KORPArent OHJEET MATKAILUAUTON KÄYTTÖÖN
Niesmann+Bischoff Arto 69 G 2,8 JTD

Olet tehnyt hyvän valinnan ottaessasi matkakumppaniksi Arton. Tässä ohjeessa on muutamia niksejä ja
ohjeita miten Arton kanssa tulee parhaiten toimeen koko loman ajan.
Aina ennen liikkeellelähtöä:
•

Kierrä auto ympäri
o Tarkasta luukut ja lukitus
o Tarkasta TAKAJALAT!!!
o Renkaiden ilmanpaine silmämääräisesti
o Öljyt ja nesteet
o Askelma ylös!!! (Muista hälytysääni!)

Tarkasta että kaikki ajovalot toimivat.
Tarkasta että roikat ja kaikki omat tavarat tulevat mukaan.
•

Sisällä autossa tarkasta
o Kattoluukkujen sulkeminen
o Jääkaapin oikea asento
o Kaappien lukitukset
o Liesi ja astianpesualtaan kannet alas
o Kaikki ovet ja ikkunat ovat kiinni kunnolla
o Matkustajien turvallinen kiinnitys

Muutama hyväksi havaittu toimintatapa:
•

•
•
•
•
•

Arton suolisto on hyvä tyhjentää joka päivä – laske siis aina kun mahdollista harmaat vedet pois ja
tyhjennä wc – kerran vuorokaudessa on hyvä rytmi. Näin vältyt tilanteilta jossa ne pääsevät
ylitäyttymään.
Tankkaa puhdasvesisäiliö
Ennen kuin lähdet liikkeelle – päätä minne olet menossa.
Tarkasta öljyt ja nesteet
Autossa on turbodiesel moottori – Muista jäähdyttää ennen sammuttamista!
Älä vedätä alle 2000r/min varsinkaan 5 vaihteella

Jotta matka sujuu mukavasti, opasta kaikille matkalaisille Arton käyttö.
Muistilista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opasvihkon paikka
Ohjauspaneeli
Vesisäiliön täyttö ja tyhjennys
Diesel -säiliö (siellä edessä!)
Harmaavesisäiliön tyhjennys
WC-pöntön tyhjennys ja kemiallisien aineiden käyttö - kerran vuorokaudessa on hyvä
Kaasupullon vaihto - MUISTA VAIN KÄSIVOIMILLA KIINNI ja kierresuunta!!!
Kaasuhanojen paikka
Kaasulieden käyttö
Vesihanat
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Vedenlämmitin - hätälasku
Jääkaappi - sytytys ja eri asennot
Lämmityslaitteet
Ikkunoiden ja verhojen avaus ja sulkeminen - taitolaji ei voimalaji
Kattoluukut
Webaston käyttö
Lämmönvaihtimen käyttö
Ulko-ovien lukitus
Jauhesammuttimen paikka
Savuhälyttimen paikka
TV - ja digiboksin käyttö
Valaisimet
Sänkyjen kasaus
Istuinten kääntäminen
Antennin käyttö
Katolle nouseminen - puskuri EI kestä nousta – nousemiseen tarvitaan lisätikkaat
Ovien ja luukkujen lukitus / Varashälytin
Takajalat
Portaan käyttö - anna mennä aina loppuun saakka!
Ulkosuihku / Auton pesuletku ja harja
Grillin käyttö / Kaasuliitäntä ulkoseinään
Polkupyöräteline

Hätätilanteet auton kanssa:
Arton kanssa on harvoin hätää, mutta mikäli sellainen yllättää toimi seuraavasti:
Lue aina ensin käyttöohjeet!
Soita huoltoon ja kysy neuvoa - voit soittaa varalta useampaankin huoltopisteeseen.
Jos auto kaipaa huoltoa, etkä uskalla jatkaa ajamalla matkaa - tilaa hinausauto.
Numerotiedustelu antaa hyviä tietoja lähimmistä palveluista (118, 0100100, 020202, 0200112112).
Huolehdi, että mahdollinen huolto tehdään asian mukaisesti.
Ota kuitit mukaan!
Mikäli öljyt ovat vähissä - lisää huoltoliikkeessä öljyä - kuitti mukaan. Hinta korvataan palatessa.
Jos tuulilasiin tulee halkeama, niin teippaa se välittömästi!
Kolaritapauksessa:
Jos yhtään epäselvää, tilaa poliisi paikalle.
Täytä vahinkolomakekaavake ja ota siihen allekirjoitus osapuolilta sekä todistajilta
(lomakkeita hanskalokerossa tai mustassa ohjemapissa)
Tarkasta aina vastapuolen henkilöllisyys!
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