Hiukkasen peräkärrysauna Tarzanin käyttöohje
I Kiuas
•
•

Kiukaan tuhkaluukku on hyvä tyhjentää aina ennen lämmitystä. (ethän kaada kuumaa tuhkaa
roskikseen etkä maahan)
Älä säilytä puita kiukaan kyljessä.

II Nosto
•
•
•

Älä jätä käsijarrua päälle saunan ollessa pukeilla! Erityisesti talvella käsijarru saattaa jäätyä kiinni.
Saunaa säilytetään ja saunassa saunotaan saunan ollessa pukeilla.
Saunan päällä ei saa olla jos pukit puuttuvat saunan kulmista.

Liikkeellelähtö:
•
•
•
•

Nostettaessa saunaa pois pukeilta, laita ensin käsijarru päälle, ettei sauna lähde livohkaan.
Nosta aluksi tunkilla aisasta saunan etupää ylös ja poista pukit edestä. Laske saunan etupäätä tunkin
avulla, kunnes saat poistettua pukit takaa.
Kun pukit on poistettu, nosta etupäätä tunkilla, kunnes vetokoukku mahtuu alle. Peruuta auto ja sen
vetokoukku vetoaisan kohdalle. Laske sauna tunkilla vetokoukkuun pitäen samalla vetoaisan kahvaa
auki.
Varmista, että sauna on kunnolla kiinni vetokoukussa, liitä pistoke sekä käsijarrun vaijeri ja ota
saunan käsijarru pois päältä. Sauna on valmiina kuljetukseen.

Pysäköinti:
•
•
•

Kun pysäköit saunan, laita saunan käsijarru päälle, irrota käsijarrun vaijeri sekä pistoke autosta ja
nosta vetoaisa tunkilla irti vetokoukusta. Aja auto pois vetoaisan alta.
Laske vetoaisaa tunkilla alas, kunnes saat pukit saunan taakse. Tämän jälkeen nosta saunan etupää
ylös siten, että takapää jää lepäämään pukkien varaan. Nosta, kunnes saat pukit myös saunan etupään
alle.
Laske sauna tunkilla pukkien varaan ja kytke käsijarru pois päältä.

III Kuljetus
•
•
•
•

Peräkärry on virallisesti katsastettu. Poliisi saa tarvittaessa peräkärryn rekisteriotteen sähköisestä
rekisteristään, eikä rekiteriotetta tarvitse pitää kuljetettaessa mukana.
Asettele irtonaiset tavarat etulaatikkoon ja sisätiloihin siten, että aisapaino on 30-50kg
Käsijarrun vaijeri on kiinnitettävä kunnolla vetoautoon. Jos sauna sattuu irtoamaan, vaijeri vetää
käsijarrun päälle.
Lainaus tieliikkennelaista:
Ajokorttiluokka B oikeuttaa kuljettamaan:
Ne henkilöautot, pakettiautot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3500 kg ja joissa on
kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän
luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg tai koko yhdistelmän kokonaismassa
enintään 3500 kg eikä hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylitä vetoauton massaa. Ajokorttiluokka BE
oikeuttaa kuljettamaan: B-luokan ajoneuvot, joihin on kytketty kokonaismassaltaan yli 750 kg:n perävaunu ja
yhdistelmän kokonaismassa on yli 3500 kg, tai perävaunun kokonaismassa on suurempi kuin vetoauton
omamassa.

•
•

Jarrullinen eli O2-luokan perävaunu saa kuorman kanssa painaa vetoauton kokonaismassan eli
täyteen lastatun painon verran, mutta kuitenkin enintään 3 500 kiloa.
Sauna painaa 1300 kg ja on jarrullinen, joten B-kortti riittää, jos vetoauton massa on 1300-2200 kg.

