C A R AVA N
KAUSISUOJA
VA-Caravan on helppokäyttöinen kausisuoja matkailuauton ja -vaunun suojaksi. VA-Caravan soveltuu
käytettäväksi kaikkiin talvisälytys- ja kausipaikkoihin sekä leiriytymispaikkoihin. Autoa/vaunua voidaan
liikutella, vaikka suoja on katolla asennettuna.
Suojaa lialta ja säältä
• Suojaa auton tai vaunun kattoa UV-säteilyltä.
• Toimii myös lämpösuojana helpottaen sisätilojen pitämistä viileämpänä.
• Suojan avulla estät lian, lehtien, jne. kertymisen katolle.
• Vähentää sateen aiheuttamaa melua.
• VA-Caravan suojaa talvella lumelta ja jäältä. Se kestää noin 30-40 cm:n lumikuorman. Kun lämpötila
nousee plussan puolelle, peiton liukkaan ulkopinnan ansiosta lumet tippuvat itsekseen alas suojan päältä.
Kausisuojan kokonaispaino on keskimäärin vain noin 15 kg, joten se on kevyt, mutta silti kestävä. Kangasosat
ovat UV-suojattua, säänkestävää PVC/PU –sekoitetta ja rungossa on käytetty Excel-lasikuituosia. Kausisuojan
pystytys on erittäin helppoa ja nopeaa.
Suoja menee pieneen tilaan ja se toimitetaan omassa säilytyspussissa. Hinnaltaan edulliset suojat ovat
kotimaista laatutyötä. VA-Caravan -tuotteet valmistetaan aina mallikohtaisesti. Tilaamista varten tarvitaan
vain tietyt mitat asuntoautostasi tai –vaunustasi, tiedot merkistä ja mallista sekä valokuva asuntoautosta/
matkailuvaunusta sivulta otettuna.

L U E E N N E N K ÄY T T Ö Ä !
Mikäli VA-Varusteella ei ole valmista kaavaa kausisuojalle kyseiselle autolle/vaunulle, voidaan
peite valmistaa asiakkaan antamien mittojen mukaisesti. Tässä tapauksessa asiakas toimittaa
pyydetyt mitat ja valokuvan matkailuautosta/-vaunusta. Asiakas vastaa antamiensa mittatietojen
oikeellisuudesta. Peite valmistetaan annettujen mittojen perusteella. Vaihtoehtoisesti kalusto
voidaan tuoda VA-Varusteelle mitoitusta varten, jolloin mitat ottaa vastaava suunnittelija.
A S E N N U K S E S S A H U O M I O I T AVA A :
Kausisuoja tulee asentaa ohjeen mukaisessa työjärjestyksessä. Väärä järjestys voi aiheuttaa ongelmia tuotteen sopivuuden kanssa. Virheellisesti asennettu tuote voi vahingoittua tai aiheuttaa
vahinkoa.
Ennen kuin asennat kausisuojan paikalleen, huolehdi, että matkailuauto/-vaunu on riittävän
puhdas. Kausisuojan kiinnitys esimerkiksi hiekkaista pintaa vasten, voi aiheuttaa pintavauriota
ajoneuvoon.
Asennettuasi kausisuojan matkailuauton/-vaunun päälle, tarkista, että peitteen osat ja kiristysnauhat ovat riittävässä tiukkuudessa. Löysällä olevat nauhat voivat esimerkiksi tuulisella säällä hangata
aiheuttaen pintavaurioita.
Asennetun VA-Caravan kausisuojan kanssa ei tule ajaa tieliikenteessä! Kausisuojan malli mahdollistaa ajoneuvon siirtämisen, vaikka kausisuoja olisi asennettuna. Matkailuautoa siirrettäessä
tulee kausisuoja etupeite irrottaa siirron ajaksi. Ajoneuvoa siirrettäessä tulee liikkua vain alhaisella
parkkipaikkanopeudella. Ajoneuvon siirtomahdollisuus kausisuojan kanssa, on tarkoitettu lyhyisiin
siirtymiin esimerkiksi auton/vaunun siirtämiseen pois lumitöiden alta. Ajoneuvonkuljettaja on
vastuussa siirtotapahtumasta.
Mikäli havaitset tuotteessa virheen, tai sopivuusongelmia, ota yhteyttä valmistajaan mahdollisimman pian.

KAUSISUOJAN ASENNUSOHJE
Aloita suojakatoksen katto-osan levittäminen auton perästä. Ennen kuin
levität peitteen, tarkista että takareuna on oikealla etäisyydellä katon
reunasta. Etäisyys on oikea kun vaahtomuovipalat mahtuvat kiskon ja
katon reunan väliin.

Työnnä putken pää vyötaskuun kiristäen kiristysvöitä ja
samanaikaisesti painaen ja taivuttaen putkea. Kaari jää
pysyvään jännitysasentoon!

Aseta solumuovipehmusteet kuvan mukaisesti ja kiinnitä kiristysvöiden koukut
katto-osaan. Etu- ja takakiristysvyöt kiinnitetään soveltuvasta kohdasta korin
alaosaan. Sivukiristysvyöt viedään auton/vaunun alta ja kiinnitetään toiselle
puolelle. Säädä ensin taka ja etunauhat kireälle ja sen jälkeen
säädä sivukiristysnauhat ja vedä tiukalle.

Liu'uta etu- ja takasuojat kiskoissa
kulkeviin uriin.

Lopuksi kiinnitä etu- ja takasuojien
kiristysnarut soveltuvista kohdista
korin alaosaan.

