
CAMPER TROLLEY CT2500 käyttöohje 

 
SF

 
 
Onnea Camper Trolleyn hankinnan johdosta. Kiitos, että valitsit Mover Technologyn tuotteen. 
Toivottavasti tästä tuotteesta on iloa vuosikausiksi. 
 
On tärkeää, että luet koko tämän käyttöohjeen perusteellisesti ennen Camper Trolleyn 
käyttämistä. 
 
 
 
Tekniset tiedot: 
Akun jännite:  14,8 V. 
Akun tyyppi:  litium 
Akun kapasiteetti:  10 000 mAh 
Akun kapasiteetti:  Noin 30 minuutin käyttöä varten 
Akkulaturi:  230 V – 16,8 V, kapasiteetti 2,0 A 
Kaukosäätimen paristo:  2 kpl AA – 1,5 V 
Enimmäiskuormitus:  300 kg 
Nopeus kuormittamattomana: Noin 9 m/min. 
Nopeus kuormitettuna:  Noin 8 m/min. 
Moottori:  4 kpl 14,4 voltin planeettavaihteistomoottoria 
Turvatoiminto:  Virta katkeaa automaattisesti  3 minuutin kuluttua.  
Soveltuu:  Enintään 2 500 kg painavaa vaunua varten 
Telaketjut:  2 kpl, kuminen maastoprofiili 
Paino:  35 kg 

 
Toimitussisältö 
Varmista, että Camper Trolleyn toimitus sisältää kaikki osat. 
Jos jotain puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään. 

 
Käyttöohje:                                    1 kpl 
Camper Trolley:                            1 kpl 
Latauslaite, 230 V ja 2,0 A:          1 kpl 
Kaukosäädin:                                1 kpl  
+ ripustuskiinnike,  koostuu seuraavista osista: 
Rengastappi:  1 kpl 
Vakautusputki:  2 kpl 
Asennuspidikkeet:  2 kpl 
Pidikkeen pidennysputki:  1 kpl 
+ Asennuspidikkeen ruuvit ja mutterit 

 
Valmistaja toimittaa selvityksen EU-vaatimusten täyttämisestä pyydettäessä.  
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  Ripustuskiinnikkeen asentaminen 
  Jos asuntovaunun aisassa on muovikansi, se on ehkä irrotettava ennen ripustuskiinnikkeen 
asentamista. 

 
 

A 1 Alin suuri, putki 
B Oikea, hela 

 
 
B Ripustuskiinnikkeen  

Ripustuskiinnikkeen 
pidennysputki 

 
 
 
 
 

A 2 Ylin pieni putki 
 
 
 
 
 

Irroitettaessa Camper Trolleyn ripustuspidike asuntovaunusta aluksi kaksi vakautusputkea A1 ja A2       
työnnetään yhteen. Tämän jälkeen ne asetetaan aisojen sisälle. Oikean- ja vasemmanpuoleinen hela      
irroitetaan (katsottuna vetoaisan kuulalukosta). 

Pidennysputki 

Jos kannattimien välinen etäisyys on tavallista suurempi, pidennysputki  kiinnitetään pienemmän 
vakautusputken  sisälle. 

 
 Aisoihin asennetun ripustuspidikkeen  sijainti aisoissa näkyy piirroksessa. 
 
 
 

  
 
 
Työnnä ripustuspidikettä mahdollisimman pitkälle aisoihin Camper Trolleyhin kohdistuvan painon 
lisäämiseksi. Älä kuitenkaan työnnä pidikettä niin pitkälle, että Camper Trolleyn asentaminen 
vaikeutuu. 
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Ripustuspidikkeen  paras sijaintipaikka asuntovaunussa näkyy piirroksessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työnnä vakautusputket  mahdollisimman kauas toisistaan vaunun kylkiä kohden. Kiinnitä oikea ja 
vasen hela siten, että niiden kupera alapinta on tiiviisti kiinni kannattimien yläpinnassa. Kiristä pultit 
mahdollisimman tiukkaan. 

 
Vakautusputken lukkopultti 
Kun ripustuspidike  on paikoillaan ja kiinnitetty kannattimiin, kiristä pienimmän vakautusputken 
lukituspultti. 

 
Jos asuntovaunun kannattimet ovat hyvin pienet eikä vakautusputkia voi työntää tarpeeksi pitkälle 
asennuksen yhteydessä, lyhennä vakautusputkia sahaamalla. Vakautusputkien tulee limittyä 
vähintään 10 - 15 cm:n matkalta. Lukituspultteja ei saa poistaa lyhennettäessä vakautusputkia. 

 
 
 
Camper Trolleyn asentaminen 

 
 
 

  
 
 
Kun Camper Trolley asennetaan ripustuspidikkeeseen, säädä ripustuspidikkeen  korkeutta 
käyttämällä kärkipyörää. 

 
Camper Trolleyn ripustuspidike  sopii asennushelan alla vasemmalla puolella olevaan vakoon 
laakerilukosta katsottuna. Tämä vako voidaan työntää paikoilleen. 

 
Kun Camper Trolley on työnnetty asennuskiinnikkeen vakoon, kiinnitä se mukana toimitetun 
rengastapin avulla. Se lukitsee Camper Trolleyn paikoilleen. Asuntovaunua voidaan nyt hinata. 

 
Kun Camper Trolley on paikoillaan, nosta tukipyörä ylös ja vapauta käsijarru. Asuntovaunun paino 
lepää nyt Camper Trolleyn päällä. 
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Ajoturvallisuus 
Huomaa, että Camper Trolley ei saa kunnollista otetta maan pinnasta, jos asuntovaunu ei paina sitä 
riittävästi. 

 
Camper Trolleyn voima välittyy maanpintaan parhaalla mahdollisella tavalla ajettaessa Camper 
Trolleytä aina suoraan eteenpäin eli suuntaan, johon antenni osoittaa. 

 
Jos Camper Trolleytä ajetaan kaltevalla pinnalla, siihen kohdistuva paino voi vähentyä, joten 
kosketus maan pintaan heikkenee. Huomaa myös, että jos Camper Trolleyhin kohdistuu liian pieni 
paino, hinausteho heikkenee. 

 
Camper Trolley toimii ihanteellisesti, kun kuulan paino on vähintään 75 - 85 kg. Jos kuulan paino 
on tämä, Camper Trolleyhin kohdistuu noin 120 - 150 kg:n paino, jos ripustuspidike  asetetaan 
mahdollisimman taakse asuntovaunun kannattimiin. 

 
Camper Trolley on tarkoitettu enintään 2500 kg painavien asuntovaunujen siirtämiseen. Jos maan 
pinta on tasainen ja sileä, Camper Trolleyen pystyy siirtämään painavampiakin vaunuja. 

 
Jos Camper Trolleytä käytetään kaltevalla pinnalla, mäessä, epätasaisella pinnalla tai siirrettäessä 
vaunu reunakiveyksen yli, asuntovaunua on peruutettava vain yksi pyörä kerrallaan. Käytä 
tarvittaessa kiilaa. Tämä lisää Camper Trolleyhin kohdistuvaa painoa, sillä osa asuntovaunun 
painosta kohdistuu Camper Trolleyhin. 

 
Siirrettäessä asuntovaunua maastossa on tärkeää, että Camper Trolley vetää asuntovaunua. Tällöin 
Camper Trolley peruuttaa antennia vastakkaiseen ajosuuntaan. Tämä on tärkeää, jotta Camper 
Trolley ei kaadu. 

 
Jos vaunua siirretään erittäin kaltevalla pinnalla, siirtämisen aikana on ehkä käytettävä käsijarrua, jos 
Camper Trolley ei pysty pidättelemään vaunua. 

 
Jos Camper Trolleytä käytetään märällä, rasvaisella tai voimakkaasti kaltevalla pinnalla, telaketjut 
eivät ehkä saa pitävää otetta. Ole tällöin varovainen. 

 
Noudata käyttöohjetta.  Harjoittele asuntovaunun siirtämistä tasaisella alustalla ennen sen siirtämistä 
kaltevalla pinnalla. On myös suositeltavaa kokeilla Camper Trolleyta kotona ilman asuntovaunua 
ennen esimerkiksi loman alkamista, jotta opit ohjaamaan sitä. 

 
Lapset 
Estä alle kolmivuotiaita lapsia leikkimästä Camper Trolleyn mukana toimitettujen  muovipussien tai 
pienten osien avulla. Muutoin on olemassa tukehtumisen vaara. 
Lapset eivät saa siirtää asuntovaunua kauko-ohjauksen  avulla. 
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Käyttäminen 
Kuvassa näkyy Camper Trolleyn etupaneli, jossa sijaitsee käynnistys- ja pysäytyspainike sekä virran 
päälläolosta kertova merkkivalo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Käynnistys 
Camper Trolley käynnistetään pitämällä käynnistyspainiketta painettuna noin kahden sekunnin ajan. 
2 sekuntia Toimintamerkkivalo  vilkkuu nyt vihreänä, joten Camper Trolley on ajovalmis. Huomaa, 
että Camper Trolleystä sammutetaan virta automaattisesti,  jos sitä ei ohjata kaukosäätimellä kolmen 
minuutin kuluessa. 

 
Pysäytys 
Voit katkaista virran tarvitsematta odottaa kolmea minuuttia, kunnes Camper Trolley katkaisee 
virtansa automaattisesti,  painamalla käynnistyspainiketta. 

 
Akun tyhjeneminen 
Jos akun tyhjenemisen merkkivalo vilkkuu punaisena, akun varaus on ehtymässä. Tällöin akussa 
riittää virtaa vain noin 5–8 minuutin käyttämistä varten, ennen kuin elektroniikan toiminta pysähtyy 
akun suojaamiseksi. 

 
Paristot: 
On erittäin tärkeää ladata Camper Trolley ennen sen ottamista käyttöön. Litiumakku on ladattava 
täyteen ennen sen ottamista käyttöön suuren tehon ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi. 
Lataaminen voi kestää ensimmäisellä kerralla yli 6–8 tuntia. Akun teho on suurimmillaan 4–5 
latauskerran jälkeen. 

 
 
Tärkeää 
Jos Camper Trolley on käyttämättä pidempään kuin kaksi kuukautta, on erittäin suositeltavaa ajaa 
Camper Trolleyllä 10 minuutin ajan ja ladata akkua tämän jälkeen muutama tunti, jotta akku säilyy 
tehokkaana ja sen käyttöikä pysyy pitkänä. Huolehdi käytetyistä akuista ympäristön kannalta oikeal- 
la tavalla. Älä hävitä niitä talousjätteen mukana. 

 
Talvisäilytys 
Camper Trolley on säilytettävä kuivassa paikassa suojassa jäätymiseltä. Aurinkokennoa ei saa peit- 
tää, jos sen halutaan lataavan akkua. 
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Akun lataaminen 
Kuvassa näkyy Camper Trolleyn takapaneli, jossa laturin liitin sijaitsee suojatulpan alla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laturin liitäntä 
Laturi yhdistetään Camper Trolley -laitteeseen asettamalla latausliitin latausliitäntään ja yhdistämällä 
laturi 230 voltin pistorasiaan.  

 
Latauslaite 
Kun akkua ladataan, latauslaitteen merkkivalo palaa punaisena. Kun akku on ladattu täyteen, merk- 
kivalo palaa vihreänä. 

 
Kaukosäädin 
Pitele kaukosäädintä molemmin käsin ja pidä sitä käyttämisen aikana vaakasuorassa kuvassa 
näkyvällä tavalla. 

          
Käyttäminen 
Ajaminen eteenpäin eli antennin suuntaan tapahtuu painamalla ylempää vasenta painiketta. 

 
Ajaminen taaksepäin tapahtuu painamalla alinta vasenta painiketta. 
Kääntäminen tapahtuu pitämällä eteen- tai taaksepäinajopainiketta  painettuna ja painamalla 
samanaikaisesti kaukosäätimen oikealla puolella näkyvää oikealle- tai 
vasemmallekääntymispainiketta. Camper Trolley kääntyy vain pidettäessä eteen- tai 
taaksepäinajopainiketta  painettuna ja painamalla kääntymispainiketta. Kääntyminen tehostuu, 
kun pidät kääntymispainiketta painettuna yli 1 - 1,5 sekunnin ajan. Kääntävä telaketju ryhtyy nyt 
pyörimään päinvastaiseen suuntaan. 
 
Akun varaustila on näkyvissä kaukosäätimessä näytön palkkeina, akun ollessa täysi kaikki palkit on 
valaistu.
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  Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen 
Jos lähettimen signaali heikkenee, Camper Trolleytä voidaan ohjata vain seisomalla hyvin lähellä 
sitä. Tällöin on aika vaihtaa kaukosäätimen paristot. Toimi näin: Löysää neljä ruuvia kaukosäätimen 
pohjasta ja irrota ne. Vaihda tämän jälkeen 9,0 voltin paristo. Huolehdi käytetyistä paristoista 
ympäristön kannalta oikealla tavalla. Älä hävitä niitä kotitalousjätteen  mukana. 

 
Käytön jälkeen 
Kun asuntovaunu on siirretty ja Camper Trolley halutaan irrottaa, kytke käsijarru toimintaan ja säädä 
nokkapyörää, jotta asuntovaunua voidaan nostaa hieman. Camper Trolleyhin ei nyt kohdistu painoa. 
Irrota sokka ja aja Camper Trolley pois kiinnittimestä kaukosäätimen avulla (tai vedä se pois käsin). 

 
Irrottamisen jälkeen 
Aseta Camper Trolley sen mukana toimitetussa kuljetuskotelossa  tai -laukussa autoon tai jätä se 
auringonpaisteeseen latautumaan. 

 
Käytön jälkeen 
Säilytä Camper Trolley pakkaselta suojattuna. Käytä sitä vähintään joka toinen kuukausi. 

 
Puhdistaminen 
Jos Camper Trolleytä on käytetty märissä ja likaisissa olosuhteilla, voit puhdistaa sen seuraavasti. 
Poista esimerkiksi pikkukivet, savi ja ruoho telaketjuista. 
Tämän jälkeen voit puhdistaa sen varovasti pienellä määrällä puhdasta vettä ja harjalla tai kankaalla. 
Älä käytä saippuaa, puhdistusaineita  tai painepesuria. 

 
Muista 
Camper Trolley ei saa olla kiinnitettynä asuntovaunuun tai autoon ajamisen aikana. On tärkeää irrot- 
taa Camper Trolley aina käytön jälkeen ja asettaa se mukana toimitettuun  säilytyslaatikkoon-/kas- 
siin. Jos säilytyslaatikko/-kassi vaurioituu, heitä se pois. Voit hankkia uuden säilytyslaatikon/-kassin 
Camper Trolleyn säilyttämistä varten jälleenmyyjältä. 

 
Takuu 
Tällä tuotteella on EU-määräysten mukainen takuu 12 kk. 
Reklamaatiota myyjälle tehtäessä annetaan seuraavat tiedot: Vian syy ja ostopäivä. Ota lasku tai 
muu todistus ostosta mukaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINNMOTO 
Sahaajankatu 21         www.finnmoto.fi 
00880 Helsinki            info@finnmoto.fi 
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