
 
S jakýmikoliv dalšími dotazy volejte Petra +420 721 555 777 nebo Evu +420 
602 846 939. Raději volejte, než pak řešit nějaký průšvih.  
 
Užijte si pohodové chvíle a příjemné zážitky při cestování a kempování. 
 
 
Podrobné návody od auta i na jednotlivé spotřebiče najdete na  

pronajmi.si/navod 

 
Fiat cestovní asistenční služba pro obytné vozy:  

+420 221 586 650, volba 3. 
 
Auto i věci v něm jsou pojištěné u UNIQA pojišťovny: 
    +420 488 125 125 
  asist. služba: +420 272 101 020 
  číslo poj. smlouvy:    4219771306 
(než tam budete volat, tak nás ale stejně raději kontaktujte předem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ZÁKLADNÍ POKYNY A TIPY PRO POHODU I BEZPEČNOST 
 
Přijměte, prosím, těchto pár lety ověřených a zkušenostmi potvrzených 
rad a tipů.  
 
 
Na co dávat bacha při jízdě 
 

1) Při pohledu z místa řidiče vlevo vždy DOBŘE ZKONTROLUJTE 
PROSTOR ZA LEVÝM ZRCÁTKEM!!! Je to velmi kritické především na 
kruhových objezdech. 

 
2) Auto na výšku měří celkově 310 cm!!!  

Zdání může mást, ale na střeše je ještě klimatizace a solární 
panely!!! Šířka vč. zrcátek 280 cm (sklopená zrcátka 255 cm), délka 
vč. nosiče na kola 740 cm. 
 

3) Maximální rozumná rychlost je 120-130 km/h. Jste na dovolený, 
nikam nespěcháte. 
 

4) Vozidlo nepřetěžujte. Zvlášť hákliví jsou Rakušáci.  
 

5) Vypínejte za jízdy plyn – uzavírejte lahev (zavírá se „normálně“, tzn. 
točením doprava – ve směru hod. ruč.). Plyn je v úložném prostoru 
na levé straně uprostřed. Nepoužívejte boudičku na plyn jako další 
úložiště, nezakrývejte odvětrávací otvory. Nezakrývejte, ani když 
stojíte, komín od plynového kotle (vpravo před dveřmi do nástavby). 
Plyn musí být bezpodmínečně uzavřen při pobytu na čerpací stanici 
PHM.  
 

6) Pneumatiky 225/75 R16C se hustí vpředu i vzadu na 5,5 bar, což je 
80 PSI. 



7) Neotvírejte během jízdy stropní ani boční okna. Nemyjte okna na 
nástavbě jakoukoliv chemií ani wapkou – používejte jen hadřík a 
čistou vodu ideálně bez bordelu jako písek či kamínky. 
 

8) Potřebujete-li nakouknout k motoru (např. dolít kapalinu do 
ostřikovačů), tak přední kapota se nejprve vysunuje směrem k sobě 
(o cca 10 cm) a až potom se opatrně zvedá. 
 

9) Před odjezdem z místa kempování zkontrolujte vypnutí plynu, 
uzavření otvorů, oken a výplní, zajistěte dveře, rolety, sprchové 
zástěny a šuplíky / skříně. Ukliďte, zajistěte, demontujte a uložte věci, 
které by během jízdy mohly způsobit zranění osob či škody v interiéru 
vozidla. Zkontrolujte dveře lednice zda-li jsou správně zajištěny. 
Nezapomeňte, pokud jste používali, odpojit 230 V a po sjetí naložit i 
vyrovnávací nájezdy. 
 

Ovládání a postupy při bydlení 
 

1) Přepínač u pravého kolene řidiče je na rádio, resp. na jeho zdroj (při 
přepnutí dopředu jde napájení z autobaterie, uprostřed je napájení 
vypnuté, přepnutí dozadu znamená napájení z baterie nástavby). 

 
2) Levý ovladač nade dveřmi do nástavby (ovladač Truma): Opravdu 

NIKDY neklikejte na Nastavení - na ikonu montážního klíče!!! Tím se 
topení / teplá voda zablokuje a odblokuje ji opravdu jen servis. A to 
prakticky znamená zbytek dovolené v zimě. Návod na ovládací panel 
Truma najdete v modrých deskách nebo na pronajmi.si/navod. 

 
3) Pokud v autě delší dobu nejste, vypněte zadní stropní větrák nad 

postelí a uzavřete všechny stropní otvory. V lepším případě budete 
mít v autě mokro, v horším pak urve střešní okna vítr. 

 
4) Dobře kotvěte markýzu k zemi – použijte kolíky u nohou a zároveň 

kolíky / zátěž k popruhům!!! Nezdá se to, ale i mírný větřík ji zvedne 
a zalomí nad auto. Lepší je ji na noc srolovat nebo zmenšit její plochu 
na nutné minimum. 

 

5) Kola na zadním držáku zamykejte a to i když v autě spíte nebo 
jedete, čórkaři jsou všude. 

 
6) Pokud máte dvě sady klíčů, alarm v kabině se sepne POUZE 

V PŘÍPADĚ, že si i druhé klíče odnesete s sebou na výlet (nebo je 
uložíte min. 25 m od auta – raději více než méně). 

 
7) Plyn se mění jen u TOMEGAS, www.tomegas.cz a používá se pouze 

čistý propan (tedy nikoliv propan-butan, LPG či CNG). Jedna bomba 
stačí na cca 10 dní běžného provozu (jídlo, teplá voda, přitápění). 
Topit lze i klimatizací, ale jen při připojení na 230 V. 
 

10) Při výměně plynové láhve věnujte pozornost dostatečnému 
upevnění plynových lahví a zajistěte těsnosti spoje mezi plynovou 
hadicí a plynovou lahví. Pokud měníte láhve, nesviťte si na to 
otevřeným ohněm a ani nekuřte. 

 
8) Nádrž na šedou vodu má objem cca 150 l, což je méně než objem 

vody 200 l. Plná šedá nádrž při jízdě trochu smrďánkuje. Šedá nádrž 
se otevírá ovladačem v garáži (u levých dveří) a funguje jen při 
zapnutém zapalování a zatažené ruční brzdě. 

 
9) Při odchodu z auta vypojujte všechny spotřebiče ze zásuvek; to platí 

především pro 12 V (autozásuvka) a 230 V. 
 

10) Když už bude nejhůř, v autě jsou dva práškové hasicí přístroje. Jeden 
je v kabině (při předání předvedu), druhý je v garáži. 
 

11) Nástavba je vybavena čidlem úniku plynu a podobných látek. Při 
zjištění zamoření nahlas píská. Vypíná se stiskem (při předání 
předvedu). 
 

 


