PIKAOHJEET BÜRSTNER ARGOS TIME A 670 (luettavissa myös www.kattve.fi)
Palontorjunta ja ensiapu
Autossa on seuraavat välineet:
- Jauhesammuttimia on kaksi, toinen on auton takatallissa ja toinen heti asunto-osan oven
vieressä
- Sammutuspeite löytyy auton sisältä seinältä
- Ensiapulaukku löytyy auton ulko-oven viereisestä kaapista, samasta kaapista löytyy
myös kasvosuojaimia
Autossa on myös kaksi palovaroitinta, joista toinen sijaitsee auton tavaratallissa ja toinen asuntoosassa.

Tankkaaminen
Tankkaa autoon vain Diesel -polttoainetta. Polttoaineen luukku löytyy kuljettajan oven vierestä.
Korkki aukeaa avaimella. Tankin on oltava täynnä autoa palautettaessa.

Kuva 1. Polttoaineen tankkausluukku.

230V sähkö
Aina kun vain mahdollista, kytke sähköjohto auton ja sähköpistokkeen väliin. Sähköjohto CEE/ CEE
(25m) löytyy auton takatallista (kuva 2). Käytä tarvittaessa adapteria SCHUKO/ CEE. Kahvinkeitin,
vedenkeitin ja mikroaaltouuni toimivat ainoastaan 230V sähköllä.

Kuva 2. Auton sähköjohto.

Vesijärjestelmä ja vesihanat
Huomioi, että 12 V:n syöttö (kuva 3, kohta 9) ja vesipumppu (kuva 3, kohta 4) on kytkettävä
paneelista päälle ennen kuin vesihanoja voi käyttää. Autossa on kiinteä raikasvesisäiliö. Varmista
ennen käyttöä, että raikasvesisäiliössä on vettä. Kun avaat vesihanan, 12V vesipumppu käynnistyy
ja pumppaa vettä säiliöstä. Pumppu sammuu, kun hana sammutetaan. Sulje hana huolellisesti
kokonaan, ettei pumppu jää päälle.

Kuva 3. Paneeli IT 96-2
Juomavesisäiliön täyttöaukko sijaitsee auton vasemmalla sivulla. Juomavesisäiliön täyttöaukon
kannen auki ja kiinni kohdat ovat merkittynä (kuva 4).

Kuva 4. Auton juomavesisäiliön täyttöaukko.

Jätevesi
Jätevesisäiliö (90l) sijaitsee auton kaksoispohjassa. Tyhjennä jätevesisäiliö vain leirintäalueiden tai
pysähdyspaikkojen erityisesti tähän tarkoitetuissa jätepisteissä. Useimmiten päälle ajettava kaivo.
Jätevesisäiliön tyhjennysvipu (kuva 5) löytyy auton alta vasemman takarenkaan takaa.
Jätevesisäiliön vesimäärän voi tarkistaa ulko-oven yläpuolella sijaitsevan paneelin kytkimestä (kuva
3, kohta 6).

Kuva 5. Jätevesisäiliön tyhjennysvipu

Kaasuhanat
Kaasuhanat (kuva 6) sijaitsevat jääkaapin vasemmalla puolella olevassa
alakaapissa. Avaa ensin kaasupullokotelossa sijaitsevan kaasupullon
kierresuljin (kokonaan) ja tämän jälkeen kaapissa sijaitseva kaasuhana
tarpeen mukaan. Hanat ovat ylhäältä alaspäin:
- liesi
- jääkaappi
- lämmitin/ kuumavesiboileri
Hana on auki, kun nuolet kuvan vieressä ovat vaakatasossa. Jos jotain hanaa
ei tarvita, on hana syytä pitää suljettuna. Kaasupullon kierresuljin avataan
täysin auki kevyesti ja kierretään kiinni kevyesti, ei saa käyttää mitään
työkaluja kiristämiseen.
Kuva 6. Kaasuhanat.

Lämmitys ja lämmin vesi
Lämmityksien säätimet (kuva 7) löytyvät takamakuutilan vierestä.
1) Valitse ylimmän säätimen ulommasta kiekosta lämmitettävä kohde
(ylhäältä alas):
- pelkkä vesi 60° (kesäkäyttö)
- pelkkä vesi 40° (kesäkäyttö)
- pois päältä (keskellä)
- pelkkä lämmitys ilman kuumavesiboileria (talvikäyttö)
- lämmitys ja lämmin vesi 60° (talvikäyttö)
2) Säädä ylimmän säätimen sisemmästä kiekosta haluttu lämpötila.
Termostaatti huolehtii puhaltimen ja lämmönlähteen ohjauksista sekä
kytkee kaasupolttimen/ sähkövastuksen päälle tarvittaessa.
3) Valitse toisesta säätimestä kiekosta lämmönlähde (ylhäältä alas)
- 2 sähkövastusta (1800W)
- 1 sähkövastus (900W)
- pelkkä kaasu (keskellä)
- kaasu + 1 sähkövastus

Kuva 7. Lämmitys.

- kaasu + 2 sähkövastusta
4) Kytke lattialämmitys päälle tai pois.
5) Kytke jätevesisäiliön lämmitys päälle tai pois (talvikaudella).

Kaasupullon vaihtaminen
1) Kierrä myötäpäivään käytössä olevan kaasupullon sulkuventtiili (kierresuljin) kiinni kevyesti.
2) Irrota kaasuletkun kierreliitin kaasupullosta käsin kiertämällä (huom. vasenkätinen kierre).
3) Ota ensin suojakorkki pois. Kiinnitä kaasuletkun kierreliitin uuteen pulloon käsin kiertämällä.
Älä käytä työkaluja!
4) Avaa pullon kierresuljin kiertämällä se kevyesti täysin auki.
5) Paina mustaa turvaventtiiliä, joka täyttää kaasuletkun.
6) Kiinnitä kaasupullo(t) kiinni remmeillä.

Kaasuliesi
Avaa ensin lieden kaasuhana alapuolella olevasta kaapista. Paina
ja käännä haluamasi kaasupolttimon säädintä ja sytytä samalla
kaasupoltin esim. sytyttimellä (sytytin sijaitsee aterinlaatikossa,
ylin laatikko). Pidä säädintä muutama sekunti vielä painettuna,
että liekki jää palamaan.
Huom! Muista ottaa patalaput pois seinästä, kun käytät
kaasuliettä!

Jääkaappi
1) Käynnistä jääkaappi painamalla virtapainiketta (MODE)
pitkään.
2) Ohjauspaneelin MODE näppäimestä voidaan valita käyttötapa (ylhäältä alaspäin):
- sähkö 230V
- akku 12V
- kaasu
3) Lämpötila voidaan säätää oikean reunimmaisesta napista.
Aina kun et käytä jääkaappia kaasulla, pidä jääkaapin kaasuhana suljettuna.

Kasetti-WC
WC:n käyttö: Ennen käyttöä, laske vähän vettä pohjalle painamalla sinistä huuhtelunappia. Käytön
jälkeen, avaa pytyn luukku kääntämällä pytyn alareunassa olevaa harmaata vipua. Voit huuhdella
samalla painamalla huuhtelunappia alaspäin. Sulje luukku lopuksi kääntämällä harmaata vipua.
WC:n tyhjentäminen: WC:n jätesäiliö (17 L) täyttyy yllättävän nopeasti ja se kannattaakin
tyhjentää usein ja aina poistuttaessa leirintäalueelta. Käyttökytkin syttyy, kun jätesäiliössä on
lähes täynnä (15 L).
1) Muista kertoa muille autossa oleville, että WC ei ole käytössä tyhjennyksen ajan!
2) Avaa ulkoseinän huoltoluukku ja ota säiliö ulos (nosta kahvasta). Etsi asianmukainen
tyhjennyspaikka.
3) Säiliöstä, käännä tyhjennysputki ulospäin, avaa korkki, osoita tyhjennysputki alaspäin ja samalla
paina paineenvapautusnappia sisään tyhjennysastian päältä.
4) Tyhjennyksen jälkeen huuhtele säiliö, täytä vettä säiliöön niin että pohja täyttyy ja sulje korkki.
Käännä tyhjennysputki takaisin perusasentoon.
5) Työnnä säiliö takaisin paikoilleen ja katso että se lukittuu kunnolla.

6) Heitä yksi AQUA KEM SACHETS -annospussi WC:n luukusta säiliöön. Sulje luukku.

Kuvat:
- huuhtelunappi
- luukun avausvipu
- säiliön paineenvapautusnappi
- annospussipakkaus, voi olla myös tiivistettä

Ajokiilojen käyttö
Jos alusta on kalteva, voidaan käyttää ajokiiloja renkaan alla.
Ajokiilat löytyvät auton tavaratilasta. Muista laittaa aina vaihde
sekä käsijarru päälle, ettei auto lähde valumaan.

TV-antenni
TV-antenni voidaan tarvittaessa nostaa ylös avaamalla kaapissa (keittiön vieressä oleva iso kaappi)
olevan antenniteleskoopin kiinnitysruuvi ja nostamalla antenni ylös. Yleensä tätä ei tarvita, vaan
TV näkyy hyvin, vaikka antenni on ala-asennossa. Jos TV ei näy, kannattaa kokeilla hakea kanavat
uudelleen TV:n asennusvalikon kautta (vaatii mahdollisesti myös tehdasasennuksen palautuksen
ensin).
Muista laskea antenni, ennen liikkeelle lähtöä!!!

