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Předmluva: 

• Protože s Vámi sdílíme Váš zájem o péči k obytnému vozu, chceme Vám dát i díky našim zkušenostem pár 
tipů a rad jak udržovat vaše vozidlo stále v perfektním stavu. Proto jsme pro Vás připravili malou 
uživatelskou příručku, která Vám poskytne informace jak správně postupovat v péči o Váš obytný vůz. 

 

Vnější čištění: 

• Mytí obytného vozu je důležitou součástí péče o vůz. Vždy před mytím zavřete okna a dveře popř. jiné 
prostory a dávejte pozor, aby nedošlo k nasměrování vodního proudu proti provzdušňovačům a mřížce 
lednice nebo výdechům topení. 
 

• Pro čištění oken používejte pouze vodu a neutrální mýdlo. Nepoužívejte prostředky obsahující alkohol. 
Případně můžete použít speciální prostředky, které naleznete na webových stránkách odborných 
prodejců. 
 

• Zvláštní pozornost věnujte ošetření akrylátových skel. Nepoužívejte alkohol nebo abrazivní přípravky. 
Použijte houbičku měkký hadřík nebo utěrky z mikrovláken. Je-li to nutné použijte prostředky na tyto 
povrchy určené, které také naleznete na webových stránkách odborných prodejců. 
 

• Odstraňte dehtové skvrny případně skvrny od asfaltu, trusu ptáků ,hmyz ,rez a další látky, které mohou 
lak či povrch karoserie poškodit. Nepoužívejte žádné tvrdé kartáče nebo tvrdé tkaniny, které mohou 
poškodit lesklé povrchy. 
 

• Dávejte pozor, aby se při mytí vozidla nepoužilo tlakové mytí a vysokoteplotní mytí, které by Váš obytný 
vůz mohlo nevratně poškodit. 
 

• Vůz myjte teleskopickým kartáčem případně houbou bez abrazivních povrchů a osušte utěrkami z 
mikrovláken nebo kůží. Následně můžete vůz konzervovat vhodnými prostředky,( brusná pasta, leštící 
pasta ) které opět najdete na webových stránkách odborných prodejců. 
 

• V zimních měsících kdy jsou silnice udržovány chemickými posypy je pak třeba věnovat zvláštní pozornost 
čištění spodku vozidla a všech jeho mechanických popř. elektronických částí které jsou vystavovány 
agresivitě zespodu( např. táhla výpustí, odpadní nádrže, vedení ). 

 

 

 

 



Vnitřní čištění: 

• Vnitřní materiály vašeho karavanu, pokud jsou řádně používány a pravidelně se čistí, si zachovávají svůj 
vzhled a životnost po dlouhou dobu. Doporučujeme podle níže uvedených pokynů vyčistit. 
 

• Povlaky na polštáře, záclony a textilie – podle potřeby a použitých materiálů tak aby nedošlo k jejich 
smršťování či vyblednutí, použijte suché čištění. 
 

• Nábytek -  Povrch nábytku vyčistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. 
 

• Umyvadla a sporák - Používejte vodu a krémový čisticí prostředek bez abrazivních částic. 
 

• Koupelna a tepelně tvarované plasty - Používejte pouze roztok mýdla a vody. Nikdy nepoužívejte abrazivní 
nebo alkoholové přípravky. 
 

• Podlahy - Použijte roztok neutrálního mýdla v teplé vodě a lehce otřete neabrazivní houbou a opláchněte 
teplou nebo studenou vodou. 
 

• Nádrž na vodu na čistou vodu - Nejméně jednou za měsíc doporučujeme vyčistit nádrž a příslušné potrubí 
dezinfekčními přípravky, které najdete na webových stránkách odborných prodejců. Nezapomeňte, že 
není optimální používat vodu obsaženou v "čisté" nádrži na vodu jako "pitnou". Nádrž bývá vybavena 
vnitřní tryskou pro čištění umístěnou na horní části nádrže. 
 

• Nádrž na odpadní vodu – Kazeta toalety - Po použití odpadní nádrže vždy vypusťte nádobu na odpadní 
vodu a pomocí detergentu a vypláchněte větším množstvím vody. Kazetu toalety vždy vyprazdňujte 
pravidelně a řádně vypláchněte případně použijte vhodné desinfekční přípravky. 
 

• Vodní systém – pravidelně zkontrolujte těsnost hadicových svorek (jsou-li součástí) dále těsnost ( 
čerpadlo, kohoutky, kotel, výlevky atd. ), zejména na potrubí horké vody. Vyčistěte pravidelně externí filtr 
vodního čerpadla. I když je v nádrži  voda a proud vody z kohoutků má snížený průtok a čerpadlo běží, 
vyčistěte filtry ( sítka ) na kohoutech a v případě potřeby vyčistěte filtr čerpadla. 
 

• Lednice – Pokud obytný vůz zůstal na krátkou dobu odstaven ( cca 14 dní ), postupujte takto: odstraňte 
potraviny podléhající zkáze. Vyčistěte vnitřek chladničky a dveře nechte otevřené pro průchod vzduchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dlouhodobé odstavení obytného vozu: 

• Důkladně umyjte karoserie zevnitř i zvenčí. 
 

• Plně dobijte baterie a nechte obytný vůz připojen k síti 230V asi 12 hodin. Odpojte nástavbovou baterii 
pomocí speciálního vypínače pro odpojení baterií. Případně odpojte baterii pomocí záporného kabelu. 
 

• Ponechte volné přívody vzduchu. Zkontrolujte, zda jsou všechny ventily na plyn instalované ve voze 
uzavřené. Plynové láhve i ty co jsou zcela prázdné, vyjměte a uložte je na krytém a větraném místě a 
čerpadlo odpojte 
 

• Zajistěte úplné vyprázdnění a vyčištění vodního systému. Vypusťte nádrže a bojler a ujistěte se, že je 
potrubí prázdné. Zkontrolujte, zda je bezpečnostní / vypouštěcí ventil bojleru otevřený tak, aby nemohlo 
dojít k jeho poškození. Armatury ve vozidle ( baterie, kohouty ) vyprázdněte pomocí tlaku vzduchu a 
ponechte otevřeny. Sifony umyvadel a sprchy zalijte nemrznoucí směsí. 
 

• Stěrače zajistěte tak aby se gumová ramínka nedotýkali skel. Zkontrolujte tlak v pneumatikách.  
 

• Pokud plánujete obytný vůz odstavit na dlouhou dobu ( více než měsíc ), proveďte tato další opatření. 
 

• Doporučujeme úplné naplnění palivové nádrže, aby se zabránilo vzniku kondenzace, která může způsobit 
korozi což může způsobit vážné poškození palivového systému. Tankujte „zimní naftu“ s aditivy. 
 

• Pokud je to možné, zaparkujte obytný vůz na rovném povrchu v kryté, suché, větrané garáži. Instalujte  
podpůrné nožičky na zadní část vozu případně vůz přesuňte ( jednou za měsíc ), aby se zabránilo 
deformacím pneumatik. Zařaďte první převodový stupeň a zkontrolujte, zda není ruční brzda zatažená V 
případě, kdy není povrch rovný, zajistěte vůz bezpečnostními klíny. 
 

• Odpojte záporný kabel od servisních baterií a každý měsíc zkontrolujte stav nabití. Nabijte baterie v 
případě potřeby. Pokud nejsou baterie odpojeny a zkontrolujte jejich stav jednou za měsíc a udržujte 
jejich stav na maximální úrovni. 
 

• Doporučujeme umístit kafrovou tabletu v blízkosti hořáku v chladničce umístěném uvnitř nižší spodní 
větrací mřížky, aby se zabránilo přístupu hmyzu do těchto prostor. Po odstávce vyjměte. 
 

• Umístěte odvlhčovače do obytného interiéru a větrejte každé tři až čtyři týdny. Očistěte a namažte závěsy 
nebo panty všech vnějších dveří.  
 

• Mazání provádějte aerosolovými oleji. Promažte všechny uzamykacích mechanismy. Proveďte ošetření 
gumových těsnění malým množstvím přípravku, které jsou k tomu určené. 
 

• K poslednímu doporučení, které bychom Vám tímto chceme předat je v případě, že si nejste jisti zda 
veškeré tyto úkony zvládnete sami nebo k nim nemáte možnost, můžete se obrátit na náš autorizovaný 
servis a my Vám při dlouhodobé odstávce Vašeho obytného vozu pomůžeme. Doufáme, že Vám tyto rady 
a tipy jak správně udržovat Váš obytný vůz pomohou a přejeme Vám tímto mnoho šťastných kilometrů. 
 
 
Jednotlivá doporučení se mohou lišit v závislosti na technické výbavě vozu v topných systémech např. 
Alde nebo jiných zařízení jakým mohou být hydraulické nebo vzduchové pérování nebo u vozidel 
vybavených systémy klimatizací, podtlakového odvětrávání a dalšími jinými příslušenstvími. 


