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YMPÄRISTÖNEUVONTA-AUTO KAISLAN KÄYTTÖOHJE
MERCEDES BENZ SPRINTER 316 CDI, rek. EKY – 850
Yleisiä periaatteita käyttäjälle:
1. Varustus: Rek. 3 henk., automaattivaihteisto, ilmastointi, sivumarkiisi,
Webasto, peruutuskamera-navigaattori-cd/rds-radio - yhdistelmä,
aurinkopaneeli, keskuslukitus, kaiuttimet. Käyttöohjeet löytyvät
hansikaslokerosta.
Autossa on 40” sivuovesta ulos käännettävä LCD-näyttö äänentoistolla, ulos
nostettavat pöydät (3kpl) ja tuolit (2kpl), digitaalimikroskooppi ja muuta
irtaimistoa (lisätietoa ympäristöneuvonnasta)
2. Aurinkopaneeli: Aurinkopaneelin tuottaman sähkön syöttö laitteisiin käynnistyy
kuljettajan penkin takana olevan harmaan laatikon (invertterin) virtanapista.
Vaihtoehtoisesti auton voi yhdistää ulkopuoliseen virtalähteeseen (virtajohto
auton takaosassa), jos paneelin tuotto ei riitä. Muista laittaa invertteri päälle tai
liittää auto ulkoiseen virtalähteeseen käyttäessäsi pistorasioita, ettei virta tule
auton akusta. Muista myös sammuttaa invertteri käytön jälkeen.
3. Tankkaus: Käyttäjä tankkaa (yksikkökohtainen) aina käytön jälkeen.
4. Siivous: Auto on siistittävä jokaisen käyttökerran jälkeen.
5. Varaus: Mikrosoft Outlook – Resurssit
6. Vahinkotapaukset: Vahingon sattuessa yhteys Pohjolavahinkovakuutusyhtiöön p. 03030303 Automaattivaihteista autoa saavat
hinata vain ammattilaiset.
7. Huolto: Veho Group Oy Ab, 010 569 8080 (Lahti 010 569 8326, 010 569
8237)
8. Polttoaine: Diesel
Maksumenetelmät: Teky:n yksiköt hoitavat maksut omien käytäntöjensä mukaan.
(Ympäristökehitys): luottokortti Neste Oil. Pyydä luottokortti ja ohjeistus
Ympäristöneuvonnasta / Lotta Palomäki p. 050 5391693
9. Auton käynnistämiseen / ajamiseen liittyviä ohjeita
Muista hehkuttaa ennen käynnistystä. Vaihde tulee jättää asentoon ”P”, kun
pysäköi auton. Käsijarrua vapautettaessa paina käsijarrun päässä olevaa
nappia koko ajan. Ajovalot ovat päällä automaattisesti.
Autosta on poistettu nopeudenrajoitin.
Navigaattorin käyttöohjeet löytyvät hanskalokerossa olevasta käsikirjasta.
Huolehdi, että pissapojassa on riittävästi nestettä. Auton pesu Autopesula

Pettix p. 040 5661636 (Myyntimiehenkatu 4 Lahti), on ainoa paikka missä
auton voi pesettää.
10. Ajopäiväkirja: Säilytetään autossa. Käyttäjä kirjaa ylös ajopäiväkirjassa kysytyt
asiat.
11. Avaimet: Nouto ja palautus Ympäristöneuvontaan (4 kerros) Askonkatu 2. BW
Tower .
12. Auton säilytyspaikka on 4.3.2016 lähtien Askonkatu 2 BW Towerin
pysäköintihallissa.
Ilmoita havaitsemistasi puutteista / ongelmista viipymättä Ympäristöneuvontaan
p.044 416 2762 ymparisto@lahti.fi ( ma-pe 12-16) tai Lotta Palomäelle,
lotta.palomaki@lahti.fi p. 050 5391693
NÄITÄ OHJEITA NOUDATTAMALLA MATKANTEKO SUJUU SOPUISASTI.
HYVÄÄ MATKAA!

