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1 Všeobecné

Milá cestovatelko, milý cestovateli,

Děkujeme, že jste si vybrali obytný vůz EURA MOBIL.

Získali jste praktický a spolehlivý obytný vůz, díky němuž si můžete

užít bezstarostnou dovolenou.

Možná už máte zkušenosti s obytným vozem, možná je to Váš 
první.

V každém případě si poprvé přečtěte tento návod k obsluze a

doklady o nainstalovaných součástech před prvním použitím. Vždy

dodržujte pokyny, které jsou v něm obsaženy a dodržujte

bezpečnostní pokyny pro svou vlastní bezpečnost a bezpečnost

ostatních, abyste si mohli svůj obytný vůz užívat mnoho let.

K provedení údržbových prací nebo při otázkách či problémech se

obraťte na Vašeho autorizovaného prodejce EURA MOBIL. On zná

Váš obytný vůz nejlépe a splní Vaše přání rychle a spolehlivě.

Přejeme Vám s Vaším obytným vozem vždy dobrou cestu a hodiny

plné odpočinku a zážitků.

Váš

EURA MOBIL GmbH

Všeobecné

1.1 Skladování návodu k obsluze

Tento návod k obsluze a doklady o nainstalovaných součástech

jsou součástí Vašeho obytného vozu, a proto musí být přístupný
všem uživatelům. Vždy uchovávejte přiloženou složku dokumentů

se všemi dokumenty připravenými k přepravě ve vozidle.

Při prodeji obytného vozu musí být návod pro obsluhu a dokumenty
o nainstalovaných součástech předány následnému majiteli.

CZ 7



Všeobecné

1.2 Použité symboly a klíčová slova

V tomto návodu k obsluze jsou označeny důležité pokyny se
symboly a klíčovými slovy.
Ujistěte se, že dodržujete tyto pokyny, abyste předešli zranění osob
a poškození majetku.

[I] 

8 CZ

VAROVÁNÍ!
Tato poznámka označuje nebezpečné situace pro
osoby. Nedodržením pokynu může dojít k
poškození zdraví, zranění nebo smrti. Buďte velmi
opatrní!

VAROVÁNÍ! Elektrický proud!

Tato poznámka označuje nebezpečné situace pro
osoby způsobené elektrickým proudem. Nedodržení
může mít za následek smrt nebo vážné zranění.
Proto buďte obzvláště opatrní!

POZOR! 

Toto upozornění Vás upozorní na situace, kdy hrozí
materiální škoda. Nedodržením může dojít k
poškození a poruše.

POKYN.

Tato poznámka upozorňuje na informace a tipy, které
Vám usnadní používání obytného vozu.

Tento symbol Vás upozorní na chování, které je
šetrné k životnímu prostředí.

1.3 
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Zamýšlené použití
Vozidlo může být používáno výlučně jako obytný vůz, dále pro účely
osobní přepravy cestujících a osobních zavazadel. Je vhodný pro
použití na veřejných komunikacích podle předpisů dopravního řádu
a předpisů pro provozování silničního provozu. Zařízení k bydlení
obytného vozu smí být používáno pouze při stání.
Obytný vůz nesmí být používán pro přepravu zboží nebo pro
obchodní přepravu cestujících. Nesmí být překročen přípustný počet
cestujících, přípustná celková hmotnost vozidla a povolené zatížení
náprav.
Během jízdy se musí spolucestující nacházet na sedadlech
vybavených bezpečnostními pásy a být připoutáni. Použití interiéru
obytného vozu, zejména instalovaného zařízení a spotřebičů,je
během jízdy zakázáno.
Jiné použití vozidla je zakázáno a je považováno za nesprávné
použití.
Reklamace jakéhokoli druhu vůči výrobci a / nebo jeho
zmocněncům,
obchodníkům a prodejcům za škody způsobené nevhodným
používáním obytného vozu jsou vyloučeny. Vlastník sám je
odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou nesprávným použitím.
Správné použití také zahrnuje dodržování pokynů v návodu k
obsluze, údržbu a čištění nainstalovaných zařízení a systémů.
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1.4 Zodpovědnost držitele

Vlastník obytného vozu je povinen udržovat obytný vůz v technicky
dokonalém a bezpečném jízdním stavu. To zahrnuje zejména
dodržování návodu k obsluze základního vozidla, jakož i dodržení
intervalů údržby, které jsou zde předepsány. Držitel musí včas
provádět právně předepsané pravidelné kontroly. K těmto kontrolám
patří:

Kontrola vozidla podle § 29 StVZO (TÜV)

Kontrola plynového systému certifikovanou specializovanou firmou 

Držitel je povinen aktualizovat nejnovější zákony a předpisy, z
nichž vyplývají další povinnosti.

1.5 Rozsah platnosti návodu k obsluze

Tento návod k obsluze je určen k rychlému nalezení obecných
informací o používání a údržbě Vašeho motorového vozidla. Kromě
toho obsahuje důležité informace o bezpečnosti a prevenci nehod.
Informace, jako jsou "přední", "zadní", "levý" a "pravý", se vztahují ke
směru jízdy obytného vozu, pokud není uvedeno jinak. Všechny
rozměry a hmotnosti jsou přibližné, popisy a ilustrace se mohou
mírně lišit od skutečného provedení. Jednotlivé návody k obsluze a
dokumenty týkající se instalovaných součástí platí přednostně před
tímto návodem k obsluze. V případě pochybností kontaktujte
autorizovaného prodejce EURA MOBIL nebo EURA MOBIL přímo.

Všeobecné

1.6 Související dokumenty
Se svým obytným vozem obdržíte brožuru s kompletní dokumentací
Vašeho obytného vozu. Tato dokumentace se skládá z tohoto
návodu k obsluze a návodu k obsluze a dokumentů pro
nainstalované součásti. Zkontrolujte, zda Vám byly předány
všechny výše uvedené dokumenty. Pokud máte chybějící
dokumenty, okamžitě kontaktujte prodejce / dodavatele.

1.6.1 Dokumenty EURA MOBIL

Návod k obsluze obytného vozu

Záruka na karoserii a těsnost s certifikáty kontroly a vážící 
kartou

Certifikát zkoušky plynu

CZ9



Všeobecné

1.6.2 Dokumenty pro základní vozidlo a vestavěné spotřebiče

Návod k obsluze základního vozidla v odkládací schránce 

Návod k montáži a obsluze regulátoru LPG

Návod k instalaci a provozu čerpadla na čerstvou vodu 

Návod k obsluze ovládacího panelu a distribučního modulu 

Návod k obsluze chemické toalety

Návod k použití topení Aide

Návod k obsluze / Instalační příručka absorpční chladničky 

Instalace - použití - údržba sporáku "SMEV"

•  pouze pro obytné vozy s podvozkem "AL-
KO"

10 CZ
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1.7 Dodatečné dokumenty  (volitelné příslušenství)
Návod k obsluze  Duomatic L Plus nebo Duocomfort 

Návod k obsluze  Secumotion

Návod k obsluze klimatizace 12 V/230 V

Návod k obsluze  automatický regulátor otáček

Návod k obsluze  couvací kamera

Návod k obsluze tažné zařízení
Návod k obsluze manuální / automatická satelitní anténa se 

satelitním přijímačem

Návod k obsluze solární zařízení
Návod k obsluze markýza 

Návod k obsluze plošina pro motocykly

Návod k obsluze  trouba

Návod k obsluze mikrovlnná trouba

Návod k obsluze  Alu-kola

Návod k obsluze  a další dokumenty speciálních instalací
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1.8 Klíče

1.8.1 Klíč vozidla

Všechny dveře a servisní klapky, jakož i plnicí hrdlo pro sladkou 
vodu lze uzamknout. Uzamknutím zajistíte svůj obytný vůz proti 
krádeži a zamezíte použití neoprávněnými osobami, např. 
hrajícími si dětmi.

S Vaším obytným vozem obdržíte následující klíče:

1. Dva klíče pro zapalování a palivovou nádrž
2. Tři systémové klíče s čtyřmístným kódem pro:

dveře řidiče

dveře nástavby

pro dveře přihrádky pro plynové lahve

všechny servisní klapky včetně servisní klapky toalety

plnící hrdlo na čerstvou vodu

1.8.2 Provedení s dálkovým ovládáním 
U vozidel s volitelným systémem centrálního zamykání s rádiovým 

dálkovým ovládáním vozidla lze uzamykání a odemykání dveří 
kabiny a dveří nástavby provádět pohodlně pomocí rádiového 
dálkového ovládání. Další informace naleznete v návodu k obsluze 
vozidla.

Všeobecné

1.8.3 Provedení s rádiovým dálkovým ovládáním 
(od modelu 2017) 

U vozidel s volitelným
systémem centrálního
zamykání s rádiovým
dálkovým ovládáním vozidla
lze uzamykání a odemykání
dveří kabiny a dveří nástavby
provádět pohodlně pomocí
rádiového dálkového ovládání.
1   Vyklopení klíče
2   Odemknutí dveří řidiče

3    Zamknutí dveří řidiče a
nástavby

4    Odemknutí dveří nástavby

Klíč od vozu s radiovým dálkovým

ovládáním
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Všeobecné

1.9 Alarm WiPro3 (Volitelné)

V základní verzi jsou všechny dveře vozidla, dveře nástavby a 
garážová vrata zajištěny. Je možné pro další klapky, okna a nosiče 
kol  následně  namontovat dodatečné monitorovací prvky / snímače. 
Poplachový systém může být dále rozšířen o detektor plynu a 
GPS vyhledávač pro lokalizaci vozidla.

[I] 

[I] 

POKYN: 

Pokud se při zamknutí vozidla ozve z interního zvukového 
zařízení několik krátkých pípnutí, tak je jeden nebo více 
radiových kontaktů  dveří otevřen, zařízení je přesto stále 
aktivní. Pokud žádný z radiových kontaktů dveří není
úmyslně otevřen (ventilační funkce), musí být všechny 
monitorované dveře / poklopy zkontrolovány, zda jsou 
správně zajištěny. Další informace naleznete v 
samostatné přiložené dokumentaci k zabezpečovacímu 
systému.

POKYN: 

I když jsou dveře vozidla a klapky otevřené, alarm je 
aktivován. Pokud se okno nebo dveře následně zavřou,
když je poplašný systém aktivní, není spuštěn žádný
alarm.

Zařízení řízené klíčem s dálkovým  ovládáním vozidla: 

Při použití klíče dálkového ovládání vozidla se dveře odemknou/
zamknou  pomocí centrálního zamykání a zároveň se zapne / vypne 
alarm. Pouze při zavřených dveřích kabiny je možné aktivovat alarm  
tlačítkem "Zámek". Při aktivaci se rozsvítí směrová světla vozidla, 
zazní zvukový signál a začne blikat kontrolka LED.

12 CZ
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Při deaktivaci alarmu / otevření centrálního zamykání se aktivují 
blinkry, rozezní se dvakrát signalizace  a kontrolka  LED zhasne.

Řídicí systém s rádiovým dálkovým ovládáním:

V případě následné instalace zabezpečovacího systému nebo ve 
vozidlech bez centrálního zamykání může být poplašný systém 
aktivován kdykoliv a v jakémkoliv stavu vozidla.

Stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači se aktivuje 
poplašný systém, aktivují se blinkry vozidla, jednou pípne a začne 
blikat  LED kontrolka.

Opětovným stisknutím libovolného tlačítka na ručním dálkovém 
ovladači se poplašný systém vypne, aktivují se blinkryvozidla, dvakrát se 
ozve pípnutí a LED kontrolka  zhasne.

Spuštění alarmu:

Je-li při aktivaci alarmu aktivován senzor, zazní siréna po dobu 30 
sekund,LED kontrolka a blinkry vozidla jsou aktivní po dobu cca 180 
sekund. Po vypršení cyklu alarmu a pozastavení alarmu na dobu 
přibližně 30 sekund se poplašný systém automaticky znovu aktivuje a 
reaguje na pokusy o vloupání, jak je popsáno výše.

Přerušení alarmu:

Stisknutím tlačítka "Odemknout" na rádiovém tlačítku vozidla nebo 
stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovládání rádia vypnete 
systém a přerušíte alarm.



� 
EUllA fflOBll 

Paměť alarmu

Paměť alarmu Vás informuje při návratu do vozidla o minulých 
událostech. Pokud se při deaktivaci alarmu ozve dlouhý nepřetržitý 
tón, následovaný dvěma krátkými tóny z interní sirény, znamená to, že 
při Vaší  nepřítomnosti  byl spuštěn alarm.

Spuštění poplašného alarmu: 

Pokud jste uvnitř vozidla nebo v jeho bezprostřední blízkosti a cítíte 
se vystaveni hrozbě, můžete přitáhnout pozornost aktivací 
poplašného alarmu. To se aktivuje siréna, blinkry vozidla a 
případně i houkačka vozidla. Poplašný alarm  lze aktivovat 
současným stisknutím obou tlačítek na ručním vysílači. Chcete- li 
poplašný alarm  zastavit, stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém 
ovladači.

Chybové hlášení :
Pokud se při stisknutí rádiového dálkového ovladače nebo ručního 
vysílače ozve dlouhý nepřetržitý signál, baterie vysílače nebo 
jednoho z bezdrátových magnetických kontaktů jsou téměř prázdné 
a měly by být včas vyměněny.

IT] 
 POKYN:

Další informace o možnostech rozšíření stávajícího 
zabezpečovacího systému, dalších provozních funkcích a 
nezbytných servisních pracích naleznete v samostatné
přiložené dokumentaci zabezpečovacího systému.

Všeobecné

1.10 Povolení
1.10.1 Povolení k silničnímu provozu

Váš obytný vůz je podle předpisů o silničním provozu vozidlo
podléhající registraci . Pro povolení potřebujete následující
dokumenty:

Doklad o registraci 

Pojištění -Krycí karta

Občanský průkaz nebo plná moc, případně žádost o povolení

SPZ jsou připevněny vpředu a vzadu držáky určenými pro tento účel.
Kromě toho mohou být v některých zemích požadovány kódy zemí
(520 x 115 mm), které jsou také připevněny v přední a zadní části
obytného vozu.

1.10.2 Pojištění
Vaše vozidlo musí mít pojištění odpovědnosti. Slaďte toto pojištění s
Vašimi potřebami a využitím obytného vozu. Možné dodatečné
pojištění je např.

Sdružené pojištění
Zahraniční pojištění
Cestovní pojištění
Kempingové pojištění

Vaše pojišťovna Vám pomůže vybrat si správné pojištění.

CZ13



Bezpečnost

2 Bezpečnost

Tato část poskytuje přehled o všech důležitých bezpečnostních 
aspektech pro optimální ochranu všech osob ve vozidle, jakož i pro 
bezpečný a bezproblémový provoz zařízení.
V jednotlivých kapitolách jsou navíc uvedeny specifické 
bezpečnostní pokyny označené symboly pro odvrácení
bezprostředního nebezpečí.  Kromě toho musí být dodržovány 
piktogramy, značky a štítky na zařízeních a musí být uchovávány v 
neustále čitelném stavu.

2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny
2.1.1 Obecné požadavky 

14 CZ

Pro Vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost cestujících
na cestách vždy dodržujte následující pokyny:

• Obytný  vůz používejte pouze v perfektním
technickém stavu.

• Ve vozidle používejte vždy dostatečné větrání. 
Otvory pro nucené větrání, ventilační otvory na
střešních krytech nesmí být nikdy zakryty,
zastavěny nebo jinak uzavřeny.

• Při opouštění obytného vozu  chraňte svůj
majetek před neoprávněným přístupem. Zavřete
všechna okna, dveře a klapky.

2.1.2 Požární ochrana 
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VAROVÁNÍ! Nebezpečí požáru a výbuchu!

Nenechávejte děti v obytném voze samotné.
Uchovávejte hořlavé materiály v dostatečné 
vzdálenosti od radiátorů, spotřebičů na vaření a 
světel.
Ve vozidle nepoužívejte externí zařízení, jako 
jsou přenosná topidla nebo sporáky. 
Neprovádějte žádné změny elektrických nebo 
LPG zařízení. Veškeré opravy provádějte vždy 
ve specializovaných servisech.

Hasicí přístroj s hasícím  práškem (minimálně 1 
kg) musí být vždy ve vozidle těsně po ruce. 
Hasicí přístroj nechte pravidelně kontrolovat.

Při vypuknutí požáru jednejte rychle a správně ! 

Okamžitě evakuujte cestující z vozidla a v 
případě potřeby poskytněte první pomoc.
Odpojte externí napájení a uzavřete ventily 
plynové láhve.
Přehraďte bezprostřední okolí vozidla. 
Udržujte sebe i ostatní v bezpečné 
vzdálenosti.
Zkontaktujte hasiče a záchrannou službu 
Pokud je to možné bez ohrožení lidí, uhaste 
oheň.
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2.1.3 Před cestou

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění a nehody!

• Před jízdou zkontrolujte  brzdy,  signalizace a 
osvětlení a řízení  obytného vozu.

• Před odjezdem a před další jízdou  uvolněte 
střechu obytného vozu od listí, sněhu a ledu.

• Před jízdou zamkněte otočná sedadla řidiče a 
spolujezdce ve směru jízdy.

• Před zahájením jízdy a před další  jízdou zavřete 
všechny dveře a servisní klapky obytného vozu. 
Zavřete všechna okna a střešní ventilátory 
obytného vozu (bez noční polohy), stejně jako 
sklopnou střechu.

• Před zahájením jízdy a před další  jízdou zavřete 
všechny volné předměty v nástavbě a zavřete 
všechny dveře a skříně. Těžké předměty ukládejte 
pouze do skříněk, které lze otevřít proti směru 
jízdy.

• Před odjezdem správně zablokujte sklopnou 
postel, pokud je k dispozici.

•

•

Před zahájením jízdy  zajistěte závěsný stůl. 
Před odjezdem a před další jízdou zajistěte 
všechny části obytného vybavení  např. stoly. 
Sklopte kryty  varné desky a dřezu.

Bezpečnost

Před zahájením cesty přepněte chladničku do 12V 
systému.
To není nutné, pokud má chladnička automatickou 
volbu energie (k dispozici na chladničkách 175-I).

• Zajistěte dvířka chladničky.
• Před jízdou zcela zasuňte všechny podpěry, 

jsou-li k dispozici.
• Před zahájením jízdy odstraňte všechny  

přídavné podpěry a podpěrné klíny.
• Před odjezdem a další  cestou zasuňte stupínek, 

je-li k dispozici.
• Při vstupu a výstupu pomocí stupínku se ujistěte, 

že se v oblasti stupínku nenacházejí žádné osoby.
• Před jízdou zajistěte žaluzie proti neúmyslnému 

spuštění.
• Nikdy necouvejte bez couvacího  kamerového 

systému (volitelné vybavení), aniž by Vás někdo 
navigoval.

POZOR! Nebezpečí poškození!
Před zahájením jízdy se ujistěte, že je výklopná 
střecha zavřená a že jsou žaluzie zcela otevřené.
(Cestování s nuceným větráním vede při 
zavřených žaluzií k poškození celého  systému 
žaluzií).
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Bezpečnost

2.1.4 

&
Během jízdy
VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění a nehody ! 

f 

16 CZ

• Zohledněte  při jízdě výšku tunelů, podjezdů a 
mostů. Celková výška Vašeho obytného vozu  je 
uvedena v technickém průkazu vozidla.

• V obytném voze nesmí cestovat  více osob než 
povolených míst (viz technický průkaz).

• Všichni cestující musí sedět během jízdy na 
schválených sedadlech a zůstat tam po celou dobu 
jízdy.

• Osoby na schválených sedadlech musí být při 
jízdě připoutány bezpečnostními pásy.

• Během jízdy je zakázáno zdržovat se v alkovně!
• Upravte styl jízdy na silnici s ohledem na stav na 

silnici a skutečnou hmotnost Vašeho obytného 
vozu.

2.1.5 Odstavení vozidla
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VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění! 
Pokud není obytný vůz zajištěn proti samovolnému 
rozjetí, hrozí nebezpečí zranění. Vezměte prosím na 
vědomí následující pokyny:
• Před zajištěním obytného vozu podpěrami nebo 

klíny vždy vypněte motor, zařaďte první rychlostní 
stupeň a zatáhněte parkovací brzdu.

• Pokud Váš obytný vůz nedisponuje podpěry, 
umístěte podpěrné klíny před a za kolo.

• Pokud je Váš obytný vůz vybaven podpěrami vzadu, 
vysuňte je .

• Pod kola nikdy neumisťujte klíny, aby se vyrovnal 
nerovný terén!

• Obytné vozy s maximální povolenou hmotností nad 
3,5 t musí být při odstavení na svazích nebo 
nerovnostech zajištěny  klíny.

• Při vstupu nebo výstupu pomocí  stupínku se 
ujistěte, že se nikdo nenachází na stupínku ani s 
ním nemanipuluje.
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2.1.6 Při tankování
VAROVÁNÍ! Nebezpečí exploze!!
Před tankováním  a před vstupem do garáží, 
parkovacích domů nebo trajektů zcela vypněte 
plynový systém. Uzavřete ventil plynové lahve  a 
všechny rychloupínací ventily.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí poškození zdraví!
Palivo je velmi škodlivé pro zdraví a několik kapek 
paliva činí celý systém sladké vody nepoužitelným.

• Při doplňování paliva nezaměňujte hrdlo nádrže 
s plnicím hrdlem pro sladkou vodu.

• Vždy zavřete plnicí hrdlo pro sladkou vodu.
• Z bezpečnostních důvodů a z hygienických 

důvodů nepoužívejte čerstvou vodu jako pitnou 
vodu.

Bezpečnost

2.2 Bezpečnost provozu
Udržujte obytný vůz  v technicky bezchybném stavu a dodržujte 
předpisy silničního provozu.
Dodržujte také návod k obsluze základního vozidla a výrobce 
podvozku.
Změny na obytném voze musí být zapsány v dokladech vozidla, 
jinak platnost všeobecného provozního povolení vyprší.

2.2.1 Sedadla
Počet povolených míst je uveden v technickém průkaze  vozidla. 
Uspořádání sedadel je závislé na modelu.
Během jízdy mohou osoby sedět pouze na sedadlech, která jsou 
orientována ve směru jízdy nebo proti směru jízdy a jsou vybavena 
bezpečnostními pásy. 
Nesmí se používat sedadla vestavěná bočně ve vozidle v 
podélném směru vozidla. Tato sedadla nemají bezpečnostní pásy.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí života!
V případě brzdění nebo nehody hrozí nebezpečí 
smrti osob, které nemají bezpečnostní pás. Při jízdě 
používejte pouze schválená sedadla se zapnutými 
bezpečnostními pásy.
V obytném voze nesmí cestovat více osob než je 
povolených míst k sezení (viz technický průkaz
vozidla).
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Příklad: Uspořádání sedadel
Následující obrázek znázorňuje uspořádání schválených sedadel v 
obytném voze s 8 místy k sezení. Obsazujte sedadla nejlépe v tomto 
číselném pořadí .

Uspořádání sedadel (příklad)

1    Sedadlo řidiče s bezpečnostním pásem 

2    S

3

4

5

6

7

8

      edadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem
 Sedadlo ve směru jízdy s bezpečnostním pásem     
Sedadlo ve směru jízdy s bezpečnostním pásem     
Sedadlo proti směru jízdy s bezpečnostním pásem     
Sedadlo proti směru jízdy s bezpečnostním pásem     
Sedadlo ve směru jízdy s bezpečnostním pásem     
Sedadlo ve směru jízdy s bezpečnostním pásem

Ostatní sedadla nesmí být během jízdy obsazena. 
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2.2.2 Bezpečnostní pásy
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Před odjezdem musí cestující sedět na schválených sedadlech s 
bezpečnostními  pásy a ty si nasadit  a nechat je nasazené  po 
celou dobu jízdy.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění!
Nepoškozené a správně upnuté bezpečnostní pásy 
mohou při nehodě zachránit život. Vezměte prosím na 
vědomí následující pokyny:

•

•

•

Neprovádějte žádné změny na bezpečnostních 
pásech.
Bezpečnostní pásy čistěte pouze jemnou mýdlovou 
vodou. Bezpečnostní pásy nechte pomalu uschnout a 
dávejte pozor, aby se do navíječů nedostala vlhkost!
Opotřebované, poškozené nebo silně znečištěné 
bezpečnostní pásy nechte vyměnit v autorizovaném 
servisu.

• Před jízdou se ujistěte, že jsou sedáky ve správné 
poloze tak, aby byly všechny popruhy přístupné a 
funkční.

• Vždy používejte bezpečnostní pásy předpisově.
• Posaďte se vždy vzpřímeně na sedadle a zády těsně k 

opěradlu.
• Bezpečnostní pásy musí  vždy těsné přiléhat k tělu.
• Bezpečnostní pásy nesmí být zkroucené.
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Vždy položte ramenní popruh (pro tříbodové 
pásy) šikmo přes rameno a hrudník. Nikdy 
neveďte bezpečnostní  pás za zády nebo pod 
ramenem.

• Pásový popruh umístěte co nejníže a těsně kolem 
boků, nikdy kolem pasu.

• Děti do 12 let, které mají méně než 150 cm, mohou 
jezdit pouze tehdy, jsou-li použity dětské zádržné 
systémy (dětské sedačky).Dodržujte právní předpisy 
a návod k montáži a obsluze výrobce dětské 
sedačky.

• Každý bezpečnostní pás smí být používán pouze 
jednou osobou. Za žádných okolností nesmí být děti 
přepravovány na klíně cestujícího a oba být 
připoutány jedním pásem.

• Po každém nárazu musí být všechny bezpečnostní 
pásy, včetně navíječů a příslušných přídavných 
zařízení, zkontrolovány autorizovaným servisem a v 
případě potřeby vyměněny.

2.2.3 

Bezpečnost

Dětská sedačka
VAROVÁNÍ! Nebezpečí života pro děti!
Bezpečnostní pásy jsou určeny pro dospělé, a proto 
nemohou chránit děti do určitého věku a výšky.

• Děti do 12 let, které mají méně než 150 cm, mohou 
jezdit pouze tehdy, pokud jsou pro děti používány 
vhodné zádržné prostředky. Dodržujte právní 
předpisy, jakož i návod k montáži a obsluze 
výrobce dětské sedačky.

• Dětské sedačky smí být instalovány pouze na 
schválených sedadlech ve směru jízdy. 

• Nikdy neumisťujte dětské sedačky na sedadla, která 
jsou proti  směru jízdy

Příklad: Upevnění dětské sedačky
Obrázek ukazuje příklad sedadel
schválených pro upevnění
dětské sedačky(©).

Upevnění dětských sedaček 
(příklad)
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Bezpečnost

2.2.4 Tažné zařízení
Při použití tažného zařízení  věnujte zvláštní pozornost 
maximálnímu přípustnému zatížení přívěsu, technicky 
přípustnému zatížení a maximální povolené vlečné váhy. 
Maximální přípustné zatížení přívěsu je uvedeno v technickém 
průkazu vozidla, odkaz na přípustné zatížení přívěsu naleznete na 
štítku na tažném zařízení přívěsu. Maximální přípustnou celkovou 
hmotnost naleznete v technickém průkazu vozidla. Tyto hodnoty 
nesmí být překročeny!
Při dodatečné montáži musí být dodrženy montážní pokyny pro 
tažné zařízení.
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VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění!
Při připojování a odpojování přívěsu hrozí 
nebezpečí zranění. Mezi tažným vozidlem a 
přívěsem nesmí být během spojování a rozpojování 
žádné osoby.

2.2.5 Pneumatiky /Výměna kol

� 
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Správný tlak v pneumatikách a dobrý stav pneumatik jsou nezbytné 
pro bezpečnost při řízení. Právní předpisy upravují minimální 
přípustnou hloubku vzorku pneumatiky, správný tlak v pneumatikách 
naleznete v návodu k obsluze základního vozidla a případně výrobce 
podvozku.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí nehody!
Příliš nízký tlak v pneumatikách nebo opotřebované 
pneumatiky zhorší jízdní vlastnosti a chování při 
brzdění obytného vozu. Špatný tlak v pneumatikách 
snižuje kilometrový výkon pneumatik. Vezměte 
prosím na vědomí následující poznámky:
• Zkontrolujte tlak a stav pneumatik při každém 

tankování.
• Vadné nebo opotřebované pneumatiky ihned 

vyměňte.
• Pneumatiky nesmí být starší než 6 let, protože 

materiál se stává křehkým, i když není pneumatika 
používána (rezervní kolo).
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Výměna kol

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění a nehody!
Při výměně kola hrozí nebezpečí zranění a nesprávně 
namontovaná kola mohou způsobit vážné nehody. 
Vezměte prosím na vědomí následující pokyny:

• Dodržujte podrobné pokyny pro výměnu kola v 
návodu k obsluze základního vozidla a výrobce 
podvozku. V případě potřeby se obraťte na 
odborný servis, pokud nemáte zkušenosti s 
výměnou kol.

• Obytný vůz zaparkujte dle předpisů na rovném 
povrchu. Vypněte motor, zařaďte první rychlostní 
stupeň a zatáhněte parkovací brzdu.

• Oblékněte  si výstražnou vestu a nastavte výstražný 
trojúhelník 

• Zajistěte obytný vůz klíny proti odvalení.
• Před výměnou kola odpojte přívěsy.
• Nikdy nezvedejte obytný vůz s podpěrami.
• Nikdy nezvedejte obytný vůz za nástavbu, zejména 

za  podvozek.
• Zvedání vozidla smí být prováděno pouze na 

povolených místech k zvedání za rám vozidla.
• Používejte pouze zvedák s dostatečnou nosností 

pro zvedání.

[I] 

Bezpečnost

Před výměnou kola zkontrolujte velikost ráfku a 
pneumatiky, životnost pneumatiky a rychlostní 
index nové pneumatiky. Používejte pouze 
rozměry ráfku a pneumatiky uvedené v 
technickém průkazu vozidla.

• Nikdy nestůjte pod zvednutým obytným vozem  a 
nikdy nespouštějte motor při zvednutém obytném 
voze.

• Po výměně kola zkontrolujte v nejbližší době tlak v 
pneumatikách a nechte matice kola dotáhnout v 
odborném servisu nejpozději po 50 km!

POKYN:
Na některých modelech a v obchodě s vozidly je k 
dispozici speciální sada pro opravu defektu pneumatik. 
S touto opravnou sadou může být poškozená 
pneumatika rychle a snadno přístupná pro nouzový 
přejezd do nejbližšího  odborného  servisu. Dodržujte 
přiložený návod k použití a bezpečnostní pokyny!
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Bezpečnost

2.2.6 Brzdy 

Brzdový systému je  součástí všeobecného povolení k 
provozu. Pokud vyměníte součásti brzdového systému, 
platnost provozního povolení vyprší. Změny jsou možné 
pouze s povolením  výrobce. Dodržujte návod k obsluze 
základního vozidla

[I] 
2.2.7 

VAROVÁNÍ! nebezpečí nehody!
Vadné brzdy mohou vést k vážným nehodám. 
Dodržujte následující pokyny:
• Nikdy neopravujte součásti brzdového systému. 
• Opravy brzdového systému smí provádět pouze 

autorizovaný odborný servis!
• Používejte pouze brzdové kapaliny schválené 

výrobcem základního vozidla.
• Po delším odstavení (přibližně 10 měsíců) nechte 

brzdový systém zkontrolovat  v autorizovaném 
servisu.

POKYN:

Pro první registraci od 01.01.2001 je ABS povinná pro
obytné vozy s max. povolenou hmotností přes 3,5 t.

Náklad 

Při nakládání Vašeho obytného vozu se ujistěte, že jste uložili 
těžké předměty co nejblíže podlaze vozidla. Lehčí části můžete 
uložit do horních skříní. Dosáhnete tak nízké polohy těžiště 
vozidla, což má příznivý vliv na jízdní vlastnosti. Dbejte na 
správné zatížení obou náprav.
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VAROVÁNÍ  Nebezpečí nehody!
Nadměrné nebo nerovnoměrné zatížení sníží jízdní 
vlastnosti a brzdný výkon obytného vozu. Vezměte 
prosím na vědomí následující pokyny:

• Při nakládání obytného vozu  dbejte na to, abyste 
nepřekročili přípustnou celkovou hmotnost a 
přípustné zatížení náprav.

• Rozdělte náklad rovnoměrně po celém obytném 
voze. Vyhněte se jednostrannému zatížení.

• Těžké a hranaté části užitečného nákladu umístěte 
co nejvíce dolů.

• Před jízdou uložte a zajistěte závěsné stolky.
• Všechny části užitečného nákladu skladujte tak, 

aby při jízdě nemohly sklouznout.
• Neskladujte těžké předměty ve skříních, které se 

otevírají ve směru jízdy.
•

•

Zajistěte všechny volné předměty v nástavbě a 
před jízdou zavřete všechny dveře a skříně. 
Těžké předměty ukládejte pouze do skříněk, 
které lze otevřít proti směru jízdy.

• Zajistěte dveře chladničky a posuvné dveře a 
sprchové dveře, pokud jsou k dispozici.
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Stanovení maximálního zatížení dle technického 
průkazu
Maximální užitečné zatížení se vypočítá z pohotovostní 
hmotnosti a přípustné celkové hmotnosti. Tyto hodnoty 
naleznete v technickém průkaze vozidla:

přípustná celková hmotnost  - pohotovostní hmotnost
(technický průkaz  vozidla) = maximální užitečné zatížení

Pohotovostní hmotnost se skládá z:
vozidla se standardním vybavením
řidiče (75 kg)
plné palivové nádrže

Stanovení maximálního zatížení dle navážené pohotovostní 
hmotnosti  
Přesná pohotovostní hmotnost Vašeho vozidla s možnými 
speciálními požadavky a bez rozptylových tolerancí vozidel může 
být určena pouze vážením vozidla. Na tomto základě můžete určit 
užitečné zatížení, osoby, množství náplní, jízdní kola a dalších náčiní 
pro Vaše speciální vybavení:
celková hmotnost snížená o naváženou pohotovostní  hmotnost = 
maximální užitečné zatížení
Rozdíl mezi váženou pohotovostní  hmotností a přípustnou celkovou 
hmotností je tedy pro užitečné zatížení a osoby volný. V záruční 
knížce je nalepena vážní karta s pohotovostní  hmotností vozidla v 
dodaném stavu EURA MOBIL. Záruční list Fiat Vám bude zaslán po 
odeslání kopie registrační karty vozidla společnosti EURA MOBIL.

Bezpečnost

2.2.8 Povinná výbava 
Povinná výbava v Německu je:

Lékárnička
Výstražný trojúhelník
Výstražná vesta
Výstražná světla  (přes 3,5 t max. povolené hmotnosti) 
Podložné klíny (přes 3,5 t max. povolené hmotnosti)

Pro plné využití Vašeho obytného vozu budete 
potřebovat ,dle potřeby :

dvě plné (11-kg nebo 5-kg)-plynové lahve
napájecí kabel 230 V s modrou zástrčkou CEE (2 
kabely u instalovaného ohřevu teplé vody Alde
Prodlužovací kabel (kabelový buben)

2.2.9 Nastavení sklonu světlometů
Dopravní řád vyžaduje správné vyrovnání dálkových světel, aby 
bylo dosaženo  optimálních podmínek viditelnosti pro  sebe a pro  
ostatní. Za tímto účelem musí být osvětlení přizpůsobeno stavu 
zatížení vozidla. Nastavení sklonu světlometů je popsáno v návodu 
k obsluze základního vozidla.

CZ23



� 
EUnA moe11 Bezpečnost

2.2.1 o Právní ustanovení
Následující  tabulka uvádí výňatky z právních předpisů pro obytné automobily ve Spolkové republice Německo. Poskytnuté informace jsou 
bez záruky.Před zahájením cesty se prosím informujte o aktuálně platných zákonech a předpisech, zejména před pobytem mimo 
Německo.

Ustanovení/Předpisy
(Německo)

Povolená celková hmotnost obytného vozu
(viz. technický průkaz)

do 2,8 t přes 2,8 t do 3,5 t přes 3,5 t do 7,5 t

Maximální povolená rychlost 
• v obci 50 km/h 50 km/h 50 km/h 
• mimo obec 100 kmhl 100 km/h 100 km/h 

100 km/h • na dálnici
Zákaz předjíždění pro vozy přes  3,5 t

doporučená rychlost 130 km/h
netýká se 

doporučená rychlost 130 km/h
netýká se platí 

Zákaz přepravy pro vozidla  nad 3,5 t netká se netýká se platí 

Parkování na chodníku 
Parkování a odstavení vozidel na veřejnosti

Stojící vozidlo při setmění

• v obci
• mimo obec

netýká se 

Parkování povoleno dodatečným značením 
V zásadě povoleno, pokud není 
omezeno dopravními značkami.

event. parkovací světla
vždy vlastní zdroj světla (parkovací světlo) 

netýká se 

Parkování nedovoleno
V zásadě povoleno, pokud není 
omezeno dopravními značkami. Ne 
na chodnících a parkovištích

event. parkovací světla
iždy vlastní zdroj světla (parkovací světlo)

Značka platí, pokud má vpředu jedoucí vůz 
také přes 3,5 t max.povolené váhy 

Parkování nedovoleno
V zásadě povoleno, pokud není 
omezeno dopravními značkami. Ne 
na chodnících a parkovištích

vlastní svet. zdroj nebo varovná tabule  
vlastní zdroj světla (park. světlo)

Povinná výbava
Lékarnička Lékarnička Lékarnička
Varovný trojúhelník 

Varovný trojúhelník 
Podložný klín

Varovný trojúhelník 
Varovná světla
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2.3 

2.3.1 

Bezpečnost provozu
Elektrické zařízení
VAROVÁNÍ! Elektrický proud! 
Pokud se dotknete vodivých částí, hrozí nebezpečí 
ohrožení života. Vadný elektrický systém může 
způsobit, že se díly stanou vodivými  a mohou 
způsobit požár. Dodržujte návod k obsluze ovládacího 
panelu a distribučního modulu, jakož i následující 
pokyny:

• Ujistěte se, že připojený napájecí zdroj odpovídá 
technickým údajům elektrického systému.

• Používejte pouze neporušené propojovací kabely 
s max. délkou  25 m pro připojení elektrického 
systému k síti. Kabelové bubny vždy zcela 
odvíjejte, jinak se mohou přehřát.

• Práce na elektrickém systému smí provádět pouze 
autorizovaný odborný servis.

• Elektrický systém nechte pravidelně kontrolovat v 
autorizovaném servisu.

• Před zahájením prací na elektrickém systému 
vypněte všechna zařízení a kontrolky, odpojte 
externí síťové napětí 230 V a odpojte baterii 
nástavby.

• Pravidelně kontrolujte funkci RCCB v jističi.
• • Nikdy nezapínejte polohu „ON“ při manipulaci s 

jističem.

Bezpečnost

1A 

2.3.2 

• Vadné pojistky vyměňujte pouze tehdy, pokud byla 
odstraněna příčina poruchy. Používejte pouze 
originální pojistky, které splňují stanovené 
hodnoty. Nikdy neopravujte ani nepřemosťujte 
žádné pojistky!

• Na elektrickém zařízení používejte pouze 
neporušené elektrické spotřebiče a nepřekračujte 
maximální hodnotu. přípustný výkon elektrického 
systému.

Plynové zařízení a topení
Plynový systém ve Vašem obytném voze byl certifikována podle 
TRF (Technická pravidla pro LPG zařízení  ve vozidlech,
DIN EN 1949). Správná instalace plynového systému je stvrzena 
certifikátem o zkoušce plynu. Platnost tohoto certifikátu o 
zkoušce plynu vyprší, pokud jsou po dodávce Vašeho obytného 
vozu provedeny změny v plynovém systému. Kontrolní štítek je 
umístěn vedle zadní poznávací značky.
Zákon vyžaduje, aby každé dva roky provedl zkušený specialista 
zkoušku plynového systému. Tato zkouška musí být ověřena a 
předložena ke kontrole vozidla podle § 29 StVZO (TÜV).
Vždy se řiďte instrukcemi pro používání vestavěného topení. 
Návod k použití vestavěného topení musí být vždy v obytném 
voze k dispozici. 
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Bezpečnost

Plynový systém je určen pro provoz s butanovým plynem, 
propanovým plynem nebo směsí obou plynů. Propan může být 
použit při teplotách nad -42 ° C. Butanový plyn lze použít pouze 
při teplotách nad 0 ° C.
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VAROVÁNÍ! Nebezpečí při používání plynu!
Při manipulaci s plynem hrozí nebezpečí požáru, 
výbuchu a udušení. Vezměte prosím na vědomí:
• Regulátor tlaku plynu je trvale nastaven na 30 

mbar. Nikdy nepřipojujte spotřebiče plynu, které 
nejsou určeny pro tento tlak. 

• Regulátor tlaku plynu připojujte vždy přímo na
ventil plynové láhve a vždy pouze ručně(levý 
závit).Nepoužívejte nářadí.

• Změny nebo opravy na plynovém systému nechte 
provést pouze kvalifikované odborníky.

• Po delším odstavení (> 1 měsíc) nechte plynový 
systém a topení zkontrolovat v autorizovaném servisu.

• V případě podezření na závady v plynovém systému 
(silný zápach plynu, vysoká spotřeba plynu) ihned 
odstavte celý plynový systém z provozu.
Důkladně vyvětrejte obytný vůz  a nechte plynový 
systém zkontrolovat v odborném servisu a v případě 
potřeby opravit.

• Pokud cítíte plyn, nepoužívejte žádné elektrické 
spínače, zástrčky nebo  systémy. Vyhněte se 
otevřenému ohni a kouření z důvodu  nebezpečí 
výbuchu!

• Dbejte na to, aby  nucené větrání střešních ventilátorů 
a otvorů přívodního vzduchu bylo vždy otevřené a 
volné.
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Plynové láhve skladujte pouze v prostoru pro plynové 
láhve, ne v nástavbě! V prostoru pro plynové láhve je 
prostor pro dvě plynové láhve o hmotnosti 11 kg nebo 5 
kg. Vždy zavřete prostor pro plynové láhve.

• Plynové láhve vždy umístěte vzpřímeně do držáků 
do prostoru pro plynové láhve. Láhve v prostoru pro 
plynové láhve zajistěte proti převrácení.

• Prostor pro plynové láhve má nucené větrání, nikdy 
ho nezakrývejte  ani nezastavujte. Prostor pro 
plynové lahve nepoužívejte jako úložný prostor.

• Uzavřete ventil plynové láhve, pokud nepoužíváte
žádný plynový spotřebič. Provoz plynového systému 
za jízdy je povolen pouze v plynovém systému 
Secumotion.

• Před tankováním a před vjezdem do  garáží, 
parkovacích domů nebo trajektů zcela vypněte 
plynový systém.

• Nikdy nedovolte, aby plyn unikl nespálený
• Před spuštěním hořáku otevřete alespoň jedno střešní 

okno nebo vikýř.
• Nepoužívejte plynový sporák k vytápění. 
• Rychloupínací ventily otevírejte pouze při používání 

spotřebičů plynu. Po každém použití uzavřete 
rychloupínací ventily.

• Pravidelně kontrolujte ochranu zapalování 
plynových spotřebičů. Pokud zhasne plamen, musí 
zapalovací pojistka po asi jedné minutě slyšitelně 
(cvaknutí) přerušit přívod plynu.

• Pravidelně kontrolujte připojovací hadici na plynové 
lahvi, zda neobsahuje trhliny a porézní oblasti. 
Dodržujte datum expirace! Přerušenou připojovací 
hadici nechte  vyměnit v odborném servisu.
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•

•

Před výměnou plynové láhve zavřete ventil plynové 
láhve.
S ventilem plynové láhve manipulujte pouze ručně. 
Nepoužívejte žádné nářadí!

• Uvnitř ležící nástavce připojovacích zařízení  smějí 
provozovány pouze pro k tomu určené zařízení.

• Nepoužívejte plynová zařízení mimo vozidlo, když 
jsou připojena k vnitřnímu připojovacímu zařízení.

• Ujistěte se, že spaliny mohou  vždy bez překážek 
odcházet  a že neexistují  překážky, zejména  sníh.

POZOR! Nebezpečí poškození mrazem! 
Vypouštěcí trysky  elektrického bezpečnostního-/
vypouštěcího ventilu vždy udržujte volné bez nečistot 
sněhu, ledu, listí, atd.!

2.3.3 

& 

a

� 

Bezpečnost

WC-zařízení

VAROVÁNÍ! Nebezpečí poškození zdraví!
V toaletním systému se používají zdraví škodlivé látky. 
Dodržujte pokyny výrobce.

POZOR! Nebezpečí poškození mrazem! 

Pokud není obytný vůz během mrazu vytápěn, může na 
toaletě dojít ke škodám způsobeným  mrazem.Pokud 
hrozí nebezpečí mrazu, vyprázdněte všechny nádoby, 
hadice a potrubí. 

Nádrž na odpadní vodu vyprázdňujte pouze na
stanovištích určených k tomuto účelu.
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Bezpečnost

2.3.4 
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Systém čerstvé-/odpadní vody
VAROVÁNÍ Nebezpečí infekce!
Ve sladkovodním systému se mohou množit 
škodlivé bakterie.

Před každým použitím opatrně dezinfikujte 
systém zásobování vody. Používejte pouze 
vhodné dezinfekční prostředky od 
specializovaných prodejců. Postupujte podle 
návodu k použití.
Nádrž na čerstvou vodu pravidelně dezinfikujte 
speciálními dezinfekčními prostředky, které 
získáte od specializovaných prodejců. Dodržujte 
prosím pokyny k použití.
Nepoužívejte vodu z nádrže na čerstvou vodu k 
pití nebo přípravě jídla nebo pití. 

POZOR! Nebezpečí poškození mrazem!
Pokud není obytný vůz  během mrazu vytápěn, může 
dojít ke škodám způsobeným mrazem v systému 
pitné vody a odpadních vod. Pokud hrozí nebezpečí 
mrazu, vyprázdněte všechny nádoby, hadice a vedení.

Odpadní vodu zlikvidujte pouze na určených místech 
likvidace. Pokud není k dispozici žádná likvidační 
stanice, sbírejte odpadní vodu a zlikvidujte ji v souladu s 
předpisy.

� 
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3 Technická data
Následující tabulka ukazuje výběr nejdůležitějších technických údajů. Kompletní seznam naleznete v brožuře EURA MOBIL "Vybavení 
a technické údaje".

Obytný vůz

max. povolená celková hmotnost

max. povolené zatížení os

lntegra Une 

viz. technický průkaz

viz. technický průkaz 

lntegra Une LS  

viz. technický průkaz

viz. technický průkaz 

Obutí vozu

Vnější rozměry

viz. technický průkaz 

viz. technický průkaz 

viz. technický průkaz

viz. technický průkaz

4 4 Počet sedadel 

Nádrž na čerstvou vodu 1501 1501 

Vodní čerpadlo ca. 7 I/min ca. 7I/min 

Odpadní nádrž 1001 1001 

Kontrolní panel NE 222 NE 222 

Baterie nástavby 1 X 80 Ah, 1 x 80 Ah, 

Gelová baterie Gelová baterie 

Zásuvky 230 V 2 5 

Zásuvky  12 V 1 3 

CZ29
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Další technické údaje naleznete v těchto dokumentech: 

Komponenty Technická data k nalezení v..... 

Základní vozidlo . Návod k obsluze základního vozidla 

Elektrické zařízení . Návod k obsluze-ovládací panel a distribuční modul 

Plynové zařízení /Topení . 

. 

. 

. 

Návod k montáži a obsluze regulátor LPG

Návod k použití tak jako  záruční a informační list pro vytápění kotlem

Dokumentace plynového zařízení 

Návod k obsluze topení

Vestavěné zařízení . 

. 

Toaleta . 

Instalace-použ íván í-údržba vařič 

Návod k obsluze /instalační příručka-absorbční lednička

Návod k obsluze chemická toaleta

Systém čerstvé vody . Návod k instalaci čerpadlo na čerstvou vodu
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3.1 Identifikační číslo vozu
Základní vozidlo Vašeho obytného vozu má identifikační číslo 
vozidla (VIN). Toto číslo uvádějte vždy při požadavku na záruku a 
náhradní díly. Identifikační číslo vozidla naleznete na pravé straně 
vedle sedadla  spolujezdce za krytem v prostoru pro nohy, na 
podběhu zevnitř vpravo.

1 . Sedadlo spolujezdce posuňte
     dozadu.

2. Pomocí rukojeti (2) opatrně
vytáhněte kryt (1) ze suchých
zipů.

Kryt v prostoru pro nohy

3.2 Nástavba-typový štítek
Štítek nástavby výrobce obytného vozu EURA MOBIL  je připevněna 
ke dveřím nástavby. Poskytuje informaci o výrobci nástavby a typu 
nástavby. U vozidel s EG-schválením typu jsou uvedeny  doplňující 
údaje, jako je identifikační číslo vozidla  a maximální povolená 
celková hmotnost  vozidla a zatížení náprav.
Štítek nástavby nesmí být odstraněn. Slouží k identifikaci vozu a 
dokumentuje  společně s podklady vozidla držitele.

Technická data

--GmbH 
813"2007/�·1•1•· 

Jméno výrobce nástavby
Typové označení výrobní řady 
výrobce nástavby S1Ufe2 

ZFA2S000002B5H98 

4400kg 
8150kg 

1- 2100 kg 
2- 2500kg 
3- kll 

Typ 131 FCM8FBCC PRS 720 OB 

3   Klíčový kód výrobce nástavby 
4    Označení modelu  výrobce

nástavby
5   Číslo ES schválení pro vůz

Typový štítek nástavby 

6   Stupeň výstavby základního vozu
7   Číslo podvozku základního vozidla
8 max. povolená celková váha
9    max. povolená celková  vlečná hmotnost
10 max. přípustné zatížení přední nápravy
11 max. přípustné zatížení  zadní nápravy
12 max. povolené zatížení os druhé zadní nápravy u vozidel s 

tandemovou nápravou
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Obytný vůz pohled z venku

4 Vnější pohled obytný vůz
4.1 lntegra Line 

Vnější pohled strana řidiče

1    Dveře řidiče

2    Palivová nádrž
3    230 Volt-Připojení
4    Nádrž na čerstvou vodu

5 Kazetová toaleta

6 Prostor pro plynové láhve (v závislosti na modelu na pravé
straně vozidla)

32 CZ
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Vnější pohled strana spolujezdce

Odkládací přihrádka

2    Větrání/Odvětrávání  ledničky (dle modelu pouze větrání) 
3     Dveře nástavby s venkovním osvětlením
4  Odtah topení
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4.2 lntegra Line LS 

Vnější pohled ze strany řidiče

Dveře řidiče
2    Palivová nádrž
3    230 Volt-Připojení
4    Úložný prostor s ovládáním  nádrže na čerstvou vodu
5     Nádrž na čerstvou vodu
6     Přihrádka na plynové lahve  dle modelu na pravé straně vozu 
7     Úložný prostor

Obytný vůz pohled z venku

Vnější pohled ze strany spolujezdce

Úložný prostor
2 Kazetová toaleta
3   Větrání/odvětrávání  ledničky (dle modelu pouze větrání) 
4    Dveře nástavby s venkovním osvětlením
5     Úložný prostor
6 Odtah topení
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Jízda

5 Jízda

Při jízdě dodržujte dopravní předpisy nebo místní právní předpisy. 
Předvídejte a jeďte opatrně. Váš obytný vůz je větší a těžší než 
normální osobní vůz. Nejprve si zvyknete na jízdní vlastnosti, než 
vyjedete na dovolenou. 
Řízení Vašeho obytného vozu je popsáno v návodu k obsluze 
základního vozidla. V obytném voze  vždy vozte návod k obsluze 
základního vozidla. Dodržujte také provozní pokyny výrobce 
podvozku a pokyny uvedené v kapitole "Bezpečnost"!

5.1  Seznam před jízdou
Před odjezdem si projděte následující kontrolní seznam:

Fungují signalizační a osvětlovací zařízení, řízení a brzdy?
Zkontrolujte stav provozních kapalin (chladicí kapalina, motorový 
olej, brzdová kapalina, voda do ostřikovačů čelního skla) a v 
případě potřeby je doplňte, viz. návod k obsluze základního 
vozidla.
Je střecha obytného vozu bez listí, sněhu a ledu?

u Jsou všechny podpěry zataženy a odstraněny všechny 
podložné klíny a přídavné podpěry?

Jsou plynové láhve zajištěny??
Jsou ventily plynových lahví a rychloupínací ventily uzavřeny??
Je bezpečnostní / vypouštěcí ventil topení uzavřen?
Je ventil k k vypouštění odpadní vody uzavřen?
Je užitný náklad (zavazadla) řádně uložen a zajištěn?
Jsou všechny dveře a servisní klapky nástavby pevně zajištěny a 
uzamčeny?

34 CZ
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Jsou všechna okna a střešní ventilátory nástavby  (bez noční 
polohy) uzavřeny?
Je zvedací naklápěcí střecha zavřená??
Jsou zajištěny žaluzie??
Je sklopná postel plně zvednutá a zamčená?
Je markýza (pokud je k dispozici) zcela zasunuta?
Jsou všechny části obytného vybavení zajištěny?
Je závěsný  stůl (je-li k dispozici) uložen a zajištěn?

Jsou krycí desky varné desky a dřezu sklopené dolů?

Je chladnička přepnuta na 12 V systém a dveře chladničky jsou 
zajištěny?
Jsou všechny volné předměty v nástavbě  uloženy a zajištěny ?
Jsou všechny dveře a skříně v nástavbě  uzavřeny ?
Jsou sprchové dveře zajištěny ?
Jsou těžké předměty uloženy pouze ve skříních, jejichž dveře lze 
otevřít proti směru jízdy?
Je stupínek (pokud je k dispozici) zasunut?
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5.2 Seznam před dovolenou

Následující seznam Vám pomůže připravit dovolenou:

Máte všechny potřebné dokumenty pro provoz obytného vozu  na 
palubě?
Máte všechny potřebné cestovní doklady? 
Jste obeznámeni s předpisy v místě Vaší dovolené?

Je tlak a stav pneumatik v pořádku?
Máte správné pneumatiky pro očekávané počasí?
Jsou baterie dostatečně nabité?
Je nádrž na čerstvou vodu naplněna?
Fungují všechna vestavěná zařízení?

Topení?
Vařič?
Lednice?
Vodní čerpadlo? 
Další přístroje? 

Je lednička předchlazená? 

Jsou nástroje pro výměnu kol, náhradní žárovky a pojistky na 
palubě? 
Při plánování zavazadel jste zohlednili přípustnou celkovou 
hmotnost a zatížení náprav?

Jízda

5.3 Kontrola provozních kapalin
5.3.1 Plnění chladící kapaliny

POZOR! Nebezpečí popálení v důsledku stříkající 
chladicí vody!
Nechte motor vychladnout na okolní teplotu. Víčko 
opatrně a pomalu otevřete. Dodržujte upozornění 
uvedená v návodu k obsluze základního vozidla!

1. Otevřte kapotu.
2. Pro snazší plnění chladicí 

kapaliny odstraňte zátku 
revizního otvoru.

3. Nádobku (2) opatrně
otevřete a hladinu chladicí

kapaliny doplňte na značku 
„MAX“. Dodržujte pokyny

uvedené v návodu k 
obsluze základního 
vozidla!

Odstranění zátky

Uzávěr vyrovnávací nádrže
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Jízda

5.3.2 Plnění systému ostřikování čelního skla 

1. Otevřete kapotu.
2. Otevřete zátku (1) a naplňte 

vhodným čistícím 
prostředkem. Dodržujte 
pokyny uvedené v návodu k 
obsluze základního vozidla!

Otevření zátky

5.3.3 Kontrola  hladiny brzdové kapaliny 

1. Otevřete kapotu.
2. Zkontrolujte hladinu v 

nádržce brzdové kapaliny 
(1). Pokud je hladina
"minimální" a méně, 
obraťte se na odborný 
servis a nechte brzdový 
systém zkontrolovat z 
hlediska opotřebení a 
netěsností.

Dodržujte pokyny uvedené v 
návodu k obsluze základního 
vozidla!
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5.4 Světlomety
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5.4.1 Výměna žárovek světlometů 

Hlavní světlomet je určen pro 
potkávací a dálková světla (1) 
s žárovkou typu H7, 12V, 
55W.
1 . Otevřete kapotu. .
2. Vypněte světlo a nechte je

vychladnout

3. Chcete-li vyměnit žárovku , 
odpojte zástrčku a otevřete 
zadní bajonetový zámek (1) 
otočením. Vyměňte žárovku.

4. Při výměně žárovky 
vytáhněte objímku žárovky 
(šipka). 

5. Vyměňte žárovku

Světlomet

Zadní postranní světlomet
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5.4.2 Výměna žárovky blinkrů
Hlavní světlomety jsou 
vybaveny blinkrem (1), každý s 
žárovkou typu 12V, 21W. Je 
důležité se ujistit, že náhradní 
žárovka je chromovaná nebo 
žlutá. Je třeba zajistit, aby 
žárovka produkovala žluté
světlo.

1. Otevřete kapotu

2. Chcete-li vyměnit  žárovku 
blinkru, odpojte zástrčku, 
uvolněte příchytku (2), 
sklopte ji a sejměte zadní 
kryt (1). Vyměňte žárovku

Světlomet

Zadní postranní blinkry

Jízda

5.4.3 Světla pro denní svícení LED (jen Ambientepaket)

U vozidel s volitelně dostupným 
Ambientepaketem jsou světla 
pro denní svícení integrována 
do hlavních světlometů jako 
LED světelné pásy (1). Výměna 
vadných LED diod řidičem není 
možná.

Světlomet

5.5 Přídavná světla v předním nárazníku

Přídavná světla (1) jsou 
integrována v předním 
nárazníku. Ve standardním 
vybavení se používají pro 
navigační a denní svícení. U 
vozidel s volitelným 
ambientepaketem jsou 
prostřednictvím přídavných 
světel v předním nárazníku 
realizována mlhová světla a 
blinkry.

Přídavná světla
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Jízda

Pro výměnu žárovek musí být řízení otočeno na doraz, aby 
byla přístupná příslušná přístupová klapka, která se nachází v 
opláštění

1. Vypněte světlo a nechte ho 
vychladnout.

2. Vyšroubujte šroub (1).
3. Odstraňte kryt (2).
4. Vyjměte konektor 

mlhových světel.
5. Vyjměte mlhovku. 
6. Vyměňte světelné medium
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5.6 Odtažení vozidla

POZOR! Nebezpečí nehody!
Nedbalé tažení vozidla a nedodržování 
výstražných pokynů může vést k vážným 
nehodám, viz návod k obsluze základního vozidla

Za předním nárazníkem je 
namontován závit pro  tažný 
hák.

Při montáži dbejte na správné 
1. Opatrně sejměte kryt (1) 
usazení všech těsnění. 

 
směrem dopředu.

2. Uložte kryt (1) do vozidla.
3. Vyjměte tažné oko ze sady 

nářadí a zcela jej 
zašroubujte do závitu (1) a 
utáhněte.

Dodržujte pokyny a varování 
uvedené v návodu k obsluze 
základního vozidla!
Řiďte se pokyny pro tažení, 
zejména u vozidel s 
automatickou převodovkou.

• '
Kryt nárazníku

Závitové oko 
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5.7 Výměna kol

Postup výměny kola je závislý na modelu základního vozidla. 
Postupujte podle popisu v návodu k obsluze základního vozidla a 
výrobce podvozku.

VAROVÁNÍ Nebezpečí zranění a nehody!
Při výměně kola hrozí nebezpečí zranění. Nesprávně 
namontovaná  kola mohou způsobit vážné nehody. 
Dodržujte návod k obsluze základního vozidla a výrobce 
podvozku, jakož i poznámky v kapitole "Bezpečnost"!

5.8 Dodatečné ovládací prvky kabiny řidiče

5.8.1 Otevření kapoty

VAROVÁNÍ Nebezpečí zranění-rozdrcení
Před otevřením kapoty vypněte ostřikovače čelního 
skla a zapalování! 

1. Pro otevření kapoty použijte
páku (1).

Páka otevření kapoty

2. Zatlačte páku (šipka) zámku
kapoty na stranu a opatrně 
otevřete kapotu zcela
nahoru.

Jízda

Zámek kapoty u ramene stěrače

VAROVÁNÍ! Nebezpečí poranění drcením!
Ujistěte se, že je kapoty správně zajištěna proti pádu 
pomocí pojistky! 

3. Při zavírání kapoty dbejte na 
to, aby byly obě háky 
upevněné na boku kapoty 
zcela  zasunuty a aby kapota 
byla v jedné rovině se 
světlomety (šipka).

Uzamčení kapoty 

POZOR nebezpečí nehody! 
Před zahájením jízdy zkontrolujte, zda je kapota 
správně zajištěna.
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Jízda

5.8.2 Nastavení vnějšího zrcátka

Otočením knoflíku (1) do levé 
nebo pravé polohy se aktivuje 
příslušné nastavení vnějšího 
zpětného zrcátka. Stisknutím 
joysticku se příslušné 
zrcadlové sklo pohybuje v 
požadovaném směru.

Nastavení vnějšího zrcátka

5.8.3 Elektrické ovládání okna na dveřích řidiče

Krátkým stisknutím ovládacího 
tlačítka otevřete a zavřete boční 
okno požadovaným směrem. 
Další krátký stisk spínače 
zastaví pohyb okénka.
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5.8.4 Posuvné okno na straně spolujezdce

Otevření:
Pro otevření okna vytáhněte 
svorku 1 a stiskněte tlačítko 2. 
Sklo se nechá posunout.
Zavření:
Zavřete okno zaklapnutím kliky 
okna do výčnělku rámu. 
Ujistěte se, že je klip 1 vložen v 
zavřené poloze okna tak  aby 
bylo  okno zajisštěno. Zamykání posuvného okna

5.8.5 Ochrana před vhledy do kabiny řidiče

VAROVÁNÍ! Nebezpečí nehody!
Před jízdou musí být žaluzie  čelního skla  zcela 
otevřeny a zajištěny proti neúmyslnému pohybu.
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Kabina řidiče může být 
chráněna před nežádoucími 
pohledy, slunečním zářením a 
chladem pomocí stínidel (1 + 2) 
namontovaných na bočních 
oknech a na čelním skle. K tomu 
otevřete příslušné tlačítka.

Stínidla kabina řidiče

5.8.6 Žaluzie přední sklo elektrické
Vozidlo je volitelně vybaveno elektrickou žaluzií na čelním skle, která 
může být mírně snížena při jízdě jako sluneční clona a zcela snížena 
při parkování jako ochranný štít proti nežádoucím pohledům.

[I] 
 

POKYN:
Žaluzie lze ovládat pomocí vypínačů v nástavbě a na 
dveřích řidiče. Po zapnutí zapalování se měnič automaticky 
zapne a jsou funkční pouze spínače instalované v 
přístrojové desce. Při vypnutém zapalování a zapnutém 
měniči jsou funkční pouze spínače nad dveřmi nástavby.

Vedle  dveří řidiče je 
namontována spínací jednotka 
(1) pro zvedání a spouštění
žaluzií.  Spínací jednotka je 
aktivní pouze při zapnutém 
zapalování.

Kromě toho, je další spínací 
jednotka (2) pro žaluzie 
namontovaná nad dveřmi 
nástavby. Pro aktivaci spínače 
musí být vypnuto zapalování a 
musí být zapnut spínač (1) pro 
měnič. 

Jízda

Vypínač žaluzie dveře řidiče

Vypínač žaluzie dveře nástavby

POZOR ! Nebezpečí nehody!
Před zahájením jízdy se ujistěte, že je žaluzie 
zcela zvednuta a oba aretační kolíčky  zcela 
zasunuty.
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Jízda

Před zahájením cesty vždy 
proveďte následující kroky:

1. Zcela vysuňte žaluzie

2. Obě západky (1) otáčejte 
tak, aby zcela zapadly.

3. Pokud je to nutné, pro 
ochranu před sluncem 
spusťte žaluzii tak, aby 
spočívala na zámku.

Chcete-li během parkování zcela 
sklopit žaluzie postupujte 
následovně:

1. Zcela zvedněte žaluzii.
2. Mírně zatáhněte za obě 

západky (1) a lehce je 
otáčejte, dokud nevyčnívají 
ze základní desky

3. Stáhněte žaluzie.
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5.8.7 Žaluzie čelní sklo elektrické

Vozidlo je volitelně vybaveno 
elektrickými žaluziemi (1) na 
čelním skle, které mohou být také 
spouštěny jako sluneční clona při 
jízdě a částečně sníženy při 
parkování jako ochranný štít proti 
nežádoucím vhledům a zcela 
spuštěné za účelem úplného 
zatemnění. Žaluzie

POZOR! Nebezpečí nehody
Před zahájením jízdy se ujistěte, že jsou žaluzie plně 
zvednuty nebo se nachází. v poloze ."Sluneční 
clona"

[IJ 

rn 

POKYN: 
Žaluzie  lze ovládat pomocí spínačů v nástavbě a 
na dveřích řidiče.

POKYN: 
V případě poruchy se obě uchycovací  lišty 
automaticky přesunou do horní koncové polohy.
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Vedle dveří řidiče je namontována k 
zvedání  (2) spouštění (1) žaluzií 
spínací jednotka. Spínací 
jednotka je aktivní pouze při 
zapnutém zapalování.

Dále je namontována spínací 
jednotka (2) pro žaluzie v 
nástavbě. Pro aktivaci spínací 
jednotky musí být zapalování 
vypnuto a měnič musí být 
zapnutý. Stisknutí tlačítka (1) 
způsobí, že se žaluzie přesune do 
polohy soukromí. Pro zvednutí (3) 
a snížení (2) žaluzií stiskněte 
příslušné tlačítko se šipkou.

Poruchy:

Spínač žaluzie dveře řidiče

Spínací jednotka žaluzie 
v nástavbě

Pokud během provozu dojde k poruše systému, systém se 
automaticky vypne a musí být znovu inicializován. K tomu musíte 
zapnout motor vozidla. Systém pak automaticky inicializuje referenční 
jízdu úchytných lišt a je opět připraven k použití.
Tento postup platí i v případě, kdy se spodní úchytná lišta přesune 
na předmět nebo rušivý prvek a nemůže být dále ovládána pomocí 
obslužných tlačítek.

Nouzové odblokování

V případě výpadku proudu lze 
zatemnění  otevřít ručně. K 
tomu musí být uvolněny  revizní 
výřezy  (šipky) na dřevěném 
obložení, aby motorky mohly
volně fungovat.

1. Stiskněte blokovací tlačítko
(1) v pohonu a držte jej 
stisknuté.

2. Vložte dodanou nouzovou kliku 
do přiložené zásuvky (2) a 
úchytné lišty  zcela vytočte 
nahoru.

3. Důležité:Vytáhněte znovu 
bezpečnostní tlačítko (1) z 
převodovky motoru.

Jízda

Obložení žaluzií

Spínací jednotka žaluzií v
nástavbě

rn 
POKYN:
Pokud je opět zajištěno napájení, systém inicializuje 
referenční jízdu uchycovacích  lišt. Normální  provoz 
pomocí ovládacích  tlačítek je nyní opět možný.

CZ43



Jízda

5.8.8 Nastavení sklonu světlometů
Silniční dopravní řád vyžaduje správné vyrovnání světlometů,  r, 
aby bylo dosaženo optimální viditelnosti pro sebe a ostatní. Za 
tímto účelem musí být osvětlení přizpůsobeno stavu zatížení
vozidla.

Ovládací spínač:

1 Nastavení výšky světlometu
  nahoru

2  Nastavení výšky světlometu
dolů

Ovládací panel vedle volantu

5.8.9 Výměník tepla motoru (volitelné)

Volitelně je k dispozici další 
výměník tepla, který je připojen 
k okruhu chladicí vody motoru. 
Aktivací tlačítka (šipka) se teplo 
motoru používá k ohřevu 
nástavby. Další informace viz 
"Výměníky tepla."
(Volitelné)“.
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K ochraně před hlubokým vybitím baterie vozidla je namontován bočně 
od řadící páky na středové konzoli přepínač (1). 

O = Radio vypnuto

1 = Radio použitelné pouze při
zapnutém zapalování

II= Napájení přes baterii
nástavby, rádio lze použít
i při vypnutém
zapalování (nepřetržitý

        provoz) 
Radiový vypínač proudu

5.8.11 Lišta s přepínači u dveří řidiče

Ovládací spínač:

1 Nastavení vnějšího zrcátka

2 Elektrické žaluzie

Čelní sklo (aktivní pouze
při zapnutém
zapalování) / (volitelné)

3    Vyhřívání zpětných zrcátek

4     Mlhovky přední
5 Odemknutí kapoty Lišta spínačů
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5.8.12 Ovládání předních sedadel
Sedadla řidiče a  spolujezdce Vašeho vozu mohou být nastavena 
různým způsobem, aby bylo možné optimálně sedět.

Ovládací prvky pro

nastavení polohy sezení:
1     Nastavení úhlu opěradla

2    Nastavení opěradla

také pro sklopení
opěradla při použití
sklopného lůžka

Posuňte sedadlo
dopředu a dozadu

2   Nastavení sklonu sedadla

3   Nastavení výšky sedáku

(volitelné)

Ovládací prvky předních sedadel

Ovládací prvky předních sedadel

Jízda

1  Otočení sedadla

Ovládací prvky předního sedadla

VAROVÁNÍ! Nebezpečí nehody! 
• Nastavujte sedadlo řidiče výhradně pokud

vozidlo stojí.
• Před začátkem jízdy se ujistěte, že obě přední 

sedadla jsou  zaaretovány ve směru jízdy.
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Jízda

5.9 Umístění obytného vozu na místo určení
Při výběru vhodného parkovacího místa na dovolené, ale i během 
průběžných přenocování, zvažte následující body:

Podloží parkovacího místa musí být rovné a stabilní.
Ujistěte se, že je k dispozici elektrické připojení, pokud je to možné, přívod 
čerstvé vody a kanalizace.
Dveře nástavby a všechny servisní klapky musí být snadno přístupné.

Po nalezení vhodného parkovacího místa a zaparkování Vašeho 
obytného  postupujte následovně:

Vypněte motor, zařaďte jedničku  a zatáhněte parkovací
brzdu.

Umístěte zakládací  klíny před a za kolo.

Pokud je Váš obytný vůz  vybaven podpěrami vzadu, vytáhněte

je.
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5.10 Obsluha podpěr
VAROVÁNÍ! Nebezpečí rozdrcení
Při vytahování a zasouvání podpěr dbejte na to, aby 
se pod podpěrami nebo v rozsahu otáčení podpěr 
nenacházely žádné osoby!

Normální podpěry

Komfortní podpěry
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5.10.1 Vyjetí podpěr
1. Umístěte na měkký povrch např. dřevěné desky pod podpěru (1), 

aby se zabránilo propadu do země.
2. Vložte kliku (2) na šestihran (3) pod zadní část obytného vozu.
3. Pro vyjetí podpěr  (1) otočte klikou (2) ve směru hodinových 

ručiček, dokud se záď nenazvedne o 2-3 cm.
4. U druhé podpěry postupujte stejně.

5.10.2 Zajetí podpěr

VAROVÁNÍ! Nebezpečí nehody! 
Před přesunem nebo přemístěním obytného vozu 
vždy zcela zasuňte podpěry.

1. Vložte kliku (2) na šestihran (3) pod zadní část obytného vozu.
2. Pro zasunutí podpěry (1) otáčejte klikou (2) proti směru hodinových 

ručiček, až je podpěra (1) zcela zasunuta a klika se nenechá dále 
otáčet.

3. U druhé podpěry postupujte stejně.

Jízda
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6 Bydlen²
V t®to kapitole V§m bude sdŊlena obsluha a funkce vĨbavy. 
Dodrģujte tak® n§vod k obsluze jednotlivĨch pŚ²strojŢ a pokyny 
uveden® v kapitole "Bezpeļnost"!

6.1 Nastupov§n² a vystupov§n²
K nastupov§n² do n§stavby disponuje V§ġ obytnĨ vŢz dveŚmi 
n§stavby. Nenech§vejte obytnĨ vŢz  bez kl²ļe, jinak byste se mohli 
uzamknout, pokud napŚ²klad zapadnou dveŚe n§stavby.

6.1 .1 Nástavbové dveře
Otevření zvenčí
1.

2.

Vloģte kl²ļ do z§mku dveŚ² (1). 
zatlaļte proti dveŚ²m n§stavby a 
otoļte souļasnŊ kl²ļ o cca. 90 
proti smŊru hodinovĨch ruļiļek. 
Z§mek dveŚ² se automaticky 
odemkne. DveŚe n§stavby jsou 
otevŚen®.

3. Otočte klíč zpět do původní
polohy a vyjměte jej.

4. Chcete-li otevřít dveře
nástavby, zatáhněte za otvírač
dveří (2).

Zamknutí zvenčí 
1. Zavřete dveře nástavby
2. Zasuňte klíč do zámku dveří (1) a otočte jím o cca 90 ° ve směru

hodinových ručiček, až se zámek dveří slyšitelně zankne.
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Otevření zevnitř
Uchopte kliku dveří (3) a odjistěte páku (4). Dveře nástavby se
odemknou, i když jsou zamčené.

Uzamčení zevnitř:
Zamkněte  dveře  a posuňte západku (5) dolů.

6.1.2 Dveře nástavby s oknem  (volitelné)

Otevření zvenčí
(doraz dveří vpravo):

1 . Vložte klíč do
zámku dveří (1).

2. Otočte klíčem o 90 °
ve směru hodinových
ručiček. Zámek dveří
se odemkne.

3. Vraťte klíč do původní 
polohy a vyjměte jej.

4. Pro otevření dveří
nástavby zatáhněte za 
otvírač dveří (2).

2 
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Uzavření zvenčí (Zarážka dveří vpravo):

1. Zavřete dveře nástavby.
2. Vložte klíč do zámku dveří (1) a otočte klíčem proti směru 

hodinových ručiček o cca 90 °, až se zámek dveří slyšitelně 
uzamkne.

Otevření zenitř
Vytáhněte otvírač dveří (3) směrem dolů. Dveře obytného 
vozu se odemknou, i když jsou zamčené.

Zamčení zevnitř:

Zavřete dveře nástavby  a posuňte otvírač dveří (3) nahoru 
(červená oblast).

Odemčení zevnitř:
Zavřete dveře nástavby a posuňte otvírač dveří (3) dolů (zelená
oblast).

Žaluzie: 

Pro zatemnění okna posuňte žaluzii(4) nahoru.

Bydlení

6.2 Ovládací prvky a spínače

6.2.1 Nad dveřmi  nástavby
Nad dveřmi nástavby jsou umístěna následující zařízení:

Ovládací prvky nad dveřmi nástavby

Spínač tepelného výměníku (volitelné)

2    Spínač rměniče  Zap/Vyp

3     Obsluha elektrických žaluzií (volitelné)

4 Ovládací panel Truma pro plynové láhve (volitelné)

5 Kontrolní panel
6 Ovládací jednotka topení

rn 
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6.2.2 Bočně od dveří nástavby
Bočně od dveří nástavby se nachází spínač s 
následujícími funkcemi:

Spínač bočně vedle dveří nástavby

Sonda topení
2    Zapínač/Vypínač  venkovní osvětlení dveře
3    Zapínač/Vypínač stropní svítidla
4    Zapínač/VypínačAmbiente osvětlení obývací pokoj 
5   Zapínač/Vypínač Ambiente osvětlení ložnice
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Bočně od dveří koupelny
Bočně od  dveří koupelny  jsou přepínače s následující funkcemi:

Přepínač bočné od dveří koupelny

Zapínač/Vypínač osvětlení sprchy
2    Zapínač/VypínačAmbienteosvětlení ložnice 
3    Zapínač/Vypínač osvětlení koupelna/toaleta
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6.2.4 Nástěnná skříň stmívač Ambiente-osvětlení 
(volitelné)

V horní skříni vlevo je 
namontováno dálkové 
ovládání (šipka). Pomocí 
dálkového ovladače nastavte 
požadovanou intenzitu
osvětlení okolního osvětlení 
(LED-pásky na horních 
skříňkách, nepřímé osvětlení
pod kuchyňskou deskou a 
LED pás za  za hlavovými 
opěrkami ke kuchyni.

J, 1„R.
j 

. ; 

ij�·-
Dálkové ovládání stmívač

Pomocí tlačítek se šipkami nastavíte  sílu osvětlení. Po nastavení jasu 
lze zapnout a vypnout okolní osvětlení s přepínači ve vozidle, 
setrvačnost zůstane zachována (režim paměti).

[I]
POKYN:
Pomocí tlačítka POWER na dálkovém ovladači lze 
vypnout osvětlení. Pokud je osvětlení vypnuto 
dálkovým ovládáním, nelze okolní osvětlení dálkovým 
ovladačem zapnout. V případě potřeby stiskněte 
znovu tlačítko POWER na dálkovém ovladači.

Bydlení

6.3 Okna
Okna Vašeho obytného vozu jsou navržena jako dvojitá okna a jsou 
vyrobena z akrylového skla.

[I] 

POZOR! Nebezpečí poškození!
Okna jsou vyrobena z akrylového skla. Jsou 
citlivé na poškrábání a při nesprávném zacházení 
mohou být křehké a popraskat. Proto:
• umývejte pouze měkkou houbou a vodou,

• nikdy nedrhněte nasucho,  nepoužívejte alkohol, 
čistič skla, lihoviny nebo chemické čisticí 
prostředky,

• Nepoužívejte sprej na odmrazování nebo škrabku 
na led.

POKYN:
Při extrémní vlhkosti může dojít k zamlžení 
mezi tabulemi, které v suchém počasí ustoupí.

Okna mají teleskopické kolejnice s automatickým zamykáním, které je 
drží v poloze, do které jste je otevřeli.
Vždy mějte na paměti, že kyslík uvnitř vozidla je spotřebován lidským 
dýcháním a používáním plotýnek atd.. Proto se ujistěte, že otevírání 
oken nebo světlíků zajišťuje stálou výměnu vzduchu.  Rovněž působí 
proti tvorbě kondenzace. Čas od času vyvětrejte i když Váš obytný 
vůz  nepoužíváte. Navzdory dobrému větrání může v extrémních 
povětrnostních podmínkách na kovových částech dojít ke
kondenzaci.

Před jízdou zavřete všechna okna. Zkontrolujte, zda není vybrána noční
poloha.
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6.3.1 Otevření a zavření okna

POZOR! Nebezpečí poškození!
Nikdy nezavírejte okno násilím  bez uvolnění zámku. 
Nedovolte, aby se okno zavřelo bez doprovázení 
ruky. IV obou případech může dojít k prasknutí okna 
na hliníkové kolejnici.

Otevření a zavření okna

Otevření: 

1. Stiskněte bezpečnostní tlačítko a současně otočte každou 
západku o cca 90 °

2. Okno rovnoměrně zatlačte do požadované polohy směrem 
ven; teleskopické kolejnice se automaticky zapojí.

52 CZ

� 
EURA fflDBIL 

Zavření: 

1. Vyklopte okno nadoraz, teleskopická kolejnice vyskočí.
2. Vraťte okno rovnoměrně rukou zpátky. 
3. Zavřete všechny západky tak, aby zajišťovací západka ležela 

zcela uvnitř.

Noční pozice:

Zavřené okno/Okno v noční pozici

1. Otevřete všechny západky okna.
2. Zavřete západky tak, aby západky zapadly do další možné 

polohy a okno bylo zaaretováno s větrací mezerou.
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6.3.2 Síť proti hmyzu/zatemňovací žaluzie

Okna mají sítě proti hmyzu a zatemňovací žaluzie.

POZOR! Nebezpečí poškození!
Během nastavování nenechávejte roletu spustit a 
skočit  do koncové polohy.

Nastavení žaluzie: 

Síť proti hmyzu - a zatemňovací žaluzie

1. Stiskněte obě šoupátka palcem a ukazováčkem.
2. Pomalu a rovnoměrně přiveďte žaluzie do požadované 

polohy.
3. Držte žaluzii a uvolněte šoupátka. Žaluzie je uzamčena.

6.4 

6.4.1 

[I] 

Vikýř/Střešní okno 

Výklopné střešní okno 

Bydlení

POKYN: 
Potřete výklopné střešní okno každé tři měsíce talkem, 
aby nedošlo k přilepení těsnění a následnému 
poškození.

Střešní kryt lze nastavit pomocí kliky. důsledku toho lze střešní kryt 
zavřít na jedné straně při  větru a dešti z jednoho směru, aby se 
zabránilo vniknutí deště. Síť a zatemňovací žaluzie lze ovládat buď 
jednotlivě nebo společně. K otevření střechy musí být otevřené síť i 
žaluzie. I při zavřené střeš j e zaručeno trvalé větrání, viz dodaná 
dokumentace sklopné střechy.

Nucené větrání 

VAROVÁNÍ Nebezpečí udušení! 
Nikdy nezavírejte otvory nepřetržitého větrání.

Před odjezdem

POZOR! Nebezpečí poškození!
Před zahájením jízdy se ujistěte, že jsou střešní poklopy 
ve vozidle zavřené a zamčené, viz dodaná dokumentace 
ke zvedací střeše.
Před jízdou otevřete sít i žaluzii, abyste zabránili hluku 
a poškození způsobenému větrem.

CZ 53
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Otevření/Zavření: 
Chcete-li otevřít nebo zavřít
výklopnou střechu, vyklopte kliku
(2) a zatáhněte .

Ochrana proti hmyzu/ 
zatemňovací rolo

Sklápěcí střecha je vybavena 
sítí proti hmyzu a zatemňovací 
roletou. K tomu přesuňte
příslušný hliníkový profil (1).

54 CZ

Výklopné střešní okno

6.4.2 Mini-zvedací výklopné střešní  okno
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[I] 
POKYN:

Každé tři měsíce potřete těsnění mastkem , aby nedošlo k

přilepení těsnění a následnému poškození.

Zavřené zvedací výklopné
okno

Otevření zvedacího
výklopného střešního okna:

1. Stiskněte uvolňovací
tlačítko (šipka).

2. V případě potřeby
zatáhněte za lištu.

Otevřené zvedací výklopné okno

Otevřené mini-zvedací výklopné okno
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3. Opatrně umístěte 
zvedací střechu pomocí 
držadla (1) a vodítek 
(šipka) do požadované 
výšky.

4. V případě potřeby 
zatáhněte za držadlo.

Zavření zvedací střechy 

1. Zavřete zvedací střechu a 
zatlačte držadlo  nad 
odblokovacím  tlačítkem 
(šipka).

2. Ujistěte se, že je zvedací a 
střecha správně zavřená.

Nastavení mini zvedací střechy 

Zavření mini zvedací střechy

Bydlení

6.4.3 Střešní okno

IT] 
POKYN:
Každé 3 měsíce potřete střešní okno mastkem, aby 
nedošlo k přilepení těsnění a následnému 
poškození.

Střešní okno

Otevření střešního okna

1. Otevřete síťku proti hmyzu  madlem.
2. Jednou rukou uchopte obě rukojeti a zatlačte zajišťovací páky 

integrované do rukojetí.
3. Opatrně zvedněte střešní kryt okno nahoru.
4. Zavřete síťku proti hmyzu.

Zavření střešního okna :

1. Jednou rukou uchopte obě rukojeti a zatlačte zajišťovací páky 
integrované do rukojetí.

2. Opatrně zatáhněte střešní okno dolů, dokud není zavřené.
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6.5 Úložný prostor

Váš obytný vůz  má spoustu úložného prostoru. Úložné prostory
jsou dosažitelné zvnějšku prostřednictvím servisních klapek ,ale
částečně také prostřednictvím oken a dveří zevnitř vozu.

6.5.1 Servisní klapky
Všechny servisní klapky a dveře karoserie mají stejný blokovací
mechanismus, který lze ovládat klíčem od nástavby. V závislosti na
provedení mohou být jednotlivé servisní klapky otvírány ke straně
nebo dolů.

Odemčení:
�----� 

1. Zasuňte klíč do zámku.

2. Otočte klíčem o 90 ° proti
směru hodinových ručiček.
Zámek se odemkne, rukojeť
vyjede.

3. Vyjměte klíč. 

Otevření:

1. Otočte rukojetí o 180 ° proti
směru hodinových ručiček.

2. Opatrně otevřete servisní
klapku až na doraz.

Zavření:

-
Serviceklappe: verschlossen 

(links), entriegelt (rechts) 

1. Zavřete servisní klapku.

2. Otočte rukojetí o cca 180 ° ve směru hodinových ručiček.
Servisní klapka je uzavřena, ale není uzamčena.

56 CZ

Uzamčení: 
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1. Zasuňte klíč do zámku.

2. Otočte klíčem o 90 ° ve směru hodinových ručiček.

3. Vyjměte klíč.

4. Pevně přitlačte celou rukojeť proti servisní klapce, dokud
nezapadne na místo.

6.5.2 Kuchyňská skříňka

Kuchyňská skříň se skládá ze spodní skříňky s přihrádkou na 
příbory a vestavbou na ledničku tak jako horní skříňka nebo 
závěsná skříňka na nádobí, skleničky, a přísady na vaření.  U 
některých modelů je odpadkový koš na dvířkách kuchyňské 
skříňky.

6.5.3 Šatní skříň
Skříň má stojan na šaty a u některých modelů svítí. Při otevření je
kontakt sepnut.

6.5.4 Úložný prostor v podlaze

V závislosti na provedení
vozidla je v podlaze obytného
vozu integrován jeden nebo
dva úložné prostory.

Úložný prostor v podlaze
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6.6 Místa na spaní
Následující místa na spaní nejsou k disozici pro všechny modely, ale
závisí na individuálním provedení obytného vozu.

6.6.1 Pevná postel
Dle modelu a půdorysu disponuje obytný vůz jednou pevnou postelí,
(FB), patrovou postelí (HB) nebo jednotlivou postelí  (EB). Tyto
postele nemusí být přestavěny nebo změněny před odjezdem.

6.6.2 Výškové nastavení zadního lůžka (volitelné)

VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění díky  přiskřípnutí a
svalení!
• Ujistěte se, že se postel může volně pohybovat a

že na posteli nejsou žádné osoby ani předměty.

Plynulé výškové nastavení pevného zadního lůžka s
hydraulickým systémem.

1. Vyjměte kliku (1) z držáku a
položte ji na čep (šipka)
klikové skříně.

2. Pro zvednutí otočte klikou
ve směru hodinových
ručiček.

3. K spuštění otočte klikou
proti směru hodinových
ručiček.

Klika k nastavení výšky

Bydlení

6.6.3 Sklopná postel
Vozidlo je vybaveno sklopným  lůžkem nad předními sedadly.

POZOR! Poškození věci

Dejte pozor při manipulaci se sklopným lůžkem: 

• Sklopné lůžko může být zatíženo maximálně 200 
kg.

• Mělo by se používat pouze tehdy, když na lůžku 
nejsou žádná zatížení.

• Lůžko nepoužívejte jako nosič zavazadel (pouze
lehké ložní prádlo ).

• Při pádu nebo vypadnutí hrozí nebezpečí
zranění! Při používání sklopného lůžka vždy
používejte bezpečnostní síť.

• Nikdy nenechávejte děti bez dozoru v sklopném
lůžku a zajistěte, aby nemohly vypadnout.

• Pro kojence používejte speciální cestovní
postýlky od specializovaných prodejců.
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VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění 
Při manipulaci se zvedacím  lůžkem si prosím všimněte: 

Při pohybu zvedacího lůžka nesahejte na závěsy 
zvedacího lůžka, nebezpečí pohmoždění!
Lůžko spusťte pouze tehdy, nejsou-li v prostoru 
pro spouštění žádné předměty nebo osoby!

• Pobyt na rozkládacím lůžku při jízdě je zakázán!

• Pro ochranu proti vypadnutí používejte 
bezpečnostní síť!

• Skříně pod postelí mohou být zatíženy maximálně 
10 kg

• Před zahájením jízdy je bezpodmínečně nutné zcela 
zasunout výsuvné lůžko.

1. Nastavte opěrku zad (1) a
    zcela sklopte opěradla (2)
    sedadla řidiče a předního
    spolujezdce dopředu.

Boční samostatné sedadlo 

58 CZ 

2. Odstraňte hlavovou opěrku
   (1) a zádovou opěrku (2) za
    sedadlem spolujezdce.

3. Demontujte opěradlo (1)
    boční sedačky

� 
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Boční jednosedadlo 

Postranní lavice 
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4. Odemkněte otočný knoflík
(1) na spodní straně lůžka.

5. Opatrně vytáhněte
rozkládací lůžko úplně dolů.

6. Ujistěte se, že lůžko

nepřiléhá na přední sedadla.

7. Háky upevňovacího pásu
otevřete a pevně usaďte
konce.

8. Pokud je k dispozici,

zavěste bezpečnostní síťku
vlevo a vpravo do dodaných

držáků.

Otočný knoflík zvedacího lůžka 

Háky upevňovacích pásů 

A La 
0

Při manipulaci se zvedacím lůžkem si prosím všimněte:

POZOR! Poškození věci!
Abyste se vyhnuli poškození bočního textilního 
panelu zvedacího lůžka, ujistěte se, že upevňovací 
popruh pomocí háku před zavedením zvedacího 
lůžka je složen.

• Před vyjetím vyprázdněte zvedací lůžko a ujistěte 

se, že je zcela zatlačeno nahoru a knoflík je správně
zajištěn.

Bydlení

6.6.4 Přistýlka závisí na půdorysu (volitelné)

Přestavba boční sedačky do  pozice na spaní
1. Sejměte pohyblivé 

polštáře. 

2. Chcete-li posunout 
desku stolu, povolte 

zajišťovací šrouby
pro podélný a příčný
pohyb otočného 
knoflíku, umístěte 
stůl do požadované
polohy a znovu 

utáhněte zajišťovací 
šrouby.

3. Spuštěním desky
stolu a vložením
přídavného polštáře
se vytvoří několik
přistýlek  několika
jednoduchými
kroky.

Stůl s posuvnou deskou

Přistýlka (příklad)
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Přechod z režimu spánku do polohy sezení probíhá v opačném
pořadí.

6.6.5 Přestavba sedačky s teleskopickým
zvedacím stolem (volitelné)

1. Odemkněte zámek
teleskopického

zdvihu (otočte
páku o 90 ° dolů)
na spodní straně
desky stolu.

2. Zatlačte desku
shora dolů, dokud
nebude teleskop
zasunut.

3. Znovu zaaretujte
teleskopický zdvih.

• Přechod z režimu spánku do polohy sezení probíhá v opačném 
pořadí.

60 CZ
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6.6.6 Přestvaba sedačky pro použití čtvrtého
sedadla

Jsou-li na začátku jízdy
vyžadována čtyři sedadla,
může být skupina sedadel
přestavěna tak, aby bylo k
dispozici čtvrté plné sedadlo s
pásovým systémem.

1. Odstraňte polstr (1)

opěradla a polstr (2)

sedadla.

2. Vyjměte polici (1) a

bezpečně ji uložte. 

Rohová sedačka

Rohová sedačka
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6.6.7 Stůl s posuvnou deskou

V závislosti na vybavení 
vozidla je namontován stůl s
posuvnou deskou, který lze 
také zvětšit sklopením bočního
panelu.

Posunutí:

1. Pro posunutí  desky stolu
povolte upínací šroub (1).

2. Desku stolu položte do
požadované polohy a
utáhněte upínací šroub (1).

Zvětšení:
1. Chcete-li desku stolu zvětšit,
sklopte stůl (1) a přidržte jej na
místě.

Posunutí desky stolu 

Stůl 

2. Kolejnici (1) zcela
vytáhněte.

3. Vytáhněte kolejnici také na
opačné straně.

6.7 TV-výstup (Volitelné)

6.7.1 Nástavba

Bydlení

Zvětšení desky stolu 

Volitelně je vozidlo vybaveno TV výstupem s plochou obrazovkou.

To je namontováno v jedné ze skříní.

1. Úplně otevřete odkládací
přihrádku televizoru.

2. Stiskněte tlačítko (1) a
opatrně vytáhněte televizor,
dokud se nezastaví.

3. Uvolněte šroub (2).

4. Zafixujte televizor.

5. Vytáhněte blokovací kolík (1)
a otočte televizor do
požadované polohy a otočte
jej.

6. V případě potřeby lehce
dotáhněte šroub (2).

Vytažení televizoru

Otočení televizoru
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7. V případě potřeby nastavte 
výšku televizoru. K tomu držte
televizor (1) a lehce uvolněte
šroub (2).

8. Připevněte televizor do
požadované polohy a utáhněte
šroub (2).

Nastavení výšky TV 

Uložení televizoru se provádí v opačném pořadí.

Před uložením televizoru se 
ujistěte, že je televizor zcela 
vypnutý.

Při vytažení televizoru je třeba 
dbát na to, aby zajišťovací kolík
(1) správně zapadl do horní
polohy otočení a aby byl šroub(2)
dotažen.

Při vkládání televizoru do skříně
se ujistěte, že zámek (1) zapadl
na místo a televizor je zajištěn.
Potom zavřete dvířka skříně.
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POZOR! Nebezpečí zranění a nehody!

Před zahájením jízdy se ujistěte, že je televizor 
zasunut do skříně až do koncové polohy a dveře 
skříně jsou zavřené.

6.7.2 Připojení externích zařízení (volitelné)

Volitelně jsou vozidla vybavena
rozvodnými skříňkami pro externí
audio a video zdroje, takže
umožňuje např. připojení  DVD
přehrávače. Žlutě označený
konektor je pro video signál, bílé
a červené označené konektory
jsou pro zvukový signál (levý a
pravý kanál).

Připojení AudioNideo
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6.8 Elektrický systém
Váš obytný vůz disponuje kombinovaným elektrickým 
systémem230-V a 12-voltový systémem. Váš obytný vůz  má 
kontrolní panel pro ovládání elektrického systému a 
přidružených systémů. Aby bylo možné systém 230 V používat a 
nabíjet baterie při stání  je nutné vytvořit síťové připojení.

VAROVÁNÍ! Elektrický proud!

Pokud se dotknete vodivých částí, hrozí nebezpečí 
ohrožení života. Vadný elektrický systém může
způsobit, že se díly dostanou pod napětí a mohou 
způsobit požár. Dodržujte návod k obsluze
ovládacího panelu a distribučního modulu, jakož i
následující pokyny:

• Práce na elektrickém systému smí provádět pouze 
autorizovaný odborný servis.

• Elektrický systém nechte pravidelně kontrolovat v
autorizovaném servisu.

• Před zahájením prací na elektrickém systému
vypněte všechna zařízení a kontrolky, odpojte 
externí síťové napětí 230 V a odpojte startovací
baterii a baterii nástavby .Pravidelně kontrolujte
funkci RCCB v jističi.

• Nikdy nezapínejte polohu „ON“ při manipulaci s
jističem.

6.8.1 

[I] 

Bydlení

Vadné pojistky vyměňujte pouze tehdy, pokud byla 
odstraněna příčina poruchy. Používejte pouze 
originální pojistky, které splňují stanovené hodnoty. 
Nikdy neopravujte pojistky!

• Používejte pouze neporušené elektrické zařízení
v elektrickém systému a nepřekračujte  povolený 
výkon elektrických zařízení.

Měnič 12 V/230 V (Volitelné)

POKYN: 

Při vypnutém zapalování lze měnič manuálně zapnout
pomocí spínače nad dveřmi nástavby, aby bylo možné
ovládat elektrické žaluzie.

Měnič zásobuje  elektrickou
roletu (volitelně) elektrickým
napětím. Pro zapnutí a
vypnutí měniče stiskněte
spínač (1) nad dveřmi
nástavby. Pokud není
požadováno žádné střídavé
napětí, střídač se
automaticky přepne do
pohotovostního režimu.

i;�· .. ,� .- -.· -
¾ 

,!. t 
� 

Spínač měniče
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V případě závady zkontrolujte 
pojistku v pojistkové skříňce 
na centrální elektroinstalaci, 
která se nachází v bočním 
panelu v blízkosti sedadla  
spolujezdce.

1. K  dosažení pojistkové
skříňky vyklopte horní kryt
(1) směrem nahoru.

2. Sejměte přední kryt (2) do
strany.

3. Zkontrolujte pojistku na
přídavných jističích  (2 + 3),
případně vyměňte za
novou.

4. Pro kontrolu funkce měniče
(1) spusťte žaluzie.

Boční obložení 

;�, ·. ,,-�
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Měnič

:

[I] 
POKYN:

V závislosti na vybavení vozidla lze namontovat až tři
přídavné nosiče pojistek. Volné pojistkové sloty smí
být přiřazeny a připojeny pouze kvalifikovaným
personálem!
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6.8.2 Pojistková skřín 230 V

1. K dosažení  systému 230V
se musí sejmout boční
opěradlo (1)  a krátká
poduška sedadla. 

2. Odstraňte kryt (1) rohové
sedačky.

3. Ujistěte se, že je
FI- přepínač  (1) vždy volně
přístupný.

Rohová sedačka

Kryt

Automatický jistič 230V
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6.8.3 Pojistková skříň 12 V
12V-rozvaděč  je umístěn v 
bočním obložení  v blízkosti
sedadla spolujezdce. V 
případě poruchy je třeba
zkontrolovat příslušnou
pojistku.

1. Horní kryt (1) vyklopte
nahoru.

2. Sejměte přední kryt (2) do 
strany.

3. Zkontrolujte příslušné
pojistky na distribučním
modulu (1) a / nebo na
přídavných jističích (2 + 3).
Vadné pojistky mohou být
nahrazeny pouze identickým
typem. Příslušné přiřazení je
zobrazeno nad distribučním
modulem (1) a příslušným
přídavným dodatečným
jističem.

Boční obložení

12 V-jistič

[I] 
POKYN:

 V závislosti na vybavení vozidla lze namontovat až tři
přídavné nosiče pojistek. Volné pojistkové sloty smí
být přiřazeny a připojeny pouze kvalifikovaným
personálem!

Bydlení

6.8.4 Rozdělovač provedení NE185, lntegra Line LS 

Distribuční modul řídí nabíjení baterie vozidla a nástavby a zahrnuje
následující pojistky:

Rozdělovač NE185 

Poz. Spotřebič Hodnota

1 Boční obrysová světla, světlomety SA 

2 12-V-AES- Absorbční lednička 20A 

3 Elektrický stupínek 15A 

4 Kotel, nezávislé topení 30A 

5 Skupina světel "A" 15A 

6 Skupina světel  "B" 15A 

7 Dodávka plynu, lednice, vodní čerpadlo 10A 

8 Venkovní osvětlení, vnitřní osvětlení dveří 10A 

9 Přídavný výstup "AUX" 15A 
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6.8.5 Přídavný nosič pojistek pro dodatečné
osvětlení a zrcadla

Za obložením  spínací jednotky je další přídavný jistič pro napájení 
přídavného osvětlení a namontovaného zrcátka. Ten je individuálně 
vybaven pojistkami v závislosti na vybavení.

Parkovací svŊtla
�

1 1 Relé 
Parkovací světla 

1 5A 1 
Zrcadlo 

1 7,5A 1 

1 1 
1/� 
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Mlhové svŊtlo

Mlhové světlo

1 15A 1 
Denní svícení

1 3A 1 
Zrcátko

1 7,5 A 1 

1 1 
Mlhové světlo 

vpravo

1 7,5 A 1
 Mlhové světlo 

vlevo 

1 7,5A 1 

Blinkry

I

Black Box
Blinkry

1 
Denní svícení

1 3A 1 
Zrcadlo

1 7,5 A 1 

1 1 
/- / 

Pro odkrytí přídavného jističe 
pro dodatečné osvětlení a 
zrcadlo"opatrně vytáhněte 
dřevěné obložení (1) se 
spínači  pro nastavení zrcadla 
atd. ze suchých zipů. Ujistěte 
se, že kabely nejsou odpojeny 
od spínačů nebo jsou nejsou 
poškozené. 
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Přístrojová deska
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6.8.6 Dodatečný nosič pojistek pro speciální vybavení
Pojistková skříňka obsahuje pojistky pro 12-ti voltové spotřebiče 
základního vybavení vozidla. Vezměte prosím na vědomí, že sloty 

jsou v závislosti na speciálním vybavení pouze částečně obsazené.

rn 
POKYNY:
V závislosti na typu vozidla a rozsahu volitelných
doplňků jsou vedle rozvaděčů 12V instalovány
dodatečné přídavné bezpečnostní nosiče. Obsazení
slotů a příslušnou velikost pojistky přídavného nosiče
pojistek naleznete v příslušných pokynech.

& VAROVÁNÍ! Nebezpečí života

Použití pojistek s vyšší proudovou intenzitou, než je tovární
nastavení / použití, vede k vysokým škodám na majetku při požáru
vozidla a je přísně zakázáno výrobcem! Používejte pouze originální
pojistky, které splňují stanovené hodnoty. Nikdy neopravujte nebo
nepřemosťujte pojistky!

Bydlení
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6.8.7 12-V systém / nabíječka

Při připojení k síti se nabíječka baterií a zásuvky v kuchyni a v lavici 
zásobují přímo  230 V . Systém 12 V je napájen baterií nástavby 
oddělenou od startovací baterie. Tato baterie se neustále nabíjí, když 
je k ní připojena nabíječka baterií.
Během jízdy se dobíjení této baterie provádí přes alternátor vozidla.

Systém 12 V se skládá z nabíječky, distribučního modulu s 
integrovaným odpojovacím relé, ovládacího panelu nad dveřmi 
nástavby a spotřebičů.

Integrované odpojovací relé reguluje tok proudu, když je alternátor v 
chodu. Pokud napětí přesáhne 13,5V, nabije se také baterie nástavby.

Nabíječka nabíjí baterie při připojení k síti.Má přepínač pro výběr 
mezi gelovou a baterií s kyselinou.

68 CZ
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Připojení k síti

Potřebujete 3pólový propojovací kabel CEE s prodloužením. Před 
cestou do zahraničí se dozvíte informace o systémech zásuvek a 
připojení v místě určení. V celé Evropě existují také různé systémy. 
Kabel musí být z pružné gumové hadice o minimálním průřezu 3 x 2,5 
mm a maximální délce 25 m, schválené pro venkovní použití

VAROVÁNÍ! Elektrický proud! 

Pokud se dotknete vodivých částí, hrozí nebezpečí
ohrožení života. Závady v elektrickém systému mohou 

způsobit, že se díly stanou vodivými a způsobí požár. 

Vezměte prosím na vědomí: 
• Ujistěte se, že připojený napájecí zdroj odpovídá 

technickým údajům elektrického systému.

• Používejte pouze neporušené propojovací kabely s 
max. délkou 25 m pro připojení elektrického systému 
k síti. Kabelové bubny vždy zcela odvíjejte, jinak se 
mohou přehřát.

• Při pokládce připojovacího kabelu dbejte na to, aby 
nemohlo dojít k  zakopnutí.



� 
EUflA fflOBll 

Síťové připojení 
1. Vyklopte ochranný kryt připojovací zástrčky.

2. Zástrčku připojovacího kabelu připojte k vnějšímu konektoru.

3. Ochranný kryt sklopte dolů. Zasuňte zástrčku CEE s kabelem. Poté
připojte zástrčku připojovacího kabelu k síti 230 V.

4. Odpojte napájení v opačném pořadí.

6.8.9 Spínače a zásuvky
Ve Vašem obytném voze najdete různé přepínače, kterými můžete 
vypínat nebo zapínat např. lampy, větrání nebo rádio. Funkce spínačů 
je patrná z piktogramů na spínačích. V kuchyni a v prostoru pro sezení  
najdete zásuvky. V závislosti na vybavení vozidla jsou zásuvky 
umístěny také v zavazadlovém prostoru / garáži.

6.8.10 

Bydlení

Automatický jistič s ochranou FI

VAROVÁNÍ! Elektrický proud! 

Vadný nebo opotřebovaný  automatický jistič Vás 
nemůže chránit v případě elektrické závady nebo při 
přetížení elektrického systému. Existuje nebezpečí 
života .
Vezměte prosím na vědomí následující poznámky: 

• Práce na elektrickém systému smí provádět pouze 
autorizovaný odborný servis.

•  Elektrický systém nechte pravidelně kontrolovat 
v autorizovaném servisu.

• Pravidelně kontrolujte funkci jističe.

• Nikdy nezapínejte polohu „ON“ při manipulaci s
jističem.

V případě elektrické poruchy nebo přetížení 230 V systému se 
pojistky (4) v automatickém jističi (1) s ochranou FI přepnou do 
polohy "OFF".

V tomto případě postupujte následovně:

1. Vypněte všechny elektrické spotřebiče.

2. Odpojte napájení obytného vozu.

3. Pojistky (4) v jističi (1) přepněte do polohy "ON".

4. Obnovte připojení k síti.
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Pokud se automatický jistič (1) 
okamžitě přepne zpět do polohy 
"VYPNUTO", odpojte napájení 
motoru a nechte elektrický 
systém zkontrolovat v 
autorizovaném servisu.

Kontrola jističe

Automatický jistič s ochranou FI 
(Příklad) 

1. Zapojte napájení. Proudové chrániče mohou být testovány pouze při 
připojení k síti.

2. Otevřete kryt (4). Pojistky (3) a přepěťová ochrana (2) musí být v 
poloze "ON".

3. Stiskněte testovací tlačítko (1).
Pokud přepínač přepěťové ochrany (2) přeskočí do polohy 

"OFF", je RCCB v pořádku.

Přepínač přepěťové ochrany (2) umístěte do polohy
"ON" a zavřete kryt (4).
Není-li na přepínači přepěťové ochrany (2) žádná reakce, je 

RCCB vadný.

Okamžitě odpojte síťovou přípojku a nechte ji zkontrolovat v 
autorizovaném servisu.

[I] 
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POKYN: 

Spínač přepěťové ochrany (2) spouští napětí> 275 V a 
chrání palubní elektrický systém před poškozením.

6.8.11 Baterie vozidla 
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Baterie vozidla se nachází pod rohoží sedadla řidiče. Další 
informace naleznete v dokumentaci dodavatele základního 
vozidla.

6.8.12 Baterie nástavby 

Baterii nástavby  najdete na pravé straně vedle sedadla předního 
spolujezdce za krytem v prostoru pro nohy, na vnitřním oblouku pravého 
kola.

1 . Posuňte sedadlo předního
     spolujezdce dozadu. 

2. Pomocí rukojeti (2) kryt
    (1) opatrně vytáhněte popruhy
     na suchý zip.

Před výměnou baterií nástavby  
se ujistěte, že jste 
zkontrolovali technické 
parametry, viz "Specifikace".

Kryt v prostoru pro nohy vpravo 

1::::. 
Při delším odstavení  (čtyři týdny a déle) bez 
síťové přípojky musí být odpojena záporná baterie 
akumulátoru!

• Vypněte spotřebiče (např. vodní čerpadlo) přes noc 
nebo ve Vaší  nepřítomnosti.
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VAROVÁNÍ! Nebezpečí exploze a poškození zdraví!
Při instalaci nevhodných baterií hrozí nebezpečí 
ohrožení zdraví a výbuchu. Kyselina baterie  je 
vysoce jedovatá a korozivní. Dodržujte proto pokyny 
pro zacházení s bateriemi obytného vozu a 
následující poznámky:

• Ujistěte se, že pro nástavbu se používají pouze
olověné baterie.

• Baterie smí být vyměňovány pouze v autorizovaném 
servisu.

• Nikdy nepoužívejte kyselé startovací baterie jako 
baterie nástavby.

• Při manipulaci s bateriemi používejte vždy rukavice
a ochranné brýle.

POZOR!

Hluboko vybité baterie mohou být poškozeny nebo 
zničeny a mohou vést k poruchám nebo poruše
elektrického systému. Dodržujte proto pokyny pro
zacházení s bateriemi nástavby a následujícími
pokyny:

• Vždy začněte s plně nabitou baterií nástavby.

• Je nezbytné zabránit nadměrnému vybíjení baterií.
• Baterie nástavby  jsou konstruovány jako gelové

baterie a nevyžadují žádnou údržbu.

• Pravidelně kontrolujte stav nabití baterií na ovládacím 
panelu.

Bydlení

V závislosti na obytném voze je 12 voltový systém napájen
jednou nebo dvěma bateriemi nástavby. Nachází se vedle
sedadla spolujezdce za bočním obložením. Baterie nástavby se
nabíjí při jízdě přes alternátor vozidla a při připojení k síti
pomocí nabíječky akumulátorů.

Nabíječka baterií dodává 17 A nabíjecí proud. Pro  baterii
nástavby je třeba nabíjet po dobu přibližně 12 hodin, pro dvě
baterie přibližně 24 hodin, aby se baterie nástavby naplno
nabila.

Pokud není možné připojení k síti, musí být baterie nástavby
dobíjena včas alternátorem vozidla.

Využijte během dovolené každou příležitost k nabití baterie přes
vestavěnou  nabíječku baterií (připojení k síti).
Stav nabití baterií lze zkontrolovat na ovládacím panelu. Pokud
je stav nabití ignorován, baterie nástavby není dobíjena
spotřebitelé pokračují v provozu, což způsobuje hluboké vybití
baterie. Mohlo by dojít k poškození nebo zničení baterie!

Ochrana proti hlubokému vybití
Pokud napětí baterie klesne pod 10 V, distribuční modul vypne
všechny 12 V spotřebiče. Elektronické řízení vypne všechny 12 V 
spotřebiče, když baterie nástavby  dosáhne minimálního napětí
10 V. Je možné  spotřebiče zapnout asi na minutu hlavním
vypínačem na ovládacím panelu.

Z tohoto nastavení  jsou vyloučeny chladnička, elektrický stupínek a 
spotřebiče zásobované přímo  z baterie.
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rn 
POKYN:
I přes ochranu před hlubokým vybitím jsou baterie stále
v b en  y íj y kvůli existujícím uzavřeným obvodům (např. 
Spínací relé). Hrozí nebezpečí hlubokého vybití, 
baterie musí být nabity!

Informace o baterií
Baterie nástavby jsou znovudobíjecí úložiště proudu. Odebraná 
kapacita musí být zcela vrácena do baterií nástavby. Nabíječka 
baterií je obvykle jediným prostředkem pro dobití baterií. Nabíjení 
nevhodnou nabíječkou vede k silné sulfataci desek baterií a tím k 
„hladovění“ baterie. Alternátor nebo solární systém jsou pouze 
podpůrným nabíjecím zařízením, které zajistí soběstačnost pouze po
omezenou dobu.
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Co může vést k závadě nebo výpadku baterie?

1. Záporný stav nabití = ztráta kapacity = selhání baterie

Možné příčiny:

Nedostatečná doba nabíjení (méně než 12 hodin)

prostřednictvím nabíječky baterií
vadná nabíječka baterií
nevhodná nabíječka

příliš mnoho následně používaných elektrických spotřebičů
(negativní energetická bilance)

2. Hluboce vybitá baterie

Možné příčiny:

Nevypnuté spotřebiče

plíživé vybití v rozsahu miliampérů i navzdory vypnutí
hlavního vypínače, např.:
- přes solární regulátor (výstup)
- přes ovládací panel
- nabíječkou (výstup)
- tichými spotřebiči (např. hodiny, kontrolky, LED).

Příklad: Tichý spotřebič může mít spotřebu energie cca.
55 miliampérů. o znamená, že během jednoho dne je z baterie 
odebráno přibližně 1,32 Ah. Plně nabitá baterie je tedy po 2 měsících
zcela vybitá! V důsledku takového poškození může být po nabití
odebrán  pouze zlomek teoreticky odnímatelné kapacity, nebo je
baterie již zničena zkratem v jednom z článků baterie.
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3. Samovybíjení (nezávislé na stálých spotřebičích)

Samovybíjení při 20-25 ° C je extrémně nízké tj.0, 1% kapacity 
baterie /den. Při teplotách nad 35 ° C se samovybíjení zvyšuje na 
0,7% / den, tzn. 7 krát vyšší!  Kombinace nepřetržitého zatížení a
samovybíjení bez nabití baterie  vede v létě k ještě rychlejšímu
hlubokému vybití baterie.

Doporučení: alespoň 1x / měsíc dobijte přes nabíječku baterií.
Další informace naleznete v pokynech pro zacházení s bateriemi,
které jsou připojeny ke každé baterii.

Kontrola kapacity baterie

Stav nabití Napětí Nabíjecí proud

Baterie plná ca. 13,8 V ca. +1 A 

Baterie Rezerva ca. 11,5 V ca. +BA 

Baterie prázdná ca. 10,8 V ca. +17 A 

Nabíjení baterie vozu

Baterie vozidla a baterie nástavby se automaticky nabíjí, když jsou 
připojeno napájení do sítě. V tomto případě se přednostně  nabije 
baterie nástavby,  když má napětí nejméně 13,5 V,pak  je 
nabíjena baterie základního vozidla.

Bydlení

6.8.13 Kontrolní panel NE-222

Kontrolní panel informuje o napájecích systémech a má řídicí
funkce.

Kontrolní panel  NE-222

Funkce:

Indikátor hladiny Nádrž na čerstvou vodu

2    Indikátor hladiny  Nádrž na odpadní vodu

3    Indikátor nabití baterie nástavby

4    Tlačítko vnitřního osvětlení ZAP/VYP

5    Světelné tlačítko ovládací panel ZAP/VYP

6     Otočný přepínač
7    Světelné tlačítko vodního čerpadla ZAP/VYP

8    Tlačítko vnější osvětlení  ZAP/VYP

9      Indikátor úrovně nabití baterie vozidla
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POKYN: 
Pokud je napětí baterie nástavby <10 V, tak je objem 
čerstvé vody příliš nízký nebo je nádrž na odpadní vodu 
plná, tak se rozsvítí  a zazní zvukový signál.

6.8.14 Kontrolní panel NE-274 

Kontrolní panel  informuje o napájecích systémech a má řídicí funkce.

Kontrolní panel NE-27 4 

Funkce: 

1    Tlačítko vodní čerpadlo ZAP/VYP

2   Tlačítko  Vnější osvětlení  ZAP/VYP

3  Tlačítko  Vnitřní osvětlení  ZAP/VYP

4 Tlačítko Vnitřní teplota/ Vnější teplota 
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5   Tlačítko stavu čerstvé vody - a odpadní nádrže 

6   Tlačítko indikátoru stavu nabití baterie nástavby v V a procentech 

7   Tlačítko stavu stavu nabití baterie vozidla v procentech 

8    Tlačítko Ovládací panel ZAP/VYP

9 Zobrazovací pole hodnot a stavu vozidla

[I] 

[I] 

POKYN: 
Pokud je napětí baterie nástavby <10 V, tak je objem 
čerstvé vody příliš nízký nebo je nádrž na odpadní vodu 
plná, tak se rozsvítí  a zazní zvukový signál.



� 
EUllA fflOBll 

6.9 Systém na čerstvou vodu
pouze provedení  lntegra Line:

Vodní čerpadlo (1) systému 
sladké vody se nachází pod 
kazetovou toaletou..

pouze provedení  lntegra
Line LS: 

Vodní čerpadlo (1) systému 
sladké vody se nachází ve 
dvojité podlaze vozidla. Je 
dostupné otevřením odkládací 
klapky v blízkosti dveří řidiče.

čerpadlo čewrszvé vody 
- ,.

. . 

. 1 . ;' -

{ . r:-._ -
.. 

j 

Čerpadlo čerstvé vody

Vodní čerpadlo zásobuje sanitární místnost a kuchyňku z nádrže na 
čerstvou vodu. Čerstvá voda se plní do nádrže na čerstvou vodu přes 
plnicí trysku 1.Vodní čerpadlo zajišťuje tlak vody na armaturách. Pro 
čerpání vody musí být zapnuto vodní čerpadlo na ovládacím panelu. 
Dodržujte návod k montáži a obsluze vodního čerpadla.

Bydlení 

VAROVÁNÍ! Nebezpečí exploze!

Při spuštění vodního čerpadla mohou vznikat jiskry a 
způsobit výbuch. Nikdy nezapínejte vodní čerpadlo,
pokud hrozí v okolí nebezpečí výbuchu například díky
unikajícímu plynu.

VAROVÁNÍ ! Nebezpečí požáru!

Motor vodního čerpadla může být velmi horký. Vodní
čerpadlo nikdy nezakrývejte a v blízkosti vodního
čerpadla neskladujte žádné hořlavé nebo tepelně
deformovatelné předměty.

POZOR! Nebezpečí poškození!
Vodní čerpadlo může být poškozeno nadměrným
tlakem nebo suchým chodem.

• Provozní tlak nesmí překročit stanovené hodnoty
vodního čerpadla.

• Nezapínejte čerpadlo, když je nádrž na čerstvou
vodu prázdná.

POZOR! Nebezpeč í  poškozen í  mrazem!

Pokud není obytný vůz  během mrazu zahříván, může dojít 
ke škodám způsobeným mrazem v  systému pitné vody a 
odpadních vod. Pokud hrozí nebezpečí mrazu,
vyprázdněte všechny nádoby, hadice a vedení.
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6.9.1 Redukce plnícího objemu nádrže na čerstvou vodu

POKYN.· 

[I] Pro zvýšení efektivního užitečného zatížení vozidla lze plnicí
objem nádrže na čerstvou vodu snížit ze 150 litrů na 50 litrů.

pouze provedení lntegra Line:

Za účelem snížení objemu 
proveďte následující pracovní 
kroky:

1. Vyjměte sedáky (1) ze

skupiny sedadel, v případě
potřeby odstraňte celou

jednotku čalounění.

2. Pro snížení plnicího objemu
nádrže na čerstvou vodu na
pouhých 50 litrů opatrně
otočte vypouštěcí kohout (1)
do střední polohy.

3.

4.

Počkejte, až přebytečná voda 

unikne.

Pro zavření opatrně otočte 

vypouštěcí kohout (1) ve 

směru hodinových ručiček až 
na doraz.
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Odstranění sedáků

� 

-·�
Vypouštěcí kohout nádrže na čerstvou vodu

pouze provedení lntegra Line
LS: 

Za účelem snížení objemu
proveďte následující pracovní
kroky:

1. Otevřete klapku údržby (2)
poblíž dveří řidiče (1).

2. Pro snížení objemu nádrže

na čerstvou vodu na pouhých

50 litrů otevřete šedý ventil
(1).

3. Počkejte, až přebytečná voda
unikne.

4. Zavřete šedý ventil (1).

� 
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---

�ok-•-) 
Klapka údržby

Šedý ventil
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6.9.2 Hygiena pitné vody  

Voda odebraná z kohoutku během cesty  nemusí mít nutně kvalitu 
pitné vody. Dlouhé prostoje v křehkých trubkách nebo nádobách na 
střeše ovlivňují kvalitu.

V západní, střední a severní Evropě je voda obvykle dobře ošetřena a 
přichází  v kvalitě  pitné vody z kohoutku. V jižní a východní Evropě, 
zejména v tropických oblastech, je voda většinou nedostatečně
ošetřena a může pocházet například z nechráněných studní.

1. Před naplněním nádrže nalijte vzorek do čistého skla a proveďte 
vizuální kontrolu. Pokud je voda zakalená nebo špinavá, páchne a
je zatuchlá, hledejte další vodní zdroj.

2. Dezinfikujte nedostatečně upravenou vodu chlorem.

3. Upravenou vodu stabilizujte vhodnými přísadami sladké vody, která
chrání před opětovnou kontaminací.

4. Nepoužívejte vodu z nádrže na čerstvou vodu jako pitnou vodu
nebo k přípravě jídla a pití.

6.9.3 Naplnění nádrže na čerstvou vodu 

VAROVÁNÍ! Nebezpečí poškození zdraví! 
Palivo je zdraví škodlivé a několik kapek paliva činí 
celý systém pitné vody nepoužitelným.

• Při doplňování paliva si nezaměňte hrdlo nádrže s
plnicím hrdlem pro sladkou vodu.

• Plnicí hrdlo na čerstvou vodu vždy zavírejte.

Bydlení

VAROVÁNÍ! Nebezpečí poškození zdraví!
Plňte pouze čistou pitnou vodou do systému
sladké vody!

Plnicí hrdlo je uzamykatelné a lze ho otevřít pomocí klíče 
nástavby.

1. Odemkněte víko otočením  klíče nástavby  v zámku proti
směru hodinových ručiček o cca 90 °.

2. Odšroubujte kryt proti směru hodinových ručiček a položte jej na
čistý povrch.

3. Naplňte čerstvou vodu.

4. Uzavřete plnicí hrdlo v opačném pořadí.

- Plnění čerstvé vody

Plnící hrdla nádrže na čerstvou vodu

CZ 77
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6.9.4 Armatury 

Pro odstranění vody z armatur musí být nádrž na čerstvou vodu
naplněna a vodní čerpadlo zapnuto na ovládacím panelu. Při
otevírání ventilu se spustí vodní čerpadlo a z ventilu vytéká voda.

POZOR! Nebezpečí poškození! 
Nikdy nepoužívejte zmrzlé armatury, protože by 
mohly být poškozeny nebo zničeny.

6.9.5 Sytém čerstvé vody - uvedení do provozu
1. Nádrž na čerstvou vodu dezinfikujte vhodným dezinfekčním 

prostředkem od specializovaných prodejců. Řiďte se návodem k
použití a poté systém s pitnou vodou dobře opláchněte.

2. Zavřete všechny vypouštěcí ventily.

3. Naplňte nádrž na čerstvou vodu  plnicím hrdlem čerstvou vodou.

4. Otevřete všechny armatury.

5. Zapněte vodní čerpadlo na ovládacím panelu.
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6.9.6 

[I] 

[I] 
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Vyprázdnění nádrže na čerstvou vodu

POKYN·

Pro zvýšení efektivního užitečného zatížení vozidla 
lze plnicí objem nádrže na čerstvou vodu snížit ze 150 
litrů na 50 litrů. K tomu opatrně otočte vypouštěcí 
kohout do střední polohy (aretace).

POZOR! Nebezpečí poškození mrazem!
Pokud není obytný vůz během mrazu vytápěn může 
dojít ke škodám způsobeným mrazem v systému 
pitné vody a odpadních vod. Pokud hrozí nebezpečí 
mrazu, vyprázdněte všechny nádoby, hadice a vedení.

POKYN: 

V případě zimních přestávek nebo čištění je nutné kromě
vyprázdnění nádrže vyprázdnit také potrubní systém a
kotel na ohřev teplé vody, viz "Vyprázdnění celého
systému užitkové vody".

VAROVÁNÍ!Nebezpečí infekce!
Ve sladkovodním systému se mohou množit 
škodlivé bakterie. Nádrž na čerstvou vodu a 
celý potrubní systém pravidelně dezinfikujte 
speciálními dezinfekčními prostředky, které 
jsou k dispozici u specializovaných prodejců.
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1. Umístěte vozidlo na rovnou plochu. 

2. Vypněte vodní čerpadlo na
ovládacím panelu.

3. Otevřete všechny armatury.

4. Sedáky (1) ze sedačky odstraňte,
pokud je to nutné, odstraňte celou 
polstrovanou jednotku.

pouze provedení  lntegra Line:

5. Pro vypuštění nádrže na
čerstvou vodu vypusťte
odtokový kohoutek
(1). Opatrně otáčejte proti 
směru hodinových ručiček,
dokud se nezastaví.

6. Pro zavření otočte
vypouštěcí kohout (1)
opatrně ve směru hodinových
ručiček až na doraz.

Odstranění sedáků

Vypouštěcí kohout nádrže na čerstvou vodu

pouze provedení  lntegra
Line LS: 

5. Odšroubujte víko nádrže na 
čerstvou vodu.

6. Vyklopte páku vypouštěcí 
zátky (1) ve spodní části 
nádrže na čerstvou vodu a 
vytáhněte vypouštěcí zátku 
směrem nahoru.

7. Otevřete uzavírací kohout 
pro odpadní systém (1). 

Bydlení

Vypouštěcí zátka 

Uzavírací kohout

CZ79
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6.9.7 Dezinfekce systému čerstvé vody
1. Úplně vyprázdněte celý potrubní systém, viz "Vypuštění celého

systému vody".

2. Opláchněte systém.

3. Pro dezinfekci systému použijte dezinfekční prostředek zakoupený
u specializovaných prodejců. Postupujte podle pokynů na obalu 
nebo návodu k produktu. Dbejte na to, aby prostředkem ošetřená 
voda byla zlikvidována  pouze v souladu s předpisy (viz balení).

4. Před naplněním čerstvou vodou je třeba systém znovu opláchnout.

5. Nádrž na čerstvou vodu dobře opláchněte a v případě potřeby ji
sterilizujte.

6. Uzavřete ventily pro vypouštění studené vody a odvod teplé
vody.

7. Zavřete vypouštěcí ventil kotle na teplou vodu.

8. Naplňte nádrž na čerstvou vodu plnicím hrdlem čerstvou vodou.

9. Zapněte vodní čerpadlo na ovládacím panelu a zavřete všechny

armatury, jakmile vyjde čerstvá voda.
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VAROVÁNÍ! Nebezpečí infekce!

Ve sladkovodním systému se mohou množit škodlivé 
bakterie. Nádrž na čerstvou vodu pravidelně 
dezinfikujte speciálními dezinfekčními prostředky, 
které získáte od specializovaných prodejců. Dodržujte 
pokyny pro použití dezinfekčního prostředku a 
regulaci sladké vody. Nepoužívejte vodu z nádrže na 
čerstvou vodu k pití nebo přípravě jídla nebo pití.
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6.9.8 Vyprázdnění celého systému užitkové vody

VAROVÁNÍ! Poškození majetku a životního prostředí!
Před vypuštěním užitkové  a odpadní vody se ujistěte,
že je to možné a povolené na místě, které si zvolíte.
Dodržujte místní zákony a předpisy. Odpadní vodu
zlikvidujte pouze na určených místech k likvidaci.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí opaření! 
Voda v kotli je horká a může způsobit opaření. 
Před vypuštěním nechte kotel vychladnout na okolní
teplotu.

Při delším  odstavení  a nebezpečí mrazu 

POZOR! Poškození věci!

Delší prostoje vedou ke kontaminaci  vody, stejně
jako při mrazu  mohou vznikat škody .

1. Postavte vozidlo na rovnou plochu.

2.  Vypněte vodní čerpadlo na ovládacím panelu.

3. Otevřete všechny armatury. U jednopákových baterií  je 
umístěte do středové polohy tak, aby vzduch mohl proudit do 
potrubí teplé a studené vody.

4. Vyprázdněte nádrž na čerstvou vodu, viz "Vypuštění 
nádrže na čerstvou vodu".

5. Vyprázdněte odpadní nádrž, viz "Vypuštění nádrže na 
odpad".

Bydlení

odtud pouze provedení ntegra Line:

6. V závislosti na provedení 
vozidla otevřete přístupová
dvířka kazetové toalety nebo 
garážová vrata.

7. 7. Sejměte kryt (1).

8. Otevřete vypouštěcí ventil
teplé vody (2 / červený) a
vypouštěcí ventil studené
vody (1 / modrý).

Kryt systému vedení (příklad)

Vypouštěcí kohout systému vedení

CZ 81
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odtud pouze provedení  lntegra Line LS:

6. Otevřete klapku údržby  (2)
blízko dveří řidiče (1).

7. Otevřete vypouštěcí  ventil 
studené vody (1 / modrý).

8. Otevřete ventil pro vypouštění
teplé vody (2 / červená).

82 CZ

Klapka údržby

Vypouštěcí ventil systému 

odtud pouze provedení
lntegra Line: 

9. Demontujte opěradlo
(2) a sedáky (2)
sedačky.

1 O. Vyjměte poličku (1).

� 
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Vyjmutí sedáku (příklad)

Odejmutí desky (příklad)
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11.Vyjměte mezilehlou polici (1)

12.U verzí s jedním ventilem

otevřete ventil (1 / žlutá /

modrá).

Kotel je nyní vyprázdněn 
přímo ven. Ujistěte se, že

obsah kotle je zcela 

vyprázdněn.

U provedení se dvěma ventily:

13.Otevřete ventily pro

vypouštění teplé vody (2 /

červená) a ventil pro

vypouštění studené vody (1 /

žlutá / modrá).

Odstranění mezilehlé police 
(příklad)

1-.: ,"\' \ 
- I

...,_.--,_!,... 
.. -

� < 
Bojler

Bojler

Chcete-li vypustit zbytkovou vodu,

která zůstala v systému, proveďte
následující pracovní kroky:

14. Odkryjte vodní čerpadlo pod 
krytem.

15. Pod čerpadlo čerstvé vody 
umístěte vhodnou sběrnou 
nádobu nebo absorpční utěrku.

16. Opatrně vytáhněte zámky
(šipky) hadicových přípojek.

17. Hadice (1) opatrně odpojte 
od čerpadla bez větší síly.

18. Zachyťte prosakující vodu.

19. Zkontrolujte těsnicí kroužky 
na armaturách hadicových

sestav, zda nejsou poškozené
a prasklé, v případě potřeby je
vyměňte za nové.
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Vodní čerpadlo

Odstranění připojení
hadic
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odtud pouze provedení lntegra 
Line LS: 

Chcete-li vypustit zbytkovou
vodu, která zůstala v systému,
proveďte následující pracovní
kroky:

9. Otevřete klapku údržby (2) v
blízkosti dveří nástavby (1).

1O.Otevřete ventil pro
vyprázdnění  horké vody (1 /
žlutá

11.Otevřete klapku pro údržbu (2) v 
blízkosti dveří řidiče (1) a 
odkryjte vodní čerpadlo.

12.Pod vodní čerpadlo  umístěte
vhodnou sběrnou nádobu
nebo savou apbsobční tkaninu.
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Klapka údržby  (Příklad)

Ventil Topení
--. 

Klapka údržby
(příklad)

13.Opatrně vytáhněte zámky
(šipky) hadicových přípojek.

14.Hadice (1) opatrně odpojte
od čerpadla bez působení síly. 

15.Zachyťte prosakující vodu.
16.Zkontrolujte těsnicí kroužky na

armaturách hadicových
sestav, zda nejsou poškozené
a prasklé, v případě potřeby
vyměňte za nové.

� 
EUnA moe11 

Odstranění přípojek 
hadic

Montáž se provádí v opačném pořadí.
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6.9.9 Odstranění vodního kamene a čištění kotle 
na teplou vodu 

POZOR! 

K čištění kotle na teplou vodu nikdy nepoužívejte 
agresivní a chlorované produkty.

K odvápnění kotle na teplou vodu použijte vinný ocet, který se 
přivede do kotle na teplou vodu přes přívod vody do obytného 
vozu.  Podle toho nechte působit a kotel důkladně opláchněte 
čistou vodou.

• Pro dezinfekci se doporučuje "Certisil-Argento".

6.9.10 Plnění kotle na teplou vodu 

Vypouštěcí venti

1. V závislosti na typu zavřete 
jeden nebo oba vypouštěcí 
ventily (1 + 2).

2. Zapněte vodní čerpadlo na 
ovládacím panelu.

3. Otevřete všechny armatury 
pro teplou vodu a nechte je 
otevřené, dokud není kotel 
naplněn vzduchem a voda 
teče.

4. Zavřete všechny armatury.

Bydlení

6.9.11 Vyprázdnění nádrže na odpadní vodu 

Odpadní systém se skládá z nádrže na odpadní vodu,  sifonů 
umyvadel, sprchy a kuchyňského dřezu, potrubní systém a 
vypouštěcí ventil.

Přímo pod dřezem,umyvadlem a sprchovou vaničkou je sifon, který  
zabraňuje zápachu. Vždy se ujistěte, že není ucpaný.

Odpadní vodu zlikvidujte pouze na určených místech 
likvidace. Pokud není k dispozici žádné k tomu  určené 
likvidační místo , sbírejte odpadní vodu a poté ji zlikvidujte 
v souladu s předpisy.

Nikdy nedovolte, aby odpadní voda prosakovala do země 

a nikdy neodvádějte odpadní vodu do vodních toků.

Odpadní nádrž vypouštějte tak často, jak je to jen možné, 
aby jste ušetřili hmotnost a tím i palivo.

POZOR! Nebezpečí poškození mrazem! 

Pokud není obytný vůz během mrazu vytápěn, může dojít 
ke škodám způsobeným mrazem v systému pitné vody a 
odpadních vod. Pokud hrozí nebezpečí mrazu, 
vyprázdněte všechny nádoby, hadice a vedení.
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odtud jen provedení  lntegra Line:

V zadní části vlevo pod vozidlem
(šipka) se nachází šoupátko pro
otevření nádrže na odpadní vodu

1. Pokud je k dispozici, 
namontujte vypouštěcí hadici
na  přípojku (2).

2. Stiskněte šoupátko (1) pro
otevření nádrže na odpadní
vodu.

3. Po vyprázdnění  uzavřete
nádrž na odpadní vodu
pomocí šoupátka (1).

4. Pokud je k dispozici,
odstraňte vypouštěcí hadici.
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Pozice ovladače 

Odpadní nádrž
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odtud jen provedení lntegra Line LS:

-. 
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Klapka údržby

1.

2.

3.

Otevřete   klapku údržby (2) v 
blízkosti dveří řidiče (1). 
Umístěte vhodnou sběrnou 
nádobu nebo absorpční savé 
hadříky pod čerpadlo čerstvé 
vody.
Pokud je k dispozici, 
namontujte odtokovou hadici 
na konektor pod vozidlem.

4. Otevřete uzavírací kohoutek 
kanalizace (1).

5. Po vyprázdnění nezapomeňte 
uzavřít nádrž na odpadní vodu 
pomocí kohoutku (1).

6. Pokud je k dispozici, vyjměte 
vypouštěcí hadici.

Uzavírací kohout
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6.10 Plynový systém

VAROVÁNÍ! Nebezpečí při manipulaci s plynem! 

Při manipulaci s plynem vzniká  nebezpečí požáru, 
výbuchu a udušení.
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 
"Bezpečnost" a následující pokyny:

• Regulátor tlaku plynu na připojovací hadici je
připevněn k tlaku 30 mbar.

• Nikdy nespojujte spotřebiče plynu, které nejsou pro 
tento tlak navrženy.

• Proveďte změny nebo opravy plynového systému a 
topení pouze autorizovaným odborníkem.

• Po delším odstavení (cca. 10 měsíců)
zkontrolujte plynový systém a topení u
autorizovaného odborného servisu.

• V případě podezření na závadu v plynovém
systému (silný zápach plynu nebo vysoká
spotřeba plynu) okamžitě odstavte celý plynový
systém z provozu.
Obytný vůz důkladně vyvětrejte  a nechte plynový 
systém zkontrolovat v autorizovaném servisu a  v 
případě potřeby ho nechte opravit.

• Nikdy nepoužívejte elektrické spínače, zástrčky
nebo systémy, pokud cítíte zápach plynu.
Otevřený oheň a kouření jsou zakázány kvůli
riziku výbuchu.

• Pokud nepoužíváte plynový spotřebič, uzavřete
ventil plynové lahve.

• Nikdy nedovolte, aby plyn unikal nespálený.

Bydlení

Před tankováním  paliva a před vjezdem do garáží, 
parkovacích domů nebo trajektů vypněte plyn.

• Ujistěte se, že nucené větrání střešních 
ventilátorů a otvory přívodu vzduchu jsou vždy 
otevřené a volné.

• Při spalování LPG je kyslík spotřebován. To vytváří 
dusivý oxid uhličitý a při "špinavém spalování" a 
toxický oxid uhelnatý! Proto je použití povoleno 
pouze v dobře větraných prostorách nebo venku. 
Před uvedením otevřených hořáků do provozu 
otevřete nejméně jeden střešní poklop nebo okno.

• Nikdy nepoužívejte vařič nebo troubu pro vytápění.
• Při použití těchto spotřebičů plynu otevřete pouze 

rychloupínací ventily jednotlivých spotřebičů 
plynu. Po každém použití uzavřete rychloupínací 
ventily!

• Pravidelně kontrolujte ochranu proti vznícení 
plynových spotřebičů. Pokud plamen zhasne, 
pojistka zapalování musí slyšitelně (cvaknutí) 
přerušit přívod plynu po přibližně jedné minutě.

• Provozování plynového systému během jízdy je 
povoleno pouze v případě, že je nainstalován 
volitelný regulátor tlaku plynu SecuMotion.

• Ujistěte se, že spaliny mohou vždy odcházet bez 
překážek a že nejsou blokovány, zejména v 
případě sněhu.
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6.10.1 Všeobecné
Následující obrázek znázorňuje schematicky plynový systém
se spotřebiči plynu.

88 CZ
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Plynový systém (schematicky) 

1 Plynová lahev

2 Regulátor tlaku plynu 

3 Plynová hadice

4  Topení/Kotel

5   Vařič
6 Lednice

7 Rychloupínací ventil 
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6.10.2 Napojení plynových lahví/výměna

Plynový systém je určen pro provoz s butanovým plynem, propanovým 
plynem nebo směsí obou plynů. Propanový plyn lze použít při 
teplotách nad -42 ° C. Butan se smí používat pouze při teplotách nad 
0 ° C. V zimě. používejte pouze propanový plyn.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí při manipulaci s plynem

•

•

•

Před výměnou plynové lahve zavřete ventil zásobníku. 

Ovládejte ventil plynové lahve pouze ručně. 

Nepoužívejte nářadí!
Pravidelně kontrolujte připojovací hadici na plynové 
lahvi pro trhliny a porézní oblasti. Dodržujte datum 

exspirace! Vadnou připojovací hadici nechte vyměnit 

autorizovaným servisem.

• Vždy připojte regulátor tlaku plynu přímo k ventilu plynové 
lahve a vždy pouze ručně.  Nepoužívejte nářadí.

• Plynové lahve ukládejte pouze do přihrádky na plynové 
lahve, nikdy ne do nástavby.
Přihrádka pro plynové láhve má prostor pro max. dvě 
plynové lahve o hmotnosti 11 kg nebo 5 kg. Vždy přihrádku 
pro plynové lahve uzavřete!

• Do držáků umístěných v přihrádce  pro plynové láhve 
vždy umístěte plynové láhve ve vzpřímené poloze. Vždy 
důkladně zajistěte lahve v přihrádce pro  plynové láhve 
proti sklopení a zkroucení upevněním popruhů.
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Přihrádka pro plynové láhve má nucené větrání,
je otevřené v dolní části. Nucené větrání nesmí
být zakryto nebo zastaveno. Nepoužívejte prostor
pro plynové láhve jako úložný prostor.

• Při uvolňování hadicových spojů vždy dochází k 
úniku zbytkových množství plynu, proto při práci 
na plynovodu a v jeho blízkosti nepoužívejte 
otevřené plameny a jiné zdroje vznícení. Zákaz 
kouření!

1. Otevřete dveře přihrádky na
plynové lahve (1)  (Poloha

 dveří se může změnit v
závislosti na půdorysu)

2. Zcela zavřete ventil plynové
lahve (1).

3. Otočte převlečnou matici
(2) regulátoru tlaku plynu
ručně ve směru
hodinových ručiček od
ventilu plynové lahve
(levý závit). Opatrně
vyjměte hadici.

Dveře přihrádky na plynové 
lahve

Připojení plynové lahve

6. Otevřete jistící pás. 

7. Opatrně vyjměte prázdné 
lahve s plynem.

8. Pečlivě umístěte plnou 
plynovou láhev stejného 
typu do držáku (šipky).

9. Umístěte jistící pás (1) 
kolem plynové lahve a 
napněte.

Bydlení

Upevnění plynové lahve

10.Ručně utáhněte převlečnou matici regulátoru tlaku plynu proti 
směru hodinových ručiček pevně k ventilu plynové láhve (levý
závit). Plynová hadice nesmí být zalomená.

11.Otevřete ventil plynové lahve, pokud chcete používat spotřebiče
plynu, např.  pro vaření nebo vytápění.

12.Uzavřete prostor pro plynové láhve a zavřete jej klíčem.
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6.10.3 Truma Duocontrol (volitelné) 

Volitelně je vozidlo vybaveno systémem regulace tlaku plynu s 
automatickým spínáním pro připojení na dvě plynové lahve. Tento 
systém obsahuje automatický uzavírací ventil v případě nehody, stejně 
jako automatický spínač plynové lahve včetně ochrany proti zamrznutí. 
Duoc je ovládán pomocí malého dálkového displeje nad dveřmi 
nástavby.

Dálkový displej Truma zobrazuje provozní stav (normální nebo 
rezervní režim) na standardním displeji v přihrádce na lahve  i uvnitř 
vozidla. Dálkový displej navíc obsahuje vytápění regulátoru EisEx 
pro vytápění spínacího regulátoru v zimě.

Pomocí dálkového displeje lze
provést  jednotlivé funkce
systému DuoC .

a = Zapnuto (letní provoz)

b = Vypnuto

c = Zapnuto a topení (zimní
 provoz)

d = Červená LED

e = Zelená  LED

f = Žlutá LED EisEx (zimní
      provoz)
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Letní provoz
Přepínač dolů (a). Světelné diody ukazují stav provozních lahví: 
plná= svítí zelená LED  prázdná=  svítí červená LED.

Zimní provoz
Přepínač nahoru (c). Kromě zobrazování stavu provozní lahve  se 
přepínací ventil nebo systém přepínání regulátoru zahřívají a 
zobrazují se žlutou LED diodou.

[I] 

[I] 

POKYN:

Podrobné informace o systému DuoControl najdete
v dokumentaci výrobce v dodatku.

POKYN:

Při instalaci systému DuoControl je povolen ohřev LPG 
během jízdy v souladu se směrnicí EU 2001/56 /ES s 
dodatky 2004178 / ES a 2006/119 / ES v Evropě.
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6.10.4 Rychlouzavírací ventily 

Rychloupnrací ventily

Každý plynový spotřebič má vlastní rychloupínací ventil, s nímž 
musíte před použitím spotřebiče otevřít palivový přívod samostatně a 
po jeho použití uzavřít. Lišta s ventily se nachází pod varnou deskou 
za spodní skříňkou.

Rychloupínací ventil topení/teplá voda

2    Rychloupínací ventil lednička

3 Rychloupínací ventil varná deska

Bydlení 

6.10.5 Spotřeba plynu

Údaje o spotřebě plynu jednotlivých zařízení nejsou závazné a pouze 
průměrné orientační hodnoty. Podle zkušeností stačí při normálním 
odběru  11 kilogramů plynu na cca 20 dní v létě a přibližně 5 dní v 
zimě.

Spotřebič Spotřeba plynu  

Topení Truma ca. 170 - 490 a/h 
Topení Aide ca. 245 - 405 a/h 
Varná deska 

Lednička 

ca. 73 - 124 g/h na jednotlivý hořák ca. 
270 g/den

6.11 Topení a ohřev teplé vody 

6.11.1 Všeobecné pokyny
Provedení topení je závislé na modelu. Dodržujte návod k obsluze  
topení,  který musí být vždy uložen v obytném voze.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí manipulace s plynem! 

Při manipulaci s plynem existuje  nebezpečí požáru, 
výbuchu a udušení. Dodržujte pokyny pro použití 
topení a následující poznámky: 

• Změny nebo opravy plynového systému a topení 
smí provádět pouze autorizovaná specializovaná 
firma.

• Po delším odstavení (> 10 měsíců) nechte plynový 
systém a topení zkontrolovat autorizovanou 
specializovanou dílnou.

CZ 91 



Bydlení

Nikdy nepoužívejte elektrické vypínače,  zásuvky
nebo systémy, pokud cítíte pach plynu. Otevřené
ohně a kouření jsou zakázány kvůli riziku výbuchu!

V případě podezření na závady v plynovém systému
(pach plynu, vysoká spotřeba plynu) okamžitě
vypněte plynový systém, Důkladně vyvětrejte a
nechte plynový systém zkontrolovat kvalifikovaným
odborníkem a opravte je v případě potřeby.

• Před tankováním paliva a před vjezdem do
garáží, parkovacích domů nebo trajektů vypněte
plynový systém.

• Otevřete rychloupínací ventily plynových
spotřebičů pouze během toho co je používáte. Po
každém použití uzavřete rychloupínací ventily!

• Dodržujte vnitrostátní právní předpisy týkající se 
provozu vytápění během jízdy. V případě
pochybností jej vypněte.

6.12 Provedení Truma Combi

Topení Truma Combi pracuje s  ventilátcí podporovaným hořáke. 
To zaručuje dokonalou funkci i při jízdě.

V zimním provozu přístroj automaticky vybírá požadovaný 
stupeň hořáku podle teplotního rozdílu mezi nastavenou a 
aktuální teplotou místnosti.

Když je kotel plný, horká voda se automaticky zahřívá. V letním 
provozu dochází k ohřevu obsahu vody na nejmenší stupeň
ohřevu.
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Když teplota vody dosáhne 60 ° C nebo 40 ° C, hořák se vypne a 
žlutá kontrolka zhasne. Režim vytápění bez obsahu vody je také
možný.

POZOR! Nebezpečí poškození mrazem!

Vždy udržujte odtokové trysky elektrického
bezpečnostního / vypouštěcího ventilu bez nečistot,
sněhu, ledu, listů atd.!

Pokud je provozován pouze systém studené vody bez kotle, je
kotel naplněn vodou. Aby nedošlo k poškození mrazem, musí
být obsah vody vypouštěn provozem bezpečnostního / 
vypouštěcího ventilu, a to i v případě, že kotel nebyl
provozován. Jako alternativa může být instalace uzavíracího
ventilu (horké vody) před připojením studené a teplé vody.

[I] 

POZOR!

Před připojením k centrálnímu přívodu vody (městské 
nebo obecní připojení) musí být použit redukční 
ventil, který zabraňuje vyššímu tlaku než 2,8 barů v 
kotli.

POKYN·

Nádrž na vodu je vyrobena z nerezové oceli V4A
(potravinářská, ale stále se doporučuje nepoužívat teplou 
vodu jako pitnou).
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Ovládací panel Truma Combi

6 

7 

9 

Ovládací panel Truma Combi (Příklad) 

1 Displej
2   Stavový řádek

3   Řádek nabídky výše

4   Rámec nabídky níže

5   Ukazatel  síťové napětí 230 voltů
6  Timeclock

7 Nastavení / hodnoty

1 

2 

3 

5 

4 

8 

Bydlení

8 Otočný knoflík /Tlačítko

9 "Tlačítko Zpět“
Pomocí otočného knoflíku / tlačítka (8) lze zvolit menu v řádcích (3 
+ 4) a provést nastavení. Otáčením knoflíku / tlačítka (8) 
procházejte nabídku. Klepnutím na položku vyberte položku nabídky, 
změňte úroveň nastavení nebo uložte dříve nastavenou hodnotu. 
Chcete-li zapnout a vypnout systém Truma Combi, dlouze stiskněte 
otočný knoflík / tlačítko (8). Tlačítko zpět (9) slouží k návratu z
nabídky a odstranění dříve zadané hodnoty, pokud ještě nebylo
uloženo.

Uvedení do provozu/Zapnutí

VAROVÁNÍ! Ohrožení života v důsledku výfukových

plynů
Výfukové plyny uvnitř obytného vozu mohou být život
ohrožující. Ujistěte se, že výfuk a otvory pro přívod 
vzduchu jsou vždy otevřené a volné.

1. Zkontrolujte, zda je výfuk  volný. Je nezbytné odstranit nečistoty a
kryty.

2. Otevřete ventil plynové lahve a  rychlozavírací ventil.

3. Zvolte provozní režim s otočným kolečkem.

"Zimní provoz ": Pomocí otočného knoflíku (a) nastavte
požadovanou pokojovou teplotu.

"Letní provoz ": nastavte otočný knoflík na požadovanou
teplotu vody.
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Vypnutí
1. Pomocí otočného knoflíku zvolte provozní režim "Vyp".

2. Zavřete rychlouzavírací ventil a ventil plynové lahve.

Pokud existuje nebezpečí mrazu na bezpečnostním /
vypouštěcím ventilu, vyprázdněte obsah vody!

Změna teploty v místnosti

0 
000

C 

Ovládací panel Truma Combi (Příklad)

Otočným knoflíkem/tlačítkem vyberte symbol v liště nabídek (šipka). 
Přepněte na úroveň nastavení klepnutím a nastavte požadovanou
pokojovou teplotu pomocí otočného knoflíku/ tlačítka. Pro potvrzení
výběru stiskněte otočný knoflík/ tlačítko. Nastavitelný teplotní rozsah
je mezi +5 a +30 ° C.
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Ovládací panel Truma Combi (Příklad)

Pomocí otočného knoflíku/ tlačítka vyberte symbol na liště nabídek
(3). Přepněte na úroveň nastavení klepnutím na tlačítko a potom 
pomocí otočného knoflíku/ tlačítka vyberte požadovanou úroveň horké 
vody. Pro potvrzení výběru stiskněte otočný knoflík / tlačítko.

OFF /Ohřev  vody je vypnutý
a Kotel/Ohřev vody je zapnut  bliká tak dlouho, dokud není dosažena

požadovaná teplota vody.
b ecol teplota vody 40 °C, teplota vody může být při kombinované

teplotě místnosti a vody udržována pouze po omezenou dobu.

kombinovaná teplota místnosti a vody jsou udrženy jen po
omezenou dobu.

c horká/ teplota vody 60 °c

d   zesilovač / Rychlý ohřev obsahu kotle po dobu max.40 minut

Po dosažení požadované teploty vody se opět začne vytápět místnost
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Volby druhu energie  

•uto 111 

*�
g boost 

:1: hot 

=:= eco 

0 

000
0 

Ovládací panel Truma Combi (Příklad)

Pomocí otočného knoflíku/tlačítka vyberte symbol na liště nabídek
(šipka). Přepněte na úroveň nastavení klepnutím a potom pomocí
otočného knoflíku/ tlačítka vyberte požadovaný typ energie. Pro
potvrzení výběru stiskněte otočný knoflík/ tlačítko.

[I] POKYN:
Pokud je napájení 230 V přerušeno a napájení 12 V je
zapnuto, na displeji se zobrazí kód chyby.

Po obnovení napájení 230 V se ohřívač automaticky
spustí s předchozími nastaveními a kód chyby zmizí.

Bydlení

Volba úrovně ventilátoru 

Ovládací panel Truma Combi (Příklad)

Použijte otočný knoflík/tlačítko pro výběr symbolu na liště nabídek
(šipka). Přepněte na úroveň nastavení klepnutím na požadovanou 
úroveň ventilátoru a pomocí otočného knoflíku/ tlačítka vyberte 
požadovanou úroveň ventilace. Pro potvrzení výběru stiskněte otočný 
knoflík / tlačítko.

Bezpečnostní-/ Vypouštěcí ventil
POZOR! Nebezpečí poškození mrazem!

Vždy udržujte odtokové trysky elektrického
bezpečnostního / vypouštěcíhoventilu bez nečistot,
sněhu, ledu, listů atd.!

Bezpečnostní /vypouštěcí
ventil FrostControl se 

nachází přímo u kotle na
teplou vodu.

Chcete-li se dostat k  

bezpečnostnímu /
vypouštěcímu ventilu
FrostControl, otevřete
přístupovou klapku (1) pod
samostatnou  sedačkou
napravo.

Přístupová klapka samostatné
sedadlo 
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Ovládací páka (1) příčně
přes  skříň (viz obrázek):
Ventil uzavřen.

• Ovládací páka podél
skříně: ventil otevřený.
Pouze pro manuální
vyprázdnění obsahu kotle.

• Bezpečnostní-/Vypouštěcí ventil

Při teplotách pod FrostControl 4 ° c se obsah kotle automaticky 
odvádí přes bezpečnostní / odtokový ventil.. 
Bez topného režimu může být bezpečnostní / odvodňovací ventil 
znovu uzavřen pouze při teplotách nad 8 ° C. V takovém případě
nejprve zapněte topení  nebo kotel tak, aby se ventil opět 
neotevřell! Po otevření ventilu musí být před spuštěním kotle znovu
stisknuto tlačítko resetování na spodní straně krytu.

Naplnění kotle teplé vody
1. Uzavřete bezpečnostní / vypouštěcí ventil.

2. Zapněte vodní čerpadlo na ovládacím panelu.

3. Všechny armatury  na teplou vodu otevřete a nechte je
otevřené tak dlouho, dokud není kotel tlakem vzduchu naplněn
a voda teče.

4. Všechny armatury zavřete.
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VAROVÁNÍ! Nebezpečí opaření !
Voda v kotli je horká a může způsobit opaření.
Před vypouštěním nechte kotel ochladit na okolní
teplotu.

1. Vypněte vodní čerpadlo na ovládacím panelu.

2. Otevřete všechny armatury pro horkou vodu. 

3. Otevřete bezpečnostní / odtokový ventil. Kotel je nyní vypouštěn 
přímo ven z bezpečnostního / odtokového ventilu. Ujistěte se, že 
obsah kotle je zcela vyprázdněn (12 litrů).

Odvápňování a čištění kotle pro ohřev vody

POZOR!

Nikdy nepoužívejte agresivní a chlorované produkty
k čištění kotle.

Pro odvápnění kotle na teplou vodu použijte vinný ocet, který je
přiveden do kotle pro teplou vodu přes přívod čerstvé vody do 
obytného vozu. Nechte reagovat a pak důkladně opláchněte kotel
s čerstvou vodou.

Pro sterilizaci se doporučuje "Cerlisil-Argento".

Tím, že přesunete na červenou barvu, je teplý vzduch topení
nadstavby dodatečně nasměrován do výstupních otvorů na čelním
skle (např. ohřívá prostor pod postelí během noci).
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6.13 Provedení ALOE 

6.13.1 Ohřev teplé vody
POZOR! 

Před připojením k centrálnímu přívodu vody
(obecní nebo městské připojení) musí být použit
redukční ventil, který zabraňuje vyššímu tlaku než 2,8
barů v kotli.

Když je kotel plný, horká voda se automaticky ohřívá. V letním období
dochází k ohřevu obsahu vody na nejnižší stupeň hoření..
Když teplota vody dosáhne 60 ° C nebo 40 ° C, hořák se vypne a 
kontrolka zhasne. Režim vytápění bez obsahu vody je také možný.

Pokud je provozován pouze systém studené vody bez kotle, je kotel 
také naplněn vodou. Aby nedošlo k poškození mrazem, musí být
obsah vody vypuštěn pomocí vypouštěcího ventilu, a to iv případě, že
kotel nebyl v provozu.

U vozidel s "Arctic balíčkem" je nádrž na odpadní vodu dodatečně
izolována a ohřívána.

6.13.2 Uvedení do provozu/Zapnutí

VAROVÁNÍ! Nebezpečí života v důsledku výfukových

plynů! Výfukové plyny uvnitř motorového vozidla

mohou být život ohrožující. Ujistěte se, že výfuk a

vstupní otvory jsou vždy otevřené a volné.

Zapnutí
1. Zkontrolujte, zda je výfuk volný. Je nezbytné odstranit nečistoty a kryty.

Bydlení

2. Otevřete ventil plynové lahve a rychloupínací ventil.
3. Zvolte požadovaný provozní režim na ovládacím panelu topení 

ALOE:

• "Zimní provoz "a nastavte požadovanou pokojovou teplotu.

"Letní provoz"a nastavte požadovanou teplotu vody.

Vypnutí
1. Zvolte  na ovládacím panelu topení ALOE provozní režim "Off".
2. Uzavřete rychloupínací ventil a ventil plynové lahve
3. Pokud hrozí nebezpečí mrazu, vyprázdněte vodu vypouštěcím 

ventilem na topném kotli.

POZOR! Nebezpečí poškození věci

 Mráz může způsobit na potrubí a komponentech
naplněných  vodou  škody na majetku.

CZ 97



Bydlení

6.13.3 ALOE-topení Compact 3010

1. Displej
2. Tlačítko zapnutí / vypnutí
3. Tlačítko Menu

Pro zapnutí topení stiskněte 
tlačítko "ON / OFF" (2).

Chcete-li vyvolat základní
funkce, stiskněte tlačítko
"Menu" (3).

Po zapnutí topení lze na
úvodní obrazovce přečíst
vybraný zdroj energie (1),
aktuální vnitřní teplotu (2) a
venkovní teplotu (3).

98 CZ

� Cl 

11) 23. 3•c

0 19•c 

e 
� ' 
Bedienpanel Compact 301 0 

ffi 23. 5 

0� -22 
Úvodní obrazovka 

1. Chcete-li nastavit 
požadovanou vnitřní 
teplotu, stiskněte tlačítka +/-
pole (1).

2. Nastavení cílové teploty 
vody stiskněte tlačítko +/-
pole (2).

3. Chcete-li nastavit elektrický 
topný výkon, stiskněte 
tlačítka +/- pole (3).

4. Pro zapnutí / vypnutí topení
plynem stiskněte tlačítka
pole (4).

5. 5. Stisknutím tlačítka (5)
vstoupíte do menu údržby /
poruchy.

� 
EUnA moe11 

(6 
lffi 

Ovládací panel 

POKYN:
Pokud je zapotřebí více teplé vody, může být teplota vody
dočasně zvýšena z 50 • c na 65 • c. Po 30 minutách se
ohřívač automaticky vrátí do normálního provozu a teplota
se vrátí na hodnotu 50 • c.

[I] 
 POKYN:
Další informace týkající se provozu a programování
parametrů naleznete v dokumentaci dodavatele.

[I] 
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6.13.4 ALOE-topení Compact 3020 

1. Displej 
2. Tlačítko zapnutí / vypnutí
3. Tlačítko Menu

K zapnutí topení  zmáčkněte 
tlačítko "ZAP/VYP" (2) . 

K vyvolání základních funkcí 
zmáčkněte tlačítko "Menu" 
(3).

.UAICIJ 
3020 

�Ml!NU 

Ovládací panel Compact 3020

POKYN:
Pokud je funkce "Standby Brightness" vypnuta ve výchozím
nastavení, displej se přepne do klidového režimu. Chcete-li
se zapnout, dotkněte se displeje.

Na úvodní obrazovce  je
možné přečíst následující
informace.

1. Svítí, je-li aktivní cirkulační 
čerpadlo.

2. Vnitřní teplota

3. Venkovní teplota (volitelné)

4. Čas/ Datum

5. Stav plynové lahve

6. Symbol se objeví při
připojení na 230 V

1. Chcete-li nastavit
požadovanou vnitřní
teplotu, stiskněte tlačítka
+/- pole (1).

2. Nastavení cílové teploty
vody .Stiskněte tlačítko +/-
pole (2).

3. Chcete-li nastavit elektrický
topný výkon, stiskněte
tlačítka +/- pole (3).

4. Pro zapnutí / vypnutí
topení plynem stiskněte
tlačítka pole (4).

. 

Bydlení

+21.s•c 

+6°C 

Fri 18:30 

Ml!NU 

Displej

[O II +22 o•c D 

�■�a 
f .2kW B 
A mll = 

c!> Ml!NII 

Ovládací panel

CZ 99
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Bydlení

5. Pro vyvolání na displeji "Aktivované funkce" se dostanete přímo
k aktuálně aktivovaným funkcím.

6. Pro zamknutí a odemknutí nabídky nástrojů.

[I] 

[I] 

100 CZ

POKYN:

Pokud je zapotřebí více teplé vody, může být teplota 
vody dočasně zvýšena z 50 ° C na 65 ° C. Po 30
minutách se ohřívač automaticky vrátí do normálního
provozu a teplota se vrátí na hodnotu 50 •C

POKYN:.
Další informace týkající se provozu a programování
parametrů naleznete v dokumentaci dodavatele.

6.13.5 
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Zapnutí předehřívání motoru (volitelné)

Předehřívání motoru šetří palivo, protože studený motor 
spotřebovává v počáteční fázi výrazně více paliva než předehřátý.
Předehřev motoru využívá teplo nástavby.

[I] 

[I] 

POKYN:Funkční sekvence je identická pro ALOE 
3010 a 3020, které jsou zde uvedeny jako příklad na 
ALOE 3010.

POKYN: Další informace týkající se provozu a údržby 
pomocného ohřívače naleznete v příslušné dokumentaci 
dodavatele.

1. Zapněte panel Eura
Mobil.

2. Zapněte pomocný panel.
K tomu stiskněte 
tlačítko "ON / OFF" (1).

ö 

U) 23.3•c
Q 19•c

Obslužný panel Compact 3010 
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3. Zvolte režim vytápění, případně
plynem nebo 230 V.
Pro vytápění plynem
zmáčkněte tlačítko  "On" (3) .
Pro vytápění pomocí 230V
vyberte pomocí tlačítka (2)
úroveň výkonu.

4.

5.

Zvolte pokojovou teplotu pomocí 
tlačítka (1) tak vysoko, že běží 
oběhové čerpadlo.

Stiskněte tlačítko "Motor" (1)

nad dveřmi nástavby.

([) (-) 22 ·c(+) 

(ffl (-)......:::J(+) 
f (-) 3kw (+J 

6 f1<2fD 8 
Obslužný panel Compact 3010 

Nyní se automaticky uzavře uzavírací ventil mezi výměníkem tepla
ALOE a motorem vozidla a zapne se vodní čerpadlo, které zahřeje
motor vozidla. 

Bydlení

6.13.6 Zapnutí využití tepla motoru pro nástavbu 
(volitelné)

Teplo motoru lze také použít k ohřevu nástavby

[IJ 

[IJ 

POKYN: 
Funkční sekvence je identická pro ALOE 3010 a 
3020, které jsou zde uvedeny jako příklad na 
ALOE 3010.

POKYN: 
Další informace týkající se provozu a údržby
dodatečného topení  naleznete v příslušné 
dokumentaci dodavatele.

1. Zapněte panel Eura Mobil.

2. Zapněte pomocný panel. K 
tomu stiskněte  tlačítko
"ON / OFF"

0 

Obslužný panel Compact 3010

CZ 101 

POKYN: 
Po zapnutí zapalování se čerpadlo ALDE vypne 
v režimu  předehřívání motoru.[IJ 



Bydlení

3. Zvolte pokojovou teplotu
pomocí tlačítka (1) tak
vysoko, že běží oběhové
čerpadlo.

4. Zapněte zapalování na
vozidle.

5. Zapněte tlačítko (šipka)
symbolem ventilátoru vedle

volantu.

Uzavírací ventil mezi
výměníkem tepla ALO a
motorem vozidla se nyní
automaticky otevře.

6. Spusťte motor vozidla. Nyní se

  bude nástavba vytápět teplem

z motoru.

102 CZ

ffi (-) 22 ·c(+) 

� (-)�(+) 
f (-) 3kw (+) 

60188 
Ovládací panel Compact 3010 

Ovládací panel vedle volantu 

rn 

6.13.7 
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POKYN: 

Při zapnutém zapalování lze použít pouze provozní 
režim "Teplo motoru pro nástavbu".

Naopak, "předehřev motoru" lze použít pouze při 
vypnutém zapalování.
Nezapomeňte po dokončení jízdy opět zapnout plynový 

hořák.

Odvzdušnění topení

V závislosti na půdorysu je konstrukce vybavena různými topnými
tělesy  a radiátory. Pokud je v topném tělesu slyšet klokotání  a/nebo
není výkon topení dostačující potažmo není teplý po celé ploše, tak to 
znamená, že se v topení nachází vzduch.

Pozor!

Akumulace většího množství vzduchu v topném 

systému může vést k výpadku a poškození 
komponentů.
Celý systém vytápění musí být kontrolován v pravidelných 
intervalech a také i doplňován od autorizovaného 
odborného servisu.

Nově nebo nově naplněné topení musí být odvzdušněno. Vzduch se 
shromažďuje na nejvyšších místech zařízení. Pro odvzdušnění těchto 
míst jsou k dispozici odvzdušňovací ventily. Umístění ventilačních 
ventilů se nachází za zimními opěradly na sedadle, na zadním lůžku a 
v koupelně / sprše.
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Pozor! Poškození věci!

Tryskající voda z topení může způsobit  znečištění
tkanin. Bezpodmínečně použijte při odvzdušnění
vhodnou hadici a nádobu.

1. Zkontrolujte hladinu v

expanzní nádrži (v šatní
skříni nebo v zrcadle),
případně doplňte.

2. Zapněte topení

3. Zatlačte hadici na přípojku 
(šipka) a nechte druhý konec 
hadice zakončit do malé 
sběrné nádoby.

4. V případě potřeby otočte 
výpusť (2).

5. Trochu otevřete ventil (1) 
vhodným nástrojem, dokud 
vzduch zcela neunikne.

6. Ventil zavřete.

Expanzní nádoba 

Odvzdušňovací ventil radiátor

1. Zatlačte hadici na přípojku
(šipka) a nechte druhý
konec hadice zakončit do
malé sběrné nádoby.

2. Mírně otevřete rýhovaný
šroub (1), dokud vzduch
úplně neunikne.

3. Zavřete ryhovaný šroub.

Bydlení

Odvzdušňovací ventil obecně

Vedle výše uvedených odvzdušňovacích ventilů je na kotli instalován 
automatický odvzdušňovací ventil a při jeho cirkulaci může unikat 
vzduch.

6.14 Zařízení koupelny
V závislosti na modelu vozidla, půdorysu a požadavcích zákazníka 
se struktura a vybavení vybavení koupelen liší. Následující tvrzení 
jsou proto pouze  obecná. Při kombinaci  koupelny-/\NC jsou 
umyvadlo, toaleta a sprchová kabina sloučeny do jedné  mokré buňky. 
U větších variant vozidel je sprchový kout oddělený od koupelny a 
toalety s umyvadlem.

vybavena prstornou koupelnou a samostatnou[I] 
POKYN: Verze vozidla Lntegra Line LS je obvy

 

kle

sprchou, oddělenou dělicími dveřmi.

CZ 103



Bydlení

pouze u provedení  lntegra Line:

6.14.1 Kombinace    koupelna-/WC 

. Y 

Celkový pohled koupelna 

1. Odkládací přihrádka 

2. Nástěnná skříň se zrcadlem

3. Umyvadlo se spodní skříňkou

4. Toaleta s poklopem

5. Dveře sprchové kabiny
6. Vyjímatelná sprchová jednotka

104 CZ
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6.14.2 Koupelna a sprchový kout jsou odděleny

Sprchová kabina

Koupelna a sprchový kout jsou 

odděleny
1 Sprchová hlavice

2    Baterie s odkládací
      přihrádkou

3 Topení

Sprchová kabina 
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Koupelna

Celkový pohled koupelna

1    Zrcadlo s osvětlením
2   Šatní skříň
3 Toaleta s poklopem

4    Spínač "Booster" ohřívač vzduchu

5    Výstup vzduchu  "Booster" ohřívač vzduchu 

6    Přepínač světel

7     Umyvadlo se spodní skříňkou

Bydlení

CZ 105



Bydlení

pouze u provedení  lntegra Line LS:

Sprchová kabina

V závislosti na vybavení vozidla 

sprchový kout je oddělený.

1 Sprchová hlavice

2 Baterie

3   Výklopná dřevěná lavice s

odkládací plochou

106 CZ

Sprchová kabina

� 
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Koupelna

Celkový pohled koupelna
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1    Zrcadlová skříň s osvětlením 

2 Baterie s umyvadlem

3 Ovládání toalety

4 Toaleta s poklopem

5    Spodní skříňka

Dveře sprchové kabiny
Provedení  A: 

Dle vybavení vozidla je sprchový
kout vybaven sprchovými dveřmi 
(1). K ochraně proti poškození musí 
být před odjezdem zajištěny 
pomocí popruhů (2).

Provedení B: 

Dle vybavení vozidla je sprchový
kout vybaven sprchovými dveřmi 
(1). K ochraně před poškozením je
nutno před zahájením jízdy zajistit
zámkem (2).

Jištění dveří sprchové kabiny 

Jištění dveří sprchové kabiny 

Výklopná dřevěná lavice

Dle závislosti na verzi sprchového 
stánku je to vybaveno sklopným 
dřevěným sedadlem.Abyste předešli
poškození, před začátkem jízdy ji
sklopte a zajistěte zámkem (1).

Bydlení

Dřevěná lavice 

Odtahová jednotka sprchové kabiny (volitelné)

Sprchová kabina je vybavena 
odtahovým systémem.Chcete-li
ji otevřít, stiskněte středové
tlačítko (1). Pro zavření
stiskněte znovu tlačítko (1).

Odtah sprchové kabiny

CZ 107



Bydlení

6.15 WC-zařízení/chemická toaleta

Dodržujte pokyny pro použití a údržbu chemické toalety a WC-
zařízení

6.15.1 

VAROVÁNÍ Nebezpečí poškození zdraví!
Ve WC -zařízení se používají zdraví škodlivé látky. 
Dodržujte pokyny výrobce!

POZOR! Nebezpečí poškození mrazem!
Pokud se obytný vůz během mrazu nevytápí, může dojít k 
poškození WC-zařízení mrazem.  Pokud hrozí nebezpečí 
mrazu, vyprázdněte všechny nádrže a potrubí.

Vyprázdněte odpadní nádrž pouze do míst určených k 

likvidaci.

Příprava pro použití

1. Ujistěte se, že nikdo
toaletu nepoužívá .

2. Otevřete přístupový poklop
k odpadní nádrži na levé
straně vozidla (1).

108 CZ

Poklop odpadní nádrže

V závislosti na vybavení
vozidla je nainstalována
jedna z následujících verzí.
pouze provedení A: 

3. Zatlačte pojistnou sponu (3) 
mírně nahoru.

4. Odpadní nádrž (1) 
prostřednictvím rukojeti
(2) opatrně vytáhněte.

5. Nádrž postavte rovně a 
otáčejte výstupní tryskou (1) 
směrem nahoru.

6. Otočte víko (2) s dávkovací 
miskou na vnitřní straně z 
výstupní trysky a vložte do 
zásobní nádrže uvedené 
množství sanitární kapaliny. 
Rychle odstraňuje fekálie, 
zabraňuje nepříjemným 
pachům v odpadní nádrži a 
udržuje čistotu vevnitř 
odpadní nádrže.

� 
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Odpadní nádrž 

Odpadní nádrž 
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jen provedení  B: 

3. Zatlačte bezpečnostní sponu

(2) mírně nahoru.

4. Opatrně vytáhněte odpadní
nádrž (1) pomocí rukojeti.

Pokyn

Při pozdější instalaci odpadní
nádrže se ujistěte, že
zajišťovací klip (2) klikne dolů
a v případě potřeby manuálně
stlačte dolů.

5. Nádrž postavte rovně a
otočte výstupní tryskou (1)
směrem nahoru.

6. Otočte víko (2) s dávkovací
miskou na vnitřní straně z
výstupní trysky a vložte
uvedené množství sanitární
kapaliny do odpadní nádrže.
Rychle odstraňuje fekálie,
zabraňuje nepříjemným
zápachům v odpadní nádrži
a udržuje čistotu vnitřku
odpadní nádrže.

Nádrž na odpadní vodu 

Nádrž na odpadní vodu

Bydlení

Všechna provedení:

7. Pak přidejte asi dva litry vody tak, aby spodní část nádrže byla zcela

    zakryta. Potom dávkovací misku otočte zpět na výstupní trysku. Otočte

    výtok zpět do původní polohy.

VAROVÁNÍ! 
Nikdy nepřidávejte sanitární kapalinu přes 
šoupátkový ventil nebo přes toaletní mísu. V 
odpadní nádrži se tekutiny okamžitě smísí s vodou 
a sloučí se. Tím se zabrání pronikání pachů v 
koupelně.

POZOR! 

Nepoužívejte sílu při zatlačování odpadní nádrže. 

To může vést k vážnému poškození.

8. Zatlačte odpadní (1) zpět 
do původní polohy.

9. Zkontrolujte, zda je 
bezpečnostní svorka (2) 
správně zajištěna.

Odpadní nádrž

CZ 109



Bydlení

6.15.2 Použití toalety

V závislosti na vybavení
vozidla je nainstalována jedna
z následujících verzí.
Provedení A:

Toaleta (1) je vybavena
integrovanou řídící jednotkou.

    Ovládací šoupátko

2   Indikátor hladiny
odpadní nádr že

3 Splachovací tlačítko

l,) / 
/ 

Sedátko toalety

Obslužný panel

Oplachování vodou se zapne stisknutím tlačítka splachování (3).
Voda teče pouze pokud je tlačítko stisknuté.

Před použitím toalety byste měli krátce stisknout splachování, aby
do mísy nateklo trochu vody.

Po použití pomalu posuňte šoupátko (1) a stiskněte tlačítko pro
splachování (3).

Potom zavřete šoupátko (1).

110 CZ
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Odpadní voda se shromažďuje v 19 litrové nádrži.

Nádrž na odpadní vodu by měla být vyprázdněna, když se rozsvítí
červené světlo na ukazateli hladiny (2). Nádrž je potom naplněna
asi 15 litry. Zbývající kapacita je dostatečná pouze pro několik
použití.

POKYN.· Krátkým stisknutím tlačítka splachování se
na displeji zobrazí  stav hladiny odpadní
nádrže.

Provedení B (pouze lntegra
Line LS): 

Horní sedací část toalety (2) je
navržena tak, aby mohla být
otočná, takže při aktivaci
nastavovací páky (1) může být
vybrána pohodlnější poloha k 
sezení. Prostřednictvím
tlačítka pro splachování (4) v 
bočním obložení je toaleta 
obsluhována. Piktogram (3) se 
rozsvítí, když je odpadní nádrž 
téměř zaplněná a nabádá k 
tomu, aby byla brzy
vyprázdněna. Zbývající
kapacita je dostatečná pouze
pro několik použití.

Toaleta 

rn 
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POZOR! 

• Používejte pouze originální papír od výrobce nebo
jiný rychle se rozpouštějící papír, aby nedošlo k
poškození mechaniky odpadní nádrže.

• Očistěte sanitární zařízení pouze velkým množstvím 
vody a čistícím prostředkem. Nikdy nepoužívejte
čisticí prostředky na bázi octanu nebo alkoholu.

6.15.3 Použití toalety  při horkém počasí/výškových

rozdílech

Rozdíl v nadmořské výšce během jízdy nebo kolísání teploty 
nepředstavuje žádný problém, pokud je odpadní nádrž zasunuta v 
toaletě. Automatické odvětrání zajišťuje vyrovnání tlaku. Při 
vysokých teplotách nebo dlouhých dobách skladování může být nutné 
přidat další sanitární kapalinu.

6.15.4 Použití toalety v zimě

Pokud venkovní teplota klesne pod 0 ° C a váš EURA MOBIL není 
vyhřívaný jeden den nebo noc, toaleta musí být zazimována.

6.15.5 

rn 

Bydlení

Vyprázdnění odpadní nádrže

POKYN: 

Nejprve si nacvičte  vyprázdnění odpadní nádrže před 
prvním použití  s vodou.

Odpadní nádrž má kapacitu přibližně 19 litrů a musí být vyprázdněna 
nejpozději když  LED svítí. Doporučuje se odpadní nádrž vyčistit již 
předtím. LED kontrolka se rozsvítí, pokud odpadní nádrž obsahuje 
více než 15 litrů.

Pozor!

Nenechávejte odpadní nádrž příliš plnou!

1 . Ujistěte se, že šoupátko je zavřené. Otevřete servisní dveře  na
  vnější straně vozidla. Vytáhněte pojistkovou upínku směrem nahoru
  a vyjměte odpadní nádrž.

2.

3.

Odneste obsah pomocí rukojeti k normální toaletě nebo nějaké jiné 
schválené likvidační stanici. Umístěte nádrž vertikálně na podlahu 
a otočte vypouštěcí ventil směrem nahoru.
Odstraňte víko odtokové hubice. Uchopte nádrž na odpadní vodu 
za horní držadlo, které se nachází vedle odtokové hubice. 
Uchopte zadní rukojeť druhou rukou tak, aby ventilační tlačítko 
mohlo být při vyprázdnění ovládáno palcem. Držte  ventilační 
tlačítko stisknuté, během vyprazdňování nádrže.

POZOR! 

Stiskněte ventilační tlačítko pouze tehdy, když 
výstupní tryska směřuje dolů!
Jen tak může být nádrž vyprázdněna bez postříkání.
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4. Po vyprázdnění vypláchněte nádrž dobře vodou. Také vyčistěte

šoupátko vodou. Udělejte, pokud je to nutné, toaletu znovu

použitelnou. Zasuňte nádrž na odpadní vodu do toalety a zavřete

servisní dvířka.

6.15.6 Čištění a péče

POZOR! 

Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující 
chlór, rozpouštědla nebo jiné agresivní látky k 
čištění toalety.

Velký těsnicí kroužek, těsnící kroužek ventilace a těsnící kroužek 
uzávěru jsou vyrobeny z gumy. Tyto těsnění je třeba pravidelně čistit 
(jednou měsíčně, v závislosti na frekvenci použití)

Velký těsnící kroužek: vyjměte krycí desku a otevřete šoupátko.
Očistěte těsnicí kroužek vodou a vysušte.

Těsnicí kroužek ventilace: Otočte automatickou ventilaci o 60 °
proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji. Těsnicí kroužek
vyčistěte vodou a vysušte.

Těsnicí kroužek uzávěru: Očistěte těsnicí kroužek vodou, osušte a
namažte silikonovým olejem.

Vypusťte odpadní nádrž a opláchněte čistou vodou.

Vyčistěte toaletní mísu, sedátko a poklop, stejně jako vnější část
toalety jemným mýdlem nebo saponátem. Pokud toaleta není
delší dobu používána, víčko neotáčejte na výtokové hrdlo a
nechte šoupátko otevřené, aby mohla odpadní nádrž vyschnout.
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6.15.7 Zazimování toalety
Toaleta může být bez problému zazimovaná a na delší čas odstavena
z provozu.

1. Vyprázdněte nádrž na čerstvou vodu a poté držte splachovací tlačítko 

stisknuté tak dlouho , dokud už se nebude čerpat voda.

2. Potom vyprázdněte odpadní nádrž. Poté nezavírejte vypouštěcí
hrdlo, neboť tak odpadní nádrž lépe vyschne.

6.15.8 Vytápění odpadní nádrže při mrazu (volitelné)

Je-li vozidlo vybaveno balíčkem Arclic, nádrž na odpadní vodu je 
ohřívána pro ochranu před mrazem. K tomu je třeba otevřít vodní
ventil.

1. Boční servisní klapka

(otevřít zvenčí)

2. K aktivaci ohřívače nádrže
odpadní vody otevřete
červený kulový ventil (1)
(podél potrubí)

3. Pro úsporu tepelné energie 
se doporučuje deaktivovat 
ohřev nádrže odpadních vod 
při horkých  venkovních
teplotách. K tomu zavřete
červený kulový ventil (1)
(napříč potrubí).

Kulový ventil odpadní nádrže
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6.16 Kuchyňský kout
6.16.1 Všeobecné

VAROVÁNÍ Nebezpečí při manipulaci s plynem!

Manipulace s plynem zahrnuje nebezpečí požáru,
výbuchu a udušení.
Dodržujte pokyny k obsluze varné desky a následující
pokyny:

• Regulátor tlaku plynu na připojovací hadici je 
připevněn k tlaku 30 mbar. Nikdy nenapojujte 
spotřebiče plynu, které nejsou určeny pro tento tlak.

• Pokud nepoužíváte plynový spotřebič, uzavřete 
ventil plynové lahve.

• Nikdy nedovolte, aby plyn unikal nespálený.

• Ujistěte se, že nucené větrání střešních 
ventilátorů a otvory přívodu vzduchu jsou vždy 
otevřené a volné.

• Před použitím hořáků otevřete alespoň vikýř nebo 
okno. 

POZOR! 

Dle vybavení vozu je krycí deska varné deska a 
umyvadla ze skla. Existuje riziko, že krycí deska
praskne  pod vysokým zatížením nebo nárazem.

Bydlení

& •
 Nikdy nepoužívejte plynový vaříč a troubu k vytápění.

• Otevřete rychloupínací ventil jen těch jednotlivých 

plynových spotřebičů , které právě používáte. Po
každém použití ventil zavřete.

• Zkontrolujte pravidelně ochranu proti vznícení 
plynových spotřebičů. Pokud plamen zhasne,
pojistka zapalování musí slyšitelně (cvaknutí)
přerušit přívod plynu po přibližně jedné minutě.

• Nepoužívejte hrnce o průměru větším než 22 cm.

• Sklapujte krycí desku pouze při vypnuté varné
desce!

POZOR! Poškození věci

Citlivé a vysoce lesklé povrchy vyžadují při čištění
velkou péči.

•

•

Nepoužívejte brusné či abrazivní čistící a leštící
prostředky.
Čistěte povrchy pouze měkkým, čistým a
suchým hadříkem s šetrným čistícím roztokem.
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pouze provedení lntegra Line: 

Celkový pohled kuchyňský kout (Příklad nástavby)

1. Skleněný poklop varné desky

2. Skleněný poklop dřezu

3. Páková směšovací baterie

4. Dřez

5. Umístění plynových uzavíracích 

ventilů 

6. Zásuvkový systém

7. Varná deska
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Ovládání varné desky

1. Regulátor výkonu  hořák vlevo

2. Regulátor výkonu  hořák na středu

3. Regulátor výkonu  hořák vpravo 

4. Tlačítkový piezoelektrický zapalovač
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pouze provedení  lntegra Line LS: 

Celkový pohled kuchyňský kout (Příklad nástavby)

1. Varná deska

2. Páková směšovací baterie

3. Dřez s poklopem

4. Zásuvkový systém

5. Umístění plynových uzavíracích 

ventilů 

Bydlení

Ovládání varné desky 

1. Regulátor výkonu  hořák vlevo

2. Regulátor výkonu  hořák na středu

3. Regulátor výkonu  hořák vpravo

všechna provedení:
Následující symboly pro regulaci plamene podle polohy ovládacího 

knoflíku.

• Plynový kohout uzavřen 

ö Velký plamen

� Malý plamen
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6.16.2 Před vařením
Před použitím varné desky musíte přivést plyn: 

1. Před vařením otevřete nejméně jeden střešní poklop nebo
okno.

2. Otevřete ventil plynové lahve (přihrádka na plynové lahve)

3. Otevřte rychloupínací ventil varné desky 

6.16.3 Hořák/trouba  zažehnutí

VAROVÁNÍ! Nebezpečí díky manipulaci s plynem! 

Během procesu zapálování nesmí být na povrchu
varné desky a hořáků žádné hrnce nebo jiné
předměty!

1. Mírně zatlačte knoflík a nastavte ho do polohy zapalování (velký
plamen). Zapněte hořák stisknutím spouštěcího tlačítka a jeho
podržením po dobu pěti až deseti sekund.

2. Uvolněte knoflík a otočte na požadované nastavení (velký nebo
malý plamen).

V případě neúspěchu zopakujte postup od začátku. Pokud selže
zapalování, zastavte přívod plynu a nechte poruchu opravit
autorizovaným servisem.
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6.16.4 Elektronické zapalování  (dle modelu)

POZOR!

Postup musí být proveden bez hrnce nebo jiného 

předmětu na hořáku. 

Chcete-li zažehnout plamen, stiskněte pevně ovládací knoflík a otočte
ho do polohy "velký plamen". Současně stiskněte tlačítko pro 
elektronické zapalování. Několik sekund podržte ovládací knoflík, aby
plamen zůstal zažehnut.

DŮLEŽITÉ!

Pokud se hořák okamžitě nezapálí, zopakujte
postup podle následujícího postupu:

Otočte knoflík do polohy "malý plamen", zapalte
ručně, zkontrolujte, zda v lahvi je plyn.
Pokud zařízení vůbec nefunguje, zavřete plynový 
kohout a kontaktujte prodejce.

6.16.5 Po vaření
1. Vypněte všechny hořáky otočnými knoflíky.

2. Zavřete rychloupínací ventil varné desky.

3. Uzavřete ventil plynové lahve (přihrádka na plynové 
lahve) pokud nejsou v provozu další spotřebiče 
plynu.
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6.17 Digestoř (volitelné) 

Digestoř 

1. Vypínač/Zapínač odsávání
2. Vypínač/Zapínač LED-osvětlení
3. 230V-zásuvka

4. LED-osvětlení
5. Odnímatelný, omyvatelný kovový filtr

[I] 
POKYN: 

Další informace ohledně obsluhy a čištění naleznete v 

dodané dokumentaci.. 

6.18 Lednička 

6.18.1 Všeobecné

Bydlení 

Tato kapitola poskytuje obecné informace a pokyny pro provoz a 

údržbu chladničky. Obrázky a popisy částečně zobrazují detaily 
zařízení, které se nevztahují na všechny modely. Kromě toho 
dodržujte návod k obsluze speciální chladničky, která je 
nainstalována ve Vašem obytném voze. Zde najdete podrobné 
informace a bezpečnostní pokyny pro provoz a údržbu chladničky.
Dodržujte rovněž pokyny uvedené v kapitole "Bezpečnost". 

Před použitím chladničky doporučujeme vyčistit vnitřní prostor.

Před prvním použitím nechte chladničku nachladit nejméně osm 
hodin a poté vložte potraviny.

POZOR! 

Chladnička je určena pouze pro provoz s LPG 
(propan, butan). 

Od  výšky 1000 m nad hladinou moře může 
zapalování plynu způsobit problémy (to neznamená, 
že lednice nefunguje správně!).
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6.18.2 Ventilační mřížky
K odvodu tepla konvektoru jsou zvenčí na obytném voze
nainstalovány ventilační mřížky. Naleznete je přímo za lednicí.
Dávejte pozor na to, aby ventilační mřížky byly vždy volné!

�� .. � 
! ====----

----
----

' �---

Ventilační mřížka, vstup (níže / pokud je k dispozici i výše)

I výstup střecha (pokud je k dispozici, v závislosti na
vybavení)
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6.18.3 Zimní provoz
Před zapnutím chladničky zkontrolujte, zda ventilační mřížky a
výfukový systém nejsou pokryty sněhem, listy apod.

Větrací mříže mohou být opatřeny speciálními zimními kryty, které
chrání chladicí jednotku před příliš chladným vzduchem. 

POZOR! 

Pod 0stupňů Celsia  venkovní teploty musí být zimní 
kryty  namontovány, aby nedošlo k poškození chladicí 
jednotky.

Pod 10 °C venkovní teploty  zimní kryty mohou být již
nainstalovány.

Pod O °C venkovní teploty  zimní kryty musí být již nainstalovány.

Doporučujeme montovat zimní kryty i tehdy, když je vozidlo vyřazeno z
provozu delší dobu.
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6.19 Lednička

6.19.1 Provedení Thetford N3000-Serie s LED
ovládacím panelem

C ) :i)-0 ('j •■■II �0 1METFAD 

Ovládací panel Thelford sLED-displejem 

Zapínač/Vypínač
2 < Tlačítko k snížení výkonu chlazení
3   Potvrzovací tlačítko
4 > Tlačítko k zvýšení výkonu chlazení 
5 Indikátor způsobu provozu

- Síťové napětí (AC) (230 V)

- Stejnosměrný proud(12 V) LJ

- Plyn 6

6 Zobrazení výkonu chlazení
7    Ikona se rozsvítí, když je aktivována funkce 
      "Antikondenzace" (Volitelně) 
8     Symbol se rozsvítí, když je "Baterie prázdná"

Chladnička může být napájena ze sítě (230 V), DC
(12 V) nebo LPG. Požadovaný zdroj energie lze nastavit pomocí 
spínače volby zdroje energie (2). Tento spínač má tři funkce: 
síťové napětí (AC) (230 V), stejnosměrné napětí (12 V), plyn.

Bydlení

Pomocí tlačítek se šipkami (2 + 4) lze teplotu chladničky regulovat 
při provozu se síťovým napětím (230 V) nebo plynem. Čím více 
panelů se zobrazí, tím větší je chladicí kapacita.
Lednice je vybavena indikátorem plamene. Indikátor plamene 
zobrazuje,  zda plamen hoří. Když svítí zeleně, plamen zapálí.

6.19.2 Provedení Thetford N3000-Serie s dotykovým
ovládacím panelem  s automatickou volbou
energie  & automatickým zapalováním (AES)

Ovládací panel Thetford s dotykovým displejem 

1 Dotykový displej
2    Tlačítko zapnutí/Vypnutí 
3    Tlačítko volby zdroje energie
4     Indikátor způsobu provozu

- Síťové napětí(AC) (230 V) �

Stejnosměrný proud (12 V) LJ

- Plyn 6

5    Tlačítko k nastavení výkonu chlazení
 6 Zobrazení výkolu chlazení
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7 Tlačítko k zapnutí a vypnutí  "Anti-Kondenzace" (volitelné)
8  Symbol se rozsvítí, když je zapnutá antikondenzace (volitelné) 
9 Oznámení chybových kódů

Chladnička může být provozována  síťovým napětím (230 V), 
stejnosměrným proudem (12 V) nebo LPG. Požadovaný zdroj 
energie lze nastavit pomocí spínače volby zdroje energie (3). 
Tento spínač má tři funkce: síťové napětí (AC) (230 V), 
stejnosměrné napětí (12 V), plyn.

Prostřednictvím tlačítka (5).Teplotu chladničky lze ovládat během 
provozu na síťové napětím (230 V) nebo na plyn. Čím více sloupců 
(6) je zobrazeno, tím větší je kapacita chlazení.
Aby se předešlo zamlžování ovládacího panelu, automaticky se 
zapne doplňková funkce proti kondenzaci. Volitelnou 
"antikondenzaci" lze vypnout stisknutím tlačítka (7), rozsvítí se 
symbol (8). Vypnutí této funkce se doporučuje pouze v případě, že 
je nízké napětí na palubě.

POKYN: Cirka 10 sekund po posledním stisknutí 
dotykové obrazovky bude ovládací panel automaticky 
ztlumen. Zelená kontrolka v tlačítku zapnutí / vypnutí (2) 
indikuje, že chladnička je stále v provozu.

Zapnutí/Vypnutí
Chcete-li zapnout a vypnout chladničku pomocí dotykové 
obrazovky, stiskněte tlačítko (2) po dobu nejméně jedné sekundy. 
Když je lednice zapnutá, tlačítko (2) se rozsvítí zeleně. 
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Provoz na elektřinu

Chladnička může pracovat se dvěma typy elektřiny: 

• 

[I] 

[I] 

Stejnosměrný proud  (12 V): Navolíte prostřednictvím přepínače 
volby energie (3) na: LJ . 
Chladnička nyní získává proud z baterie nástavby Vašeho obytného  
vozu.

POKYN: Pro zapnutí a počáteční chlazení vždy 
používejte plynové nebo síťové napětí. Provoz 
chladničky přes 12 V palubní napětí by měl sloužit pouze 
k udržení  již jednou dosažené teploty chladničky a 
jejího obsahu.

POKYN: Chladnička pracuje v  režimu (12 V) bez regulace 
teploty (kontinuální funkce).

• Síťové napětí (230 V): Navolíte prostřednictvím přepínače
volby energie  (3) na: c(J:
Teplotu nastavte tlačítky se šipkami (2 + 4).

POKYN: Pokud není žádný zdroj energie pro chladničku k 
dispozici a je vybrána jako druh provozu "Automatická 
funkce" , spínač  svítí červeně.

[I] 

[I] 
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6.19.4 Provoz na plyn
VAROVÁNÍ Nebezpečí požáru a exploze!

Je zakázáno provozovat chladničku na plyn během
jízdy. Pokud dojde k požáru v případě dopravní
nehody, hrozí nebezpečí výbuchu.

VAROVÁNÍ Nebezpečí požáru a exploze!

Je třeba dbát na to, aby ventilační otvory v místě
instalace plynové nádrže nebyly zakryty.

VAROVÁNÍ  Nebezpečí požáru!

Hořlavé předměty by se neměly nacházet v blízkosti 
chladničky.

VAROVÁNÍ Nebezpečí požáru!

Je zakázáno provozovat chladničku na plyn v

blízkosti čerpacích stanic.

Správný typ plynu je uveden na typovém štítku na vnitřní straně 
chladničky.

Typ regulátoru tlaku je uveden na typovém štítku na vnitřní 
straně Vaší chladničky a v tabulce na zadní straně této
příručky.

Typ a umístění plynové nádrže musí odpovídat nejnovějším
technickým předpisům. Instalace musí být provedena na dobře
větraném místě.

Výměna nádrže na plyn musí být provedena venku a mimo
dosah ohně.

Bydlení

1. Otevřete ventil plynové láhve a plynové kohouty.

2. Pomocí tlačítka se šipkou (4) nastavte termostat na maximální
hodnotu.

3. Vyberte prostřednictvím voliče druhu provozu provoz na plyn.

4. Ujistěte se, že plynový plamen je zapálen.

[I] POKYN:
Chladnička je navržena pro provoz na kapalný plyn
(propan, butan). Nefunguje na zemní nebo uhelný plyn. Při 
použití kapalného propanu (LPG) budete muset častěji 
vyčistit hořák kvůli různým charakteristikám spalování. 
(Doporučuje se provádět každých šest měsíců.) 

Od  výšky 1000 m nad hladinou moře může zapalování 
plynu způsobit problémy.(To neznamená, že lednice
nefunguje správně!).

VAROVÁNÍ Nebezpečí požáru a exploze!

Nikdy nestlačte termostat déle než 30 sekund za 

sebou. Pokud se neobjeví žádný plamen, počkejte
nejméně pět minut, než pokus zopakujete. V opačném

případě může dojít k akumulaci plynu, což způsobí
požár nebo explozi.

Zapalování následuje automaticky. Slyšíte tikající zvuk. Když je
zapalování úspěšné, zvuk se zastaví a indikátor plamene začne
svítit zeleně. Když plamen zhasne, zapalování se automaticky
zopakuje.
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Bydlení

Zapnutí/Vypnutí 
1. Vypněte chladničku pomocí spínače zapnutí / vypnutí.
2. Zafixujte aretací otevřené dveře. Tím zamezíte nepříjemným

pachům a plísním v chladničce.

3. Pokud je to nutné, zavřete plynový kohout.

[I] 

6.19.5 

POKYN:
Pokud chladničku delší dobu nepoužíváte, zavřete všechny 
uzavírycí ventily plynových lahví a plynové kohouty.

Vyřazení z provozu/Větrací poloha

V závislosti na verzi zařízení je ve dveřích chladničky
namontováno uzavírací zařízení, které zabraňuje úplnému
uzavření dveří chladničky a tím zabraňuje tvorbě plísní.

1. Chladničku vypněte pomocí tlačítka "MODE". Podržte tlačítko na 
3 sekundy. Displej zhasne a zařízení je zcela vypnuto.

2. Aktivujte uzamykací zařízení zámku dveří a zkontrolujte, zda
jsou dveře chladničky pootevřené.

3. Pokud chcete chladničku vyřadit z provozu na delší dobu,
uzavřete plynový uzavírací ventil a ventil plynové lahve.

�POKYN!
Bližší informace ohledně obsluhy, čištění a údržby naleznete
v příslušné dodané dokumentaci.
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6.20 Použití chladničky
Uskladnění potravin

Uchovávejte potraviny  v uzavřených nádobách, hliníkové  fólii

atd. V chladničce nikdy neskladujte teplé potraviny, ale nechte je 
vychladnout na pokojovou teplotu. Zboží, které může uvolňovat
těkavé hořlavé plyny, nesmí být skladováno v chladničce.

Mrazící prostor je určen k výrobě ledu a pro skladování zmrazených
potravin, jako je zmrzlina. Není vhodný k mrazení potravin.

Většina zmrazených potravin může být skladována v mrazáku po
dobu až jednoho měsíce. Tato doba se však může lišit a měly by být
dodrženy pokyny na balení potravin.

Příprava ledových kostek
Kostky ledu jsou nejlépe namrazené v noci - to je chladnička méně
namáhaná a jednotka má více rezerv. Naplňte zásobník na led až po
okraj pitnou vodou a umístěte ho na chladící desku v mrazicím
oddílu.
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6.21 Péče o ledničku

Rozmrazování
Postupem času se vytvoří námraza na chladicích žebrech v hlavní
chladicí části.
Nejpozději v době, kdy je namrazená vrstva asi 3 mm, musíte
chladničku odmrazit, aby nedošlo ke ztrátám energie. Pro odmrazení
postupujte podle pokynů v návodu k obsluze chladničky.

Čištění
Nejdříve vypněte chladničku a odmrazte. Vyjměte,  opláchněte a 
vysušte volné části (přihrádky podpěry apod.). Navlhčete hadřík
vlažnou vodou (případně přidáním mírného čisticího prostředku) a 
otřete ledničku zevnitř. Pak ji vysušte měkkým hadříkem.

Těsnění také otřete vlhkým hadříkem a ošetřte mastkem. Nikdy
nepoužívejte čisticí prostředky, agresivní čisticí prostředky,
parfémované výrobky, vosky apod.

Odstraňte veškerý prach z chladicí jednotky na zadní straně
chladničky. Chladnička musí být vypnutá.

Bydlení

Vyřazení z provozu

Pokud se chladnička nepoužívá delší dobu, měla by být vyřazena z
provozu.

1. Nastavte spínač volby energie do polohy "OFF".

2. Uzavřete ventil plynové lahve a rychloupínací ventil ledničky.

3. Chladničku vyprázdněte, rozmrazte a vyčistěte. Nechte dveře
chladničky a mrazničky lehce otevřené a zamkněte je pomocí
zámku dveří s větrací štěrbinou. Pokud je vozidlo zaparkováno po
dlouhou dobu (např. v zimních měsících), nainstalujte zimní kryty
na ventilační mříže.

Údržba

Je předepsáno zákonem, každé dva roky nechat provést  zkušeným
odborníkem test plynového zařízení. Tam patří i chladnička.

Plynový hořák chladničky musí být vyčištěn alespoň jednou ročně
autorizovaným servisem.

Práce na plynových a elektrických zařízeních smí provádět pouze
autorizovaný odborný personál a doporučuje se, aby to prováděl
autorizovaný servis.
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Po dovolené

7 Po dovolené
7.1 Péče a čištění
7.1.1 Venkovní čištění

Opláchněte slabým proudem vody

Umyjte měkkou houbičkou a běžně dostupným  šampónem.

Potom opláchněte velkým množstvím vody. Poté  je třeba vysušit
jelenicí, obzvláště světlomety a obvody svítidel, kde se může 
hromadit voda.

Po umytí nechte vozidlo chvíli stát venku nebo pod střechou, aby
se zbytková vlhkost mohla odpařit.

Čistící prostředky  znečišťují vody. Váš obytný vůz 
můžete umýt doma pouze v zařízeních, která jsou 
vybavena pro sběr a čištění používaných čisticích kapalin

Gumy dveří a oken potřete talkem.  Talkum je k dostání ve
specializovaných prodejnách pro autopříslušenství.
Zvedací střechu lehce natřete talkem.

Okna z čistého akrylátového skla čistěte čistou houbou nebo 
měkkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte abrazivní, alkoholické, 
acetonové nebo jiné drsné čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
Chcete-li vyčistit a vyleštit skleněné tabule z akrylového skla, 
společnost Seitz doporučuje následující výrobky pro péči:

- Seitz čistič akrylového skla 
- Seitz leštidlo akrylového skla
- Seitz speciální leštící tkanina 
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Vyčistěte plastové části (nárazníky, zástěry) běžně  dostupným,
neagresivním pečujícím prostředkem.

Namažte závěsy dveří, podpěry a spoje  stupínku.

Nejméně jednou za rok vyčistěte potrubí čerstvé vody, nádrž na
čerstvou vodu a nádrž na odpadní vodu .

7.1.2 Vnitřní čištění
Odstraňte prach z polštářů sedadel měkkým štětcem nebo 
vysavačem. Při silném  znečištění dejte čalounění do čistírny -
neperte!

Vyčistěte podlahy a interiér pomocí běžně dostupných,
neagresivních pečujících přípravků.

Části dřevěného nábytku očistěte vlhkým hadříkem nebo běžně
dostupným pečujícím přípravkem.

VAROVÁNÍ! Nebezpečí výbuchu!

Neskladujte rozprašovače (čisticí prostředky, sprej na 
vlasy apod.) ve Vašem obytném voze! Rozprašovače
nesmí být nikdy vystaveny teplotám nad 50 ° C.

Vnitřní zrcadlo z akrylátového skla čistěte jen čistou houbou
nebo měkkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte abrazivní,
alkoholické, acetonové nebo jiné drsné čisticí prostředky nebo
rozpouštědla.



� 
EUllA fflOBll 

7.1.3 Pokyny pro údržbu povrchů s vysokým leskem a
sprchových dveří

Vysoce lesklé povrchy  a sprchové dveře vyžadují při čištění velkou 
péči. Zvláště zde platí upozornění na abrazivní činidla nebo 
abrazivní čisticí prostředky včetně lesku, jinak se očekávají 
nevratné změny úrovně lesku. Proto je nutné před čištěním pečlivě 
odstranit částice prachu a jiné cizí předměty, aby nedošlo k 
poškrábání.
Při mokrém ošetření by měly být použity pouze čistící roztoky suché 
bezzbytkové  a povrchy s vysokým leskem jako obvykle, měkkým 
čistým ,savým a suchým papírem  (papírovým kapesníčkem) 
vyleštěte bez čmouh.

7.1.4 

[I] 

Baterie nástavby 

POKYN: 

Vozidlo je vybaveno bezúdržbovými bateriemi olověných
kyselin . Není nutné potažmo není  možné je otevřít pro 
doplnění vody.

Nabíjejte baterii po dobu nejméně 12 hodin prostřednictvím
nabíječky.

Po dovolené

7.2 Odstavení a zazimování
Pokud nechcete používat svůj obytný  vůz po dobu delší než 6 
měsíců, musíte podniknout opatření k jeho odstavení. Postupujte
podle níže uvedených pokynů a také si přečtěte návod k obsluze
základního vozidla a nainstalovaného zařízení a součástí.

7.2.1 Základní vozidlo

Zkontrolujte hladinu elektrolytu v baterii vozidla a v případě potřeby ji
doplňte

• Naplňte zcela palivovou nádrž

7.2.2 Nástavby 

Elektrické zařízení
Zkontrolujte hladinu elektrolytu v baterii nástavby a  případně jej doplňte

Nabijte baterii po dobu nejméně 12 hodin, maximálně 24 hodin
prostřednictvím síťového připojení
Odpojte kladný pól baterie

Připojte baterii každé dva měsíce, znovu dobíjejte a znovu ij odpojte
Vypněte napájení 12 V na ovládacím panelu
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Po dovolené

Systém čerstvé a odpadní vody
Sterilizujte a vyprázdněte nádrž na čerstvou vodu, nechte 
otevřené vypouštěcí zátky a uzavírací ventily

Vyprázdněte systém horké a studené vody:

Otevřete všechny kohouty do střední polohy

- Položte sprchovou hadici dolů
- když je systém vyprázdněný , zapněte čerpadlo na 10

sekund

- Vyprázdněte vodní filtr před čerpadlem

- Vyprázdněte sifony v kuchyni a sanitární místnosti a
případně doplňte nemrznoucí směs

· Vyprázdněte nádrž na odpadní vodu a nechte ventil  pro 
vypouštění odpadní vody otevřený

Vyprázdněte nádrž na výkaly, vyčistěte a ošetřete silikonovým sprejem

Topení
• Vypusťte vodu z kotle (Bezpečnostní-/Vypouštěcí ventil)

Kuchyňské spotřebiče

Odstraňte všechny potraviny z ledničky

Ledničku vyčistěte a odmražte, zaaretujte dveře ledničky s
větrací štěrbinou (zámek dveří)
vyčistěte všechny ostatní kuchyňské spotřebiče
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Proveďte čištění interiéru

Odstraňte potraviny, které podléhají zkáze a mrazu, z
odkládacích přihrádek a skříní
Rozestavte čalounění a matrace (cirkulace vzduchu)

Obytný vůz zvenčí
Provádějte externí čištění a ošetřte pečujícími prostředky  (čistič
obytných vozů)

Opravte rzi a poškození laku

Zámky poprašte grafitovým pudrem a nastříkejte sprejem s olejem 
bez pryskyřice
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8 Údržba

Údržba

VAROVÁNÍ! 
Nechte provádět údržbové práce na plynovém systému a plynových spotřebičích tak jako na elektrickém zařízení pouze 

schválenou specializovanou firmu. 

Nikdy nenechávejte běžet motor v uzavřené místnosti.

Stav Vašeho obytného vozu  závisí převážně na pravidelnosti údržby.

Nechte svou "první naplánovanou údržbu" provést Vašeho prodejce EURA MOBIL 12 měsíců po první registraci. Postupujte podle pokynů
uvedených v záručním listu. Další údržbu provádějte jednou ročně u autorizovaného prodejce EURA MOBIL.

Intervaly údržby nástavby

Interval Opatření během používání Opatření během odstavení

1 Týden Zkontrolujte hladinu vody a stav nabití baterie
nástavby  na ovládacím panelu

3-4 Týdny Vyčistěte nádrž s čerstvou vodou a vydezinfikujte ji

Důkladně vyčistěte a opečujte nádrž na odpadní vodu

4 Týdny . Proveďte funkční test RCCB na jističi

Očistěte a namažte spoje stupínku
. 

Funkční zkoušku proveďte RCD na jističi

Zkontrolujte stav vody a stav nabití baterie na 
ovládacím panelu

2 Měsíce Namažte závěsy dveří . 

. 

. 

. 

Nástavbu vyvětrejte a vytopte

Motor nechte pár minut běžet

Baterie nástavby nabijte (připojení k síti)
Pokud není zdvihnutý, odvalte karavan o několik 
centimetrů
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Interval 

1 rok 

2 roky

6 let 
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Opatření během používání Opatření během odstavení

Nechte plynový hořák chladničky vyčistit
autorizovaným odborníkem

Nechte provést zkoušku těsnosti

Namažte zadní nápravu,po jednom roce nebo
každých 20 000 km

Ověření celého plynového systému schváleným
specializovaným servisem

Nechte regulátor bezpečnosti plynu vyměnit
autorizovaným odborným servisem

Nechte plynový hořák chladničky vyčistit
autorizovaným odborníkem

Nechte provést zkoušku těsnosti

Namažte zadní nápravu

Ověření celého plynového systému schváleným
specializovaným servisem

Nechte regulátor bezpečnosti plynu vyměnit
autorizovaným odborným servisem

POZOR! 

Kromě toho dodržujte intervaly údržby jednotlivých vestavěných zařízení a základního vozidla. Najdete je v příslušném
návodu k obsluze.
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9 Závady

Závady

V této kapitole najdete pomoc při odstraňování problémů. Některé problémy můžete vyřešit sami. Pokud popsaná opatření pro řešení potíží
nejsou úspěšná nebo si nejste jisti, obraťte se na autorizovanou specializovanou dílnu..

VAROVÁNÍ!
Opravy plynového systému, plynových spotřebičů a elektrického systému provádějte pouze autorizovanou
specializovanou firmou.

9.1 Elektrické zařízení
Závada Možná příčina Pomoc

Osvětlovací systém nefunguje 
úplně

Světlo na spínací skříňce je vypnuté

Žárovka je vadná

Zapnout světlo na spínací skříňce

Vyměnit žárovku, zohledněte hodnoty výkonu

Vadná pojistka v rozdělovači Vyměňte pojistku, zohledněte hodnoty výkonu

Elektrický stupínek se nedá 
zasunout nebo vysunout 

Elektrické žaluzie nefungují

Klimatizaci nelze zapnout

Vadná pojistka v rozdělovači

Měnič není zapnutý

Vadná pojistka

Automatický vypínač 230 V se vypnul

Baterie dálkového ovladače je prázdná

Vyměňte pojistku, zohledněte hodnoty výkonu

Zapněte měnič na palubní desce nebo u zadního
lůžka

Vyměňte pojistku, dodržujte počet ampérů

Zapněte jistič 230 V

Vyměňte baterii dálkového ovladače

Žádné napětí 230 V navzdory
síťovému připojení

Automatický vypínač 230 V vypnul

Pojistka na parkovacím místě byla vypnuta

Zapněte jistič 230 V

Zkontrolujte pojistku na parkovacím místě a zapněte ji
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Závady

Závada

Startovací nebo  baterie nástavby
nejsou nabíjeny navzdory
síťovému připojení

Možná příčina

Pojistka (50 A) na startovací baterii nebo
baterii nástavby je vadná

Nabíječka baterie je vadná

Rozdělovací relé v rozdělovači je vadné Baterie nástavby se během jízdy 
nenabíjí

Kontrolka 12V nesvítí Hlavní vypínač 12 V je vypnutý

Vybitá startovací baterie nebo baterie nástavby

Rozdělovací relé v rozdělovači je vadné

Plochá pojistka (1 A) v distribučním
modulu je vadná

Napájení 12V nefunguje Hlavní vypínač 12 V pro baterii nástavby je
vypnutý

Baterie nástavby je vybitá

Pojistka (50 A) na  baterii nástavby je vadná

Rozdělovací relé v rozdělovači je vadné 

Napájení 12 V nefunguje při
provozu 230 V

Hlavní vypínač 12 V pro baterii nástavby je
vypnutý

Jistící automat 230 V v elektrobloku se 
vypnul

Pojistka (50 A) na  baterii nástavby je vadná 

Nabíječka baterie je vadná 

130 CZ

� 
EUnA moe11 

Pomoc

Pojistku  (50 A) na startovací baterii nebo baterii 
nástavby vyměňte.

Vyhledejte zákaznický servis

Vyhledejte zákaznický servis

Zapnout hlavní vypínač na  12 V na kontrolním panelu

Nabijte startovací baterii  nebo baterii nástavby

Vyhledejte zákaznický servis

Vyměňte pojistku (1 A) v rozdělovači

Zapnout hlavní vypínač na  12 V  na kontrolním panelu

Nabít baterii nástavby 

Vyměňte pojistku (50 A) na baterii nástavby

Vyhledejte zákaznický servis

Zapnout hlavní vypínač na  12 V na kontrolním panelu

Vyhledejte zákaznický servis a nechte prověřit
elektrická zařízení

Vyměňte pojistku (50 A) na baterii nástavby

Vyhledejte zákaznický servis
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Závada

Startovací baterie je vybitá
během provozu na 230 V

Zádné napětí v baterii nástavby

9.2 Lednička

Závada

Chladnička se nezapne během
provozu na 230 V

Chladnička se nezapne v 
provozu na 12 V

Chladnička se během provozu na 
plyn nezapíná

Závady

Možná příčina

Odpojovací relé v rozdělovači je vadné

Pomoc

Vyhledejte zákaznický servis

Okamžitě nabijte baterii nástavbyVybitá baterie nástavby

� 
POZOR! 

Nabijte baterii okamžitě, jinak může být  neopravitelně poškozena. 

Dodržujte pokyny k odstavení a údržbě obytného vozu.

Možná příčina Pomoc 

Zapněte jistič 230 V

Nechte systém na 230 V zkontrolovat

odbornou firmou

Jistící automat 230V se vypnul

Příliš nízké provozní napětí systému 230 V

Pojistka čepele (50 A) na startovací
baterii nebo baterii nástavby je vadná

Vyměňte pojistku  (50 A) na startovací nebo
baterii nástavby

Plošná pojistka v distribučním modulu je vadná    Vyměňte plochou pojistku v rozdělovači

Rozdělovací relé v rozdělovači je vadné                 Vyhledejte zákaznický servis

Nechte systém 12-V zkontrolovat odbornou firmouPříliš nízké provozní napětí systému 12-V

Nedostatek plynu Připojte plnou plynovou lahev otevřete ventil 
plynové lahve a rychloupínací ventil
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Závady

Závada Možná příčina

Kontrolka svítí žlutě Příliš nízké provozní napětí 230 V nebo 12 V 

Kontrolka pro  automatický
výběr energie nesvítí zeleně

Chladnička je vypnutá

Chybí elektrické provozní napětí

Vzduch ve vedení plynuKontrolka pro  automatický
výběr energie svítí červeně

Vzduch v plynovodu, potrubí plynu ještě není 
plně odvzdušněno

Po druhém pokusu o zapalování
se opět rozsvítí kontrolka
automatického výběru energie
červeně
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Elektrické připojení a alternátor nechte 
zkontrolovat odborníkem

Zapněte chladničku

230-V-Proveďte připojení k síti

Nechte běžet motor vozidla 

Vyhledejte zákaznický servis 

Odvzdušněte plynové vedení
Zapněte chladničku

Otevřete ventil plynové lahve a rychloupínací
ventil

Přepněte chladničku na "automatickou volbu
energie". Po 10 sekundách se automaticky
provede pokus o zapalování

Odvzdušněte vedení plynu znovu 2 až 3 krát (viz výše)

Pokud není odvzdušnění možné, vyhledejte
zákaznický servis
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9.3 Plynový systém
Závada 

Plynový zápach nebo vyšší
spotřeba plynu

Plynové spotřebiče nepracují

9.4 Varná deska

Závada

Po uvolnění otočného knoflíku 
plamen zhasne

Plamen zhasne při nízkém
nastavení

Závady

Možná příčina Pomoc

Plynový systém uniká

VAROVÁNÍ!

• . Uzavřete ihned ventil plynové lahve. Důkladně vyvětrejte. 

• Nepoužívejte žádné elektrické  spínače, zásuvky nebo zařízení.
• Je zakázána manipulace s otevřeným ohněm a kouření 
• Nechte plynový systém zkontrolovat odborným servisem a případně opravit

Ventil plynové lahve je zavřený

Ventil plynové lahve je zavřený

Otevřte ventil plynové lahve

Otevřte ventil plynové lahve

Venkovní teplota je příliš nízká pro butan 

Plynový spotřebič je vadný

v zimě používejte propan (do -42 °C) 

Vyhledejte zákaznický servis

Možná příčina

příliš krátký čas zatápění

Pojistka zapalování je vadná

Senzor ochrany proti vznícení není správně
zarovnán

Pomoc

Držte knoflík stisknutý asi 15-20 sekund po zapálení

Vyhledejte zákaznický servis

Senzor pojistky zapalování správně zarovnejte. 

Hrot snímače musí přesahovat hořák o cca 5 mm 

a vzdálenost mezi hořákem a hrdlem čidla nesmí 
přesáhnout 3 mm.¨¨.
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Závady 

9.5 Topení a kotel na teplou vodu  

Závada 

Světlo poruchy svítí 

Možná příčina 

Vzduch v plynovém systému  

Nedostatek plynu

Vadná pojistka 

Kontrolní světla nesvítí Plochá pojistka v rozdělovači  je vadná 

9.6 Frischwasser-/Abwasseranlage 

Závada

 Uniklá voda v nástavbě

Čerstvá voda neteče

Možná příčina 

Systém na čerstvou voda/Odpadní systém 

netěsní 

Nádrž na čerstvou vodu je prázdná 

Plochá pojistka pro vodní čerpadlo je vadné

Filtr vodního čerpadla je ucpaný

Vodní čerpadlo je vadné

Rozdělovač je vadný

Čerstvá voda má béžovou barvu Znečištěná nádrž na čerstvou vodu 
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Pomoc

Vypněte a znovu zapněte; počkejte 10 minut 
a znovu zapněte 

Připojte plynovou lahev, otevřete ventil zásobníku a 
rychloupínací ventil

Vyhledejte servisní službu 

Vyměňte plochou pojistku v rozdělovači 

Pomoc

Vypněte vodní čerpadlo, vyhledejte netěsnosti a 
znovu připojte napájecí hadice

Naplňte nádrž na čerstvou vodu

Vyměňte plochou pojistku v rozdělovači 

Vyčistěte filtr vodního čerpadla

Nechte vodní čerpadlo vyměnit zákaznickou 
službou

Obraťte se na zákaznický servis

Vyčistěte a sterilizujte systém pitné vody 
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Závada 

Splachování toalety nefunguje 

Ovládací panel zobrazuje 
nesprávné hodnoty hladiny 
čerstvé nebo odpadní vody

Voda ve sprše, v umyvadle nebo 
dřezu neodtéká 

Nádrž na odpadní vodu nelze 
vyprázdnit

9.7 Nástavba 

Závada

Závěsy servisní klapky jsou 
tuhé

Závěsy dveří sanitární místnosti 
jsou tuhé nebo skřípou

Panty úložných skříní  jsou 
tuhé nebo skřípou

Možná přčina  

Nádrž na čerstvou vodu je prázdná 

Pojistka pro splachování toalety je vadná 

Měřící sonda  v zásobníku čerstvé nebo 
odpadní vody je znečištěná

Měřící sonda v nádrži  čerstvé nebo 
odpadní vody je vadná

Sifon ze sprchy, umyvadla nebo dřezu je  
ucpaný

Plná odpadní nádrž

Zanesený ventil pro vypouštění odpadních vod 

Možná příčina

Mazání spotřebováno 

Mazání spotřebováno 

Mazání spotřebováno 

Závady 

Pomoc 

Naplňte nádrž na čerstvou vodu 

Vyměňte pojistku splachování toalety  (servisní 
klapky

Vyčistěte nádrž na čerstvou nebo odpadní vodu 

Měřicí sondu nechte vyměnit odborníkem 

Vyčistěte sifon ze sprchy, umyvadla nebo dřezu

Vyprázdnění odpadní nádrže

Otevřete čisticí víko na nádrži na odpadní vodu

Vyčistěte nádrž na odpadní vodu a vypouštěcí 
ventil

Pomoc

Namažte závěsy servisní klapky mazivem bez 
kyselin a pryskyřic

Namažte dveřní závěsy hygienické místnosti olejem 
bez kyselin a pryskyřic

Namažte závěsy skříně syntetickým olejem bez 
kyselin a pryskyřic
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Závady

9.8 Základní vozidlo
Dodržujte pokyny k obsluze základního vozidla.

9.8.1 Poruchová služba

Základní vozidlo  Fiat: Fiat Camper Servis 00 800 / 34 28 11 11 nebo 0039 / 02 44 41 21 

62,nebo nejbližší servisní dílnu společnosti Fiat

Základní vozidlo  Ford, Německo: 0800 / 367 33 87, Mezinárodní: +49 (0)89 / 76764964

ACAC-Asistenční služba: 0 18 02 / 22 22 22

Servisní služba obytná nástvba- Obraťte se prosím na autorizovaného prodejce EURA
MOBIL nebo na nejbližšího prodejce EURA MOBIL (prodejce).

Informace pro milovníky obytných vozů, reference
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Palubní deník pro karavanisty: CIVD - Caravaning Industrie Verband e. V.,
Am Holzweg 26, 65830 Kriftel, Tel.: +49 (0)61 92 / 971 200 

DCC-průvodce kempů: Německý kempinkový klub  e. V., Spolek karavanistů a stanařů
Mandlstraße 28, 80802 Mnichov, Tel.: +49 (0)89 / 380 142 - O 

Čistící  koncentráty kompatibilní s odpadními vodami: Seznam k dispozici u  CIVD .

Zásobovací a likvidační stanice : Leták prostřednictvím místních úřadů ADAC a CIVD

Dodávka plynu v zahraničí: Seznam přes  místní úřady ADAC nebo prostřednictvím DC

Bezpečnost v obytném voze  Ministerstvo práce, zdravotnictví a sociálních věcí Severního Porýní-Vestfálska, 

40190

Düsseldorf, Tel.: +49 (0)2 11/85 55 
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