THE DUCATO
Näillä ohjeilla
pärjäät reissussa

- Väliviiva Oy 040 220 8614

Ennen lähtöä huolehdi, että kaikki irtonainen tavara on pakattu hyvin,
jääkaapin ovi on kunnolla kiinni ja hyllyllä olevat korit on kunnolla hyllyn
pohjalla ja kuminauha viritettynä ympärille, eikä pöydillä ole irtotavaroita.

Auton käynnistäminen
Käännä virta päälle. Odota, että sekä hehkun- että ajoneston keltaiset
merkkivalot sammuvat. Käynnistä auto.

Akunvarausmittari
Harmaasta napista näyttö päälle/pois. Tästä voit seurata hupiakkujen
varaustilaa. Jos varaus käy turhan alhaiseksi (<20%) käynnistä auto, niin
auton laturi lataa akkua.
Tarkkaile varaustasoa erityisesti käyttäessäsi mikroa.

Autossa on kaksi torkkupeittoa. Voit halutessasi käyttää niitä esimerkiksi näkösuojana.

Pellettipotta
Jääkaapin alta löytyy auton vessa. Ota vessa käytävälle. Laita
vessan ämpäriin muovipussi.
Muovipussin pohjalle pellettejä.
Isomman hädän päälle kannattaa suihkia etikkasuihketta.
Omien mieltymysten mukaan,
laita pussi yleiseen roskikseen
esim. seuraavana aamuna.

Kattotuuletin toimii omalla

aurinkopaneelilla ja akulla.
Napeista saat valittua pyörimisnopeuden ja ilmanvirtauksen
suunnan (sisään/ulos)

Auto on varustettu
häkä- ja palovaroittimilla.

Lämmitysjärjestelmä
Auto on varustettu kahdella eri polttoainekäyttöisellä lämmittimellä. Tässä
kerrotaan matkustamon lämmittimestä, joka sijaitsee takapenkkien alla.

HUOLEHDI AINA, että suulakkeiden edessä ei ole mitään tavaraa. Lämmittimestä tulee todella kuumaa ilmaa.
HUOMAA, että lämmitin pyrkii huolehtimaan omasta “terveydestään”,
joten sammuttamisen jälkeen lämmitin hurisee vielä jonkun minuutin.

Ohjauspaneeli sijaitsee takapenkin selkänojan yläpuolella.
Oikealla olevista ylös/alas nuolista voi
säätää lämpötilaa. Keskellä olevasta napista lämmitin menee päälle ja pitkään
pohjaan painamalla pois. Näyttö näyttää
kuvakkeilla käynnissä olevat prosessit.

Kaukosäädintä käyttämällä
selviät helpoimmalla. Säädin löytyy yläsängyn alapuolella olevasta naulasta,
joten on helppo yöllä ohjata
lämmittimen toimintaa.
On = päälle
off= pois päältä
+ - = lämpötilan säätö (asetettu lämpötila näkyy ohjauspaneelista)

Peiliä säilytetään jääkaapin alla. Käytön
ajaksi se kannattaa ripustaa koukkuun.
Muista laittaa se takaisin jääkaapin alle ennen matkan jatkamista.

Sängyn korkeutta voi tarpeen
mukaan säätää. Yleensä pyrimme
tekemään tämän asiakkaalle valmiiksi. Jokaisessa sängynjalassa
on pultti ja siipimutteri, joilla jalat on lukittu korkeuteensa. Sänkyä nostetaan pikkuhiljaa yhtä
jalkaa kerralla säätämällä.

Valaisimet toimivat kosketuksella ja niiden alareunasta löytyy
usb-pistorasiat, esim. puhelimen
latausta varten. Autossa on myös
tavallisia pistorasioita keittiötason päällä sekä auton takana
sohvaryhmän vieressä.

Keittiövarusteet:
Käyttäessäsi mikroa tarkkaile akunvarausmittarista
varaustasoa
Mikron sisältä löytyy mikrokupu. Ennen käyttöä
kannattaa tarkastaa, että
aluslautanen on hyvin paikoillaan.
Kaasukeittolevy ja 5kg komposiittikaasupullo. Älä laita
keittolevyä suoraan pöytätasolle, vaan laita väliin suojalevy. Keittolevy voi vahingoittaa pöytälevyä.

4kpl muovilautanen
4kpl jälkiruokakulho
4kpl muki
4kpl haarukka, veitsi, ruokalusikka, teelusikka
kattila
paistinpannu
lävikkö
sakset
juuresveitsi
paistolasta
ruokakauha
kuorimaveitsi
salaattikulho
tiskivati
tiskiharja
tiskiaine
leikkuualusta
patalappu
vesiastia 5l
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Hätäpalvelu 24 h /vrk
080004531

