AVIS CARAVAN
KULLANIM KILAVUZU

Yukarıdaki QR kodu akıllı telefonunuzla okutarak
Avis Caravan tanıtım filmimizi izleyebilirsiniz.
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KONTROL PANELİNİN KULLANIMI
01. Sistemi çalıştırmak için sistem açma düğmesine basılır.
02. Karavan içerisindeki cihaz ve enerjinin çalışması için enerji açma düğmesine basılır.
Bu düğmeye basıldıktan sonra karavan içerisindeki tüm sistem çalışır vaziyettedir.
03. Su kullanmak için hidrofor düğmesine basılır. Hidrofor kısa bir süre çalışır ve
su kullanıma hazırdır.
04. Dış aydınlatma için dış aydınlatma düğmesine basılır.
05. İç ve dış sıcaklığı kontrol için iç ve dış sıcaklık kontrol düğmesine basılır.
06. Akü kontrolleri için ön ve arka akü kontrol düğmesine basılır. Düğmeye basıldığında 		
ekranda araç resmi var ise aracımızın akü durumu, karavan resmi var ise karavanın
akü durumu gözükür.
07. Gri su tankı %80 seviyeye kadar dolduğunda, gösterge paneli saat kısmının altında 		
tank işareti yanmaya başlar. Bu durumda, gri suyun boşaltılması gerekir.
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220V ELEKTRİK BAĞLANMASI
Aracın şarj ve 220V kullanımı için elektriğe bağlanması gerekir.
Bu işlem için karavanın sağ arka çamurluk üstünde bulunan elektrik
giriş kapağı kaldırılır ve size karavanla birlikte teslim edilen 220V
elektrik kablosunun bir ucu karavana bir ucu şehir şebekesine
takılır. (Şehir şebekisine bağlantı yapılırken çoklu bağlantı yerine
tek bağlantı noktası tercih edilmelidir. Aksi taktirde elektrik
dalgalanmaları invertöre zarar verebilir.) Bu işlemi yaparken karavan
içerisinde herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Karavan 220V'a
geldiğini otomatik algılar ve karavan içerisinde 220V ile çalışma
başlar. Karavan içerisinde size teslim edilen uzatma kablosunu
lütfen tam açarak kullanın. Tank içerisindeki suyu içme suyu olarak
kullanmamaya özen gösteriniz.

TEMİZ SU DOLDURMA
Karavanın sol arka kısmında bulunan kapaklı ve kilitli depo temiz su
doldurmak için kullanılır. Dış kapak yukarı doğru kaldırılır. Arkasından
karavanla size teslim edilen anahtarla kilitli depo kapağı açılır ve sola
doğru çevrilir. Açılan depoya hortum yardımıyla su doldurulur. Su
doldurma işlemi bittiğinde depo kilitlenir. Karavan su doldururken
karavan içerisinde bulunan CBE kontrol panelindeki su seviyesi
gösterge düğmesine 5 saniye basılırsa suyun dolumu karavan
içerisinden izlenebilir.
Not: Karavanınızdaki temiz suyu içme suyu olarak kullanmamaya
özen gösteriniz. Mümkün oldukça temizliğine inandığınız yerlerden
su doldurunuz. Lütfen kuyu suyu doldurmadığınızdan emin olunuz.
Karavanınızı teslim alırken ve teslim ederken temiz su deposu
boş olmalıdır.
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WC KULLANIMI
Kullanmış olduğunuz karavanda maceratörlü tip
WC bulunmaktadır. Bu WC katı atıkları parçalayarak
deposuna gönderir. WC'yi kullanmadan önce CBE
kontrol panelinden hidroforun açık olması gereklidir.
Katı atık kullanımından önce mutlaka WC kontrol paneli
üstündeki before düğmesine basarak WC içerisine önden
su göndermek ve WC içerisi belli bir kısma kadar su dolu
olduğunu gördükten sonra kullanmak gerekir. (WC'nin
katı atık için kullanılması öncesi yukarıdaki işlemler doğru
bir şekilde yapılmaz ise katı atığın tanka gönderilmesi
sağlanamaz). Katı atık için WC kullanımı bittikten sonra
after düğmesine basarak atığın parçalanarak tanka
(Siyah su tankı) gönderilmesi sağlanır. Sıvı atık için ise
WC içerisine siyah sıvı atık bırakıldıktan sonra short
use düğmesine basarak atığın tanka (siyah su tankı)
gönderilmesi sağlanır. Siyah su tankı dolum göstergesi WC
kontrol paneli üstünde çalışmayacaktır. Tank full göstergesi
yandıktan sonra tankı boşaltmak gerekir. (Bakınız siyah su
(WC) boşaltılması)
Tank boşaltılana kadar hidrofor tekrar çalışmayacaktır
ve WC kullanılmamalıdır. WC içerisine tuvalet kağıdı vb.
herhangi bir madde kesinlikle atılmamalıdır.

DIŞ DUŞ KULLANIMI
Karavanınızın sol arka kapı içerisinde
sıcak-soğuk dış duş bulunmaktadır. Su
ayarı için (sıcak-soğuk) yandaki resimdeki
vanayı 180° sağa ve sola çeviriniz. Suyu
açmak için aynı kolu işaretteki gibi
sağ-sol olacak şekilde hareket ettiriniz.
Arkasından duş başlığına basarak suyu
kullanabilirsiniz. Dış duşun kullanımı
bittikten sonra mutlaka açma kapama
düğmesini kapalı konuma getiriniz. Dış
duşun kapanmaması yolculuk sırasında
su kaçırmaya sebep olabilir. Bu durumda,
karavan içerisinde sudan kaynaklanacak
problemler sizin sorumluluğunda
olacaktır.
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İNVERTÖR KULLANIMI
Karavan içerisinde daimi olarak 12V elektrik bulunmaktadır. İnvertör
düğmesi pano bölümünde yer alır. 220V elektrik kullanılması
gereken durumlarda invertör yardımıyla 12V elektrik 220V’a
dönüştürülür ve karavan içindeki prizlerden kullanılır. İnvertör açma
düğmesine basıldığında kullanıma başlanabilir. Karavan içerisindeki
prizlere maksimum 1000W gücünde 220V cihazlar takılabilir.
1000W üstü cihaz kullanımında invertör aşırı yük durumuna geçer
ve sesli uyarı verir. İnvertörün aşırı yükte kullanılması yanmasına
sebep olur. Bu durum kullanıcının sorumluluğunda olacaktır.

UYDU ANTENİ KULLANIMI
Öncelikle pano bölümünden TV açılır. Sonra TV kumandasından
TV açılır. TV üzerinden source tuşu yadımıyla uydunun bağlantı
noktası seçilir. Uydu bağlantı noktası değişiklik gösterir. (Av 1,
Hdmi1, Hdmi2.) Uydu kumandasıyla uydu açılır. 2 dakika
içerisinde uyduya bağlanılır ve TV seyretmeye hazır hale gelmiş
olur. Uydu anteninin önünde bir engel olması durumunda
(ağaç, kapalı alan vb.) yayın alıanamaz ve ekrana düşük sinyal
uyarısı gelir.

PİS SULARIN BOŞALTILMASI
SİYAH SUYUN (WC) BOŞALTILMASI
Siyah Suyun (WC) boşaltılması işlemi direksiyon altında bulunan
(resimdeki) anahtarın çevrilmesiyle gerçekleştirilir. Siyah su
boşaltım noktası sağ arka teker önünde yer almaktadır. Siyah
suyun boşaltılması için boşaltım yerlerinin tercih edilmesi
gereklidir. Siyah su boşaltımı takip edilmelidir. Siyah suyun
boşaltım işlemi bittikten sonra siyah su tankına WC kontrol paneli
üstündeki after tuşuna basarak 2-3 kere temiz su gönderildikten
sonra tekrar boşaltma işlemi yapılır. (Bu işlem tank yüzeyinde
kalan atıkların atılmasına yardımcı olur.) Siyah su boşaltım
motoru susuz çalıştırılmamalıdır. Kuru çalışmaya bağlı motorda
arıza oluşma ihtimali vardır. Herhangi bir sebeple motorun
arızalanması durumunda aracın sağ arka teker önünde bulunan
vanayı açarak boşaltım yapılabilir. Tankların tamamı hava tahliye
sistemine sahiptir. Tanklar dolduktan sonra kullanmaya devam
ederseniz hava tahliyelerden atık su damlayacaktır.
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GRİ SU TANKINI (LAVABOLAR VE DUŞ) BOŞALTILMASI
Gri su tankını boşaltmak için aracın yapısına göre sağ arka ya da
sol arka teker önünde üzerinde gri su vanası yazan vanayı açınız.
Boşaltım işlemi bittikten sonra vanayı kapatınız. Banyo ya da mutfak
lavabosundan tanka temiz su gönderiniz. Ve tekrar tankı boşaltınız.
Siyah suyun boşaltılması için boşaltım yerlerinin tercih edilmesi
gereklidir. (Bu işlem tank yüzeyinde kalan atıkların atılmasına
yardımcı olur.) Tankların tamamı hava tahliye sistemine sahiptir.
Tanklarınız dolduktan sonra kullanmaya devam ederseniz hava
tahliyelerinden atık su damlayacaktır.

GÜNEŞ PANELLERİ
Karavanda günlük ihtiyacı karşılayacak güçte güneş panelleri mevcuttur. Panelleri kullanmak için herhangi
bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde daha fazla enerji depolanabilir.
Üstü kapalı paneller şarjı zayıflatır.
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KOMBİ KULLANIMI
01. Gösterge
02. Durum satırı
03. Menü satırı (üst)
04. Menü satırı (alt)
05. 230V şebeke gerilimi göstergesi
06. Zamanlayıcı göstergesi
07. Ayarlar/ Değerler
08. Çevirmeli / basmalı düğme
09. Geri tuşu
Çevirmeli / basmalı düğme
Çevirmeli / basmalı düğme (8) ile hedef değerler ve parametreler seçilebilir, değiştirilebilir ve
dokunularak kaydedilebilir. Seçilen menü noktaları yanıp söner.
Saat yönünde çevirme
- Menü soldan sağa doğru ilerler.
- Değerler arttırılır. (+)
Saat yönünün tersine çevirme
- Menü sağdan sola doğru ilerler.
- Değerler düşürülür. (-)
Dokunma
- Seçilen bir değer kaydedilir.
- Menü adımı seçimi, ayar düzeyine geçiş.
Uzun süreli basılı tutma
- Ana kumanda fonksiyonunu AÇMA/KAPATMA.
- Cihaz arama işleminde bir Truma İNet Box algılandığında
çevirmeli / basmalı düğmenin fonksiyonu değişir.
Çevirmeli / basmalı düğme (8) ile (3+4) satırlarındaki menüler seçilebilir ve
ayarlar yapılabilir. Gösterge, arka fon aydınlatmalı ekranda (1) gösterilir.
Geri tuşu (9) ile menüden geri dönülür.
Geri tuşu
Geri tuşu (9) basıldığında menüden geri dönülür ve söz konusu menüde
yapılan ayarlar iptal edilir. Başka bir deyişle daha önce geçerli olan
değerler korunur.
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İLK İŞLETİME ALINMASI
Sistemi ilk kez işleme almak için aşağıdaki adımları uygulayınız.
- Gerilim beslemesini açınız. CP plus kumanda ünitesi ve Combi için 12V doğru gerilim ya da
klima sistemlerinde ve Combi E ‘de 230V ~ şebeke gerilimi.
- Aşağıda belirtilen menü noktasından cihaz aramasını başlatınız.
“Servis menüsü“ > “RESET” > “PR SET”
Onaylandıktan sonra Truma CP Plus kumanda ünitesi başlatılır. Bu işlem sırasında ekranda
“INIT.” görüntülenir. Böylece bulunan cihazlar Truma CP Plus kumanda ünitesine kaydedilir.
İşletmeye alınması
Başlat/Stand-by ekranı
Truma CP Plus kumanda ünitesi, gerilim beslemesine bağlandıktan birkaç saniye sonra
bir başlangıç ekranı görüntülenir.
- Ekranda saat bilgisi ve ayarlanmış olan oda sıcaklığı dönüşümlü olarak görüntülenir.
- Truma App, klima sisteminin ER uzaktan kumandası veya CI-BUS üzerinden komut
geldiğinde özel gösterim (bkz. “Özel göstergeler“, sayfa 15)
- Tamirden/donanım iyileştirmesinden sonra “ilk işleme alınması“ altında açıklanan
işlemler tekrarlanmalıdır.
İNet Box ile birlikte App modu
Fonksiyon
Bağlı olan cihazlar ve Truma CP Plus kumanda ünitesi App modunda Stand-by
moduna geçer.
- Isıtma fonksiyonu bulunmuyor.
- Sıcak su hazırlama bulunmuyor.
- Klima sistemi çalışmaz.
- Truma CP Plus kumanda ünitesindeki zamanlayıcı çalışmaz.
- Truma CP Plus kumanda ünitesi Truma App veya klima sisteminin enfraruj uzaktan
kumandası üzerinden gelen komutlar için hazırdır. Bu durumda, bağlı olan cihazlar
Truma App veya klima sisteminin enfraruj uzaktan kumandası ile kumanda edilebilir.
App modunu devreye sokma
- Ekranda “App” görüntüleninceye kadar çevirmeli / basmalı düğmeye yaklaşık
2 saniye basınız.
- Çevirmeli / basmalı düğmeyi bırakınız.
- Daha önce ayarlanmış olan değerler kaydedilir.
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App modunu kapatma
App modu kapatılır.
- Eğer Truma App veya klima sisteminin enfraruj uzaktan kumandası üzerinden
yeni değerler aktarılırsa,
- Eğer çevirmeli / basmalı düğmeye basılarak Truma CP Plus kumanda ünitesi uyandırılırsa.
Daha önce ayarlanmış olan değerler yeni işletim için devreye alınır.
FONKSİYONLAR
Truma CP Plus kumanda ünitesinin menü satırlarındaki (3,4) fonksiyonlar istenen sırada
seçilebilir. İşletim parametreleri durum satırında (2) ve göstergelerde (5,6) görüntülenir.
Ayar düzeyinin seçilmesi
- Çevirmeli / basmalı düğmeye dokununuz.
Ekranda ayar düzeyi görüntülenir. İlk sembol yanıp söner.
AÇMA/KAPATMA
Açılması
- Çevirmeli / basmalı düğmeye dokununuz.
- Daha önce ayarlanan değerler/ işletim parametreleri, cihaz açıldıktan sonra
yeniden etkinleşir.
Kapatılması
- Çevirmeli / basmalı düğmeye 4 saniyeden uzun basınız.
- Ekranda 2 saniye sonra “APP”¹ görüntülenir.
- 2 saniye daha geçtikten sonra “OFF“ görüntülenir.
- Truma CP Plus kumanda ünitesinin kapanma işlemi, kaloriferin veya klima sisteminin
takip eden çalışmalar – dahili operasyonları nedeniyle birkaç dakika gecikebilir.
Oda sıcaklığının değiştirilmesi
- Çevirmeli / basmalı düğme ile menü satırındaki (3) sembolü seçiniz.
- Dokunarak ayar düzeyine geçiniz.
- Bağlı olan cihazlara göre çevirmeli / basmalı düğme ile kalorifer (HEATER),
klima sistemi (AC) veya otomatik klima (AUTO) arasında seçiminizi yapınız.
- Seçimini onaylamak için çevirmeli / basmalı düğmeye dokununuz.
- Çevirmeli / basmalı düğme ile istediğiniz sıcaklığı seçiniz.
- Değeri onaylamak için çevirmeli / basmalı düğmeye dokununuz.
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Kalorifer (HEATER)
Ayarlanabilir sıcaklık aralığı 5-30 C
̊ (C
̊ ’lik adımlar)
a= Kalorifer²- Kalorifer devrede.
Kaloriferin kapatılması için sıcaklık aralığının 5 C
̊ (OFF) altında seçilmesi şarttır.
01. Otomatik klima (AUTO) ancak servis menüsü içinde ( bkz.“Servis menüsü “, sayfa 13) “ ACC” etkinleştirilmişse görülür.
Bu, fabrika tarafından kapatılmıştır.
02. İstenen oda sıcaklığına erişilinceye kadar sembol yanıp söner.

Sıcak su seviyesinin değiştirilmesi
Çevirmeli / basmalı düğme ile menü satırındaki (3) sembolü seçiniz.
-

Dokunarak ayar düzeyine seçiniz.
Çevirmeli / basmalı düğme ile istediğiniz kademeyi seçiniz.
Değeri onaylamak için çevirmeli / basmalı düğmesine dokununuz.

- = OFF
a = Boyler¹
b = eco²
c = hot
d = boost¹
			
			
			

- Sıcak su hazırlama kapalı.
- Sıcak su hazırlama devrede.
- Sıcak su sıcaklığı 40 C
̊ *
- Sıcak su sıcaklığı 60 C
̊
- Maksimum 40 dakida içinde boyler içeriğinin (boyler önceliği) istenen 		
dereceye hızlı bir şekide ısıltılması. Ardından su sıcaklığı ısıtma çevrimi için
daha yüksek bir seviyede (yaklaşık 62 C
̊ ) tutulur – Combi Diesel değil.
Su sıcaklığına ulaşıldıktan sonra, oda ısıtılmaya devam edilir.

01. İstenen su sıcaklığına ulaşılmadığı sürece bu sembol yanıp söner.
02. Su sıcaklığı oda ve su ısıtması birlikte çalışırken yalnızca belirli bir süre 40 C
̊ ’de tutulabilir.
* Avusturya versiyonunda mevcut değildir.

Zamanlayıcının ayarlanması
Egzoz gazları nedeniyle zehirlenme tehlikesi.
Etkinleştirilmiş zamanlayıcı kaloriferi araç park halindeyken de çalışır. Kaloriferin egzoz gazı
kapalı mekanlarda (örneğin kapalı garaj, atölye) zehirlenmelere yol açabilir.
Eğer araç kapalı mekanlarda park edilirse:
- Kaloriferin yakıt beslenmesi (gaz veya mazot) kapatın.
- Kaloriferin Truma App veya zamanlayıcı tarafından tekrar devreye sokulmasını önlemek için
Truma CP Plus kumanda ünitesini kapatınız. (bkz.“Açma / Kapatma“)
- Klima sistemlerini çalıştırırken istenen aralığın başlangıç ve bitiş saatini net olarak belirlemek
için sadece Truma CP Plus kumanda ünitesinin zamanlayıcısını kullanınız.
- Zamanlayıcı etkin (ON) ise, önce zamanlayıcıyı devre dışı bırakma (OFF) menüsünü gösterir.
- Çevirmeli / basmalı düğme ile menü satırındaki (4) sembolü seçiniz.
- Dokunarak ayar düzeyine geçiniz.
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Fan kademesinin seçilmesi
Kalorifer / klima sistemi bağlı iken:
- Çevirmeli / basmalı düğme ile menü satırındaki (3) sembolü seçiniz.
- Dokunarak ayar düzeyine geçiniz.
- Çevirmeli / basmalı düğme ile istediğiniz fan kademesini seçiniz.
- Değeri onaylamak için çevirmeli / basmalı düğmeye dokununuz.
Kalorifer (HEATER)
Sembol

İşlem türü

OFF
a
VENT
			
b
ECO
c
HIGH²
d
BOOST³
			

Tanım
Fan kapalı. (Sadece çalışan cihaz yoksa seçilebilir).
Eğer herhangi bir cihaz çalışmıyor ve sıcak su hazırlama.
kapalı ise dolaşım havası. Devir sayısı 10 kademede seçilebilir.
Düşük fan kademesi.
Yüksek fan kademesi.
Hızlı oda ısıtma. Seçilen ve güncel oda sıcaklığı arasındaki fark
10° büyükse kullanılabilir.

Başlangıç saatinin girilmesi
Çevirmeli / basmalı düğme ile önce saati ve ardından dakikayı ayarlayınız.
24 saat modu

12 saat modu

Bitiş saatinin girilmesi
Çevirmeli / basmalı düğme ile önce saati ve ardından dakikayı ayarlayınız.
24 saat modu

12 saat modu

Girişin yapıldığı zamanda başlangıç / bitiş saati geçmişse, işletim parametreleri ancak bir sonraki
başlangıç / bitiş zamanına gelindiğinde geçerli olur. O zamana kadar zamanlayıcı dışında ayarlanan
işletim parametreleri geçerli olur.
Kalorifer açıldığında (oda sıcaklığı, sıcak su seviyesi ayarlı) durum satırında (2) önceki ısıtma işleminde
seçili olan fan kademesi gösterir. Standart ayar “ECO” dur.
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Oda sıcaklığının ayarlanması
- Bağlı olan cihaza göre çevirmeli / basmalı düğme ile kalorifer, klima sistemi veya
AUTO arasında seçiminizi yapınız.
- Seçiminizi onaylamak için çevirmeli / basmalı düğmeye dokununuz.
- Çevirmeli / basmalı düğme ile istediğiniz oda sıcaklığını seçiniz.
- Değeri onaylamak için çevirmeli / basmalı düğmeye dokununuz.
Sıcak su seviyesinin ayarlanması
- Çevirmeli / basmalı düğme ile istediğiniz sıcak su seviyesini seçiniz.
- Değeri onaylamak için çevirmeli / basmalı düğmeye dokununuz.
Enerji türünün seçilmesi
- Çevirmeli / basmalı düğme ile istediğiniz enerji türünü seçiniz.
- Değeri onaylamak için çevirmeli / basmalı düğmeye dokununuz.
Enerji türü seçme menüsü, elektrikli ısıtıcılara sahip bir kalorifer
bağladığında görüntülenir.
Zamanlayıcının devre dışı bırakılması (OFF)
- Dokunarak ayar düzeyine geçiniz.
- Çevirmeli / basmalı düğme ile zamanlayıcıyı devre dışı bırakınız. (OFF)
- Değeri onaylamak için çevirmeli / basmalı düğmeye dokununuz.
Fan kademesinin seçilmesi
- Çevirmeli / basmalı düğme ile istediğiniz fan kademesini seçiniz.
- Değeri onaylamak için çevirmeli / basmalı düğmeye dokununuz.
Fan kademesinin seçme menüsü sadece kalorifer/sıcak su seviyesi
ayarlandığında mevcuttur. Otomatik klimada (AUTO) fan kademesi mevcut değildir.
Zamanlayıcının etkinleştirilmesi (ON)
- Çevirmeli / basmalı düğme ile zamanlayıcıyı devre dışı bırakınız. (ON)
- Değeri onaylamak için çevirmeli / basmalı düğmeye dokununuz.
- Zamanlayıcı, devre dışı bırakılana kadar günlerce etkin kalabilir. (OFF)
- Zamanlayıcı programlanmış ve etkin ise zamanlayıcı sembolü yanıp söner.
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Saatin ayarlanması
Ekran 24 saat modu

Ekran 12 saat modu

Çevirmeli / basmalı düğme (8) ile menü satırındaki (4) “Saati ayarla“ sembolünü seçiniz.
Saat göstergesi yanıp söner
- Çevirmeli / basmalı düğme (8) ile saati ayarlayınız.
- Çevirmeli / basmalı düğme (8) bir kez daha dokunduğunuzda dakika göstergesi yanıp söner.
- Çevirmeli / basmalı düğme (8) ile dakikayı ayarlayınız.
- Değeri onaylamak için çevirmeli / basmalı düğmeye (8) dokununuz.
Uyarı
Sembol, bir işletme parametresinin tanımlanmamış bir duruma eriştiğini gösterir.
Bu durumda söz konusu cihaz çalışmaya devam eder. İşletim parametresi hedef
aralığa geri döndüğünde kendiliğinden söner.
Uyarı kodunun okunması
- Çevirmeli / basmalı düğme ile sembolü seçiniz.
- Değeri onaylamak için çevirmeli / basmalı düğmeye dokununuz.
Uyarının güncel kodu görüntülenir. Hata arama talimatları
(bkz. Sayfa 18 ve sonraki sayfalar) yardımıyla
söz konusu uyarı tespit edilebilir ve giderilebilir.
Sorun giderildi / Ayar düzeyine geri dön
- Çevirmeli / basmalı düğmeye dokununuz.
Sorun giderilmedi / Ayar düzeyine geri dön
- Geri tuşuna basınız.
Bu durumda Truma CP Plus kumanda ünitesindeki uyarı onaylanmaz ve uyarı sembolü
görünmeye devam eder. İlgili cihaz uyarı durumunda kalmaya devam eder. Bağlı olan
diğer cihazlar kumanda edilebilir.
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W = Uyarı
42= Hata kodu
H = Cihaz		
H= Kalorifer
A=Klima sistemi

Arıza
Arıza durumunda Truma CP Plus kumanda ünitesi derhal “arıza“ menü
düzeyine geçer ve arızanın hata kodu görüntülenir. Hata arama talimatları
(bkz. Sayfa 18 ve sonraki sayfalar) yardımıyla söz konusu arıza tespit
edilebilir ve giderilebilir.

E = Arıza
112= Hata kodu
H = Cihaz
H = Kalorifer
A = Klima sistemi

Sorun giderildi / Ayar düzeyine geri dön
- Çevirmeli / basmalı düğmeye dokununuz. Ekran eğer Standby modunda ise, dokunulduğunda arka fon
aydınlatması etkinleştirilir ve arızanın ekrana tekrar dokunularak onaylanması gerekir.
- İlgili cihaz yeniden başlatılır.
Bu işlem, bağlı cihazların dahili opersayonları nedeniyle birkaç dakika sürebilir.
Arıza nedeni ekrana gelir ve giderilmemişse arıza nedeni ortaya çıkacak ve kumanda ünitesi yeniden “Arıza“
menü düzeyine geçecektir.
Kumanda ünitesin göstergesindeki hata kodu yanıp sönüyorsa, bu hata kodu ancak 15 dakika
sonra sıfırlanabilir.
Sorun giderilmedi / Ayar düzeyine geri dön
- Geri tuşuna basınız.
Bu durumda Truma CP Plus kumanda ünitesindeki arıza onaylanmaz ve uyarı sembolü görünmeye devam
eder. Cihaz, arıza durumunda kalır. Bağlı olan diğer cihazlar kumanda edilebilir.

Hata Arama Talimatı (Kalorifer Combi Diesel)
Hata kodu

Neden

Giderme yöntemi

# 111
Oda sıcaklık sensörü veya kablosu arızalı
			
			
			
			
			

Oda sıcaklık sensörünün kablosunu kontrol ediniz, arızalı ise 		
değiştiriniz.

# 122
		
		

Düşük depo durumu nedeniyle yakıt
yetersizliği, depo boşalmış ve / veya
araç eğik duruyor

Depoya yakıt doldurunuz. Ardından yakıt borusunu
“İlk İşletime Alınması“ bölümünde açıklandığı gibi doldurunuz.
(Combi Diesel kullanma talimatına bakınız)

# 131
		

Kalorifer ve kumanda ünitesi arasında
bağlantı yok

Kalorifer ve kumanda ünitesi arasındaki
bağlantıyı oluşturunuz.

# 132
		

Frost Control ısıtma elemanında
kısa devre var

Isıtma elemanının fişini elektronik kontrol ünitesinden çekiniz.
Isıtma elemanını değiştiriniz.

Oda sıcaklık sensörün direncini kontrol ediniz.
15 C
̊ – 16,2 k0hm / 20 C
̊ – 12,6 k0hm / 25 C
̊ – 10,0 k0hm
Oda sıcaklık sensörü arızalı ise değiştiriniz.
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# 150

Sıcak hava sıcaklığı aşıldı:

		

Tüm sıcak hava boruları takılı değildir

4 sıcak hava borusunun bağlı olup olmadığını kontrol ediniz.

		

Sıcak hava çıkışları bloke olmuş

Münferit çıkış deliklerini kontrol ediniz.

		

Dolaşım havası emmesi bloke olmuş

Dolaşım havası emmesindeki blokajı gideriniz.

# 151
		

# 152

		
# 160

Kış işletiminde su sıcaklığı aşıldı:
Su haznesinde aşırı sıcaklık

Cihazı kapatınız ve soğumasını bekleyiniz. Böylece su doldurunuz.

Sıcak hava çıkışları bloke olmuş

Karavan içi hava çıkışlarını control ediniz.

Dolaşım havası emmesi bloke olmuş

Dolaşım havası emmesindeki blokajı gideriniz.

Yaz işletiminde su sıcaklığı aşıldı
Su haznesinde aşırı sıcaklık

Cihazı kapatınız ve soğumasını bekleyiniz. Böylece su doldurunuz.

Sıcak hava çıkışları bloke olmuş

Münferit çıkış deliklerini kontrol ediniz.

Dolaşım havası emmesi bloke olmuş

Dolaşım havası emmesindeki blokajı gideriniz.

Düşük gerilim (10,2V’tan küçük ise)

Pil gerilimini kontrol ediniz, gerekirse pili şarj ediniz.
Kısa vadeli acil önlem. Güçlü tüketicileri kapatınız, ya da kalorifer
çalışana kadar araç motorunu çalıştırınız (yaklaşık 4 dakika)
Pil kapasitesi yetersiz, gerekirse eskimiş olan pilleri değiştiriniz.

# 161

Yüksel gerilim (16,4V'tan büyük ise)

Pil gerilimini kontrol ediniz, gerekirse pili şarj ediniz

# 162
		

Bacanın üzerindeki pencere açık
(pencere şalteri)

Pencereyi kapatınız.

# 164

230V ~ işletme gerilimi yok

230V işletme gerilimi ~ sağlayınız.

		
		

230V sigortası arızalı

		
		
		

230V sigorta yenisiyle değiştiriniz.
(Combi kullanma talimatına bakınız).

Aşırı ısınma koruması devreye girmiştir

Aşırı ısınma korumasını sıfırlayınız
(Combi kullanma talimatına bakınız).

# 170

Düşük gerilim (11,5V’dan küçük ise)

Pilin elektrik enerjisini tasarruflu kullanınız, örneğin aydınlatmayı kısınız.
Pili şarj ediniz.

# 255

Kaloriferin 12V gerilim beslemesi yok

12V

gerilim beslemesini sağlayanız.

		
		

Kalorifer ve kumanda ünitesi arasında
bağlantı yok

Kalorifer ve kumanda ünitesi arasındaki bağlantıyı oluşturunuz.

Bu önlemler arızayı gidermeye yardımcı olmuyorsa veya hata arama talimatında bulamadığınız hata
kodları görüntüleniyorsa lütfen Truma servisine başvurunuz.
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BUZDOLABI KULLANIMI
01. Buzdolabı kapısı
02. Kontrol Paneli
03. Dondurucu Kapısı
04. Damlama Tepsisi
05. Katı Gıda Rafı
06. Gıda Tutucu
07. Sebzelik Kutuları
08. İçecek Rafı
09. İçecek Tutucu

KONTROL PANELİ
01. Derece Ayar Düğmesi
02. Gece Modu Düğmesi
03. Açma Kapama Düğmesi

01. Buzdolabını Açma-Kapama
- Açma kapama tuşuna 10 saniye basılınca buzdolabı açılır ve
açma kapama düğmesinde mavi ışık yanar.
- Açma kapama düğmesine 2 saniye basılınca buzdolabı
kapanır.
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02. Derece seçimi
- Derece düğmesine basarak soğutma seviyesini 1-5
kademe arasında seçebilirsiniz.
- Enerji tasarrufu için 3. kademede (16°-25°)
kullanılması tavsiye edilir.

03. Gece Modunu Seçme
- Etkinleştirmek için düğmeye basılır. Mavi ışık gece modunun
seçildiğini gösterir.
- Gece modu etkinleştirildiğinde, soğutma ünitesi düşük hızda
çalışır, böylece gürültü ve güç tüketimi en aza indirilir. Gece
modu için tavsiye edilen ortam sıcaklığı 16°-32° 'dir.
Not: Aküler 12V altına düştüğünde buzdolabı çalışmasına rağmen soğutma yapmaz.

Buzdolabı 12V ve 220V çalışacak şekilde montajlanmıştır. 12V - 220V geçişi için herhangi bir
işlem yapılmasına gerek yoktur.
Buzdolabı üstündeki havalandırma bölümünü kapatmayınız.
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KLİMA KULLANIMI
Hava Dolaşımı
Kumanda Sinyali
Soğutma

Otomatik Mod
Fan Seviyesi

Isıtma
Uyku Modu
Derece

Zamanlayıcı

Mod
- Soğutma
- Isıtma
- Otomatik
- Hava dolaşımı

Açma - Kapama
Derece Seçimi
16-31 C
̊

Fan seviyesi
- Düşük
- Orta

Saat Ayarları
Saat ve Zamanlayıcı Ayarları

- Yüksek
Saat Ayarı

Sıfırlama

Uyku Modu
Soğuk modda
daha sessiz çalışır

Fabrika Ayarlarına Dönüş

Ambiant
Aydınlatma
Açma - Kapama
Programlama
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Açma - Kapama
Zamanlayıcı

Kompresöre zarar vermekten kaçınmak için, cihaz araçla beraber yolda giderken çalışır
durumdayken, (Örneğin: jeneratör ya da voltaj dönüştürücü çalışırken) %8 oranından fazla inişli
yokuşlu yollarda gitmemeye lütfen özen gösterin.
Çalışma esnasında oluşan “Yoğuşum Suyu“, akıp gitmeyebileceğinden dolayı bu sıvının aracın
içine nüfuz etme riskinden ötürü, cihazın uzun süre boyunca yana yatık vaziyette soğutma
modunda çalışmasına izin vermeyin.
Cihazın sorunsuz çalışması ve cihaza hasar vermekten kaçınmak için, besleme voltajı her zaman
bir sinüs dalga eğrili ve ani gerilim sıçraması olmayan (Örneğin: voltaj dönüştürücü, jeneratör)
bir kaynaktan gelmelidir.
Araç temizlendiği zaman (Örneğin: Bir yüksek basınç temizleyicisi) cihazın / ünitenin içine
su gitmediğinden emin olun. Lütfen cihazın ya da ünitenin üzerine direk olarak su sıkmayın.
Yüksek sıcaklıktaki temizleyiciler ve buharlı temizleyiciler kullanılmamalıdır.
Havalandırma ünitelerinin kullanılması için talimatlar
Havalandırma ünitesi 2,8A'e kadar olan güç tüketimine göre tasarlanmıştır. Onu çalıştırmadan
önce, lütfen kamp yerindeki güç kaynağının sigorta sisteminin yeterli olduğundan emin olun.
(en düşük 4A)
Mümkün oldukça aracınızı gölgede park edin.
Radyan ısısının aracınızın içine nüfuz etmesini önlemek için, aracınızın içini güneşliklerle karartın.
Aracınızın çatısını düzenli olarak temizleyin. (Kirli çatılar aracın içinin daha çabuk ısınmasına
sebep olur.)
Cihazı çalıştırmadan önce, sıcak havanın aracınızı terk etmesini sağlayacak şekilde, aracınızın
içini iyi bir şekilde havalandırın.
Aracınızın içinde sağlıklı bir ortam meydana getirmek için, cihazınızın sıcaklık ayarını yaparken
içerdeki ve dışarıdaki sıcaklık farkı çok yüksek olmamalıdır. İçeride dolaşan hava arıtılmış ve
kurutulmuş olmalıdır. Nemden ve rutubetten arındırılmış hava küçük sıcaklık farklılıklarında bile,
aracın içinde keyifli bir ortam meydana getirilmesinde önemli rol oynar.
Hava dağıtıcı üzerinde yoğunlaşmanın meydana gelmesini önlemek için cihaz ortamı
soğutuyorken bütün kapılar ve pencereler kapalı tutulmalıdır.
Daha hızlı soğutma için:
• Fan seviyesini yüksek seviyeye ayarlayın.
• Hava dağıtımını ön / arka için orta dereceye (medium) ayarlayın.
• Hava dağıtımını taban / tavan için tavana ayarlayın.
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IR alıcı ve manuel açma / kapama alıcıda (m) ek bir basma düğmesi vardır. Uzaktan kumandanın
kaybolması durumunda bu düğmeye tükenmez kalem ucu ya da benzer bir cisimle basarak
klimayı açıp kapatabilirsiniz. Ünite bu düğme kullanılarak açılırsa, sistem otomatik olarak
fabrika ayarlarına sıfırlanır (Otomatik mod, 22° C).
IR alıcı / çalışma göstergesi
LED 1 mavi - sürekli açık - (soğutma modu)
LED 2 mavi - yanıp sönüyor
(soğutma modu kompresörünün başlatılması)
LED 2 sarı - sürekli yanıyor - (ısıtma modu)
LED 2 sarı - yanıp sönüyor
(soğutma modu kompresörünün başlatılması)
LED 3 kırmızı – yanıp sönüyor - (veri aktarılıyor)
LED 3 kırmızı – sürekli yanıyor - (hata)
Kırmızı LED yanıyor
Ünite bir arıza olduğunu gösteriyor. Üniteyi kapatın, kısa bir süre bekledikten sonra basın ve tekrar açın.
Kırmızı LED yanmaya devam ederse
Lütfen Truma Servisi ile temasa geçiniz.

Klimanın hava dağıtıcı ayarlarını kullanarak daha verimli bir hava ve soğukluk elde edebilirsiniz.

Lütfen aşağıdaki resmi inceleyiniz.
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Cihazı çalıştırmaya başlatmak
Cihazı çalıştırmaya başlatmadan önce, kamp alanında sigorta sistemine enerji sağlayacak
güç kaynağının yeterli olduğundan emin olunuz. (230V)
		
		

Karavanınızın güç kablosunun aşırı ısınmaktan dolayı
(en düşük çapraz kesit 3x2.5 mm²), kablo makarası tam olarak çözülmüş olmalıdır.

Bireysel elektrik verme komutlarını yerine getirebilmek için, uzaktan kumanda her zaman
kızılötesi alıcıya yöneltilmiş olmalıdır.
Cihazı açmak:
Havalandırma ünitesini açmak için uzaktan kumanda üzerindeki Aç / Kapa düğmesine
(On / Off switch) basınız.
Cihazı açtıktan sonra, hava sirkülasyon fanı çalışmaya başlar. En fazla 3 dakika sonra
kompresör aktive olur ve mavi LED ışığı yanar.

SICAKLIK
Eğer gerekiyorsa, oda sıcaklığı ayarlarından “+“ ve “–“ sıcaklık seçim butonlarından ayarlama yapabilirsiniz.
Mod:
İstenilen çalıştırma modunu “MODE“ butonuna bir ya da daha fazla basarak ayarlayabilirsiniz.
- Soğutma
- Otomatik
- Hava sirkülasyonu
Uzaktan kumanda kullanılarak oda sıcaklığı seçildiği zaman, bu değer soğutma moduna ulaşır. Kompresör
kapanır ve IR alıcısındaki mavi LED dışarı çıkar. Hava sirkülasyon fanı havalandırma için çalışmaya devam
eder. Eğer oda sıcaklığı normal sınırı geçmeye ayarlandı ise, cihaz otomatik olarak soğutma moduna geri
döner.
Hava soğutma esnasında nemden arındırılır. Eğer soğutma işlemi başladığı zaman araç içinde atmosferik
nem aşırı yüksekse, hava dağıtıcısının alt kısmında nem oluşabilir. Bundan dolayı kapılar ve pencereler kapalı
tutulmalıdır ve en yüksek fan hızına ayarlanmalıdır.
Otomatik modda, fan hızı oda sıcaklığına göre seçilir.
Yeniden havayı sirküle etme modunda, aracın içindeki hava sirküle edilir ve filtre ile temizlenir. IR alıcısının
üzerinde LED’li aydınlatma yoktur.
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Fan
Fan level düğmesine bir ya da daha fazla basarak istenilen fan seviyesine ayarlanabilir.
Fan Seviyesi (Otomatik modda kullanılmaz.)
- Düşük
- Orta
- Yüksek
Uyku Fonksiyonu
“Uyku fonksiyonu“ aktifken, araç içindeki fan ve araç dışındaki fan düşük hızda ve aşırı derecede
sessizce çalışır.
Cihazı Kapatmak
Uzaktan kumanda üzerindeki Aç / Kapa (“On / Off“) butonuna basarak cihazı kapatınız. Uzaktan kumanda ve
ünite kapalıdır. Işık hala “Ortam Aydınlatması“ (Ambient Lighting) düğmesi kullanılarak çalıştırılabilir.
Eğer havalandırma ünitesi tekrar açılırsa, Mavi LED yanar. Hava sirkülasyon fanı çalışır ve en fazla 3 dakika
sonra kompresör kendisini çalıştırır.
Zaman
Zaman seçim düğmesine (Time Selection Button) ne basın. Zaman ayar düğmelerini
(Time Setting) kullanarak gerçek zaman ayarlayın.
Zaman her zaman ekranda gösterilir. (Zamanlayıcı Aç / Kapa (On / Off) haricinde)
Zaman batarya ya da gündüz tasarruf süresi değiştirildikten sonra her zaman yeniden ayarlanmalıdır.
Zamanlayıcı Aç / (On / Off)
Havalandırma ünitesi aç / kapa zamanı şu andaki zamandan başlayarak en az 15 dakika olmak üzere
en fazla 24 saate kadar ayarlanabilir.
Programlamayı yapabilmek için uzaktan kumanda ile cihazı açarak istediğiniz çalışma modu ve
oda sıcaklığını ayarlayınız.
Sonra “Zamanlayıcı Seçim Düğmeleri’ni “kullanıp “Zamanlayıcıyı Aç“ ya da “Zamanlayıcıyı Kapat“
düğmelerinden birine basarak tercihinizi yapınız. Zaman ayarlama düğmelerini kullanarak istenilen
aç / kapa zamanını (on-off time) ayarlayabilirsiniz. (en az 15 dakika – en fazla 24 saat) Böylece zamanlayıcının
açık veya kapalı olmasını teyit ediniz.
Zamanlayıcı fonksiyonunu yeniden aktif hale getirmek için ilgili zamanlama düğmesine basınız.
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Ortam Aydınlatması
Havalandırma sisteminin bağımsız olarak çalıştırılması ile, hava dağıtıcısındaki aydınlatma
“Ortam Aydınlatma (Ambient Ligting)“ düğmesine basılarak açılabilir ya da kapatılabilir.
Aydınlatmayı loş hale getirmek için, “Ortam Aydınlatma (Ambient Ligting)“ düğmesine basın
ve aşağıda tutun. Işıklandırmayı aktif hale getirmek veya aktif halden çıkarmak için düğmeye
basın. Aydınlatma tekrar yandığı zaman, bir önceki ayar aktive olur.
Yeniden Ayarlamak
Uzaktan kumandadaki ayarlar: “AUTO, 22 C
̊ , 12:00, Zamanlayıcı yok, Işık yok“
Yeniden Gönderme
En güncel ayarlar tekrar iletilir.
IR alıcı ve manual Aç/Kapa - On/Off
Uzaktan kumanda olmaksızın cihazı açıp kapatabilen, alıcının üzerinde ek bir düğme daha
vardır. (Örneğin: tükenmez kalem ile)
Eğer cihaz bu düğme kullanılarak açıldı ise, sistem otomatik olarak fabrika ayarlarına
geri döner. (Otomatik mod, 22 C
̊ )
IR Alıcı / Çalıştırma Göstergesi
LED 1 Mavi – devamlı olarak açık (On) – (soğutma modu)

DİZEL OCAK X100
Yanma Gösterge Lambası
(Kırmızı)
Yanma Gösterge Lambası
(Sarı)
Açma/Kapama Düğmesi
Güç Ayarı

Yüksek İrtifa Düğmesi
Yüksek İrtifa Gösterge Lambası
(Turuncu)
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Ocağı Çalıştırma: Açma-kapama düğmesine bastıktan sonra sarı gösterge lambası yanar.
Ocak çalışmaya hazır olduğunda kırmızı yanma lambası sabit olarak yanar. Ortalama
2,5 dakika - 5 dakika sonra ocak yemek pişirmek için hazırdır.
Güç Ayarı: Güç ayarı düğmesi ile istediğiniz sıcaklığa ulaşabilirsiniz.
Yüksek irtifa: Yüksek İrtifa düğmesi 1.800m yüksek ocak içerisinde oksijen ihtiyacını karşılamak için kullanılır.
1.800m altında kullanılmaz.
Ocak Yüksek Isı Lambası: Ocak üzerinde bulunan sarı lamba sönene kadar lütfen ocağa dokunmayın.
Ocağı Kapatma: Ocak Açma-Kapama Düğmesini kapatın ve Yüksek Isı Lambası sönene kadar ocağa
lütfen ocağa dokunmayın.

Arıza durumunda sinyal lambaları İşletim panelindeki sarı ve kırmızı lambaların arızalanması durumunda,
olası bir arıza türü belirtilir. Arıza türüne bağlı olarak lütfen aşağıdaki maddeleri kontrol edin;
01. Aküler yeterince şarj edilmiş mi? Ocak, çalıştırma için en az 10,7V'a ihtiyaç duyar.
02. Yakıt hortumu, mazot taşırıyor mu?
03. Soğutma havası fanı tıkanma olmadan serbestçe çalışıyor mu?
04. Soğutma fanı aracın içinden yeterli hava alıyor mu?
Arıza durumunda sinyal lambaları
Ocak, yeniden başlatmadan sonra hala başlamazsa, yardım için yetkili bir
Webasto servis merkezine başvurmalısınız.

Kızdırma bujisi sorunu:

Yanma havası fanı sorunu:

Soğutma havası fanı sorunu:
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Düşük voltaj sorunu:

Yanma havası fanı sorunu:

Soğutma havası fanı sorunu:

İki başarısız başlatmadan
sonra kilitleme:
Kilidin açılması:
1. Gücü AÇIN (kilit yanıp sönüyor).
2. Ana güç kablosunu çıkarın (yanıp sönme durur).
3. Ana güç kablosunu tekrar takın (sarı LED 1-3 saniye yanar).
4. Sarı LED söndüğünde, gücü kapatın.

Aşırı ısınma:

Işıklar arıza sinyalinden
sonra yanar:
Arıza sinyali 5 dakika sürdüğünde kırmızı lamba yanıp sönmeye başlar.
OCAK ÜZERİNDE BULUNAN SARI UYARI LAMBASI SÖNENE KADAR LÜTFEN OCAĞA DOKUNMAYIN.
Uzun süreli ağır duman gelişimi, olağandışı yanma sesleri, yakıt kokusu ya da ocak hata mesajlarıyla sürekli
arıza kesintileri yaşanıyorsa, sigorta çıkarılarak hizmet dışı bırakılmalı ve tekrar kullanılmamalıdır. Yetkili bir
Webasto Merkezi tarafından kontrol edilmelidir.
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ÖN CAM KAPATMA
Karavan içerisinde ön cam ve sağ/sol yan camlarda perdeler mevcuttur. Perdeleri kapatmak için resimlerde
gösterilen açma kapama düğmelerini kullanınız. Seyahat esnasında kapatma sistemini kullanmayınız.
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TENTE
Tentenin kullanımı için karavanla size teslim edilen çevirme kolununun kullanılması gereklidir. Bu kolu
resimde görülen yere takarak çeviriniz. Tente tam açıldığında (yaklaşık 2.5m) tente kumaşında hafif bir
sarkma oluşacaktır. Hafif geri sardırarak kumaşın gerginliği sağlanır. Tente uç alt bölümde bulunan ayaklar
açılır. İstenilen yüksekliğe göre ayarlanır. Tente ayaklarını yere sabitlemek için karavanla size teslim edilen
sabitleme çivilerini kullanmanız gereklidir. Zeminin uygun olmadığı durumlarda tente araç kenarında
bulunan plastiklere sabitlenir.

- Karavanınızı teslim alırken çevir kolunu ve zemin çivilerini mutlaka kontrol edin.
- Sabitlenmeyen tente rüzgarda hasar alabilir.
- Yola çıkmadan önce tentenin tam olarak kapalı olduğunu kontrol ediniz.
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SİGORTA PANOSU KULLANIMI
Sigorta panosu karavanın sağ arka dolabının içerisindedir.
Dolap kapağı içerisinde sigortaların bilgileri mevcuttur.
Sigorta panosu içerisinde 12V ve 220V elektrik
bulunmaktadır. Teknik servisle görüşmeden sigorta
panosu içerisine müdahe edilmemelidir.
12V sigorta yedekleri karavan ön torpido içerisinde
mevcuttur.

MASA KULLANIMI
Karavanda kullanılan iç yemek masası aşağı-yukarı hareket edebilmektedir. Yatak kullanımı için aşağıda yer
alan kolu çevirerek masa aşağı indirilir ve kol tekrar kapatılarak sabitlenir. Oturma grubu sırtlığı yerinden
çıkarılır ve masa üstüne konularak yatak haline getirilir.

Resim 1

Resim 2
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Resim 3

Yemek masası altında bulunan 4 ve 5. no'lu resimlerdeki kol açılarak masa tablası dört yöne hareket
ettirilebilir. Bu şekilde daha rahat kullanım sağlanır. Seyahat esnasında masanın hareket etmemesi için
kolu lütfen kapalı konumda tutun.

Resim 4

Resim 5

Not: Yemek masası ıslak bırakılmamalıdır.

LAVABO ve DUŞ KULLANIMI
Karavan içerisinde bulunan su sisteminin kullanılabilmesi için hidroforun açık olması gereklidir. Mutfak ve
banyo evyelerinde su kullanımı aç-kapa şeklindedir. Ayrıca tüm evyelerde sıcak-soğuk su mevcuttur.
Duş kullanımı aç-kapa şeklindedir. Duş kullanımı esnasında banyo içerisinde ıslanacak malzeme
bulundurulmaması gerekir.

DOLAPLARIN KULLANIMI
Karavan içerisinde bulunan tüm dolap kapaklarında bas-bırak kulplar vardır. Dolap kapaklarını açmak için
kulplara basmak ve kulp kolu dışarı geldikten sonra bu kolu tutarak dolap kapaklarını açmak gerekir.
Seyahat esnasında tüm dolap kulplarının ve kapaklarının kapalı olduğunu mutlaka kontrol ediniz.
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TAVAN HAVALANDIRMALARININ KULLANIMI
Karavanlarda; bir adet yatak odası bölümünde, bir adet oturma alanı bölümünde ve bir adet de banyoda
olmak üzere toplam üç adet tavan havalandırması mevcuttur. Bu havalandırmalar karavan içerisindeki sıcak
havanın dışarı atılması için kullanılır. Alt ksımlarında sineklik ve güneşlik mevcuttur. Bazı modellerde çevirme
kolu yardımıyla bazı modellerde kilit kolu yardımıyla açma-kapama işlemi yapılır.
Bu havalandırmalar seyahat esnasında mutlaka tam kapalı olmalıdır. Aksi taktirde oluşan hava basıncı
havalandırma camının kırılmasına sebep olur.

AKÜ SWİTCH KULLANIMI
Karavanlarda araç dinamosu ile arka
yaşam aküleri arasında şarj rölesi
bulunmaktadır. Bu röle araç çalışınca
otomatik devreye girer, ön ve arka
aküler dolunca otomatik devreden
çıkar.
Karavanla size verilen kırmızı
anahtar araç aküsünün boşalması
durumunda yaşam akülerinden
aracın çalışmasını sağlar. Şarjın
başlaması için kırmızı anahtar yuvaya
takılır, çevrilir ve yerinden çıkmadığı
kontrol edilir. Araç çalıştırıldıktan
sonra anahtar yerinden çıkarılır.
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AYAK UCU KARAVAN CAMI KULLANIMI
Karavanda arka yatak odası ayak ucunda karavan camı bulunmaktadır. Camı açmak için mandallar açılır ve
cam dışa doğru itilir. Kapatılırken cam en dış seviyeye kadar itilir ve kapatılır. (Kademeli Model) Amortisörlü
modelde cam açmak ve kapatmak için camı itip çekmek yeterlidir. Karavan camında uyku modu özelliği
vardır. Uyku modu kullanımı mandalları resimde bulunan yuvaya takmak gerekir. Gece araç içerisine hava
girişi sağlanır. Seyahat esnasında cam tam kapalı konuma getirilir.

ELEKTRİKLİ BASAMAK KULLANIMI
Karavan orta giriş kapısı altında elektrikli basamak mevcuttur. Basamak, kapı açıldığında açılır ve kapanınca kapanır.

EK NOTLAR
01. HİDROFOR İLK ÇALIŞMA ANINDAKİ SES İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR İSE YA DEPODA SU
KALMAMIŞTIR YA DA SU KAÇAĞI VARDIR. DÜĞME KAPATILIR VE KONTROL EDİLİR.
02. GÖSTERGE PANELİ SAAT KISMININ ALTINDA TANK İŞARETİ YANMAYA BAŞLARSA GRİ SUYUN
(LAVABO-DUŞ) BOŞALTILMASI GEREKİR. GRİ SU TANKI BOŞ SEYAHAT EDİLMELİDİR.
AKSİ TAKTİRDE SEYİR HALİNDEYKEN SU TANKI DOLU UYARISI VEREBİLİR.
03. SİYAH SUYUN (WC) SUYUN BOŞALTIMASI DİREKSİYON ALTINDA BULUNAN ANAHTARLI SİSTEMİN
ÇEVRİLMESİYLE YAPILMAKTADIR. SİYAH SU BOŞALTMA SİSTEMİ KURU ÇALIŞTIRILMAMALIDIR. HERHANGİ
BİR SEBEPLE SU BOŞALTMA MOTORU ÇALIŞMAZ İSE KARAVANIN DIŞ SAĞ ALT KISMINDA BOŞALTIM
VANASI İLE MANUEL BOŞALTIM YAPILABİLMEKTEDİR.
04. KARAVAN AKÜSÜ 12V ALTINA DÜŞTÜĞÜNDE KOMBİ VE OCAK KORUMA AMAÇLI ÇALIŞMAZ.
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05. KARAVAN İÇERİSİNDE BULUNAN TÜM CİHAZ VE ELEKTRİKSEL DONANIMIN ARKA BAGAJ SAĞ DOLAP
İÇERİSİNDE SİGORTALARI MEVCUTTUR. ÇALIŞMAYAN BİR CİHAZ İÇİN MUTLAKA SİGORTA KONTROLÜ
YAPILMALIDIR.
06. WEBASTO DİZEL OCAĞIN HATA VERMESİ DURUMUNDA 5. MADDEDE BELİRTİLEN SİGORTA
BÖLÜMÜNDE WEBASTO'YA AİT SİGORTA İKİ KEZ AÇILIP KAPATILIRSA OCAK KENDİNİ RESETLEYECEKTİR.
WEBASTO OCAK KODLARI KULLANIM KLAVUZUNDA MEVCUTTUR.
07. ÖN KOLTUKLARIN DÖNDÜRME MEKANİZMASI KOLTUKLARIN SOL KISMINDADIR. KOLU ÇEKTİĞİNİZDE
KOLTUKLAR DÖNMEKTEDİR. AYRICA KOLTUKLARIN SAĞ KISMINDAKİ KOL ÇEKİLDİĞİNDE KOLTUKLAR ÖNE
DOĞRU YATMAKTADIR. ŞÖFOR KOLTUĞU DÖNDÜRÜLÜRKEN BU KOLDAN FAYDALANIP ÖNE DOĞRU SIRT
YATIRILARAK YAPILMASI DÖNÜŞÜ KOLAYLAŞTIRACAKTIR.
08. KARAVAN SAĞ ARKA KISIMDA 220V ŞEHİR ŞEBEKESİ BAĞLANTISI MEVCUTTUR. TESLİMDE SİZE VERİLEN
YEŞİL KABLO İLE ELEKTRİK BAĞLANTISI YAPILIR. ŞEHİR ŞEBEKESİ BULUNAMADIĞI DURUMLARDA SÜRGÜLÜ
KAPI ÜZERİNDE BULUNAN PANODA İNVERTÖR AÇMA DÜĞMESİ AÇILARAK 220V KULLANILIR. İNVERTÖR İLE
SADECE 1000W'A KADAR CİHAZLAR ÇALIŞTIRILMALIDIR. AKSİ TAKTİRDE İNVERTÖR ARIZALANIR.
NOT: KARAVANDAN UZUN SÜRELİ AYRILMALARDA BUZDOLABI ÇALIŞACAK İSE CBE KONTROL PANELİ
ENERJİ AÇMA DÜĞMESİ AÇIK BIRAKILMALIDIR. TÜM SİSTEMİN KAPATILMASI BUZDOLABININ DA
KAPANMASINA SEBEP OLACAKTIR.
KARAVAN YÜKSEKLİĞİ ÜSTÜNDEKİ MALZEMELERLE BİRLİKTE 280CM'DİR. BU YÜKSEKLİK GÖZ ÖNÜNDE
BULUNDURULARAK HAREKET EDİLMELİDİR.
MUTFAK TEZGAHI KULLANILDUKTAN SONRA ISLAK BIRAKILMAMALIDIR.

AVIS YOL YARDIM HİZMETİ
Müşteri İlişkileri
Her türlü öneri, talep, eleştiri ve yorumlarınız için hafta içi 08:00 – 17:00 saatleri arasında 444 28 47 / 444 AVIS
numaralı hattımızdan 3’ü tuşlayarak İletişim Merkezimizden, web sitemizde bulunan iletişim formumuz veya
cs@avis.com.tr e-posta adresimiz aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.
Avis Tam Destek Hizmeti
Arıza, kaza ve benzeri her türlü acil durumda 444 28 47 / 444 AVIS numaralı hattımızdan 2’yi tuşlayarak 7 gün
24 saat bizlere ulaşabilir ve yol yardım hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca üye olarak web sitemize giriş yaptığınızda da
Avis Tam Destek Hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
Kaza Anında Yapılması Gerekenler
Tüm hasar durumlarında, öncelikle kendi güvenliğinizi, daha sonra varsa yolcu güvenliğini sağlayınız ve
ilk yardım konusunda gerekli tedbirleri alınız. Kaza anında 444 28 47 numaralı telefondan 2'yi tuşlayıp
Avis Tam Destek Hizmetimize hasar ihbarında bulunarak dosyanızın açılmasını sağlayınız. Avis Tam Destek
Hizmetimizin sizi yönlendirdiği veya aracı çektirdiği en yakın servise aracınızı ve evraklarınızı eksiksiz
teslim ediniz.
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