Karavaanarin turvaohjeet
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Tarkasta ja huolehdi
vuosittain ja ennen matkaa
•
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•
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•
•
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•
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Tarkastuta sammutin 12 kk välein (sammuttimen on oltava aina voimassaolevalla leimalla
varustettuna, kun ollaan liikenteessä - ei pelkästään katsastuksessa)
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Renkaiden kunto jja ikä (ikä
Rengaspaineet (liian alhaiset paineet vähentävät ajovakautta ja lisäävät polttoaineenkulutusta)
Huolehdi aisapainosta; enintään 4% vaunun kokonaispainosta, ei koskaan negatiivinen
Huolehdi ilmanvaihdosta (sekä korvaus että poisto). Älä koskaan teippaa niitä ilmanvaihtoaukkoja,
j i eii ole
joissa
l sulkemismekanismeja
lk i
k i
j
Huolehdi jätevesistä. Avoämpärit kiellettyjä, oltava suljettu järjestelmä (säiliö tai säkki).
Huolehdi sähköjärjestelmän kunnosta ja määräysten mukaisesta liitäntäjohdosta
Tarkasta palovaroittimen kunto (SF
(SF-Caravan
Caravan suosittelee palovaroitinta kaikkiin matkailuajoneuvoihin)
Tarkasta, että katsastus on voimassa (vaunut joka toinen vuosi, matkailuautoilla sama sääntö kuin
henkilöautoilla)
Tarkasta, että vakuutukset ovat kunnossa, myös KASKO!
Noudata ajoneuvon ohjekirjan merkkikohtaisia ohjeita
Säädä taustapeilit oikein, ja muista myös katsoa niihin.
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Huolehdi aina liikkeelle lähtiessä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kulmatuet, nokkapyörä ja askelma on nostettu ylös
Ikkunat ja kattoluukut on suljettu kunnolla
Sähköjohdot irrotettu verkkovirrasta
Vaunu on kytketty huolella, myös vaunun pistoke ja varmuusvaijeri
TV-antenni on laskettu alas ja lukittu
pääse liikkumaan ((ei koskaan takavuoteelle))
TV tuettu niin ettei p
Raskaat tavarat (mm. etuteltat) ovat kunnolla tuettuina lattialle,
mahdollisimman lähelle keskiakselia
Kaasupullot on tuettava niin etteivät ne pääse liikkumaan
I
Irtotavarat
on siirretty
ii
kaappeihin
k
ihi (esim.
( i kahvink h i ja
j vedenkeitin)
d k ii )
Kaappien ovet on suljettu kunnolla
Talvella poista lumi ja jää katolta huolellisesti ennen liikkeelle lähtöä
Aisapainon taustapeilien ja ajovalojen tarkastus
Aisapainon,
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Leiriytyessä
•
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•

Paikoita matkailuajoneuvo niin, että turvavälit toteutuvat myös teltan ja katoksen suhteen.

•

Käytä ajoneuvon suoraan saattamiseksi ajokiiloja ja nokkapyörää, älä kulmatukia.
(Kulmatuilla vain tuetaan vaunu paikalleen).

•

Liitä verkkovirtajohto huolellisesti ensin ajoneuvoon ja sitten vasta sähköverkkoon
(lähtiessä päinvastainen järjestys). Sijoita johto niin ettei siitä ole vaaraa muille.

•

Älä rakenna lumisokkelia, äläkä peitä ilmanvaihtoaukkoja

•

Muista jätevesijärjestelmä

•

Noudata henkilökunnan ohjeita ja alueen järjestyssääntöjä
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Ajoneuvon jäädessä seisomaan
•

Pese ajoneuvo päältä ja sisältä (myös jääkaappi, ja jätä sen ovi raolleen)

•

Tyhjennä vesisäiliöt ja lämminvesivaraaja. Jätä tyhjennyshanat ja käyttöhanat auki,
(ensimmäiset pakkaset tulevat aina yllättäen, vaurioittaen vesijärjestelmiä)

•

Älä päästä akkua tyhjäksi, vaan lataa se myös talven aikana riittävän usein,
t i vie
tai
i lämpimään
lä i ää varastoon
t

•

Huolehdi tuuletuksesta sekä poista talvella lumi ja jää katolta riittävän usein
(älä koskaan pane ajoneuvoa ”pakettiin”)

•

Irrota palovaroittimen patteri
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