
Tankkaa (ajoneuvot, joissa ei vielä ole muovisäiliötä); huomaa, että huoltoasemilla käytetään talvidieseliä 
lokakuun puolivälistä alkaen
Lataa ja irrota ajoneuvon akku sekä asuintilan akku, lataa tarvittaessa 4-6 viikon välein
(Huom: Keskuslukituksella varustetuissa ajoneuvoissa jotkin ovet voidaan lukita vain keskuslukitusjärjestelmän 
avulla. Tämä ei ole enää mahdollista, jos akut on irrotettu. Lisäksi HYMER Connect -sovelluksen etätoiminnot 
eivät toimi, kun akut irrotetaan)
Kaasuhanat suljetaan 
Kaasun annetaan haihtua letkuista, letkut poistetaan, kiinnitä pulloihin turvakorkit
Kaikki vesisäiliöt ja lämminvesivaraaja tyhjennetään sekä tarvittaessa puhdistetaan vastaavalla erikoisnesteellä 
Suihkupäiden, pumppujen ja sifonin annetaan valua tyhjiin, vesihanat jätetään auki, jos vesijärjestelmä on tyhjä, 
huuhtele WC uudelleen, että myös WC:n magneettiventtiili on tyhjä
Lasinpesulaitteisto tarkastetaan ja täytetään 
Pysäköi ajoneuvo kuivalle ja lujalle alustalle
Pysäköidään tasaisen alustan päälle, vaihde päälle ja käsijarru vapautetaan 

Matkailuajoneuvo puhdistetaan, mukaan 
lukien pyöränkotelot ja alapohja 
Maalivauriot korjataan ja suojataan 
suojavahalla 
Lukot, saranat ja tiivisteet käsitellään öljy- tai 
silikonisuihkeella 
Renkaiden painetta korotetaan puolen baarin 
verran 
Ajoneuvo nostetaan tukien päälle 
Varmistetaan, etteivät varkaat pääse sisään
Tuulilasinpyyhkimet nostetaan ylös siten, 
etteivät ne kosketa lasinpintaan

SISÄPUOLI:
Jääkaappi tyhjennetään, annetaan sulaa, pyyhitään puhtaaksi ja 
jätetään raolleen
Kaikki elintarvikkeet poistetaan autosta
Kaikki tuuletusaukot, esim. jääkaapin ja lämmityksen, suljetaan 
suojuksilla 
Kylpyhuone, keittonurkkaus ja liesi puhdistetaan 
Kaikki elektroniset laitteet, kuten televisio, poistetaan tai irrotetaan 
Kalusteet puhdistetaan varovasti, kaappien ovet jätetään auki 
Pehmusteet ravistellaan ja nostetaan pystyyn
Vuodelaatikot avataan, patjat asetetaan pystyyn
Lämmittimet/lämmityslokerot puhdistetaan
Kosteutta keräävät tekstiilit ja matot viedään pois
Sisälle tuodaan kuivarakeita sisältäviä kosteudenpoistajia

ULKOPUOLI:

TALVISEISONNAN TARKISTUSLISTA
PERUSASIAT:
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