
Tapahtumakärryn 
käsikirja

Ohjeet kärryn käyttöönottoon



Vuokraaja

= Asiakas, yhdistys, yksityishenkilö, yritys tai muu joka vuokraa kärryn omaan käyttöönsä

Ylläpitäjä

= Hollolan ja Asikkalan 4h-yhdistys

Peräkärry

= Kaappivaunu RESPO DOP-899, jossa vuokrakalustoa säilytetään ja kuljetetaan

Vuokrakalusto

= Kärryn sisällä olevat, ylläpitäjän omistamat tavarat joita vuokrataan

Tapahtumakärryä vuokrataan pakettina, johon kuuluu kärry sekä sen sisällä oleva 
vuokrakalusto. Pelkän kärryn tai vuokrakaluston vuokraaminen ei 
pääsääntöisesti ole mahdollista.



Vaatimukset kärryn kuljettamiseen

B-ajokortti oikeuttaa kuljettamaan ajoneuvoyhdistelmää,

jonka kokonaismassa voi olla max. 3500kg

Tapahtumakärry on jarrullinen peräkärry, 
jonka todellinen massa on 850kg (kärryn 
massa 500kg + kuorman massa 350kg).

Auton valmistaja on määritellyt autolle 
korkeimman sallitun vetomassan jarrulliselle 
ja jarruttomalle peräkärrylle. Vetomassa 
lasketaan todellisen massan 
mukaan. Nämä tiedot löytyvät 
rekisteriotteesta. Kärryn kuljettamiseen siis tarvitset:

• B-ajokortin

• Auton, jolla vetomassa jarrullisessa 
peräkärryssä on 850kg, ja jonka 
omamassa on max. 2000kg

Koska kärryn luokittelumassa on 1500kg, 
auton massa saa olla enintään 2000kg, 
jotta kokonaismassa ei ylitä 3500kg.
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• Noudata nopeusrajoitusta, joka 
on kärryä kuljettaessa 
korkeintaan 80 km tunnissa.

• Aja rauhallisesti ja vältä 
äkkinäisiä liikkeitä.

• Muista tarkkailla peräkärryn 
liikkeitä.

Muista ajon aikana...



1. Siirrä vetoauto peräkärryn eteen siten, että 
auton vetokoukku on peräkärryn vetokytkimen 
kohdalla ja aseta vetokytkin koukkuun.

2. Varmistu, että vetokytkin lukittuu 
koukkuun. Vetokytkin on lukittuna kun kahva 
on vaaka-asennossa. Varmista lukittuminen 
aina esim. nostamalla koko vetoaisaa 
voimakkaasti ylöspäin.

• Mikäli et saa vetokytkintä lukittua, siinä saattaa olla 
huoltoa vaativa vika tai kuulapesässä epäpuhtautta: 
tässä tapauksessa vetokytkin on huollettava ennen 
käyttöönottoa.

• Lukittuminen saattaa estyä myös, jos vetoaisan kulma 
vetokoukkuun nähden on suuri: siirrä 
peräkärry tasaisemmalle alustalle tai käännä se 
kohtisuoraan vetoautoon nähden.

Kärryn kiinnittäminen vetoautoon

2.



3. Nokkapyörän avulla voit säätää vetoaisan 
oikealle korkeudelle ennen kiinnittämistä 
vetokoukkuun. Muista nostaa nokkapyörä ylös 
kiinnittämisen jälkeen sekä lukitse se 
huolellisesti.

4. Kytke perävaunun virtajohto vetoauton 
pistokkeeseen. Tarkista kaikkien valojen 
toiminta.

5. Kytke turvavaijeri autoon.

6. Vapauta peräkärryn käsijarru.

Kärry on nyt valmis kuljetettavaksi!

3.

4.

5.

6.
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1. Tarkista peräkärryn renkaiden kunto ja ilmanpaine.

2. Kytke peräkärryn virtajohto ajoneuvoon ja varmista, että valot ja vilkut toimivat.

3. Tarkista, että peräkärryn tukipyörä ja takajalat ovat ylhäällä ja lukittuna.

4. Kiinnitä peräkärryn turvavaijeri sille tarkoitettuun kiinnityspisteeseen tai vetokoukkuun 
asennettuun sakkeliin.

5. Tarkista, että peräkärryn lukitus peräkoukkuun pitää.

6. Säädä auton sivupeilit siten, että näet peräkärryn ja sen ympäristön.

Tarkista vielä nämä ennen ajoon lähtöä



Ennen kuin irrotat vetokytkimen koukusta,
varmista peräkärryn käsijarrulla tai pyörien ympärille 
laitetuilla kiiloilla, ettei peräkärry pääse liikkumaan 
irrottamisen jälkeen.

1. Vedä peräkärryn käsijarru päälle.

2. Irrota turvavaijeri autosta.

3. Irrota peräkärryn virtajohto vetoauton 
pistokkeesta ja aseta paikalleen kärryn aisaan.

4. Laske nokkapyörä maahan ja lukitse se 
huolellisesti ala-asentoon.

5. Avaa vetokytkin ja nosta kytkin auton 
vetokoukusta. Voit nostaa vetoaisaa 
nokkapyörän avulla.

6. Vapauta perävaunun käsijarru ja jätä kärry 
lepäämään kiilojen varaan. (Pidempiaikainen 
käsijarrun käyttö voi jumittaa käsijarrun)

7. Lopuksi lukitse aisalukko paikalleen. Kärryä 
säilytetään lukittuna.

4.

3.

2.

1.

Kärryn irrottaminen
vetoautosta



On tärkeää tukea kärry tapahtumapaikalla. Käytä 
pyörien tukemiseen kiiloja ja ennen kärryn 
avaamista tue se molemmilla puolilla olevilla 
takajaloilla.

Takajalat saat alas mustasta kahvasta 
löysäämällä. Kun jalat ovat alhaalla, kiristä jalat 
paikalleen.

Muista nostaa takajalat, kun lähdet liikkeelle. Kun 
nostat jalat, huomioi, että pienet jaloissa olevat 
pyöreät ulokkeet jäävät alalevyn (1) yläpuolelle ja 
kiristä huolellisesti.

Kärryn tukeminen tapahtumapaikalla

1.



1. Molemmin puolin ovea on haat, jotka 
pitävät ovea kiinni. Nämä aukeavat 
vetämällä keskellä olevaa nipukkaa sivulle. 
Haat ovat jäykät, joten otteet voivat olla 
kovemmat.

2. Vaikka molemmat haat on avattu, ei 
takaluukku aukea alas itsestään. Vedä 
kahvasta, niin takaovi laskeutuu rampiksi, jota 
pitkin pääset kärryyn.

Sisällä metallirakenteissa on irtonaiset valot, 
mikäli kaipaat lisävaloa!

Takaluukun avaaminen

1. 2.



Vaunussa on 13-
napainen pistoke.

Mikäli vetoautoon 
kuuluu 7-napainen 
pistoke tulee sinun 
asentaa adapteri.

Huomioita adapterin käytöstä

Aseta adapteri 
paikalleen niin, että 
musta uloke ja 
musta kolo ovat 
kohdakkain.

Käännä 
keskimmäistä 
mustaa rengasta 
oikealle hellästi, 
jottei sen sisällä 
olevat johdot mene 
rikki. 

Adapteria 
poistaessasi 
pyöräytä 
samanlainen liike 
vasemmalle.

Näin saat käyttösi 
7-napaisen 
virtajohdon.



Vuokrakalusto vuokrataan siinä kunnossa kuin ne ovat noutohetkellä. Vuokraajan 
tulee palauttaa tapahtumakärry kalustoineen vastaavassa kunnossa kuin mitä 
vastaanottaessaan sen, pois lukien normaali kuluminen.

Vuokraajan tulee tutustua tavaroiden käyttö- ja huolto-ohjeisiin ennen kuin ottaa 
tavaroita käyttöön. Vuokraaja on vastuussa kalustoa käyttävien henkilöiden kyvykkyydestä 
käyttää kalustoa. Kalustoa ei saa purkaa osiin tarpeettomasti.

Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan ylläpitäjälle kalustolle vuokrausaikana 
mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Vuokrakalustoa ei ole oikeutta luovuttaa kolmannelle osapuolelle.



ppTapahtumakärryn sisältö

Tavarat tulee palauttaa sekä sitoa takaisin niille paikoille, joista ne on otettu.

4m x 4m teltta,

seinäkankaat

ja katto

kaasugrilli,

kaasupullo

äänentoistolaitteet

tarvikelaatikot:

Teltan painot,

langattomat mikrofonit,

liikennemerkit, jne.

jauhesammutin

Mainos-

teline



Alkusammutusvälineet

Vuokraaja voi käyttää 
alkusammutusvälineistöä tarpeen mukaan.



Äänentoistolaitteet

• Säilytä äänentoistolaitteistoa kuivassa paikassa koko vuokrauksen 
ajan. 

• Älä käytä laitetta lähellä vettä.

• Älä käytä laitetta lähellä lämpöä tuottavia laitteita, kuten jäähdyttimiä, 
uuneja tai grillejä.

• Puhdista laitteita vain kuivalla pyyhkeellä.

• Älä tuki laitteiden tuuletusaukkoja.

• Älä poista laitteen yläkantta tai takakantta.

• Älä poista polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen 
turvallisuustarkoitusta. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi terää, 
joista toinen on leveämpi kuin toinen.

• Älä käytä suojattuja tai mikrofonikaapeleita vahvistimien ja kaiuttimien 
liittämiseen. Käytä vain hyväksyttyjä kaiutinkaapeleita, joissa on 
asianmukaiset liittimet.

• Äänentoistolaitteistojen alkuperäiset käyttöohjeet löydät liitteenä 
kansiosta

Tutustu äänentoistolaitteiden käyttöohjeisiin ennen laitteiden käyttöönottoa. Ohjeet ohessa.



Virran kytkeminen

Ota käyttöön AC-asentoon,

jos käytät verkkovirtaa.

Aseta kaiuttimen virtanappi

BATT-asentoon, jos käytät akkuvirtaa.



Mikrofonien käyttöönotto

1. Kytke virta mikrofoneihin.

Mikrofoneissa löydät varresta ON/

OFF-säätimen, jota muutat liu´uttamalla.



2. Säädä mikrofonien 

äänenvoimakkuutta

MASTER- ja CH2- säätimistä.

Huomio TALK-napista:

Musiikin äänenvoimakkuus vähenee 40 

desipeliä, kun tämä nappi on pohjassa 

ja mikrofoni yhdistyy laitteeseen. Näin 

voit puhua ja soittaa musiikkia samaan 

aikaan.



Mikrofonit: pattereiden vaihto

Pyöräytä mikrofonin kantaosa pois 

paikoiltaan ja vaihda vanhat AA-paristot 

uusiin.



Äänentoistolaitteen lataus

Aseta POWER-nappi AC-asentoon.

Kytke virtajohto kaiuttimeen (MAIN 

INPUT) ja liitä johto verkkovirtaan. 



Kaiuttimien liittäminen yhteen

Yhdistämällä molemmat kaiuttimet toi-

siinsa voit toistaa musiikkia niistä saman -

aikaisesti.

Liitä RCA LINE IN-kohdassa punainen 

johto punaiseen ja vaalea johto vaaleaan 

liitäntään.



Musiikin toistaminen Bluetooth-yhteydellä

Langattoman yhteyden puhelimeen tai 

tietokoneeseen luot seuraavasti:

• Selaa taajuutta kaiuttimen MODE-nappulan 

avulla kunnes näyttöön tulee ”bt”.

• Aseta puhelimestasi/tietokoneestasi blue-

tooth päälle. Löydät kaiuttimen bluetooth-yh -

teyksistä nimellä ”bluetooth” tai ”vire BT”.

• Kun kuulet äänimerkin, on laite kytketty ja 

valmis toistamaan musiikkia.



Muita tapoja liittyä:

• USB-johto

• TF-kortti

Kaiuttimen yhdistäminen puhelimeen 

tai tietokoneeseen kuulokejohdon 

(AUX-liitäntä) kautta:

• Yhdistä johdon toinen pää kaiuttimen 

AUX-liitäntään ja toinen puhelimesi/

tietokoneesi AUX-liitäntään (kuulokelii-

täntä)

HUOM.

Katsothan, että LINE/

MP3-painike on ylä-

asennossa.

Musiikin toistaminen AUX-liitännällä

Mukana tulevalla kaukosäätimellä voit 

säädellä musiikkia.



Voit säätää äänenvoimakkuutta

MASTER + mp3/line - napit

Äänenlaatua saat muutettua säätimillä. 

Tässä esimerkki perusasetuksista.

Musiikin äänen säätäminen



Pyri pitämään teltta kuivana ja puhtaana. 
Mikäli tapahtuma- ja kärryn palautuspäiväsi 
ovat sateisia, kerro teltan olevan märkä 
palauttaessasi kärryä ja tarvittaessa avusta 
4H-yrittäjää asettelemaan teltta kuivumaan 
säilytyspaikkaansa.

Älä päästä teltan kattoa tai seiniä 
tippumaan maahan. Mikäli teltta kuitenkin 
likaantuu poista tahrat pyyhkimällä tai 
pesemällä, apunasi voit käyttää kärryssä 
tulevaa pesuainetta. Mitä vähemmän 
kastelet telttaa pestessäsi sitä, sen parempi.

Likaantuneesta ja selkeästi 
puhdistamattomasta teltasta perimme
ylimääräisen puhdistuskulun.

Mikäli telttakankaaseen tulee vaurioita, 
kuten reikä, perimme korjauskulut.

Mikäli teltan alumiinirunko vaurioituu 
käytössä, korjaus- tai uuden rungon 
hankintakulut neuvotellaan vuokraajan 
kanssa.

Teltta
Tutustu teltan pystyttämisohjeisiin ennen laitteiden käyttöönottoa. Ohjeet ohessa.



Teltan pystyttäminen:

1. Ota teltan runko esiin mustasta kul-

jetuspussista ja aseta se maahan keskel-

le aluetta, johon aiotte sen pystyttää.

Teltan pystytys onnistuu varsin ly-

hyessä ajassa, mutta vahvojen raken-

teiden johdosta suositellaan vähintään 

kahta pystyttäjää.

2. Ota rungon nurkista kiinni ja vedä 

runko auki. Vetäkää se auki vain sen ver-

ran, että yletytte laittamaan kattokankaan 

paikalleen. Katto löytyy erillisestä kulje-

tuspussista.



 3. Kiinnitä katto huolella neljästä kul-

masta tarranauhalla runkoon. Kiinnitä 

myös keskimmäinen harjatolppa kattoon 

kiristysnauhalla.

4. Tarttukaa vastakkaisilta puolilta tel-

tan runkoon ja nostakaa telttaa samalla 

vetäen, kunnes se on kokonaan auki 

asennossa. Työntäkää haitariosaa ylös-

päin kulmista, kunnes haitariosa lukittuu 

jalkoihin. Sokat naksahtavat tällöin pai-

kalleen. (Varokaa jättämästä sormia hai-

tarirakenteen väliin!)



 5. Astu runkon jalan alatason päälle ja 

vedä jalan korkeudensäätö-sokka auki. 

Nosta teltta haluttuun korkeuteen jalko-

jen avulla.

6. Kiinnitä kattokangas haitarirakentei-

den keskellä olevilla pikalukitusnauhoilla. 

Kiristä tarpeen mukaan, jotta kangas py-

syy kireällä.



Kiinnitä seinät tarpeen mukaan. Nämä 

löydät erillisestä säilytyspussista.

Seinissä on tarranauhat kiinnitystä varten 

ylhäällä. Niille löydät vastakappaleen kat-

tokankaan reunasta. Kulmatolppiin seinät 

tulevat kiinni tarralenkeillä. Toisiinsa sei-

nät kiinnittyvät vetoketjuilla.

7. Kiinnitä teltta huolella maahan!

-Pehmeällä alustalla voi käyttää muka-

na olevia kiinnitysliinoja ja maakiiloja. 

(Nämä löydät rungon kuljetuspussin sivu-

taskusta.)

-Kovalla alustalla tarvitaan painot.

(Nämä löydät mustasta laatikosta.)



Puhdista grilli käytön jälkeen.

• Käytä grilliä tyhjänä jotta rasvat palaa.

• Harjaa karstat pois ritilöiltä teräsharjalla 
ja puhdista ritilät talouspaperilla/liinalla.

• Pyyhi grillin muut pinnat miedolla 
pesuaineella ja talouspaperilla/liinalla.

• Puhdista myös grillin rasvapelti. 
Sitkeimmät karstat/tahrat voit pestä 
teräslankapesimellä.

Mikäli grilli on jätetty vuokraajan osalta 
puhdistamatta, perimme ylimääräistä 
puhdistuskulua.

Mikäli grilli vaurioituu muilla tavoilla, 
vuokraaja on vastaa korjauskuluista, jotka 
arvioidaan vaurion laajuuden mukaan.

Grilli



Kärryssä on mukana ohjaamiseen ja 
tapahtumaturvallisuuteen liittyviä 
merkkejä. Voit käyttää näitä vapaasti.

Tapahtumamerkit



Rengasrikon sattuessa voit käyttää renkaanpaikkausainetta, jota löydät 
kärrystä. Aine tiivistää ja täyttää renkaan. Se muodostaa renkaan sisälle kalvon, 
joka sulkee vuotokohdan. Vuokraaja hoitaa lopullisen renkaan vaihdon.

Ota aina yhteyttä kärryn vuokraajaan ongelmatilanteissa.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä vuokraajaan


