ohjeita	kuljettajan	 ja	etumatkustajan	 istuinten	käyttöä/ säätöä	
varten löydät ajoneuvon mukana toimitettavista valmistajan ohjeista.
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Ajon aikana

4.4.2 Erilliset takaistuimet

Joissakin ajoneuvoissa on istuinpenkin tilalla kaksi erillistä istuinta (lisävaruste).

10800247

3
1

2

1  Selkänojan säätö
2 Istuimen poikittaissäätö 

(vain ulompi istuin)
3 Istuimen pitkittäissäätö

Kuva 5 Erillisten istuimien säätö

Selkänojan säätö:

1. Istuudu istuimelle.
2. Vedä selkänojassa olevasta vivusta (kuva 5, nro 1) ja pidä siitä kiinni.
3. Paina selkänoja haluamaasi asentoon selällä.
4. Päästä avausvipu (kuva 5, nro 1) irti.

Istuimen pitkittäissäätö:

1. Vedä lukituksen avausvipua (kuva 5, nro 3) ylöspäin ja pidä siitä kiinni.
2. Siirrä istuin haluamaasi asentoon.
3. Päästä avausvipu (kuva 5, nro 3) irti.

Istuimen poikittaissäätö (vain ulompi istuin):

1. Vedä sivulla olevaa avausvipua (kuva 5, nro 2) ylöspäin ja pidä siitä
kiinni.

2. Siirrä istuin sivusuunnassa haluamaasi asentoon.
3. Päästä avausvipu (kuva 5, nro 2) irti.



110-0001-05FI26

4 Ajon aikana

4.5 Istumapaikat

 → Ajon aikana saa oleskella vain määrätyillä istumapaikoilla. 
Sallittujen istumapaikkojen määrä on mainittu ajoneuvon asiakirjoissa.

 → Istumapaikoilla, joissa on turvavyö, on turvavyöpakko.

 →  Ajon aikana sallitut istumapaikat on merkitty tarralla.

4.5.1 Sallitut istumapaikat

1  Kuljettajan istuin
2 Etumatkustajan istuin
3 Istumapaikka
4 Istumapaikka

Kuva 6 Sallitut istumapaikat

 → ISO-Fix-järjestelmää (lisävaruste) käytettäessä paikat 3 ja 4 ovat erillisiä 
istuimia.
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Ajon aikana

4.6 Lasten turvaistuimet

Kuolemaan johtavien tapaturmien vaara!
Jos vauvan turvakaukalo kiinnitetään etumatkustajan istuimelle selkä 
menosuuntaan ja istuimen turvatyyny on aktiivinen, voi seurauksena olla 
törmäyksen voimakkuudesta riippumatta jopa lapsen kuolemaan johtava 
tapaturma.

 → Kuljeta pikkulapset turvaistuimissa toisella istuinrivillä!
Jos vauvaa joudutaan kuljettamaan turvakaukalossa etumatkustajan 
istuimella:

 – Säädä etumatkustajan istuin mahdollisimman taakse, jotta
turvakaukalo ei koske kojetauluun!

 – Deaktivoi etumatkustajan etu- ja sivuturvatyyny asetusvalikosta!
 – Varmista turvatyynyn deaktivoiminen kojetaulun painikkeen merkkiva-
losta!

4.6.1 Tavallinen turvaistuin

Ryhmä Istumapaikat

Etumatkustajan istuin Takaistuinrivi

V K

0
enint. 10 kg U* U U

0+
enint. 13 kg U* U U

1
9-18 kg U U U

2
15-25 kg U U U

3
22-36 kg U U U

K: Keskellä (turvalaitteen oikeaa asennusta varten on tarvittaessa poistettava tyynyt)

V: Vasemmalla (turvalaitteen oikeaa asennusta varten on tarvittaessa poistettava tyynyt)

U: Soveltuu yleisille turvaistuimille, jotka kiinnitetään aikuisten turvavyöllä ja jotka on hyväksytty
kyseiselle ikäluokalle.

*: Ota huomioon taulukon yläpuolella olevat varoitukset.

Taul. 2 Tavallisen turvaistuimen kiinnitys

 →  Tarkempia ohjeita turvaistuimen käytöstä löydät ajoneuvon mukana 
toimitettavista valmistajan ohjeista.
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4.7 ISOFIX-turvaistuin

Turvaistuin voi vaurioitua!
Jos ajoneuvoon kiinnitetään lasten turvaistuin Top  Tether-järjestelmää käyt-
täen tai se irrotetaan, istuin voi vahingoittua.

 → Jos kiinnität tai irrotat turvaistuimen Top Tether -järjestelmällä, noudata 
turvaistuimen valmistajan antamia ohjeita!

 → Turvaistuimen saa kiinnittää Top Tether -järjestelmällä vain istuimiin, joissa 
on kiinnityssilmukat!

 → ISOFIX-turvaistuimen sallitut kiinnitysasennot on merkitty niihin.
 → Tarkempia tietoja löydät istuimen valmistajan erillisestä käyttöohjeesta.

Ryhmä Turvaistuimen 
kokoluokka

Istumapaikat

Etumatkustajan 
istuin

Takana selkä 
menosuuntaan

Takana 
ajosuuntaan

0
enint. 10 kg E

0+
enint. 13 kg

E
D
C

1
9-18 kg

A

IUF
B

B1
C
D

2
15-25 kg IUF

3
22-36 kg IUF

IUF: Soveltuu eteenpäin suunnatuille ISOFIX-turvaistuimille, jotka on hyväksytty käytet-
täväksi ilmoitetulle painoluokalle.

: ISOFIX-kiinnikkeet, jotka eivät sovellu tälle painoluokalle ja/tai kokoluokalle.

Taul. 3 ISOFIX-turvaistuimen kiinnitys
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Ajon aikana

4.7.1 Turvaistuimen kiinnitys

 → Tarkista ennen ajoa, että turvaistuin on kiinnitetty oikein ISOFIX- 
kiinnittimeen. 

10800107

4

3

1

2

5

1  Top Tether -kiinnityshihna
2 Turvaistuimen hihna
3 Kiinnike
4 Turvaistuimen kiinnike
5 Hihnan kiinnike

Kuva 7 ISOFIX-turvaistuimen kiinnitys

Turvaistuimen kiinnitys:

1. Kiinnitä turvaistuin kiinnikkeeseen (kuva 7, nro 4.).
2. Vie Top Tether -kiinnityshihna (kuva 7, nro 1.) selkänojan yli.
3. Vedä turvaistuimen vyö (kuva 7, nro 2.) Top Tether -kiinnityshihnan läpi

(kuva 7, nro 1.).
4. Kiinnitä turvaistuimen hihna (kuva 7, nro 3.) kiinnikkeeseen

(kuva 7, nro 5.).

4.8 Pimennysverhot 

 → Ajon ajaksi ohjaamon tuulilasin ja sivuikkunoiden pimennysverhot 
on avattava ja kiinnitettävä auki-asentoon.
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Carthago-retkeilyauton pysäköinti

Tässä kappaleessa

Tästä kappaleesta löytyy ohjeita Carthago-retkeilyauton pysäköintiä varten. 

Ohjeet käsittelevät seuraavia asioita:
 • Seisontajarru
 • Ulkorappu
 • 230 V:n sähköliitäntä

5 Carthago-retkeilyauton pysäköinti

→ Aseta  Carthago-retkeilyauto mahdollisimman vaakatasoon.
→ Varmista ajoneuvo siten, että se ei pääse vierimään.
→ Carthago retkeilyauton vaakasuora asento parantaa asumis- ja nukkumismu-

kavuutta sekä helpottaa vesien virtaamista putkistoissa. Tämän vuoksi
suosittelemme käyttämään pyörien alle asetettavia ajokiiloja, joita on saa-
tavissa lisävarusteena. Hyvänä apuna vaakasuoraan asettamisessa on
ristiin näyttävä vesivaaka, joka kannattaa kuljettaa mukana.

5.1 

5.2 

5.3 

Seisontajarru

Seisontajarru sijaitsee kuljettajan istuimen vieressä vasemmalla. 
Pysäköidyn ajoneuvon seisontajarru on vedettävä päälle tiukasti.

Ulkorappu

Ulkorappua koskevia lisätietoja ja turvallisuusohjeita löydät kappaleesta 
”1.4 Yleistä” sivulla 2.

230 V:n liitäntä

Carthago-retkeilyauto voidaan liittää 230 voltin verkkovirtaan..

230 V:n sähköliitäntää koskevia tietoja löydät luvusta 
”7.2.1 230 V:n sähköliitäntä” sivulla 56.
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Tässä kappaleessa

Tästä kappaleesta löytyy ohjeita Carthago-pakettiautossa asumiseen. 

Ohjeet käsittelevät seuraavia asioita:
• Carthago-retkeilyauton tuulettaminen
• Ikkunoiden avaaminen ja sulkeminen
• Kattoluukkujen avaaminen ja sulkeminen
• Ulkoluukut
• Nostettavan kattoikkunan avaaminen ja sulkeminen
• Pöytätasojen muuttaminen
• Vuoteiden käyttö
• Pimennysverhojen käyttö
• Astianpesuallas
• Kalusteiden luukkujen ja ovien avaaminen ja sulkeminen
• Porrasaskelman siirtäminen

6 Asuminen

6.1 Tuulettaminen

Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Pakkotuuletusaukkoja (kattoluukkuja, 
joissa pakkotuuletus, tai nostettavia kattoluukkuja) ei missään tapauk-
sessa saa peittää esim. talvisuojilla tai sulkea. Pidä huoli, etteivät lumi  
tai puiden lehdet tuki tuuletusaukkoja.
Kohonnut hiilidioksidipitoisuus (CO2) aiheuttaa tukehtumisvaaran.

 → Tietynlaisen sään vaikutuksesta voi metalliosiin muodostua kondenssivettä  
riittävästä tuuletuksesta huolimatta (esim. alustan ja pohjan ruuvikiinnitys-
kohtiin).

 → Lisäksi voi muodostua kylmäsiltoja läpimenevien aukkojen  reunoille (esim. 
kattoikkunoiden, pistorasioiden, täyttöaukkojen, luukkujen jne. reunoille).

Huolehdi ilmanvaihdosta tuulettamalla usein ja aina tarvittaessa.  
Vain tällä tavalla estetään kondenssiveden muodostuminen viileässä säässä. 
Kun lämmitys, ilmankierto ja tuuletus ovat sopivassa suhteessa keskenään, 
saadaan aikaan miellyttävä sisäilma viileänä vuodenaikana.
Vetoa voit välttää sulkemalla kojelaudan tuuletussuuttimet ja säätämällä  
ilmanjako sisäilman kiertoasentoon. Jos Carthago-retkeilyauto on pitkään  
paikallaan, se on silloin tällöin tuuletettava läpikotaisin, varsinkin kesällä,  
jolloin sisäilma voi kuumentua liiaksi.
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6.2 Ikkunat

 → Ikkunoissa on pimennysrullaverhot ja hyönteisrullaverhot. Ne rullautuvat 
itsestään takaisin paikoilleen, kun avaat lukituksen. Jotta vetomekanismi 
ei vahingoitu, pidä verhosta kiinni ja anna sen rullautua hitaasti paikoilleen.

 → Sulje ikkunat aina ennen liikkeelle lähtöä.
 → Huomioi sääolosuhteet ja sulje ikkunat niin hyvin, ettei kosteus pääse 
sisään.

Joissakin ajoneuvoissa on avattava ikkuna oikealla puolella liukuoven 
liikealueella.

Vahingoittumisvaara!
 → Ajoneuvoissa, joissa on pöytä ulkopuolella (lisävaruste), ei ole liukuoven 
pysäytintä. Avattava ikkuna voi vahingoittua ovea avattaessa.

 – Sulje avattava ikkuna ennen kuin avaat liukuoven!

Ennen liukuoven avaamista on aina tarkistettava, että ikkuna on kiinni.

10800179

Kuva 8 Avattavan ikkunan varoitustarra

→ Sulje ikkunat aina, kun poistut     Carthago-retkeilyautosta.
→ Kaksinkertaisten akryylilasien sisäpinnoille voi äärimmäisissä sääolosuh-

teissa muodostua kondenssivettä.
Ikkuna on tehty siten, että vesi haihtuu, kun ulkolämpötila nousee.
Kaksinkertaisten akryylilasien vahingoittumista kondenssiveden vuoksi ei
tarvitse pelätä.

 → Kun avaat ja suljet ikkunoita, avaa ja sulje kaikki ikkunaan asennetut 
lukitusvivut.

6.2.1 Avattava ikkuna

 → Huomioi ikkunaa avatessasi, ettei se pääse vääntymään.
Avaa ja sulje ikkuna tasaisesti.

 → Aina kun liikutat lukitusvipua, paina samanaikaisesti lukitusnuppia 
(ks. kuva 10, nro 2).

 → Avaa perässä oleva ikkuna vain, kun ovet ovat kiinni. Ovia avattaessa 
(> 90°) ikkunoiden on oltava kiinni. 
Huomio: Särkymisvaara! Ikkuna voi osua sivuseinämään.



6

35110-0001-05FI

Asuminen

Kuva 9 Avattava ikkuna Kuva 10 Avattavan ikkunan lukitusvipu

Avattavan ikkunan avaaminen:

1. Paina lukitusnuppia (kuva 9 ja kuva 10, nro 2) ja pidä se painettuna.
2. Käännä lukitusvipu (kuva 10, nro 1) pystysuoraan.
3. Avaa teleskooppivarren pidikeruuvi (kuva 9, nro 1);

Avaa ikkuna haluamaasi asentoon.
4. Sulje teleskooppivarren pidikeruuvi (kuva 9, nro 1);

Avattavan ikkunan sulkeminen:

1. Tue ikkunaa kädellä.
2. Avaa teleskooppivarren pidikeruuvi.
3. Sulje ikkuna.
4. Paina lukitusnuppia (kuva 9 ja kuva 10, nro 2) ja pidä se painettuna.
5. Käännä lukitusvipu (kuva 10, nro 1) vaakasuoraan.
6. Sulje teleskooppivarren pidikeruuvi.

6.2.2 Pimennys- ja hyönteisrullaverho avattavissa ikkunoissa

Carthago-retkeilyauton avattavissa ikkunoissa on pimennys- ja 
hyönteisrullaverhot. 
Pimennys- ja hyönteisrullaverhot on yhdistetty toisiinsa.
Kummankin verhon perusasento on ylhäällä.

Kuva 11 Pimennys- ja hyönteissuojaverhot
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Pimennysrullaverhon sulkeminen:
 • Vedä pimennysrullaverho ylhäältä alas pitäen kiinni vetolistasta
(kuva 11, nro 2).
Kaikki väliasennot ovat mahdollisia.

Pimennysrullaverhon avaaminen:
 • Työnnä pimennysrullaverho alhaalta ylös pitäen kiinni vetolistasta
(kuva 11, nro 2).
Kaikki väliasennot ovat mahdollisia.

Hyönteisrullaverhon sulkeminen:
 • Vedä hyönteisrullaverho ylhäältä alas pitäen kiinni kahvasta
(kuva 11, nro 1).
Kaikki väliasennot ovat mahdollisia.

Hyönteisrullaverhon avaaminen:
 • Työnnä hyönteisrullaverho alhaalta ylös pitäen kiinni kahvasta
(kuva 11, nro 1).
Kaikki väliasennot ovat mahdollisia.
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6.3 Kattoluukut

Mallista riippuen joissakin Carthago-retkeilyautoon asennetuissa 
kattoluukuissa on pakkotuuletus, toisissa taas ei. Pakkotuuletus on sellaisissa 
kattoluukuissa, joissa ei ole tiivistekumia.

 → Pakkotuuletuksen ilma-aukkojen on aina oltava auki. Pakkotuuletusauk-
koja (kattoluukkuja, joissa on pakkotuuletus) ei missään tapauksessa 
saa peittää esim. talvisuojilla tai sulkea. Pidä huoli, etteivät lumi tai  
puiden lehdet tuki tuuletusaukkoja.

→ Älä astu kattoluukun akryylilasin päälle.
→ Kattoikkunoissa on pimennysrullaverhot ja hyönteisrullaverhot. Kattoluu-

kun mallista riippuen pimennysrullaverho ja hyönteisrullaverho rullautuvat
itsestään takaisin paikoilleen, kun avaat lukituksen. Jotta vetomekanismi
ei vahingoitu, pidä verhosta kiinni ja anna sen rullautua hitaasti paikoilleen.

→ Sääolosuhteista riippuen sulje kattoikkunat aina niin hyvin, ettei kosteutta
pääse sisätiloihin.

→ Pidä kattoluukut kiinni ajon aikana.
→ Pimennysverhot voivat rikkoutua, jos ne ovat suljettuina ajon aikana.

Jätä ne siis auki liikkeelle lähtiessäsi.
→ Sulje kattoluukut aina, kun poistut     Carthago-retkeilyautosta.
→ Älä avaa kattoluukkua ajon aikana.
→ Sulje pimennysrullaverhoa päivällä enintään 2/3 välttääksesi kuumentu-

mista.
→ Kun aurinko paistaa, käytä hyttys- ja pimennysrullaverhoa.
→ Ennen kattolukun avaamista siitä on poistettava lumi, jää ja lika.
→ Pidä kattoluukku suljettuna,

 – kun ulkona tuulee voimakkaasti
 – kun sataa vettä tai lunta
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6.3.1 Mini Heki

 → Ennen liikkeelle lähtöä tarkista, että kattoluukku on lukittu.

Kattokuvun voi nostaa ylös toisesta reunasta. joten sen voi jättää auki 
kolmeen eri asentoon.

Kuva 12 Mini-Heki

Kattoluukun avaaminen:

1. Paina painiketta (kuva 12, nro 2) ja vedä samanaikaisesti kahvaa
(kuva 12, nro 1) painikkeen (kuva 12, nro 2) ohitse alaspäin ohjausuraa
(kuva 12, nro 3) pitkin.

2. Avaa kattoluukku työntämällä kahvaa ylöspäin ja lukitse se johonkin
kolmesta mahdollisesta asennosta.

 → Kattoluukku voidaan lukita salvalla keskiasentoon.

Kattoluukun sulkeminen:

1. Kattoluukku sulkeutuu, kun vedät kahvasta (kuva 12, nro 1) alaspäin.
2. Kahva (kuva 12, nro 1) lukkiutuu, kun painat painiketta (kuva 12, nro 2).

 → Huomioi kattoluukun sisäkehyksessä oleva turvallisuuteen liittyvä 
varoitustarra.



6

39110-0001-05FI

Asuminen

6.3.2 Kammella varustettu nostettava kattoluukku

Epäasianmukainen käsittely voi aiheuttaa vaurioita!
 → Ennen liikkeelle lähtöä sulje kattoluukku ja avaa rullaverhot.
 → Sulje hyönteisrullaverho ajon ajaksi, jotta verhon ohjauskiskot eivät pääse 
rämisemään. 

 → Pidä nostettava kattoluukku suljettuna
 – kun ulkona tuulee voimakkaasti
 – kun sataa vettä tai lunta

Tämän kattoluukun voi avata ainoastaan käsikäyttöisellä kammella.

1

2

10800005

Kuva 13 Kammella varustettu nostettava 
kattoluukku

 → Avaa nostettavaa kattoluukkua vain siihen saakka, kunnes kampea pyörit-
täessäsi tunnet vastusta. Älä tämän jälkeen enää yritä avata kattoluukkua 
isommalle.

 → Puristumisvaara: Pidä vipu viistossa, kun pyörität sitä.

Kattoluukun avaaminen:

1. Käännä kampi (kuva 13, nro 1) ulos kolosta.
2. Käännä kampea (kuva 13, nro 1) kahvassa merkittyyn suuntaan ja avaa

nostettava kattoluukku haluamaasi asentoon.
3. Käännä kampi (kuva 13, nro 1) takaisin koloon.

Kattoluukun sulkeminen:

1. Käännä kampi (kuva 13, nro 1) ulos kolosta.
2. Käännä kampea (kuva 13, nro 1) kahvassa merkittyyn suuntaan, kunnes

kattoluukku on kiinni.
3. Kattoluukku lukittuu paikoilleen, kun käännät kampea (kuva 13, nro 1)

niin pitkälle, että tarkistusaukossa (kuva 13, nro 2) näkyy punainen viiva.
4. Varmista, että kattoluukku on kunnolla kiinni, painamalla kevyesti ikkuna-

pintaa.
5. Käännä kampi (kuva 13, nro 1) takaisin koloon.

 →  Huomioi kattoluukun sisäkehyksessä oleva turvallisuuteen liittyvä 
varoitustarra.
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6.3.3 Pimennys- ja hyttysrullaverhon avaaminen / sulkeminen

Kattoluukuissa on pimennys- ja hyönteisrullaverho. 
Pimennysrullaverho on oikeanpuoleisessa rullakotelossa ja hyönteisrullaverho 
vasemmanpuoleisessa rullakotelossa.

 → Kattoluukun mallista riippuen pimennysrullaverho ja hyönteisrullaverho 
rullautuvat itsestään takaisin paikoilleen, kun avaat lukituksen. Jotta  
vetomekanismi ei vahingoitu, pidä verhosta kiinni ja anna sen rullautua 
hitaasti paikoilleen.

 → Sulje pimennysrullaverho päivällä korkeintaan 2/3 välttääksesi paahdetta.

Kuva 14 Kattoluukun rullaverho (pieni)

Pimennysrullaverhon sulkeminen:
 • Vedä pimennysrullaverhoa hyönteisrullaverhon suuntaan, kunnes vetolistat
ovat kohdakkain.

Pimennysrullaverhon avaaminen:
 • Avaa pimennysrullaverho ohjaamalla sitä hitaasti kahvasta (kuva 14,
nro 1).

Hyönteisrullaverhon sulkeminen:
 • Vedä hyönteisrullaverhoa pimennysrullaverhon suuntaan, kunnes vetolistat
ovat kohdakkain.

Hyönteisrullaverhon avaaminen:
 • Avaa hyönteisrullaverho ohjaamalla sitä hitaasti kahvasta (kuva 14, nro 1).
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6.4 Ulkoluukut

Vahingoittumisvaara
 → Luukku voi aueta ajon aikana.

 • Sulje kaikki ulkoluukut ja lukitse niiden lukot ennen liikkeelle
lähtöä.

 → Avaa luukut aina yksitellen.
 • Ajoneuvon tyypistä riippuen kaikkia luukkuja ja ovia ei voi
avata samanaikaisesti.

 → Putoava luukku voi aiheuttaa vaurioita tai tapaturmia.
 • Kun luukku on avattu, varmista että se on lukkiutunut kiinni.
Muuten voi aiheutua vaurioita tai tapaturmia.

 → Kun poistut matkailuautosta, sulje kaikki ulkoluukut.
 → Käännä lukkosylinteri aina takaisin alkuasentoon.
 → Kaikissa matkailuvaunun ulkoluukuissa on samanlaiset lukkosylinterit. 
Käytä kaikissa lukoissa samaa avainta.

 → Ulkoluukussa voi olla useita lukkoja. Avaa ne kaikki.

6.4.1 WC-luukun käyttö kahdella kädellä

10800123

Kuva 15 WC-luukun käyttö kahdella kädellä

WC-luukun avaaminen:

1. Avaa luukun lukko.
2. Paina painonapit sisään molemmin käsin.
3. Avaa luukku.

WC-luukun sulkeminen:

1. Sulje luukku niin, että lukot lukittuvat kiinni.
2. Sulje luukun lukko.
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6.5 Pöydät

6.5.1 Pöydän jatkaminen ja kääntäminen sisään

Pöydässä on ulosvedettävä pöytälevy. 

Kuva 16 Pöydän vipu Kuva 17 Ulosvedettävä pöytälevy

Pöytälevyn jatkaminen:

1. Vedä vipu (kuva 16, nro 1) alas.
2. Vedä pöytälevy ulos kääntäen sitä vastapäivään.
3. Lukitse vipu (kuva 16, nro 1) haluamaasi asentoon.

Pöytälevyn kääntäminen sisään:

1. Vedä vipu (kuva 16, nro 1) alas.
2. Vie pöytälevy paikoilleen pöydän alle.
3. Vipu (kuva 16, nro 1) lukkiutuu.

6.5.2 Pöydän irrottaminen ja siirtäminen

10800238

31

2

Kuva 18 Irrotettava pöytä

Pöytälevyn irrottaminen:

1. Nosta pöytälevyä (kuva 18, nro 1).
Huomio: Jalan alaosa (kuva 18, nro 2) on vain työnnetty paikoilleen,
joten se voi pudota.

2. Poista jalan alaosa (kuva 18, nro 2).
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3. Tartu pöytälevystä (kuva 18, nro 1) kiinni kaksin käsin ja nosta se pois
kiskosta (kuva 18, nro 3).
Huomio: Pöytälevy (kuva 18, nro 1) on vain ripustettu paikoilleen ja se voi
irrota, jos sitä nostetaan liian korkealle.

 → Ennen kuin lähdet liikkeelle, laita pöytälevy ja jalkaosa säilytyspaikkaan 
ja kiinnitä ne.

Pöydän siirtäminen:

1. Nosta pöytää (kuva 18, nro 1) hieman, jotta hammastus irtoaa.
Huomio: Jalan alaosa (kuva 18, nro 2) on vain työnnetty paikoilleen,
joten se voi pudota.

2. Kun pöytä (kuva 18, nro 1) on nostettuna, käännä se haluamaasi asen-
toon.

3. Laske pöytä (kuva 18, nro 1) takaisin alas ja tarkista, että hammastus on
kohdallaan.

6.5.3 Pöydän käyttö ulkona

 → Älä sulje liukuovea, kun pöytä on paikoillaan.
 → Ennen kuin lähdet liikkeelle, laita pöytälevy ja jalkaosa säilytyspaikkaan ja 
kiinnitä ne.

Pöydän kiinnitys ulkopuolelle:

1. Ripusta pöytä (kuva 19, nro 1) viistosti ylhäältä keittiökaapiston (kuva 19,
nro 3) ohjauskiskoon (kuva 19, nro 2).
Huomio: Jalan alaosa (kuva 19, nro 4) on vain työnnetty paikoilleen,
joten se voi pudota.

2. Asennus takaisin tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

10800225

21

4

3

Kuva 19 Pöydän kiinnitys ulkopuolelle
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6.5.4 Pöydän muuttaminen lisävuoteeksi

2

1

10800004

Kuva 20 Ajoneuvon istuimien asento

Pöydän muuttaminen:

1. Käännä ohjaamon vasemmanpuoleista istuinta (kuva 20, nro 1)
180° asuintilaan päin.

2. Käännä ohjaamon oikeanpuoleista istuinta (kuva 20, nro 2)
90° asuintilaan päin.

3. Käännä ulosvedettävä pöytälevy (kuva 17) sisään.
4. Nosta pöytää (kuva 18, nro 1) kevyesti yhdellä kädellä.

Huomio: Jalan alaosa (kuva 18, nro 2) on vain työnnetty paikoilleen,
joten se voi pudota.

5. Poista jalan alaosa (kuva 18, nro 2) ja laita turvalliseen säilytyspaikkaan.
6. Tartu pöytään (kuva 18, Pos. 1) kaksin käsin, nosta sitä ja irrota se ylem-

mästä seinälistasta.
7. Kun pöytä (kuva 18, nro 1) on hieman kallistettuna, ripusta se kiinni

alempaan seinälistaan ja laske se alas.
Tarkista, että hammastus on kohdallaan.
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Kuva 21 Istuintyynyjen siirtäminen

Istuintyynyjen jakaminen:

1. Poista istuintyyny (kuva 21, nro 3) ja vaihda sen tilalle suuri lisätyyny
(kuva 21, nro 1).

2. Aseta lisätyynyn (kuva 21, nro 1) eteen istuintyyny (kuva 21, nro 3).
Tyynyjen muodot on sovitettava kohdalleen.

3. Aseta istuintyynyn (kuva 21, nro 3) viereen pieni lisätyyny (kuva 21,
nro 2).

4. Voit halutessasi poistaa selkänojan tyynyn (kuva 21, nro 4) ja laittaa sen
säilytyspaikkaan.

5. Levitä sijauspatja (kuva 21, nro 5) tyynyjen päälle.

 → Selkänojan tyynyä (kuva 21, nro 4) ei tarvitse poistaa muunnettaessa 
pöytää vuoteeksi, vaan se voi jäädä paikoilleen.
Makuutila lyhenee!

 → Ennen kuin laitat sijauspatjan (kuva 21, nro 5) paikoilleen, nosta niskatuet 
ylös.

 → Jos selkänojan tyyny (kuva 21, nro 4) on paikoillaan, työnnä sijauspatja 
(kuva 21, nro 5) selkänojan tyynyn alle.

Asennus takaisin tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
Laita lisätyyny ja sijauspatja turvalliseen säilytyspaikkaan.
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6.6 Vuoteet

6.6.1 Asettaminen kuljetusasentoon

Onnettomuusvaara!
 → Pidä huoli siitä, että osat varmistetaan kunnolla kuljetuksen ajaksi.
Esineet on kiinnitettävä kuljetusta varten.

Kuva 22 Peräosan vuoteen käyttöasento Kuva 23 Kuljetusasento

Avaaminen:

1. Nosta pois vuoteelta ne peitot ja tyynyt, jotka ovat avaamisen tiellä.
2. Nosta patjoja (kuva 22 ja kuva 23, nro 2) ja käännä ne sivuille.

Kuva 24 Koukku ja kiinnityssilmukka Kuva 25 Nelikulmaputken kiinnitys

3. Nosta vuoteen kaksiosaista runkoa (kuva 22 ja kuva 23, nro 3) ja kään-
nä puoliskot ylös sivuille. Kiinnitä kiinnityshihna koukulla (kuva 24, nro 4)
kattokaapin alapuolella olevaan kiinnityssilmukkaan (kuva 24, nro 5).

4. Irrota nelikulmaputken (kuva 25, nro 6) puoliskot ja kiinnitä ne vuoteen
rungon alapuolelle.

5. Irrota tikkaat (kuva 22, nro 1) ja laita osat säilytyspaikkaan.

Asennus takaisin tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
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6.6.2 Kerrosvuode

 →  Vuoteen kääntöalueella ja vuoteen osien päällä ei saa olla henkilöitä eikä 
esineitä.

Kuva 26 Kerrosvuoteen etuosan 
kääntäminen ylös

Kuva 27 Kerrosvuoteen etuosan 
kääntäminen alas

Vuoteen etuosan (kuva 26, nro 1) kääntäminen ylös:
 • Nosta vuoteen etuosaa (kuva 26, nro 1) kahvasta (kuva 26, nro 3)
ja työnnä se viistosti ylöspäin takaoveen päin.

Vuoteen etuosan (kuva 27, nro 2) kääntäminen alas:
 • Vedä vuoteen etuosaa (kuva 27, nro 1) kahvasta (kuva 27, nro 4)
varovasti ohjaamoon päin, kunnes vuode on kohdallaan.

Kuva 28 Kerrosvuoteen etuosan irrottaminen 
ja asennus

Kuva 29 Kerrosvuoteen takaosan irrottami-
nen ja asennus

Vuoteen etuosan (kuva 26, nro 1) irrottaminen ja kiinnittäminen:

1. Poista patja.
2. Käännä vuoteen etuosa (kuva 26, nro 1) ylös:
3. Irrota vasemmalla ja oikealla olevat kiinnitysruuvit (kuva 28, nro 5).
4. Vedä vuoteen etuosa (kuva 26, nro 1) ohjaamoon päin irti saranasta ja

ota se pois.

Laita takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.
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Vuoteen takaosan (kuva 27, nro 2) irrottaminen ja kiinnittäminen:

1. Irrota vuoteen etuosa (kuva 27, nro 1).
2. Poista patja.
3. Irrota sälepohjan alla vasemmalla ja oikealla olevat kiinnitysruuvit

(kuva 29, nro 6).
4. Nosta vuoteen takaosaa (kuva 27, nro 2) ylöspäin ja käännä se niin,

että se voidaan poistaa takaovien kautta.

Laita takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.

6.7 Pimennysjärjestelmät

 → Ajon ajaksi ohjaamon tuulilasin ja sivuikkunoiden pimennysverhot on 
avattava ja kiinnitettävä auki-asentoon.

6.7.1 Tuulilasin pimennysrullaverho, laskostettu

Kuva 30 Tuulilasin pimennysrullaverho, laskostettu

Tuulilasin pimennysrullaverhon avaaminen:
 • Siirrä pimennysrullaverhoa kahvasta (kuva 30, nro 1) nuolen osoittamaan
suuntaan (/), kunnes kahva lukittuu.

Tuulilasin pimennysrullaverhon sulkeminen:

1. Tartu kahdella sormella puristettavan lukon molemmin puolin (kuva 30, A)
ja vapauta lukitus painamalla kahvaa (kuva 30, nro 1).

2. Sulje pimennysrullaverho siirtämällä sitä kahvasta (kuva 30, nro 1)
nuolen osoittamaan suuntaan (/). Kiinnitä magneetit.
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6.7.2 Sivuikkunan pimennysrullaverho, laskostettu

Kuva 31 Sivuikkunan pimennysrullaverho

Sivuikkunan pimennysrullaverhon sulkeminen:

1. Tartu kahdella sormella puristettavan lukon molemmin puolin (kuva 30, A)
ja vapauta lukitus painamalla kahvaa (kuva 31, nro 1).

2. Sulje rullaverho siirtämällä sitä kahvasta (kuva 31, nro 1) nuolen osoitta-
maan suuntaan ().

Sivuikkunan pimennysrullaverhon avaaminen:
 • Avaa rullaverho vetämällä sitä kahvasta (kuva 31, nro 1) nuolen osoitta-
maan suuntaan () kunnes kahva lukittuu.

6.7.3 TV-teline 

10800124

12

3 4

Kuva 32 TV-teline

TV-telineen kääntäminen ulos:

1. Vedä lukitusnuppi (kuva 32, nro 1) alaspäin ja pidä siitä kiinni.
2. Käännä TV-teline vaakasuunnassa haluamaasi asentoon.
3. Löysää kiinnitysruuvi (kuva 32, nro 3) ja käännä litteää monitoria ylös- tai

alaspäin.
4. Lukitse TV-teline kiinnitysruuveilla (kuva 32, nro 2 ja 3).

TV-teline käännetään sisään päinvastaisessa järjestyksessä.

 → Käännä TV-teline sisään ja kiinnitä se ajon ajaksi. 
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6.8 Astianpesuallas

Astianpesualtaan voi peittää altaan muotoisilla levyillä.

 → Varmista, että kaikki peitelevyt ovat säilytyspaikoissaan ennen liikkeelle 
lähtöä. Näin estät irtonaisten peitelevyjen aiheuttamat vahingot ja tapatur-
mat.

10800222

1

2

10800223

3

3

1

Kuva 33 Astianpesualtaan peitelevy Kuva 34 Lisähylly

Peitelevyjen säilytyspaikat:
 • Peitelevyille (kuva 33, nro 1 ja 2 ja kuva 34, nro 1) on säilytyspaikka
kaasulieden alla olevassa lokerossa.

Peitelevyjen käyttö lisähyllynä:

Peitelevyä (kuva 34, nro 1) voidaan käyttää lisähyllynä.
 • Työnnä peitelevyä (kuva 34, nro 1) ylhäältä päin suora sivu edellä lievässä
kulmassa tasaisesti pidikkeisiin (kuva 34, nro 3) ja paina se sitten kokonaan
sisään.
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6.9 Työtason jatkaminen

Kuva 35 Työtason jatkaminen

Tason kääntäminen ylös:
 • Käännä työtason jatke ylös niin, että se lukittuu kiinni.

Tason kääntäminen alas:
 • Paina vipulistaa (kuva 35, kohta A). Käännä jatke alas.

6.10 Luukkujen ja ovien lukot

Carthago-retkeilyauton kalusteiden puisissa luukuissa, ovissa ja vitriineissä 
on Push-Lock-lukot tai kahvalukot.

→ Varmista ennen liikkeelle lähtöä, että kaikki luukut ja ovet ovat kunnolla
kiinni. Näin estät tavaroiden putoamisen ja lukkojen vaurioitumisen.

6.10.1 Push-Lock-lukko

Kuva 36 Push-Lock-lukko kiinni/auki

Push-Lock-lukon avaaminen/sulkeminen:
 • Paina Push-Lock-lukon nupista, jolloin se joko avautuu (kuva 36, nro 2) tai
sulkeutuu (kuva 36, nro 1).
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6.10.2 Kahvalukko

Kuva 37 Kahvalukko

Kahvalukon avaaminen/sulkeminen:
 • Paina kahvaa (kuva 37, nro 1) alas, jolloin luukku avautuu tai sulkeutuu.

6.10.3 Tavaratilan luukun nostin

10800134

2

1

Kuva 38 Tavaratilan luukun nostin

Nostimen avaaminen:
• Paina nostinta alas merkin (kuva 38, nro 1) kohdalta.

Kahva nousee ylös.
 • Nosta luukkua kahvasta (kuva 38 nro 2).

Nostimen sulkeminen:
 • Sulje luukku ja käännä kahva (kuva 38 nro 2) takaisin.



6

53110-0001-05FI

Asuminen

6.11 

6.11.1 

Porrasaskelman siirtäminen

Siirrettävä porrasaskelma Carthago 600

Kuva 39 Siirrettävä porrasaskelma 
Carthago 600

Porrasaskelman irrottaminen:

1. Käännä paneeli (kuva 39, nro 1) taakse:
2. Avaa Push-Lock-lukko (kuva 39, nro 2).
3. Vedä kaksiosaista paneelia (kuva 39, nro 3) hieman eteenpäin.
4. Työnnä porrasaskelmaa sivulle, kunnes se lukkiutuu kuuluvasti.

6.11.2 

Kokoaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. 

Kiinteä porrasaskelma Carthago 640

Kuva 40 Kiinteä porrasaskelma Carthago 640

Porrasaskelman irrottaminen:

1. Käännä vuode ylös.
2. Nosta porrasaskelma ylös ja vedä se ulos sivulla olevasta alumiinikiskosta

takaovien suuntaan.
3. Poista porrasaskelma.

Kokoaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
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Tässä kappaleessa

Tästä kappaleesta löytyy Carthago-retkeilyauton sähkölaitteistoon 
liittyviä ohjeita.

Ohjeet käsittelevät seuraavia asioita:
 • Turvallisuus
 • 230 V:n sähköverkko ja sen liittäminen
 • Asuintilan akun 12 V:n sähköverkko
 • Akkua koskevat käsitteet
 • Ohjauspaneeli
 • Sähköyksikkö
 • Sulakkeet
 • Valokatkaisijat/kytkimet

7 Sähkölaitteet

7.1 Yleistä

 → Sähkötyöt on annettava ammattilaisten tehtäväksi.
 → Sähkölaitteissa (esim. matkapuhelimissa ja radiolaitteissa), jotka asenne-
taan Carthago-pakettiautoon jälkikäteen, on oltava CE-merkintä sekä 
lisäksi laitteen valmistajan todistus sähkömagneettisesta 
yhteensopivuudesta (EMC). 

 → Vaihda vialliset sulakkeet vasta sitten, kun vika on tunnistettu ja korjattu.
 → Jos ajoneuvoa käytetään säännöllisesti, tarkistuta sähkölaitteet kerran 
vuodessa sähköasentajalla ja pyydä tästä todistus (DIN VDE 0100-721). 
Tarkastus on tehtävä kuitenkin vähintään 3 vuoden välein.

→ Carthago-retkeilyauto on turvallinen paikka (Faradayn häkki) ukonilman
aikana. 230 V:n verkkoliitäntä on kuitenkin varmuuden vuoksi irrotettava
ja antennit vedettävä sisään, jotta sähkölaitteet eivät vahingoittuisi.

 → Sähkölaitteiden suojaamiseksi on mahdollista asentaa 230 V:n ylijännite-
suoja (vain hyväksytyllä sähköasennusliikkeellä on siihen oikeus).
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7.2 230 V:n sähköverkko

1

2

10800014

1  Testinappula
2 Vikavirtasuojakytkin

Kuva 41 Vikavirtasuojakytkin

 → Tarkista vikavirtasuojakytkimen (kuva 41, nro 2) moitteeton toiminta ker-
ran kuukaudessa. Tarkistus tapahtuu painamalla testinappulaa (kuva 41, 
nro 1). 
Vikavirtasuojakytkimen (kuva 41, nro 2) on lauettava välittömästi.  
Huomioi laitteessa mainitut lisäohjeet!

→ Sähkölaitteet, jotka on kytketty asuintilan 12 V:n sähköverkkoon, saavat
syöttöjännitteen asuintilan akusta.

→ Kun auto on kytketty 230 V:n verkkovirtaan, asuintilan akku latautuu auto-
maattisesti sähköyksikössä olevan latausmoduulin kautta.

→ Liitä Carthago-retkeilyauto ulkopuoliseen 230 V:n verkkovirtaan niin usein
kuin mahdollista säästääksesi asuintilan akkua.

→ Käännä vikavirtasuojakytkin asentoon "1" (ylös) (kuva 41, nro 2),
kun käytät 230 V:n verkkovirtaa.

7.2.1 230 V:n sähköliitäntä

 → Ulkopuolinen 230 V:n virta on oltava suojattu vikavirtasuojakytkimellä 
(FI-kytkin, 30 mA).

 → Vedä sähköjohto kokonaan kaapelikelalta ylikuumenemisen välttämiseksi.

Carthago-retkeilyauto voidaan liittää ulkoiseen 230 voltin 
sähkövirtaan. Sähköjohto saa olla korkeintaan 25 metrin pituinen.

Ulkoliitännän sähköjohto:
 • Kolmijohtiminen (3 x 2,5 mm2) joustava kumijohto
 • Korkeintaan 25 metrin pituinen
 • 1 pistoke, jossa suojakosketin
 • 1 liitin, jossa suojakosketin
(pistoliittimet standardin DIN 49462 mukaan)
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Kuva 42 Kaapeliliitäntä

Suosittelemme seuraavia tarvikkeita, jotta kaikki ulkoliitäntämahdollisuudet 
ovat käytettävissä:
 • Adapterijohto:
CEE-liitin (kuva 42, nro 1), jossa suojakosketin, ja pistoke (kuva 42,
nro 2), jossa suojakosketin.

 • Kaapelikela:
Pistorasia (kuva 42, nro 6), jossa suojakosketin, ja pistoke (kuva 42,
nro 5), jossa suojakosketin.

 • Adapterijohto:
Liitin (kuva 42, nro 4), jossa suojakosketin, ja CEE-pistoke (kuva 42,
nro 3), jossa suojakosketin.

 → Jos ajoneuvossa on 230 V:n loistelamput, valo voi alkaa ”vilkkua”. 
Siinä tapauksessa käännä 230 V:n pistoke toisin päin ja laita se 
takaisin paikoilleen.

7.2.2 Liittäminen ulkoiseen verkkovirtaan

Ylikuumeneminen voi aiheuttaa vaurioita!
 → Ennen kuin kytket ajoneuvon ulkoiseen verkkovirtaan, vedä sähköjohto 
kokonaan kaapelikelalta.

Ennen kuin yhdistät ajoneuvon sähköjärjestelmän ulkoiseen verkkovirtaan, 
tarkista:

 → soveltuuko leirintäalueen virtajärjestelmä ajoneuvon jännitteelle, 
taajuudelle ja virralle.

 → soveltuvatko johdot liitäntään.
 → onko ajoneuvon pääerotuskytkin poiskytketty.

Liittäminen ulkoiseen verkkovirtaan:

1. Tarkista johtojen, pistokkeiden ja liitäntöjen mahdolliset vauriot.
2. Avaa ajoneuvossa oleva liitännän suojakansi (mikäli olemassa).
3. Liitä CEE-liitin (kuva 42, nro 1).
4. Työnnä liitin (kuva 42, nro 3) leirintäalueen virtajärjestelmään.
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5. Kytke ajoneuvon pääerotuskytkin päälle.
6. Tarkista toiminta ohjauspaneelista (kuva 44).

 → Jos virransyöttö ei toimi lainkaan tai toimii epätasaisesti liittämisen jälkeen, 
käänny leirintäalueen ylläpitäjän puoleen.

7.2.3 Ulkoisen verkkovirran katkaiseminen

Ulkoisen verkkovirran katkaiseminen:

1. Kytke ajoneuvon pääerotuskytkin pois päältä.
2. Irrota johdot ulkoisesta virtajärjestelmästä.
3. Irrota johdot ajoneuvon liitännästä.
4. Sulje ajoneuvossa olevan liitännän kansi (mikäli olemassa).

7.3 

7.3.1 

12 V:n sähköverkko

Jos Carthago-retkeilyautoa ei ole liitetty 230 V:n sähköverkkoon tai se on 
kytketty pois päältä, asuintila saa tasajännitteistä 12 V:n virtaa asuintilan 
akusta.  Ajoneuvon ollessa käynnissä asuintilan akku ja auton 
käynnistysakku  latautuvat auton laturin kautta.
Asuintilan akussa riittää virtaa vain rajoitetun ajan verran. Sähköllä toimivia 
laitteita ei sen vuoksi pitäisi käyttää pitkiä aikoja ilman 230 V:n virtaa. 
Kun lämmitys on päällä, termostaatti kytkee lämmityksen puhaltimet päälle ja 
pois päältä. Tällöin se ottaa virran asuintilan akusta, jos 230 V:n verkkovirtaa 
ei ole käytettävissä.

Käsitteiden määritelmät

Lepojännite

Lepojännite tarkoittaa akun jännitettä lepotilassa eli silloin, kun akusta 
ei oteta virtaa eikä sitä ladata.

Syväpurkaus

→ Syväpurkaus vahingoittaa akkua.

Akku voi syväpurkautua, jos sähkölaite tai lepojännite kuluttaa sen tyhjäksi.
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Kapasiteetti

Kapasiteetti tarkoittaa akkuihin ladattavissa olevan sähkövarauksen määrää.
Akun kapasiteetti ilmoitetaan ampeeritunteina (Ah). Jos täyteen ladatun akun 
kapasiteetti on 80 Ah, käytettävissä on 90 Ah/100 Ah – 20 % = 70 Ah.  
Akun varaus riittää tällöin esim. 1 A:n virralle 70 tunnin ajaksi tai vastaavasti 
10 A:n kulutukselle 7 tunniksi. Tämä edellyttää, että akku on ladattu täyteen. 
Esim.: Kohdevalo 5 W = 0,42 A

Ulkoiset tekijät kuten lämpötila muuttavat akun varauskykyä.

Jatkuvasti virtaa kuluttavia osia ovat:

 • Sähköllä toimiva ulkorappu  • Lämmitys
 • Radio  • Sähköyksikkö

7.3.2 Asuintilan akku

 →  Akun valmistajan huolto- ja käyttöohjeita on noudatettava.
 → Lähde liikkeelle vain asuintilan akun ollessa täysin ladattu. Lataa akkua 
ennen matkaa vähintään 20 tuntia.

 → Käytä matkalla hyväksesi jokainen tilaisuus asuintilan akun lataamiseksi.
 → Jotta asuintilan akku ei vaurioidu, se on ladattava säännöllisesti, ainakin 
neljän viikon välein.

 → Matkan jälkeen akkua on ladattava 230 V:n virralla vähintään 20 tuntia 
latauslaitteella, koska yleensä pitkään matkalla oltaessa akku ei koskaan 
lataudu kunnolla.
Latauslaitteen päälatausvaihe kestää kahdeksan tuntia.
Vinkki: Vedä latauslaitteen 230 V:n pistoke irti kahdeksan tunnin kuluttua 
ja kytke se uudelleen. Päälatausvaihe voi alkaa vielä kerran.

 → Käytä asuintilan akun lataamiseen latausmoduulia.
 → Asuintilan akku purkautuu nopeammin korkeissa lämpötiloissa (yli 30 °C). 
Purkausta tapahtuu + 20 °C:ssa noin 2 % kuukaudessa ja + 40 °C:ssa 
15 – 20 % kuukaudessa.

 → Akku ei lataudu, jos sen käyttölämpötila on alle 5 °C.
 → Kun asuintilan akku lämmitetään vähintään 15 °C:een käyttölämpötilaan, 
se latautuu parhaiten.

 → Tarkista säännöllisesti, että asuintilan akun kengät ovat kunnolla kiinni pai-
koillaan. Jos akkukengät ovat löysällä, akku ei lataudu oikein, ja energiaa 
käytettäessä syntyy liian korkea vastus (mikä voi aiheuttaa esim. vian vaih-
tosuuntaajaan).

 → Jos asuintilan akku on pitkän aikaa syväpurkaustilassa, se vahingoittuu 
korjauskelvottomaksi.

 → Ylilataus vahingoittaa asuintilan akun korjauskelvottomaksi.
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 → Pitkinä seisonta-aikoina asuintilan akku on kytkettävä pois päältä ohjaus-
paneelin pääkytkimellä ja ladattava säännöllisesti 230 V:n verkkovirralla.

 → Ajoneuvon moottorin ei saa antaa käydä asuintilan akun ollessa irti. Oiko-
sulun vaara!

 → 12 V:n pääkytkimen ollessa poiskytkettynä akun kapasiteetista kuluu noin 
20 mA – 65 mA sähkölaitteisiin kuten laturin elektroniikkaan, ohjauspanee-
lin elektroniikkaan, lämmitykseen, lisävarusteisiin (esim. satelliittilaitteis-
to), jollei asuintilan akkua irroteta 12 V:n verkosta.

 → Kun vaihdat uuden asuintilan akun, osta aina samantyyppinen akku. 
Vaihda siis esimerkiksi lyijygeeliakun tilalle aina lyijygeeliakku.

 → Lyijygeeliakku ei tarvitse huoltoa. Tämä tarkoittaa:
 – Akkuhappoja ei tarvitse tarkistaa.
 – Akkuun ei tarvitse lisätä tislattua vettä.

→ Myös huoltovapaata lyijygeeliakkua on ladattava säännöllisesti.
→ Irrota asuintilan akku virtapiiristä Malibu-    retkeilyauton pitempien seisokkien 

ajaksi, jotta akku ei pääse syväpurkautumaan.

7.3.3 Ajoneuvon/asuintilan akun asennuspaikka

 → Käynnistysakun ja/tai asuintilan akun saa vaihtaa vain alan ammattilainen.

1  Asuintilan akku
2 Toinen asuintilan akku 

(lisävaruste)
3 Käynnistysakku

Kuva 43 Akkujen sijainti

7.4 Asuintilan akun ja käynnistysakun lataaminen

 → Akkuhappo on myrkyllistä ja syövyttävää. Vältä sen joutumista iholle 
ja silmiin.

 → Ulkoisella latauslaitteella ladattaessa on olemassa räjähdysvaara. 
Akku on ladattava vain hyvin tuuletetuissa tiloissa ja kaukana avotulesta 
tai mahdollisista kipinälähteistä.
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 → Akkukaapeleita ei saa liittää napoihin väärin päin.
 → Ajoneuvon moottorin ei saa antaa käydä asuintilan tai käynnistysakun 
ollessa irti. Oikosulun vaara!

 → Ennen kuin irrotat akkukengät, sammuta ajoneuvon moottori ja katkaise 
230 V:n ja 12 V:n verkkovirta. Irrotettaessa on olemassa oikosulun vaara.

 → Jos käytät lyijygeeliakkua, tarkista, onko ulkoinen latauslaite tarkoitettu  
lyijygeeliakuille.

 → Käynnistysakun irrottamisen yhteydessä lue myös auton perusajoneuvon 
käyttöohjeet.

7.4.1 

7.4.2 

7.4.3 

Lataaminen 230 V:n sähköverkon kautta

Kun Carthago-retkeilyauto on liitetty 230 V:n sähköverkkoon, asuintilan akku 
ja käynnistysakku latautuvat autoon asennetun latausmoduulin kautta. 
Käynnistysakku latautuu 2 A:n virralla.
Jotta pystytään hyödyntämään latausmoduulin koko teho, kaikkien sähkölait-
teiden on oltava kytkettyinä pois päältä latauksen aikana.

Lataus ajoneuvon moottorin kautta

Ajoneuvon moottorin ollessa käynnissä asuintilan akku ja käynnistysakku  
latautuvat ajoneuvon laturin kautta. Kun ajoneuvon moottori sammutetaan, 
rele erottaa akut automaattisesti toisistaan. Siten estetään käynnistysakun 
tyhjeneminen asuintilassa olevien sähkölaitteiden kulutuksen takia. 
Molempien akkujen lataustilan voi tarkistaa ohjauspaneelista.

→ Kun akkuja ladataan ajoneuvon moottorin kautta, ei päästä 100 %:n
lataustilaan. Lataa akkuja neljän viikon välein 230 V:n verkkovirralla.

→ Valvo latausta ohjauspaneelin kautta.

Lataus erillisellä latauslaitteella

→ Lisätietoja ja ohjeita käynnistysakun lataamiseen löydät tämän ajoneuvon
mukana olevasta valmistajan ohjekirjasta.
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7.5 Ohjauspaneeli

10800219
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1  Pääkytkin päälle/pois
2 12 V:n sähköjärjestelmä 

päälle/pois
3 LED-merkkivalo, verkkojännite
4 LED-merkkivalo, akkujännite
5 LED-merkkivalo, 

veden/jäteveden täyttömäärä
6 Asuintilan akun jännitteen 

painike
7 Vesisäiliön täyttömäärän painike
8 Jätevesisäiliön täyttömäärän 

painike
9 Käynnistysakun jännitteen 

painikeKuva 44 Ohjauspaneeli

7.5.1 Pääkytkin 12 V

12 V:n pääkytkin (kuva 44, nro 1) kytkee asuintilan 12 V:n jännitteensyötön 
päälle ja pois.

 → Asuintilan akun tarpeettoman purkautumisen estämiseksi on 12 V:n 
pääkytkin kytkettävä pois päältä, kun poistut ajoneuvosta.

7.5.2 Raikasvesi- ja jätevesisäiliön täyttömäärän tarkistus

Ohjauspaneelin painikkeita (kuva 44, nro 7 ja 8) painamalla voidaan 
tarkistaa raikasvesi- ja jätevesisäiliön täyttömäärä.

 → Jos säiliöiden täyttötilojen näyttö ei anna oikeita lukemia, puhdista 
säiliöiden mittasondit.

7.5.3 Akkuhälytys ja automaattinen poiskytkentä

Kun asuintilan akun jännite laskee alle 10,5 V:n (akun käytön aikana) ja se on 
vaarassa syväpurkautua, akkuvahti kytkee kaikki 12 V:n sähkölaitteet pois 
päältä.

 → Sammuta kaikki sähkölaitteet, kun akku hälyyttää. Lataa asuintilan akku 
täyteen 230 V:n verkkovirran kautta.

 → Jos asuintilan akku on pitkän aikaa syväpurkaustilassa, se vahingoittuu 
korjauskelvottomaksi.
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 → Kun asuintilan akun jännite laskee alle 10,5 V:n, sähköyksikössä 
oleva vahti kytkee kaikki 12 V:n sähkölaitteet pois päältä.

 → Sähkölaitteet kytkeytyvät päälle automaattisesti, kun jännite nousee 
yli 12 V:n.

 → Tämä ohjaus ei valvo kaikkia suoraan asuintilan akkuun kytkettyjä 
sähkölaitteita.

Asuintilan akun varaustilan voi tarkistaa ohjauspaneelista.

Akun jännite
(arvot, kun akku on 

käytössä, ei 
lepojännite)

Akun käyttö
Ajoneuvo seisoo, 

ei 230 V:n liitäntää

Ajokäyttö
Ajoneuvo ajaa, 

ei 230 V:n liitäntää

Verkkoliitäntä
Ajoneuvo seisoo, 
230 V:n liitäntä

11 V tai vähemmän  • Sähkölaitteet
poiskytketty:
Akku tyhjä
Syväpurkaus!
Lataa akku

 • 12 V:n virtaverkko ylikuormittunut
Syväpurkaus!
 → Kytke sähkölaitteet pois päältä, lataa akku

 • Sähkölaitteet
päällekytketty:
Akku ylikuormittunut
 → Kytke sähkölaitteet 
pois päältä

 • Ei varausta
Laturin säädin
tai katkaisurele
viallinen
 → Vie valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen 
korjattavaksi

 • Ei varausta
Latausmoduuli
viallinen
- 230 V:n sulake
ei ole päällä
 → Vie valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen 
korjattavaksi

11,1 V ... 13,2 V Arvot, kun akku on toi-
minnassa:
Normaali alue

 • Jos jännite ei nouse useamman tunnin
jälkeen tämän korkeammalle:
12 V:n virtaverkko ylikuormittunut
 → Kytke sähkölaitteet pois päältä

 • Laturin säädin
tai katkaisurele
viallinen
 → Vie valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen 
korjattavaksi

 • Latausmoduuli
viallinen
- 230 V:n sulake
ei ole päällä
 → Vie valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen 
korjattavaksi

Lepojännitearvot Akun varaustila
12,3 V
12,5 V
>12,8 V

50 % 
75 %
100%

13,3 V ... 13,7 V Nämä arvot ovat voimas-
sa vain hetkellisesti la-
tauksen jälkeen 
ajon aikana tai 230 V:n 
verkkokäytössä

Akku latautuu

13,8 V ... 14,4 V — Akku latautuu
yli 14,4 V — Akku ylilatautuu

 • Laturin säädin
viallinen
 → Vie valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen 
korjattavaksi

 • Latausmoduuli
viallinen
 → Vie valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen 
korjattavaksi

Taul. 4 Akun jännite
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7.6 Sähköyksikkö

Sähköyksikkö sisältää 12 V:n virtapiirien koko jakelun ja sulakkeet sekä muita 
ohjaus- ja valvontatoimintoja. Yksikkö toimii vain silloin, kun ohjauspaneelin 
virta on päällä. Sähköyksikkö on sijoitettu kuljettajan istuimen alle (kuva 45, 
kohta A). Latauslaite sijaitsee sähköyksikössä.

X X X X

3

4

1 2

5

10800015

Kuva 45 Sähköyksikön sijainti Kuva 46 Sähköyksikkö

1 Akun valintakytkin
2 Lattasulakkeet
3 230 V:n verkkoliitäntä
4 Ohjauspaneelin liitäntä
5 12 V:n sähkölaiteliitännät

Lattasulakkeet (kuva 46, nro 2) suojaavat eri virtapiirejä. Tarvittaessa tarkista 
tai vaihda sulakkeet.

 → Lisätietoja ja ohjeita sähköyksiköstä ja sulakkeista löydät tämän ajoneuvon 
mukana olevasta valmistajan ohjekirjasta.

7.7 Sulakkeet

7.7.1 Sähköyksikön sulakkeet

 → Vaihda vialliset sulakkeet vasta sitten, kun vika on tunnistettu ja korjattu.
 → Sulakkeita ei saa milloinkaan ohittaa tai korjata.

 → Kompressorijääkaappi on suojattu sähköyksikössä olevalla porrasaskel-
man sulakkeella.

Asuintilan 12 V:n sähkönsyöttöön kytketyt laitteet on suojattu omilla sulakkeilla.
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7.7.2 Sulakkeiden sijainti

10800046

1
2

3

4

6

6

5

Kuva 47 Sulakkeet

1 Sähköyksikkö 4 Sulake 50 A asuintilan toiselle akulle 
(valinnainen)

2 Sulake 50 A koriosalle
Sulake 2 A akkuvahdille

5 230 V suojakytkin

3 Sulake diesel seisontalämmitys 
(valinnainen)

6 Sulake 10 A satelliittilaitteisto 
(valinnainen)

7.8 

7.8.1 

Valokatkaisijat/kytkimet

Carthago-retkeilyautossa on monenlaisia valaisimia. Ne voidaan sytyttää ja 
sammuttaa toisistaan riippumatta.

Lamppujen vaihtaminen selostetaan erikseen luvussa ”12.3 Asuintilan valot” 
sivulla 102.

Katkaisijat sisäänkäynnin vieressä

Porrasaskelman ja valaisimien katkaisijat sijaitsevat sisäänkäynnin vieressä.

Valojen sytyttäminen/sammuttaminen:

1. Kytke ohjauspaneeli päälle (ks. luku 7.5).
2. Kun haluat sytyttää tai sammuttaa jonkin valaisimen, tee se ko. valaisi-

men katkaisijasta.

10800091
1

1  Katkaisija porrasaskelman 
nostamista ja laskemista varten.

Kuva 48 Porrasaskelman katkaisija

Porrasaskelma nostetaan ja lasketaan painamalla katkaisijaa ylös tai alas.
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7.8.2 Liukuoven valaistuksen toimintokytkin

Ajoneuvossa on toimintokytkin (kuva 49) sisäänkäyntialueen valaisua varten. 
Toimintokytkin (kuva 49) on yhteydessä liukuoveen.

10800008

Kuva 49 Liukuoven toimintokytkin

Valittavissa ovat seuraavat asetukset:
I = Sisäänkäyntialueen valaistus kytkeytyy automaattisesti päälle ja pois

liukuovea avattaessa ja suljettaessa. Jos liukuovi on pitemmän aikaa 
auki, valaistus sammuu n. 15 minuutin kuluttua.

 →Toiminto voidaan aktivoida uudelleen sulkemalla ja avaamalla 
liukuovi.

= Valaistus on kokonaan pois päältä.

II = Jatkuvan valaistuksen manuaalinen päällekytkentä.
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Kaasulaitteet

Tässä kappaleessa

Tästä kappaleesta löytyy ohjeita Carthago-retkeilyauton 
kaasulaitteiston käyttöön.

Ohjeet käsittelevät seuraavia asioita:
 • Turvallisuus
 • Kaasun ominaisuudet
 • Kaasun kulutus
 • Kaasupullojen vaihtaminen
 • Kaasun sulkuventtiilit

8 

8.1 

Carthago-retkeilyauton kaasulla toimivien laitteiden käyttöohjeet 
löytyvät kappaleesta 9.

Kaasulaitteet

Turvallisuus

 → Jos kaasulaitteisto on vioittunut (kaasun haju, suuri kaasun kulutus), on 
olemassa räjähdysvaara! Sulje välittömästi kaasupullon pääsulkuventtiili. 
Avaa ikkunat ja ovet. 
Älä tupakoi, älä sytytä avotulta äläkä koske sähkökytkimiin (käynnistin, 
valokytkin tms.). Korjauta vika valtuutetussa korjaamossa.

 → Ennen liikkeelle lähtöä on suljettava kaikki kaasun sulkuventtiilit ja pääsul-
kuventtiili. Poikkeus: Kun on asennettu törmäysanturilla varustettu kaasu-
säädin, lämmityksen sulkuventtiilin ja pääsulkuventtiilin voi jättää auki, jos 
asuintilan lämmitystä halutaan käyttää ajon aikana.

 → Kaasulla toimivat laitteet (kaasuliesi, kaasulämmitys, boileri, jääkaappi jne.) 
eivät saa olla päällä polttoainetankkia täytettäessä, autolautoilla eikä au-
totallissa.

 → Tarkistuta kaasulaitteisto valtuutetussa huoltoliikkeessä ennen käyttöönot-
toa tai vähintään joka toinen vuosi. Tämä koskee myös rekisteröimättömiä 
ajoneuvoja. Jos kaasulaitteistoon on tehty muutoksia, tarkistuta se välittö-
mästi valtuutetussa huoltoliikkeessä.

→ Kaasulaitteiden korjaus- tai muutostöitä saa suorittaa vain valtuutettu kaa-
suhuoltoliike.

→ Avaa kattoluukku ennen avoliekillä palavan laitteen käyttöönottoa (kaasu-
liesi).

→ Älä käytä kaasuliettä lämmitykseen.
→ Jos  Carthago-retkeilyautoa tai kaasulaitteita ei käytetä, kaasupullon

pääsulkuventtiili on suljettava.
→ Jos käytössä on useita kaasulaitteita, on kullakin laitteella oltava sulku-

venttiili. Jollei jotain kaasulaitetta käytetä, on kyseisen laitteen sulkuvent-
tiili suljettava.

 → Liekinvarmistimen on sulkeuduttava minuutin sisällä kaasuliekin sammut-
tua. Silloin kuuluu napsahdus. Toiminto on aika ajoin tarkistettava.
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 → Asennetut kaasulaitteet on tarkoitettu käytettäviksi joko propaani- tai bu-
taanikaasulla tai niiden sekoituksella. Kaasupaineen säädin sekä kaikki 
asennetut kaasulaitteet toimivat 30 millibaarin käyttöpaineella. 

 → Asennetut säätimet (30 mbar) vastaavat standardeja DIN EN 16129: 2013-08, 
DIN EN 12864:2001 liite D / DIN EN 13786 liite B.

 → Tarkista säännöllisesti kaasupulloon kiinnitettävän kaasuletkun tiiviys. 
Letkussa ei saa olla halkeamia eikä se saa olla haurastunut. Tarvittaessa 
kaasuletku on vaihdettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.

 → Kaasupullokaappi on toimintonsa ja rakenteensa vuoksi ulospäin aukeava 
tila. Jotta pullosta vuotava kaasu pääsee kaapista heti ulos, ei tehtaalla 
asennettua pakkotuuletusta saa peittää tai sulkea.

 → Kaasupullokaappia ei saa käyttää säilytystilana.
 → Asiattomien henkilöiden pääsy kaasupullokaappiin on estettävä.
 → Kaasupullon pääsulkuventtiiliin on päästävä helposti käsiksi.
 → Laitteistoon saa liittää vain sellaisia kaasulla toimivia laitteita (esim. 
kaasugrilli), joiden kaasupaine on säädetty 30 millibaariin.

 → Kaasun poistoputken on oltava tiiviisti ja lujasti liitettynä lämmityslaittee-
seen ja hormiin. Poistoputken on oltava ehyt.

 → Kaasun pakokaasujen on päästävä esteettä ulos ja raitista ilmaa täytyy 
päästä sisään. Auton läheisyydessä ei saa olla lumikinoksia tai muita 
esteitä. Pidä ilma-aukot vapaina ja puhtaina.

 → Sulje kaasupullokaapin luukku ja tarkista tiiviste säännöllisin välein.

 → Propaanikaasu kaasuuntuu -42 °C:een lämpötilaan saakka, butaanikaasu 
puolestaan vain 0 °C:een lämpötilaan saakka. Näiden lämpötilojen alapuo-
lella ei enää synny kaasupainetta. Butaanikaasu ei sovellu talvikäyttöön.

 → Kaikissa matalalla vuoteella varustetuissa ajoneuvoissa voidaan ottaa mu-
kaan vain 5 kg:n kaasupullo.

8.2 Hyvä tietää kaasusta

Kaasun ominaisuudet
Kaasu on petrolituote, jonka virallinen nimi on ”kondensoitunut petrolikaasu”. 
Se muodostuu pääasiassa propaani- ja butaanikaasuista. Propaanilla on se 
etu, että sitä voidaan käyttää vielä –42 °C:ssa, kun taas butaani toimii huo-
nosti alle 0 °C:ssa. Tästä syystä käytetään melkein yksinomaan propaania. 
Pullossa kaasu on sekä neste- että kaasumuodossa. Kun pullo täytetään, 
kaasu muuttuu paineen ansiosta nesteeksi. Kun pullon venttiili avataan,  
se muuttuu jälleen kaasuksi.

Kaasu on sikäli vaarallista, että vuotava kaasu on helposti syttyvää ja siksi  
räjähdysaltista. Koska propaani on puolitoista kertaa ja butaani kaksi kertaa 
niin raskasta kuin ilma, vuotava kaasu laskeutuu alimpaan mahdolliseen  
kohtaan.

Kaasu on täysin myrkytöntä. Kaasun hengittäminen voi kuitenkin aiheuttaa 
tietynlaisen huumausainevaikutuksen sekä hengenahdistusta ja huonovointi-
suutta. Normaalin ilman tai hapen hengittäminen hävittää oireet nopeasti. 
Koska kaasu on myrkytöntä ja raskaampaa kuin ilma, siihen lisätään hajuai-
netta, joka antaa sille vahvan pistävän hajun.



8

69110-0001-05FI

Kaasulaitteet

 → Propaanikaasuun sekoitettu butaanikaasu ei kaasuunnu enää alle 0 °C:een 
lämpötilassa. Ota siis huomioon, että talven jälkeen kaasupullossa tai 
kaasusäiliössä on jäljellä butaanikaasua. Kaasusäiliön butaanikaasupitoi-
suus voi olla jopa 80 %! 

Poltto

 → Kun kaasu palaa täydellisesti, syntyy ainoastaan hiilidioksidia (CO2) ja ve-
sihöyryä, samoin kuin omasta uloshengityksestämme. Täydellisen palami-
sen aikaansaamiseksi tarvitaan hyvä ilmansaanti. Liekin pitää näyttää 
hieman sinertävältä ja ytimen pitää olla sinivihreä. Kaasu on ehdottomas-
ti ympäristöystävällistä eikä muodosta täysin palaessaan nokea. Pullossa 
kaasun laatu ei muutu.

Paine
Kaasukäyttöisten retkeilyvälineiden kaasupaine on 30 mbar. Kaasupullossa 
on paineenalennin, jolla pullon paine voidaan rajoittaa 30 millibaariin.  
Kaasuvirtaus on 1,5 kg/h.

8.3 Kaasun kulutus

 → Tiedot yksittäisten kaasulaitteiden kaasun kulutuksesta ovat ainoastaan 
suuntaa-antavia keskiarvoja

Kaasulaite Kaasun kulutus 
g/h

Lämmitys n. 170 - 490
Liesi, keittoaluetta kohti n. 140 - 165
Jääkaappi n. 18 - 30

Taul. 5 Kaasun kulutus
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8.4 Kaasupullot

 → Kuljeta kaasupulloja ainoastaan kaasupullokaapissa.
 → Aseta kaasupullot kaasupullokaappiin pystyasentoon niin, etteivät ne 
pääse kääntymään.

 → Sulje kaasupullon pääsulkuventtiili, ennen kuin poistat kaasupaineen 
säätimen tai kaasuletkun pullosta.

 → Kaasupaineen säätimen saa liittää kaasupulloon vain käsin.
Älä käytä työkaluja.

 → Käytä ajoneuvossa vain asianmukaisia, turvaventtiilillä varustettuja 
paineensäätimiä. Muut paineensäätimet eivät ole sallittuja, eivätkä 
ne kestä kovaa rasitusta.

 → Käytä vain 11 kg:n tai 5 kgn kaasupulloja (LOW-versiossa vain 5 kg:n 
kaasupulloja). Ns. camping-kaasupulloja, joissa on kiinteä takaiskuvent-
tiili (sininen 2,5 – 3 kg:n pullo) voi poikkeustapauksessa käyttää turva-
venttiilillä.

 → Ulkopuolisille kaasupulloille on käytettävä mahdollisimman lyhyitä letkuja 
(enint. 150 cm).

 → Tarkista kaasuletku säännöllisin välein kuluneisuuden ja halkeamien varal-
ta. Ota huomioon siihen merkitty viimeinen käyttöpäivä.

 → Paineensäätimessä on vasenkätiset kierteet.
 → Paineensäädin alentaa kaasupullon kaasupaineen kaasulaitteiden 
käyttöpaineeksi.

8.5 Kaasupullon vaihto

 → Kaasupullojen vaihdon jälkeen on tarkistettava, vuotaako liitäntäkohdista 
kaasua. Käytä vuotokohdan etsimiseen vuodonilmaisinta, jota suihkute-
taan liitoskohtaan.

 → Sulje kaasupullokaapin luukku ja tarkista tiiviste säännöllisin välein.

 → Kaasuletkua ei saa taittaa eikä niihin saa kohdistua jännitteitä. 
Muuten kaasun virtaus voi heikentyä.

 →  Kaasupullokaappi sijaitsee ajoneuvon takaosassa vasemmalla.
 → Ennen kaasupullon avaamista lue tarrassa oleva ohje.
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Kuva 50 Kaasupullokaappi

Kaasupullon vaihtaminen:

1. Avaa kaasupullokaapin ovi (kuva 50, nro 1).
2. Sulje kaasupullon pääsulkuventtiili (kuva 50, nro 2)

(huomioi nuolen osoittama suunta).
3. Avaa kierremutteri (kuva 50, nro 3) (vasenkätinen kierre).
4. Irrota kaasuletku pullosta.
5. Irrota kiinnityshihnat (kuva 50, nro 4) ja ota kaasupullo ulos.
6. Aseta uusi kaasupullo kaappiin.
7. Kiinnitä kaasupullo kiinnityshihnoilla (kuva 50, nro 4).
8. Kiinnitä kaasuletku pulloon ja käännä kierremutteri (kuva 50, nro 3)

tiukasti kiinni käsin (vasenkätinen kierre).
9. Sulje ovi (kuva 50, nro 1) ja lukitse se.
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8.6 Kaasun sulkuventtiili

10800006

1 2

10800007

1

Kuva 51 Lieden ja jääkaapin sulkuventtiili Kuva 52 Kaasulämmityksen sulkuventtiili

Carthago-pakettiautoon on asennettu sulkuventtiili jokaista kaasulaitetta varten.
 • Kaasulieden (kuva 51, nro 1) ja jääkaapin (kuva 51, nro 2) sulkuventtiilit
sijaitsevat keittiön työtason alapuolella.

 • Lämmityksen sulkuventtiili (kuva 52, nro 1) sijaitsee vuoteen alla.

Kaasun sulkuventtiilien symbolit näyttävät aina, mistä kaasulaitteesta on 
kyse.
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Kiinteästi asennetut laitteet

Tässä kappaleessa

Tästä kappaleesta löytyy ohjeita Carthago-retkeilyauton kiinteästi 
asennetuista laitteista.

Ohjeet koskevat ainoastaan kiinteästi asennettujen laitteiden käyttöä. Lisätie-
toja kiinteästi asennetuista laitteista löytyy ajoneuvon mukana olevista laittei-
den omista käyttöohjeista.

Käyttöohjeet käsittelevät seuraavia asioita:
 • Lämmitys
 • Kaasuliesi
 • Jääkaappi

9 Kiinteästi asennetut laitteet

9.1 Yleistä

 → Lisätietoja ja ohjeita löytyy ajoneuvon mukana olevista kunkin laitevalmis-
tajan erillisistä käyttöohjeista.

9.2 

Carthago-retkeilyautoon on mallista riippuen asennettu kiinteästi laitteita,  
kuten lämmitys/boileri, liesi ja jääkaappi. 
Carthago-retkeilyauton käsikirjassa selostetaan ainoastaan laitteiden 
käyttö ja erikoisominaisuudet.
Ennen kaasukäyttöisen laitteen käyttöönottoa on avattava kaasupullon  
pääsulkuventtiili ja kyseisen laitteen sulkuventtiili.

Lämmitys

Räjähdysvaara!
 → Kaasun ei saa koskaan antaa virrata palamattomana.
 → Räjähdysvaaran vuoksi lämmityksen on oltava pois päältä polttoainetank-
kia täytettäessä, lautoilla ja autotalleissa.

 → Kiertoilmapuhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun lämmitys kytke-
tään päälle, ja pysyy päällä koko lämmityksen ajan. Sen vuoksi 
asuintilan akku kuormittuu huomattavasti, jos Carthago-retkeilyautoa 
ei ole kytketty 230 V:n verkkovirtaan. Ota huomioon, että asuintilan 
akussa riittää virtaa vain rajoitetun ajan verran.

Otettaessa lämmitystä ensimmäistä kertaa käyttöön syntyy hieman savua ja 
hajua. Käännä lämmityksen käyttökytkin heti suurimmalle asteelle. Avaa ikku-
nat ja ovet ja tuuleta hyvin. Savu ja haju häviävät itsestään lyhyen ajan kulut-
tua. Huonelämpötilaa voi säätää asuintilan tuuletussuuttimien avulla.
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 → Lämmitystä koskevat lisätiedot sekä käyttö- ja huolto-ohjeet löydät laite-
valmistajan antamista käyttöohjeista, jotka ovat tämän ajoneuvon mukana.

9.2.1 Lämmittimen asennuspaikka ja siihen pääsy

Lämmitin sijaitsee ajoneuvon vasemmalla puolella vuoteen alla luukun takana. 

Ylikuumeneminen voi aiheuttaa vaurioita
 → Tuuletusritilöiden peittäminen (Kuva 53, nro 3) saa aikaan ylikuumenemi-
sen ja vahingoittaa lähellä olevia osia.

10800245

1
2

3

Kuva 53 Lämmitysluukku

Pääsy lämmittimeen:
 • Avaa luukku (Kuva 53, nro 1) painamalla Push-Lock-lukkoa (Kuva 53,
nro 2).

Asennus takaisin tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

9.2.2 Boilerin ja vesijohtojen vesi

 → Tyhjennä boilerijärjestelmä kokonaan ennen pakkasia. Takuu ei korvaa 
jäätymisestä aiheutuneita vaurioita.

 → Tyhjennyshana on vain rajallisesti pakkasenkestävä. Jos jää tai lika tukkii 
tyhjennysletkun, automaattinen tyhjennys ei ole mahdollista. Lämmityslait-
teeseen voi syntyä vaurioita.

Säiliön ja johtojen täyttö selostetaan luvussa ”10.2.4 Johtojärjestelmän täyttä-
minen/tyhjentäminen” sivulla 82 .

Tyhjennyshana (Kuva 61, nro A) sijaitsee ajoneuvon takaosassa vasemmalla 
vuoteen alla. 

 → Lämmitystä koskevat lisätiedot ja ohjeet löydät laitevalmistajan antamista 
käyttöohjeista, jotka ovat tämän ajoneuvon mukana.
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9.2.3 Truma CP plus

Säätönuppi (Kuva 54, nro 8) on tarkoitettu valikoiden valintaa ja asetettavien 
arvojen muuttamista varten.

10800031

3

5

4

2

1

89

7

6

1  Näyttö
2 Tilarivi
3 Valikkorivi (ylhäällä)
4 Valikkorivi (alhaalla)
5 Verkkojännitteen 230 V näyttö
6 Ajastimen näyttö
7 Asetukset/arvot
8 Säätönuppi
9 Takaisin-painike

Kuva 54 Truma CP plus -ohjauslaite

9.2.4 Truma CP plus - iNet (lisävaruste)

Ajoneuvossa voi olla lisävarusteena Truma CP plus - iNet -laitteisto.

 → Lämmitystä koskevat lisätiedot ja ohjeet löydät laitevalmistajan antamista 
käyttöohjeista, jotka ovat tämän ajoneuvon mukana.

Käyttötilan asetus:
 • Voit valita valikkokohtia ja muuttaa arvoja kiertämällä säätönuppia oikealle
tai vasemmalle.

 • Voit aktivoida valikkokohdan tai ottaa asettamasi arvon käyttöön painamalla
säätönuppia.

 • Ohjauslaite kytketään pois toiminnasta painamalla säätönuppia yli 3 sekun-
nin ajan.

Takaisin-painikkeella (Kuva 54, nro 9) siirryt takaisin edelliseen valikkoon tai 
edelliseen näyttöön.

 → Käyttöä koskevat lisätiedot ja ohjeet löydät laitevalmistajan erillisistä käyt-
töohjeista.

9.2.5 Kaasuhormi

 → Kaasuhormi sijaitsee ulkopuolella ajoneuvon oikealla puolella lämmityk-
sen korkeudella.

 → Kaasuhormia ei saa peittää. Poista puun lehdet, lumi, jää ja muu roska.
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9.3 Liesi

Räjähdysvaara!
 → Kaasun ei saa koskaan antaa virrata palamattomana.
 → Ennen kuin alat käyttää kaasuliettä, huolehdi riittävästä tuuletuksesta. 
Avaa ikkuna tai kattoluukku.

 → Kaasuliettä ei saa käyttää sisätilan lämmittämiseen.

9.3.1 Kaasuliesi

Räjähdysvaara!
 → Kaasulieden lähellä ei saa olla mitään helposti syttyvää, kun liettä 
sytytetään tai se on käytössä.

 → Sytytä liekki siten, että näet sen kokonaan. Älä peitä poltinosaa 
keittoastialla.

 → Älä käytä lasista suojakantta keittolevynä.
 → Älä sulje lieden suojakantta, kun kaasuliesi on käytössä.
 → Käytä kullekin keittoalueelle sopivia keittoastioita. 
Liian suuren keittoastian alle kerääntyvä kuumuus voi aiheuttaa vaurioita.

 → Laske kaasulieden suojakansi varovasti alas. Älä anna sen pudota!
 → Älä laita painavia esineitä suojakannen päälle, kun se on alaslaskettuna.
 → Älä aseta kuumia keittoastioita kaasulieden suojakannelle.

10800125

1

2

Kuva 55 Liesi

Keittoalueen sytyttäminen:

1. Avaa kaasulieden suojakansi.
2. Avaa kaasupullon pääsulkuventtiili ja kaasulieden sulkuventtiili.
3. Käännä säätönuppi (Kuva 55, nro 1) ”isolle liekille”, paina ja pidä

alaspainettuna.
Kaasua virtaa polttimeen.

4. Käytä kytkintä (Kuva 55, nro 2). Sytytys alkaa.
5. Pidä säätönuppia (Kuva 55, nro 1) painettuna vielä n. 15 sekuntia

polttimen syttymisen jälkeen, kunnes liekinvarmennusventtiili pitää
kaasun tulon auki.

6. Säädä liekki haluamasi kokoiseksi säätönupista (Kuva 55, nro 1).
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Keittoalueen sammuttaminen:

1. Kierrä säätönuppi (Kuva 55, nro 1) 0-asentoon. Liekki sammuu.
2. Sulje kaasulieden sulkuventtiili ja kaasupullon pääsulkuventtiili.
3. Anna kaasulieden jäähtyä, ennen kuin lasket suojakannen lieden päälle.

 → Liekin sammuttua liekinvarmennusventtiili sulkee kaasun tulon itsestään.

 → Kaasuliettä koskevat lisätiedot ja ohjeet löydät laitevalmistajan antamista 
käyttöohjeista, jotka ovat tämän ajoneuvon mukana.

9.4 Jääkaappi

 → Akun kapasiteetti on rajallinen jääkaappia käytettäessä. Jos jääkaappia 
ei ole liitetty 230 V:n verkkovirtaan, laite kytkeytyy jonkin ajan kuluttua 
pois päältä.

9.4.1 Absorptiojääkaappi

Ajon aikana jääkaappia saa käyttää vain 12 V:n akkuvirralla. 
Kun ympäristön lämpötila ylittää +40 °C, ei optimaalista jäähdytystehoa voi 
enää taata. 
Absorptiojääkaapin jäähdytysteho kestää enintään 25 °C:een lämpötilaeroja.

 → Jäähdytyskoneiston tuuletusritilä sijaitsee ulkopuolella ajoneuvon oikealla 
puolella jääkaapin korkeudella.
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Jääkaappi RMxx 53xx: etupaneelin hallintalaitteet

Räjähdysvaara!
 → Ajoneuvon tankkauksen ajaksi kaasukäyttötilassa oleva jääkaappi on 
kytkettävä pois päältä räjähdysvaaran vuoksi!

108000961 2 3 4 5 6 87

Kuva 56 Jääkaappi RMxx 53xx

1 Virtakytkin 5 Automaattisen käytön valintakytkin
2 Energianvalitsin 230 V 6 Lämpötilan valintapainike
3 Energianvalitsin kaasu 7 Lämpötilan näyttö
4 Energianvalitsin 12 V 8 Kaasuhäiriön ulkoinen häiriönäyttö /

reset-painike

 → Jääkaappia koskevat lisätiedot ja ohjeet löydät laitevalmistajan antamista 
käyttöohjeista, jotka ovat tämän ajoneuvon mukana.

9.4.2 Kompressorijääkaappi

Jääkaappia käytetään 12 V:n verkkovirralla.
Kun ympäristön lämpötila ylittää +32 °C, ei optimaalista jäähdytystehoa voi 
enää taata. 

 → Kompressorijääkaappi on suojattu sähköyksikössä olevalla porrasaskel-
man sulakkeella.
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Tässä kappaleessa

Tästä kappaleesta löytyy ohjeita Carthago-retkeilyauton saniteettitiloista. 

Ohjeet käsittelevät seuraavia asioita:
 • Vesijärjestelmä
 • Raikasvesisäiliö
 • Jätevesisäiliö
 • WC-tila
 • Pesutila
 • WC-istuin
 • Suihkun lattiaritilä

10 

10.1 

10.1.1 

10.1.2 

Saniteettitilat

Vesijärjestelmä

Carthago-retkeilyautossa on kiinteästi asennettuja vesisäiliöitä. Sähköinen 
uppo-pumppu pumppaa veden eri käyttöpisteisiin. 
Kaikki vesihanat ovat kontaktiohjattavia. Kun ne avataan, uppovesipumppua 
ohjataan ja se alkaa pumpata.

→ Täytä raikasvesisäiliöön vain vettä.
→ Jäätymisen uhatessa tyhjennä koko vesijärjestelmä tai lämmitä Malibu- 

pakettiautoa.
→ Vesipumppu kuumenee, jos se käy ilman vettä, jolloin se voi vioittua.

Älä pyöritä pumppua, jos vesisäiliössä ei ole vettä.
→ Puhdista vesisäiliöt huolellisesti ennen jokaista käyttökertaa.

Puhdista ja huuhtele vesijohdot ja vesisäiliö useammalla litralla vettä ennen 
jokaista Carthago-retkeilyauton käyttökertaa. Avaa puhdistuksen ajaksi kaikki 
vesihanat ja suihku. Tyhjennä raikasvesisäiliö ja vesijohdot Malibu-
retkeilyauton jokaisen käyttökerran jälkeen.

Vesi

Vesisäiliössä tai vesijohdoissa seisova vesi pilaantuu suhteellisen lyhyessä 
ajassa.

→ Tyhjennä säiliöt vain jätevesien keräyspisteissä, leirintäalueilla tai muissa
tähän tarkoitukseen osoitetuissa jätevesisäiliöiden tyhjennyspaikoissa.

Täyttömäärät

Raikasvesi- ja jätevesisäiliöiden täyttötilavuudet löytyvät Carthago-
retkeilyauton ostodokumenteista. Sekä raikasvesi- että jätevesisäiliön 
täyttötason voi tar-kistaa ohjauspaneelista.
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10.2 

10.2.1 

Raikasvesijärjestelmä

Vesisäiliön täyttöaukko

Raikasvesisäiliö sijaitsee Carthago-retkeilyauton oikealla sivulla. 
Täyttöaukko (kuva 57, nro 1) on merkitty tekstillä ”Wasser” (=vesi). 
Täyttöaukon korkki avataan ja lukitaan ajoneuvon avaimella.

10800027

1

Kuva 57 Vesisäiliön täyttöaukko

Vesisäiliön täyttöaukon avaaminen:

1. Työnnä avain lukkosylinteriin (kuva 57, nro 1) ja kierrä vastapäivään
neljänneskierroksen verran. Vedä avain pois.

2. Käännä korkkia neljänneskierros vastapäivään ja ota korkki pois.
3. Täytä vesisäiliö.

Vesisäiliön täyttöaukon sulkeminen:

1. Aseta korkki veden täyttöaukon päälle. Käännä korkkia neljänneskierros
myötäpäivään. Korkki kiinnittyy paikoilleen.

2. Työnnä avain lukkosylinteriin (kuva 57, nro 1) ja kierrä myötäpäivään
neljänneskierroksen verran.

3. Vedä avain irti.
4. Tarkista, että korkki pyörii paikoillaan.

10.2.2 Raikasvesisäiliön täyttäminen/tyhjentäminen:

Vesipumppu vaurioituu, jos se pyörii ilman vettä!
→ Käynnistä vesipumppu vain silloin, kun järjestelmässä on vettä.
→ Huomioi Carthago-retkeilyauton kokonaismassa, kun täytät vesisäiliöitä.

Kun vesisäiliö on täysi, on mukaan otettavaa matkatavaraa vähennettävä
vastaavasti.

→ Veden täyttömäärän voi tarkastaa ohjauspaneelista.
→ Kun säiliön täyttömäärä näyttää 100 %, lopeta täyttäminen!
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10800246

1

10800240

open 2x close 2x

Kuva 58 Raikasvesisäiliön huoltoluukku Kuva 59 Raikasvesisäiliön 
täyttäminen/tyhjentäminen:

 → Sulje tyhjennyshana raikasvesisäiliön täyttämistä varten.

Raikasvesisäiliön täyttäminen:

1. Aseta Carthago-retkeilyauto vaakasuoraan.
2. Poista huoltoluukku (kuva 58, nro 1).
3. Kierrä tyhjennyshanaa (kuva 59) myötäpäivään ja sulje raikasvesisäiliö. 

Käännä tyhjennyshana (kuva 59) kiinni käsin. Älä sulje liian tiukkaan!
4. Lisää raikasvettä täyttöaukon kautta.
5. Kun ohjauspaneelin vesimäärän ilmaisin näyttää 100 %, lopeta veden 

täyttäminen.
6. Sulje huoltoluukku (kuva 58, nro 1).
7. Sulje veden täyttöaukko (kuva 57).

Raikasvesisäiliön tyhjentäminen:

1. Aseta Carthago-retkeilyauto vaakasuoraan.
2. Poista huoltoluukku (kuva 58, nro 1).
3. Käännä tyhjennyshanaa (kuva 59) kaksi kierrosta vastapäivään, 

jolloin vesisäiliö aukeaa.
4. Säiliö tyhjenee täysin, kun pyörität hetken vesipumppua.
5. Anna vesijärjestelmän kuivua mahdollisimman pitkään.
6. Sulje huoltoluukku (kuva 58, nro 1).
7. Sulje veden täyttöaukko (kuva 57).
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10.2.3 Painon alentaminen ajon ajaksi

10800218

3/4open

1

Kuva 60 Painon alentaminen

Vesisäiliön täyttömäärää voidaan alentaa ajon ajaksi 20 litraan.

Painon alentaminen:
 • Kierrä sulkuhanaa (kuva 60, nro 1) 3/4 kierrosta vastapäivään.
Ylimääräinen vesi valuu pois tyhjennysliitännän kautta.

10.2.4 Johtojärjestelmän täyttäminen/tyhjentäminen

Vesipumpun vaurioituminen
 → Vesipumppu vaurioituu, jos se pyörii pitkään ilman vettä.

 – Käynnistä vesipumppu vain silloin, kun järjestelmässä on vettä!
 → Jäätymisvaara, kun lämpötila on alhainen.

 – Tyhjennä kaikki johdot, vesihanat ja suihkupäät kokonaan.
 – Kytke vesipumppu ohjauspaneelista hetkeksi päälle ja pois tyhjennystä
varten.

 → Lämmitystä koskevat lisätiedot ja ohjeet löydät laitevalmistajan antamista 
käyttöohjeista, jotka ovat tämän ajoneuvon mukana.

10800029

A

2

1

B

3

A  Kylmä vesi
Viereisessä kuvassa tyhjennys-
hana on suljettuna.

B  Lämmin vesi
Viereisessä kuvassa tyhjennys-
hana on avattuna.

Kuva 61 Boilerin tyhjennyshana

 → Aseta tyhjennyshanan (kuva 61, kohta B) kääntövipu (kuva 61, nro 3) ai-
noastaan pysty- tai vaakasuoraan, älä pyöritä sitä! Kääntövivun pyörittä-
minen voi vaurioittaa tyhjennyshanan tiivistettä, jolloin se ei ole enää tiivis.
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Täyttäminen:

1. Aseta tyhjennyshanan (kuva 61, kohta A) sininen kääntösalpa (kuva 61,
nro 2) poikittaissuuntaan.

2. Paina nuppia (kuva 61, nro 1) ja lukitse se samalla (kuva 61, nro 2).
3. Sulje tyhjennyshana (kuva 61, nro B). Nostovipu (kuva 61, nro 3) on

asetettava vaakasuoraan.
4. Avaa kaikki vesi- ja suihkuhanat ja aseta ne lämpimän veden asentoon.

Vesipumppu pumppaa vettä vesisäiliöstä boileriin.
5. Pidä vesihanoja auki, kunnes niistä tulevassa vedessä ei ole ilmakuplia.

Boileri on nyt täynnä.
6. Aseta kaikki vesihanat kylmän veden asentoon ja pidä niitä auki.

Kylmävesijohdot täyttyvät vedellä.
7. Pidä vesihanoja auki, kunnes niistä tulevassa vedessä ei ole ilmakuplia.
8. Sulje kaikki vesihanat jälleen.

Tyhjentäminen:

1. Kytke boileri pois päältä.
2. Tyhjennä säiliö (ks. luku 10.2.2).
3. Kytke vesipumppu pois päältä ohjauspaneelista (Kuva 44, nro 1).
4. Avaa kaikki vesi- ja suihkuhanat ja aseta ne keskiasentoon.
5. Aseta suihkupää letkuinen suihkualtaaseen tai pesualtaaseen niin alas

kuin mahdollista.
6. Avaa tyhjennyshana (kuva 61, kohta A). Aseta kääntöhana (kuva 61,

nro 2) pitkittäissuuntaan.
7. Avaa tyhjennyshana (kuva 61, kohta B). Nostovipu (kuva 61, nro 3)

on asetettava pystysuoraan.
Boileri tyhjenee tyhjennyshanojen kautta auton ulkopuolelle.

8. Tarkista, tuleeko boilerista vielä vettä.

 → Sulje kaikki vesihanat vesilaitteiston tyhjennyksen jälkeen. Uppovesi-
pumppu käynnistyy yhä uudelleen kontaktiohjattujen vesihanojen avulla.
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10.3 

10.3.1 

Jätevesilaitteisto

Jätevesisäiliö

Carthago-retkeilyautossa on kiinteästi asennettu jätevesisäiliö. Jätevesi 
juoksee viemäriputkien kautta jätevesisäiliöön.

Tyhjennyshanan sijainti: Ajosuunnassa oikealla alhaalla, takapyörän edessä.

→ Alle 0 °C:een lämpötilassa on jäätymisvaara!
Tyhjennä jätevesisäiliö välittömästi.

→ Älä koskaan kaada kiehuvaa vettä suoraan pesualtaaseen.
Kiehuva vesi voi aiheuttaa jätevesiputkistossa muodonmuutoksia ja
vuotoja.

 → Kun ohjauspaneeli näyttää jätevesisäiliön olevan täysi, tyhjennä se! 
Muuten jätevesi nousee takaisin auton sisälle.

 → Jos säiliön täyttömäärän ilmaisin ei toimi, ks. luku ”14.6 Vesijärjestelmä” 
sivulla 119.

 → Tyhjennä jätevesisäiliö vain jätevesien keräyspisteissä, leirintäalueilla tai 
muissa tähän tarkoitukseen osoitetuissa jätevesisäiliöiden tyhjennyspai-
koissa.

A  Tyhjennyshana kiinni
B  Tyhjennyshana auki

Kuva 62 Jätevesisäiliön tyhjennys, 
tyhjennyshana kiinni

Jätevesisäiliön tyhjennys:

1. Pysäköi ajoneuvo sopivaan tyhjennyspaikkaan tai kytke siihen
tyhjennysletku.

2. Avaa tyhjennyshana (kuva 62, kohta B).
3. Kun säiliö on tyhjentynyt kokonaan, sulje tyhjennyshana (kuva 62,

kohta A).
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10.3.2 Jätevesisäiliön lämmitys

Jätevesisäiliön ja -putkien lisälämmitys estää jäteveden jäätymisen pakkasella.

10800239

1

Kuva 63 Jätevesisäiliön lämmityskytkin

Lämmitys voidaan kytkeä päälle ja pois ohjauspaneelin vieressä olevalla 
kytkimellä (kuva 63, nro 1).
Kun lämmitys on päällä, kytkimen merkkivalo on punainen.
Kun lämmitys on pois päältä, kytkimen merkkivalo ei pala.

10.4 Hajulukko

Ajoneuvon jätevesijärjestelmässä on hajulukot (kuva 64, nro 1) jätevesijär-
jestelmän mahdollisten hajuhaittojen varalta.

10.4.1 Hajulukot

Kuva 64 Hajulukko 

Ne sijaitsevat:
 • pesutilan pesualtaassa (paitsi 540 ja 600 LE)
 • keittiön astianpesualtaassa.
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Kannellisen hajulukon puhdistaminen:

1. Kierrä hajulukon kansi (kuva 64, nro 1) irti vastapäivään.
2. Puhdista hajulukko ja kansi (kuva 64, nro 1) sisäpuolelta.
3. Kierrä kansi (kuva 64, nro 1) myötäpäivään kiinni hajulukkoon.

10.4.2 Luukulla varustettu hajulukko

Hajulukko (kuva 65, nro 1) sijaitsee ajoneuvon alla jätevesisäiliössä 
(kuva 65, nro 3).

10800248

1

3

2

Kuva 65 Hajulukko

Hajulukko on asennettu:
 • suihkun viemäriin.
 • pesutilan pesualtaaseen (mallit 540 ja 600 LE)

 → Jos hajulukko (kuva 65, nro 1) ja putkisto (kuva 65, nro 2) ovat puhdistuk-
sen tarpeessa, käänny huoltopisteen puoleen.

10.5 WC-tila/pesutila

 → Älä käytä suihkuallasta kuljetustilana, jottei se vioitu eivätkä WC-tilan muut 
kalusteet vahingoitu.

 → WC:n kannen päälle ei saa istua. Kantta ei ole suunniteltu kestämään  
ihmisen painoa, vaan se voi murtua.

 → Käytä WC:hen sopivia kemikaaleja. Tuulettamalla häviää vain haju, eivät 
bakteerit ja kaasut, jotka syövyttävät tiivistekumeja.

 → Tuuleta WC-tila suihkun jälkeen tai kun kuivatat märkiä vaatteita: 
sulje WC-tilan ovi ja avaa kattoluukku. Näin ilma kiertää paremmin.

 → Suihkussa käynnin jälkeen huuhdo saippuajäänteet suihkualtaasta, 
sillä ajan myötä altaaseen voi muodostua halkeamia.

 → Kuivaa suihku käytön jälkeen, jottei tilaan jää kosteutta.
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10.5.1 Käännettävä WC-istuin pitkässä pesutilassa

Kuva 66 WC Kuva 67 WC:n lukitusasennot

WC-istuimen kääntäminen eteen:

1. Käännä kahvaa (kuva 66, nro 1) myötäpäivään noin 1/4 kierrosta ja pidä
sitä tässä asennossa.

2. Vedä WC-istuinta (kuva 66, nro 2) eteenpäin haluamaasi lukitusasentoon
(kuva 67).
Voit kääntää WC-istuinta myös jalalla painamalla istuimen alapuolella
olevaa vipua.

 → Lukitusasento 1: Sivuun käännettynä suihkussa käynnin/pesun ajaksi.
 → Lukitusasento 2: Kasetin poistoasento.
 → Lukitusasento 3: WC:n käyttöasento.

WC-istuimen kääntäminen taakse:
 • Työnnä WC-istuin takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

 → Lukitse WC ajon ajaksi kiinni yhteen asentoon. 
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10.5.2 Käännettävä WC-istuin lyhyessä pesutilassa 
(matalalla vuoteella varustettu malli)

10800102

1

10800216

3 1

2

4

Kuva 68 WC:n huuhtelu Kuva 69 WC:n lukitusasennot

WC-istuimen kääntäminen eteen:
1. Avaa WC-istuimen lukitus nostamalla lukitusvipua (kuva 69, nro 2).
2. Vedä WC-istuin irti sivuseinästä (kuva 69, nro 1) lukitusasentoon 2

(kuva 69, nro 3) saakka.
3. Käännä WC-istuin (kuva 69, nro 4) eteen.

Käytä huuhteluun istuimen alapuolella olevaa vipua (kuva 68, nro 1).

 → Lukitusasento 1: Sivuun käännettynä suihkussa käynnin/pesun ajaksi 
(kuva 69, nro 1).

 → Lukitusasento 2: Kasetin poistoasento ja WC:n käyttöasento 
(kuva 69, nro 3).

WC-istuimen kääntäminen taakse:
 • Työnnä WC-istuin takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

10.5.3 

→ Käännä WC-istuin taakse ajon ajaksi (kuva 69, nro 1).

WC-kasetin puhdistaminen

Kasetti-WC huuhdellaan suoraan ajoneuvon vesijärjestelmän kautta.

WC:n huoltoluukku on ajosuunnassa vasemmalla, WC-tilan korkeudella.

→ Tyhjennä WC-kasetti pakkasen uhatessa, jos Malibu-retkeilyautoa ei
lämmitetä.

→ WC-istuin on asetettava asentoon (kuva 67, nro 2) tai (kuva 69, nro 3),
muuten WC-istuin tai kasetti voi vahingoittua kasettia poistettaessa.
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 → Tyhjennä WC-kasetti vain jätevesien keräyspisteissä, leirintäalueilla tai 
muissa tähän tarkoitukseen osoitetuissa jätevesisäiliöiden tyhjennyspai-
koissa.

 → Tarkempia tietoja löydät kasetti-WC:n valmistajan erillisestä käyttöohjeesta.
 → Tarkempia tietoja WC:n huoltoluukun käytöstä löydät valmistajan erillises-
tä käyttöohjeesta.

 → Thetford-WC:hen voidaan hankkia varakasetti. (lisävaruste)

10800114

1

2

Kuva 70 Kasetin irrottaminen

Kasetin irrottaminen:

1. Avaa WC-luukku (ks. luku 6.4.1 sivulla 41).
2. Ajoneuvosta riippuen joko siirrä WC poistoasentoon (kuva 67, nro 2) tai

(kuva 69, nro 3).
3. Avaa lukitus vetämällä kasetin kahva (kuva 70, nro 1) ylös.

 → Ajoneuvosta riippuen käännä kasetti huoltoaukon suuntaan (kuva 70, 
nro 2). 

4. Ota kasetti ulos huoltoluukun kautta.

Kasetin kiinnittäminen:
Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
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10.5.4 Suihkun seinät

10800109

1

1

Kuva 71 Suihkun seinien kiinnitys

Suihkun seinät avataan irrottamalla hihnojen painonappikiinnitys 
(kuva 71, nro 1) siirtämällä ne niille tarkoitettuihin kohtiin.

 → Kiinnitä suihkun seinät ajon ajaksi painonappikiinnityksellä 
(kuva 71, nro 1). 

10.5.5 Pesuallas

 → Käännä pesuallas sisään ajon ajaksi (matalalla vuoteella varustettu malli).

10.5.6 Liukuovi

10800220

1

2

Kuva 72 Liukuoven avaaminen / sulkeminen

Liukuoven avaaminen:

1. Avaa ovi kiertämällä nuppia (kuva 72, nro 2) myötäpäivään.
2. Avaa liukuovi (kuva 72, nro 1) vasemmalle.

Sulje liukuovi (kuva 72, nro 1) oikealle.
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10.6 Suihkun lattiaritilä

 → Laite lattiaritilä säilytyspaikkaan ajon ajaksi.

Ennen kuin käyt suihkussa, poista lattiaritilä.

10.7 Ovessa oleva WC-rullateline

WC-rullateline (kuva 73, nro 1) on asennettu oven sisäpuolelle pesualtaan 
alapuolelle. WC-paperi voidaan ohjata ovessa olevan aukon (kuva 73, nro 2) 
kautta.

CAR00098

1

2

Kuva 73 Ovessa oleva WC-rullateline
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Tässä kappaleessa

Tästä kappaleesta löytyy Carthago-retkeilyauton hoitoa koskevia 
ohjeita. Hoito-ohjeet käsittelevät seuraavia asioita:
• Carthago-retkeilyauton ulkopinnat
• Sisätilat
• Talvikäyttö

Kappaleen lopussa on tarkistuslistoja niistä toimenpiteistä, jotka tulee  
suorittaa silloin, kun Carthago-retkeilyauto on pois käytöstä pitemmän 
aikaa.

Tarkistuslistat  koskevat:
 • Väliaikaista seisonta-aikaa
 • Seisonta-aikaa talvella
 • Käyttöönottoa seisonta-ajan jälkeen

11 

11.1 

11.1.1 

Hoito

Ulkopinnat

Carthago-retkeilyauton pesu

→ Älä hankaa pintoja kuivana, sillä pölyhiukkaset vahingoittavat niitä!
→ Älä missään tapauksessa käytä kemiallisia, hankaavia tai alkoholipitoisia

lisäaineita sisältäviä puhdistusaineita.
→ Älä käytä liuotinpitoisia puhdistusaineita. Muovipinnat voivat haurastua

ennenaikaisesti ja sen seurauksena halkeilla myöhemmin.

• Puhdista Carthago-retkeilyauto vain sellaisella pesupaikalla, joka on
tarkoitettu ajoneuvojen pesuun. Vältä suoraa auringonpaistetta. Noudata
ympäristön-suojelumääräyksiä!

• Jos olet ajellut meren läheisyydessä, Carthago-retkeilyauto kannattaa pestä 
kokonaan sen jälkeen. Meri-ilman korkea suolapitoisuus voi vaurioittaa 
ajoneuvon ulkopintaa.

• Pese Carthago-retkeilyauto runsaalla vedellä ja puhtaalla sienellä tai
pehme-ällä harjalla. Pinttyneeseen likaan kannattaa käyttää
matkailuajoneuvojen erikoispuhdistusainetta.

• Käytä korin listojen ym. sekä muoviosien pesemiseen vain runsaasti 
lämmintä vettä ja pehmeää riepua.

• Maalatut ulkopinnat voidaan lisäksi puhdistaa yleisesti myynnissä olevilla 
matkailuajoneuvojen puhdistusaineilla.

• Käsittele ovien ja huoltoluukkujen kumitiivisteet kuminhoitoaineella,
joka ei sisällä liuottimia.

• Käsittele ovien ja huoltoluukkujen lukkosylinterit niille tarkoitetulla hoitoai-
neella.	Älä	käytä	liimautuvia	tai	likaavia	aineita	(esim.	öljyä,	gra iittia).
Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät korroosiota edistäviä ainesosia.
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11.1.2 Pesu painepesurilla

→ Älä pese renkaita painepesurilla. Renkaat voivat vioittua.
→ Älä kohdista vesisuihkua suoraan oven rakoihin, sähkölaitteisiin, liittimiin,     

tiivisteisiin tai jääkaapin tuuletusritilöihin.Carthago-retkeilyauto voi vaurioitua.
→ Lue painepesurin käyttöohje ennen kuin alat pesemään sillä Malibu- 

pakettiautoa.

Kun käytät painepesuria, huomioi Carthago-retkeilyauton ja 
painesuihkun välinen vähimmäisetäisyys:
 • pyöreällä suuttimella noin 70 cm
 • 25° laakasuuttimella tai "kuranpoistajalla" noin 30 cm

11.1.3 

Huomioi, että vesisuihku tulee suuttimesta paineella. Painepesurin väärä  
käsittely voi vahingoittaa Carthago-retkeilyautoa. 
Veden lämpötila ei saa ylittää 60 °C. Liikuta vesisuihkua koko pesun ajan. 

Akryylilasi-ikkunat

Akryylilasi-ikkunat ovat herkästi vaurioituvia ja vaativat siksi erityisen 
huolellista käsittelyä.

→ Älä hankaa pintoja kuivana, sillä pölyhiukkaset vahingoittavat niitä!
→ Käytä puhdistamiseen runsaasti lämmintä vettä ja pehmeää riepua.
→ Älä missään tapauksessa käytä kemiallisia, hankaavia tai alkoholipitoisia

lisäaineita sisältäviä puhdistusaineita. Älä käytä liuotinpitoisia puhdistusai-
neita.
Lasit voivat haurastua ennenaikaisesti ja sen seurauksena halkeilla
myöhemmin.

→ Akryylilasille ei saa roiskua korin osien pesemiseen tarkoitettuja puhdistus-
aineita (esim. pikitahrojen tai silikonin poistoaineita).

→ Älä vie ajoneuvoa automaattiseen pesulaitteeseen.
→ Älä kiinnitä siihen tarroja.
→ Carthago retkeilyauton puhdistuksen jälkeen akryylilasi-ikkunat on huuhdel-

tava vielä kerran runsaalla vedellä.
→ Käsittele kumitiivisteet kuminhoitoaineella, joka ei sisällä liuottimia.
→ Puhdista kiinnitysosien kierteet ja käsittele ne säännöllisesti öljysuihkeella.

→ Jälkikäsittelyyn soveltuu akryylilasin puhdistusaine, jolla on antistaattinen
vaikutus. Pienet naarmut voi käsitellä akryylilasin
kiillotusaineella. Näitä tuotteita voi tilata Carthago-kauppiaalta.
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11.1.4 Korin listojen ym. hoito ja kunnossapito

11.1.5 

→  Korin listat ym. kestävät pesua ja ne voidaan puhdistaa samoin kuin
Carthago-retkeilyauto.

→ Älä käytä puhdistukseen liuottimia.

Kromiosien puhdistus

Käytä kromiosien puhdistamiseen seuraavaa puhdistusainetta:
 • Teräksen ja kromin kiiltopuhdistusaine, yhtiö Rot/Weiss

11.2 Vesisäiliö

Raikasvesisäiliö ja lisäsäiliöt eivät tyhjene täysin tyhjennyshanojen kautta. 
Sen seurauksena säiliöön voi muodostua mikrobikasvustoa.
Pitkinä seisonta-aikoina vesisäiliö on joko 
 • kuivattava käsin puhdistusaukon kautta
tai

 • siinä on käytettävä suositeltua hoitoainetta (esim. Multiman).

11.3 Jätevesisäiliö

Puhdista jätevesisäiliö Carthago-retkeilyauton jokaisen käyttökerran jälkeen.
 • Tyhjennä jätevesisäiliö.
 • Huuhtele jätevesisäiliö perusteellisesti puhtaalla vedellä.
 • Puhdista jätevesisäiliön likaantuneet mittasondit varovasti käsin.
Mittaussauvojen pinnoitteeseen ei saa tulla vaurioita.

 • Suositeltavia hoitoaineita ovat esim. Dr. Keddo tai Multiman.

11.4 Ulkorappu

 → Jos ulkorappu on rasvattu, siihen voi ajon aikana tarttua likaa ja aiheuttaa 
rapun toimintahäiriöitä tai vaurioittaa sitä. Älä sen vuoksi rasvaa tai öljyä 
ulkorapun liikkuvia osia.

11.5 Sisäosat

 → Älä käytä akryylilasipintojen puhdistamiseen voimakkaita puhdistus- tai 
hoitoaineita, jotta lasipintaan ei muodostu säröjä.

 → Käytä vain ikkunan valmistajan suosittelemia puhdistusaineita.
 → Muoviosat ovat herkästi vaurioituvia ja vaativat siksi erityisen huolellista 
käsittelyä. Älä käytä liuotin- tai alkoholipitoisia puhdistusaineita äläkä kar-
keita hankausaineita! Näin vältät osien haurastumisen ja säröilyn.

 → Älä pane viemäriputkistoon syövyttäviä aineita äläkä kaada sinne kiehu-
vaa vettä. Syövyttävät aineet ja kiehuva vesi vaurioittavat putkistoa ja ha-
julukkoa.

 → Thetford-WC:n ja vesijärjestelmän puhdistukseen sekä kalkin poistoon ei 
saa käyttää etikkaesanssia. Etikka voi vaurioittaa tiivisteitä tai laitteiston 
osia. Kalkin poistoon voit käyttää tavanomaisia kalkinpoistoaineita.
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→ Lisätietoja saat Carthago-jälleenmyyjiltä.

Hoitosuositus:
 • Puhdista kalusteiden pinnat, vetimet, lamput sekä WC-tilan ja asuintilan kaik-
ki muoviosat vedellä ja villarievulla. Veteen voit lisätä mietoa pesuainetta.

 • Mikrokuituseinäverhouksen kuiva lika lähtee harjaamalla pehmeällä vaate-
harjalla. Käsittele tahrat tavallisen astianpesuaineen vaahdolla tai miedolla
astianpesuaineliuoksella (1 %) ja itsepintaiset tahrat tahranpoistoaineella.
Kokeile puhdistamista kuitenkin ensin johonkin huomaamattomaan koh-
taan, sillä vedestä voi jäädä jälkiä verhoukseen.

 • Puhdista huonekalujen pehmustekankaat kuivavaahdolla tai miedolla
pesuainevaahdolla. Pehmustekankaita ei saa pestä! Suojaa pehmusteet
auringonvalolta, jotta ne eivät haalistu.

 • Antara-verhoilukankaat voi imuroida imurin harjaosalla. Pyyhi kosteita tah-
roja hyvin imevällä, pehmeällä rievulla tai sienellä. Kuiva lika lähtee harjaa-
malla pehmeällä vaateharjalla ja sen jälkeen kevyesti pyyhkimällä kostealla
rievulla tai sienellä.
Älä hankaa kangasta äläkä käytä puhdistusaineita (esim. astianpesuainetta)!
Noudata valmistajan hoito-ohjeita.

 • Puhdista lattiamatto tarvittaessa mattovaahdolla ja imuroi.
 • Puhdista muovimatto PVC-matoille tarkoitetulla puhdistusaineella. Älä laita
lattiamattoa märälle muovimatolle, sillä ne voivat liimautua toisiinsa.

 • Pesualtaita ja kaasuliettä ei saa puhdistaa hankaavilla pesuaineilla. Vältä
kaikkea, mikä voi aiheuttaa naarmuuntumista.

 • Kaasulieden saa puhdistaa vain kostealla rievulla. Lieden aukkoihin ei saa
päästä vettä. Vesi voi vaurioittaa kaasuliettä.

 • Harjaa ikkunoiden ja kattoluukkujen hyönteisrullaverhot pehmeällä harjalla
tai imuroi pölynimurin harjasuuttimella.

 • Harjaa pimennysverhot pehmeällä harjalla tai imuroi pölynimurin harjasuut-
timella.

 • Turvavyöt voi rullata auki ja puhdistaa lämpimällä saippuavedellä. Ennen
takaisin rullaamista turvavöiden on oltava täysin kuivia.

 • Pesetä kaikki verhot pesulassa.

 → Jos verhot on kiinnitetty tarranauhalla, ne voidaan irrottaa yläpaneelista.
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11.6 

11.6.1 

Talvihuolto

Tiesuola vahingoittaa alustaa ja osia, jotka altistuvat vesiroiskeille. Carthago 
suosittelee, että ajoneuvo pestään talviaikaan useammin. Erityisen alttiiksi 
joutuvat mekaaniset ja pintakäsitellyt osat sekä ajoneuvon alapohja, jotka  
on sen vuoksi puhdistettava perusteellisesti.

→ Aseta pakkasen uhatessa lämmityslaitteen lämpötilaksi vähintään 15 °C.
Jos ulkolämpötila on erityisen alhainen, avaa kalusteiden ovet ja luukut
raolleen. Siten lämmintä ilmaa virtaa säilytystiloihin, millä estetään esim.
vesijohtojen jäätyminen ja kondenssiveden muodostuminen säilytystiloihin.

→ Peitä myös tuulilasi eristyspeitolla, kun on pakkasta.

Valmistelut
• Tarkista, onko Carthago-retkeilyautossa maali- ja ruostevikoja. Korjaa

vauriot tarvittaessa.
• Suojaa alapohjan metalliosat vahapohjaisella ruostesuoja-aineella.
• Käsittele maalatut ulkopinnat siihen tarkoitetulla aineella.

11.6.2 Talvikäyttö

Talvikäytössä Carthago-retkeilyautoon muodostuu kondenssivettä, kun 
ulkoläm-pötila on alhainen. Sen vuoksi riittävä tuuletus on erittäin tärkeää, 
jotta ilman laatu säilyy hyvänä ja ettei kondenssivesi aiheuta Carthago-
retkeilyautoon  vaurioita.
• Carthago-retkeilyauton lämmitysvaiheessa aseta lämmitys täydelle teholle

ja avaa yläkaapistojen ovet, verhot ja rullaverhot. Näin saavutetaan
optimaali-nen ilmankierto.

• Käytä lämmityslaitetta vain, kun sen ilmakierto on päällä.
• Yön jälkeen nosta kaikki istuintyynyt ylös, tuuleta säilytystilat ja kuivaa 

kosteat kohdat.

 → Mikäli kondenssivettä silti muodostuu, pyyhi se vain pois.

11.6.3 Talvikäytön jälkeen
 • Pese auton alapuoli ja moottori perusteellisesti. Näin korroosiota edistävät
aineet (tiesuola, emäksiset aineet) saadaan pestyä pois (pesetä valtuute-
tussa huoltokorjaamossa).

 • Pese auton ulkopuoli ja käsittele se tavanomaisella autovahalla.
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11.7 Seisonta-aika

11.7.1 Tilapäinen seisonta-aika

 → Pitemmän seisonta-ajan jälkeen (n. 10 kk) tarkistuta jarrut ja kaasulait-
teisto valtuutetussa huoltoliikkeessä.

 →  Ota huomioon, että raikasvesisäiliössä seisonut vesi muuttuu jo lyhyen 
ajan kuluttua juomakelvottomaksi.

Ennen seisonta-aikaa on käytävä läpi seuraava tarkistuslista:

Kohde Toimenpide Suori-
tettu

Perusajoneuvo • Täytä polttoainetankki täyteen.
Näin estät tankin korroosiovauriot.

• Nosta Carthago-retkeilyauto tukipukille, jotta pyörät eivät
kuormitu, tai liikuta Carthago-retkeilyautoa kerran kuussa. Näin
vältetään renkaiden ja pyöränlaakerien painaumat.

• Huolehdi alapohjan riittävästä ilmankierrosta.

 → Kosteus tai esim. muovikalvojen aiheuttama 
hapenpuute voi aiheuttaa alapohjassa optisia 
poikkeavuuksia.

Sisätilat  • Nosta istuintyynyt tuulettumaan ja peitä ne.
 • Puhdista jääkaappi.
 • Jätä jääkaapin ovi ja pakastelokero hieman auki.

Kaasulaitteet  • Sulje kaasupullon pääsulkuventtiili.
 • Sulje kaikki kaasulaitteiden sulkuventtiilit.
 • Kaasupullot on aina otettava pois kaasupullokaapista,

myös silloin kun ne ovat tyhjiä.
Sähkölaitteet  • Lataa asuintilan akku ja käynnistysakku täyteen.

 → Ladattava ennen seisonta-aikaa vähintään 
20 tuntia.

 → Tarkista varaus kerran kuukaudessa ja lataa 
tarvittaessa.

Vesijärjestelmä  • Tyhjennä koko vesijärjestelmä.

Jäätymisvaara!
 → Varmista, ettei vesijärjestelmässä ole yhtään vettä.

Taul. 6 Seisonta-ajan tarkistuslista
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11.7.2 Talviseisonta-aika

Vaadittavat lisätoimenpiteet, jos matkailuauto on pois käytöstä yli talven:

Kohde Toimenpide Suori-
tettu

Perusajoneuvo  • Puhdista koriosa ja alapohja perusteellisesti ja suihkuta kuuma-
vahalla tai käsittele hoitoaineella.

 • Täytä polttoainetankki talvilaatuisella dieselillä.
 • Tarkista jäähdytysnesteen jäänesto.
 • Korjaa maalivauriot.
 • Pakkotuuletusaukot on pidettävä auki.
 • Käsittele lukot öljyllä tai glyseriinillä.
 • Hankaa kaikkiin tiivistekumeihin kuminhoitoainetta.
 • Käsittele lukkosylinterit niille tarkoitetulla hoitoaineella.
 • Puhdista ja voitele kaikki ovien ja luukkujen saranat.

Sisätilat • Käytä kosteudenpoistolaitteita.
• Poista istuintyynyt Carthago-retkeilyautosta ja säilytä ne

kuivassa paikassa.
• Tyhjennä kaikki kaapit ja säilytystilat ja avaa luukut, ovet ja 

laatikot.
• Puhdista sisätilat perusteellisesti.
• Tuuleta sisätilat kolmen viikon välein.

Sähkölaitteet  • Käynnistysakku ja asuintilan akku:

 → Ladattava ennen seisonta-aikaa vähintään 
20 tuntia.

 → Tarkista varaus kerran kuukaudessa ja lataa 
tarvittaessa.

Vesijärjestelmä  • Tyhjennä koko vesijärjestelmä.
 • Avaa vesihanat ja irrota uppopumpun sulake sähköyksiköstä.

Jäätymisvaara!
 → Varmista, ettei vesijärjestelmässä ole yhtään vettä.

Koko ajoneuvo  • Aseta suojapeitot siten, etteivät tuuletusaukot peity, tai käytä
ilmaa läpäiseviä peittoja.

Taul. 7 Talviseisonta-ajan tarkistuslista
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11.7.3 Ajoneuvon käyttöönotto tilapäisen seisonta-ajan tai koko talven 
kestäneen seisonta-ajan jälkeen

 → Pitemmän seisonta-ajan jälkeen (n. 10 kk) tarkistuta jarrut ja kaasulait-
teisto valtuutetussa huoltoliikkeessä.

 → Ota huomioon, että raikasvesisäiliössä seisonut vesi muuttuu jo lyhyen 
ajan kuluttua juomakelvottomaksi.

Ennen käyttöönottoa on käytävä läpi seuraava tarkistuslista:

Kohde Toimenpide Suori-
tettu

Perusajoneuvo  • Tarkista rengaspaineet.
 • Tarkista vararenkaan rengaspaine.
 • Puhdista ulkorappu.
 • Tarkista avattavien ikkunoiden ja kattoluukkujen toiminta.
 • Tarkista kaikkien ulkolukkojen, esim. tavaratilan luukkujen,

polttoaineen täyttöaukon ja asuintilan oven lukkojen toiminta.
 • Poista jääkaapin talvisuojukset (jos asennettu).

Kaasulaitteet  • Laita kaasupullot paikoilleen, kiinnitä ne ja liitä paineenalennin.
Sähkölaitteet  • Liitä 230 V:n verkkovirta ulkopistorasian kautta.

 • Tarkista sähkölaitteiden kuten esim. sisävalaisimien, pistorasioi-
den ja muiden sähköllä toimivien laitteiden toiminta.

 • Lataa asuintilan akku ja käynnistysakku täyteen.

 → Ladattava vähintään 20 tuntia ennen käyttöönottoa.

Vesijärjestelmä  • Huuhdo vesijohdot ja raikasvesisäiliö useilla litroilla puhdasta
vettä. Avaa kaikki vesihanat huuhtelun ajaksi.

 • Tarkista jätevesisäiliön ulkoventtiilin toiminta.
 • Sulje tyhjennyshanat ja vesihanat.
 • Tarkista vesihanojen, tyhjennyshanojen ja jakotukkien tiiviys

pumpun paineella.
Kiinteästi  
asennetut laitteet

 • Tarkista jääkaapin toiminta.
 • Tarkista lämmityslaitteen / boilerin toiminta.
 • Tarkista kaasulieden toiminta.

Taul. 8 Käyttöönoton tarkistuslista
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Tässä kappaleessa

Tästä kappaleesta löytyy Carthago-retkeilyauton huoltoa koskevia 

ohjeita. Ohjeet käsittelevät seuraavia asioita:
 • Huoltotyöt
 • Katsastukset
 • Lamppujen vaihto
 • Varaosat
 • Takuukäytännöt

12 

12.1 

Huolto

Huoltotyöt

Jokaisen teknisen laitteen tavoin ajoneuvokin tarvitsee huoltoa. 
Huoltotöiden laajuus ja toistuvuus riippuu erilaisista käyttövaatimuksista. 
Kovassa käytössä oleva ajoneuvo on huollettava useammin.

Tarkastus- ja huoltotyöt on annettava ammattilaisen tehtäväksi.

Nämä työt edellyttävät erityistä ammattiosaamista, jota ei tämän käsikirjan 
puitteissa voida välittää. Tällainen ammattitaito on käytettävissä kaikilla  
Carthago-huoltokorjaamoilla. Kokemus ja tehtaan antamat tekniset ohjeet  
sekä asianmukaiset laitteet ja työkalut takaavat ammattitaitoisen ja  
uusimpia tietoja soveltavan ajoneuvohuollon.

Malibun huoltopiste vahvistaa suoritetut huoltotyöt asuintilan huoltokirjaan.

→ Ota huomioon huoltokirjassa mainitut tarkastukset ja noudata annettuja
huoltovälejä. Näin säilytät Carthago-pakettiautosi arvon.

→ Huoltokirjaan merkityt tarkastukset ovat todiste mahdollisesti esiin tulevia
vikoja selvitettäessä sekä takuuasioita käsiteltäessä.

→ Ota huomioon  Carthago GmbH & Co. KG -yhtiön voimassa olevat takuu- 
     ja    virhevastuumääräykset.
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12.2 Katsastukset

Saksan liittotasavallassa Carthago-retkeilyautot on § 29 StVZO-asetuksen 
mukaisesti katsastettava säännöllisin välein ja niille on suoritettava säädösten 
mukainen pakokaasupäästöjen mittaus (ks. ”Taul. 9 Tarkastusvälit” sivulla 
102).

Muissa maissa noudatetaan käyttömaassa voimassa olevia määräyksiä. 
Kaasulaitteisto on tarkistutettava valtuutetussa huoltoliikkeessä kahden  
vuoden välein. Tämä koskee myös rekisteröimättömiä ajoneuvoja.  
Jos kaasulaitteistoon on tehty muutoksia, tarkistuta se välittömästi valtuute-
tussa huoltoliikkeessä. Valtuutettu huoltoliike vahvistaa kaasulaitteiston 
asianmukaisen kunnon antamalla siitä tarkastustodistuksen, joka on  
pidettävä aina mukana ajoneuvossa.

Tarkastusvälit
Tarkastuksen tyyppi Moottori Teknisesti suurin  

sallittu kokonaismassa
Tarkastusväli

Pakokaasumittaus Diesel
Diesel

enint. 3,5 t
yli 3,5 t

2 vuoden välein
vuosittain

Katsastus Diesel
Diesel

enint. 3,5 t
yli 3,5 t

2 vuoden välein
vuosittain

Taul. 9 Tarkastusvälit

12.3 Asuintilan valot

 → Ole varovainen lamppuja vaihtaessasi, jotta suojalasi ja lamppu eivät 
vaurioidu.

 → Vaihda lamppu vain samantyyppiseen ja sähköarvoiltaan samanlaiseen 
lamppuun.

12.3.1 LED-kohdevalaisimet

10800300

1

2

Kuva 74 LED-kohdevalaisimet
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LED-kohdevalaisimet vaihdetaan kokonaan (Carthago-varaosa, 
saatavissa alan kauppiailta).

1. Irrota LED-kohdevalaisimet (kuva 74, nro 1) varovasti irti kiinnityksestä
uraruuvitaltalla. Varo naarmuttamasta kattoa ja kalusteiden pintaa.

2. Vedä LED-kohdevalaisin varovasti ulos aukosta.
3. Irrota pistoliitin.
4. Liitä uusi LED-kohdevalaisin ja asenna se aukkoon.

12.3.2 Paristolla toimivat valot

Ajoneuvosta riippuen joissakin säilytystiloissa tai kaapeissa voi olla paristolla 
toimiva valo. Se kytkeytyy automaattisesti päälle, kun luukku/ovi avataan.

10800221
1

2

1  Paristolokeron kansi
2 Paristot

Kuva 75 Paristolla toimiva valo

 → Lamppuja ei voi vaihtaa itse.
Käänny valojen vaihtoa varten Carthago-kauppiaasi puoleen.

Pariston vaihto:
1. Työnnä paristolokeron kansi (kuva 75, nro 1) sivulle.
2. Vaihda paristot (kuva 75, nro 2).

 → Varmista, että pariston navat tulevat vaihdettaessa oikein päin.
 → Käytä samantyyppisiä paristoja.

Asennus takaisin tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
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12.3.3 Paristolla toimiva LED-valonauha

10800310

1

Kuva 76 Paristolla toimiva LED-valonauha

 → LED-lamppua ei voi vaihtaa.
Käänny valojen vaihtoa varten Carthago-kauppiaasi puoleen.

Paristojen vaihto:

1. Työnnä kansi (kuva 76, nro 1) vasemmalle ja irrota se.
2. Vaihda paristot.
3. Aseta kansi (kuva 76, nro 1) paikoilleen ja työnnä se oikealle.

 → Varmista, että pariston navat tulevat vaihdettaessa oikein päin.
 → Käytä samantyyppisiä paristoja.
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12.4 Takavalokehikon lampun vaihto

 → Jos työkalu tai mutteri pääsee putoamaan takavalokehikkoa irrotettaessa, 
ulotut niihin perän alapohjassa olevan aukon kautta.
Alapohjan aukkoon pääsee käsiksi ajoneuvon ulkopuolelta. 
Se on suljettu suojuksella.

12.4.1 Kuljettajan puolen takavalon irrottaminen (korkea vuodemalli)

 → Mutterien aukot (kuva 77, nro 1) sijaitsevat ajoneuvon pylväässä 
eristeiden takana (kuva 77).

 – Ylempi mutteri on vuodelevyn alla olevassa aukossa.
 – Alempi mutteri on sen alla olevassa aukossa.

10800105

1

1  Takavalon mutteri

Kuva 77 Kuljettajan puolen takavalo

1. Avaa takaovet.
2. Irrota sivusuojus:

 – Irrota suojakannet ja poista ne,
 – löysää ristikantaruuvit (ruuvitaltta PH1 tai PZ1),
 – poista suojus varovasti taaksepäin.

3. Irrota molemmat mutterit (kuva 77, nro 1) käyttäen apuna hylsyä
(koko 19) ja räikkäavainta, jossa on joustava pää ja nivel.

4. Jatka kohdasta ”12.4.5 Takavalokehikon lampun vaihto” sivulla 108.

 → Asentaessasi osia takaisin kiristä mutterit (kuva 77, nro 1) ja suojuksen 
ruuvit käsitiukkuuteen.

Asennus takaisin tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
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12.4.2 Kuljettajan puolen takavalon irrottaminen (matala vuodemalli)

 → Mutterien aukot (kuva 78, nro 1) sijaitsevat ajoneuvon pylväässä 
suojuksen takana (kuva 78, nro 2).

10800224

2

1

1  Takavalon mutteri
2 Alaverhous

Kuva 78 Kuljettajan puolen takavalo

1. Avaa takaovet.
2. Poista verhous (kuva 78, nro 2).
3. Irrota molemmat mutterit (kuva 78, nro 1) käyttäen apuna hylsyä

(koko 19) ja räikkäavainta, jossa on joustava pää ja nivel.
4. Jatka kohdasta ”12.4.5 Takavalokehikon lampun vaihto” sivulla 108.

 → Asentaessasi osia takaisin kiristä mutterit (kuva 78, nro 1) käsitiukkuu-
teen.

Asennus takaisin tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
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12.4.3 Etumatkustajan puolen takavalon irrottaminen (pohjaratkaisu 600)

 → Mutterien aukot (kuva 79, nro 3) sijaitsevat ajoneuvon pylväässä 
raikasvesisäiliön lähellä (kuva 79).
 – Ylempi mutteri on vuodelevyn alla olevassa aukossa.
 – Alempi mutteri on sen alla olevassa aukossa.

10800106

2

1

3

1  Ilmanpoistoletku
2 Täyttöletku
3 Takavalon mutteri

Kuva 79 Etumatkustajan puolen takavalo, 
Carthago 600

1. Avaa takaovet.
2. Poista patjat tai tyynyt.
3. Poista raikasvesisäiliön päällä oleva suojus.
4. Irrota raikasvesisäiliön täyttöletku (kuva 79, nro 2) ja ilmanpoistoletku

(kuva 79, nro 1) ja laita se sivuun.
5. Irrota molemmat mutterit (kuva 79, nro 1) käyttäen apuna hylsyä

(koko 19), lyhyttä jatkokappaletta ja räikkää.
6. Jatka kohdasta ”12.4.5 Takavalokehikon lampun vaihto” sivulla 108.

 → Asentaessasi osia takaisin kiristä mutterit (kuva 79, nro 1) käsitiukkuu-
teen.

Asennus takaisin tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
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12.4.4 Etumatkustajan puolen takavalon irrottaminen (pohjaratkaisu 640)

 → Mutterien aukot (kuva 80, nro 1) sijaitsevat ajoneuvon pylväässä oikealla 
vuodelevyn alla olevassa säilytyslokerossa (kuva 80).
 – Ylempi mutteri on vuodelevyn alla olevassa aukossa.
 – Alempi mutteri on sen alla olevassa aukossa.

10800104

1

Kuva 80 Etumatkustajan puolen takavalo, Carthago 640

1. Avaa takaovet.
2. Irrota molemmat mutterit (kuva 80, nro 1) käyttäen apuna hylsyä

(koko 19), lyhyttä jatkokappaletta ja räikkää.
3. Jatka kohdasta ”12.4.5 Takavalokehikon lampun vaihto” sivulla 108.

 → Asentaessasi osia takaisin kiristä mutterit (kuva 80, nro 1) käsitiukkuu-
teen.

Asennus takaisin tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

12.4.5 Takavalokehikon lampun vaihto

 → Tarkempia tietoja löydät FIAT-yhtiön erillisestä käyttöohjeesta.
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12.5 Varaosat

 → Jokainen ajoneuvoon tehty muutos, joka poikkeaa tehdasvalmisteisesta, 
voi vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin ja liikenneturvallisuuteen.

 → Malibun suosittelemat tarvikkeet ja alkuperäisvaraosat on kehitetty ja 
hyväksytty erityisesti ajoneuvoasi varten.
Carthago-kauppiaasi myy näitä tuotteita. Carthago-kauppiaalla on tieto 
sallituista teknisistä yksityiskohdista, ja hän osaa suorittaa tarpeelliset 
työt ammattimaisesti. Tarvikkeet ja muut autoon asennettavat lisäosat, 
joita Carthago ei ole hyväksynyt, voivat aiheuttaa vahinkoa ajoneuvolle ja 
vaarantaa liikenneturvallisuutta. Vaikka näillä osilla olisi asiantuntijan  
hyväksyntä, tyyppihyväksyntä tai jokin muu yleinen hyväksymismerkintä, 
ei se takaa tuotteen asianmukaista laatua. Vauriot, jotka ovat 
aiheutuneet tuotteista tai muutostöistä, joita Carthago ei ole hyväksynyt, 
eivät kuulu takuun piiriin.

Turvallisuussyistä laitteiden varaosien täytyy vastata laitteen valmistajan  
antamia tietoja ja olla laitteen valmistajan hyväksymiä. Laitteiden varaosia 
saa asentaa vain laitevalmistaja itse tai sen valtuuttama huoltokorjaamo.  
Carthago-kauppiaat ja huoltokorjaamot palvelevat varaosa-asioissa.

Tilatessasi varaosia ilmoita Carthago-kauppiaallesi alustanumero ja 
ajoneuvotyyppi. Tässä käsikirjassa esitelty Carthago-retkeilyauto on 
suunniteltu ja varustettu tehtaan normien mukaisesti. Kunkin tarpeen 
mukaan on tarjolla hyödylli-siä erikoistarvikkeita. Tarkista lisäasennuksen 
yhteydessä, onko se merkittävä rekisteröintitodistukseen. Ota huomion 
Carthago-retkeilyauton tekni-sesti suurin sallittu kokonaismassa. Carthago-
kauppiaasi neuvoo mielellään.
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12.6 Tyyppikilpi ja alustanumero

Tyyppikilpi
Tyyppikilpi, johon on merkitty alustanumero, on kiinnitetty asuintilan 
sisäänkäynnin lähelle. Tyyppikilpeä ei saa poistaa.
 • Siitä ajoneuvo tunnistetaan
 • Se auttaa varaosien hankinnassa
 • Se todistaa rekisteröintitodistuksen kanssa ajoneuvon haltijan

12.7 

12.8 

→ Ilmoita aina alustanumero, kun sinulla on kysyttävää.

Alustanumero
Alustanumeron sijainti voi vaihdella valmistajan mukaan.

Fiat:
Ohjaamon ulkorapussa etumatkustajan puolella; peitetty muovisuojuksella.

Varoitus- ja ohjetarrat

Eri puolille autoa on kiinnitetty varoitus- ja ohjetarroja. Tarrojen varoitukset ja 
ohjeet liittyvät turvallisuuteen, joten niitä ei saa poistaa.

→  Mikäli jokin tarra irtoaa, voit tilata uuden Carthago-kauppiaaltasi.

Takuukäytännöt, yhteystiedot

Carthago-retkeilyautoon kiinteästi asennettuja laitteita koskevat 
laitevalmistajien takuuehdot ja -käytännöt. 
Asiakaspalvelujen yhteystiedot löytyvät laitteiden mukana olevista asiakirjoista 
tai internetistä.

Alustan valmistaja: 

Fiat Camper Service
Fiat Camper Service järjestää pikaista apua Fiat-alustaisen Malibu-
retkeilyauton vikojen yhteydessä. Fiat Camper Sevice on tavoitettavissa 
kellon ympäri. Hätänumero on voimassa koko Euroopassa.
Puhelinnumero: 0 08 00-34 28 11 11 
Lisätietoja löytyy Fiat Camper Service -palvelun internet-sivuilta. 

Laitevalmistajat: 

Dometic (liesi, ilmastointilaite, 
vaihtosuuntaaja, kattotuuletin)

Internet-sivu:
Puh.:

www.dometic.de
+49 (0)25 72 879-192

Truma (lämmitys, ilmastointilaite) Internet-sivu:
Puh.:

www.truma.com
+49 (0)89 46 17-2020

Thetford (jääkaappi, WC) Internet-sivu:
Puh.:

www.thetford-europe.com
+31 (0)76 50 422 00
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Pyörät ja renkaat

Tässä kappaleessa

Tästä kappaleesta löydät tietoja ajoneuvon pyöristä ja renkaista.

Ohjeet käsittelevät seuraavia asioita:
 • Yleiset tarkastukset
 • Rengaspaineet.
 • Rengaspainetaulukko

13 Pyörät ja renkaat

13.1 Yleistä
• Tarkista säännöllisesti (kahden viikon välein), onko renkaiden uurteiden sy-

vyys ja kuvioiden kuluminen tasaista tai onko niissä muita ulkoisia vaurioita.
• Renkaat eivät saa olla 6 vuotta vanhempia, koska materiaali haurastuu 

ajan myötä. Valmistuspäivämäärä on luettavissa renkaiden sivussa olevas-
ta, nelinumeroisesta DOT-numerosta. Kaksi ensimmäistä numeroa tarkoit-
tavat viikkoa ja kaksi viimeistä numeroa valmistusvuotta.
Esimerkki: 1510 viikko 15, valmistusvuosi 2010

• Noudata lainsäätäjän määräämiä vähimmäisurasyvyyksiä.
• Kaikkien käytössä olevien renkaiden on oltava rakenteeltaan samanlaisia, 

saman valmistajan tekemiä ja joko kesä- tai talvirenkaita.
• Käytä vain vannetyypille sallittuja renkaita. Sallitut vanne- ja rengaskoot on

ilmoitettu ajoneuvon asiakirjoissa, mutta myös Carthago-kauppiaasi tai 
perusajoneuvoa myyvät liikkeet neuvovat mielellään.

• Sisäänaja uusia renkaita noin 100 km kohtuullisella nopeudella, koska 
vasta tämän jälkeen niissä on täysi pito.

 → Jos rengas rikkoutuu, aja matkailuauto ajoradan oikeaan reunaan. 
Käytä varoituskolmiota. Kytke varoitusvilkut päälle.
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13.2 Rengaspaineet

 → Väärä rengaspaine kuluttaa rengasta ja voi vaurioittaa sitä tai aiheuttaa 
jopa renkaan puhkeamisen.
Tarkista sen vuoksi rengaspaine säännöllisesti.

 → Tarkista ilmanpaine vain renkaiden ollessa kylmiä.
 → Renkaan sivuun merkittyä enimmäispainetta ei saa ylittää.
 → Tarkat ilmanpainearvot saadaan selville renkaan valmistajan suosituksista.

10800138

1

Kuva 81 Tarran sijainti 

 → Rengaspaineet on merkitty ajoneuvossa olevaan tarraan (kuva 81).
 → Tarra sijaitsee B-pylväässä.
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Häiriöt

Tässä kappaleessa

Tästä kappaleesta löydät ohjeita matkailuautossa mahdollisesti esiintyvistä 
häiriöistä.

Häiriöt on listattu niiden mahdollisen aiheuttajan mukaan ja annettu ehdotus 
vian korjaamiseksi.

Ohjeet käsittelevät seuraavia asioita:
 • Jarrut
 • Sähkölaitteet
 • Kaasulaitteet
 • Kaasuliesi
 • Lämmitys
 • Boileri
 • Jääkaappi
 • Vesijärjestelmä
 • Koriosa

Tässä esitellyt häiriöt on helppo korjata itse ilman sen kummempaa  
ammattitaitoa. 
Mikäli korjaaminen ei onnistu näiden ohjeiden avulla, anna valtuutetun 
huoltokorjaamon etsiä ja korjata vika.

14 Häiriöt

14.1 Jarrut

 → Oman turvallisuutesi vuoksi anna jarrujärjestelmän korjaukset ja säädöt 
ainoastaan valtuutetun huoltoliikkeen suoritettaviksi.
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14 Häiriöt

14.2 Sähkölaitteet

 → Vaihda lyijygeeliakku vain vastaavanlaiseen lyijygeeliakkuun.

Häiriö Syy Toimenpide
Valot 
eivät toimi kunnolla

 • LED viallinen  • Irrota kyseisen valaisimen suojus
 • Vaihda LED
 • Ota huomioon voltti- ja

wattilukemat

 • Viallinen sulake
sähköyksikössä

 • Vaihda sähköyksikön sulake

Sähköllä toimiva ulkorappu  
ei liiku ulos tai sisään 

 • Viallinen sulake
sähköyksikössä

 • Sulake D+ viallinen

 • Vaihda sähköyksikön sulake
 • Vaihda sulake D+

Ulkorapun varoitussignaali  
ei toimi

 • Laturin teho liian heikko  • Paina enemmän kaasua

230 V:n verkkovirta  
puuttuu kytkennästä 
huolimatta

 • Automaattisulake 230 V tai
vikavirtakytkin lauennut

 • Kytke automaattisulake 230 V tai
vikavirtakytkin päälle

 • Ota yhteys asiakaspalveluun/
huoltoliikkeeseen

Käynnistys- tai asuintilan 
akku ei lataudu 230 V:n  
verkkovirtaa käytettäessä

 • Käynnistys- tai asuintilan
akun lattasulake (50 A) vial-
linen (FIAT)

 • Viallinen latausmoduuli
sähköyksikössä

 • Vaihda käynnistys- tai asuintilan
akun lattasulake (50 A)

 • Ota yhteys asiakaspalveluun/
huoltoliikkeeseen

Ajoneuvo ei lataa 
asuintilan akkua

 • Käynnistys- tai asuintilan
akun lattasulake (50 A)
viallinen

 • Sulake D+ viallinen
 • Katkaisurele viallinen

 • Vaihda käynnistys- tai asuintilan
akun lattasulake (50 A)

 • Vaihda sulake D+
 • Ota yhteys asiakaspalveluun/

huoltoliikkeeseen

12 V:n virransyöttö 
ei toimi

 • Asuintilan akun pääkytkin
12 V poiskytketty

 • Kytke pääkytkin 12 V päälle

 • Asuintilan akku tyhjentynyt  • Lataa asuintilan akku
 • Asuintilan akun lattasulake

(50 A) viallinen
 • Vaihda asuintilan akun

lattasulake (50 A)
Fiat Ducato -mallissa ks.
ajoneuvovalmistajan käsikirja

 • Viallinen katkaisurele
sähköyksikössä

 • Ota yhteys asiakaspalveluun

12 V:n virransyöttö ei toimi
230 V:n verkkovirtaa käy-
tettäessä

 • Automaattisulake 230 V tai
vikavirtakytkin lauennut

 • Pyydä huoltoliikettä tarkasta-
maan sähköasennus

 • Asuintilan akun lattasulake
(50 A) viallinen

 • Vaihda asuintilan akun
lattasulake (50 A)

 • Latausmoduuli viallinen  • Ota yhteys asiakaspalveluun
Käynnistysakku
purkautuu käytön aikana

 • Viallinen katkaisurele
sähköyksikössä

 • Maadoitusvirhe

 • Ota yhteys asiakaspalveluun
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Häiriö Syy Toimenpide
Asuintilan akussa ei ole 
jännitettä

 • Asuintilan akku tyhjentynyt  • Lataa asuintilan akku heti

 → Jos asuintilan akku 
on pitkän aikaa  
syväpurkaustilassa, 
se vahingoittuu kor-
jauskelvottomaksi.

 → Lataa asuintilan 
akku täyteen ennen 
Carthago-retkeilyauton 
pitempää seisonta- 
aikaa

Ohjauspaneeli ei toimi  • Viallinen sulake
sähköyksikössä

 • Vaihda sähköyksikön sulake

14.3 Kaasulaitteet

Häiriö Syy Toimenpide
Kaasunhaju, kaasua kuluu 
paljon

 • Vuoto kaasulaitteistossa
Räjähdysvaara!
Sulje välittömästi 
kaasupullon pääsulku-
venttiili. Avaa ikkunat ja 
ovet, tuuleta.

 → Älä tupakoi!
 → Ei avotulta.
 → Älä käytä sähkökyt-
kimiä (käynnistintä, 
valokatkaisimia 
tms.)

 • Tarkistuta kaasulaitteet valtuute-
tussa huoltokorjaamossa

Ei kaasua  • Pikaventtiili suljettu  • Avaa pikaventtiili

 • Kaasupullon
pääsulkuventtiili suljettu

 • Avaa kaasupullon
pääsulkuventtiili

 • Ulkolämpötila liian alhainen
(– 42 °C propaani, 0 °C
butaani)

 • Odota lämpötilan kohoamista tai
korvaa butaani propaanilla

 • Asennettu laite viallinen  • Ota yhteys asiakaspalveluun/
huoltoliikkeeseen
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14.4 Liesi

Häiriö Syy Toimenpide
Liekinvarmistimet eivät toimi 
(liekki sammuu, kun päästät 
irti säätimestä)

 • Liian lyhyt kuumenemisaika  • Paina säätimen nuppia
n. 15 - 20 sekuntia liekin
syttymisen jälkeen

 • Liekinvarmistin viallinen  • Aseta anturi oikeaan asen-
toon (ei saa taivuttaa!)
Anturin kärjen tulee ulottua
noin 5 mm polttimen yli
Anturin kaula ei saa olla
3 mm kauempana polttimen
kehästä

 • Ota tarvittaessa yhteys
asiakaspalveluun/huoltoliik-
keeseen

Liekki sammuu 
pienemmälle säädettäessä

 • Liekinvarmistimen anturi ei
ole oikeassa asennossa

 • Aseta anturi oikeaan asen-
toon (ei saa taivuttaa!)
Anturin kärjen tulee ulottua
noin 5 mm polttimen yli
Anturin kaula ei saa olla
3 mm kauempana polttimen
kehästä

 • Ota tarvittaessa yhteys
asiakaspalveluun/huoltoliik-
keeseen

14.5 Lämmitys/boileri, jääkaappi

 → Jos jääkaapissa tai lämmityksessä/boilerissa on jotain vikaa, ota yhteyttä 
kyseisen laitevalmistajan lähimpään huoltokorjaamoon. Osoitteet löydät 
ko. laitteen asiakirjoista. Jääkaappia tai lämmityslaitetta/boileria ei saa 
korjata kukaan muu kuin valtuutettu huoltohenkilökunta.

14.5.1 Lämmitys/boileri

Häiriö Syy Toimenpide
Lämmitys ei käynnisty, 
CP-Plus-näytölle tulee  
häiriöilmoitus

 • Ei kaasua  • Avaa pääsulkuventtiili ja
kaasulaitteen sulkuventtiili

 • Liitä täysi kaasupullo

 • Ilmaa kaasujärjestelmässä  • Kytke lämmitys pois päältä
pääkytkimellä.
Kytke lämmitys jälleen päälle
n. 30 sekunnin kuluttua.

 • Sulake viallinen  • Vaihda sulake

 • Käyttöjännite liian alhainen
(alle 11 V)

 • Lataa asuintilan akku tai
vaihda akku

 • Sähköliitännät irti  • Kiinnitä liitännät
Lämmitys ei toimi  • Lämmityslaite viallinen  • Ota yhteys Truma-asiakaspal-

veluun (ks. luku 12.8)
 • Lisätietoja saat oheisista läm-

mityksen valmistajan ohjeista.

 → Lisätietoja häiriötilanteista löydät tämän auton mukana olevasta lämmitys-
laitteen valmistajan käyttöohjeesta.
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14.5.2 Jääkaappi

Häiriö Syy Toimenpide
Jääkaappi ei kytkeydy
päälle 230 V:n verkkovirtaa 
käytettäessä

 • Automaattisulake 230 V tai
vikavirtakytkin lauennut

 • Kytke automaattisulake 230 V
tai vikavirtakytkin päälle

 • 230 V:n verkkovirta puuttuu
 • Liian alhainen käyttöjännite

230 V

 • Kytke 230 V:n virransyöttö
 • Tarkastuta 230 V:n jännitteen-

syöttö ammattilaisella

Jääkaappi ei kytkeydy päälle 
12 V:n verkkovirralla

 • Jääkaapin sulake viallinen
 • Sulake D+ viallinen

 • Vaihda jääkaapin sulake
 • Vaihda sulake D+
 • Ota yhteys asiakaspalveluun.

Lisätietoja saat oheisista jää-
kaapin valmistajan ohjeista.

Jääkaappi ei kytkeydy päälle 
kaasukäytössä

 • Ei kaasua  • Tarkista, ovatko pää- ja
pikasulkuventtiilit auki

 • Liitä täysi kaasupullo
AES:
Jääkaappi ei kytkeydy päälle 
kaasukäytössä

 • Pääsulkuventtiili tai pikasul-
kuventtiili kiinni

 • Avaa pääsulkuventtiili ja
pikasulkuventtiili

 → Lisätietoja häiriötilanteista löydät tämän auton mukana olevasta laiteval-
mistajan käyttöohjeesta.

14.6 Vesijärjestelmä

Häiriö Syy Toimenpide
Ei vettä  • Vesisäiliö tyhjä  • Lisää vettä

 • Pumpun sulake viallinen  • Vaihda sähköyksikön sulake

 • Pumppu viallinen  • Vaihda (vaihdata) pumppu

 • Letku taittunut  • Käännä letku suoraan tai
vaihda

 • Sähköyksikkö viallinen  • Ota yhteys asiakaspalveluun
WC:ssä ei huuhteluvettä  • Vesisäiliö tyhjä

 • Viallinen sulake
 • Lisää vettä
 • Vaihda sulake
 • Tarkista akkujännite

ohjauspaneelista
Jätevesi- ja raikasvesisäiliöi-
den täyttömäärän näyttö ei 
näytä oikeita lukemia

 • Jätevesi- tai raikasvesisäili-
ön mittasondi likainen

 • Puhdista
jätevesi-/raikasvesisäiliö

 • Puhdista mittasondi
Jätevesisäiliötä ei 
voi tyhjentää

 • Venttiili tai tyhjennysputki
tukossa.

 • Suihkuta letkulla vettä sisään
tyhjennyshanan kautta

Vesihana vuotaa  • Jäätymisvaurio • Vaihda vesihanan suutin 
(tilattavissa Carthago-
kauppiaalta)
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14.7 Koriosa

Häiriö Syy Toimenpide
Luukkujen/ovien saranat 
jäykät

 • Luukkujen/ovien saranoita
ei ole rasvattu / rasvattu
liian vähän

 • Rasvaa luukkujen/ovien
saranat hapottomalla ja
hartsittomalla rasvalla

Pesu-/WC-tilan saranat/nive-
let jäykät/narisevat

 • Saranoita/niveliä ei ole ras-
vattu / rasvattu liian vähän

 • Voitele saranat/nivelet öljyllä,
joka ei sisällä liuottimia/happoa

Kaappien saranat 
jäykät/narisevat

 • Kaappien saranoita ei ole
rasvattu / rasvattu liian
vähän

 • Voitele kaappien saranat syn-
teettisellä öljyllä, joka ei sisällä
liuottimia/happoa

Asuintilan ulko-ovi jumissa  • Lukkovipu pois paikoiltaan
tai irti

 • Säädä tai kiinnitä lukkovipu
Avaa ensin lukko, sitten ovi
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