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1. Úvod 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Vážený uživateli obytného přívěsu, 
 

blahopřejeme Vám k zakoupení nového karavanu HOBBY. Důvěra, kterou v nás nákupem karavanu vkládáte, 
je pro nás stimulem i závazkem k soustavné implementaci nových nápadů, technických inovací a drobných 
úprav, jejichž účelem je stálé zlepšování našich karavanů. S našimi plně vybavenými a vysoce 
sofistikovanými modely obytných přívěsů nabízíme skvělé uspořádání karavanu, které Vám umožní prožít ty 
nejkrásnější dny v roce. 

 
 

Přečtěte si tuto příručku k provozu karavanu i v případě, že jste obytný přívěs používali již dříve a jste zvyklí 
automobil s obytným přívěsem řídit. Příručka Vám pomůže zamezit provozním chybám a poškození přívěsu 
a jeho vybavení. Správné zacházení se všemi technickými detaily zvýší Vaše pohodlí při řízení a pomůže 
zachovat hodnotu Vašeho karavanu. 

 
Pokud v této příručce nenajdete potřebnou pomoc, je k dispozici celoevropská síť prodejců, kteří jsou 
schopni Vám poskytnout další asistenci. Využijte zkušenost a technické znalosti svého autorizovaného 
prodejce — doporučujeme Vám si před první cestou s karavanem s prodejcem HOBBY podrobně pohovořit. 

 
Přejeme Vám i Vašim spolucestujícím mnoho báječných cest a doufáme, že s naším novým karavanem HOBBY 
budou Vaše cesty vždy bezpečné. 

 
 

Váš 
závod na výrobu karavanů HOBBY 
Ing. Harald Striewski GmbH 



 

1. Úvod 
 

Obsah 

1 Úvod 
1.1 Všeobecné informace ........................................................................................... 1 
1.2 Označení používaná v tomto dokumentu .................................................................... 2 

2 Bezpečnost 
2.1 Účel použití ....................................................................................................... 4 
2.2 Všeobecné informace ........................................................................................... 4 
2.3 Ochrana před požárem.......................................................................................... 4 
2.4 Výbava pro případy nouze ...................................................................................... 6 
2.5 Než se vydáte na cestu ......................................................................................... 7 
2.5.1 Co je třeba dodržet před první jízdou ....................................................................... 7 
2.5.2 Před každou jízdou .............................................................................................. 9 
2.6 Za jízdy .......................................................................................................... 10 
2.7 Po jízdě .......................................................................................................... 12 

3 Podvozek 
3.1 Všeobecné informace ......................................................................................... 14 
3.2 Identifikační číslo vozidla (VIN) ............................................................................. 14 
3.3 Nakládání ........................................................................................................ 15 
3.3.1 Všeobecné informace ......................................................................................... 15 
3.3.2 Zatížení tažné oje ............................................................................................. 16 
3.3.3 Definice hmotností karavanu ................................................................................ 17 
3.4 Bezpečnostní spojovací zařízení WS 3000 ................................................................. 18 
3.5 Přední opěrné kolo ............................................................................................ 20 
3.6 Zajišťovací brzdné prostředky ............................................................................... 21 
3.7 Nájezdová brzda a brzdy kol ................................................................................. 21 
3.8 Elektronická stabilizace přívěsu (ETS plus) ............................................................... 23 

4 Kola a pneumatiky 
4.1 Kola............................................................................................................... 24 
4.2 Pneumatiky ..................................................................................................... 24 
4.3 Tlak v pneumatikách .......................................................................................... 25 
4.4 Hloubka profilu a stáří pneumatik .......................................................................... 26 
4.5 Disky ............................................................................................................. 26 
4.6 Výměna kola .................................................................................................... 27 
4.7 Souprava na opravu pneumatiky ............................................................................ 29 

5 Vnější konstrukce 
5.1 Ventilace a odplyňování ...................................................................................... 32 
5.2 Otevírání a zavírání dveří a dvířek.......................................................................... 34 
5.3 Výsuvné stojánky  .............................................................................................. 39 
5.4 Střecha .......................................................................................................... 40 
5.5 Lišta pro předstan a obruba.................................................................................. 40 
5.6 Nosič jízdních kol .............................................................................................. 41 
5.7 Střešní markýza ................................................................................................ 42 

6 Vnitřní konstrukce 
6.1 Otevírání a zavírání dveří, dvířek a zásuvek .............................................................. 44 
6.2 Držák televize .................................................................................................. 47 
6.3 Stoly .............................................................................................................. 48 
6.4 Sezení a prostor na spaní ..................................................................................... 49 
6.5 Umývárna........................................................................................................ 53 
6.6 Okna .............................................................................................................. 54 
6.7 Střešní okna  .................................................................................................... 56 

7 Instalace elektrických zařízení 
7.1 Rady týkající se bezpečnosti ................................................................................. 59 
7.2 Prvky elektrické soustavy .................................................................................... 59 
7.3 Ovládací panel.................................................................................................. 61 
7.4 Přívod elektrického napájení ................................................................................ 91 



1. Úvod 
 

 
7.5 Elektrická soustava ...........................................................................................  96 
7.6 Schéma kontaktů ovládání osvětlení ....................................................................... 97 
7.7 Přípojky pro televizi ........................................................................................... 98 
7.8 Speciální osvětlení ............................................................................................. 99 

8 Voda 
8.1 Všeobecné informace ........................................................................................ 100 
8.2 Rozvod vody ................................................................................................... 100 
8.3 Splachovací toaleta ........................................................................................... 106 

9 Plynová soustava 
9.1 Všeobecná bezpečnostní pravidla pro používání spotřebičů využívajících zkapalněný plyn ...  109 
9.2 Rozvod plynu .................................................................................................. 111 
9.3 Přípojka plynu, venkovní .................................................................................... 113 

10 Zabudovaná zařízení 
10.1 Všeobecné informace ........................................................................................ 114 
10.2 Topení .......................................................................................................... 114 
10.2.1 Horkovzdušné vytápění Truma-S ........................................................................... 114 
10.2.2 Pomocné elektrické topení ................................................................................. 117 
10.2.3 Kombinovaný vytápěcí systém Truma Combi C4/C6 (E) nebo vytápěcí systém VarioHeat ....... 118 
10.2.4 Podlahové vytápění ........................................................................................... 129 
10.2.5 Teplovodní vytápěcí systém ................................................................................ 130 
10.3 Bojler ........................................................................................................... 133 
10.4 Lednička Dometic ............................................................................................. 134 
10.5 Plynový vařič................................................................................................... 137 
10.6 Digestoř ......................................................................................................... 138 
10.7 Trouba .......................................................................................................... 139 
10.8 Mikrovlnná trouba ............................................................................................ 140 
10.9 Střešní klimatizace ........................................................................................... 141 
10.10 Satelitní systém ............................................................................................... 142 

11 Příslušenství ........................................................................................................... 143 

12 Péče a údržba 
12.1 Údržba .......................................................................................................... 145 
12.2 Tažné ústrojí .................................................................................................. 146 
12.3 Brzdy ............................................................................................................ 147 
12.4 Výměna žárovek zadních světel ............................................................................ 148 
12.5 Údržba detektoru kouře a výměna baterie ............................................................... 150 
12.6 Ventilace  ...................................................................................................... 151 
12.7 Péče ............................................................................................................. 151 
12.8 Odstavení karavanu na zimu ................................................................................ 157 
12.9 Provoz v zimě .................................................................................................. 158 

13 Likvidace odpadu / ochrana prostředí 
13.1 Životní prostředí a cestování s karavanem ............................................................... 161 

14 Technické údaje 
14.1 Údaje o podvozku ............................................................................................. 163 
14.2 Možnosti zvýšení zátěže ..................................................................................... 165 
14.3 Hmotnosti karavanu a vybavení ............................................................................ 169 
14.4 Pneumatiky a disky ........................................................................................... 171 
14.5 Hodnoty tlaku v pneumatikách ............................................................................. 175 
14.6 Rozměry obvodu předstanu ................................................................................. 176 

Rejstřík ....................................................................................................................... 177 



1  

 

 

1.1 Všeobecné 
informace 

 

Naše karavany jsou předmětem stálého vývoje. Věříme, že 
pochopíte, že si z tohoto důvodu vyhrazujeme právo na provedení 
změn vybavení, tvaru a technologií, které jsou v karavanech 
použity. 

 
V těchto pokynech k provozu může být popsáno také vybavení, 
které se liší od rozsahu standardní dodávky. 

 
Z tohoto důvodu spol. HOBBY nezodpovídá za žádné nároky 
zakládající se na obsahu této příručky. V dokumentu je popsáno 
vybavení, které bylo implementováno v době tisku tohoto návodu. 
Ve všech rozdílných uspořádáních je implementováno stejné 
vybavení. Není však v našich možnostech popsat všechny 
individuální rozdíly. Váš prodejce rád zodpoví všechny dotazy 
týkající se vybavení a technologie vašeho konkrétního karavanu. 

 
Karavan HOBBY byl zkonstruován v souladu s nejnovějšími 
technologiemi a uznávanými regulatorními předpisy týkajícími se 
bezpečnosti. Navzdory všem bezpečnostním opatřením může při 
nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených v této příručce nebo 
při nedodržení varování vyznačených na nálepkách v karavanu 
dojít ke zranění osob nebo poškození karavanu. 

 

  
 

Před první cestou 

Zcela jistě byste se měli důkladně seznámit s obsahem této 
příručky, je mnohem víc než pouhým návodem. 

 
Vyplňte záruční listy pro zabudovaná zařízení, ty jsou obsaženy 
v samostatných pokynech k použití konkrétních zařízení. Vyplněné 
záruční listy zašlete příslušným výrobcům, tím si zajistíte platnost 
záruky na všechna zařízení. 

 

Jasně bychom zde chtěli zdůraznit, že nepřijímáme 
žádnou zodpovědnost za škody nebo chybné funkce, k 
nimž došlo v důsledku ignorování pokynů k provozu 
přívěsu. 
• Přívěs můžete táhnout pouze v případě, že je ve 

vynikajícím technickém stavu. 
• Chybně fungující součásti, jejichž chybná funkce 

může snížit bezpečnost osob nebo samotného 
přívěsu, musí být opraveny neprodleně a jejich 
opravu musí provádět kvalifikovaná firma. 

• Kontrolu a opravy brzdového systému a plynové 
soustavy smí provádět pouze autorizovaní odborníci. 

• Musí být dodrženy specifikované termíny kontrol 
a technických prohlídek. 
  

Společnost HOBBY poskytuje v souladu se záručními 
podmínkami 5letou záruku na vodotěsnost karavanu. 
Při přebírání vozu obdržíte od svého prodejce HOBBY 
záruční knížku na pětiletou záruku na vodotěsnost 
(Five-Year Guarantee on Watertightness). 
Každoroční kontroly těsnosti nejsou bezplatné. 
Varování: Pokud nejsou prováděny pravidelné 
kontroly těsnosti, pozbývá 5letá záruka platnost. 
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1. Úvod 
 

1.2 Označení používaná v tomto dokumentu 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Označení detailů pomocí čísla umístění 

 
 

Karavan je v této příručce popsán pomocí následujících konvencí: 
 

Texty a ilustrace 
Texty, které se vztahují k ilustracím, jsou uvedeny vpravo vedle 
příslušné ilustrace. Detaily na ilustracích (zde: vstupní dveře) jsou 
označeny číslem umístění . 

Seznamy 
Seznamy jsou uváděny formou odrážek, kde jako odrážka před 
prvním slovem jednotlivých bodů je použita pomlčka „-“. 

 
Pokyny k provádění postupů 
Pokyny k provádění postupů jsou popsány pomocí klíčových 
bodů, ty jsou uvozeny kulatou odrážkou na začátku věty „•“. 

 
 

Pravidla 
 

 
 
 
 
 
 
 

Varování 
 

 

 
 
 
Pravidla zdůrazňují důležité podrobnější informace, 
které slouží k zajištění bezproblémové funkce 
karavanu a jeho vybavení. Mějte na paměti, že různé 
modely karavanu mohou být opatřeny rozdílným 
vybavením, z tohoto důvodu se může lišit i příslušný 
popis. 
 
 
 
 
Varování zdůrazňuje nebezpečí, v jehož důsledku by 
při nedodržení příslušných pokynů mohlo dojít 
k poškození vybavení nebo úrazu osob. 

 
 

Rady související s životním prostředím 
 

Rady související se životním prostředím uvádějí možné 
způsoby snížení zátěže životního prostředí. 
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Volitelná přídavná výbava 

 
Vybrali jste si karavan, který odpovídá vašemu vkusu. 

 
Tato příručka k provozu popisuje všechny modely a veškeré 
vybavení nabízené v rámci celého programu. Z tohoto důvodu může 
být v návodu popsáno vybavení, které jste si při výběru karavanu 
nezvolili. 

 
Z technických důvodů není možné volitelné přídavné vybavení 
instalovat ve všech modelech. Pokud máte jakékoli dotazy, 
obraťte se na svého prodejce HOBBY. 

 
Rozdíly a veškeré volitelné přídavné vybavení jsou označeny 
hvězdičkou „*“. 

 

 

 
Časový rámec tohoto návodu 
Vysoká kvalita a bezpečnost karavanů je zajištěna jejich 
soustavným vývojem. V ojedinělých případech může dojít k tomu, 
že se popis uvedený v tomto návodu liší od skutečného provedení 
karavanu. 

Pokud je vašem karavanu instalováno vybavení, které 
v této příručce není popsáno, vyhledejte informace 
v přiložených pokynech k provozu daného vybavení. 
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2.1 Účel použití Tento obytný přívěs je konstruován jako mobilní prostředek pro 
ubytování na cestách při soukromém použití. Není určen pro 
komerční použití. Jedná se o vozidlo určené pro rekreační účely, 
vybavené pro obývání. Nabízí bydlení, které může být využíváno 
dočasně nebo sezónně, a splňuje požadavky na konstrukci a použití 
vozidel provozovaných na veřejných pozemních komunikacích. 
Není určen pro trvalé bydlení. Kromě toho platí, že v karavanu 
nemůže přenocovat více osob, než pro kolik je karavan plánován. 
Při provozu na silnici může být karavan používán pouze v souladu 
se zákony a předpisy o přepravě na pozemních komunikacích a s 
národními nařízeními týkajícími se bezpečnosti vozidel. 

 

Karavan je vhodný výhradně k tažení osobními vozy, nikoli 
nákladními automobily, autobusy ani jinými obdobnými vozidly. 
Karavan nesmí být používán k přepravě osob, zvířat ani zboží. Při 
jízdě nesmí osoby ani zvířata zůstávat v karavanu. Při jízdě 
karavanu na silnici může být karavan používán pouze k převážení 
osobního vybavení. Přeprava nezajištěného nákladu nebo balíků je 
zakázána. 

 

Ujistěte se, že není překračována technicky přípustná maximální 
hmotnost karavanu ani povolené zatížení na jednu nápravu. Žádné 
jiné použití karavanu, než je použití popsané v této příručce, není 
povoleno. Jakékoli jiné použití je považováno za použití v rozporu 
s určeným účelem použití. 

 

2.2 Všeobecné informace 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativní štítek s údajem o tlaku v 
pneumatice 

• Karavan může na veřejné komunikaci řídit pouze osoba 
s platným řidičským oprávněním pro tuto kategorii vozidel. 

• Při používání zabudovaných zařízení (lednička, vytápěcí 
systém, vařič atd.) musí být dodržovány pokyny příslušných 
výrobců k použití a provozu těchto zařízení. 

• Instalací příslušenství nebo přídavného vybavení může dojít ke 
změně rozměrů, hmotnosti a jízdních vlastností přívěsu. 
U některých příslušenství je v případě jejich instalace po 
zakoupení přívěsu nutné zajistit jejich uvedení v registrační 
dokumentaci přívěsu. 

• Používejte pouze kola a disky, které byly schváleny pro váš 
karavan. Informace o velikostech pneumatik a disků 
naleznete v technickém průkazu nebo v kapitole 14.4 
Pneumatiky a disky. 

 

  

 

2.3 Ochrana před 
požárem 

 

Preventivní opatření zamezující vzniku požáru 
• Nikdy v karavanu nenechávejte děti bez dozoru. 
• Hořlavé materiály udržujte stranou od veškerých topných 

zařízení a zařízení na vaření. 
• Změny na elektrickém systému, plynové soustavě 

a zabudovaných zařízeních smí být prováděny pouze 
v profesionálních autorizovaných dílnách. 

• Hasicí přístroj ABC se suchým práškem mějte stále 
u vchodových dveří. 

• Zajistěte, aby se každý důkladně seznámil s pokyny uvedenými 
na hasicím přístroji. 

Výstražné a informativní štítky jsou umístěny jak 
zvenku, tak uvnitř karavanu. Jejich účelem je ochrana 
vaší bezpečnosti, z toho důvodu nesmějí být 
odstraněny. 
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• Do blízkosti plynového vařiče umístěte protipožární kryt. 
• Všechny únikové cesty udržujte průchodné. 
• Zajistěte, aby se každý důkladně seznámil s opatřeními 

předcházení vzniku požáru přímo na místě. 
 

Postup v případě požáru 
• Zajistěte okamžitou evakuaci všech cestujících. 
• Zavřete hlavní uzavírací ventil na plynové lahvi a uzavírací 

ventily všech plynových zařízení. 
• Vypněte přívod elektrického napájení. 
• Vyhlaste poplach a zavolejte hasiče. 
• Požár haste vlastními silami pouze v případě, že je možné tak 

činit bez rizika. 
 
 
 
 
 
 

 
Detektor kouře 

 
 

Detektor kouře* 

Volitelně může být karavan vybaven detektorem kouře napájeným 
z baterie. Detektor kouře je umístěn na stropě. V případě, že je 
detektorem zjištěn kouř, spustí se hlasitý alarm upozorňující 
všechny cestující na možný požár. 
Detektor je opatřen vlastním elektrickým napájením. Jeho 
napájení je zajištěno zabudovanou 9V baterií, tím je zajištěna 
funkčnost detektoru kouře nezávisle na elektrickém systému 
karavanu. Detektor je funkční, i když je napájení karavanu 
vypnuté. 

 
• Detektor kouře aktivujete tak, že z baterie stáhnete ochrannou 

fólii a baterii instalujete. 
• Pomocí testovacího tlačítka vyzkoušejte funkčnost detektoru 

kouře. 
 
 

  

Přečtěte si také informace uvedené v návodu výrobce 
detektoru kouře. 
  
Další informace o používání a výměně baterie 
naleznete v kapitole 12 Péče a údržba. Detektor 
kouře nezamezuje vzniku požáru, ani požár nehasí. 
Pokud detektor kouře pracuje správně, je jeho účelem 
poskytnou vám několik možná rozhodujících vteřin k 
vaší záchraně a uvědomění záchranných složek. 
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2.4 Vybavení pro nouzové situace 

  Abyste byli připraveni na nouzové situace, měli byste s sebou na 
palubě stále vozit tři níže uvedené prostředky a dobře se seznámit 
s jejich zacházením. 

 
 

Lékárnička 
Lékárničku byste měli uchovávat tak, aby byla stále po ruce. Měla 
by mít vyhrazené stálé místo v osobním voze / karavanu. Všechny 
předměty, které z lékárničky použijete, je třeba neprodleně 
doplnit. Pravidelně je třeba kontrolovat doby použitelnosti. 

 
Reflexní vesta 
Odkazujeme na britské předpisy pro vybavení vozidla reflexní 
vestou s odraznými bílými pruhy a její používání podle normy EN 
471. Vestu musíte použít vždy, když vystoupíte z vozidla na 
komunikaci mimo zastavěné oblasti nebo na zpevněnou krajnici. 

 
Řidič si musí dobře viditelnou reflexní vestu obléknout vždy, když 
vozidlo: 
• zastaví za hranicí města na nezřetelné polní cestě z důvodu 

nehody nebo poruchy, v případě nedostatečné viditelnosti 
způsobené špatným počasím, za svítání nebo stmívání;  

• když je třeba vozidlo zajistit v odstavném pruhu komunikace 
pomocí výstražného trojúhelníku z důvodu nehody nebo 
poruchy. 

 
 
 

 
Minimální vzdálenost mezi karavanem a 
výstražným trojúhelníkem 

Výstražný trojúhelník 
• výstražný trojúhelník by měl být v osobním voze / karavanu 

uchováván na stálém místě, kde je po ruce, přednostně 
společně s lékárničkou. 

 
V nouzové situaci 
• Instalujte výstražný trojúhelník ve vzdálenosti nejméně 100 m 

před místem nebezpečí! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

100 m 

Dodržujte národní předpisy zemí, kterými projíždíte, 
týkající se vybavení vozu prostředky pro nouzové 
situace a jejich použití. 
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2.5.1 Co je třeba dodržet před první jízdou 

 
Registrace vozidla (Německo) 
Každé vozidlo, které se pohybuje po veřejné komunikaci, podléhá 
povinnosti přihlášení. To se týká i vašeho nového karavanu. 
Karavan můžete přihlásit na místní pobočce registru vozidel. 
 
K zahájení procesu registrace je nutné předložit tyto dokumenty: 

 

- Certifikát registrace motorového vozidla Díl II (Motor Vehicle 
Registration Certificate Part II) a/nebo Osvědčení o shodě 

- Elektronické osvědčení o pojištění /číslo eIC 
- Doklad totožnosti nebo potvrzení o bydlišti 
- Případné zplnomocnění pro jinou osobu, která registraci 

vašeho karavanu zařídí. 
- Zmocnění k inkasu daní (vztahuje-li se) 

 
Pokud je potřeba, nezapomeňte si zažádat o nálepku omezené 
rychlosti „100“. 

 
 

Celková technická prohlídka (Německo) 
Podle oddílu 29 německého nařízení o udělování licence pro 
provoz na pozemních komunikacích musí být u karavanu 
prováděna hlavní technická prohlídka každé dva roky. 

 
Celková technická prohlídka vozidla musí být provedena oficiálně 
uznaným odborníkem (např. odborníkem na technické kontroly 
mobilních domů DEKRA). 

 
Při každé technické kontrole je nutné předložit tyto dokumenty: 

- osvědčení o registraci motorového vozidla, díl I; 
- platné osvědčení o technické kontrole plynových zařízení, 

dokumentace instalace. Počáteční osvědčení obdržíte od svého 
prodejce karavanu. 

 
 
 

Jakékoli změny provedené u karavanu, které 
podléhají národním nařízením o přepravě, musí být 
schváleny a uvedeny v registrační dokumentaci! 

Pokud máte jakékoli další dotazy nebo problémy, 
autorizovaný prodejce Hobby je připraven vám 
kdykoli pomoci! 
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Vybavení pro rychlost do 100 km/hod (Německo) 
1. Karavan HOBBY je technicky vybaven pro maximální 

rychlost 100 km/hod. Tato rychlost nesmí být za žádných 
okolností překročena! 

 

2. Dodržujte maximální povolenou rychlost pro tažené 
přívěsy platnou v zemi, kterou projíždíte! 

 

 
 
 
 
 
 

Nálepka pro 
maximální 
povolenou rychlost 
„100“ 

3. U předpisů pro přepravu po veřejných komunikacích 
v Německu došlo 22. října 2005 ke změně. Karavan je již 
z továrny nastaven na rychlost 100 km/hod a tato hodnota 
je uvedena také v registrační dokumentaci karavanu. Na 
základě žádosti vydá orgán silniční dopravy při první 
registraci karavanu nálepku max. rychlosti 100 km/hod,  
která se umisťuje na zadní část karavanu. 

 

4. Musí být dodrženy následující podmínky, za jejichž 
dodržení zodpovídáte vy. Při nedodržení uvedených 
podmínek je maximální povolená rychlost karavanu 
80 km/hod. 

 

a) Automobil, kterým je karavan tažen, musí být 
vybaven protiblokovacím systémem / 
protiblokovacím zařízením a celková hmotnost 
automobilu nesmí překročit 3,5 tuny. 

 

b) Karavan musí být vybaven hydraulickými tlumiči 
otřesů (tlumiči nárazů); nový karavan HOBBY je jimi 
samozřejmě vybaven. 

 

c) Pneumatiky karavanu nesmí být starší než šest let. 
Musí být označeny pro příslušnou rychlostní kategorii 
nejméně jako L (= 120 km/hod). 

 

d) Karavan musí být opatřen stabilizační jednotkou 
podle normy ISO 11555-1. Ta je u modelů Hobby 
standardním vybavením. 

 

Celková hmotnost karavanu nesmí překročit 
hmotnost nenaloženého automobilu, kterým je 
karavan tažen. 

5. Volná zaměnitelnost karavanu a automobilu, kterým je 
karavan tažen. Je možné kombinovat různé karavany 
a různé automobily, táhnoucí karavan. 
Pokud plánujete jízdu rychlostí 100 km/hod, je vaší 
zodpovědností zajistit splnění výše uvedených podmínek. 

6. Nastavení správného zatížení tažné oje zvýší vaši 
bezpečnost: 

 

Doporučené zatížení tažné oje naleznete v kapitole 
3.3.2. 

 

 

 

Informujte se o všech národních regulatorních 
nařízeních, které se mohou týkat registrace 
a technické kontroly, a také zda je povolena jízda 
s karavanem rychlostí 100 km/hod. 

• Po ujetí prvních 50 km utáhněte matice kol 
karavanu. 
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2.5.2 Před každou jízdou Bezpečnost na silnici 
• Elektrické připojení přívěsu k tažnému vozu (váš automobil), 

musí být správně funkční. 
• Před jízdou zkontrolujte, zda správně funguje signalizační 

systém, systémy osvětlení a brzdy. 
• Jestliže karavan nebyl delší dobu používán (přibližně 10 

měsíců) nechte v autorizovaném servisu zkontrolovat 
brzdný systém a systém akcelerace. 

• Nastavte boční zrcátka vozidla. 
• V zimě musíte před jízdou odstranit ze střechy karavanu sníh 

a led. 
• Pravidelně před jízdou kontrolujte tlak v pneumatikách. 

Nesprávný tlak v pneumatikách může způsobit nadměrné 
opotřebení a poškození pneumatik nebo dokonce roztržení 
pneumatiky. (Viz také kapitola 14.5) 

 
 

 
 
 

 
 

 

Před vyjetím karavan k jízdě připravte! 

Jako řidič vozidla zodpovídáte za stav tažného vozidla i přívěsu. 
Proto musíte mít na paměti následující body: 

Interiér 
K jízdě musíte připravit také interiér karavanu. 

Příprava interiéru karavanu na jízdu: 
• Roztřiďte všechny volně ležící předměty a uložte je do 

příslušných přihrádek. 
• Těžké a objemné předměty (např. rádio, předstan, přepravky 

s nápoji) před jízdou bezpečně uložte a zajistěte je tak, aby 
za jízdy nemohlo dojít k jejich posunutí. (Viz také kapitola 
3.3) 

• Pokud je to nutné, přepněte ledničku na 12voltový provoz. 
• Zabezpečte všechny kapaliny, včetně kapalin umístěných 

v ledničce, aby nemohlo dojít k jejich vytečení. 
• Pevně zavřete všechny dveře (včetně dveří ledničky), zásuvky 

(u kuchyňských zásuvek zamkněte centrální zámek) a dvířka. 
• Otevřete skládací dveře a zamkněte je. 
• Posuvné dveře zajistěte západkou. 
• Zajistěte stůl, a je-li to možné, posuňte ho do snížené polohy. 
• Podle potřeby zajistěte držák televize, je-li to možné, 

televizi demontujte a bezpečně ji uložte. 
• Stisknutím stiskacího knoflíku zajistěte dveře sprchy (modely 

WLU/WFU, WFB/WFC). 
• Vypněte veškeré osvětlení interiéru. 

 

Exteriér 
Obejděte karavan a připravte ho k jízdě následujícím postupem: 

 

Příprava karavanu: 
• Karavan musí být správně připojen (viz pokyny pro 

bezpečnostní závěs WS3000 v kapitole 3.4). 
• Uvolněte ruční brzdu karavanu. 
• Zaklopte sklopné stojánky a přední opěrné kolo zasuňte 

nahoru, zajistěte je. 
• Zavřete a pevně zajistěte všechna okna a střešní kryty. 

Jízdu zahajte pouze v případě, že karavan splňuje 
všechny podmínky způsobilosti k jízdě. 



10 

2. Bezpečnost 
 

 

 
• Zhasněte osvětlení předstanu. 
• Je-li karavan opatřen markýzou, srolujte markýzu a kliku 

uložte bezpečně do karavanu. 
• Zavřete plynové láhve (během jízdy je zakázáno topit) a  

zajistěte je. 
• TV anténu co nejvíce zasuňte, satelitní anténu sklopte. 
• Zavřete zásobní plynovou láhev a přihrádku na zavazadla 

(u modelu Premium). 
• Zavřete a zajistěte vstupní dveře a servisní dvířka. 
• Je-li třeba, odpojte kabel pro připojení 230V přívodu napájení 

z externí zásuvky. 
• Převážíte-li jízdní kola, zajistěte všechna kola na nosiči kol, 

uchyťte je pomocí přídržného pásku, aby nemohlo dojít 
k jejich sklouznutí. Přitom nesmí dojít k zakrytí osvětlovacích 
prvků karavanu. Pokud na nosič kol nejsou naložena žádná 
kola, sklopte ho a zajistěte. (Viz kapitola 5.6) 

• Zajistěte držák náhradního kola, je-li třeba. 
 

 

 

2.6 Za jízdy Řízení 
Před první dlouhou cestu absolvujte krátkou zkušební jízdu nebo se 
zúčastněte kurzu bezpečné jízdy, abyste se lépe seznámili 
s chováním karavanu za jízdy. Nacvičte si couvání s karavanem. 

 

Pravidla jízdy s karavanem 
• Nepodceňujte délku karavanu. Vzhledem k poměrně dlouhé 

přečnívající zadní části může u delších přívěsů docházet ke 
zhoupnutí, při kterém může zadní část přívěsu narazit na zem. 

• Velmi obezřetně řiďte při jízdě na nádvoří a při projíždění vrat. 
• Při silném bočním větru, výskytu kluzkého ledu nebo na vlhké 

silnici se přívěs může posunovat dopředu a dozadu. 
• Přizpůsobte rychlost jízdy celkovému stavu vozovky a dopravní 

situaci. 
• Dlouhé, mírně se svažující silnice jsou potenciálně nebezpečné. 

Od počátku jeďte takovou rychlostí, abyste mohli v případě 
potřeby zrychlit, aniž byste přitom ohrozili ostatní řidiče nebo 
chodce. 

• Pokud se přívěs na svažující se silnici posunuje dopředu 
a dozadu, brzděte opatrně, ale rychle, když je přívěs v linii 
v oddálení. 

• Nikdy nezvyšujte rychlost, jestliže se přívěs kýve. 
• Nikdy nejezděte z kopce rychlostí větší, než kterou byste jeli ve 

stejném kopci směrem nahoru.

Přebývání v karavanu během jízdy je zákonem zakázáno! 
Zajistěte dostatečnou ventilaci. Nikdy nezakrývejte 
nucenou zabudovanou ventilaci (střešní světlíky s 
nucenou ventilací nebo větrací hříbky). Zajistěte, aby 
nucená ventilace nebyla zakryta sněhem nebo listím, 
v takovém případě by se zvýšilo nebezpečí udušení. 
Karavan nepřetěžujte! Musíte dodržovat povolená 
zatížení náprav, technicky přípustnou maximální 
hmotnost a také povolené rozměry výšky, šířky a délky 
karavanu! 

Na palubní desku si umístěte poznamenané všechny 
údaje o rozměrech a hmotnostech tak, aby tento 
záznam byl dobře viditelný. 
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• Dlouhé, mírně stoupající silnice mohou být nebezpečné. Od 

samého počátku si rychlost vypočítávejte tak, abyste byli 
schopni v případě potřeby zrychlit, aniž byste přitom ohrozili 
ostatní účastníky silničního provozu. 

• Předjíždíte-li nebo jste-li předjížděni nákladním vozem nebo 
autobusem, může dojít k zachycení přívěsu v proudu vzduchu. 
Tím může dojít k vybočení nebo houpání přívěsu. 

• Při řízení předvídejte, při delších jízdách v pravidelných 
intervalech zastavujte a dělejte si přestávky. 

 

Jízda v zatáčkách 
Přívěs je podstatně delší než osobní automobil. 

 
Pravidla jízdy v zatáčkách 
• Zatáčky neprojíždějte příliš rychle ani příliš ostře! 
• Při zatáčení projíždějte zatáčku s o něco větším poloměrem 

zatáčení. 
• Mějte na paměti, že karavan může zadní částí překročit čáru. 

 
Brzdy 
Při brždění se osobní vůz s taženým přívěsem chová jinak než 
samostatný vůz. Z toho důvodu doporučujeme (zejména 
nezkušeným řidičům) si brždění předem několikrát na vhodném 
povrchu vyzkoušet. Brzdná vzdálenost je v případě tažení přívěsu 
delší než brzdná vzdálenost samostatného vozu. Významný vliv na 
brzdnou vzdálenost má také zatížení karavanu. 

 
Pravidla brždění 
• Na vlhkých silnicích mějte na paměti delší brzdnou vzdálenost 

vozu s přívěsem. 
• Při jízdě z kopce nepoužívejte vyšší rychlostní stupeň, než 

jaký byste použili při jízdě do kopce. 
• Během dlouhých cest průsmyky může při přetížení docházet 

ke značnému zahřátí brzd kol. Pokud k tomu dojde, měli 
byste brzdy nechat dostatečně dlouhou dobu vychladnout. 

 
 

 

Vzhledem ke konstrukci brzd může dojít ke zvýšenému 
opotřebení brzdového obložení během počátečního 
období. I když je u všech přívěsů HOBBY provedeno 
automatické nastavení brzd, musí být po ujetí 500 km 
toto základní nastavení brzd zkontrolováno a podle 
potřeby upraveno autorizovaným odborníkem 
(počáteční kontrola). 

Pokud se vyskytne jakákoli závada nebo chybná funkce 
ve způsobilosti karavanu k jízdě, uvědomte asistenční 
technickou službu a nechte veškerou údržbu a opravy 
provést autorizovaným odborníkem. 
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Couvání 
Karavan HOBBY je vybaven brzdným systémem s automatickým 
couváním. Ten umožňuje couvat, aniž by došlo k zapojení brzd, 
jelikož samotné nájezdové zařízení nerozlišuje mezi najížděním a 
couváním karavanu. U karavanu musíte nejdříve překonat mírný 
brzdný moment, tím aktivujte automatické couvání, poté již 
s karavanem manipulujete bez obtíží. Pří příštím pohybu karavanu 
směrem dopředu bude automaticky opět zapojeno standardní 
brždění. 

 
 

Pravidla couvání 
• Karavan se natáčí v opačném směru, než do kterého řídíte. 
• Při couvání využijte pomoc asistenta. 

 
 

 
Přední manévrovací 
držadlo 

 
 

 
Zadní manévrovací 
držadlo 

 

Tlačení karavanu ručně 
Váš přívěs je významně větší než osobní automobil. 

 
Pravidla přemísťování karavanu 
• Při přemísťování karavanu existuje značně velké slepé místo, 

a to i při správném nastavení vnějších zrcátek. 
• Při zatáčení do obtížněji dostupných parkovacích míst 

využijte pomoc další osoby. 

 
 
 
 
 

2.7 Po jízdě 
 

Výběr parkovacího místa 
 

Pravidla pro výběr parkovacího místa 
• Je-li to možné, prohlédněte si vybrané parkovací místo za 

denního světla. 
• Parkovací místo by mělo být co nejvíce vodorovné. 
• Zkontrolujte, zda je vodorovný vstupní schod (to je důležité 

pro funkci ledničky). 
• Podélný náklon vyrovnejte pomocí předního opěrného kola. 
• Náklon ve směru napříč vyrovnejte pomocí vhodných 

podkládacích desek nebo rampy pod kolo. 
 

  

K vyrovnání výškového rozdílu nepoužívejte výsuvné 
stojánky. 

Při couvání jsou brzdy karavanu deaktivovány. 
 

Při manuálním posunování karavanu ovládejte 
karavan výhradně pomocí manévrovacích držadel na 
předním a zadním konci karavanu. Nikdy karavan 
netlačte za plastové části nebo za stěny. 
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Zabezpečení karavanu na místě 

Pravidla zabezpečení karavanu: 
• Zapojte parkovací brzdu. 
• Sklopné stojánky sklopte pouze do takové polohy, ve které je 

hmotnost karavanu stále ještě nesena nápravou (klika je 
umístěna ve schránce na plynovou láhev). 

• Jestliže je povrch parkovací plochy měkký, umístěte pod 
sklopné stojánky podpěrné prvky. 

• K zajištění kol použijte klíny pod kola. Ty jsou umístěny ve 
schránce na plynovou láhev. 

 

 
 

Přepnutí elektrických zařízení 

Pravidla přepínání elektrických zařízení 
• Otevřete hlavní uzavírací ventil na plynové lahvi a uzavírací 

ventily všech plynových zařízení. 
• Ledničku přepněte z 12V napájení na napájení 230 V nebo plyn. 
• Ledničku přepněte z 12V napájení na napájení 230 V nebo na 

plyn z toho důvodu, že 12V napájení bude krátce po vypnutí 
motoru automobilu automaticky vypnuto. 

 
 

 

Rozvod vody 
Voda, která zůstane v zásobní nádrži na čerstvou vodu nebo 
v potrubí, rychle přestane být pitná. 

 

 
Z tohoto důvodu také před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou 
vodovodní potrubí a zásobní nádrž na čerstvou vodu čisté. Veškeré 
vodní instalace pravidelně dezinfikujte a proplachujte pitnou 
vodou. Totéž provádějte před každou cestou. 

Pružinová brzda na páce brzdy zajišťuje, že se brzdy 
samy nevypojí, a to ani v případě, že směr otáčení kol 
je převrácen z jízdy směrem dopředu na jízdu směrem 
dozadu. Pokud jste aktivoval automatické couvání, 
musí být páka brzdy posunuta za mrtvý bod do 
konečné polohy. 

Abyste předešli zamrznutí ruční brzdy, při teplotách 
kolem 0°C a nižších ji zatahujte pouze zlehka. 

Jestliže zásuvka karavanu byla připojena k osobnímu 
vozu způsobem vyhovujícím normám (DIN ISO 146), 
nedojde při vypnutí zapalování v případě, že 
zapomenete přepnout ledničku z 12V napájení, 
k vybití baterie automobilu. 

Před plněním nádrže na čerstvou vodu nádrž 
vyprázdněte tak, aby v ní žádná voda nezbývala. 



3. Podvozek  

 

 

3.1 Všeobecné 
informace 

Součástí podvozku jsou díly rámu a nápravy. Nejsou povoleny žádné 
technické modifikace; došlo by k porušení podmínek provozu 
karavanu! 

 
Z důvodu dopravní bezpečnosti je nutné udržovat podvozek 
karavanu stejně svědomitě jako osobní automobil. Údržbu 
karavanu by měl provádět prodejce karavanů HOBBY. Jestliže jsou 
zapotřebí náhradní díly, používejte pouze originální náhradní díly 
určené výrobcem. 

 

  

3.2 Identifikační číslo vozidla (VIN) 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Typový štítek 

17místné identifikační číslo vozidla je umístěno vepředu vpravo 
od vidlicové tažné oje. 

 

Číslo VIN je navíc vyryto do typového štítku. 
 

V případě jakýchkoli dotazů a vždy, když se obracíte na prodejce, 
mějte číslo VIN připravené po ruce. 

Typový štítek 
 

Číslo povolení 
 

Identifikační číslo vozidla (VIN) 
Maximální povolená hmotnost 
Maximální zatížení tažné oje 
Povolené zatížení první nápravy 
Povolené zatížení druhé nápravy 

 

    
Typový štítek ve  Typový štítek modelu Landhaus 
schránce na plynovou 
láhev u modelů 
Premium, 
De Luxe (Edition), 
Excellent, Prestige a 
ONTOUR 
 

Karavany obecně nejsou vhodné k tažení za nákladním 
automobilem nebo autobusem. Pokud by byly tímto 
způsobem používány trvale, došlo by k jejich 
poškození. 

Modely Premium, De Luxe, Excellent, Prestige, 
ONTOUR: 
Typový štítek je umístěn ve schránce na plynovou 
láhev za držákem lahve. 
Model Landhaus: 
Typový štítek je umístěn na dolní části pravé boční 
stěny vepředu. 

Technické změny jsou možné pouze s povolením 
výrobce. 
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3.3 Nakládání 

3.3.1 Obecné informace 

 
 

Pravidla nakládání 
• Nakládané předměty rozmisťuje rovnoměrně na pravou a levou 

stranu karavanu. Těžké a objemné předměty patří do spodních 
skladovacích přihrádek a do blízkosti nápravy. 

• Je-li váš karavan vybaven dvěma nápravami: rozložte zátěž 
tak, aby se těžiště nacházelo mezi nápravami. 

• Nikdy nesoustřeďuje naloženou zátěž v zadní části karavanu 
(nebezpečí posouvání karavanu ve směru dopředu a dozadu). 

• Zavazadla skladujte uvnitř skříněk a ve skladovacích 
přihrádkách. 

• Těžké předměty by měly být při uložení zajištěny tak, aby 
nemohlo dojít k jejich posunutí. 

• Lehčí předměty (oblečení) by měly být uloženy do nástěnných 
skříněk. 

• Možnosti uskladnění jsou rozloženy po celém prostoru karavanu, 
je možné, že se vám nepodaří doporučené uspořádání vždy 
dodržet. V případě potřeby uložte těžké předměty do 
automobilu. 

• Zajistěte dveře a dvířka. 
• Poté, co nakládání dokončíte, zkontrolujte, zda není 

překročena technicky přípustná maximální hmotnost 
a povolené zatížení nápravy. 

 

  
 

 

Garáž* 
U některých modelů vybavených dětskými postelemi je možné 
zvolit jako volitelné vybavení externí skladovací prostor. 
Při konverzi na externí skladovací prostor je důležité zajistit, aby 
spodní dětská postel byla zabezpečena pomocí upevňovacího prvku 
 dodávaného k tomuto účelu. 
Veškeré vybavení převážené v externím skladovacím prostoru musí 
být bezpečně upevněno pomocí vázacích ok  a vhodných 
přídržných popruhů. 

 
 
 

 
Externí skladovací prostor 

 
 

15 

Maximální zatížení nápravy uvedené v dokumentaci 
karavanu ani maximální technicky povolená 
hmotnost nesmí být překročeny. 
Přetížení může způsobit poškození nebo dokonce 
prasknutí pneumatiky! Tím se zvyšuje riziko, že nad 
vozidlem ztratíte kontrolu. Můžete tak ohrozit nejen 
sebe, ale i další účastníky silničního provozu. 
V zadní zamykatelné skladovací přihrádce 
neuchovávejte další náklad těžší než 30 kg (u modelu 
Premium). 

Pokud si nejste jisti, zda jste vozidlo nepřetížili, měli 
byste nechat vozidlo převážit na veřejné váze pro 
vozidla. 
Čím je těžiště karavanu níže, tím lepší jsou jeho jízdní 
vlastnosti a reakce v zatáčkách. 

1 

2 Předměty, které nejsou dostatečně upevněny, by 
v případě nehody nebo nutnosti prudkého brždění 
mohly být prudce vystřeleny. 

Před zahájením jízdy se vždy přesvědčte, zda jsou 
vázací oka pevně zajištěna. 
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Prostory na uskladnění 

Skladovací prostory v karavanu 
- Lehké předměty  jako např. ručníky a lehké prádlo. 

- Středně těžké předměty  jako např. oblečení, prádlo 
a potraviny. 

- Těžké předměty  jako např. předstan, motor lodi nebo 
přepravky s nápoji. 

 

Jestliže je přívěs opatřen nosičem jízdních kol* instalovaným 
vzadu, musí být snížení povoleného zatížení tažné oje dané 
hmotností cyklistických kol kompenzováno snížením zbývajícího 
nákladu. 

 

3.3.2 Zatížení tažné oje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikace zatížení tažné oje před 
parkovacím kolem 

Optimální jízdní stability a rozhodujícího zvýšení bezpečnosti na 
silnici docílíte pouze tehdy, když pro konkrétní kombinaci vašeho 
osobního automobilu a taženého přívěsu nastavíte správné zatížení 
tažné oje. Zatížení tažné oje indikuje výkon, kterým tažná oj 
zatěžuje připojení k osobnímu automobilu. 

 

Pravidla zatížení tažné oje: 
• Zatížení tažné oje nastavujte správně! Ke kontrole můžete 

použít např. běžnou koupelnovou váhu: použijte prkno 
(dlouhé přibližně 40 cm) a váhu umístěte na toto prkno pod 
tažnou čelist. Zatížení tažné oje je možné také zhruba 
odhadnout pomocí stupnice zatížení tažné oje*  
integrované u předního opěrného kola, při tomto odečítání se 
musí tažná oj karavanu nacházet ve vodorovné poloze. 

• Vždy než vyjedete, zkontrolujte zatížení tažné oje! 
• Nesmí být překročeno specifikované zatížení tažné oje (viz 

příručka ke karavanu nebo typový štítek) ani povolená celková 
hmotnost automobilu a karavanu! 

Jak nastavit správné zatížení tažné oje: 
1. Maximální možné zatížení tažného zařízení vašeho 

automobilu zjistíte v dokumentaci automobilu, na typovém 
štítku nebo štítku tažného zařízení. 

2. Maximální povolené zatížení tažné oje karavanu HOBBY 
je 100 kg (s výjimkou modelu 19 EG, tj. modelů 720 
a 770, pro které je maximální povolené zatížení tažné 
oje 150 kg). 

3. Opatrným zatěžováním nastavte zatížení tažné oje na nižší ze 
dvou uvedených hodnot (karavanu a automobilu). Současně 
se pokuste tuto hodnotu plně využít. 

4. Nesmí být překročena nižší hodnota ze dvou uvedených 
hodnot zatížení (tj. hodnota zatížení tažného zařízení 

Vlastník/řidič vozidla vždy zodpovídá na správné 
zabezpečení všech předmětů přepravovaných 
v externím skladovacím prostoru. Všude, kde je to 
možné, používejte napínací pásy. 

 

Nikdy nepoužívejte pryžové napínače. Mějte na 
paměti, že v nebezpečných situacích nebo v situacích, 
kdy jste nuceni prudce sešlápnout brzdu, se může 
projevit přílišná dynamika jízdy. 

Mějte na paměti: Čím těžší je náklad uložený v zadní 
části karavanu, tím horší jsou jízdní vlastnosti 
a reakce na brždění. 

4 

 
1 

2 

3 
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automobilu a 
hodnota zatížení 
tažné oje karavanu). 
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3.2.3 Definice hmotností 

karavanu Pro výpočet hmotností a výsledného dodatečného zatížení se na 
evropské úrovni na karavany vztahuje směrnice EU 1230/2012. 
Terminologie a základní prvky výpočtu použité v tomto popisu 
jsou vysvětleny níže v textu: 

 
1. Celková hmotnost vozidla (g.v.w.r) 
Údaj o celkové hmotnosti vozidla je u karavanu určen přímo 
z továrny HOBBY. Tato hmotnost bere v úvahu specifické provozní 
podmínky, které vycházejí z modelu karavanu a jeho výkonnosti, 
včetně takových faktorů, jakými jsou pevnost materiálů, nosnost 
náprav a pneumatik atd. Z bezpečnostních důvodů nesmí být tato 
hmotnost nikdy překročena! 

 
2. Pohotovostní hmotnost 
Hmotnost v situaci, kdy je karavan připraven k jízdě. Je rovna 
součtu hmotnosti standardního vozidla se standardním vybavením 
instalovaným v továrně a veškerého vybavení a kapalin potřebných 
pro bezpečné a správné používání vozidla. Zahrnuty jsou tyto 
hmotnosti: 

 
 
 
 

a) Dodávka zkapalněného plynu 390 SF 400 - 515 
UL/UFE 

470 
KMF 
460 
SFf 

495 
WFB 

540 - 720 
UKFe 

WLU, 
660 
WFU 

545 KMF 

560 WFU 
660 WFC 

720 
KWFU 

770 
CFf, CL 

Počet zabudovaných regulátorů plynu: 
(kg) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Hmotnost hliníkové plynové lahve: (kg) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Hmotnost 11kg plynové náplně: (kg) 11 11 11 11 11 11 11 11 
         

Celkem: (kg) 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 
         

b) Kapaliny          

Pevná nádrž na čerstvou vodu o objemu 
25 l: (kg) 

25 25 25 25 --- --- --- --- 

Pevná nádrž na čerstvou vodu o objemu 
50 l: (kg) 

--- --- --- --- 50 50 50 50 

Splachování toalety C 500: (kg) --- 15 --- --- 15 --- --- --- 

Splachování toalety C 402: (kg) 15 --- --- --- --- --- --- --- 

Toaleta C 223 S: (kg)* --- --- * * --- * * --- 

Toaleta C 263 S: (kg)* --- --- --- --- --- --- --- * 
Topení S-heating / Vario Heat 
(termické) 

5 5 5 --- 5 5 --- 5 

Ohřívací systém Combi (bojler) --- --- --- 10 --- --- 10 --- 
         

Celkem: (kg) 45 45 30 35 70 55 60 55 
         

Základní vybavení celkem: (kg) 61,5 61,5 46,5 51,5 86,5 71,5 76,5 71,5 
 

*Toaleta bez separátní nádrže na vodu na splachování 
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3. Doplňkové vybavení / volitelné přídavné vybavení 
Hmotnost vybavení, které bylo instalováno do karavanu nebo na 
karavan výrobcem, kromě standardního vybavení. Tato volitelná 
vybavení se projeví ve skutečné hmotnosti vozidla v případě, že 
tyto prvky: 
− nejsou součástí standardní dodávky vybavení, 
− společnost HOBBY je zodpovědná za jejich sestavení, 
− zákazník je může objednat. 

 
4. Skutečná hmotnost 
Součet pohotovostní hmotnosti a hmotností dodatečného nebo 
volitelného přídavného vybavení instalovaného výrobcem. 

 
5. Nosnost / dodatečné zatížení 
Rozdíl mezi technicky přípustnou maximální hmotností 
a skutečnou hmotností vozidla. 

 
6. Minimální nosnost 
Nosnost se musí rovnat nejméně výpočtu podle vzorce: 
10 x (n + L), kde: 
n = nejvyšší počet spacích prostorů 
L = celková délka nástavby 

 

Minimální nosnost zahrnuje předměty, které uživatel může 
v karavanu převážet, které však nejsou zahrnuty do pohotovostní 
hmotnosti nebo do volitelného přídavného vybavení (např. oděvy, 
kuchyňské a koupelnové potřeby, vybavení pro kempování, 
potraviny, hračky). 

 

Zbývající dodatečné zatížení (5.) musí být vždy větší nebo rovno 
minimální nosnosti (6.). Tyto skutečnosti je nutné vzít v úvahu při 
konfiguraci vozidla. 

 
 

 

3.4 Bezpečnostní spojovací zařízení WS 3000 
 
 

 
Bezpečnostní spojovací zařízení 

 
 

Karavan je opatřen bezpečnostním spojovacím zařízením se 
stabilizátory, které zamezují výkyvům a houpání přívěsu. Tento 
systém splňuje požadavky normy ISO 11555-1. Používání tohoto 
zařízení bylo schváleno pro rychlosti do 100 km/hod. 

 

Vyhledejte informace také v samostatných pokynech k provozu 
a bezpečnostních pokynech dodaných výrobcem zařízení. 

Jestliže ve voze není osazeno vybavení a kapaliny 
uvedené v tabulce v položce 2 (pohotovostní 
hmotnost), nosnost /dodatečné zatížení (položka 5) 
může být o tuto hodnotu navýšena. 

VAROVÁNÍ: Bezpečnostní připojení nepopírá fyzikální 
zákony. Při překročení limitů (rychlosti nebo 
hmotnosti) dochází ke snížení tažné síly a boční vodicí 
síly, zodpovědnost za tento stav nese řidič. Z tohoto 
důvodu se vyvarujte zvýšených rizik. 
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Příprava na připojení/odpojení 
• Před připojením či odpojením otevřete přívěsný kloub 

karavanu (páku umístěte do polohy ). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Otevření a zavření zabezpečeného spoje 

Zavěšení 
• Zahákněte oddělovací kabel do k tomuto účelu určeného oka. 
• Otevřený přívěsný kloub se nasazuje na kouli tažného 

zařízení osobního automobilu. K zavření přívěsného kloubu 
dojde obvykle tlačením směrem dolů, k čemuž dostačuje 
zatížení páky (páka v poloze ). 

• Zasuňte 13kolíkovou zástrčku, přitom otáčejte ve směru 
šroubového závitu. 

• Zajistěte přední opěrné kolo (viz část 3.5 Přední opěrné 
kolo). 

  
 
 

Kontrola připojení přívěsu 
• Přívěsný kulový spoj je zavřený, když páka spočívá v poloze 
nebo  a je viditelný zelený kolík indikace zavěšení . 

 
 

Kontrolní kolík 
 
 

Aktivace stabilizačního systému 
• K aktivaci stabilizačního systému je nutné posunout páku 

z polohy zavření spoje  směrem dolů, dokud nezapadne do 
polohy . Přitom dochází k napnutí pružinového dílu a na 
kouli tažného zařízení je prostřednictvím třecích prvků 
vyvíjen tlak. 
 Ve výsledku leží páka přibližně rovnoběžně s osou tažné oje. 

 

 
 
 
 

Aktivace stabilizačního mechanismu 

Odpojení stabilizačního systému 
• Přesuňte páku pomalu směrem nahoru do rozevřené polohy 

(poloha ), tím systém odpojíte. 

 

  

Je-li karavan připojen, nestoupejte na kryt tažné 
oje. Mohlo by dojít k překročení maximálního 
povoleného zatížení u karavanu nebo u tažného 
vozidla a k ohnutí spoje. 
Spoj nepoužívejte jako páku ke zvednutí karavanu! Při 
vyšších zatíženích tažné oje je připojování 
a odpojování usnadněno využitím opěrného kola. 

I když je možné jet bez aktivace stabilizačního 
mechanismu, např. při posunování, nedoporučujeme 
takto postupovat. 

VAROVÁNÍ: Kov kloubu spoje musí být lesklý a bez 
přítomnosti maziva. 

4 

1 

2 
 

3 

Jestliže závěs WS 3000 není k závěsné kouli připojen 
správně, může se karavan od tažného vozidla odpojit. 
Při položení předního opěrného kola nesmí být možné 
kulový spoj závěsu odpojit od koule tažného zařízení. 

3 
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Uvolnění kulového závěsu 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikátor opotřebení třecích podložek 
 
 

3.5 Přední opěrné kolo 

Odpojení 
• Uvolněte nájezdové zařízení tak, aby se roztáhly napojovací 

měchy . 
• Uvolněte oddělovací kabel a vypojte 13pólovou zástrčku. 

• Pomalu posunujte páku směrem nahoru do polohy , tím 
dojde k vypnutí stabilizačního mechanismu. 

• Páku posunujte dále do polohy , tak dojde k otevření 
spoje. 

• Po vysunutí předního opěrného kola může být karavan 
od tažného vozu odpojen. 

 
 

Kontrola stabilizačního mechanismu 
Po připojení karavanu k automobilu a aktivaci stabilizačního 
mechanismu je třeba zkontrolovat stav třecích destiček: 

 

- Jestliže je indikátor opotřebení v zelené zóně (OK), jsou 
destičky pro jízdu vhodné. 

- Jestliže je indikátor v přechodové žluté zóně, je nutné 
destičky bez prodlení vyměnit (viz kapitola 12.2 
Údržba). 

- Jestliže je indikátor v červené zóně (STOP), stabilizace 
nefunguje. Povolení jízdy rychlostí 100 km/hod je tím 
okamžitě zrušeno. 

 
 

Zasunutí kola nahoru a jeho zabezpečení 
• Připojte karavan k automobilu, přední opěrné  

kolo  vyrovnejte vůči zadnímu konci karavanu. 
• Povolte upínací šroub s kolíkovou rukojetí . 
• Vřetenovou trubku  vysuňte co nejvíce nahoru. 
• Utáhněte upínací šroub s kolíkovou rukojetí . 
• Otáčením klikou opěrného kola  ve směru hodinových 

ručiček zasuňte opěrné kolo nahoru, co nejvíce je možné, 
a zabezpečte ho tak, aby nemohlo docházet k jeho natáčení. 

 
Vysunutí opěrného kola 
• Povolte upínací šroub s kolíkovou rukojetí . 
• Spusťte vřetenovou trubku  co nejníže tak, aby se přední 

opěrné kolo nacházelo přibližně 70 mm nad zemí. 
• Utáhněte upínací šroub s kolíkovou rukojetí . 
• Otáčením klikou  předního opěrného kola proti směru 

hodinových ručiček spouštějte kolo níže, dokud se nedotkne 
země. 

• Odpojte karavan od automobilu a v případě potřeby 
spusťte přední opěrné kolo ještě níže. 

Karavan můžete od tažného vozidla odpojit pouze 
tehdy, je-li ve vodorovné pozici, a nikdy ne v blízkosti 
jakéhokoli sklonu směrem nahoru či dolů. 

 
Pokud nebudete karavan delší dobu používat, měli 
byste přívěsný kloub zavřít. 

 

1 

2 
 

3 
 
 

6 

 

5 

Před jízdou se vždy přesvědčte, že je přední opěrné 
kolo zvednuté do co nejvyšší možné polohy a že je 
zabezpečené. 

4 

3 

2 

1 
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3.6 Zajišťovací brzdné prostředky Součásti brzdového systému, zejména nájezdový 

spoj, převod a brzdy kol, byly zkontrolovány podle příslušných 
směrnic EU a mohou být používány pouze ve schválené kombinaci. 
Jestliže provedete jakoukoli změnu či úpravu jakéhokoli dílu 
brzdového zařízení, ztrácí povolení k provozu platnost. Úpravy je 
možné provádět pouze se souhlasem výrobce. 

 
Parkování karavanu 

Při parkování karavanu musí být zapojena zajišťovací ruční brzda. 
 

Zapojení brzdy 
• Rukojetí páky zajišťovací brzdy  táhněte páku nahoru, 

dokud nezapadne do pozice. Do konečné polohy je páka 
zajišťovací brzdy zatlačena plynovou tlačnou pružinou. 

 
Uvolnění brzdy 
• Zatlačte rukojeť brzdy dopředu do výchozí polohy. 

 
 

Zajišťovací brzdný mechanismus 
 
 
 
 

Rychlá nouzová brzda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rychlá nouzová brzda 

Rychlá nouzová brzda je kombinována s ruční brzdou. Pokud dojde 
k neúmyslnému odpojení karavanu od tažného vozidla, bude 
tažnou silou rychlé nouzové brzdy  ruční brzda přetažena přes 
mrtvou středovou polohu. Ruční brzda tak bude zapojena a karavan 
nouzově zabrzdí. Tím je po nechtěném odpojení karavanu 
zamezeno jeho pokračujícímu pohybu bez brždění. 

 
Před jízdou je nutné rychlou nouzovou brzdu upevnit 
k tažnému vozidlu. 

 
 
 

3.7 Nájezdová brzda a brzdy kol 

Komplet nájezdové brzdy sestává z nájezdového spoje, převodu 
a brzd kol. V případě, že hrozí náraz karavanu do tažného vozidla, 
zajistí nájezdová brzda automatické brždění karavanu. Jinými 
slovy, nájezdová brzda pracuje nezávisle na brzdovém systému 
tažného vozidla. Brzdná síla vytvářená nájezdovou brzdou závisí 
především na tom, jak intenzivně tažné vozidlo brzdí a jak těžce 
je karavan naložen. Tlumič integrovaný v nájezdovém spoji s 
definovaným prahem reakce zajišťuje na jedné straně plynulou 
reakci nájezdové brzdy při brždění, přitom však, na druhé straně, 
zamezuje brždění karavanu v případě, že v tažném vozidle pouze 
sundáte nohu z plynu nebo přeřazujete. 

2 

1 

Pokud parkujete karavan následně po couvání, musí 
být ruční brzda do konečné polohy přetažena přes 
středovou mrtvou polohu, jen tak je brzda plně 
účinná. 
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Kontrola nájezdové brzdy 
 

 

1. Jestliže je možné tažnou oj zatlačit při aktivaci brzdy více než 
na polovinu vzdálenosti (přibližně 5 mm), je nutné neprodleně 
nechat brzdový systém karavanu nastavit v servisu, který má 
v této oblasti zkušenosti. 

 
2. Kontrola bodu reakce: 

Zapojte zajišťovací brzdu a tlačte karavan směrem dozadu, 
dokud není páka ruční brzdy úplně nakloněna. Poté zatlačte 
bezpečnostní spojku do nájezdového mechanismu. Tažná oj se 
musí sama prostřednictvím plynových podpěr v hydraulickém 
tlumiči roztáhnout do neutrální polohy. Pokud tato procedura 
trvá déle než 30 sekund, je nutné nechat nájezdové zařízení 
zkontrolovat v servisu, který má v této oblasti zkušenosti. 

 

Brzdy kol 
 

Všechny modely přívěsů jsou vybaveny automatickým nastavováním 
brzd, kterým je nezávisle kompenzováno opotřebení brzdového 
obložení. 

• Nastavení brzd není nutné pravidelně upravovat. 
• Při couvání je nastavování brzd automaticky deaktivováno. 

  
Navzdory nastavováni brzd jsou brzdová obložení díly, u kterých 
dochází k opotřebení a k odírání. Proto je nutné jejich stav 
kontrolovat, a to každých 5 000 km, nejméně však jednou za rok. 
K vizuální kontrole slouží malé kontrolní otvory na zadní části brzd 
kol. 

 

Jestliže při kontrole nájezdové brzdy zjistíte, že je možné tažnou 
oj zatlačit více než 60 mm, obraťte se na autorizovaného 
odborníka. 

 

  
 

• Při sjíždění z horských průsmyků dolů brzdy 
kontrolujte, abyste případně zajistili jejich 
dostatečné zchlazení. 

• V tažném vozidle zařaďte nižší rychlostní stupeň 
a z kopce jeďte nízkou rychlostí. 

• Tažné vozidlo a karavan co nejčastěji oddalujte, 
abyste předcházeli soustavnému narážení přívěsu 
na tažné vozidlo. 

• Vždy využívejte parkovací plochy a dopřejte brzdám 
čas, aby mohly vychladnout. 

Před použitím karavanu doporučujeme vždy 
zkontrolovat, zda nájezdová brzda funguje správně. 

U každého přívěsu musí být po ujetí prvních 500 km 
provedena počáteční prohlídka (viz také část  
12.3 Brzdy). 

Přečtěte si samostatný návod od výrobce nápravy 
a brzd (Knott). 
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3.8 Elektronická stabilizace přívěsu (ETS plus)* 
 

ETS Plus je bezpečnostní systém, který může být na karavany 
HOBBY s mechanickou nájezdovou brzdou instalován dodatečně. 
Tento systém automaticky rozpozná počínající houpání přívěsu 
a opačným zapojením brzd přívěsu může vozidlo s přívěsem 
stabilizovat. 

 

 

 

 

Pro instalaci systému ETS plus není nutná žádná 
zvláštní technická prohlídka MOT. 
  

• Systém ETS Plus je funkční v rozmezí teplot  
-20°C až +65 °C. 

• Nezasahujte do pohybujících se částí centrální 
jednotky systému ETS Plus!   

• Stálé plus na 13kolíkové zásuvce na tažném vozidle 
musí být chráněno pojistkou nejméně 15 A, avšak 
nejvýše 20 A. 

• Zvýšená bezpečnost, kterou použitím systému ETS 
Plus získáte, by vás však neměla vést k přijímání 
bezpečnostních rizik. Rychlost vozidla je nutné 
vždy přizpůsobit povětrnostním podmínkám, stavu 
vozovky a hustotě dopravního provozu. 

• Použitím systému ETS Plus nelze popírat fyzikální 
zákony. Při jízdě po vlhkých nebo ledovatých 
silnicích mějte tuto skutečnost na paměti. 

• Přívěsy, které mají těžiště vysoko, se mohou 
převrátit ještě dříve, než se začnou houpat. 

• U brzdového systému nesmí být prováděny ani 
nesměly být dříve provedeny žádné nevhodné 
úpravy, mohla by tím být narušena funkce systému 
ETS Plus. 

Systém ETS Plus využívá kontrolku LED na tažné oji 
k indikaci, zda připojení k tažnému vozidlu bylo 
provedeno správně. Přečtěte si také samostatné 
pokyny k provozu dodávané výrobcem systému. 
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4.1 Kola Pro šrouby kol platí následující: 
Jestliže jedete s novým přívěsem nebo s přívěsem po výměně kola, 
po ujetí prvních 50 km utáhněte šrouby a matice kol, totéž učiňte 
po ujetí dalších 100 km. 

 
Z důvodu zajištění vaší bezpečnosti nepoužívejte žádná jiná než 
původně určená kola a upevňovací prvky. Šrouby a matice kol je 
nutné pravidelně kontrolovat, aby bylo zaručeno, že jsou 
dostatečně upevněny. 

 
 

Utahovací moment matic a šroubů kol: 
 

Disk Utahovací moment 

Kovový disk kola 110 Nm 

Disk z lehké slitiny 120 Nm 
 
 

 
 

4.2 Pneumatiky Do osvědčení o registraci vozidla části I a II se zapisují už jen jedny 
rozměry pneumatik. Tyto údaje nemusí nutně souhlasit s rozměrem 
pneumatik namontovaných na vozidle.  
 

Jiné pneumaticky lze použít pouze v případě, že byly schváleny 
výrobcem pro použití na vašem karavanu. 

V případě nejasností se obraťte na svého smluvního partnera. 
 

• Pravidelně kontrolujte pneumatiky, abyste zajistili rovnoměrné 
sjíždění vzorku, kontrolujte také hloubku vzorku a zda 
pneumatiky nejsou zevně poškozené. 

• Vždy používejte shodné provedení a model pneumatik (letní 
nebo zimní pneumatiky). 

• Prvních 100 km s novými pneumatikami jeďte opatrně, 
aby se u pneumatik mohla plně rozvinout jejich přilnavost 
k vozovce. 

 
Jízda, kterou pneumatiky chráníte 

• Vyvarujte se prudkého brždění a „závodního“ rozjíždění. 
• Vyvarujte se dlouhých jízd po špatných silnicích. 
• Nikdy nejezděte s přetíženým karavanem. 

 

 

Utahovací momenty kontrolujte po každých 5 000 km 
nebo nejméně jednou za rok. 

Vzhledem k typu konstrukce může u pneumatik 
karavanů se dvěma nápravami docházet k rychlejšímu 
opotřebení. 
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4.3 Tlak v pneumatikách Pravidla pro kontrolu tlaku v pneumatikách: 

• Tlak v pneumatikách kontrolujte a podle potřeby upravujte 
každé čtyři týdny (nejméně však jednou za tři měsíce) a před 
každou jízdou. 

• Kontrolu musíte provádět u studených pneumatik. 
• Při kontrole a úpravě tlaku zahřátých pneumatik musí být tlak 

o 0,3 baru vyšší než u studených pneumatik. 
• Jestliže je nevyhnutelná jízda na podhuštěných pneumatikách 

(např. z kempu do nejbližšího servisu), měli byste jet rychlostí 
nejvýše 20 km/hod. 

 
Tlak v pneumatice: 

- správný tlak v pneumatice   
- tlak v pneumatice je příliš nízký  
- tlak v pneumatice je příliš vysoký  

 

 
Různé hodnoty tlaku 

 
 
 

Informativní nálepka uvádějící správnou hodnotu tlaku v pneumatice 
 
 
 
 

4.4 Hloubka profilu a stáří pneumatik 
Nové pneumatiky jsou potřeba (přinejmenším), když měřená 
hloubka profilu dosáhne hodnoty 1,6 mm. 

 

 

Správné hodnoty tlaku v pneumatikách naleznete 
v tabulce pneumatiky/tlak v pneumatikách v kapitole 
„Technické údaje“, na štítcích ve schránce na 
plynovou láhev a také krytech nábojů. 

Minimální hloubka vzorku zaručuje během jízdy pouze 
minimální úroveň bezpečnosti! 

Kola nesmí být nikdy přesouvána z jedné strany 
karavanu na druhou, tj. z pravé strany karavanu na 
levou a naopak. 

Ke stárnutí pneumatik dochází i v případě, že jsou 
používány pouze zřídka nebo nejsou používány vůbec. 

Příliš nízký tlak v pneumatice příliš malý, může dojít 
k přehřátí pneumatiky. To může vést k jejímu 
vážnému poškození. 
Příliš vysoký tlak v pneumatikách vede k vyššímu 
opotřebování běhounu pneumatiky, což může 
poškodit závěs kola. 

 

1 2 3 
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Kód DOT 

 

Doporučení výrobce pneumatik 
• Pneumatiky měňte vždy po šesti letech, bez ohledu na 

hloubku profilu. 
• Vyvarujte se nárazům na obrubníky chodníků, jízdě přes 

výmoly, díry a jiné překážky. 
 

Stáří pneumatik 
Pneumatiky by neměly být starší než šest let. Jedním z důvodů je 
to, že při větším stáří pneumatik přestává platit povolení jízdy 
rychlostí 100 km/hod, druhým důvodem je opotřebení materiálů 
způsobené jejich stárnutím a také stáním na pneumatikách v jedné 
poloze. 4místný kód DOT na boční straně pneumatiky (případně 
uvnitř) označuje datum výroby pneumatiky. První dvě číslice 
označují týden, druhé dvě číslice označují rok výroby pneumatiky. 

 
 

Příklad: 
DOT 0417 značí 4. týden v roce výroby pneumatiky (zde: 2017) 

 
 
 

4.5 Disky Používejte pouze disky, pro které platí registrační schválení 
vozidla. Pokud byste chtěli použít jiné disky, mějte na paměti 
následující: 

 
Pravidla pro použití jiných disků: 
- rozměr, 
- mechanismus, 
- kompresní hloubka, 
- dostatečná nosnost z hlediska přípustné celkové hmotnosti, 
- upínací kužel upevňovacího šroubu musí korespondovat 

s mechanismem disku. 
 

 
 

Pravidla pro kolové šrouby 
 

 

Modifikace smí být prováděny pouze se svolením 
výrobce. 

Kolové šrouby pro všechny 13" + 14" kovové disky 
kol a všechny disky z lehké slitiny (včetně 15"): 
kuželová podložka 

Šrouby pneumatik pro všechny 15" kovové disky 
kol: sférický kolový šroub 

Při výměně disků (ocel -> hliník / hliník -> ocel) musíte 
použít správné kolové šrouby.  
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4.6 Výměna kola 
 
 

 
Klíny pod kolo ve schránce na plynovou láhev 

 

 
Umístění klínů pod kolo 

 

 
Zajišťovací řetízek na držáku náhradního kola 

 

 
Uchycení držáku náhradního kola v podélném 
nosníku 

 

Uvolnění držáku náhradního kola 

Příprava výměny kola 
• Je-li to možné, provádějte výměnu kola pouze tehdy, když je 

karavan připojen k tažnému vozu. 
• Zaparkujte přívěs na co nejrovnější a nejpevnější ploše. 
• Pokud k problému s kolem došlo na veřejné komunikaci, 

zapněte výstražnou světelnou signalizaci a instalujte 
výstražný trojúhelník. 

• Tažné vozidlo: Zapojte ruční brzdu, přeřaďte na první 
rychlostní stupeň a vyrovnejte kola tak, aby vedla rovně, 
pokud se jedná o automobil s automatickou převodovkou, 
zařaďte stupeň P. 

• Karavan: Zapojte ruční brzdu, opěrné kolo ponechte v poloze 
pro jízdu, deaktivujte stabilizační systém (poznámka: 
nerozevírejte úplně). 

• Ze schránky na plynovou láhev vyjměte klíny pod kolo  
(v některých případech jsou klíny umístěny vlevo a vpravo 
nahoře, v závislosti na modelu karavanu). 

• Karavan zabezpečte umístěním klínů  před a za kolo, které 
je bez poruchy. 

 
 
 
 
 
 

Rezervní kolo* (podle modelu karavanu) 
Rezervní kolo je upevněné v držáku umístěném pod vozidlem. Aby 
bylo možné rezervní kolo vyjmout, musí být karavan odpojen od 
tažného vozidla a položen na spoj pro připojení k tažnému vozidlu 
tak, aby došlo ke zvednutí zadní části karavanu. 
 

 

Vyjmutí rezervního kola 
• Karavan odpojte a nadzvedněte. 
• Uvolněte zajišťovací řetízek  . 
• Vyhákněte držák rezervního kola z podélného nosníku . 
• Držák opatrně položte. 
• Uvolněte zajišťovací řetízek na rezervním kole. 
• Vyjměte rezervní kolo z držáku. 

 

 

 

1 

1 1 

1 

2 Jestliže je karavan vybaven disky ze slitiny, dbejte, 
abyste pro upevnění rezervního kola použili správné 
kolové šrouby. 

Výměna kola za rezervní vyžaduje určitou zkušenost 
a sílu. Je-li třeba, požádejte o pomoc technickou 
asistenční službu (např. AA), která výměnu kola 
provede. 
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Výměna kola 
• Jestliže je karavan zaparkován na měkké zemi, položte pod 

zvedák* stabilní vyztužovací podložku (např. desku). 
• Nasaďte odpovídající zvedák* na nápravovou trubku sestavy 

kyvné páky nebo na podélný nosník v místě připojení nápravy 
měněného kola. 

• U karavanů se dvěma nápravami vždy umísťujte zvedák* pod 
zadní nápravu. Doporučujeme používat hydraulický zvedák*. 

• Před zvednutím přívěsu zvedákem* povolte montážní kolové 
šrouby o jedno otočení, ale nevyšroubovávejte je úplně. 

• Zvedněte přívěs tak, aby se kolo nacházelo 2 až 3 cm nad zemí. 
• Pokud se při zvedání karavanu rukojeť ráčnového zvedáku* 

skláněla, přemístěte ji. 
• Odstraňte šrouby upevňující kolo a samotné kolo. 
• Na náboj kola nasaďte náhradní kolo* vyrovnejte ho. 
• Nasaďte zpět kolové šrouby a lehce je utáhněte, přitom 

postupujte křížem. 
• Snižte zvedák* a odstraňte ho. 
• Klíčem rovnoměrně utáhněte šrouby upevňující kolo. Jmenovité 

hodnoty upevňovacího momentu jsou 110 Nm pro ocelové disky 
a 120 Nm pro hliníkové disky. 

• Uvolněte ruční brzdu a znovu aktivujte stabilizační systém. 
 

 

 

Po výměně kola musíte po 50 km zkontrolovat kolové 
šrouby, abyste zajistili, že jsou dostatečně utaženy 
(podle potřeby je přitom dotáhněte). 

Používejte pouze speciálně konstruovaný zvedák* 
určený pro příslušné díly rámu. 
Např. u nápravové trubky odpovídající sestavu kyvné 
páky nebo u výztuhy v oblasti spojovacích prvků 
nápravy. 
Při použití zvedáku* na jiné části přívěsu může dojít 
k převrácení přívěsu s následným poškozením či 
dokonce nehodou. 

Zvedák* je určen pouze pro účely výměny kola. Nesmí 
být použit pro provádění prací pod přívěsem! 
Nebezpečí úmrtí! 

Sklopné stojánky nesmí být používány jako zvedák*! 

Funkční rezervní kolo byste s sebou měli mít vždy. 
Z toho důvodu je třeba použité rezervní kolo bez 
prodlení nahradit. 
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4.7 Souprava na opravu pneumatiky (závisí na modelu karavanu) 
 
 

 
Souprava na opravu pneumatiky 

 
Všechny jednonápravové přívěsy jsou vybaveny soupravou na 
opravu pneumatiky. Ta je součástí standardní výbavy. 

 

 

 
 

 
Součásti soupravy na opravu pneumatiky 

 
 
 

 
Otevřete plnicí hadičku lahvičky 

 
 

A Lahvičku protřepejte. Nasaďte plnicí hadičku  na lahvičku 
(tím dojde k propíchnutí těsnící fólie). 

Soupravu nepoužívejte na opravu pneumatiky, u které 
došlo k poškození z důvodu jízdy s nedostatečně 
nahuštěnou pneumatikou. Pomocí této soupravy lze 
utěsnit malé díry (do 6 mm), zejména ve vzorku 
pneumatiky. Cizí předměty (např. šrouby nebo 
hřebíky) z pneumatiky neodstraňujte. Soupravu na 
opravu pneumatiky lze použít při venkovních 
teplotách v rozmezí od -30 °C do +70 °C. 

Na soupravě je uvedeno datum použitelnosti. Toto 
datum si zaznamenejte. Po tomto datu již souprava 
nezaručuje správnou funkčnost případné opravy. 
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B Odšroubujte čepičku na ventilku pneumatiky. Pomocí nástroje 

na vyjmutí vložky ventilu  vyjměte vložku ventilku . 
Vložku ventilku  nepokládejte do písku nebo prachu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Odšroubujte čepičku ventilku.
 
 
 

 
Plnicí hadičku natlačte na ventilek 
pneumatiky. 

 
 
 

C Z plnicí hadičky  odstraňte uzávěr . Plnicí hadičku 
natlačte na ventilek pneumatiky. 

 
 
 
 

D Lahvičku držte plnicí hadičkou dolů a stlačte. Vytlačte celý 
obsah lahvičky do pneumatiky. Vysuňte plnicí hadičku  
z ventilku a do ventilku pneumatiky pevně zašroubujte vložku 
. K tomu použijte nástroj na vyjímání vložky ventilku . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vytlačte celý obsah lahvičky do pneumatiky. 
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E Nasaďte vzduchovou hadičku  na ventilek pneumatiky. 
Zástrčku  zasuňte do zásuvky na zapalovač. Poté pneumatiku 
nahustěte (obrázek ). 
Elektrické vzduchové čerpadlo neprovozujte déle než 8 minut! 
Hrozí nebezpečí přehřátí. Pokud nelze dostatečného tlaku 
dosáhnout, popojeďte o 10 metrů (dopředu nebo dozadu) tak, 
aby se těsnicí přípravek mohl v pneumatice rovnoměrně 
rozprostřít. Huštění opakujte. Ihned pokračujte v jízdě, aby se 
těsnicí přípravek v pneumatice rovnoměrně rozprostřel. 
Maximální rychlost: 80 km/hod. Jeďte opatrně, obzvláště 
v zatáčkách. 

 
 
 

Huštění pneumatiky 
 
 
 
 
 
 

F Nejdéle po 10 minutách jízdy zkontrolujte tlak v pneumatice. 
Jestliže tlak v pneumatice poklesl pod minimální hodnotu , 
nesmíte v jízdě dále pokračovat. Jestliže je stále zobrazena 
minimální hodnota , upravte tlak v pneumatice podle 
hodnoty tlaku vyznačené ve schránce na plynovou láhev. 
Opatrně dojeďte do nejbližší servisní dílny a nechte 
pneumatiku vyměnit. 
Na palubní desku umístěte do zorného pole řidiče nálepku  
(součást výbavy). Použitou soupravu na opravu pneumatiky 
v servisu zlikvidujte. 

 
 
 

Instalace nálepek do zorného pole řidiče 

6 

5 

7 

8 

Nebezpeční nehody! V nejbližším servisu nechte 
provést výměnu pneumatik. 

Nebezpeční nehody! Jestliže je tlak v pneumatice 
stále nedostatečný, je pneumatika poškozena příliš 
vážně. V takovém případě nelze pomocí soupravy na 
opravu pneumatiky docílit potřebného utěsnění 
pneumatiky. Z tohoto důvodu v jízdě nepokračujte. 
Informujte servis s 24hodinovou technickou podporou. 
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5.1 Ventilace a odplyňování 
 

Pro ventilaci platí následující 
Správná ventilace a odplyňování přívěsu je nutným předpokladem 
dobrého komfortu bydlení. Do podlahy karavanu jsou integrovány 
ventilační otvory pro bezprůvanovou nucenou ventilaci ,  
otvory pro nucené odplyňování jsou integrovány do střešních oken 
. Do režimu provozu těchto prvků nesmíte zasahovat. 

 

 

Ventilace v podlaze 
 

Odplyňování ve střešním krytu 
 

Lednička 
 

Ventilační mřížkou je k ledničce přiváděn čerstvý vzduch 
z venkovního prostředí, tak je zajištěno její dostatečně účinné 
chlazení. Ventilační mřížka je umístěna ve spodní části vnější 
stěny přívěsu. Odplyňovací mřížka  je umístěna nad ventilační 
mřížkou. 

U modelu Premium model 560 CFe je odplyňování ledničky 
zajištěno střešním odvodem . 

Ventilace a odplyňování je nezbytným předpokladem 
dostatečného chlazení. Pokud lednička není provozována, je 
možné ventilační mřížky uzavřít pomocí vhodných krytů. 

 

 

 
Ventilační mřížka, lednička 

 

Střešní odvětrání, model Premium 

2 

Doporučujeme otevřít střešní kryty vždy, když 
karavan obýváte. 

Při vaření, přítomnosti vlhkého oblečení vzniká pára. 
Každá osoba ztrácí každou hodinu až 35 g vody. Z toho 
důvodu je třeba, podle relativní vlhkosti, ventilovat a 
odplyňovat pomocí oken a střešních krytů (viz také 
„Provoz v zimě“). 

3 

1 

2 

1 

Ventilační mřížku ledničky nijak neblokujte, aby 
nedošlo k omezení účinnosti chlazení a nedostatečné 
funkci ledničky. 

 
Zimní panely jsou zpoplatněnou volitelnou možností. 
Můžete je objednat u svého prodejce. 

 
Věnujte pozornost také informacím uvedeným na 
krytech. Podrobnější informace naleznete v návodu 
k provozu ledničky dodávaném výrobcem ledničky. 

 
Jestliže je venkovní teplota příliš vysoká, 
doporučujeme parkovat karavan ve stínu, aby byla 
udržena dostatečná kapacita chlazení. 

Ventilace nesmí být za žádných okolností zavřena, 
dokonce ani lehce přivřena. 
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Odstranění ventilačních mřížek při údržby a provádění oprav 
• Zatlačte západku (západky)  co nejvíce nahoru. 
• Opatrně zvednutím otevřete ventilační mřížku na levé straně. 
• Poté vysuňte její pravou stranu z držáku. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Západky ventilační mřížky 
 
 

Topné těleso 

Ventilační otvory přivádějí čerstvý vzduch k topnému tělesu 
umístěnému v podlaze přívěsu. 
Vzduch je od topného tělesa odváděn veden ven pomocí větracího 
komínku. Větrací komínek  je umístěn na střeše karavanu. 

 
 
 

Střešní odvětrávací komínek 

 

Boční odvětrávací otvor 

Ventilační mřížka musí být za jízdy a za deště pevně 
namontována. 

4 

3 

Blokování otvorů komínku může zapříčinit chybnou 
funkci odvádění a v důsledku může docházet k vedení 
zplodin dovnitř karavanu. 
Nebezpečí udušení! 

Jestliže používáte přívěs v zimě, zajistěte, aby  
odvodu vzduchu komínkem pro odvod zplodin nic 
nebránilo. 
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5.2 Otevírání a zavírání dveří a dvířek 
 

Klíče 

Spolu s karavanem jsou dodávány tyto klíče: 
- dva klíče, které pasují do těchto zámků: 
-  vstupní dveře, 
- servisní dvířka, 
- dvířka toalety, 
- víko schránky na plynovou láhev, 
- víko nádrže na čerstvou vodu, 
- zadní zamykatelný skladovací prostor (model Premium). 

 
Vstupní dveře 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vstupní dveře 

 

  
 
 
 

Vnější strana vstupních dveří 

Otevírání 
• Otáčejte klíčem doleva, dokud neuslyšíte zvuk odemčení 

zámku. 
• Otočte klíčem zpět do vzpřímené polohy a vysuňte klíč ze 

zámku. 
• Zatáhněte za kliku dveří. 
• Otevřete dveře. 

 
Zavírání 
• Zavřete dveře. 
• Otáčejte klíčem doprava, dokud neuslyšíte zvuk zapadnutí 

západky. 
• Otočte klíčem zpět do vzpřímené polohy a vysuňte klíč ze 

zámku. 
 
 
 
 

 
Nástupní schůdek 

 
 
 

Nástupní schůdek 

Při vstupování nebo vystupování z karavanu: 
• Před vstupní dveře karavanu umístěte nástupní schůdek. 
• Nástupní schůdek musíte umístit na rovnou plochu, 

zamezíte tak možnému převrácení schůdku. 
 

Vstupní dveře představují únikovou cestu v případě 
nouzové situace. Z tohoto důvodu nikdy vstupní 
dveře neblokujte zvenku. 

Jet s přívěsem můžete pouze v případě, že jsou 
vstupní dveře zavřené. 

Mějte na paměti proměnnou výšku schůdku a zajistěte 
vystupování na pevnou a rovnou plochu. 

Při vstupu do karavanu se neopírejte o kolejničku sítě 
proti hmyzu, aby nedošlo k jejímu poškození. 
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Vnitřní strana vstupních dveří 

 
Otevírání dveří 
• Stlačte kliku dveří  dolů a dveře otevřete směrem ven. 

 
Zavírání dveří 
• Dveře do dveřního rámu veďte madlem dveří , dveře 

táhněte dovnitř, dokud zcela zřetelně nezaklapnou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vstupní dveře 

 
Nádoba na odpad 
Do víka nádoby na odpad  je integrován ruční smetáček 
a lopatka. Ty lze podle potřeby vyjmout. 

Přihrádky ve dveřích 
Přihrádky na vnitřní straně vstupních dveří lze otevřít po nastavení 
zámku  do příslušné polohy. Chcete-li přihrádky otevřít, posuňte 
zámek  nahoru. Při zavírání přihrádek se ujistěte, že přihrádky 
jsou v zavřené poloze plně zamknuty. 

 
 
 

Zámek přihrádek  
 

Zamknutí dveří zevnitř 
• Kliku dveří  otočte nahoru v úhlu přibližně 45° (viz 

ilustrace). 
 

  
Klika dveří v zamknuté poloze 

 

 
Mechanismus pro zadržení dveří v otevřené 

poloze 

V této poloze kliky jsou dveře zamčeny a zvenku 
mohou být otevřeny pouze pomocí klíče ke vstupním 
dveřím. 

1 

3 

3 
1 

2 

4 
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Zajištění dveří v otevřené poloze 
Mechanismus pro zadržení dveří brání 
dveřím v samovolném zavření. 

• Abyste dveře zajistili v 
otevřené poloze, zatlačte 
tento mechanismus proti 
vnější stěně tak, aby zámek 
zapadl do příslušného 
protikusu. 
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Skládaná síť a síť proti hmyzu 

 

 
 

 Vodicí kolejnička pro skládanou síť 

 Vodicí kolejnička pro síť proti hmyzu 
 

Skládaná síť pro vstupní dveře 
 
 

 
Servisní dvířka 

 
Servisní dvířka 

Otevření 
• Klíčem odemkněte zámek. 
• Zamykací knoflík pevně uchopte mezi palec a ukazováček 

a pevně stlačte. 
• Dvířka otevřete směrem dolů. 

 
Zavření 
• Dvířka zavírejte směrem nahoru. 
• Zatlačte na dvířka v horním pravém a horním levém rohu, aby 

bylo jisté, že všechny západky všech zámků skutečně zapadly 
do správné polohy. 

• Zamkněte klíčem. 

   
Otevření a zavření servisních dvířek 

 

 
 

Při zavírání musí všechny upevňovací prvky na 
servisních dvířkách zapadnout do zajištěné pozice, aby 
bylo zaručeno, že jsou dvířka dostatečně pevně 
zavřena. Pokud by dvířka nebyla zavřena správně, 
mohlo by dojít k jejich trvalé deformaci, a to zejména 
v případě, že je karavan na delší dobu odstaven a není 
používán. 

Vysuňte skládanou síť a síť proti hmyzu na vstupních 
dveřích do požadované polohy. Chcete-li skládanou 
síť vrátit zpět, zasouvejte kolejničku zpět do výchozí 
polohy opatrně, aby se sklady sítě naskládaly správně. 

Síť proti hmyzu je možné vysunout pouze v případě, že 
jsou dveře otevřeny. 

Dveře zavírejte výhradně poté, co jste síť proti hmyzu 
zasunuli do původní polohy. 

1 

2 

Na těsnění servisních dvířek pravidelně nastřikujte 
silikon, zachováte tak jejich snadný pohyb 
a spolehlivý chod. 
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Dvířka schránky na plynovou láhev 

 

 
 

Modely ONTOUR/De Luxe (Edition) /Excellent 
/Prestige/ Premium 

Otevření 
• Klíčem otevřete zámek . 
• Rukojeť otočte o 90° dolů, do svislé polohy. 
• Pomalu zhoupněte dvířka schránky na plynovou láhev směrem nahoru. 

 

Rukojeť schránky na plynovou láhev  
 

 
Otevření schránky na plynovou láhev  

 
Zavření 
• Zavřete dvířka schránky na plynovou láhev a rukojeť otočte o 90° 

do vodorovné polohy, tím ji zajistíte. 
• Západku zamkněte klíčem, tím ji zajistíte. 

 

Schránka na láhev s plynem v modelu Landhaus 
 

Otevření 
• Klíčem odemkněte zámek ; rukojeť malinko povyskočí. 
• Otevírejte otočením rukojeti doleva, dvířka tak odemknete a 

můžete je zhoupnutím otevřít. 
 

Zavření 
• Otočte rukojeť doprava, tím budou dvířka přitažena do těsnění. 
• Do zámku vložte klíč, rukojeť zatlačte dovnitř a dvířka zamkněte. 

 
 
 

 
 

Schránka na plynovou láhev je stále odvětrávána (viz 
také kapitola 9 Plyn). Vzhledem k tomu, že schránka 
na plynovou láhev není konstruována jako vodotěsná, 
může do ní pronikat vlhkost. 

 

Z tohoto důvodu mohou být ve schránce na plynovou 
láhev převáženy pouze plynové láhve a další určené 
předměty, které byly do této schránky umístěny 
v továrně (klička, klíny pod kolo, nástupní schůdek 
atd.). Potraviny, elektrická zařízení atp. musí být 
uloženy v přívěsu nebo v automobilu. 

Dvířka schránky na plynovou láhev nikdy nezavírejte 
silou. Dvířka schránky na plynovou láhev dovírá síla 
pružinových závěsů, po několika vteřinách dvířka sama 
zapadnou do zajištěné pozice. 

Ventilační mřížka dvířek schránky na plynovou láhev 
nesmí být zavřená ani zakrytá. 

1 

1 
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Dvířka schránky na plynovou láhev 
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Zadní skladovací přihrádka modelu Premium 

Otevření 
• Klíčem odemkněte zámek . 
• Rukojeť otočte o 90° dolů, do svislé polohy. 
• Pomalu dvířka zadního skladovacího prostoru zvedněte. 

 

 
 
 
 
 

Rukojeť přihrádky na uložení zavazadel 
modelu Premium 

Zavření 
• Zavřete dvířka zadní skladovací přihrádky a rukojetí otočte 

o 90°do vodorovné polohy. 
• Západku zamkněte klíčem, tím ji zajistíte. 

 
 

   
Otevření přihrádky na uložení zavazadel 

 

Dvířka toalety 
Otevření 
• Klíčem odemkněte západku . 

• Stiskněte knoflík  a otočte dvířky do strany. 

Zavření 
• Zatlačte dvířka toalety tak, aby zapadla. 

• Západku  zamkněte klíčem. 
 

Dvířka Porta Potti 
 
 

 

Odklopné kryty 

Pokud do zadní skladovací přihrádky naložíte příliš 
velký náklad, karavan bude podstatně hůře 
ovladatelný, což bude ohrožovat všechny účastníky 
silničního provozu. 

 
Z tohoto důvodu nesmí být do zadní skladovací 
přihrádky uložen náklad o hmotnosti větší než 30 kg! 
Kromě toho se ujistěte, že při nakládání do 
skladovacího prostoru je dostatečně velký náklad 
umístěn vepředu karavanu, aby bylo zatížení tažné 
oje vyvážené. 

1 

1 
 
2 
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Odklopné kryty 

Přístup ke komponentám rozvodu vody, 
plynu a elektřiny je kryt  
kryty tohoto typu, jedná se např. o kryt: 
 

  hrdla filtru na čerstvou 
vodu nebo přípojka 
městského rozvodu 
vody* 

  venkovní zásuvky nebo 

konektoru antény* v předstanu 

 venkovní přípojky 
plynu* 

 
venkovní zásuvky CEE  
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Otevření 
• Uchopte kryt zespodu západky a odklopte ho nahoru. 

 
Zavření 
• Uchopte kryt a zavřete ho tak, aby západka zapadla do pozice. 

 
Informace o manipulaci s jednotlivými odklopnými kryty naleznete 
v příslušných kapitolách týkajících se vody (kapitola 8), plynu 
(kapitola 9) a elektřiny (kapitola 7). 

 

 

5.3 Sklopné stojánky 
 
 

 

Sklopné stojánky jsou umístěny vepředu a vzadu pod karavanem. 
 

 

Šestihranná hlava pro stojánky sklápěné 
otáčením kliky v přední části karavanu 
u modelů ONTOUR / De Luxe (Edition) / 
Excellent / Prestige / Premium 

 

Šestihranná hlava pro výsuvné stojánky na 
přední straně modelu Landhaus 

Vysunutí stojánků ven 
• Karavan zaparkujte do co nejvodorovnější polohy. 
• Na měkké půdě podložte pod výsuvné stojánky pevné podložky 

vhodné velikosti, abyste zamezili poklesnutí karavanu. 
• Na šestihrannou hlavu  nasaďte kliku a stojánky sklopte 

do snížené polohy. 

 
 

Zasunutí výsuvných stojánků dovnitř 
• Otáčením klikou zasuňte výsuvné stojánky dovnitř, do 

vodorovné polohy. 
 

Klika na otáčení pro vysouvání a zasouvání sklopných stojánků se 
nachází ve schránce na plynovou láhev v přední části, je pevně 
zaklesnuta do držáků na podlaze. 

 
 

  

Před odjezdem stojánky zasuňte vždy až do krajní 
polohy! 
  

Za jízdy musí být všechny odklopné kryty pevně 
zavřeny. 

Zásobní nádrž na čerstvou vodu nikdy neplňte žádnou 
jinou kapalinou než vodou (např. naftou, olejem, 
čisticím roztokem). 

U všech modelů s výjimkou modelů „Landhaus“ je 
šestihranná hlava, do které se zasouvá klika, umístěna 
na zadní části karavanu nad otvorem pro světlo. 

1 

Sklopné stojánky mohou být používány pouze jako 
podpěra, nikoli pro vyrovnání nebo pro zvednutí. 

1 
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5.4 Střecha Pro zatížení střechy platí následující 
• Ke vstupu na střechu používejte pouze standardizované 

žebříčky se schválením, žebříky musíte instalovat pevně. 
• Střecha není dimenzována na soustředěnou zátěž. Předtím 

než na střechu vstoupíte, umístěte na plochu,  
na kterou chcete vstoupit, krytí větších rozměrů. K tomuto 
účely jsou vhodné materiály s měkkým a hladkým povrchem 
(např. velký kus styropěny). 

• Nevstupujte do přílišné blízkosti střešních oken nebo 
ventilačních otvorů nacházejících se na střeše (nepřibližujte 
se více než 30 cm). 

• Nevstupujte na zaoblené části na předním a zadním konci 
karavanu. 

 

  
 

 

5.5 Lišta pro předstan a obrubu 

Kedr předstanu se nasunuje do lišty pro předstan na obou stranách 
karavanu, jak na předním, tak na zadním konci. 

 
Model Landhaus 

 
Těsnění  pod lištou pro předstan úmyslně přečnívá přes lištu 
na předním i zadním konci karavanu; tím je zajištěno úplné 
odkapávání vlhkosti a vody při dešti. 

  
 
 
 

Těsnění na liště pro předstan 

Modely ONTOUR / De Luxe (řada) / Excellent / 
Prestige / Premium 

Kanálek lišty pro předstan je na zadním konci karavanu širší  
(nad zadními světly). Předstan tak lze nasunout snadněji. 

 
 
 
 

Lišta pro předstan s prodloužením 
 

 
Lišta pro předstan s nasouváním kedru 
zespodu. 

 
Model Landhaus 

U modelu Landhaus se kedr zasouvá na lištu pro předstan zespodu 
konce lišty. 

 

 
 

40 

Maximální celkové zatížení střešních kolejnic je 80 kg! 

Při vstupování na střechu buďte opatrní. Je-li střecha 
vlhká nebo je-li na střeše led, hrozí velké nebezpečí 
uklouznutí. 

Další informace o měření obvodu předstanu naleznete 
v kapitole 14 Technické údaje. 

2 

1 Přečnívající těsnění nesmíte nikdy odstranit. 
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Lišta pro obrubu 

 

Kryt kola s integrovaným kedrovým 
proužkem pro zástěrku 

 

5.6 Nosič jízdních kol* 

 

Karavan je v dolní části nástavby vybaven lištou pro obrubu. 
Obrubu vždy nasouvejte ze středu karavanu ke krajům. 

 
 
 
 
 
 
 

Kryt kola je opatřen integrovaným kedrovým proužkem pro 
nasunutí zástěrky na kolo (ochranný kryt proti povětrnostním 
podmínkám není součástí dodávky). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nosič jízdních kol na tažnou oj 

 
1 

 

  

Nosič jízdních kol na tažnou oj karavanu 

U všech modelů, s výjimkou modelu „Landhaus“ lze nosič jízdních 
kol namontovat na tažnou oj. 

 

 
 
 

3 
 
 

 
Pásky a 
zámky 

 
 

Otevřeno 
 

 
2 

 

Před použitím nosiče jízdních kol si přečtěte 
samostatné pokyny k použití nosiče. 

Před první jízdou věnujte nějaký čas nácviku jízdy, 
abyste se s jízdou s nosičem kol seznámili. 

Po naložení jízdních kol zkontrolujte zatížení tažné 
oje, v případě potřeby nastavení upravte (viz také 
kapitola 3.3). 

Dodržujte maximální přípustnou nosnost nosiče 
jízdních kol na oj karavanu, ta činí 60 kg, jedno jízdní 
kolo tak nesmí vážit více než 30 kg. 

Při posunování a jízdě v zatáčkách byste si měli 
ponechat širší úhel, jinak může, v závislosti na 
konkrétním modelu, dojít ke kolizi jízdního kola 
(nosiče) s tažným vozem. 
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h kol pevně zajištěna pomocí pásků . Upevňovací prvky 
obsažené v soupravě příslušenství jsou určeny pro rám. Při jízdě 
musí být zámky  zavřené. Pokud se karavan nepohybuje, je 
možné páku  sklopit dolů, aby byl umožněn přístup do 
schránky na plynovou láhev. K tomu je nutné otevřít zámky . 
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Nosič jízdních kol montovaný na zadní část 
karavanu 

 
Nosič jízdních kol montovaný na zadní část 
karavanu 
Alternativně je možné zvolit také nosič jízdních kol montovaný 
na zadní část karavanu (s výjimkou modelů Premium a 
Landhaus). 

 
Jestliže jsou na nosiči kol umístěna jízdní kola, podstatným 
způsobem se mění jízdní vlastnosti karavanu. Rychlost je třeba 
těmto okolnostem přizpůsobit. 
• Při naložení jízdních kol na nosič zajistěte plné využití 

přípustného zatížení tažné oje a případně upravte nastavení. 
• Kritická se rychlost dramaticky snižuje i v případě, že je 

nosič naložen optimálně. 
• Řidič vozidla zodpovídá za zajištění bezpečného upevnění 

jízdních kol. Nakládací systém musí být sklopen a zabezpečen 
pomocí klipů i v případě, že nosič není naložen. 

• Zajistěte, aby nákladem nebyly, ani částečně, zakryty 
stávající osvětlovací prvky. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otevřeno Zavřeno 

5.7 Střešní markýza* 

Jestliže není zadní nosič jízdní kol potřeba, je nutné ho sklopit 
a zajistit. K tomu použijte klip  a separátní upevňovací prvky 
obsažené v soupravě příslušenství. 

 
Při jízdě s naloženými jízdními koly musí být nosič kol rozložen 
a pásky  upevněny. Přední i zadní kola všech jízdních kol musí 
být pevně zajištěna pomocí pásků . Upevňovací prvky 
obsažené v soupravě příslušenství slouží pro upevnění rámu. 

 
 

 

Montáž střešní markýzy (průřez) 
 

Střešní markýza* 

 
Pro následné sestavení střešních markýz jsou k dispozici vhodné 
adaptéry a spojovací prvky. Informujte se u svého prodejce HOBBY. 

Střešní markýzu by měl vždy montovat autorizovaný odborník. 

Instalací markýzy nesmí být překročena maximální přípustná 
celková šířka a celková výška. 

 

Maximální přípustné zatížení nosiče jízdních kol je 
40 kg! 

2 

2 1 

• Markýza skýtá ochranu před sluncem, nikoli před 
přírodními živly. 

• Do oblasti vysunování a zatahování markýzy 
neumisťujte žádné překážky, ani v těchto místech 
nenechte stát žádné osoby. 

• Mechanismus navíjení markýzy je opatřen 
mechanickým blokováním sloužícím k omezení 
rozsahu, do kterého může být markýza rozvinuta. 
Nikdy se nepokoušejte tuto zarážku překonat 
násilím. 

• Rozvinutou markýzu vždy podepřete integrovanými 
vzpěrami. 
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Roztažení markýzy 
• Nasaďte háček na klice do průchodky na navíjecím 

mechanismu. 
• Jednou rukou držte kliku na horním úchopu pro otáčení, druhou 

rukou na spodním úchopu pro otáčení. Během roztahování 
markýzy jemně suňte kliku směrem k sobě, přitom ji 
v průchodce držte co možná nejsvisleji. 

• Otáčejte připojenou tyčí ve směru hodinových ručiček, dokud se 
markýza nerozvine přibližně o 1 m. 

• Rozložte teleskopické tyče uvnitř teleskopické odkapávací 
trubky a použijte je jako vzpěry markýzy. 

• Teprve poté rozviňte markýzu do požadované délky. 
• Vysaďte spojovací tyč. 

 
Zatažení markýzy 
• Nasaďte háček na klice do průchodky na navíjecím mechanismu. 
• Otáčejte spojovací tyčí proti směru hodinových ručiček, dokud 

markýza nebude zatažena tak, že rozvinuta zůstává délka 
posledního metru markýzy. 

• Zasuňte teleskopické tyče, složte je a zajistěte. 
• Teprve poté markýzu úplně zatáhněte a zajistěte ji. 
• Vyjměte kliku a uložte ji do karavanu. 

 

 

 

Jestliže je plachta při roztažení prověšená, 
markýzu znovu zatahujte, dokud nebude plachta 
znovu napnutá. 

Instalace markýzy může nepříznivě ovlivnit jízdní 
vlastnosti karavanu a jeho chování při tažení. 

Pečlivě si přečtěte pokyny k použití od výrobce 
markýzy. 
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6.1 Otevírání a zavírání dveří, dvířek a zásuvek 
 

Dvířka nábytku se zajišťovacím mechanismem 

Nástěnné skřínky v kuchyňce u modelů ONTOUR, De Luxe 
(Edition), Excellent, Prestige, Landhaus 

 
Otevření 

• Stlačte spoušť  a táhnutím za úchyt dvířka otevřete. 

Zavření 
• Pomocí úchytu zavírejte dvířka až do okamžiku, kdy ucítíte, 

že zapadly do pozice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dvířka nábytku se zajišťovacím mechanismem 
 

Kuchyňská stěna Premium 

Otevření 
• Táhněte dlouhou část úchytu  směrem dopředu a sklopte 

ji ke krátké části. 
• Táhněte za úchyt, dokud se dvířka neotevřou. 

 
Zavření 
• Pomocí úchytu tlačte na dvířka až do okamžiku, kdy ucítíte, 

že zapadly do pozice. 
 

 

Kuchyňská stěna Premium 
 
 
 
 
 
 

 
Skříňky se zrcadlem 

 
 
 
 

Skříňky se zrcadlem, zadní umývárna (závisí na modelu) 

Otevření 
• Dvířka skříňky se zrcadlem otevřete tak, že zezadu zatlačíte 

na spodní okraj. 
 

Zavření 
• Tlačte dvířka skříňky se zrcadlem zpět do jejich výchozí 

polohy, dokud nezaznamenáte jejich zapadnutí do pozice. 

1 

1 

Zvláštním zajišťovacím mechanismem jsou opatřena 
pouze dvířka kuchyňských nástěnných skřínek. Ostatní 
nástěnné skříňky se zavírají pomocí síly pružin závěsů. 
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Nábytková dvířka s funkcí tlumeného 
dovírání 

 
Nábytková dvířka s funkcí tlumeného dovírání 

Nástěnné skříňky, úložné skříňky 

Otevření 
• Pomocí úchytu odklopte dvířka nahoru. 

 
Zavření 
• Dvířka zavírejte pomocí úchytu až do okamžiku, kdy se dvířka 

dovřou do konečné polohy pomocí automatické funkce 
tlumeného dovírání. 

 

 
 

 
Skříňka se zrcadlem s magnetickou 
bezpečnostní příchytkou 

 
Dvířka skříněk se zrcadlem / nábytková dvířka s 
magnetickou bezpečnostní příchytkou 

Otevření 
• Táhněte za úchyt nebo kraj dvířek a dvířka otevřete. 

 
Zavření 
• Tlačením dvířka zavírejte, dokud neucítíte, že dosedly do 

zavřené pozice. 

 

 
 

 
Dvířka s magnetickým zajištěním 

 

 
Klika koupelnových dveří 

 
Nábytkové dveře s klikou 

Koupelnové dveře 
• Stlačte kliku a dveře otevřete či zavřete. 

 

 

Dvířka jsou pak v zavřené poloze držena magnetem. Z 
tohoto důvodu by v těchto skříňkách měly být 
umístěny pouze lehké předměty. 

V horních úložných skříňkách skladujte pouze lehké 
předměty. 
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Úchyt ve tvaru olivy  
Nábytkové dveře s koulí 

Šatní skříň 
• Otočte koulí a dveře otevřete či zavřete. 
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Zámek s tlačným mechanismem („push-
lock“) u kuchyňské skříňky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zámek s tlačným mechanismem u 
kuchyňských zásuvek 

Kuchyňská zásuvka / skříňka se zámkem s tlačným 
mechanismem 

Každá jednotlivá zásuvka je zabezpečena samostatným zámkem 
s tlačným mechanismem . 

Otevření 
• Stiskněte zámek s tlačným mechanismem , dokud knoflík 

nevyskočí nahoru. 
• K otevření zásuvky nebo otevření dvířek skříňky využijte 

úchyt . 

Zavření 
• Pomocí úchytu  zásuvku zasuňte nebo zavřete dvířka 

skříňky. 
• Stiskněte zámek s tlačným mechanismem , dokud knoflík 

nezapadne do pozice, pak je zavřená zásuvka v pozici 
zajištěna. 

 

 

 
 
 

Skříňka s otočnými poličkami v rohu kuchyně 
 

• Stlačením zámku s tlačným mechanismem  uvolněte dvířka 
rohové skříňky. Poté dvířka za tento zámek otevřete. Spolu 
s dvířky se vysune i spodní část skříňky. 

• Zlehka vysuňte horní poličku ze skříňky ven. 
• Při zavírání skříňky postupujte kroky v obráceném pořadí. 

 
Skříňka s otočnými poličkami je zajištěna  
zámkem s tlačným mechanismem 

 

Výsuvné poličky v rohové kuchyňské skříňce 

Dodržujte maximální zatížení zásuvky 15 kg. 

1 

1 

2 

1 

2 

Před jízdou všechna dvířka a zásuvky zavřete a 
zajistěte. Tím zamezíte nechtěnému otevření skřínek 
či zásuvek a vypadnutí předmětů během jízdy. 
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Posuvná dvířka kuchyňské nástěnné skříňky 

 
Posuvná dvířka 

Otevření 
• Uchopte posuvná dvířka za rám a vytlačte je směrem nahoru. 

 
 

Zavření 
• Uchopte posuvná dvířka za rám a tlačte je dolů, dokud 

nezapadnou do pozice. 

Polička v kuchyňské skříňce (podle modelu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polička v kuchyňské skříňce 
 

6.2 Držák televize* 

Výšku umístění poličky v nástěnné kuchyňské skříňce lze upravit. 
Polička leží na podpěrkách a lze ji ze skříňky případně odstranit. 
Poličku je možné umístit do různých výšek. Postup umístění poličky 
do jiné výšky: 
- Vyjměte poličku ze skříňky. 
- Vyjměte podpěrky poličky  z vyvrtaných otvorů a zatlačte je 

do vyvrtaných otvorů v požadované výšce. Všechny podpěrky 
poličky  je třeba umístit do stejné výšky. 

- Poličku zasuňte zpět do skříňky nad podpěrkami  a poté ji 
pokládejte dolů, dokud neleží rovně všech čtyřech podpěrkách 
. 

 
Napájecí zásuvky 230 V a koncovka pro připojení TV přijímače 
a antény se nacházejí přímo vedle místa pro instalaci televize 
(konkrétní umístění závisí na modelu karavanu). 

 

  

Vysunovací televize s plochou obrazovkou (pouze 
u modelu 620 CL) 

• Držák uvolníte tak, že stlačíte kovovou kolejničku  
a současně vysunete držák televize. 

• Držák zasunete tak, že ho zatlačíte do jeho původní polohy. 
Zasouvejte, dokud nezaznamenáte, že držák zapadl do pozice. 

 
Vysunovací televize s plochou obrazovkou  

Držák pro televizi s plochou obrazovkou 

• Držák uvolníte tak, že zajišťovací kolíček  vysunete 
nahoru a poté táhnutím držák umístíte do požadované 
polohy. 

• Držák zajistíte tak, že ho zatlačíte do výchozí polohy. 
Zasouvejte, dokud nezaznamenáte, že držák zapadl do 
pozice. 

 

Před zakoupením a instalací televize si v karavanu 
změřte příslušné rozměry. Rozměry závisí na modelu 
karavanu a použitém volitelném přídavném 
příslušenství. Držák televize může nést pouze 
televizní přístroje o hmotnosti nejvýše 8 kilogramů. 

Doporučujeme před jízdou televizi z držáku 
demontovat a bezpečně ji uložit. 

1 

2 

1 
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Držák pro televizi s plochou obrazovkou 

Během jízdy musí být držák vždy zajištěn ve výchozí 
poloze. 
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6.3 Stoly 

 

 
Kovový zvedací stůl 

 
 

Kovový zvedací stůl 
 
Umístění stolu do snížené polohy 
• Zatlačte úchyt  na pravé straně směrem nahoru. 
• Jednou rukou lehce tlačte stůl dolů a otočte ho dolů 

směrem do středu přívěsu. Stůl je v této snížené poloze 
zajištěn pouze tehdy, když úchyt zaskočí zpět do původní 
pozice. 

 
Otočení 
• Nohy stolu jsou opatřeny válečky, posunutými o 45°, které 

umožňují otáčet stolem kolem středu v libovolném směru. 

 

 
Úchyt kovového zvedacího stolu 

 
Zvedací stůl na jednom sloupku 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zvedací stůl na jednom sloupku 

 
Přemístění stolu do snížené polohy 

• Otočte páčku  na opačnou stranu. 
• Zatlačením na horní desku stolu přesuňte stůl do snížené polohy. 
• Páčku  otočte zpět do původní polohy. 

 
 
 
 
 

Páčka  k přesunutí stolu do snížené polohy 

 

Zajištění stolu 

1 

Ani kovový zvedací stůl, ani stůl na jednom sloupku 
nejsou upevněny k podlaze. Před jízdou nastavte stůl 
do snížené polohy a, podle modelu, ho zajistěte 
jedním nebo dvěma stiskacími tlačítky buď k sezení, 
nebo k přední či zadní stěně. 

1 
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Zavěšeny stůl 

Zavěšený stůl 
 

Přemístění stolu do snížené polohy 
• Zvedněte přední konec stolu do úhlu přibližně 30°. 
• Vysuňte spodní část nohy stolu  dolů, sklopte ji v úhlu 90° 

a položte ji podél stolu. 
• Rozložte podpěrné nohy  do úhlu 90°. 
• Horní část stolu vysuňte z horních nástěnných držáků . 
• Zvedněte přední konec desky stoku a shora ji diagonálně 

zavěste do spodních nástěnných držáků . 
• Podpěrné nohy na přední straně desky stolu položte 

na podlahu. 
 
 
 
 
 

Podpěrné nohy 
 

Zavěšený stůl ve snížené poloze 
 
 

6.4 Uspořádání sezení a prostory na spaní 
 

Přestavba kruhového sezení 

Sezení lze přestavět na pohodlné postele. 
 
 

Příprava přestavby sezení na postele 
• Stůl přemístěte do snížené polohy (viz kapitola 6.3 Stoly). 
• Je-li třeba, rozložte lůžkové rozšíření sezení (závisí na 

modelu). 
 

Sezení přestavěné na postel Poznámky k uspořádání polštářů: 
- Konkrétní uspořádání polštářů závisí na modelu karavanu. 
- U některých modelů je nutné k přestavbě na postel použít jeden 

nebo více dalších polštářů. Ty jsou součástí karavanu a jsou 
umístěny odděleně. 

- U kruhového uspořádání sezení zůstávají polštáře zadních 
sedadel  na místě. 

- V závislosti na modelu může být nutné přesunout boční 
polstrování  a polstrování . To učiníte tak, že posunete 
polstrování sedadel  směrem do středu a zadní polstrování  
položíte vodorovně podél stran. Každý volný prostor, který je 
mezi polstrováním vidět nebo cítit, je třeba vyplnit jedním či 
několika dalšími polštáři. 

  

3 

4 

1 

2 

1 1 1 

2 
2 3 3 



53 

6. Vnitřní konstrukce 
 

 

 
 

  
 

Rozšíření postele v části sezení* 
(nebo podle modelu) 

 

U některých modelů lze úzkou část sezení rozšířit na postel. 

Přestavba 
•  Stiskněte zámek s tlačným mechanismem , tím dvířka 

odemkněte. 
•  Dvířka  úplně položte na podlahu, abyste mohli vytáhnout 

desku . 
•  Dvířka  umístěte pod zarážku na desce  a zahákněte do 

pozice. 
 

Bezpečnostní zámek s tlačným 
mechanismem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozšíření sedací lavice 

 
Při přestavbě postele zpět na sedací soupravu postupujte výše 
popsanými kroky v opačném pořadí. 

 

 
 

Jednotlivé postele, široké postele 
 

Při přestavbě sezení na lůžkovou úpravu neumísťuje 
polstrování přímo na desku stolku, mohlo by dojít k 
jejímu poškrábání nebo plesnivění způsobenému 
vlhkostí. Doporučujeme používat absorbující látky 
(např. froté nebo bavlnu). 

U některých modelů po přestavbě na postel visí 
polštáře přes okraj stolu. Pokud jsou polštáře ohnuté 
nebo přehnuté přes kraj, může dojít k jejich 
poškození. 

Desku stolu, potahy a polštáře zajistěte tak, aby 
nemohly spadnout. 

Za jízdy zasuňte rozšíření postele zpět do složené 
polohy a zajistěte zámkem s tlačným mechanismem. 

Všechny široké postele a podélné postele byly 
konstruovány a testovány tak, aby unesly zatížení 
100 kg na osobu. 

Při manipulaci s postelemi je zvedejte opatrně, aby 
nedošlo k poškrábání okolního nábytku. 

1 

2 

3 
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Rozšíření dlouhých postelí* 
Přestavba na rozšířené postele 
• Zvedněte noční stolek  a odstraňte ho. 
• Zatáhněte za rukojeť  a vysuňte laťkový rošt úplně do 

vodorovné polohy. 
• Vložte matrace , postele tak rozšíříte. 

 

 
 

Přestavba na širší postel 
 

Rozšíření postelí 
 
 
 

 
Sklopná postel nad centrálním sezením 

 
Sklopná postel, složená 

 

 
Sklopná postel, rozložená 

 
 

Sklopná postel, centrální sezení* 
 

 

 
 

Před použitím centrálního sezení postel vždy složte, aby sezení 
skýtalo větší pohodlí. 

 
Rozložení postele 
• Uvolněte zámky  na levé a pravé straně sklopné postele. 
• Ve dvou osobách pomalu položte postel dolů na podpěry  

a rozložte ji. 
• Nastavte ochranný panel , který slouží jako zábrana proti 

pádu spící osoby. 
  

• Položte druhou matraci. 
• Do úchytu  zavěste žebřík (při dodání karavanu je žebřík 

uložen v šatní skříni), žebřík musíte přitom postavit tak, aby 
stál pevně. 

 
Složení postele 
• Odstraňte žebřík  a bezpečně ho uložte. 
• Matrace umístěte jednu na druhou. 
• Sklopte ochranný panel . 
• Složte postel a vytlačte ji směrem nahoru. 
• Zajistěte zámky . 

1 
2 

4 

3 

3 

Horní sklopná postel může být zatížena nejvýše 50 kg. 
Během jízdy musí být sklopná postel složena a ve 
složené pozici zajištěna. 

Doporučujeme, aby skládání a rozkládání postele 
prováděly vždy dvě osoby. 

  4 

1 

2 

Když je stolek umístěn zpět do své základny, musí být 
upevněn pomocí zádržné desky  tak, aby nemohl 
sklouznout. 

Rozšíření postelí může být zatíženo max. 100 kg. 

Během jízdy musí být noční stolek uložen ve spodním 
rámu postele. Jinak by při prudkém brždění mohlo 
dojít k uvolnění stolku a poškození interiéru karavanu. 
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Alkovní postel s technologií vysouvání kabelem (515 UHK) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alkovní postel nad sezením 

• Je-li třeba, odstraňte z lavice na sezení opěrky pro záda 
a hlavu. 

• Zhasněte světlo pod postelí v alkovně. 
• Držením stisknutého knoflíku  uvolněte zámek postele. 
• Pomocí úchytu  posuňte alkovní postel do požadované 

polohy (avšak ne níže půjde). 
• Úchyt  použijte k zaháknutí řebříku. 
• Při spaní mějte vždy správně připnutou síť , která vás chrání 

před pádem (nachází se pod matrací). 

 

  
 

• Před jízdou vraťte alkovní postel do původní polohy a zajistěte 
ji. 

 

 
 
 

Alkovní postel se sítí sloužící jako ochrana 
proti pádu osob 

 
 
 

Přepážka spacího prostoru 
 

Uvolněte klip , kterým je přepážka uchycena, a pomalu 
a opatrně přepážku posouvejte po kolejničce tak, abyste ji zavřeli. 
Magnetický zámek přepážku automaticky zajistí. 

 
 
 
 

Zajištění přepážky během jízdy 
 
 

 
Opěrky hlavy u modelu Premium 

 

Opěrky hlavy (Premium)* 

Opěrky hlavy lze ručně nastavit do různých poloh. 
 

Opěrku hlavy vysouvejte nahoru nebo ji tlačte zlehka dolů, dokud 
nezapadne do pozice vyhovující vašim požadavkům. 

 

Maximální zatížení alkovní postele: 200 kilogramů 

Opěrky hlavy jsou k dispozici pouze s volitelnou 
koženou variantou interiéru. 

1 2 

3 

1 

Při návratu alkovní postele do skladovací polohy 
dbejte, aby látka na stranách nesklouzla z postele nebo 
za postel, kde by mohla být zachycena do 
mechanického systému. Pokud mobilní obydlí 
nepoužíváte, posuňte alkovní postel o něco málo dolů 
nebo z ní odstraňte matraci, aby tímto prostorem mohl 
dostatečně cirkulovat vzduch. 
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Dětské postele 

 

Okna vedle dětských postelí je možné pouze pootevřít, toto 
opatření slouží jako ochrana proti vypadnutí dětí. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dětská postel s kreslicím prknem 
 

6.5 Umývárna  

 
 
 

Sprchová zástěna v zadní umývárně  
 
 

  
 

 

Zajištění sprchové zástěny během jízdy 
 
 

Složený sprchový kout 

Rozložení sprchové zástěny 
• Povolte zajišťovací knoflík . 
• Rozložte rukojeti  na dveřích sprchového koutu. 
• Rozložte sprchovou zástěnu a veďte ji na opačnou stranu. 

 
 

Složení sprchové zástěny 
• Sprchovou zástěnu veďte zpět do její původní polohy a složte 

ji. 
• Zatlačte rukojeti  zpět, dokud se nenachází rovně vůči 

sprchové zástěně. 

• Zajistěte zajišťovací knoflík . 

Odklopné umyvadlo „ONTOUR“ (podle modelu) 
 

Umyvadlo je možné odklopit, aby použití toalety bylo pohodlnější. 
 

Odklopení umyvadla nahoru 
• Pomocí úchytu  odklápějte umyvadlo směrem nahoru. 

Umyvadlo bude zajištěno úchytem . 

 
Sklopení umyvadla dolů 

• Táhněte za úchyt . Slabým odporem je zajištění  
automaticky uvolněno. 

 
 
 

Odklopné umyvadlo  Mechanismus 
 odklopného umyvadla 
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Sprchová zástěna v zadní koupelně musí být během 
jízdy bezpečně upevněna. 

1 
2 

1 

2 

1 

Jestliže se klipy automaticky nezamykají 
a neodemykají, je nutné je posunout ručně. 

Při použití horní postele pro malé dítě buďte velmi 
opatrní, dítě může z postele spadnout.  

Malé děti nikdy nenechávejte v karavanu bez dozoru. 

Je-li spodní dětská postel složená, vždy ji ve složené 
poloze upevněte pomocí bezpečnostního uchycení  
(závisí na modelu). 

Maximální povolené zatížení horní postele palandy 
je 75 kg. 
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6.6 Okna 
 
 
 
 
 
 

Okna s rozpěrkami 

Otevření 
• Otočte všechny okenní západky  o 90°. 
• Stlačte okenní západku směrem ven, dokud neuslyšíte 

zaklapnutí. Okno automaticky zůstane v této poloze. Úhel 
otevření okna je možné zvětšovat v předem daných krocích. 

 

 
 
 
 

Západka 
 
 

  
Zavřeno Otevřeno na ventilaci 

Zavření 
• Okno lehce nadzvedněte směrem ven tak, aby se vypojil závěs. 
• Zavřete okno. 
• Všechny okenní západky  otočte zpět do výchozí polohy tak, 

aby zaklaply mezi držáky a okenní tabulku přitáhněte do 
těsnění. 

 

 
 
 

Plně nastavitelné okenní podpěry 
 

Otevření 
• Je-li podpěra opatřena zajišťovacím knoflíkem, stiskněte 

ho, tím zpřístupníte funkci okenní západky. 
• Otočte všechny západky  o 90°. 
• Rukou stlačte okenní západku směrem ven, dokud se okno 

neotevře tak, jak požadujete. 
Poté rukou utahujte otočný šroub , dokud neucítíte odpor 
a okno není v poloze drženo. 

 

 
 
 
 

Plně nastavitelné okenní podpěry 

Zavření 
• Povolte otočný šroub , tak budete moci okno zavřít. 
• Všechny západky otočte zpět do jejich výchozí polohy tak,  

aby zaklaply za držáky a přitáhly okenní tabulku k těsnění. 
Pokud je okno opatřeno zajišťovacími knoflíky, musí knoflíky 
zaskočit zpět do jejich původní polohy. 

 

  
 

Za jízdy musí být okna zavřená. Na okna v karavanu 
nikdy nepoužívejte sprej na rozmrazování ani škrabku 
na led. 

Kromě otevřené a zavřené polohy je možné okno 
zajistit také ve středové poloze, umožňující mírné 
větrání. 

Vysoká vlhkost může způsobit lehké zamlžení uvnitř 
okenních tabulek. To při sušším počasí samo zmizí. 

2 

1 

3 

Okna u dětských postelí je možné pouze pootevřít, 
toto opatření slouží jako ochrana proti vypadnutí 
z okna.  

Všechny okenní západky  na spodní dlouhé straně 
okna jsou opatřeny zajišťovacím knoflíkem. Chcete-li 
západku okna   otevřít, stiskněte zajišťovací 
knoflík. Okenní západky na svislých stranách oken 
nejsou zajišťovacími knoflíky opatřeny. 
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Sluneční clona / síť proti hmyzu 

 
Sluneční clona / síť proti hmyzu 

 
Rozevření zatemňovací clony 
• Pomocí úchytu vytáhněte clonu do požadované polohy a poté 

pusťte. Clona zůstane v dané poloze. 
 

Zavření zatemňovací clony 
• Pomocí uchycovacího pásku lehce zatáhněte clonu nahoru 

nebo dolů. Clona se automaticky sroluje nahoru. 
 

Rozevření sítě proti hmyzu 
• Síť proti hmyzu za pásek vytáhněte úplně dolů a pusťte. Síť 

zůstane v dané poloze. 
 

Zavření sítě proti hmyzu 
• Za pásek zatáhněte síť mírně dolů a poté ji veďte nahoru. 

Síť se automaticky sroluje nahoru. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Integrované kuchyňské okno 

 
 

 
Clony nenechávejte vysunuté dlouhodobě. Pokud clona časem 
ztratí napnutost, dotáhněte plochým šroubovákem napínací 
pružinu clony. Nasaďte šroubovák a jednou nebo dvakrát otočte ve 
směru hodinových ručiček. 

 
Zkontrolujte napnutí a výše popsaný postup opakujte, dokud 
nedosáhnete požadovaného napnutí clony. 

 

 

 
 
 
 

Integrovaná okna (ONTOUR a De Luxe (Edition)) 

Standardní kuchyňské okno 
 

Roztažení a stažení rolety: 
• Rolety posunujte ve vodicí kolejničce nahoru nebo dolů, 

dokud nedosáhnete požadované polohy. 
 

Použití sítě proti hmyzu: 
• Suňte síť proti hmyzu pomalu a rovnoměrně ke spodní části 

vodicí kolejničky. Naklopte úchyt  a zaklesněte ho pod 
vodicí kolejničku rolety. 

Nenechávejte clonu ani síť proti hmyzu nahoru prudce 
vyletět! 

Přetáhnutí clony může trvale poškodit zatahovací 
mechanismus a tuto funkci tak znehodnotit. 
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Zatažení sítě proti hmyzu: 
• Naklopte západku  a síť proti hmyzu posunujte pomalu 

a rovnoměrně vodicí kolejničkou nahoru. 
 

Kombinace sluneční clony a sítě proti hmyzu: 
• Nejdříve posuňte vodicí kolejničkou sluneční clonu do 

požadované polohy. Poté posuňte vodicí kolejničkou síť proti 
hmyzu tak daleko, jak daleko je posunuta sluneční clona, 
a zaklesněte. 

 
Zaklesnutí sítě proti hmyzu 

 

 
Kuchyňské okno Premium 

 

Kuchyňské okno a integrované přední okno 
Premium/Excellent/Prestige  

 

 

 
 

 
Integrované přední okno 

 
6.7 Střešní okna Bezpečnostní pokyny 

Sluneční clony a síť proti hmyzu jsou u těchto oken 
plně nastavitelné: pomalu a rovnoměrně je vytahujte 
do požadované polohy. 

1 

Jestliže postel po sestavení přečnívá do oblasti 
předního okna, musí být kombinovaná sluneční clona 
a síť proti hmyzu rozevřena před sestavením postele. 
Jinak může dojít k poškození sítě proti hmyzu! 

Pokud karavan není používán, nechte clony rozevřené, 
abyste předešli následným škodám. 
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• Nikdy neotevírejte střešní okna za silného větru, 

deště, bouře apod. nebo při venkovních teplotách 
nižších než -20 °C! 

• Jestliže jsou střešní okna zamrzlá nebo pokrytá 
ledem, neotevírejte je nikdy silou, mohli byste 
poškodit závěsy a mechanismus otevírání. 

• Před otevřením okna odstraňte sníh, led 
a nečistoty. Před otevíráním střešního okna pod 
stromem, v garáži apod. zjistěte, kolik místa je 
k dispozici. 

• Na střešní okna nestoupejte. 
• Před jízdou střešní okna zavřete a zajistěte. 

Otevřete síť proti hmyzu a sluneční clonu (výchozí 
poloha). 

• Jestliže slunce svítí silně, zatahujte clonu pouze do 
3/4; nebezpečí akumulace tepla! 

• Otvory pro systém nucené ventilace musí být vždy 
ponechány otevřené! Systém nucené ventilace 
nikdy nezavírejte ani nezakrývejte! 
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Velké střešní okno 

 

 
Kontrolní kolík 

 
Velké střešní okno 

 

Otevření 
• Sáhněte do otvoru taštičky na kliku a kliku vytažením rozložte 

tak, aby ji bylo možné použít. Otáčejte klikou ve směru 
hodinových ručiček a okno otevřete do požadované polohy. Při 
dosažení maximální polohy otevření ucítíte odpor. 

 
Zavření 
• Otáčejte klikou proti směru hodinových ručiček, dokud se okno 

nezavře a neucítíte odpor. Je-li okno zavřené, je viditelný 
kontrolní kolík . Poté otočte klikou pouze tak, aby ji bylo 
možné složit do taštičky na kliku. Aby byla klika bezpečně 
zajištěna, musí být složena do taštičky na kliku. 

 
 
 
 

 
Malé střešní okno 

 

 
Zajišťovací knoflík 

 
 
 

Malé střešní okno 
 

Otevření 
• Toto střešní okno lze otevřít ve směru opačném ke směru 

jízdy. Stiskněte zajišťovací knoflík  a pomocí nastavovací 
páky posuňte střešní okno do požadované polohy. 

 
Zavření 
• Veďte nastavovací páku podél vodicí kolejnice a střešní okno 

zavřete. Zaháknutím páky do pozice za zajišťovacím 
knoflíkem . 
 

 

 

Sítě proti hmyzu a sluneční clony (skládané) 
 

Obě sluneční clony jsou plně nastavitelné posouváním ve 
vodorovném směru ze strany na stranu. 

1 

1 

Před otevřením okna zajistěte, aby prostor nad oknem 
byla volný. Okno lze otevřít do úhlu 60°. 

Rychlost je omezena na 100 km/hod z důvodu 
vytvářeného hluku nebo možného poškození, 
v závislosti na nástavbě nebo místě instalace. 
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Střešní ventilace (koupelna) 
Střešní ventilaci lze nastavit na jedné nebo na obou stranách. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Střešní ventilace (umývárna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otevření 
• Stlačte pružinový zámek  diagonálně nahoru směrem 

k vnitřní straně střešní ventilace, dokud se nevyhákne ze 
zajišťovacího mechanismu. Současně pomocí úchytu  
tlačte střešní ventilaci nahoru. 

 
Zavření 
• Za použití obou úchytů  stáhněte střešní ventilaci pevně 

dolů tak, aby oba pružinové zámky  pevně zapadly do 
pozice. 

 

 
Zámek střešní ventilace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Střešní ventilace (umývárna) 

Clona / síť proti hmyzu 

Roztažení 
• Suňte vodicí kolejničku  sítě na druhou stranu a díl  

zaklesněte do protikusu . 

Stažení 
• Stiskněte zámek a lehce ho nakloňte tak, aby se vyhákl ze 

svého protikusu. 
• Síť pomalu zatahujte zpět podél vodicí kolejničky. 

 
Roztažení clony / sítě proti hmyzu 

1 

3 4 

5 

2 

1 
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7. Instalace elektrických zařízení 
 

 

 

7.1 Bezpečnostní 
rady 

Instalace elektrických přístrojů a zařízení v karavanu HOBBY byla 
provedena v souladu s platnými nařízeními a směrnicemi. 

 

Mějte na paměti 
 
 

  
 

7.2 Prvky elektrického systému 
 

Rady a pokyny 
 

Důležité upozornění 
• U elektrického systému přívěsu by měla být prováděna revizní 

kontrola raději v intervalech kratších než tři roky. Jestliže je 
přívěs používán často, měl by způsobilý elektrikář provádět 
revizní kontrolu elektrického systému každý rok a o stavu 
systému by měl vydat zprávu. 

• Jakékoli změny na elektrické instalaci může provádět pouze 
profesionální elektrikář. 

• Před prováděním jakékoli údržby odpojte baterii a vypněte 
přívod 230V síťového napájení. 

 

Baterie* 
• Dodržujte pokyny k použití od výrobce baterie. 
• Kyselina, která se v baterii nachází, je jedovatá a žíravá. 

Zamezte kontaktu kyseliny s očima a kůží. 
• Úplně vybitou baterii je nutné dobíjet nejméně 24 hodin. 

Pokud byla baterie vybitá déle než 8 týdnů, mohlo dojít 
k jejímu poškození. 

• Zamezte úplnému vybití baterie, a to z toho důvodu, že při 
úplném vybití dochází k podstatnému snížení kapacity 
a životnosti baterií. 

• Pravidelně kontrolujte úroveň hladiny kapaliny v baterii 
(u baterií obsahujících kyselinu); baterie AGM nevyžadují 
žádnou údržbu, ale musí být soustavně dobíjeny. 

• Neodstraňujte označení na elektrických dílech, 
uvádějící bezpečnostní pokyny nebo výstrahu na 
hrozící nebezpečí. 

• Instalační prostor kolem elektrických zařízení, jako 
jsou rozvaděče s pojistkami, přívod elektrického 
napájení atd., nesmí být používány jako další 
úložné prostory. 

• Při kontrole elektrických zařízení je zakázáno 
kouřit a používat otevřený oheň. 

• Neodborná manipulace s elektrickým systémem 
karavanu může ohrozit váš život, a také život 
dalších osob. 

• Standardní verze karavanu není vybavena pro 
interní napájení z baterie (soběstačný provoz). Pro 
připojení externího 230V síťového napájení 
používejte pouze vodotěsné, 3vodičové 
prodlužovací kabely s CEE zástrčkou a konektorem. 

• K bezpečnému provozu zařízení na 12V napájení 
(např. lednička atd.) za jízdy se ujistěte, že osobní 
automobil dodává dostatečné napětí. U některých 
osobních automobilů chrání provozní systémy 
automobilu baterii tím, že napájení těchto zařízení 
vypnou.  Informace získáte u prodejce vašeho 
automobilu. 
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• Kontrolujte, zda jsou svorky baterie zabezpečeny, a odstraňuje 

každou zoxidovanou vrstvu. 
• Jestliže baterie není delší dobu používána (3 týdny a déle), 

stiskněte stiskací tlačítko (viz strana 95). Pohotovostní proud 
používaný kontinuálně některými elektrickými zařízeními baterii 
vybíjí. Baterie může být nabíječkou nabíjena, i když je vypínač 
síťového napájení na řídicím panelu vypnutý. 

• Pokud je baterie vyjmuta, izolujte kladný pól (jako opatření 
zamezující zkratu). 

 
Nabíječka baterie 
• Regulátor nabíjení používá čidlo nebo technologii nabíjení 

IU1U0 (pokud čidlo nebylo kalibrováno nebo je systém CIBUS 
offline). Informace týkající se kalibrace čidla naleznete 
v kapitole 7.3 Správa baterie. 

• V případě zneužití či nesprávného použití přestává platit 
záruka a zodpovědnost výrobce. 

• Zajistěte dostatečné odvětrávání nabíječky baterie. 
 

Detektor nádrže na čerstvou vodu 
Detektor s tyčkami slouží k měření obsahu nádrže na čerstvou vodu. 
• Vodu nikdy nenechávejte v nádrži stát příliš dlouhou dobu, aby 

nedocházelo k usazování vodního kamene (totéž platí pro 
odpadní vodu uchovávanou v nádržích na odpadní vodu). 

• Nádrže pravidelně proplachujte. 
 

230V automatický jistič s ochranou  
230V automatický jistič zajišťuje přívod napájení a ochranu zařízení 
na 230V napájení. 
• Přívod napájení do celé soustavy 230V napájení vypnete 

nastavením automatického 230V jističe do polohy „0“ 
(OFF). 

 
Pojistky 
• Vadné pojistky vyměňujte vždy až poté, co byla odstraněna 

příčina závady; tu musí opravit profesionální elektrikář. 
• Nová pojistka musí mít shodnou ampérovou hodnotu jako stará 

pojistka. 
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7.3 Ovládací panel Systém sestává z řídicí elektroniky, standardního panelu nebo 

panelu TFT s klávesnicí (podle modelu nebo může být dodán jako 
přídavné příslušenství) a několika dálkových ovladačů. Pomocí 
panelu můžete ovládat různá světla a některá zařízení na 230V 
napájení. Kromě toho se na TFT displeji zobrazují různé informace 
a měřené hodnoty. 

 
 

Standardní ovládací panel 
(Modely ONTOUR/De Luxe (Edition)/Excellent/Prestige) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovládací panel TFT 
(modely Premium/Landhaus nebo volitelné přídavné 
příslušenství) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovládací knoflík 

Ovládacím panelem TFT jsou osazeny také modely 
vybavené vytápěcím systémem Truma Combi nebo 
VarioHeat. 

1 
1 
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Funkce hlavního vypínače 
• Poté, co karavan připojíte k síťovému 230V napájení musíte 

stisknout buď hlavní vypínač, nebo jiné ovládací tlačítko, tím 
aktivujte všechna zařízení napájená 12V napájením a zařízení 
napájená 230V napájením, která jsou spínána systémem (např. 
podlahové vytápění*). 

• Jakmile je systém v provozu, krátkým stisknutím hlavního 
vypínače vypněte všechna světla. Všechna stabilní elektrická 
zařízení na 12V napájení (např. přívod vody, ovládání ledničky, 
topný ventilátor) zůstávají aktivována. Zařízení, které byla 
zapnuta dříve, zůstávají uložena v systému; stisknutím hlavního 
vypínače je znovu aktivujete. Tím také resetujte stupeň, na 
který byla tato světla ztlumena, to je možné regulovat. 

• Stisknutím hlavního vypínače na dobu nejméně čtyř sekund při 
zapnutém systému dojde k vypnutí nejen aktuálně aktivovaných 
zařízení, ale také celé 12V soustavy (to ovlivňuje také 
splachování toalety a vodní čerpadlo; u soběstačných karavanů 
nedojde k odpojení nabíjení baterie). 

• V případě výpadku napájení si systém pamatuje, zda je hlavní 
vypínač zapnutý nebo vypnutý. Po obnovení přívodu napájení 
systém automaticky hlavní vypínač opět zapne. Činnost 
elektrických zařízení, která spotřebovávají proud kontinuálně 
(např. topení), bude opět obnovena. 

 

 
 
 
 

 
Nástěnné světlo / 
osvětlení v části 
sezení 

 

 
Stropní 
světlo 

Nástěnné světlo / osvětlení sezení a stropní světlo 
• Krátkým stisknutím tlačítka jednotlivá světla rozsvěcujete 

a zhasínáte. Delším stisknutím tlačítka regulujete jas osvětlení 
na požadovanou úroveň1. Nastavený jas je uložen, při dalším 
zapnutí osvětlení je obnoveno i nastavení jasu. Jestliže dojde k 
výpadku napájení, nástěnné světlo bude svítit plnou intenzitou 
jako při prvním zapnutí. 

 
 

  
 
 

1 Jestliže byla ztlumením intenzita osvětlení snížena na minimum, lampa se sama 
zhasne. Vzhledem k tomu, že se toto nastavení ukládá, musí být stmívač nastaven 
na potřebnou úroveň jasu, teprve pak bude svítidlo svítit. Z technických důvodů 
může při nastavení tlumení světla na velmi nízkou úroveň docházet k blikání 
osvětlení. Pokud vás blikání obtěžuje, zvyšte intenzitu světla. 

U karavanů se dvěma stropními svítidly je možné 
odděleně zapínat pouze jedno svítidlo. 

Jestliže je volič napájení ledničky Dometic nastaven 
na napájení 12 V, bude při spuštění zapalování 
tažného vozidla provoz ledničky automaticky obnoven 
s napájením 12 V, stisknutí hlavního vypínače není 
nutné. 

Všechna ostatní zařízení na napájení 12 V budou 
v provozu na napájení z baterie tažného vozidla pouze 
v případě, že byly centrálně aktivovány pomocí 
hlavního vypínače z ovládacího panelu. 
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Ambientní (nepřímé) osvětlení (volitelné příslušenství modelů 
ONTOUR/De Luxe) 
• Jednotlivé okruhy nepřímého osvětlení vypínáte a zapínáte 

krátkým stisknutím příslušného tlačítka. 
 
 

 
Tlačítko paměti 
• Toto tlačítko slouží k uložení a opětovnému vyvolání stavu 

jednotlivých svítidel. Krátkým stisknutím tohoto tlačítka 
vyvoláte poslední uložený stav všech přepínatelných 12V 
svítidel. Delším stisknutím tohoto tlačítka uložíte nastavení 
svítidla. Toto tlačítko neslouží k uložení nastavení 
elektrických zařízení napájených 230V napájením (ohřívač 
vody a podlahové vytápění*). 

 
 

Osvětlení předstanu 
• Osvětlení předstanu zapínáte a vypínáte stisknutím tohoto 

tlačítka. Osvětlení předstanu nelze rozsvítit v případě, že je 
karavan připojen k vozidlu pomocí 13kolíkové zástrčky 
a motor je v chodu. 

 
 

Světlo v kuchyni 
• Světlo v kuchyni a také bodová světla vypínáte a zapínáte 

krátkým stisknutím tohoto tlačítka. 
 
 
 
 

Ohřívač vody se světelnou kontrolkou LED 
• Ohřívač zapínáte a vypínáte krátkým stisknutím tohoto 

tlačítka. Rozsvícená LED dioda značí, že ohřívač je zapnutý. 
(LED dioda: pouze u standardního panelu) 

• Stisknutím hlavního vypínače dochází také k vypnutí ohřívače 
vody. 

• Jestliže je karavan místo ohřívače vody vybaven 
elektrickým bojlerem (na základně zvláštního požadavku), 
slouží toto tlačítko k zapínání a vypínání bojleru. 

 

Pokud toto volitelné příslušenství nebylo u modelu 
ONTOUR/De Luxe objednáno, nemají tato tlačítka 
žádnou funkci. 

Při jízdě po silnici musí být osvětlení předstanu 
zhasnuté. 
  

V případě některých výbav podle speciálních 
požadavků, např. vytápěcího systému Alde či 
v případě, že karavan je vybaven vytápěcím 
systémem Combi (podle modelu), nemá tento 
přepínač žádnou funkci, a to ani v případě, že 
kontrolka svítí (viz kapitola 10.2). 
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Podlahové vytápění se světelnou kontrolkou LED 
• Podlahové vytápění zapínáte a vypínáte krátkým stisknutím 

tohoto tlačítka. Rozsvícená kontrolka LED značí, že 
podlahové vytápění je zapnuté (pouze u standardního 
panelu). 

• V případě, že dojde stisknutím hlavního vypínače k vypnutí 
přívodu elektrického napájení, je podlahové vytápění 
vypnuto také. 

 

 

 

Indikátor úrovně naplnění (pouze u standardního panelu) 
Při stisknutí tohoto tlačítka bude prostřednictvím sekvence 
rozsvícení kontrolek LED signalizována informace o úrovni naplnění 
nádrže na čerstvou vodu a nádoby na odpadní vodu. Úroveň je 
signalizována v pěti stupních: 

prázdná  svítí pouze červená kontrolka LED vlevo 
1/4 levá červená kontrolka LED je zhasnutá; svítí 1 žlutá 

kontrolka LED 
1/2 levá červená kontrolka LED je zhasnutá; svítí 2 žluté 

kontrolky LED 
1/4 levá červená kontrolka LED je zhasnutá; svítí 2 žluté 

a 1 zelená kontrolka LED 
plná levá červená kontrolka LED je zhasnutá; svítí 2 žluté 

a 2 zelené kontrolky LED 
 

 

Ohřev vody i podlahové vytápění (volitelné přídavné 
příslušenství) jsou elektrická zařízení na napájení 
230 V. Pokud není připojen přívod napájení, nelze 
tato zařízení zapínat a vypínat. 

Aby bylo možné provozovat teplovodní podlahové 
vytápění, musí být v chodu ohřev vody (buď na plyn, 
nebo na elektřinu). 

Abyste o úrovni naplnění nádrže získali reálnou 
informaci, musíte karavan postavit do vodorovné 
polohy. 
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1 

 
Hlavní menu ovládacího panelu TFT  

 

A Pevné záhlaví A 
Stálé zobrazení: 

B 1 Datum 
2 Čas 
3 Teplota uvnitř karavanu 
4 Venkovní teplota 

C 
 

 

Hlavní displej B 
Na předem určených místech displeje lze prohlížet informace 
o aktuálním stavu a hodnotách dostupných komponent. 

 

Vypínač 
pro zapínání a vypínání 
přívodu napájení 

 
 

Připojení síťového 
napájení 230 V 
 
 

 12V napájení z vozidla 

zelená = panel je aktivován 
oranžová = panel je deaktivován (všechna zařízení na 12V 
napájení, která hlavním vypínačem ovládat, jsou vypnutá) 

 
V závislosti na zdroji napájení se zobrazí jedna z ikon 
zobrazených vlevo. 
 
Jestliže došlo k nastartování motoru a síťové napájení přitom 
nebylo odpojeno, objeví se následující zpráva: 

 
Varování: připojení automobilu 
a síťového napájení 
Toto varování bude zobrazeno 3x 
a je nutné ho potvrdit. Varování 
se přestane zobrazovat po 
odstranění problému. 

 

Nádrž na čerstvou 
vodu 

 

 
Správa baterie* 

Tato ikona zobrazuje aktuální stav naplnění nádrže. 
červená = prázdná 

 
 

Pouze v případě, že je karavan vybaven balíčkem pro 
soběstačné používání. 

 Nabíjení baterie 
 

 Vybíjení baterie 

 
červená = závada 

 

   Ohřev 

Ohřev teplé vody Alde*, 
vytápěcí systém VarioHeat 
nebo Truma Combi 
(v určitém rozsahu: 
volitelné přídavné 
příslušenství) 

Vytápění: 
Zobrazí se pouze ikona příslušející vybavení, které je v karavanu 
instalováno. 

 

Výjimka: Podlahové vytápění (musí být skryto ručně). V případě 
potřeby se obraťte na prodejce karavanů Hobby. 

 

 

1 2 3 4 

Aby ovládací panel TFT rozpoznal vytápěcí systém 
Truma, musí být zapnutý vlastní samostatný ovládací 
panel výrobce vytápěcího systému. 
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Ultraheat* 

 
 

Podlahové vytápění* 

zelená = v provozu 
červená = závada 
(nevztahuje se na ohřívač a podlahové vytápění) 

 
 
 

Klimatizační systém* zelená = v provozu 
červená = závada 

 

Aktuální režim: 

Automatický 
 
 

Cirkulace vzduchu 
 
 

Vytápění 
 
 

Chlazení 
 

 
SAT-stanice* zelená = v provozu; satelit byl nalezen 

oranžová = anténa se natáčí 
 
 

HOBBY Connect* zelená = v provozu; aktivní připojení 
oranžová = systém se zapíná nebo vypíná 

 

Pohotovostní režim standby 
- Jestliže po dobu jedné minuty není použita žádná funkce, 

displej se mírně ztlumí. 
- Jestliže po dobu deseti minut není použita žádná funkce, 

displej se vypne a obrazovka zčerná. 
 

Lišta menu softwarových tlačítek C 
Tato lišta slouží k přístupu do menu jednotlivých komponent  
a nastavení. 

 
Softwarová tlačítka 
„Softwarová tlačítka“ slouží k provedení příkazů zobrazených 
na dolní liště menu (C). Pomocí těchto tlačítek můžete např. 
vstupovat do dílčích menu, zvyšovat nebo snižovat zobrazené 
hodnoty, nebo použít funkci tlačítka návratu (funkce „Zpět“). 

 
Ovládací knoflík 
Podobně jako „softwarová tlačítka“ umožňuje i ovládací knoflík 
snadný pohyb mezi jednotlivými menu. Otáčením knoflíku můžete 
vybírat požadovanou položku menu, zobrazovat hodnoty uváděné 
vlevo nebo hodnoty zvyšovat, resp. snižovat. Stisknutím knoflíku 
přejdete do dílčího menu nebo potvrdíte změněnou hodnotu. 
Zvolené funkce / ikony jsou zobrazeny žlutou barvou; hodnoty, 
které je třeba změnit, jsou zvýrazněny bílou barvou. 
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Nádrž na čerstvou vodu 
Zde je možné odečítat úroveň naplnění nádrže na čerstvou vodu. 
Nad levým softwarovým tlačítkem (ikona zapnout/vypnout) je 
možné aktivovat alarm plnění (zeleně). Jestliže je alarm 
aktivován, je při plnění nádrže spuštěno zvukové upozornění. 
Během plnění nádrže se interval zvukového upozornění postupně 
zkracuje. Úroveň naplnění nádrže na čerstvou vodu je během 
několika vteřin v ovládacím panelu automaticky aktualizována. 

 

 
 
 
 
 

Alarm 

Menu opustíte pomocí funkce „Zpět“; jinak po uplynutí jedné 
hodiny systém automaticky přejde zpět do hlavního menu 
ovládacího panelu. 

 

Správa baterie* 
Aktuální stav baterie se zobrazuje v menu baterie (při balíčku 
soběstačného provozu). Stav nabití baterie se zobrazuje v ikoně 
baterie; v příkladu je zobrazena plně nabitá baterie. 

 

U = aktuální napětí nabíjení 
I  = aktuální proud nabíjení/vybíjení 

 = zbývající doba nabíjení / provozu baterie v hodinách 
T = teplota baterie 
R = kalibrační kontrola čidla baterie 

 
 

Dílčí menu: 
Nastavení typu 
baterie 

Zobrazení: nabíjení 
baterie 

 
 
 
 
 
 
 

Hodnota zobrazená u položky „R“ indikuje kalibrační kontrolu. Je-
li tato hodnota „1“, je provedena kalibrace čidla (cílový stav). Je-
li tato hodnota „0“, mohou se měřené hodnoty lišit a je třeba čidlo 
znovu zkalibrovat. 

7 
Za normálních okolností je kalibrace čidla prováděna automaticky; 
rozdíl proudu nabíjení ani proudu vybíjení tak nemůže být větší než 
150 mA. 

 
Manuální kalibrace čidla 
Kalibraci systému je možné provést i ručně 
- při provozu na síťové napájení 230 V, nebo 
- v případě, že při 12V napájení nejsou zapnuta žádná elektrická 

zařízení. 
 

K tomu je nutné vypnout hlavní pojistku 30 A, tu vypnete 
stisknutím stiskacího tlačítka na schránce baterie (viz část „7.4 
Provoz na baterii“). Nyní se může čidlo samo kalibrovat. Tento 

06.06.16 12:25 27,4°C 26,4°C 

 
 

automatic 
tank 
control 

26,4°C 27,4°C 06.06.16 12:25 

   U :  12,3 V 
   I  :  5,3 A 

: 6,5 h 
T : 0,0 °C 
R : 0 

Charger 

Teplota baterie nesmí překročit 50 °C. Jestliže teplota 
překročí hodnotu 50 °C, bude vydána výstražná zpráva 
a ikona baterie v hlavním menu ovládacího panelu 
bude zobrazena červeně. Jestliže je baterie přehřátá, 
není možné ji nabíjet.  Pokud se zpráva o přehřátí 
baterie objevuje opakovaně, je třeba nechat karavan 
prohlédnout v autorizovaném servisu. 
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proces trvá přibližně tři hodiny. Po opětovném zapnutí pojistky by 
na displeji měla být zobrazeno hodnota 1. 
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Nabíječka (nabíjení baterie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chybové zprávy 

Výstražná zpráva: podpětí 
Tato zpráva se zobrazuje v případě, že je po dobu nejméně 3 minut 
měřena hodnota napětí na baterii 10,8 V nebo méně. V menu se 
zobrazuje příslušná ikona baterie, pomocné baterie nebo 
startovací baterie. 

 
Lze potvrdit přijetí zprávy; baterie by měla být okamžitě nabita. 

 
Výstražná zpráva: stárnutí baterie (SoH = celkový stav 
baterie) 
Toto varování je zobrazeno v případě, že počáteční kapacita 
baterie klesne na hodnotu méně než 50 %. 

Aby bylo možné toto varování zobrazovat, musí být zkalibrováno 
čidlo baterie. 

 
Lze potvrdit přijetí zprávy; baterie by měla být vyměněna. 

 
 
 

Nastavení typu baterie 
Typ a kapacita baterií byly nastaveny výrobcem. Při změně typu 
baterie je nutné toto nastavení změnit. 

 
Požadovanou hodnotu vyberte pomocí tlačítek šipek nebo pomocí 
ovládacího knoflíku. Hodnotu zvýšíte či snížíte pomocí funkcí +/-. 
Jestliže hodnotu měníte pomocí ovládacího knoflíku, musíte novou 
hodnotu potvrdit stisknutím knoflíku. 

 

Menu opustíte pomocí funkce „Zpět“; jinak po uplynutí jedné 
minuty systém automaticky přejde zpět do hlavního menu 
ovládacího panelu. 

Pokud byly zadány hodnoty, které neodpovídají 
použité baterii, budou ve funkci „správa baterie“ 
zobrazovány nesprávné hodnoty. Nastavení typu 
baterie ovlivňuje způsob nabíjení, proto musí být typ 
nastaven správně. 

060 Ah GEL 

26,4°C 27,4°C 12:25 06.06.16 

26,4 °C 27,4 °C 12:25 06.06.16 

Bat. 1: 
SOH:  42 % U 
: 14,2 V 

26,4 °C 27,4 °C 12:25 06.06.16 

Jestliže se na displeji objeví ikony „nabíječky“, je 
karavan připojen k 230V síťovému napájení a byl 
rozpoznán regulátor nabíjení: baterie bude nabíjena. 
Jestliže je karavan připojen k 230V síťovému napájení 
a ikona nabíječky se nezobrazí, bude baterie nabíjena 
pomocí charakteristik. 
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Osvětlovací systém 
Ovládacím knoflíkem nebo pomocí tlačítek šipek vyberte v menu 
osvětlovacího systému požadované světlo (zobrazení: žlutě). 
Stiskněte ovládací knoflík nebo levé softwarové tlačítko, tím 
vybrané světlo zapnete nebo vypnete (aktivovaná světla jsou 
zobrazena zeleně). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapnout/ 
Vypnout Časovač 

 Nástěnné světlo nad centrálním sezením/lavicí 

 Stropní světlo 

 Kuchyňské světlo 

 Nástěnná kuchyňská skříňka 

 Postel vpravo 

 Postel vlevo 

 Sprcha / umývárna / mycí kout 

 Nepřímé (ambientní) osvětlení 

Osvětlení předstanu 

 (při zapnutí motoru osobního vozu se automaticky vypíná) 

Přídavné osvětlení (závisí na modelu) 
 

Prostřednictvím funkce časovače vstupte do dílčího menu pro 
programování časovače. Časovačem může být regulováno pouze 
stropní světlo a osvětlení předstanu. 

 modrá tečka = časovač je aktivován 
zelená tečka = je aktivován výstup na ovládání osvětlení 

 

  Programování časovače 

 Pomocí ovládacího knoflíku nebo tlačítek šipek nastavte 
požadovanou hodnotu a stisknutím funkčního tlačítka 
„zapnout/vypnout“ nebo ovládacího knoflíku hodnotu potvrďte. 

 Otáčením ovládacího knoflíku nebo pomocí softwarových tlačítek 
„+/-“ nastavte čas. 
Znovu stiskněte ovládací knoflík nebo funkční tlačítko 
„zapnout/vypnout“, tím nastavený čas potvrdíte. 

 Aktivace/deaktivace časovače 
Časovač je aktivován pouze v případě, že se popis funkce na pravé 
straně změní z „off“ (vypnuto) na „on“ (zapnuto) (způsob aktivace 
je shodný s programováním časovače). 

 

Časovač deaktivujete nastavením funkce zpět z „on“ (zapnuto) na 
„off“ (vypnuto). 

 
Menu opustíte pomocí funkce „Zpět“; jinak po uplynutí jedné 
minuty systém automaticky přejde zpět do hlavního menu 
ovládacího panelu. 

Aktivovaný časovač je označen v hlavním menu 
osvětlovacího systému modrou tečkou u ikony 
příslušného světla. 

06.06.16 12:25 27,4°C 26,4°C 
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7. Instalace elektrických zařízení 
 

 

 
Vytápěcí systém TRUMA ULTRAHEAT* 
V menu pro pomocné elektrické vytápění se zobrazuje teplotní 
úroveň (1-6) a výkon (ve wattech). Je-li systém v provozu, je spodní 
ikona menu zobrazena zeleně. 

 
Vedle této ikony je zobrazena indikace s následujícím významem 
ON = zapnuto 
OFF = vytápěcí systém není v provozu (bílá ikona). 

 

Vytápění se zapíná a vypíná pomocí funkce „zapnout/vypnout“ na 
liště menu C. 

 
Ikony teploty a výkonu a informační ikona zobrazené na liště menu 
C slouží ke vstupu do dílčích menu. Dílčí menu můžete vybrat 
pomocí softwarových tlačítek nebo pomocí ovládacího knoflíku. 

 
 

Regulace teploty 
Lze nastavit úroveň v rozsahu 1 – 6 (6 = nejvyšší teplotní 
úroveň) 

 
 
 
 
 
 
 

Regulace výkonu 
Je možné volit z úrovní 500 W / 1000 W / 2000 W. 

 

Požadovanou hodnotu vyberte pomocí tlačítek „+/-“ nebo pomocí 
ovládacího knoflíku. Stisknutím ovládacího knoflíku změněnou 
hodnotu potvrdíte. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Menu Info 
Zde jsou uvedeny informace o výrobci zařízení. 

 
 

Z dílčího menu se vrátíte zpět do hlavního menu pomocí funkce 
„Zpět“. Z hlavního menu se do hlavního menu ovládacího panelu 
vrátíte pomocí funkce „Zpět“. Po jedné minutě je u všech menu 
automaticky proveden návrat do hlavního menu ovládacího panelu. 

Dodržujte také postupy a popisy uvedené v kapitole 
10.2.2 Pomocné elektrické topení. 
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7. Instalace elektrických zařízení 
 

 

 
Vytápěcí systém Truma Combi / VarioHeat (podle modelu 
nebo volitelné přídavné příslušenství) a teplovodní 
vytápění Alde* 
Vytápěcí systém Truma Combi je součástí standardního vybavení u 
modelů 495 WFB, 560 WFU a 660 WFC a modelu 720 KWFU. 
Volitelně může být nahrazen vytápěcím systémem Truma Combi e-
heating (lze provozovat na elektřinu) (přídavné příslušenství). 
Model 460 SFf je vybaven topením VarioHeat. 

U některých modelů je možné také místo ohřívače nebo vytápěcího 
systému Combi instalovat teplovodní vytápění Alde. 

 
U všech těchto tří možností jsou funkce ovládacího panelu TFT 
prakticky shodné. Standardní vytápěcí systém Combi je popsán 
níže. Rozdíly mezi tímto systémem a volitelným přídavným 
příslušenstvím jsou označeny. 

 

 

Uživatel může na první pohled zjistit požadovanou teplotu 
v místnosti (ve °C), krátkodobé zvýšení množství teplé vody pro 
sprchování (ve °C) (neplatí pro vytápění VarioHeat) a způsob 
provozu (plyn/elektřina*). Je-li systém v provozu, je spodní ikona 
menu zobrazena zeleně. 

 
Vedle této ikony je zobrazena indikace s následujícím významem 

        ON = zapnuto 
OFF = topný systém není v provozu (je zobrazena bílá ikona). 

 
Topení se zapíná a vypíná pomocí funkce „zapnout/ vypnout“ na 
liště menu C. 

 

Ikony teploty a výkonu a informační ikona zobrazené na liště menu 
C slouží ke vstupu do dílčích menu. Dílčí menu můžete vybrat 
pomocí softwarových tlačítek nebo pomocí ovládacího knoflíku. 

 
 

Nastavení požadované pokojové teploty 
V rozmezí +5 °C až +30 °C s krokem 1 °C. 

 

Ovládací panel TFT lze používat pouze k ovládání 
základních funkcí vytápěcího systému. Chcete-li používat 
rozšířené funkce, musíte k ovládání systému použít 
samostatný ovládací panel výrobce systému. 

Ikony zobrazené zeleně označují funkce, které jsou 
v provozu. 

Při vypnutí vytápěcího systému pomocí funkce 
„vypnout“ zůstanou nastavené hodnoty uložené. Při 
zapnutí vytápěcího systému pomocí funkce „zapnout“ 
se všechny naposledy používané funkce samy 
automaticky opět aktivují. 

Systém teplovodního vytápění Alde lze provozovat 
s krokem 0,5 °C. 
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                                                    Krátkodobé navýšení množství teplé vody (neplatí pro systém 

VarioHeat). 
V případě zvýšené spotřeby teplé vody je možné dočasně zvýšit 
teplotu teplé vody ze 40 °C na 60 °C. 

 
 

 
Chcete-li tuto hodnotu změnit, použijte k volbě nové hodnoty 
ovládací knoflík (stiskněte knoflík na zvýrazněné žluté hodnotě, 
tím provedení změny umožníte). Požadovanou hodnotu vyberte 
pomocí ikon „+/-“ nebo pomocí ovládacího knoflíku. Stisknutím 
ovládacího knoflíku změněnou hodnotu potvrďte. K zapnutí 
a vypnutí ohřívače teplé vody slouží funkční tlačítko 
„zapnout/vypnout“. 

 
 

 Menu zobrazené výše lze zvolit pouze u vytápěcího systému 
Truma Combi e-heating a teplovodního systému vytápění Alde: 

 
Typ provozu 

Lze vybrat provoz na plyn, smíšený provoz (plyn + elektřina) nebo 
provoz na elektřinu. 
Jestliže je zvolen smíšený provoz nebo provoz na elektřinu, je 
nutné nastavit také požadovaný výkon. 

 
Truma: 1 blesk = 0,9 kW, 2 blesky = 1,8k W 
Alde: 1 blesk = 1 kW, 2 blesky = 2 kW a 3 blesky = 3 kW. 

 

Požadovaný typ provozu (zvýrazněný žlutě) vyberte pomocí šipky 
(na liště nabídek C) nebo otáčením ovládacího knoflíku. Poté volbu 
aktivujte funkčním tlačítkem „zapnout/vypnout“ nebo pomocí 
ovládacího knoflíku. 

 

 

Menu Info 
Zde jsou uvedeny informace o výrobci zařízení. 

 

 
Z dílčího menu se vrátíte zpět do hlavního menu pomocí funkce 
„Zpět“. Z hlavního menu se do hlavního menu ovládacího panelu 
vrátíte pomocí funkce „Zpět“. Po jedné minutě je u všech menu 
automaticky proveden návrat do hlavního menu ovládacího panelu. 

U systému teplovodního vytápění lze teplotu vody 
zvýšit z 50 °C na 65 °C. 

Pro výkon od 2 kW výše musí být přiváděné napětí 
jištěno 16A pojistkou. Prohovořte tuto záležitost 
s provozovatelem kempu! 

Řiďte se popisem uvedeným v kapitole 10. 

Příslušné údaje pro teplovodní vytápěcí systém Alde 
jsou uloženy. 

06.06.16    12:25 27,4 °C 26,4  °C  

                 Truma 
Truma Gerätetechnik 
GmbH & Co KG 
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Klimatizační systém DOMETIC* 
V menu klimatizačního systému Dometic se zobrazuje nastavený 
typ provozu, úroveň ventilace a požadovaná teplota v místnosti. 
Je-li klimatizační systém v provozu, je ikona spodní nabídky 
zobrazena zeleně. 

 
Vedle této ikony je zobrazena indikace s následujícím významem 
ON = zapnuto (zelená ikona) nebo 
OFF = klimatizační systém není v provozu (bílá ikona). 

 
 
 
 
 
 

Dílčí menu: Volba typu provozu 
 

 chlazení  

  topení 

  automatický režim 

režim cirkulace vzduchu 
 

Typ provozu lze měnit pomocí funkčních tlačítek „+/-“ na liště 
menu C nebo otáčením ovládacího knoflíku. Nově zvolený typ 
provozu musí být potvrzen stisknutím ovládacího knoflíku nebo 
pomocí funkce tlačítka „zapnout/vypnout“. 

 
Nastavení teploty 

 Zde se nastavuje požadovaná teplota (16-31 °C). 
V režimu cirkulace vzduchu není nastavení teploty možné, 
protože v tomto režimu není aktivní ani funkce chlazení, 
ani funkce topení. 

 
 
 
 
 

Nastavení úrovně ventilátoru 
Zde se nastavuje požadovaný stupeň ventilátoru (stupeň 
1-3 a maximální ventilace). V automatickém režimu je 
i ventilace regulována automaticky, v tomto režimu tedy 
nelze zadávat zvláštní nastavení. 

 

Hodnoty lze změnit pomocí funkčních tlačítek „+/-“ na liště menu 
C nebo otáčením ovládacího knoflíku. Nová hodnota je 
automaticky uplatněna po opuštění dílčího menu. 

 

Stupeň ventilátoru je možné manuálně nastavovat 
v režimech „chlazení“ a „cirkulace vzduchu“. Ve 
všech ostatních režimech reguluje střešní klimatizační 
systém ventilátor automaticky. 
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Řiďte se také popisem uvedeným v kapitole 10.9 
Střešní klimatizace. 
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Menu Info 
Zde jsou uvedeny informace o výrobci zařízení. 

 
 

Z dílčího menu se vrátíte zpět do hlavního menu pomocí funkce 
„Zpět“. Z hlavního menu se do hlavního menu ovládacího panelu 
vrátíte pomocí funkce „Zpět“. Po jedné minutě je u všech menu 
automaticky proveden návrat do hlavního menu ovládacího panelu. 

 

 
 
 

Klimatizační systém TRUMA* 
Jestliže je klimatizační systém TRUMA instalován následně, je 
možné zvolit také dílčí menu pro regulaci osvětlení. 

 
Zvýšení, resp. snížení hodnoty pomocí funkčních tlačítek „+/-“ 
nebo pomocí ovládacího knoflíku mění intenzitu osvětlení 
integrovaného v klimatizačním systému (0-100 %). Novou hodnotu 
potvrďte stisknutím ovládacího knoflíku nebo funkce 
„zapnout/vypnout“ (levé funkční tlačítko). 

 
Menu opustíte pomocí funkce „Zpět“; jinak po uplynutí jedné 
minuty systém automaticky přejde zpět do hlavního menu 
ovládacího panelu. 

 
 
 

Satelitní systém KATHREIN* 
Aktuální stav satelitního systému je zobrazen ve středu hlavního 
menu satelitního systému: 

 

Aktuální stav 

                               Anténa nastavena 

Anténa vyhledává 

Anténa v parkovací poloze 
 
 

Vedle ikony ve středu obrazovky se vpravo zobrazují 
následující ikony: 

 
Poloha 

Vybraný satelit 

Výše popsané funkce jsou dostupné pouze 
u klimatizačních systémů kompatibilních se sběrnicí 
CI. 
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Funkce lišty menu C: 

 
Provoz zapnout/vypnout (pomocí softwarového 
tlačítka nebo ovládacího knoflíku) 

 

       Nastavení antény / v parkovací poloze (také 
prostřednictvím softwarových tlačítek nebo 
ovládacího knoflíku) 

 

Dílčí menu: nastavení polohy 
Dílčí menu: nastavení satelitu 

       Dílčí menu: informace o výrobci zařízení 

Funkce „Zpět“ 
 
 
 

                                 Dílčí menu: nastavení polohy 
 
 
 

Země, které lze nastavit, jsou uloženy v seznamu zemí; oblasti, 
které lze nastavit, jsou: severní/střední/jižní. 

 

Nastavení země v kombinaci s oblastí 

 
 

Zpět 
 
 

 
                                 Dílčí menu: nastavení satelitu 

 
 

Satelity, které je možné nastavit, jsou uloženy v seznamu satelitů. 
 
 

Nastavení satelitu 
 
 

Zpět 
 
 

                                 Menu Info 
Zde se zobrazují informace o výrobci zařízení. 
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               CAP 650 
Version: 2.23 
KATHREIN-Werke KG 
Info: 
http://kathrein.com 
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Zobrazení údajů pevného záhlaví A 
V tomto menu je zobrazen přehled údajů zobrazovaných v pevném 
záhlaví A. Menu je možné opustit pouze pomocí funkce „Zpět“; 
u tohoto menu nedochází k automatickému přepnutí zpět do 
hlavního menu ovládacího panelu. 
 

  datum 

  čas 

  teplota vnitřního prostoru 

venkovní teplota 
 

 

Menu nastavení (pro údaje zobrazované v pevném záhlaví A) 
 V menu nastavení je možné nastavovat datum a čas. Požadovanou 
hodnotu lze nastavit pomocí ovládacího knoflíku nebo pomocí 
tlačítek šipek doleva nebo doprava. Stiskněte ovládací knoflík; 
hodnoty lze měnit otáčením knoflíku (doprava = zvyšování hodnoty; 
doleva = snižování hodnoty) nebo pomocí funkce „+/-“. Stisknutím 
ovládacího knoflíku potvrďte změněnou hodnotu. 
Teprve poté bude hodnota uložena. 

Zobrazované hodnoty vnitřní a venkovní teploty je možné kalibrovat, 
jelikož působení teplot na čidlo může vést k odchylkám mezi 
zobrazovanou hodnotou a skutečnou teplotou. 
 
Zobrazení teplot může být změněno maximálně o +/-12 °C. 
 
Ikonu alarmu lze využít k naprogramování alarmu. Čas můžete 
nastavit pomocí ovládacího knoflíku nebo funkcí plus a minus. Alarm 
lze aktivovat nebo deaktivovat pomocí levého funkčního tlačítka. 
 
Menu opustíte pomocí funkce „Zpět“; jinak po uplynutí jedné minuty 
systém automaticky přejde zpět do hlavního menu ovládacího 
panelu. 
 
 

 

Menu Info ovládacího panelu TFT 
Zde jsou uvedeny informace o výrobci zařízení. 

06.06.16 12:25 27,4 °C 26,4 °C 

 
HOBBY 
Hobby-Wohnwagenwerk 
Ing. Harald Striewski GmbH 
Harald-Striewski-Strasse 15 
24787 Fockbek 
Deutschland 
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HobbyConnect* 

HobbyConnect umožňuje ovládat většinu komponent CIBUS 
v karavanu pomocí mobilních zařízení (smartphonu/tabletu/ 
počítače/notebooku). V současnosti je k tomuto účelu potřeba 
aplikace „MyHobby“. 

 
Aplikace MyHobby je běžně k dispozici bezplatně a je dostupná 
jako demoverze bez systému HobbyConnect. 

 
 

 

V karavanu musí být k dispozici systém HobbyConnect (tj. 
instalovaná připojovací krabička Connect Box s integrovanou SIM 
kartou), kterým je vytvářeno spojení mezi komponentami CIBUS 
karavanu a aplikací. 

 

Spojení mezi karavanem a aplikací může být vytvořeno pouze 
v případě, že připojovací krabička Connect Box byla na serveru 
aktivována a byla přiřazena příslušnému karavanu. K aktivaci 
krabičky Connect Box musí být v aplikaci MyHobby zadán 
přístupový kód (kód MyHobby). 

 

 

 
Součástí SIM karty je 12měsíční m2m smlouva na telefonní služby 
(na přenos dat prostřednictvím internetu). Smluvní období začíná 
okamžikem připojení systému prostřednictvím SIM karty k serveru. 
Deset (10) měsíců po vytvoření počátečního spojení vyzve aplikace 
MyHobby uživatele k zakoupení prodloužení smlouvy na telefonní 
služby. Jestliže toto prodloužení nebude zakoupeno, bude po 
uplynutí 12 měsíců SIM karta deaktivována. Po dobu 12 měsíců je 
možné stávající kontrakt prodloužit. Po uplynutí této lhůty 
přestane být SIM karta platná. V takovém případě je nutné pro 
opětovnou aktivaci systému HobbyConnect zakoupit u prodejce 
Hobby novou SIM kartu. 

Prostřednictvím demoverze nejsou komponenty ve 
vašem karavanu k aplikaci připojeny. 

- Aplikace MyHobby je k dispozici pouze pro operační 
systémy iOS a Android. 

- Aplikace MyHobby je soustavně dále vyvíjena 
a aktualizována. Z toho důvodu jsou čas od času 
v nabídce In-App nové funkce. 

- Aktuálně je vyvíjena HTML verze (přístup ke 
karavanu prostřednictvím internetu). 

Krabičku Connect Box aktivuje na základě požadavku 
odpovědný prodejce. Zákazník pak obdrží přístupový 
kód e-mailem nebo mu prodejce předá příslušnou 
kartu s klíčem. 

Jakmile je krabička zapojena do elektřiny, 
automaticky se prostřednictvím SIM karty připojí 
k serveru. Krabičku připojujte k vybavení na palubě 
karavanu bezprostředně před použitím systému 
HobbyConnect. 
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Všeobecné informace o použití systému HobbyConnect 
Přístup k datům a uživatelská nastavení jsou spravována 
prostřednictvím prodejce Hobby. 
-  Pokud je třeba změnit vaše uživatelské údaje, obraťte se na 

svého prodejce. 
- Svůj přístupový kód do systému (kód MyHobby) uchovávejte jako 

přísně důvěrný. Každý, kdo získá váš přístupový kód, může 
převzít dálkové řízení připojených komponent. Ztrátu 
přístupového kódu oznamte ihned svému prodejci. 

- Při nákupu nebo prodeji karavanu vybaveného systémem 
HobbyConnect si poznamenejte veškeré změny v uživatelských 
nastaveních a uživatelského účtu. 

- Mějte na paměti, že vaše zařízení musí být schopno odesílat 
a přijímat mobilní data. Jestliže je tato funkce deaktivovaná 
nebo nemáte přístup k mobilnímu internetovému připojení, lze 
systém HobbyConnect ovládat pouze prostřednictvím Bluetooth. 

 
 
 
 

 
Připojovací skříňka Connect Box 

 
 

Výchozí nastavení 
Nejdříve zkontrolujte, zda je instalovaná skříňka Hobby Connect 
Box připojena do připojení USB a zda je do ní přiváděno napájení. 

 
Do skříňky Hobby Connect Box musí být zapojen USB napájecí 
kabel. Blikající kontrolky LED (červená a zelená) na horní části 
skříňky indikují, zda je skříňka činná. 

- Smlouva na telefonní služby je aktivní na 12 měsíců. 
Ke službě je pak nutné zakoupit prodloužení 
smlouvy. 

- Po uplynutí lhůty pro možné obnovení smlouvy SIM 
karta není dále funkční. 

- V takovém případě je potřeba speciální m2m  SIM 
karta. Tu je možné zakoupit u prodejce Hobby. 

- Jestliže kontrakt není prodloužen, je možné 
komponenty ovládat pouze dálkovým ovladačem 
prostřednictvím Bluetooth z blízkého okolí. 

- Aby bylo možné přenos dat realizovat, musí se 
karavan nacházet ve skupině zemí, vyznačených 
šrafovaně na mapce na straně 87. 
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Karta s klíčem 

 

Kód skříňky HobbyBox pro připojení karavanu k aplikaci naleznete 
v přiložených dokumentech. 

 

 

 

Pokud na vaší kartě není uveden žádný kód Hobby, obraťte se na 
svého prodejce Hobby, který vám kód zašle prostřednictvím 
e-mailu. (Viz část Kód MyHobby.) 

 
 
 
 

Použití aplikace „MyHobby“ 
 

 
 
Do mobilního zařízení nainstalujte aplikaci MyHobby a poté ji 
spusťte. V případě přístupu ještě nezaregistrovaného uživatele se 
zobrazí úvodní obrazovka. 
  

Pomocí volby „Connect MyHobby“  spusťte aplikaci. 

Při prvním spuštění aplikace budete vyzváni, abyste se 
zaregistrovali. K zaregistrování použijte menu . Postup 
registrace: Postupujte podle pokynů uvedených v části pod názvem 
„Operační systém A ” nebo „Operační systém iOS“, podle toho, 
který operační systém používá vaše mobilní zařízení. 

Jestliže je aplikace již spuštěná, zvolte „MyHobby Code“  , tím 
zobrazíte údaje svého účtu.  

 
 
 
 
 

Ill. 1 

Nezaměňuje sériové číslo s kódem Hobby! 

Popisy a ilustrace se mohou lišit, v závislosti na 
používaném operačním systému mobilního zařízení. 
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Operační systém Android 
Na obrázku vlevo je zobrazeno rozhraní pro registraci v operačním 
systému Android. 

  

Do procesu registrace vstoupíte kliknutím na volbu „Not a 

member? Sign up now.“  (Nejste členem? Přihlaste se). 

Dokončení registrace je popsáno v části Ill. 4. 

Volbu „Forgot password?“ (Zapomenuté heslo)  využijte 
k nastavení nového hesla. Nové heslo vám bude zasláno na 
zadanou e-mailovou adresu. 

 
 
 
 
 

Ill. 2 

Operační systém iOS 
Do procesu registrace vstoupíte kliknutím na volbu „Not a 

member? Click here”. (Nejste členem? Klikněte zde.) . 

Dokončení registrace je popsáno v části Ill. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ill. 3 

Zadejte svoji e-mailovou adresu, jméno a příjmení a nastavte heslo. 
Poté klikněte na tlačítko „Set up free account“ (Založit účet) . 

Poté obdržíte e-mailovou zprávu obsahující odkaz pro potvrzení. 
Kliknutím na odkaz pro potvrzení proces registrace dokončíte 
(funkce je stále ještě ve vývoji). 

 
V budoucnu spustíte aplikace jednoduše tak, že zadáte tuto 
e-mailovou adresu a heslo, které právě bylo v registračním formuláři 
nastaveno (Ill.2/Ill.3) a kliknutím na tlačítko „Login“ (Přihlásit)  
aplikaci spusťte. 

Tím vstoupíte do menu Start. 
 
 
 
 

Ill. 4 

6 
 

Set up free account 

doe 

Last name: 

john 

 
First name: 

 
••••••• 

Heslo: 

john@doe.uk 

 
In order to use MyHobby, you must first 
log in. The email address and password 
are the data you entered when registering. 
The MyHobby Code must be entered in the 
next step. 

 
Email address: 

Not a member? Click here. 

 
Login 

3 
4 

Password: 

 
In order to use MyHobby, you must first 
log in. The email address and password 
are the data you entered when registering. 
The MyHobby Code must be entered in the 
next step. 

 
Email address: 

Login 
 
 
Email: 
 
 
Password: 

Not a member? Sign up 
 3 

LOGIN 4 

Forgot password 5 

mailto:john@doe.uk
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Kód MyHobby 
Aby mohl prodejce vygenerovat váš kód Hobby, mějte přichystané 
následující údaje: 
- sériové číslo připojovací skříňky MyHobby Connect Box 

(to naleznete na skříňce nebo v příbalových dokumentech), 
- identifikační číslo vozidla (VIN). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ill. 5 

 
 
 

Jestliže jste kód Hobby již obdrželi, zvolte položku „MyHobby Code“ 
 a zadejte přístupový kód. 

 

 

 
 
 
 

Ill. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ill. 7 

 
Zadaný kód MyHobby je zobrazen v horní části obrazovky (na 
obrázku je kód z důvodu ochrany údajů odstraněn). 

K odpojení a vymazání zadaného přístupového kódu použijte 
tlačítko „Delete MyHobby Code“ (Vymazat kód MyHobby) . 

 
Kromě toho červené tlačítko signalizuje, že kód MyHobby je 
správný a můžete se vrátit do hlavního menu. 

 
V aplikaci se vyskytují odlišnosti, dané komponentami vybavení 
konkrétního karavanu, a také rozdílné funkce, dané typem 
karavanu (viz Funkce aplikace). 

- Přístupový kód vám dá prodejce. 
- Dávejte pozor velikost písmen (malé písmeno, 

resp. velké písmeno) 
- Po založení spojení bude do karavanu odeslána 

zpráva. 
  

Po prvním připojení karavanu do aplikace zadáním 
přístupového kódu bude aktivována funkce Bluetooth. 
Před dokončením této aktivace není spojení 
prostřednictvím Bluetooth možné. 

Delete MyHobby Code 9 

My Page 

My Settings Messages 

7 
8 

Login 
 
Set up free account 

Terms of Use 

About us 

MyHobby Code 
 

Bluetooth 

Connections to MyHobby 

 
  Enter MyHobby code  

 
     MyHobby-code 

Connect to MyHobby 
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Nastavení spojení Bluetooth 
Aby bylo možné nastavit spojení mezi mobilním zařízením 
a ovládacím panelem TFT v karavanu, musí být funkce Bluetooth 
na obou těchto zařízeních aktivována. 

 
Proto budete, aby bylo možné funkce aplikace používat, vyzváni k 
aktivaci funkce Bluetooth v aplikaci (Ill. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ill. 8 
 
 

1. Aktivujte funkci Bluetooth na ovládacím panelu TFT 
v karavanu. Postupujte následovně: 

V menu Start zvolte dílčí menu HobbyConnect . 

Volbu proveďte pomocí softwarového tlačítka nebo ovládacím 
knoflíkem. 

 
Spojení prostřednictvím Bluetooth aktivujete a deaktivujte 
pomocí funkce Zapnout/Vypnout v dílčím menu (11).

 

  
 

2. Aktivujte funkce Bluetooth na svém mobilním zařízení. 
V případě potřeby vyhledejte informace v návodu k použití od 
výrobce zařízení. 

 
 

Po úspěšně aktivaci funkcí Bluetooth pomocí tlačítka „Bluetooth“ 
 v menu Start aplikace aktivujte připojení komponent a poté 
spusťte funkci „Search“ (Vyhledat) (12). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systém odpočítává zbývající čas od 2 minut. Během 
této doby je karavan na mobilním zařízení 
prostřednictvím Bluetooth zobrazen. 

Tato procedura může trvat až 30 sekund. 

Ill. 9 
10 

Power Supply Water 
Tank 

ACCUVOEDING NIVEAUAANDUIDING 
Activate Bluetooth to 

enable “MyHobby” to set 
up a connection to the 

caravan 

 
 

OK 
INSIDE THE VEHICLE 12.5 °C OUTSIDE 

3 users 
Vehicle 

 

5 
LIGHT 

Ill. 10 
11 

Search 12 

1. Activate Bluetooth on the 
control panel 

 
Select “Bluetooth” from the menu 
on the control panel in the vehicle. 
Now activate Bluetooth. 

 
2. Search for Bluetooth devices 

 
Press the “Search” key at the 
bottom to set up a Bluetooth 
connection. 
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Ill. 11 
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Obrázek vlevo (Ill. 12) ilustruje úspěšné spojení prostřednictvím 
Bluetooth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ill. 12 
 
 
 

 
Ill. 13 

 
 

Pokud spojení prostřednictvím Bluetooth nelze navázat, zobrazí 
se na ovládacím panelu TFT tato ikona. 

 
Zkontrolujte nastavení funkce Bluetooth v mobilním zařízení. 

 
 
 

   
Ill. 14 

Battery Status 
BATTERY  OPERATION 

Water 
Tank 
TANK LEVEL 

INSIDE THE VEHICLE 12.5 °C OUTSIDE THE 
23,0°C Fockbek 

VEHICLE 
 
 
 
 
 
 

No Control 
VEHICLE  OFFLINE 

- 
LIGHTS ON 

Stav, kdy spojení s karavanem nelze navázat, je 
indikován speciálními projevy: Přehled je zobrazen 
částečně potemněný a je zobrazena zpráva „No 
control/vehicle offline“ (Bez spojení/karavan offline). 

 
To může být způsobeno těmito příčinami: 
- Přístupový kód nebyl zadán správně. Zadejte kód 

znovu. 
- Signál z připojovací skříňky je příliš slabý. Příčinou 

může příjem sítě související s umístěním. 
- Připojovací skříňka nebyla připojena pomocí 

napájecího USB kabelu. 

Máte-li jakékoli otázky nebo problémy, obraťte se na 
svého prodejce. 

Delete enabled pairing 

Bluetooth pairing already enabled. 
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Použití funkcí aplikace v karavanech 
Uživatelské rozhraní zobrazuje hodnoty, které lze načítat, 
a funkce, které lze z aplikace ovládat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ill. 15 
 

Stav baterie 
Stav baterie označuje 
-  zda je baterie aktuálně vybíjena nebo nabíjena, 
- zda je regulátor nabíjení připojen k 230V síťovému napájení, 
- kolik času je třeba k úplnému nabití baterie nebo jak dlouho 

je baterie schopna při aktuální spotřebě dodávat napájení. 
 

Navíc v případě, že je instalováno čidlo baterie, je zobrazena také 
aktuální intenzita proudu a dostupné napětí. 

 
 

Aktivujte volbu upozornění, při nízkém nabití baterie obdržíte 
upozorňující zprávu. 

 
 
 
 
 

Ill. 16 
 

Nádrž na vodu 
Zde se zobrazuje úroveň naplnění nádrže na čerstvou vodu. 

 
Kromě toho lze podle potřeby zapínat a vypínat ohřívač vody, 
podle toho kolik teplé vody je třeba dodávat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ill. 17 

Ovládací prvky na rozhraní aplikace se mohou lišit 
podle vybavení karavanu. Jednou ťukněte na 
požadovanou funkci, tím vstoupíte do dílčího menu 
funkce a získáte o této funkci podrobnější informace. 

r 
Water tank Tank 

level indicator 
Battery status: 

Charging  

no 
of lights on 

2 users 
Caravan online 

26,0°C 
outside 

 

32,5°C 
in the caravan 

  BATTERY OPERATION 

Send message when 
battery level low 

 Therme 

l 
Send message 
regarding tank 

level 
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Teplota uvnitř karavanu 
Podle toho, jak je karavan vybaven, slouží tato funkce k regulaci 
klimatizačního systému* a/nebo k regulaci systému podlahového 
vytápění*. 

 
Např. v případě, že není instalována žádná klimatizace, systém 
tuto skutečnost rozezná a bude uživatele příslušně informovat. 
(Obr. 19) 

V tomto menu můžete regulovat a řídit 
- topení, 
- klimatizační systém, 
- systém podlahového vytápění. 

 
Navíc lze naprogramovat také funkci upozornění, kdy vám systém 
pošle zprávu v případě nebezpečí mrazu. Budete tak moci zapnout 
topení tak, abyste v karavanu zamezili teplotám pod bodem 
mrazu. 

Ill. 18 
 

Ill. 19 

Počasí a lokace 
Venkovní teplota je detekována pomocí čidla. Předpověď počasí se 
zobrazuje na tři dny. 

 
Po zaparkování karavanu na místě aktivujte funkci „Notify 
location“ (Oznámit lokaci). 
 
Tím je systém informován o tom, že karavan nebude z tohoto místa 
přesouván. Pokud dojde ke změně polohy karavanu, bude po 
překročení poloměru o více než 1 km automaticky odeslána do 
vašeho mobilního zařízení zpráva. 

 
 

 

k 

Information 
If your camper has an 

air-conditioning system, please 
Cheb whether it is connected 

to the power supply. 

Jestliže jste funkci „Notify location“ (Oznámit lokaci) 
deaktivovali, bude použita poslední známá lokace. 
Předpověď počasí pak může být značně odlišná. 



87 

 

 

Ill. 20 
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Uživatelé 
V tomto menu se zobrazuje počet uživatelů, kteří jsou ke karavanu 
připojeni prostřednictvím internetu. Jestliže jste se přihlásili 
pomocí Bluetooth, bude zde tato skutečnost zobrazena. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ill. 21 

 
Osvětlení 
Menu osvětlení slouží k zapínání a vypínání jednotlivých světel 
nebo světel po skupinách (několik světel najednou). 

 
Chcete-li vytvořit skupinu světel, rozsviťte světla, která chcete do 
skupiny zahrnout, a uložte je jako „skupinu světel“ (Light Group). 

 
Posouvejte se dále dolů, tam naleznete hlavní vypínač, kterým lze 
zapnout a vypnout všechna světla. 

 
 

 

 
 
 
 

Ill. 22 

Aplikaci není možné použít ke ztlumení osvětlení. 

   Kitchen 
 

    Outside 
light Ceiling light 

 
 
 
Wall light Bathroom 

light 2 
Ambiente 1 

Ambiente 2 Ambiente 3 Bathroom 
light 1 

  Bed 
left right 

Light Groups 

    Bed       Add. 
lighting 

Linked 
 

 LINKED ACCOUNTS  
 can access the vehicle  



89 

 

 

 
Aplikace MyHobby je k dispozici v těchto zemích: 
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Možné chyby 

 
Možné chyby Navrhované řešení Další 

Aplikaci nelze v obchodě 
s aplikacemi nalézt. 

Zkontrolujte nastavení na 
zařízení; napište MyHobby jako 
jedno slovo, nikoli dvě. 

Zkontrolujte nastavení aplikace 
v příslušné zemi. 

Připojovací skříňka Hobby 
Connect Box nebyla rozpoznána. 

Zkontrolujte, zda je zařízení 
zapojeno do napájení. 

V horním levém rohu musí blikat 
červená a zelená kontrolka LED. 

Připojovací skříňka je zapojena 
do napájení, ale není 
rozpoznána. 

Zkontrolujte datový kabel na 
skříňce. Restartujte systém tak, 
že ho na 10 sekund odpojíte od 
přívodu napájení a poté znovu 
zapojíte. 

Obraťte se na prodejce. 

Proběhlo přihlášení do aplikace, 
ale skříňka je v režimu offline. 

Nechte u svého prodejce 
zkontrolovat GSM a příjem 
GSM. 

V případě potřeby změňte lokaci  
a zkuste znovu. 

Není rozpoznán pouze 
klimatizační systém. 

Jeďte ke svému prodejci 
a nechte zkontrolovat software 
panelu. 

Prodejce může software panelu 
aktualizovat. 

Bylo přerušeno spojení. Vypojte na 10 sekund napájecí 
kabel ze skříňky a poté 
restartujte. 

Pokud spojení stále není 
navázáno: nechte u prodejce 
zkontrolovat data. 

Aplikace je připojena, ale prvky 
výbavy karavanu nereagují na 
přepínání. 

Zkontrolujte, zda je na ovládacím 
panelu TFT zobrazena ikona 
HobbyConnect. V případě režimu 
demo opusťte demonstrační 
režim. 

Jestliže není vidět žádná ikona, 
zkontrolujte přívod napájení. 
Podle potřeby na krátkou dobu 
odpojte. 

Kód Hobby není funkční. Zadejte znovu. Dávejte pozor, 
abyste zadávali správnou velikost 
písmen (malé písmeno, resp. 
velké písmeno) 

Pokud selže několik pokusů 
o zadání kódu, obraťte se na 
svého prodejce. 

Připojení Bluetooth se nezdařilo. Zkontrolujte v nastavení svého 
mobilního telefonu, zda je 
aktivovaná funkce Bluetooth. 

Vzdálenost od vozidla je příliš 
velká, nutná kontrola 
prodejcem. 
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6 

 
Všeobecné informace o displeji TFT 

Uložení času a data je zajištěno pomocí knoflíkové baterie 3 V, 210 
mAh, typ CR2032. V případě, že je zobrazován nesprávný čas nebo 
se hodiny zastaví, je nutné tuto baterii vyměnit. Baterie je 
instalovaná na zadní straně desky plošných spojů displeje TFT. Aby 
bylo možné baterii vyměnit, je nutné displej TFT vyjmout z čelní 
strany nábytku. To provedete vyjmutím pochromovaného rámečku 
z držáku. Pak uvidíte šrouby, kterými je plastová část připevněna 
k nábytku. Povolením těchto šroubů odmontujte displej. 

 
 
 
 

Deska plošných spojů displeje TFT (zadní 
strana) 

 
 
 
 
 

Dálkový ovladač* 
• Vysílač do ruky slouží k přepínání šesti funkci na ovládacím 

panelu pomocí dálkového ovládání. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Dálkový ovladač ovládacího panelu 

levá postel  

nástěnné světlo 

3 hlavní vypínač 

4 pravá postel 

 stropní světlo 

  osvětlení předstanu 

Při výměně baterie dávejte pozor, aby póly plus 
a minus baterie byly správně orientovány. Nesprávná 
polarita může způsobit závadu displeje. 

1 

1 

2 

1 4 

2 5 

3 6 
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Dálkové ovládaní světel postele 

• Krátkým stisknutím tlačítka zapínáte a vypínáte 
- stropní světlo „1“ 

(u modelu ONTOUR/De Luxe = stropní světlo nad postelí) 
(u ostatních = nepřímé osvětlení interiéru) 

 

Dálkové ovládaní 
světel, postele 

- světlo levé postele „2“ 
- světlo pravé postele „3“ 
  

 

Delším stisknutím tlačítka můžete regulovat jas světel na 
požadovanou úroveň. Nastavený jas bude uložen, při dalším 
zapnutí světel bude obnoveno i původní nastavení jasu. 

 
Dálkové ovládaní osvětlení v umývárně  

• Krátkým stisknutím tlačítka zapínáte a vypínáte 
- osvětlení ve sprše „4“ 
- světlo nad skříňkou s umyvadlem „5“ 

 

 
Dálkové ovládaní osvětlení, umývárna  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vypínač pro děti 

 
 
 
 
 
 

 

Vypínač pro děti 
Všechny karavany jsou vybaveny speciálním vypínačem ve 
vstupním prostoru, který je umístěn v takové výšce, aby na něj 
dosáhly děti. 

 
• Tímto vypínačem mohou děti zapínat a vypínat hlavní osvětlení. 

1 

2 3 

4 5 

Jestliže je karavan vybaven volitelným přídavným 
ohřívačem na ohřev teplé vody, je konvektor s 
ventilátorem u modelů s koupelnou na straně 
aktivován stisknutím tlačítka „4“. 

U některých modelů je na dálkovém ovladači 
koupelně přiřazeno pouze jedno tlačítko, ostatní 
tlačítka nemají žádnou funkci. 
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7.4 Přívod elektrického napájení 
 
 

 
Venkovní zásuvka CEE 

 
Elektřinu pro karavan je možné získávat pomocí následujících 
připojení: 

 
- připojení k 230V síťovému napájení o frekvenci 50 Hz, 
- z tažného vozidla, je-li karavan připojen pomocí 13kolíkové 

zástrčky (omezené funkce), 
- ze zabudované baterie*. K dispozici jsou všechna zařízení 

využívající 12V napájení (osvětlení, rozvod vody atd.) 
 

 
Napájení připojením k síťovému napájení 

Elektrické napájení je do karavanu přiváděno prostřednictvím 
připojovací zástrčky CEE 230 V, která se připojuje do zásuvky na 
boční stěně karavanu. 

 
 
 

Připojení elektrického napájení 
• Vysuňte 13kolíkovou zástrčku, která je připojena do tažného 

vozidla. 
• Vypněte automatický jistič , to provedete tak, že kolébkový 

přepínač  stlačíte dolů. 
• Uchopte krycí klapku CEE  za spodní část a odklopte ji 

nahoru. 
• Zcela odviňte připojovací kabel. 
• Otevřete víko připojovací zástrčky CEE, to provedete tak, že ho 

zvednete nahoru v úhlu 90°. 
• Zasuňte zástrčku  tak, aby zapadla do pozice. 
• Opět zapněte automatický jistič . 

Předtím než budete připojovat 230V napájení ze sítě, 
vždy nejdříve odpojte přívěs od tažného vozidla. 

 
 

Připojená zástrčka přívodního 230V napájení 

Odpojení přívodu elektrického napájení 
• Vypněte automatický jistič , to provedete tak, že kolébkový 

přepínač  stlačíte dolů. 
  

• Vypojte připojovací zástrčku CEE . 

• Sklopte krycí klapku  dolů tak, aby zapadla do pozice. 

 
 
 
 

Automatický jistič s přepínačem FI („rychlé 
přerušení“) 

Smí být používány výhradně pouze zástrčky a 
kabely, které vyhovují normám CEE. 

4 

3 

1 

2 
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Ochrana 230V systému 
230V systém je chráněn automatickým dvoupólovým 13A jističem 
, který je umístěn v šatní skříňce (u modelů 460 DL a 470 UL 
ONTOUR je umístěn v oddílu sezení). (Výjimkou jsou speciální 
instalace jako přídavné topení, teplovodní vytápění atd. V 
takových případech je instalován přídavný dvoupólový 16A jistič). 
Jestliže jsou v karavanu instalovány dva automatické jističe, musí 
být zapnuty oba dva. 

 
 

Pravidla pro připojení síťového napájení 
• Pro připojení karavanu k externímu 230V síťovému napájení 

používejte pouze kabel 3 x 2,5 mm² s maximální délkou 25 m, 
připojovací zástrčkou CEE a konektorem. 

 
 

 
• Připojení 230V síťového napájení v karavanu je konstruováno 

pro celkový příkon 2300 W. Jsou-li připojena další zařízení 
vyžadující elektrické napájení, např. ohřívač vody, musíte 
zajistit, aby tato hodnota nebyla překročena. Přitom je třeba 
vzít v úvahu další používaná elektrická zařízení, jako je 
lednička, ohřívač vody atd. 

 
 

Proudový chránič 
Standardní verze přívěsu je vybavena proudovým chráničem, který 
elektrický v případě zbytkového proudu obvod přeruší. Pokud 
dojde k výpadku napájení, jistič poruchového proudu (spínač 
„rychlého přerušení“' = FI) přeruší celý elektrický okruh 230 V. 

 

 

 
Přepínač rychlého přerušení FI 
 a testovací tlačítko  

Po uvedení elektrického systému do provozu je nutné funkci 
proudového chrániče zkontrolovat. Po přivedení napětí na přepínač 
 nacházející se v zapnutém stavu (nastaven do pozice I-ON) musí 
při stisknutí testovacího tlačítka  dojít k vypnutí přepínače. 
Kolébkový přepínač  (str. 91) přeskočí dolů. Po úspěšném 
provedení kontroly musí být přepínač znovu přepnut nahoru do 
nastavení „On“(zapnuto). 

Jestliže napájení přivádíte pomoci kabelového 
bubnu, musí být kabel z bubnu úplně odvinutý. Jinak 
by mohlo indukcí docházet k zahřívání kabelu, což by 
mohlo způsobit spálení (za předpokladu, že není 
použita ochrana proti přehřátí). 

U proudového chrániče nesmí být prováděny žádné 
opravy. 
 Proudový chránič nezaručuje žádnou ochranu před 
nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Nechrání 
před nehodami způsobenými elektrickým proudem. 

Doba sepnutí proudového chrániče (RCD) při 
zbytkovém proudu 30 mA je kratší než 0,1 sekundy. 

2 

1 
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Tuto kontrolu je nutné provádět nejméně jednou za měsíc, tak 
bude zajištěna bezchybná funkce proudového chrániče v případě 
proudové závady. 

 

 

Pokud dojde k vypnutí automatického jističe z jiného důvodu než 
z důvodu tetování pomocí testovacího tlačítka, musíte před 
zapnutím jističe chvilku počkat. 
- Jestliže po zapnutí zůstane automatický jistič zapnutý, 

jednalo se pouze o přetížení. 
- Jestliže po zapnutí dojde opět k vypnutí automatického 

jističe, jedná se buď o zkrat, nebo o závadu uzemnění. 
 

U zařízení, která svým provozem způsobí vypadnutí jističe, se 
vyskytuje závada. Tato zařízení musí být zkontrolována a podle 
potřeby opravena odborným technikem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13kolíková zástrčka 

 
 

 

Provoz na napájení z tažného vozidla 

Během jízdy jsou zařízení na 12V napájení převedena na napájení 
z baterie tažného vozidla (pokud je tažné vozidlo vybaveno 
kontaktem 9 na 13kolíkové zásuvce). 
Na delších zastávkách a přerušeních jízdy (když je přívěs zavěšen 
za vozidlo) slouží k vypnutí 12V provozu hlavní vypínač na 
ovládacím panelu, aby nebyla vybíjena baterie vozidla. 
Při provozu na 12 voltů pracuje lednička pouze v případě, že je 
v chodu motor tažného vozidla. Kontakty 10 a 11 u 13kolíkového 
zásuvkového systému. 

 

  
 

Před připojením karavanu k nízkonapěťovému 
napájení vždy nejdříve vypněte elektrické spojení 
tažného vozidla a karavanu. 

Pokud dojde k vypnutí přepínače FI (a to i v případě 
testování funkce proudového chrániče), jsou 
vymazána všechna uživatelská nastavení a je 
uplatněno výchozí nastavení výrobce. 

Soustavné opakované zapínání nijak nepomůže 
a ničemu neprospívá. K vypnutí automatického jističe 
dojde, i když kolébkový přepínač držíte pevně 
v pozici. 

V případě provozu prostřednictvím tažného vozidla 
mohou být v karavanu prostřednictvím ovládacího 
panelu zapnuta nejvýše 2 elektrická zařízení současně 
(výjimka: pokud je instalován balíček pro soběstačný 
provoz). 
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Piny na 13kolíkové zástrčce 
(systém „Jäger“) 

 
Přiřazení pinů na 13kolíkové zástrčce (zásuvka 
„Jäger“) 

 

PIN Barva 
vodiče 

Průřez Elektrické zařízení 

1 žlutá 1,5 levý blinkr 

2 modrá 1,5 koncové mlhové světlo 

3 bílá 2,5 kostra (1-8) 

4 zelená 1,5 pravý blinkr 

5 hnědá 1,5 pravé světlo 

6 červená 1,5 brzdové světlo 

7 černá 1,5 levé světlo 

8 oranžová 1,5 zpětný světlomet 

9 modrá 2,5 stálé plus 

10 modrá/bílá 2,5 'Plus' zapalování 

11 bílá/červená 2,5 kostra (10) 

12 fialová 1,5 Deska SPZ karavanu 

13 bílá/modrá 2,5 kostra (9) 

 

Provoz na baterii* 
(balíček pro soběstačný provoz) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabíječka baterie  v šatní skříni 

1 

• Do těchto míst mohou být instalovány pouze 
akumulátory s vázaným elektrolytem (gelové 
baterie nebo baterie AGM), specifikované 
výrobcem. 

• Instalovaná baterie nesmí být otevřená. 
• Při výměně baterie používejte pouze baterie 

stejné značky a se stejnou kapacitou. 
(Nastavení typu baterie na ovládacím panelu: 
viz strana 68) 

• Před odpojováním nebo zapojováním baterie 
odpojte připojení k tažnému vozidlu a vypněte 
přívod 230V napájení, 12V napájení a všechna 
elektrická zařízení. 

• Před výměnou shořelé pojistky musíte nejdříve 
deenergizovat regulátor nabíjení. 

• Před výměnou spálené pojistky musíte nejdříve 
odstranit závadu, kvůli které ke spálení pojistky 
došlo. 

• Pojistky mohou být nahrazeny pouze pojistkami se 
stejnými parametry ochrany. 

• Nedostatečné větrání regulátoru nabíjení má za 
následek snížení nabíjecího proudu. 

• Během činnosti se povrch regulátoru nabíjení může 
zahřívat. 
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Baterie 

 
 
 
 
 

Inteligentní čidlo baterie (IBS) 

Provoz a nabíjení baterie* 
Pokud karavan není připojen k 230V síťovému napájení, bude 
baterie dodávat do elektrického systému napětí 12 V ss (v tomto 
provozním režimu nejsou 230V zásuvky zapojeny). 
Vzhledem k tomu, že baterie má pouze omezenou kapacitu, 
neměla by být elektrická zařízení provozována na toto napájení 
delší dobu bez nabití baterie nebo připojení karavanu k 230V 
síťovému napájení. Některá elektrická zařízení v pohotovostním 
režimu využívají proud z baterie stále. Tím dochází k vybíjení 
baterie. Baterie je nabíjena pomocí regulátoru nabíjení ze dvou 
možných zdrojů: 
- z 230V síťového napájení 
- z generátoru osobního vozu při připojení karavanu k vozu pomocí 
13kolíkové zástrčky za podmínky, že je zapnuté zapalování vozu. 

Do připojené baterie je dodáván proud ze zdroje s nejvyšším 
vstupním napětím. 
  

 
Čidlo baterie 
Inteligentní čidlo baterie (IBS) je připojeno na svorku baterie. Čidlo 
vysoce přesným způsobem monitoruje skutečné hodnoty proudu a 
napětí. Informace o kalibraci čidla naleznete v kapitole 7.3. 

 
Podle skutečné spotřeby je možné přesně určit provozní dobu 
baterie. Čidlo IBS zajišťuje, že baterie bude nabíjena ve správný 
čas a napomáhá aktivnímu řízení spotřeby energie tím, že 
umožňuje koordinaci požadavků různých elektrických zařízení na 
příkon s nabíjením baterie. 

 
Na ovládacím panelu TFT se zobrazují také informace o stavu nabití 
baterie, jejím stáří a čase zbývajícím do vybití baterie. Nabíjení je 
zajišťováno „inteligentní“ nabíječkou probíhá nenásilně v souladu 
s principem ustáleného stavu. 

Stiskací tlačítko 
Stiskací tlačítko  se nachází přímo na schránce na baterii. Toto 
tlačítko slouží k odpojení baterie od 12V elektrické soustavy. 
Současně slouží také jako 30A automatický jistič. 

 

 
 
 
 

Stiskací tlačítko 

Jestliže karavan nebude delší dobu používán, odpojte baterii od 
elektrické soustavy, tím zamezíte nadměrnému vybití baterie. 

 
 

 
Schránka na baterii 

1 

• Pomocnou baterii nabíjejte před každou cestou, 
bezprostředně po cestě a před dočasným 
odstavením karavanu z provozu, vždy nejméně 10 
hodin: 

- Před každou cestou zkontrolujte, zda je baterie 
nabitá (viz strana 71). Je-li třeba, připojte síťové 
napájení a zapnutím hlavního vypínače spusťte 
nabíjení baterie. 

- Baterie je nabíjena pouze při minimálním napětí 
baterie 8 V. 

- Během cesty využívejte všechny příležitosti 
k nabíjení baterie. 

- Vždy, když je přívěs používán, nechávejte hlavní 
vypínač zapnutý, aby baterie byla pravidelně 
dobíjena. 
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7.5 Elektrická soustava 
 

 
Venkovní zásuvka CEE  

 
 

Jakmile je připojeno síťové napájení, přepne elektrická soustava z 
provozu na baterii na provoz na síťové napájení. Elektrická 
napájecí jednotka používá k transformaci napětí externího 
síťového napájení pro zařízení na 12V napájení elektrický měnič. 
Všechna světla v karavanu používají 12V napájení. Pouze velké 
elektrické spotřebiče, jako je ohřívač vody, podlahové vytápění*, 
klimatizace* atd. používají napájecí napětí 230 V. 

Přiřazení pojistek 

Pojistky pro jednotlivé vnitřní elektrické okruhy jsou umístěny 
v modulu ovládání osvětlení. Jejich přiřazení je následující (zleva 
doprava): 

 
 

Elektrický okruh   1   (7,5 A): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přiřazení pojistek 

světla u dětských postelí, světlo šatní skříně (pouze model WLU), 
osvětlení předstanu, nástěnná světla, stropní světlo, světla 
u postelí 

Elektrický okruh  (15 A): 
světla u dětských postelí 

Elektrický okruh  (7,5 A): 
světlo šatní skříně, světla postele vlevo (pouze model WLU), 

ambientní 2, kuchyně, sprcha 

Elektrický okruh  (7,5 A): 
ventilátor, skříňka s umyvadlem, ambientní 3, ambientní 1 

Elektrický okruh  (7,5 A): 
rozvod vody, Porta Potti, osvětlení ledničky 

 

  
 

Nabíjecí zásuvka USB* (závisí na modelu) 
Nabíjecí zásuvka USB  je vhodná pouze k nabíjení USB 
kompatibilních zařízení. 

 
5V USB připojení je napájeno z 12V elektrické soustavy.

Připojení USB  96 

• Nezapomeňte aktivovat stiskací tlačítko na 
schránce na baterii. 

• Pokud karavan není delší dobu používán, je třeba 
baterii po jejím optimálním nabití odpojit 
stlačením stiskacího knoflíku na 12V elektrické 
soustavě. 

• Při chvilkovém použití a při nízkých teplotách 
ztrácí baterie kapacitu. 

- Jestliže stárnutím podklesne kapacita baterie na 
hodnotu menší než 50 % její jmenovité kapacity, 
bude vydáno výstražné upozornění. 

- Čidlo baterie je chráněno 10A pojistkou. 

Vadné pojistky vyměňujte pouze v případě, že znáte 
příčinu spálení pojistky a tuto závadu jste odstranili. 

1 

1 2 3 4 5 

U některých modelů se toto přiřazení může mírně 
lišit. 
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7.6 Schéma kontaktů systému ovládání osvětlení 
 

Mějte na 
paměti: 
Rozsah 
proudů 230 V 

Ohřívač 
vody / 
Bojler 

35 

 
S40 10/11 
z plus 
svorky 
okruhu 
zapalování
 
- 

S39 k regulátoru 
nabíjení 

 

40 39  38 
+ - + - + - 

 

S38 k regulátoru 
nabíjení, vstup 1 
nabíjecí proud (pouze 
soběstačnost / 12V) 

 

9 a 13 z osobního 
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připojení k 
regulátoru 
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vytápění 
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Některé okruhy jsou navíc chráněny  
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Varování! 
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pojistkou EL 628, včetně obou koncovek 
WAGO (kat. č. zboží 6300810017). 

Systémy jsou k dispozici: 
De Luxe / ONTOUR (prostřední klávesa postele zapíná a 
vypíná stropní světlo). Všechny ostatní barvy (prostřední 
klávesa postele zapíná a vypíná ambientní osvětlení). 
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U některých modelů se přiřazení kontaktů může 
mírně lišit. 
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7.7 Přípojky pro televizi 
 

 
Přípojky pro televizi 

 
 

Jednotka pro televizi 
Prostor pro instalaci televize s plochou obrazovkou se u různých 
modelů liší. 

 
Potřebné přípojky se nacházejí v pravé části tohoto prostoru, 
mohou být umístěny také v šatní skříni. 

 
Přípojka pro satelitní anténu (E3) se nachází pod podlahovou deskou 
šatní skříně. 

 
Napájecí kabel (E3) byl do ovládacího panelu již zapojen výrobcem. 

 
Barvy vodičů: 
bílá = kostra 
černá = stálé plus 
hnědá = signál D+ 

 
 

Venkovní zásuvka v předstanu, včetně přípojky pro 
satelit/televizi  
Karavan je vybaven také kombinovanou venkovní zásuvkou 
a koncovkami pro anténu v předstanu (volitelné přídavné 
příslušenství pro modely De Luxe (Edition) a ONTOUR). 

 

 
 
 

Venkovní zásuvka a přípojka pro anténu 
v předstanu 

Tuto zásuvku s přípojkou pro anténu je možné použít např. pro 
instalaci televize v předstanu. Podle zapojení může být 
integrovaná přípojka pro anténu použita jako vstupní nebo jako 
výstupní zásuvka. Další informace získáte u prodejce Hobby. 
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7.8 Zvláštní světla 
 

Vypínače zde popisovaných světel jsou umístěny přímo na 
samotných svítidlech, tato světla nelze ovládat prostřednictvím 
ovládacího panelu. 

 
 

Dotykové bodové svítidlo (podle modelu) 
 

Dotyková bodová svítidla se zapínají a vypínají dotykem na tlačítko 
 . U svítidla lze regulovat intenzitu světla. 

 
 
 
 
 

Dotykové bodové svítidlo 

 
Rohové světlo ONTOUR (podle modelu) 
Některé modely jsou vybaveny svítidly umístěnými v rohu. Tato 
světla lze zapínat a vypínat pouze zvláštním vypínačem  
umístěným přímo na svítidle. 

 
 
 
 
 
 
 

Rohové světlo 
 

Osvětlení šatní skříně 

Osvětlení šatní skříně  se zapíná a vypíná otevřením, resp. 
zavřením dveří skříně (prostřednictvím integrovaného detektoru 
pohybu - osvětlení nelze zapnout z ovládacího panelu). Osvětlení 
LED je provozováno na baterii. Před použitím stáhněte fólii, která 
zamezuje kontaktu baterie. 
Vlastní svítidlo lze z držáku vyjmout a použít jako svítilnu. 

 
Osvětlení šatní skříně 

 
 

 
Světlo u dětské postele  

 
Světlo u dětské postele  

Světlo u dětské postele se zapíná a vypíná otočením nosu 
medvěda. 

 
Toto světlo je možné ztlumit a nastavit jako noční osvětlení 
(„modré uši“ - nelze zapnout z ovládacího panelu). Noční osvětlení 
se zapíná a vypíná zvlášť vypínačem pod světlem u dětské postele. 

3 

1 

2 
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8.1 Všeobecné informace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 Rozvod vody 
 

 
Ponorné čerpadlo 

Princip rozvodu vody 
 

Čerstvá voda je do kuchyně, sprchy* a toalety dodávána pomocí 
ponorného čerpadla pracujícího na elektřinu: 
- prostřednictvím 12voltového napájení z baterie automobilu, 

je-li karavan připojen k tažnému vozidlu pomocí zástrčky, 
- prostřednictvím měniče, je-li karavan připojen k napájení 

ze sítě 230 V. 
- v soběstačném režimu* z instalované baterie. 

 
 
 

Pravidla pro používání ponorného čerpadla 
• Ponorné čerpadlo je vhodné pouze k čerpání vody. 
• Čerpadlo po krátkou dobu toleruje teploty až do 60 °C. 
• Zamezte chodu čerpadla na sucho. 
• Chraňte čerpadlo před mrazem. 
• Těžké nárazy nebo údery a velmi znečištěná voda mohou 

čerpadlo zničit. 
 

  

Ponorné čerpadla nepotřebuje žádnou údržbu. 

Čerpadlo se zapíná automaticky při otevření 
vodovodních kohoutků. 

Doporučujeme vám před použitím vody, kterou jste 
ponechali v nádrži, vodu zkontrolovat. To je před 
dalším použitím vody klíčové. 

• Na pití a manipulaci s potravinami by vždy měla 
být používána pitná voda. Totéž platí pro mytí 
rukou a mytí a čištění předmětů, které přicházejí 
do styku s potravinami. 

• Abyste zajistili potřebnou kvalitu vody, je třeba 
vodu odebírat přímo z veřejných rozvodů pitné 
vody. Informace o kvalitě vody v místě si zjistěte 
předem. 

• Za žádných okolností by k plnění nádrže neměly 
být použity předměty nevhodné pro manipulaci 
s pitnou vodou, jako jsou zahradní hadice, konve 
na zalévání a podobné. 

• Pokud karavan nebude delší dobu používán, musí 
být celý systém rozvodu vody úplně vyprázdněn. 

• Po delším ponechání vody ve stojatém stavu musí 
být před dalším použitím celý systém rozvodu vody 
důkladně propláchnut. Pokud zjistíte, že je systém 
kontaminován, je třeba materiál systému 
dezinfikovat pomocí vhodného schváleného 
čisticího prostředku. 
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Vodní čerpadlo s vypínačem (podle trhu v jednotlivých 
zemích) 

Pokud je ponorné čerpadlo vybaveno zvláštním vypínačem 
„zapnout/vypnout“ , je možné čerpadlo zapínat a vypínat 
manuálně. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vypínač vodního čerpadla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nádrž na čerstvou vodu 
 

Přepadová trubka na nádrži čerstvé 
vody 

 

Hrdlo pro plnění nádrže na čerstvou 
vodu 

 

Nádrž na čerstvou vodu 

Nádrž na vodu  má objem 25 nebo 50 l (podle modelu nebo 
volitelného přídavného příslušenství). Je umístěna buď pod 
postelí, nebo pod sezením. 
  

 
K plnění nádrže čerstvou vodou slouží plnicí hrdlo , které se 
nachází na boční stěně nádrže. 

 
Hrdlo pro plnění nádrže je opatřeno modrým uzávěrem a obrázkem 
vodovodního kohoutku umístěným v horní části rámu. Šroubovací 
víčko se otevírá a zavírá klíčem do zámků venkovních dvířek a dveří 
konstrukce. 

 
Otevření 
• Klíčem otevřete zámek. 
• Silou otočte modrým víčkem proti směru hodinových ručiček 

a víčko odstraňte. 
 

Zavření 
• Nasaďte modré víčko zpět a otáčením ve směru hodinových 

ručiček zavřete. 
• Zámek zajistěte klíčem. 

 
 

Pokud do nádrže nalijete příliš velké množství vody, vyteče 
nadbytečné množství přepadem  pod karavan. 

Vodu z nádrže vypustíte vytažením přepadové trubky . 

Vodu v nádrži je třeba pravidelně vyměňovat (viz kapitola 12). 
 

 

  

Pravidelně kontrolujte červená servisní víka ; při 
častém plnění nádrže na čerstvou vodu může dojít 
k jejich povolení. 

3 

3 

4 

1 

2 

1 
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Uzávěr nádrže 

Plnění vodovodního systému karavanu 
• Umístěte karavan do vodorovné polohy. 
• Zavřete všechny vodovodní kohoutky. 
• Zapněte hlavní vypínač na ovládacím panelu. 
• Zavřete výstupní ventily na ohřívači vody (nebo na 

bojleru*/kombinovaném systému vytápění Combi). 
• Odemkněte víčko  a otáčením proti směru hodinových 

ručiček ho vyšroubujte. 
• Hrdlem pro plnění nádrže naplňte nádrž čerstvou vodou. 
• Otočte všechny vodovodní kohoutky do polohy „teplá voda“ 

a otevřete je. Dojde k zapnutí vodního čerpadla. 
• Vodovodní kohoutky nechte otevřené, dokud nezačne vytékat 

voda bez bublinek. To je jediný způsob, jak zajistit, aby byl 
vodou naplněn také ohřívač vody / bojler (vybavení v závislosti 
na modelu / volitelné přídavné vybavení). 

• Otočte všechny vodovodní kohoutky do polohy „studená voda“ 
a nechte je otevřené. Budou naplněny trubky vedení studené 
vody. 

• Vodovodní kohoutky nechte otevřené, dokud nezačne vytékat 
voda bez bublinek. 

• Zavřete všechny vodovodní kohoutky. 
• Zavřete hrdlo pro plnění nádrže. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ohřívač vody 

 
 

 

Odběr vody 
• Voda bude namíchána na požadovanou teplotu podle polohy 

jednotky pro předmíchání vody. 

 
Dodávka teplé vody (podle modelu) 
• Ohřívač teplé vody se zapíná pomocí ovládacího panelu. 

Teplota vody je regulována termostatem na 230V napájení 
ze sítě na hodnotu 65 °C. 

• Ohřívač vody pojme přibližně 5 litrů. 
• Pokud zapnete topení, bude voda v ohřívači ohřívána také 

cirkulací vzduchu topení; v soběstačném režimu je voda 
ohřívána výhradně tímto způsobem. 

 
 

Pravidla pro používání ohřívače vody 
• Vždy, když karavan není používán, vypněte ohřívač vody 

z ovládacího panelu.   

• Hrozí-li riziko mrazu, ohřívač vyprázdněte. Zmrzlá voda může 
zapříčinit spálení ohřívače! 

• Jestliže je čerpadlo připojeno k centrálnímu přívodu vody nebo 
při použití silnějších čerpadel musí být použit prvek pro snížení 
tlaku. Tlak v ohřívači vody nesmí překročit 1,2 baru. Kromě 
toho musí být v kohoutku na studenou vodu použit pojistný 
ventil nebo přetokový ventil. 

Ke kontrole množství vody v zásobní nádrži využijte 
ovládací panel. 
  

Do vodovodního systému nikdy nezavádějte žádné 
přípravky proti zmrznutí vody ani žádné jiné 
chemikálie.  Mohou být jedovaté! 
Při používání karavanu v zimním období zajistěte, 
aby byla nádrž na vodu dostatečně zahřívána. 

5 
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Schéma rozvodu teplé vody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstupní ventily ohřívače vody 

 
Vypuštění systému rozvodu vody karavanu 
• Pomocí ovládacího panelu vypněte přívod napájení vodního 

čerpadla . To provedete stisknutím hlavního vypínače na 
delší dobu (3 až 4 sekundy). 

• Všechny vodovodní kohoutky  otevřete ve středové poloze. 
• Nastavitelnou sprchovou hlavici ve sprše zavěste (podle  

modelu). 
• Otevřete výstupní ventily  na ohřívači vody (ohřívač vody 

je umístěn vedle širšího lůžka/sezení). 
• Odšroubujte víčko na portu pro čištění nádrže na čerstvou 

vodu  (strana 101). 
• Vysuňte přepadovou trubku  (p. 101) nádrže na čerstvou 

vodu. 
• Odstraňte víko nádrže na čerstvou vodu. Vyjměte vodní 

čerpadlo a držte ho nahoře, dokud se vodovodní trubky zcela 
nevyprázdní. 

• Zkontrolujte, zda jsou nádrž, ohřívač vody, uzavírací 
kohouty a trubky úplně vyprázdněny. Je-li to nutné, 
vyfoukněte veškerou vodu zbývající v trubkách stlačeným 
vzduchem (maximálně 0,5 baru). Namažte přepad, viz 
kapitola 12 Péče. 

• Zasaďte přepadovou trubku a vodní čerpadlo zpět 
do nádrže na čerstvou vodu a uzavřete všechny výstupy. 

• Uzavírací kohouty  a výstupní ventily  nechte otevřené. 
• Vyčistěte nádrže a důkladně je vypláchněte. 
• Celý systém rozvodu vody nechte co možná nejdéle schnout. 
• Nezapomeňte vyprázdnit také toaletu. 

 

  
 

Ohřívač nikdy nezapínejte prázdný. 

Jestliže karavan nebude používán a hrozí riziko teplot 
pod bodem mrazu, určitě musíte vypustit celý 
vodovodní systém v karavanu. Kohoutky nechte 
otevřené ve středové poloze. 

Všechny odtokové ventily nechte otevřené. 

Mějte na paměti také informace uvedené 
v dodávaných samostatných pokynech k provozu od 
výrobce ohřívače. 

Jestliže je přívěs vybaven bojlerem*, kombinovaným 
systémem vytápění Combi (podle modelu) nebo 
teplovodním vytápěcím systémem Alde*, dodržujte 
pokyny uvedené v kapitole 10. 

Nádrž na odpadní vodu vyprazdňujte pouze na 
k tomu určených místech likvidace, nikdy její obsah 
nevylévejte volně do prostředí! Místa pro likvidaci 
odpadní vody naleznete zpravidla na dálničních 
servisních zastávkách, v kempech a na čerpacích 
stanicích. 

8 

7 
 
 

6 
 
 

8 
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Ventil ochrany před zamrznutím Frost 
Control 

 
Umístění ventilu pro ochranu před zamrznutím Frost Control 
(pouze u modelu se systémem vytápění Combi) 

Ventil Frost Control je vždy umístěn přímo na horkovzdušném 
ohřívači v části sezení. 

 

 
 
 

Výstupní ventil systému Alde 

 

  
 
 

Výstupní ventil systému Alde 
 

Nádrž na odpadní vodu Páka 

 

 
Nádrž na odpadní vodu na kolečkách 

Pojízdnou nádrž na odpadní vodu  lze, když karavan stojí, 
zasunout pod karavan. Nádobu na odpadní vodu umístěte tak, 
aby odpadní voda z výpusti odpadní vody byla shromažďována 
v nádrži na odpadní vodu. Nádrž je schopna pojmout 24 litrů 
odpadní vody. Lze ji přepravovat pomocí koleček, je opatřena 
vysouvací transportní rukojetí , tyto prvky usnadňují přemístění 
nádrže do místa pro vyprázdnění nádrže a likvidaci odpadní vody. 

 
Nádrž na odpadní vodu ve schránce na 
plynovou láhev 

Během jízdy je nádrž na odpadní vodu z důvodu úspory prostoru 
uložena ve schránce na plynovou láhev. 
Výjimka: 
V modelu Landhaus je nádrž na odpadní vodu uložena pod 
dvojpostelí (je přístupná pomocí servisních dvířek). 

 
 

Je-li instalováno teplovodní vytápění Alde, protéká 
voda výstupním ventilem  instalovaným na ohřívači 
místo klasickým ohřívačem vody (viz také část 
10.2.5). 

Při teplotách nižších než přibližně 3 °C dojde 
automaticky k otevření neelektrického pojistného 
nebo odtokového ventilu a obsah bojleru je vypuštěn 
odtokovou tryskou. 

 
K naplnění nádrže bojleru vodu dojde i v případě, že 
je rozvod studené vody provozován bez bojleru. Aby 
nemohlo dojít k poškození bojleru v důsledku mrazu, 
musí být bojler vždy odtokovým ventilem vypuštěn, 
a to i v případě, že není používán. 

2 

Před zahájením cesty nádrž na odpadní vodu 
vyprázdněte a ve schránce na plynovou láhev ji 
zajistěte páskem. 

Jestliže hrozí riziko mrazu, nádrž na odpadní vodu 
vyprázdněte. 

Do odpadu dřezu nikdy nelijte vroucí vodu. Mohla by 
způsobit deformace a netěsnosti v rozvodu vody. 

1 

3 
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Dřez 

 
Dřez v kuchyňském koutku 

 
V případě potřeby je možné sítko odpadu  odstranit. To 
provedete vyšroubováním šroubu . 
Po výměně nebo vrácení sítka  při utahování šroubu 
upevňujícího sítko dodržujte maximální utahovací moment 
šroubu. 

 
 
 

 

 
Sítko 

 
 
 

Městský rozvod vody* 

Využitím městského vodovodního rozvodu můžete karavan napojit 
na stálý přívod vody. 
• Připojte hadici na vodu (dodržujte předpisy týkající se pitné 

vody) pomocí spojky Gardena k přívodu z městského vodovodního 
rozvodu . Nádrž na čerstvou vodu se naplní vodou. Úroveň 
naplnění nádrže je měřena sondou, která také reguluje přívod 
vody. 

• Rozpojením spojky Gardena karavan od stálého vodovodního 
systému odpojíte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spojka pro připojení k městskému rozvodu vody 

1 2 

Maximální utahovací moment šroubu pro upevnění 
sítka v odtoku dřezu je 1 Nm. Jestliže je šroub 
utahován přes tento maximální utahovací moment, 
může dojít k netěsnosti nebo poškození sítka. 

1 
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8.3 Splachovací toaleta 

 

Příprava nádrže na exkrementy 

Předtím než začnete splachovací toaletu používat, musíte připravit 
nádrž na exkrementy. Postup přípravy je znázorněn na obrázcích 
1 až 10 vlevo. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Příprava vody na splachování 
(podle modelu) 

 
Dalším krokem je příprava nádrže vody na splachování podle 
obrázků 12 až 20. 

 

 
Zkontrolujte vypouštěcí hadici nebo indikátor úrovně naplnění na 
nastavovacím knoflíku (pouze model C-500), tak zjistíte množství 
vody v nádrži. 

Odpadní nádrž je možné vyjmout pouze tehdy, když je 
zavřený odtokový ventil. 

Nikdy nepřidávejte sanitární kapaliny přímo skrz 
ventil nebo mísu toalety, mohlo by dojít k poškození 
těsnění ventilu nádrže na exkrementy. 
Kapaliny přidávejte vždy skrz vypouštěcí trubku 
(obrázek 6). 

Před vrácením nádrže na exkrementy zpět do 
správné polohy doporučujeme stisknout ventilační 
tlačítko (obrázek 10). 

Kapaliny do toalety používejte šetrně. Překročení 
správného dávkování není žádnou zárukou prevence 
možného zápachu! 

Necestujte s příliš plnou nádrží na splachovací vodu 
(obrázek 16), zamezíte tak škodám způsobeným vodou. 
v karavanu. 
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Použití toalety 

Toaletu lze používat, když je šoupátko otevřené nebo zavřené. 
Šoupátko otevřete otáčením ovládacího knoflíku proti směru 
hodinových ručiček nebo zatlačením páčky doleva (podle 
modelu). 

 

Toaletu spláchnete stisknutím knoflíku splachování na několik 
sekund. Po každém použití toalety zavřete šoupátko. 

 
 
 
 

Použití kazetové toalety 

Tlačítko pro splachování  se nachází na ovládacím panelu. LED 
dioda indikátoru úrovně naplnění  je umístěna vedle otočné 
jednotky a v případě, že se rozsvítí, je nutné odpadní nádrž 
vyprázdnit. 

Páčka  pro otevření šoupátka je umístěna na levé straně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otočná toaleta (příklad) 
 

Indikátor úrovně naplnění 

Pokud toaleta není používána, nikdy nenechávejte 
v míse žádnou vodu. 
Zamezíte tak nepříjemnému zápachu. 

2 

1 

3 
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Vyprázdnění nádrže na exkrementy 

 
Vyprázdnění nádrže na exkrementy 

Objem nádrže na exkrementy je přibližně 19 litrů. Nádrž je nutné 
vyprázdnit, když se rozsvítí indikátor úrovně naplnění. Od 
okamžiku, kdy se indikátor rozsvítí, je možné toaletu použít 
nejvýše dvakrát. 

 
Zavřete šoupátko, otevřete dvířka Porta Potti a postupujte podle 
pokynů znázorněných na obrázcích 21 až 31 vlevo. 

 
 
 

 
 

   

*U kazetové toalety přibl. 2 litry 

21 22 23 

24 25 26 

27 28 29 

* 

30 31 

Nádrž na exkrementy vyprazdňujte pouze na 
speciálních místech určených pro sanitární likvidaci. 

Aby během vyprazdňování nádrže nedošlo 
k rozstříknutí, držte během vyprazdňování stisknuté 
ventilační tlačítko. Tlačítko ventilace stiskněte pouze 
tehdy, když je podpěra na vyprázdnění v poloze dolů! 

Přečtěte si také informace uvedené v návodu 
k provozu od výrobce; návod je součástí dodávky. 

Odpadní nádrž je možné vyjmout pouze tehdy, když je 
zavřený odtokový ventil. 
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9.1 Všeobecná bezpečnostní pravidla pro používání spotřebičů 
využívajících zkapalněný plyn 

 
 
 

 

 
Revizní kontrola plynových spotřebičů 
• Před prvním použitím nechte plynové spotřebiče zkontrolovat 

odborníkem. 
• Revizní kontrola by u plynových spotřebičů měla být 

prováděna odborníkem každé dva roky. Tato revizní kontrola 
by měla být zdokumentována na osvědčení o provedení revizní 
kontroly podle pracovního listu G607 Association of Gas and 
Water Experts a normy EN 1949. 

• Revizní kontrolu je nutné provádět také u regulačních 
knoflíků, hadic a vývodů odpadního plynu. 

• Bezpečnostní regulátory a hadicová vedení musí být měněna 
nejméně jednou za 10 let, hadice na vysokotlaký plyn musí být 
měněny po 5 letech (počítáno od data jejich výroby). Pokud na 
jakékoli hadici zjistíte trhliny, pórovitost nebo podobné vady, 
musí být tato hadice vyměněna okamžitě. 

• Za zajištění revizní kontroly zodpovídá vlastník/provozovatel. 
To se vztahuje i na vozidla bez oprávnění k jízdě po veřejných 
komunikacích. 

 
 

Instalace a úpravy 
• Instalace a úpravy mohou být prováděny pouze odborníkem. 
• Mohou být provozována pouze zařízení s jednotným vstupem 

tlaku 30 mbarů. 
• Jakákoli změna plynového spotřebiče vyžaduje novou revizní 

kontrolu provedenou odborníkem, s písemným záznamem 
o jejím provedení. 

Provozní tlak plynu je 30 mbarů. 

Není povoleno používat vytápěcí soustavu během 
jízdy. 

Pokud máte podezření na únik plynu, okamžitě 
proveďte tato opatření: 

• Zavřete uzavírací ventil na plynové láhvi. 
• Otevřené zdroje ohně, jako jsou otevřené plameny 

nebo kouření, jsou přísně zakázány. 
• Odvětrejte vnitřní prostory. 
• Uvolněte nebezpečnou zónu. 
• Informujte bezprostřední okolí (správce) 

a v případě potřeby také hasiče. 

Plynová instalace může být znovu uvedena do 
provozu až poté, co bude zkontrolována odborníkem. 
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Připojení regulátoru tlaku plynu na 
plynovou láhev 

 
 
 

 
Umístění plynových lahví ve schránce na 
plynovou láhev 

Regulační knoflíky a ventily 
• Používejte pouze regulační knoflíky s bezpečnostním 

ventilem, které jsou vyrobené speciálně přímo pro vozidla. 
Jiné regulační knoflíky nejsou podle normy EN 1949 a podle 
German Association of Gas and Water Experts, listu G 607 
povoleny; ty nemají dostatečnou odolnost vůči velkému 
namáhání. 

• Prostředky pro řízení tlaku musí mít pevný výstupní tlak 
30 mbarů. Platí také požadavky normy EN 12864, Přílohy D. 
Průtok zařízení na regulaci tlaku musí být 1,2 kg/hod. 

• Regulační knoflík nebo vysokotlakou hadici* připojujte 
k plynové láhvi opatrně rukou (poznámka: levotočivý závit). 

• Při poklesu teploty pod 5 °C používejte zařízení pro ochranu 
regulačních knoflíků před zmrznutím (Eis-Ex)*. 

Regulátory plynu pro Francii a Velkou Británii* 
Z důvodu speciálních nařízení platných v těchto zemí musí být 
regulátory tlaku plynu vozů vyvážených do Francie a Velké Británie 
pevně namontovány na stěně schránky na plynovou láhev. K tomuto 
účelu je nutné použít hadici určenou pro vysoké tlaky. Normálně 
používané hadice pro nízké tlaky zde nelze instalovat. 

 
 
 
 
 
 
 

Před prvním použitím 
• Výfuková trubka musí být bezpečně připojena k systému 

vytápění a k odváděcímu komínku, přitom je třeba se ujistit, 
že nedochází k úniku. Trubka nesmí být žádným způsobem 
poškozena. 

• Ventilační otvory musí zůstávat stále volné, nesmí být blokovány. 
• V případě potřeby odstraňte z komínku sníh. 
• Ze sacích otvorů pod podlahou karavanu odstraňte veškeré 

nečistoty a sníh, jinak by se množství oxidu uhelnatého 
mohlo zvýšit na nebezpečnou úroveň. 

• Bezpečnostní ventilační otvory nesmí být zavřené. 
• Doporučujeme uchovávat u vstupních dveří hasicí přístroj 

typu ABC (suchý prášek) o minimální náplni 1 kg a vedle 
vařiče také hasicí roušku. Zajistěte, aby se všechny osoby 
dobře seznámily s opatřeními zamezujícími vzniku požáru 
přímo na místě (viz také část 2.2). 

 

Nikdy nepoužívejte přenosné vařiče nebo přenosná 
topná zařízení, s výjimkou elektrických topných 
zařízení (uvažte přitom spotřebu energie), 
nepoužívejte však sálavá topná tělesa, ta mohou 
zvyšovat riziko vzniku požáru nebo riziko udušení. 

Pečlivě si přečtěte pokyny k použití od výrobce 
zařízení. 

Při výměně hadice je nutné mít tuto skutečnost na 
paměti. 

Spojky na regulátorech tlaku plynu se našroubovávají 
proti směru hodinových ručiček. 

Vysokotlakou hadici na plyn je nutné měnit každých 
5 let (určujícím datem, do kterého musí být výměna 
provedena, je datum výroby vytištěné na hadici). 
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9.2 Rozvod plynu Karavan je vybaven rozvodem plynu na propan (plynové láhve  
nejsou součástí dodávky karavanu). Do tohoto rozvodu jsou 
připojeny následující spotřebiče: 
- vařič, 
- lednička, 
- topná tělesa (u vytápěcího systému Combi: včetně 

integrovaného bojleru), 
- trouba na pečení*, 
- zvláštní zařízení, v případě potřeby, 
- venkovní plynová přípojka. 
 
Schránka na plynovou láhev 
Schránka na plynovou láhev pojme dvě 11kg láhve na zkapalněný 
plyn . Přes bezpečnostní regulátor  jsou láhve připojeny 
hadicí  do rozvodného vedení . Každá láhev musí být 
dvakrát upevněna: pomocí dvou popruhů  nebo pomocí pásu 
 a zabezpečovacího mechanismu  umístěného na dně 
schránky na plynovou láhev. 

 
 
 

Zajištění horní části plynové láhve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajištění spodní části plynové láhve  
na dně schránky na plynovou láhev 

Pravidla pro používání schránky na plynovou láhev 
• Před každou cestou zkontrolujte, zda jsou plynové láhve ve 

schránce dobře upevněny. Láhve umístěte ve vzpřímené 
poloze a zavřete ventily. 

• Pevně utáhněte všechny povolené zajišťovací popruhy. 
• Schránka na plynovou láhev není vhodná pro přepravu 

příslušenství (např. předstanu, potravin nebo elektrických 
zařízení). 

• Uzavírací ventily plynu na plynových lahvích musí být stále 
snadno přístupné. 

• Ventilace schránky na plynové láhve (mezera mezi dnem 
a čelní stěnou schránky) musí být volná. 

• Schránku na plynovou láhev zamykejte, abyste zabránili 
v přístupu neoprávněným osobám. 

 

  
 

Výměna plynové láhve 
• Otevřete dvířka schránky na plynovou láhev. 
• Zavřete hlavní uzavírací ventil na plynové láhvi. Dávejte 

pozor na směr šipky! 
• Rukou odšroubujte regulátor tlaku plynu / vysokotlakou hadici*  

s hadicí od plynové láhve (levotočivý závit). 
• Uvolněte popruhy a plynovou láhev vyjměte. 
• Do schránky umístěte plnou plynovou láhev. 
• Bezpečně zapněte upevňovací pásek (pásky). 
• Na novou plynovou láhev rukou našroubujte regulátor tlaku 

plynu / vysokotlakou hadici* (levotočivý závit). 
• Otevřete ventil plné plynové láhve, kterou jste právě připojili. 
• Zkontrolujte, zda v místech připojení nedochází k úniku. To 

zjistíte nástřikem spreje na detekci úniků. 
• Zavřete dvířka schránky na plynovou láhev. 

Za jízdy musí být plynové láhve vždy zavřené. 

3 4 

2 

1 5 

6 

Plynové láhve mohou být převáženy pouze ve schránce 
na plynovou láhev. 



113 

9. Plynová soustava 
 

 

 
 

  
 
 

Plynové uzavírací ventily a ventily 
Pro každé instalované zařízení je zabudovaný příslušný uzavírací 
ventil plynu. Tyto kohoutky slouží k přerušení toku plynu do 
jednotlivých zařízení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzavírací plynové ventily 

Každý kohoutek je označen symbolem příslušejícího zařízení. 

Trouba*  

Lednička 

Plynový vařič 

Topení 

 
Místo instalace uzavíracích plynových kohoutů 
• V horní zásuvce kuchyňské jednotky. 

 
Pravidla pro používání uzavíracích kohoutů a ventilů: 
• Za jízdy musí být všechny ventily na plynových spotřebičích 

zavřené. 
• Uzavírací plynové kohouty zobrazené na přiložených 

fotografiích jsou zavřené. Ventily otevřete otočením o 90°. 
Jsou-li uzavírací plynové ventily otevřené, jsou orientovány ve 
směru vedení plynu. 

• Žádná zařízení, u kterých hrozí riziko vzplanutí, nesmí být 
v provozu během plnění palivové nádrže tažného vozidla, 
na trajektech nebo na krytých parkovištích. 

 
 
 

 

Při výměně plynové láhve nikdy nekuřte 
a nepoužívejte otevřený oheň. Po výměně láhve 
zkontrolujte pomocí spreje pro detekci úniků, zda 
v místech připojení nedochází k únikům. 

Jestliže máte podezření na únik plynu z plynové 
soustavy, okamžitě zavřete uzavírací ventily 
v karavanu a ventily na plynové láhvi ve schránce na 
plynovou láhev. 

 
Časem se mohou objevit drobné úniky způsobené 
vibracemi. V případě podezření na únik plynu nechte 
karavan prověřit u prodejce nebo jiným odborníkem. 

 
Tato revizní kontrola nesmí být nikdy prováděna 
za přítomnosti otevřeného ohně. 

1 

2 

3 

4 

1 2 3 4 
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9.3 Venkovní plynová přípojka* 
 
 

 
Venkovní plynová přípojka 

 
Venkovní plynová přípojka slouží k připojení venkovních plynových 
spotřebičů, například plynového grilu nebo lampy. 

 
 

Připojení do plynové přípojky je možné provádět pouze v případě, 
že je zavřený nouzový uzavírací ventil. Zatlačte objímku spojky 
zpět, tím odpojíte bezpečnostní západku. 

 
Spojovací ventil je konstruován tak, že nouzový uzavírací ventil je 
možné otevřít pouze v případě, že je připojena plynová hadice. 
Při zapojování se zástrčka spojky zasunuje to bezpečnostní spojky. 

 
Jestliže není připojena žádná plynová hadice, vždy otvor ventilu 
zavřete ochranným krytem. 

 

  

Venkovní plynová přípojka je vhodná pouze pro 
výdej plynu, nikoli pro přívod plynu do soustavy. 

Provozní tlak těchto spotřebičů musí být 30 mbarů. 

Maximální výkon připojených spotřebičů: 
1,5 kW. 
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10.1 Všeobecné informace V této kapitole naleznete informace o zařízeních, která jsou   
v karavanu zabudována. Zde uvedené informace se vztahují pouze 
k provozování těchto zařízení. 

V určitém rozsahu patří zde popisovaná zařízení mezi zvláštní 
příslušenství. 

Další informace týkající se jednotlivých zabudovaných zařízení 
naleznete v samostatných návodech pro konkrétní zařízení. 
Návody jsou obsaženy v modré servisní tašce v karavanu. 

 

 
 

10.2 Vytápění Všeobecné informace 

 

  
 

10.2.1 Horkovzdušné vytápění Truma-S 

Před prvním použitím 
• Do karavanu je zabudováno několik trysek výstupu vzduchu. 

Horký vzduch je do výstupních trysek veden trubkami. 
Nastavte ventilační otvory tak, aby horký vzduch vystupoval 
v místech, kde je žádoucí. 

• Zkontrolujte, zda není blokován komínek. Jakékoli zakrytí 
a kryty je nutné odstranit. 

• Před prvním zapálením se ujistěte, že baterie v automatickém 
zapalovači pracují správně. 

• Je-li třeba, naplňte ohřívač vody / bojler* vodou. 
• Spotřebič zapněte pomocí ovládacího panelu. 

 
Horkovzdušné vytápění Truma-S Místo instalace 

Topit za jízdy je zakázáno. 

Prostor za topením nesmí být používán jako 
skladovací prostor. 

Zabudovaná zařízení smí opravovat pouze příslušní 
odborníci. 

 

Při údržbě a provádění oprav musí být používány 
výhradně originální náhradní díly příslušného 
výrobce. 

 

Jakékoli změny provedené na zabudovaných 
zařízeních, jakož i nedodržení pravidel pro jejich 
používání má za následek zneplatnění záruky 
a vyloučení odpovědnosti za škody. Navíc přestává 
být platné oprávnění k používání zařízení, což 
v některých zemích znamená, že přestává být platné 
i oprávnění k provozování vozidla. 

Vyhledejte pokyny pro provozování plynových 
zařízení, regulátorů plynu a plynových lahví, 
uvedené v kapitole 9. 

Dodržujte pokyny pro používání elektrických 
spotřebičů a zařízení uvedené kapitole 7. 
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- Na toaletě nebo v rohu komína 



10. Zabudovaná zařízení  

 

Provoz 

 

• Otevřete ventil na plynové láhvi a uzavírací ventil na 
plynovém potrubí. 

• Ovládací knoflík  otočte do polohy 1-5 termostatu. 
• Stiskněte ovládací knoflík  dolů tak, aby zapadl do pozice. 

V této pozici probíhá automatické zapalování, dokud se 
nerozhoří plamen. Zapalovací jiskření je slyšitelné. Během 
zapalování bliká světelná kontrolka na automatickém 
zapalovači. 

• Držte ovládací knoflík v této pozici po dobu 10 sekund, dokud 
nezareaguje pojistka zapalovače. 

• Jestliže je plynové vedení naplněno vzduchem, může malou 
chvilku trvat, že bude k dispozici plyn pro hoření. Během této 
doby držte ovládací rukojeť  stisknutou, dokud nezačne 
hořet plamen. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Knoflík s termostatem a zapalováním 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Přihrádka na baterii 
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• Pokud plamen opět zhasne, bude během doby zavírání 
bezpečnostního pilotního tlaku okamžitě znovu zapálen 
(přibližně 30 s). 

• Jestliže nedojde k zapálení plamene, automatický zapalovač 
pokračuje v činnosti, dokud ovládací knoflík  není přepnut 
do pozice „0“. 

 
Vypnutí topení 
• Otočte ovládací knoflík  do polohy „0“. Tím dojde 

k vypnutí automatického zapalovače. 
• Vypněte ventilátor (otočný přepínač nastavte do polohy „0“). 
• Jestliže karavan nebude delší dobu používán, zavřete ventil 

na plynové láhvi a uzavírací ventil topení na plynovém 
potrubí (viz kapitola 9). 

Výměna baterie automatického zapalovače 
Jestliže při zapalování není slyšet žádné zapalovací jiskření, nebo 
je slyšet pouze v intervalech delších než jedna sekunda, musíte 
instalovat novou baterii. 

 

• Zavřete plynový kohout na topení (viz kapitola 9). 
• Topení musí být vypnuté. 
• Odstraňte kryt radiátoru (viz pokyny k provozu topení Truma). 
• Vysuňte kryt přihrádky na baterii nahoru a vyměňte baterii 

(přitom dbejte, aby póly plus a mínus baterie byly na 
správných stranách). 

• Zavřete přihrádku na baterii. 
• Znovu nasaďte externí panel. 
• Používejte pouze tužkové baterie odolné vůči teplotám do 

+70 °C a vůči vytečení. 

Z konstrukčních důvodů dochází při zapnutém topení 
k zahřívání krytu radiátoru. Provozovatel zodpovídá 
v souvislosti s tímto zařízením za náležitou péči tak, 
aby nedošlo ke zranění žádné třetí strany (zejména 
malých dětí). 

V případě potíží vyčkejte před dalším pokusem o 
zapálení nejméně 3 minuty, jinak hrozí riziko výbuchu. 

Během počátečního provozu vytápěcího systému se 
v mírném množství objevuje nepříjemný kouř 
a zápach. Ihned otočte ovládací knoflík  do pozice 
vytápění „5“ a nastavte ventilátor cirkulace na 
nejvyšší polohu. Otevřete všechny dveře a okna 
a karavan dobře vyvětrejte. Během krátké chvíle kouř 
a zápach zmizí. 

1 

1 
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Cirkulační větrák 
Vytápěcí systém instalovaný v karavanu je opatřen systémem 
recirkulace vzduchu, který pomocí několik ventilačních otvorů 
rozvádí horký vzduch po celém vnitřním prostoru karavanu. 
Ventilační otvory lze natáčet a otevírat jednotlivě, tak je možné 
regulovat, kam a v jaké míře je horký vzduch vyváděn. Požadovaný 
topný výkon lze regulovat pomocí nastavovacího knoflíku . 
Nastavovací knoflík  je umístěn na odrazném panelu topeného 
tělesa. 

Ruční ovládání 
• Otočte spodní kroužek   do pozice „M“. 
• Na horním kroužku        nastavte požadovaný ventilační výstup. 

 
Vypnutí 
• Otočte spodní kroužek         do pozice „0“. 
 
Automatický provoz 
• Otočte spodní kroužek        do pozice „A“. 

 

Dvojitý otočný knoflík ventilátoru pro 
cirkulaci vzduchu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horní kroužek A reguluje rychlost ventilátoru, 
spodní kroužek B slouží k nastavení typu 
provozu. 

 
Elektronický systém reguluje požadovanou rychlost dmýchadla 
a omezuje hodnotu rychlosti v otáčkách za minutu na hodnotu 
nastavenou horním kroužkem       . 

 
Stupeň zesílení (booster) 
• Otočte spodní kroužek         do nastavení  . 
• Na horním kroužku  nastavte rychlost ventilátoru na 

stupeň „5“ (průtok maximálního objemu vzduchu). 

Pokojový termostat 
• Pro dosažení průměrné pokojové teploty přibližně 22 °C bez 

použití ventilátoru nastavte termostat horním kroužkem 
přibližně na „3“. K příjemnému pocitu a rovnoměrnému 
rozvádění teplého vzduchu Truma doporučuje použít ventilátor 
a horní kroužek  termostatu nastavit přibližně na „4“. 

• Přesné nastavení termostatu je třeba stanovit podle 
podlahové krytiny a pocitu osobního komfortu. 

 
 

  

Před každou topnou sezónou instalujte novou baterii. 

Mějte na paměti také informace uvedené 
v samostatných pokynech k provozu od výrobce 
zařízení. 

Čidlo termostatu je umístěno na spodní části topného 
tělesa. Mějte na paměti, že na termostat má vliv 
průvan. Zdroje rušení tohoto typu je třeba 
eliminovat, jinak nelze zaručit, že bude možné 
nastavit teplotu, která vám vyhovuje. 

Ventilátor je možné zapnout pouze v případě, že 
vytápěcí systém je připojen k síťovému napájení 230, 
nebo k 12V napájení prostřednictvím baterie 
karavanu (jeli použita jako samostatný zdroj 
napájení). 

2 

A 

B 
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10.2.2 Pomocné elektrické topení* 
 

Pomocné elektrické topení je zabudováno do horkovzdušného 
systému vytápění Truma-S. To umožňuje tři možné způsoby 
vytápění: 
- pouze plynové vytápění, 
- plynové vytápění a elektrické vytápění, 
- pouze elektrické vytápění. 

 

 
 
 
 
 
 

Ultraheat 

Pomocí tohoto pomocného elektrického topení můžete karavan 
vyhřát rychleji. K dispozici jsou tři výkonová nastavení: 
-  500 W 
-  1000 W 
-  2000 W 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standardní otočný přepínač 

Zapnutí 
• Nastavte otočný přepínač na požadovaný výkon (zelený 

indikátor během „provozu“ svítí). 
• Pomocní otočného přepínače nastavte požadovanou pokojovou 

teplotu. 
 

Vypnutí 
• Topení vypnete otočným přepínačem. 

 

 
 
 

 
09.01.15  12:30 23,5 °C 18,0 °C 

 
 
 
 
 

on 
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Zobrazení úrovně teploty 
Zobrazení výkonu 
Funkce „Zpět“ (opuštění menu) 
Informace o výrobci zařízení 
Dílčí menu volby výkonu 
Dílčí menu volby úrovně teploty 
Provozní stav topení: on = zapnuté; off = vypnuté 
Funkce zapnout/vypnout topení 

 

Před zapnutím topení Ultraheat zajistěte, aby 
ochranná pojistka elektrického napájení v karavanu 
odpovídala zvolenému výkonovému nastavení. 

Vedení napájení do karavanu musí být z bubnu zcela 
odvinuto. 

Během provozu se odrazný panel topení v některých 
místech zahřívá na vysokou teplotu. 

Pomocné elektrické topení (Ultraheat) lze provozovat 
pouze v případě, že karavan je připojen k 230V 
síťovému napájení. 

Jestliže používáte současně elektrické i plynové 
topení, elektrické komponenty se samy vypínají, aby 
nedošlo k přehřátí plynového hořáku. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Z důvodu rovnoměrného a rychlého rozvodu teplého 
vzduchu a zajištění snížení teploty na povrchu topení 
by topení mělo být provozováno pouze při zapnutém 
cirkulačním ventilátoru. 

 
Ultraheat 

 
2000 

 

500 

1000 

230 V ~ 

 

Více informací o postupech používání topení Truma 
Ultraheat prostřednictvím ovládacího panelu TFT 
naleznete v kapitole 7. 
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10.2.3 Kombinovaný vytápěcí systém Truma Combi C4/C6 (E)* nebo 
vytápěcí systém VarioHeat Heating* 

 
 

 
Horkovzdušný ohřívač Truma-Combi 

 

Kombinovaný vytápěcí systém LPG sestává z horkovzdušného 
ohřívače s integrovaným bojlerem pro ohřev vody (o objemu 10 l). 
Vytápěcí systém je plně provozuschopný s i bez ohřevu teplé vody. 
Do karavanu je instalován v různých variantách místo standardního 
horkovzdušného vytápěcího systému (Type WFB / WFU / WFC / 
KWFU). 

 
Jako volitelné přídavné příslušenství mohou být tyto modely 
opatřeny vytápěcím systémem Combi E heating, které je vybaveno 
elektrickými topnými tyčemi na napájení elektřinou. 

 
Horkovzdušný vytápěcí systém VarioHeat 

 
Vytápěcí systém VarioHeat 

 
VarioHeat je horkovzdušný vytápěcí systém s režimem cirkulace 
vzduchu, který slouží k rychlému vytopení karavanu. Při chodu jsou 
hořáky na tekutý plyn podporovány ventilátorem. 

 
Zařízení může úroveň ventilátoru volit automaticky podle rozdílu 
mezi nastavenou a skutečnou teplotou. Při spuštění chodu je u 
každé úrovně prodleva pět minut. Provoz zařízení vždy začínejte 
na nejnižším nastavení. Vytápěcí systém VarioHeat je standardním 
modelem pro Model 460 SFf. 

 
Všeobecné informace 

  Místo instalace: 
- boční sedadlo sezení 

 

Počáteční provoz 
• Do karavanu je zabudováno několik ventilačních otvorů. 

Horký vzduch je do ventilačních otvorů veden trubkami. 
Nastavte ventilační otvory tak, aby horký vzduch vystupoval 
v místech, kde je žádoucí. 

• Zkontrolujte, zda komínek není nijak blokován. Odstraňte 
všechny kryty. 

• Otevřete ventil na plynové láhvi a uzavírací plynový ventil na 
plynovém trubkovém vedení. 

• Ke spuštění zařízení je nutné připojení 12V/230V napájení. 
 

 

• Topení provozujte pouze v případě, že je ve 
vynikajícím technickém stavu. 

• Jakékoli závady nechte neprodleně opravit. Závady 
opravujte vlastními silami pouze v případě, že se 
jedná o závady popsané v části Řešení problémů 
tohoto návodu. 

• Žádné jiné opravy neprovádějte sami, ani na 
zařízení neprovádějte žádné změny či úpravy. 

• Vadné zařízení nechte opravovat výhradně u 
výrobce nebo jeho servisního oddělení. 
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Provoz a zobrazení ovládacích prvků 

 Displej 

 Stavový řádek 

 Řádek menu (horní) 

 Řádek menu (spodní) 

 Displej: 230V síťové napájení („břehová“ přípojka) 

 Displej: časovač 

 Nastavení/hodnoty 

 Nastavovací knoflík / stiskací tlačítko 

 Resetovací knoflík 
 
 

Ovládací panel Truma „CP plus“ 
Nastavovací knoflík / stiskací tlačítko  slouží k volbě menu 
v řádcích  a  a ke změně nastavení. Údaje jsou zobrazeny 
na displeji ; pozadí je podsvícené. K návratu do předchozího 
menu použijte resetovací tlačítko . 

 
Nastavovací knoflík / stiskací tlačítko 
Nastavovací knoflík / stiskací tlačítko  slouží k výběru a změně 
specifikovaných hodnot a parametrů. Změny se ukládají rychlým 
stisknutím tlačítka. Zvolené položky menu blikají. 

 

Otáčení doprava (+) 
- Procházení seznamem menu zleva doprava. 
- Zvyšování hodnot. 

Otáčení doleva (+) 
- Procházení seznamem menu zprava doleva. 
- Snižování hodnot. 

 
Krátké stisknutí knoflíku 
- Uložení zvolené hodnoty. 
- Volba položky menu; změna režimu nastavení. 

Jestliže došlo k výpadku napájení systému, je nutné 
resetovat čas. 

K ovládání základních funkcí vytápěcího systému 
Combi používejte panel u vchodu (viz kapitola 7). 

Pouze vytápěcí systém Combi: Během této sezóny 
byla provedena změna na verzi iNet-ready. 
U karavanů jsou v závislosti na datu výroby k 
dispozici funkce iNet-ready, ovládací panel Truma 
CP plus slouží jako rozhraní pro ovládání 
připojených zařízení prostřednictvím aplikace 
Truma App a iNet Box. 

1 
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Stisknutí (3 sekundy) 
- Hlavní funkce ZAPNOUT / VYPNOUT 
- Pouze vytápěcí systém Combi: 

iNet-ready: změna funkce se provádí pomocí nastavovacího 
knoflíku / stiskacího tlačítka (viz režim APP) 

 
Resetovací tlačítko  
K návratu do předchozího menu a odmítnutí změn slouží resetovací 
tlačítko. Odmítnutí změn znamená, že zůstanou platné předchozí 
hodnoty. 

 
Provoz 

Obrazovka Start/Standby 

Několik sekund po připojení ovládacího panelu k napájení se 
zobrazí obrazovka Start. 

 
Pokud nebude během několika minut zadán žádný vstup, 
automaticky se zobrazí obrazovka režimu standby. 

 

 

Funkce 
Funkce v řádcích menu  ovládacího panelu lze volit v jakémkoli 
pořadí. Provozní parametry jsou zobrazeny na stavovém řádku  
nebo na displeji  . Funkce se mohou lišit, v závislosti na 
instalovaném vybavení a modelu. 

 

Volba nastavovacího režimu 

Stiskněte nastavovací knoflík / stiskací tlačítko. 
Na displeji se zobrazí nastavovací režim. První ikona bliká. 

Zapnutí/vypnutí 

Zapnutí 
• Stiskněte nastavovací knoflík / stiskací tlačítko. 

 

Vypnutí 
• Stiskněte nastavovací knoflík / stiskací tlačítko na dobu delší než 

4 sekundy. 
Pouze vytápěcí systém Combi: 

iNet-ready: Po 2 sekundách se na displeji zobrazí „APP“; po 
dalších 2 sekundách se zobrazí „OFF“. 

 

Je-li nastaven čas (viz „Nastavení času“) na displeji 
se střídavě zobrazuje čas a nastavená pokojová 
teplota. Pokud čas nastaven nebyl, zobrazuje se stále 
pokojová teplota. 

Po zapnutí ovládacího panelu budou znovu 
aktivovány dříve nastavené hodnoty / provozní 
parametry. 

Vzhledem k prodlevě dodávky ve vytápěcím nebo 
klimatizačním systému může trvat několik minut, než 
dojde k vypnutí ovládacího panelu Truma CP plus 
(během této doby je na displeji zobrazeno „OFF“). 



10. Zabudovaná zařízení 

121 

 

 

 
Pouze vytápěcí systém Combi: 
Režim APP ve spojení s funkcí iNet Box 

  
V režimu APP se připojená zařízení a také ovládací panel Truma CP 
plus přepínají do režimu standby: 
- bez funkce vytápění, 
- bez produkce teplé vody, 
- nepracuje klimatizační systém, 
- nepracuje časovač na ovládacím panelu Truma CP plus. 

 
Ovládací panel CP plus nadále přijímá příkazy z Truma APP nebo 
z infračerveného dálkového ovladače klimatizačního systému. 
Připojená zařízení je možné i nadále provozovat. 

 
Zapnutí režimu APP 
• Stiskněte nastavovací knoflík / stiskací tlačítko na dobu přibližně 

2 sekund, dokud se na displeji nezobrazí „APP“. 
• Uvolněte nastavovací knoflík / stiskací tlačítko. 
• Dříve uložené hodnoty budou uloženy. 

 
Vypnutí režimu APP 
Režim APP se vypne, 
- když jsou nové hodnoty přeneseny prostřednictvím Truma APP 

nebo infračerveného dálkového ovladač klimatizačního systému; 
- když je ovládací panel Truma CP plus informován stisknutím 

nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka. Dříve uložené 
hodnoty jsou importovány za účelem obnovení provozu. 

 

Změna pokojové teploty 
 
 

a 
Pomocí nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka zvolte ikonu 
v řádku menu  
• Stisknutím přepněte na nastavovací režim. 
• Pomocí nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka 

zvolte požadovanou teplotu. 
• Stisknutím nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka teplotu 

potvrďte. 
 
 

a = topení1) 
- Topení je zapnuté, ikona svítí. 
- Rozsah nastavení teploty: 5-30 °C (s přírůstkem 1 °C) 
- Pro rychlé změny teploty použijte nastavovací knoflík / 

stiskací tlačítko (na obrazovce standby). 
 

1) Ikona bliká, dokud není dosaženo požadované pokojové teploty. 

3 
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a b c d 

Změna teploty teplé vody 
(pouze pro vytápěcí systém Combi) 

 
Pomocí nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka zvolte 
ikonu v řádku menu  
• Stisknutím přepněte na nastavovací režim. 
• Pomocí nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka zvolte 

požadovanou teplotu. 
• Stisknutím nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka teplotu 

potvrďte. 

a = bojler1)  je zapnutý 
b = 40° ** teplota teplé vody 40°C 
c = 60°  teplota teplé vody 60°C 
d = BOOST1)

 zvláštní režim ohřevu obsahu bojleru (provoz 
bojleru) pro rychlý ohřev, maximálně po dobu 40 
min. 

1) Ikona bliká, dokud není dosaženo požadované teploty. 
2) Teplota teplé vody 40°C může být udržována na hodnotě 40 °C pouze 

po omezenou dobu, jestliže jsou zahřívány jak prostor, tak voda. 
 

Volba typu zdroje energie* 
(pouze pro vytápěcí systém Combi-E heating) 

 

a b c d 
e 

Pomocí nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka zvolte 
ikonu v řádku menu . 
• Stisknutím přepněte na nastavovací režim. 
• Pomocí nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka zvolte 
požadovaný typ zdroje energie. 

• Stisknutím nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka 
potvrďte. 

 
Ikona Typ provozu Typ zdroje energie 
a 
b 
c 

Plyn 
EL 1 
EL 2 

plyn 
elektřina 
elektřina 

d MIX 11) elektřina + plyn 
e MIX 21) elektřina + plyn 

 
Výkon elektrického vytápění: Úroveň 1: 900 W; úroveň 2: 1800 W 
1) Smíšený provoz (elektrický a smíšený provoz patří mezi volitelné 

přídavné vybavení) 
 

  

Speciální vlastnosti smíšeného provozu 

Přerušení přívodu 230V napájení 
Vytápěcí systém se automaticky přepne na plynový provoz. 
Jakmile je 230V napájení obnoveno, vytápěcí systém se 
automaticky přepne zpět na smíšený provoz. 

Před zapnutím elektrického topení zajistěte, aby 
ochranná pojistka elektrického napájení v kempu 
odpovídala zvolenému výkonovému nastavení. 

Jakmile dojde k zapnutí topení (aktivace pokojové 
teploty a teploty teplé vody), zobrazí se na stavovém 
řádku dříve zvolený typ zdroje energie. 
Tovární výchozí natavení: plyn. 

3 

3 
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Závady procesu spalování (např. nedostatek paliva) Combi Gas 
Vytápěcí systém se automaticky přepne na provoz na elektřinu. 
Jestliže probíhá provoz ve smíšeném provozu, musí být příčina 
závady odstraněna. Pomocí ovládacího panelu topení vypněte 
a znovu zapněte. 

Speciální vlastnosti provozu na elektřinu 
- Pokud dojde k přerušení přívodu 230V napájení a je zapnuté 

12V napájení, zobrazí se na displeji chybová zpráva. 
- Jakmile je 230V napájení obnoveno, bude vytápěcí systém 

automaticky znovu zapnut s předchozím nastavením. Zobrazená 
chybová zpráva zmizí. 

 
Volba rychlosti ventilátoru 

 
 

a b c d e 
Pomocí nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka zvolte ikonu 
řádku menu . 
• Stisknutím přepněte na nastavovací režim. 
• Pomocí nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka zvolte 

požadovanou rychlost ventilátoru. 
• Stisknutím nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka potvrďte. 

 
 

Ikona Typ provozu Popis 
- OFF Ventilátor je vypnutý. 

  (Lze použít pouze v případě, že 
žádné zařízení není v provozu) 

a VENT Cirkulace vzduchu, není-li 
provozováno žádné zařízení. 

  Hodnotu rychlosti (ot/min) lze 
volit s přírůstkem 10. 

b ECO Automatická regulace ventilátoru 
závisí na topném výkonu, 
optimalizovaném na aktuální 
požadavek na vytápění. 
 

  
  

c HIGH2)
 Pouze vytápěcí systém Combi: 

 
d 

 
BOOST 

vysoký výkon ventilátoru. 
K rychlému vyhřátí místnosti. 

  Je k dispozici v případě, že rozdíl 
  nastavené a skutečné teploty 

v místnosti je větší než 10 °C 
 
e 

 
NIGHT 

Topení je v chodu pouze na 
částečné zatížení; nemusí  

  být dosaženo nastavené teploty 
(závisí na velikosti karavanu a 
venkovní teplotě) 

1) Tento režim může vést k většímu opotřebení motoru, podle toho, jak 
často je využíván. 

2) Při vysoké rychlosti ventilátoru „HIGH“ je spotřeba proudu větší, 
zařízení je hlučnější a dochází k jeho většímu opotřebení. 

 

  

Jakmile dojde k zapnutí topení (je aktivována 
pokojová teplota, pouze u vytápěcího systému 
Combi: a teplota teplé vody), zobrazí se na stavovém 
řádku rychlost ventilátoru nastavená při předchozím 
provozu. Tovární výchozí nastavení: „ECO“. 

3 
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Nastavení časovače 

 

 

Pomocí nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka zvolte ikonu 
v řádku menu  . 
• Stisknutím přepněte na nastavovací režim. 

 
Zadání času zahájení 

• Pomocí nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka nastavte 
hodiny a minuty. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zadání času ukončení 

• Pomocí nastavovacího knoflíku/stiskacího tlačítka nastavte 
hodiny a minuty. 

 
 

 
 

Nastavení pokojové teploty 

• Pomocí nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka zvolte 
požadovanou pokojovou teplotu. 

• Stisknutím nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka teplotu 
potvrďte. 

Časovač je možné nastavovat pouze v případě, že na 
ovládacím panelu byl nastaven čas (hodiny). 
Při aktivaci časovače (ON) se nejdříve zobrazí položka 
menu Aktivace časovače (OFF). 

Nebezpečí otravy způsobené zplodinami. 
Aktivované předvolení časovače zapíná topení 
i v případě, že je karavan zaparkován. V uzavřených 
prostorách (jako jsou garáže, dílny) mohou zplodiny 
z topení způsobit otravu. Jestliže je vozidlo určené 
k rekreaci zaparkováno v uzavřeném prostoru: 
• zavřete přívod napájení do vytápěcího systému 

(plyn); 
•  deaktivujte předvolený časovač (OFF) na 

ovládacím panelu Truma CP plus; 
• na ovládacím panelu Truma CP plus vypněte 

topení. 

Jestliže byly během zadávání překročeny časy 
zahájení/ukončení, budou provozní parametry vzaty 
v úvahu pouze při dosažení následujících časů 
zahájení/dokončení. Do té doby zůstávají platné 
provozní parametry nastavené mimo časovač. 
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Nastavení teploty teplé vody (pouze pro vytápěcí systém Combi) 

• Pomocí nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka zvolte 
požadovanou teplotu teplé vody. 

• Stisknutím nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka teplotu 
potvrďte. 

 
 
 
 
 
 

Volba typu zdroje energie* 

• Pomocí nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka zvolte 
požadovaný typ zdroje energie. 

• Stisknutím nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka potvrďte. 
 

 
 

Volba rychlosti ventilátoru 

• Pomocí nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka zvolte 
požadovanou rychlost ventilátoru. 

• Stisknutím nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka potvrďte. 

 
 
 

Aktivace časovače (ON) 

• Časovač aktivujte (ON) pomocí nastavovacího knoflíku / 
stiskacího tlačítka. 

• Stisknutím nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka 
potvrďte zadaný čas. 

 
 

Deaktivace časovače (OFF) 

• Stisknutím přepněte na nastavovací režim. 
• Časovač deaktivujte (OFF) pomocí nastavovacího knoflíku / 

stiskacího tlačítka. 
• Stisknutím nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka 

potvrďte zadaný čas. 

Položka menu „Volba typu zdroje energie“ je 
zobrazena pouze v případě, že je zapojen vytápěcí 
systém, který používá elektrické topné tyče (volitelné 
přídavné vybavení). 

Položka menu „Volba rychlosti ventilátoru“ se 
zobrazuje v případě, že je nastavena teplota topení / 
ohřevu teplé vody (pouze pro vytápěcí systém 
Combi). 

Časovač zůstává dále aktivní, dokud není 
deaktivován (OFF), a to i po dobu několika dní. 
Byl-li časovač naprogramován a je činný, ikona bliká. 
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Nastavení času 

 
• Blikají hodnoty hodin. 
• Pomocí nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka nastavte 

hodiny (v režimu 24 hodin). 
• Po dalším stisknutí nastavovacího knoflíku / stiskacího 

tlačítka začnou blikat hodnoty minut. 
• Stisknutím nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka 

potvrďte zadaný čas. 
 
 

Servisní menu 
 
 
 

Zobrazení čísla verze připojených zařízení 

Zobrazení čísla verze topení nebo ovládacího panelu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Změna podsvícení ovládacího panelu 

Podsvícení je možné měnit s přírůstkem 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Změna jazyka 

Zvolte požadovaný jazyk — z dostupných jazyků (např. angličtina, 
němčina, francouzština, italština). 

 
 
 
 
 
 
 

Kalibrace teplotního čidla (OFFSET) 

Teplotní čidlo topení je možné individuálně přizpůsobit velikosti 
karavanu. Kompenzaci lze nastavovat s přírůstkem 1 °C v rozmezí 
od -5 °C do +5 °C. 

 
VarioHeat: možné rozmezí nastavení od 5 °C do -5 °C. 
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Resetování na výchozí tovární nastavení (RESET) 

Funkcí reset jsou funkce ovládacího panelu resetovány na výchozí 
tovární nastavení. Použitím této funkce dochází k vymazání všech 
vámi provedených nastavení. 

 
Potvrzení resetu 
• Stiskněte nastavovací knoflík / stiskací tlačítko. 

 
 
 

Zobrazení: síťové napájení 230 V 

Zobrazení ikony indikujte, že je dostupné síťové napájení 230 V 
(„břehová“ přípojka). 

 
 

 
 

Varování 
 
 

Ikona varování se zobrazuje za účelem upozornění, že jeden 
z provozních parametrů dosáhl nedefinovaného stavu. Zařízení 
v takovém případě pokračuje v provozu. Jakmile provozní 
parametr dosáhne opět hodnoty ve specifikovaném rozmezí 
hodnot, ikona zmizí. 

 
 
 
 
 
 

Prohlédnutí kódu varování 

• Pomocí nastavovacího knoflíku / stiskacího tlačítka zvolte ikonu. 
• Stiskněte nastavovací knoflík / stiskací tlačítko. Bude zobrazen 

kód aktuálního varování. Ze seznamu chyb zjistěte příčinu 
varování a odstraňte ji. 

 
 

W = Varování 
42 = Kód chyby 
H = Topení 

Příčina odstraněna / Návrat do nastavovacího režimu 
• Stiskněte nastavovací knoflík / stiskací tlačítko. 

 
Příčina neodstraněna / Návrat do nastavovacího režimu 
• Stiskněte tlačítko reset. 

 
 

Tato ikona se zobrazuje pouze ve spojitosti 
s vytápěcím systémem Combi E CP plus, jehož 
součástí jsou přídavné topné tyče (volitelné přídavné 
příslušenství). 

V tomto případě není na ovládacím panelu příjem 
varování potvrzen a ikona varování zůstává nadále 
zobrazena. Ovládací panel zůstává ve stavu varování. 
Ostatní zařízení je možné i nadále provozovat. 
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Závada 

Pokud dojde k závadě, ovládací panel okamžitě přejde do 
režimu „Závada“ a bude zobrazen chybový kód závady. 

 
E = Závada 
41 = Kód chyby 
H = Topení 

 
Příčina odstraněna / Návrat do nastavovacího režimu 
• Stiskněte nastavovací knoflík / stiskací tlačítko. 
• Příslušné zařízení bude znovu uvedeno do provozu. 

 

 

Pokud příčina nebyla odstraněna, závada se projeví znovu 
a ovládací panel znovu přejde do režimu „Závada“. 

 
Příčina neodstraněna / Návrat do nastavovacího režimu 
• Stiskněte tlačítko reset. 

 

 
 
 

Údržba 

Toto zařízení nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění čelní části 
používejte neabrazivní hadřík nebo utěrku navlhčenou ve vodě. 
Pokud takové vyčištění není dostatečné, použijte roztok 
neutrálního mýdla. 

Vzhledem k prodlevě dodávky do připojených zařízení 
může toto opětovné uvedení do chodu trvat několik 
minut. 

V tomto případě není na ovládacím panelu příjem 
informace o závadě potvrzen a ikona varování zůstává 
nadále zobrazena. Zařízení zůstává ve stavu závady. 
Ostatní zařízení je možné i nadále provozovat. 
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Schéma ochrany před mrazem Frost 
Control 

 
Ochrana před mrazem FrostControl (pouze u vytápěcího 
systému Combi) 

 
FrostControl je neelektrický pojistný nebo odtokový ventil. 
V případě rizika teplot pod bodem mrazu dojde k automatickému 
vypuštění obsahu bojleru odtokovým výstupem. 
Jestliže je v systému nadměrný tlak, bude pojistným ventilem 
automaticky zajištěno přerušované vyrovnávání tlaku. 

 
k Pozice otočného vypínače „ZAPNUTO“ 
m Pozice stiskacího tlačítka „ZAVŘENO“ 
n Pozice stiskacího tlačítka „ODTOK“ 
o  Odtokový výstup (podlahou karavanu ven) 

 

Aktivace 
• Lehce zatlačte knoflík do polohy (m) a současně ho otočte o 

90° směrem k poloze (k). 
• Jestliže je přepínač v poloze (k), zůstane knoflík v poloze (m). 

 

Deaktivace 
• Otočte přepínač v poloze (k) o 90° tak, aby vedl rovnoběžně s 

dílem. 
• V tom okamžiku knoflík vyskočí z polohy (m) do polohy (n). 

 

 

10.2.4 Podlahové vytápění* 
Vytápěcí systém je umístěn ve středu průchozího podlahového 
prostoru. Je 60 cm široký; délka závisí na typu karavanu. Tento 
vytápěcí systém není zamýšlen jako způsob vytápění vnitřního 
prostoru, jeho účelem je snížení tepelných ztrát, ke kterým 
dochází podlahou. 

 
Zapnutí podlahového vytápění 24 V 
Vypínač je umístěn na obslužném panelu. Podlahové vytápění lze 
provozovat pouze v případě, že je karavan připojen k přívodu 
napájení 230 V. 

 
Technické údaje 
Napětí 24 V~ z vlastního měniče 230 V / 24 V. 
Spotřeba se pohybuje v rozmezí od 150 W do 320 W, podle délky 
karavanu. Teplovodní podlahový vytápěcí systém topí pouze 
v případě, že je zapnuté teplovodní vytápění. 

 

Odtokový ventil lze zavřít pouze manuálně pomocí 
stiskacího tlačítka (poloha m), bojler lze plnit pouze 
v případě, že teplota ventilu je vyšší než přibližně 
7°C. 

 

Jestliže teplota pojistného/odtokového ventilu je 
nižší než přibližně 3°C, stiskací tlačítko vyskočí 
(poloha n) a obsah bojleru bude odtokovým výstupem 
(o) vypuštěn. 

Aby nedocházelo ke vzniku horkých míst, pak v 
případě, že je zapnuté podlahové vytápění, 
neumisťujte na podlahu žádné předměty na delší dobu. 
Do podlahy nevyvrtávejte žádné otvory a nešroubujte 
žádné šrouby nebo vruty. 

k 
 

n 
 
 
 

m 
 

o 
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10.2.5 Teplovodní vytápěcí systém* 

Topení Compact 3020 LPG je teplovodní systém vytápění, u něhož 
je voda ohřívána zvlášť (objem: 8,5 l). Vytápěcí systém lze ohřát 
bez naplnění teplovodního ohřevu čerstvou vodou. 

 
Umístění 
• V šatní skříni. 

 

 
Teplovodní vytápěcí systém Alde 

Důležitá informace 
• Předtím než začnete topení používat, přečtěte si pečlivě 

samostatný návod k jeho provozu. 
• Vždy, když karavan není používán, vypněte hlavní vypínač 

vytápěcího systému. 
• V případě nebezpeční mrazu vždy vypusťte vodu z ohřívače 

vody (viz 8.2). 
• Pokud zařízení nebylo napuštěno glykolem, může se stát, že 

topení nepůjde zapnout. 
• Aby byl princip konvekce zcela využit, nesmí být 
blokována cirkulace vzduchu v karavanu, např. za zadními 
polštáři, v zimních ventilačních drážkách, v rámu postele a 
v úložných skříních. 

• Ke spuštění zařízení je nutné připojení 12V/230V napájení. 
 
 

  
 

Místo instalace v šatní skříni Provozní režimy 
• Provoz LPG 
• Provoz na topné těleso (230 V) 
• Kombinovaný provoz LPG a topného tělesa 

 
Funkční režimy 
• Ohřev vody 
• Vytápění a ohřev vody 
• Vytápění 

Provoz zařízení 
V nečinném stavu zařízení ukazuje, jaká topná funkce byla 
aktivována, podsvícení displeje je zhasnuté. Pokud není stisknuto 
žádné tlačítko, nebo pokud byla nastavena poloha nečinnosti 
pomocí šipek, dojde po dvou minutách automaticky k přepnutí 
činného zařízení z nastavené polohy do nečinné polohy. 

 
 

Pravidelně kontrolujte množství kapaliny v expanzní 
nádobě. Při vypnutém topení by tekutina měla 
dosahovat přibližně 1 cm nad značku „Min“. 

Další podrobné informace o provozu, zacházení 
a údržbě teplovodního vytápěcího systému naleznete 
v samostatných pokynech k provozu „Alde Compact 
3020 HE“. 

Je-li karavan vybaven ovládacím panelem TFT, lze 
základní funkce teplovodního vytápěcího systému 
ovládat z panelu vedle vstupu (viz kapitola 7). 
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Panel pro ovládání teplovodního 
vytápěcího systému. 

 
Zapnutí teplovodního vytápění 

 

Vytápěcí systém spustíte stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout. Po 
stisknutí se objeví obrázek spuštění vytápění. Vytápění bude 
spuštěno s nastavením, které bylo použito naposledy. 

 
D  E F  G  H I 

 
 
 

C 

B 
A 

 
 
 

J K 
Základní menu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menu nastavení 

Neutrální poloha 
 

A. Hodiny. Hodiny zobrazují datum a čas (jsou-li aktivovány). 
B. *Venkovní teplota. Zobrazení venkovní teploty. 
C. Teplota vnitřního prostoru. Zobrazení teploty vnitřního 

prostoru. 
D. Cirkulační čerpadlo. Ikona je zobrazena, je-li čerpadlo 

v provozu. 
E. Automatické zapnutí vytápěcího systému. Ikona je zobrazena 

v případě, že je tato funkce aktivována. 
F. Denní automatický systém. Ikona je zobrazena v případě, že 

je tato funkce aktivována. 
G. *Láhev na zkapalněný plyn plná/prázdná. Tato ikona je 

zobrazena v případě, že je k regulátoru plynu připojeno čidlo 
a je aktivováno. Je-li instalován rozmrazovač*, budou spolu 
s ikonou láhve zobrazeny ikony nastaveného režimu. 

H. Noční automatický systém. Ikona je zobrazena v případě, že 
je tato funkce aktivována. 

I. Napájení 230 voltů. Tato ikona je zobrazena v případě, že je 
do vytápěcího systému přiváděno napětí 230 V. 

J. Tlačítko Zapnout/Vypnout. Hlavní vypínač vytápěcího 
systému. 

K. Tlačítko MENU. Tlačítko menu nastavení. 

Funkce označené (*) se vztahují k příslušenství. Nejsou součástí 
instalace každého karavanu. 

 

Menu nastavení 
 

Vstupte do menu nastavení stisknutím tlačítka MENU. Rozsvítí se 
podsvícení a budou zobrazeny funkce, které lze nastavovat. Pokud 
nedojde k žádné akci po dobu 30 sekund, řídicí jednotka přejde po 
této době do stavu nečinnosti. 

 
Nastavení požadované teploty 

 

Teplotu lze nastavit v rozmezí od +5 °C do +30 °C s krokem 
0,5 °C. 

 

1. Zobrazena je aktuálně nastavená teplota. 
2. Teplotu zvyšujete stisknutím tlačítka „+“, snižujete stisknutím 

tlačítka „–“. 
3. Nastavení jsou nyní dokončena a topení bude zapnuté do 

dosažení nastavené teploty. 
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Teplá voda 
 

Bojler je možné používat, i když nebyl naplněn čerstvou vodou. 
 
 

1. Bez teplé vody. Pokud nepotřebujete teplou vodu, stiskněte „-“. 
(Ikona   není vyplněna). 

 
 
 

 
 
 

2. Normální provoz. Je-li v nádrži čerstvá voda a chcete používat 
teplou vodu, stiskněte „+“. 
(Ikona   je vyplněná částečně.) 

 
 

 
 

3. Více teplé vody. V případě, že potřebujete větší množství 
teplé vody, můžete dočasně zvýšit teplotu vody na přibližně 
65 °C. Stiskněte tlačítko „+“. 
(Ikona je zcela vyplněna). 

 
Po 30 minutách dojde k přepnutí ohřívače vody zpět na normální 
provoz. Jestliže jste zvolili funkci většího množství teplé vody, 
bude cirkulační čerpadlo nadále v chodu. 

 
 

Jestliže je v provozu automatický denní nebo noční 
systém, není možné nastavit žádnou teplotu. Ikony 
znamének plus a minus jsou v takovém případě 
zašedlé. 

Jestliže je v provozu automatický denní nebo noční 
systém a ohřev vody je vypnutý, není možné provést 
žádné nastavení teploty. Ikony znamének plus 
a minus jsou v takovém případě zašedlé. 

Tuto funkci nemůžete zvolit v případě, že funkce 
„Provoz“ zařízení byla nastavena na kontinuální 
provoz „Cont“. 

Jestliže byla funkce „Provoz“ nastavena na 
kontinuální provoz „Cont“, bude funkce „stálého 
chodu čerpadla“ na 30 s deaktivována, poté se vrátí 
zpět na stálý chod čerpadla. 

Jestliže potřebujete využívat pouze teplou vodu, 
např. v letním období, kdy není třeba topit, není 
nutné provádět žádné nastavení. Vytápěcí systém řídí 
tuto funkci automaticky. 
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Vytápění elektřinou 
 

Funkci „vytápění elektřinou“ aktivujete následujícím postupem. 
Čím vyšší je zvolený výkon, tím rychleji dojde k zahřátí karavanu. 

 
Jestliže jsou zvoleny společně elektřina i plyn, můžete nastavit 
jako prioritní elektřinu, nebo plyn (viz menu Nástroje). Bojler 
nepoužívá větší výkon, než je třeba, a to i při zvolení hodnoty 
3 kW. 

 

1. Spuštění a změnu úrovně vytápění provádějte krok za krokem 
(vypnuto, 1 kW, 2 kW nebo 3 kW) pomocí tlačítka „+“ nebo 
„-“. Nastavená hodnota bude zobrazena na obrazovce. Je-li 
aktivováno, je ikona plus na obrazovce zobrazena zeleně. 

 
2. Chcete-li elektrické vytápění vypnout, držte stisknuté 

tlačítko „-“, dokud nedosáhnete volby Off. 
 
 

Vytápění plynem 
 

Postup aktivace vytápění plynem: 
Jestliže jsou společně zvoleny elektřina i plyn, můžete nastavit 
jako prioritní elektřinu, nebo plyn (viz menu Nástroje). 

 
1. Provoz na plyn spustíte stisknutím ikony plamene zkapalněného 

plynu. Ikona zkapalněného plynu je tak aktivována a bude 
zobrazena zeleně. 

 
2. Provoz na plyn vypnete stisknutím ikony plamene 

zkapalněného plynu. Nyní je ikona zobrazena modře. 

 

10.3 Bojler* 
 

 
Bojler 

 
Volitelně instalovaný bojler pojme přibližně 14 litrů vody. V bojleru 
je voda ohřívána elektřinou pomocí integrované topné tyče. Bojler 
je náhradou standardně instalovaného ohřívače vody Truma. 

 
 

 

Hrozí-li nebezpečí mrazu, vyprázdněte bojler. Nikdy 
bojler neuvádějte do činnosti, je-li prázdný. 

Chcete-li provozovat soustavu studené vody bez 
bojleru, bude i v tomto případě bojler naplněn vodou. 
Abyste předešli poškození způsobenému mrazem, 
vypusťte obsah bojleru i v případě, že bojler nebyl 
používán. 
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Plnění bojleru 
• Zavřete výstupní ventil na přívodní trubce studené vody. Páčku 

umístěte do vodorovné polohy. 
• Stisknutím hlavního vypínače na ovládacím panelu zapněte 

dodávku energie. 
• Otevřete alespoň jeden kohoutek a nechte jej otevřený, 

dokud se bojler nenaplní vodou místo vzduchem. 
• Zavřete kohoutek. 

 
Vyprázdnění bojleru 
• Pomocí ovládacího panelu vypněte dodávku energie. 
• Otevřete kohoutky v kuchyni a koupelně. 
• Otevřete výstupní ventil bojleru. Páčku umístěte do svislé 

polohy. 
• Vodu vypusťte rovnou ven. 

 

Provoz na elektřinu 
• Pomocí ovládacího panelu bojler zapněte (vypínač ohřevu). 

Rozsvítí se světelná kontrolka. 
 

 

Vypnutí bojleru 
• Pomocí ovládacího panelu bojler vypněte. 

 

 
 

10.4 Lednička Dometic 
 

Při vysokých venkovních teplotách lze plnou účinnost ledničky 
zajistit pouze při dostatečné ventilaci. Lepší ventilace dosáhnete, 
pokud karavan postavíte tak, aby se strana, na které je umístěna 
lednička, nacházela ve stínu (viz kapitola 5.1). 

 
 
 

Lednička Dometic Slim Tower 
 

Super SlimTower 

Při provozu na elektřinu není možné předvolit teplotu 
vody. Ta je automaticky nastavena na hodnotu 
přibližně 70 °C. 

V režimu provozu na elektřinu je bojler funkční pouze 
v případě, že karavan je připojen k 230V síťovému 
napájení. 

Předtím než začnete ledničku používat, přečtěte 
si samostatné pokyny k provozu od výrobce 
ledničky. 
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Zámek na dveřích ledničky 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zámek na ledničce Dometic 

 

Zámek na ledničce (Super) Slim Tower 

 

  
 

Standardní lednička
 Otevření 

• Stiskněte tlačítko a táhnutím dveře ledničky otevřete. 
 

Zavření 
• Na dveřích je automatický zámek. Při zavření dveří ledničky 

a pevném zatlačení se zámek dveří automaticky zamkne. 
 
 
 

(Super) Slim Tower 
Dveře ledničky zavřete zatlačením zavírání. 

 

Způsoby provozu 
Ledničku je možné provozovat třemi způsoby. Požadovaný 
provozní režim se nastavuje přepínačem pro volbu typu energie. 

 
- provoz na napětí 12 V: elektrické napájení z baterie 

tažného vozidla  (zapnuté zapalování), 
- provoz na napětí 230 V: přívod elektrického napájení 

z externího zdroje , 
- zkapalněný plyn: plynové láhve z karavanu . 

 
 

Provozní režimy ledničky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovládání ledničky 
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Provoz na 12V napájení 
Provoz na 12V napájení je možné používat pouze během jízdy, 
kdy je v chodu motor tažného vozidla. Při odpočinku nebo delší 
zastávce provoz ledničky na 12V napájení vypněte a podle 
potřeby zapněte jiný provozní režim. 
• Nastavte volič typu energie na provoz na baterii . 
• Provoz na 12V napájení je funkční pouze v případě, že je v chodu 

motor tažného vozidla. 
• Lednička pracuje bez regulace termostatem (stálý chod). 

Z tohoto důvodu by měl provoz na 12V napájení sloužit pouze 
k udržení již dosažené teploty. 

• Chod ledničky vypnete přepnutím voliče do polohy 0 . 

Provoz na 230 V napájení 
• Nastavte volič typu energie na provoz na síťové napájení . 
• K regulaci teploty použijte termostat . Teplotním úrovním 

nejsou přiřazeny žádné absolutní hodnoty teploty. 
• Chod ledničky vypnete přepnutím voliče do polohy 0 . 

Během jízdy musí být dveře ledničky vždy zavřené 
a zamknuté. 

2 

1 

3 

4 
2 

3 1 5 6 7 
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Provoz na plyn 
• Nastavte volič typu energie na provoz na plyn . 
• Otevřete hlavní uzavírací ventil na plynové láhvi a uzavírací kohout  

označený „lednička“. 

• Otočte termostat  úplně nahoru a držte jej stlačený. Plyn 
ledničky zapálíte stisknutím tlačítka pro ruční zapálení . 

• Je-li aktivován provoz ledničky na plyn, indikátor v kontrolním 
okénku se posune do zelené zóny . 

• Tlačítko uvolněte pouze tehdy, je-li indikátor posunut do zelené 
zóny. 

• K regulaci chladicího výkonu použijte termostat . Teplotním 
úrovním nejsou přiřazeny žádné absolutní hodnoty teploty. 

  
• Chod ledničky vypnete přepnutím voliče do polohy 0 . 
• Zavřete hlavní uzavírací ventil na plynové láhvi a uzavírací kohout 

označený „lednička“. 
 

 

Skladování potravin 

• Potraviny by měly být vždy skladovány v uzavřených 
kontejnerech, hliníkových obalech nebo podobných 
materiálech. 

• Nikdy do ledničky neukládejte ohřáté potraviny, vždy je 
nechte nejprve vychladnout. 

• V ledničce nesmí být skladovány potraviny, ze kterých 
vycházejí těkavé látky nebo hořlavé plyny. 

• Kazící se potraviny uchovávejte vždy přímo vedle chladicích 
žeber nebo co možná nejvíce vespod ledničky. 

 

Mrazicí přihrádka je vhodná pro přípravu ledových kostek nebo 
krátkodobé uchování zmražených potravin. Není vhodná pro 
mražení potravin. 

 

 

Provozovat lednici na plyn není povoleno v těchto 
situacích: 
- na čerpacích stanicích 
- během jízdy 
- při přepravě karavanu přepravním nebo tažným 
vozidlem. 

Hrozí riziko požáru. 

Mrazicí přihrádka není vhodná pro mražení potravin, 
ani pro správné uchování léčiv. 

Podmínky okolního prostředí ovlivňují výkonnost 
chladicí jednotky. Systém reaguje na změny na 
regulačním termostatu pomalu, při otevírání dveří 
a ukládání zboží dochází ke ztrátě chladu. Jestliže se 
teploty pohybují pod +10°C, použijte zimní kryt 
(příslušenství Dometic). Jestliže teploty přetrvávají 
nad +32°C, je třeba instalovat přídavný ventilátor 
(příslušenství Dometic). 

Ledničku zapněte nejméně 12 hodin předtím, než do 
ní budete cokoli ukládat. Pokud je to možné, 
ukládejte do ledničky věci již zchlazené. 
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Jestliže lednička není delší dobu používána, měla by být nastavena 
do ventilační polohy, to slouží k zamezení nežádoucímu zápachu. 

 
Ventilační polohu nastavíte tak, že lehce zatlačíte šoupátko  
a vysuňte ho dopředu. 

 

Normální poloha Ventilační poloha 
 

Vyjímatelný mrazák ((Super) Slim Tower) 
Z důvodu co nejlepšího využití prostoru je možné mrazák vyjmout. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Odjištění základny mrazáku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vyjmutí základny mrazáku 

 

10.5 Plynový vařič 

 
Vyjmutí mrazáku 
• Sklopte dolů zajišťovací svorky pod mrazákem. 
• Posuňte obě svorky směrem do středu. 
• Mrazák mírně vysuňte. 
• Vysaďte dveře. 
• Odstraňte panel dna mrazáku. 

 

 
 

 
Kombinace dřezu a vařiče 

 
Kuchyňský kout karavanu je vybaven vařičem se 3 plynovými 
hořáky. 

 
Před prvním použitím: 
• Otevřete ventil na láhvi a rychlouzavírací ventil na vedení plynu. 
• Při používání vařiče musí být otevřené střešní nebo kuchyňské 

okno. 
• Ovládací rukojeti, které je nutné k zapálení plynových 

spotřebičů stlačit, musí při uvolnění automaticky pružinou 
vyskočit zpět do výchozí polohy. 

 

Během jízdy nenechávejte ledničku ve ventilační 
poloze. 

Informace o vyjímání mrazáku jsou uvedeny také na 
dvířkách mrazáku. 

1 
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Dodržujte dodané pokyny k provozu od výrobce 
spotřebiče. 

Vařiče a jiné spotřebiče využívající ke spalování 
vzduch z vnitřního prostoru nesmí být nikdy použity 
k vytápění karavanu, v takové situaci by mohlo dojít k 
život ohrožujícímu nedostatku kyslíku z důvodu tvorby 
oxidu uhelnatého. 

 
Vařič nesmí být používán, leží-li na vařiči skleněný 
kryt. 
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Skleněný kryt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovládací knoflíky hořáků na plynovém 
vařiči 

Provoz 
• Otočte vodovodní kohoutek na stranu a zvedněte skleněný 

kryt . Otevřete hlavní uzavírací ventil na plynové láhvi 
a uzavírací kohout pro vařič. 

• Otočte otočným knoflíkem  požadovaného hořáku do 
polohy pro zapálení (velký plamen) a stlačte. 

• Automaticky dojde k zapálení hořáku. 
• Stiskněte regulační knoflík  a pevně jej držte stisknutý po 

dalších 5 - 10 sekund, dokud plamen není stabilní, 
s rovnoměrným hořením a dokud není činná pojistka plamene. 

• Uvolněte otočný knoflík  a nastavte ho do polohy podle 
požadavku (velký nebo malý plamen). 

• Pokud proces zapálení neproběhl úspěšně, zopakujte ho 
znovu do začátku. 

• Plamen plynu vypnete otočením regulačního knoflíku  zpět 
do polohy „0“. 

• Zavřete uzavírací ventil vařiče. 
 

 

  
 

10.6 Digestoř* 
 

 
Digestoř 

 

 
 

Knoflíky pro ovládání 

digestoře 

Niky nenechávejte unikat plyn, aniž by hořel plamen. 
Hrozí nebezpečí výbuchu! 
Po vaření ponechte vařič otevřený, skleněným krytem 
 vařič zakryjte, až když hořáky přestanou vydávat 
teplo. 

V blízkosti vařiče neuchovávejte žádné předměty, 
které by se mohly snadno vznítit, například utěrky na 
nádobí, kapesníčky atd. Hrozí nebezpeční požáru! 

Při manipulaci s horkými hrnci, pánvemi a podobnými 
předměty používejte chňapky. Hrozí nebezpečí 
úrazu! 

Nedovolte, aby plamen hořel dále než po kraj hrnce, 
plamen nastavujte nižší. 

1 

2 
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Volitelně může být kuchyň 
vybavena odsávacím 
ventilátorem. Zabudovaný 
ventilátor vyvádí kuchyňský 
zápach přímo ven. 

 
 
 

 
• Digestoř zapnete stisknutím 

pravého tlačítka. Tlačítko 
ventilátoru držte pevně 
stisknuté, tak můžete vybrat 
rychlost ventilátoru (plynule 
měnitelná). 

 
 
 

Kuchyňské světlo, ovládané z 
ovládacího panelu, je možné 
zapínat také pomocí levého 
tlačítka. 

 
Pravidelně čistěte filtr digestoře, shromažďuje se na 
něm veškerý tuk přítomný v odsávaných párách. 
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10.7 Trouba* 
 

Trouba 
 

 
Zapalovač 
Trouba 
Nastavovací knoflík 
Gril 
Světlo 
 

 

  
Používání trouby  

Zapnutí trouby 
• Pomocí hlavního vypínače na ovládacím panelu zapněte 12V 

napájení. 
• Otevřete hlavní uzavírací ventil na plynové láhvi a uzavírací 

kohout označený „trouba“. 
• Úplně otevřete dvířka trouby. 
• Pečící tácek nebo gril umístěte tak, aby nebyl v přímém 

kontaktu s plamenem. 
• Lehce stlačte regulační knoflík a otočte ho do požadované 

zapalovací polohy (trouba nebo gril). 
• Stlačte regulační knoflík. K hořáku je přiváděn plyn 

a zapalováním dojde k zapálení plamene. 
• Regulační knoflík držte stlačený po dobu 10 sekund, dokud 

pojistný ventil zapalování neudrží přívod plynu otevřený. 
• Nastavovací knoflík nechte volně a otočte ho na požadovanou 

teplotu (týká se pouze trouby). 
• Plamen musí hořet stabilně. 
• Otočte regulační knoflík do nulové polohy. Plamen zhasne. 

Přečtěte si samostatný návod k provozu od výrobce 
zařízení. 

5 1 2 3 4 

1 
2 

3 

4 
5 

• Ventilační otvory trouby nesmí být nikdy 
zavřeny. 

• Při používání trouby musí být otevřené střešní 
nebo kuchyňské okno. 

• Otevřete uzavírací ventil trouby. Jestliže ucítíte 
zápach plynu, zavřete ventil a plynovou láhev. 

• Při zapalování trouby musí být dvířka trouby 
otevřená. 

• Nikdy neprovozujte troubu, když je prázdná 
(tedy když v ní nejsou umístěny potraviny určené 
k ohřívání). 

• Gril* by neměl být nikdy používán na déle než 25 
minut. Gril lze používat pouze s otevřenými dvířky 
trouby. 

• Troubu nikdy nepoužívejte k vytápění karavanu. 
• Gril a trouba nesmí být používány současně. 
• Za žádných okolností nesmí být toto zařízení 

připojeno k 230V síťovému napájení. 
• Troubu nikdy nepoužívejte za jízdy! 
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10.8 Mikrovlnná 
trouba* 

Vypnutí trouby 
• Otočte regulační knoflík do nulové polohy. Plamen 

zhasne. 
• Zavřete hlavní uzavírací ventil na plynové láhvi 

a uzavírací kohout označený „trouba“. 

 

 
Mikrovlnná trouba 

 
Kuchyň karavanu může být vybavena mikrovlnnou troubou na 230V 
napájení. Ta je instalována nad dvířky nebo posuvnými dvířky v 
nástěnné kuchyňské skříni. Mikrovlnná trouba se hodí 
k rozmrazování, ohřívání a vaření potravin pro osobní spotřebu. 

 
 

POWER: volba programu vaření 

2 DEFROST: rozmrazování potravin 

3 DISPLEJ: zobrazuje dobu vaření, výkon a aktuální čas 

4 Číselná tlačítka10 sek/30 sek/1 min: volba doby vaření 

5 START: spuštění programu vaření nebo rozmrazování 

STOP/CLEAR: zastavení programu vaření nebo rozmrazování 

Otevření dvířek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Používání mikrovlnné trouby 

Vaření 
• Jídlo vložte do mikrovlnné trouby a zavřete dvířka. 
• Stisknutím tlačítka POWER  vyberte požadovanou úroveň 

výkonu („600 W“/ „500 W“/ „400 W“). 
• Stisknutým přednastaveného číselného tlačítka  zadejte 

požadovanou dobu vaření. 
• Stiskněte tlačítko START  . 
Při dokončení programu mikrovlnná trouba zapípá. Pípání bude 
opakováno každé dvě minuty, dokud nedojde ke stisknutí tlačítka 
nebo otevření dvířek. 

 

• Jestliže nedojde k zapálení, opakujte postup od 
kroku 1. 

• Jestliže plamen hořáku náhodně zhasne, otočte 
přepínač zpět do neutrální polohy a před dalším 
zapálením počkejte nejméně jednu minutu. 

Při používání mikrovlnné trouby nechte dvířka nebo 
posuvné dveře otevřené. Hrozí riziko přehřátí! 

1 

1 2 

3 

4 4 4 
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Při zvolení výkonu „600 W“ nebo „500 W“ je 
maximální doba vaření 15 minut. Při zvolení výkonu 
„400 W“ je maximální doba vaření 30 minut. 
Přečtete si bezpečnostní pokyny a podrobné 
informace o provozu, používání a péči o mikrovlnnou 
troubu uvedené v samostatných pokynech k provozu 
mikrovlnné trouby. 
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10.9 Střešní klimatizace* 

Klimatizace je umístěna místo střešního krytu na stropě obývacího 
prostoru. 

 
Abyste klimatizaci používali správně a optimalizovali její 
výkonnost, je třeba dodržovat následující: 

 

 
Střešní klimatizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavení směru ventilace 
Vzduch přiváděný do karavanu lze regulovat nastavením 
vzduchových trysek. 

 
Postup nastavení výstupu klimatizace naleznete v kapitole 7.3 
(Instalace elektrických zařízení). 

 
 
 

 
Nastavení směru foukání vzduchu 

• Zajistěte zvukovou a tepelnou izolaci; utěsněte 
štěrbiny a zakryjte skleněné plochy. 

• Vyvarujte se zbytečného otevírání dveří a oken. 
• Neucpávejte ani nezakrývejte vstupy vzduchu a 

klimatizační otvory. 
• Do klimatizace nenastřikujte vodu. 
• Veškeré snadno vznětlivé materiály udržujte stranou 

od klimatizace. 
• Všechny dveře a okna udržujte zavřené a důsledně 

větrejte pouze příležitostně. Jsou-li otevřená okna, 
proudí do karavanu teplý (a tedy vlhký) vzduch, 
který je v karavanu zchlazen. Vlhkost, která je 
výsledkem tohoto procesu, kondenzuje uvnitř 
karavanu. 
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10.10 Satelitní systém Satelitní systém je kompatibilní s CI-BUS, je tedy  
možné ho ovládat pomocí ovládacího panelu u vchodu. 

 

Satelitní systém je vhodný pro všechny typy přijímačů a pro 
jakoukoli televizi se satelitní ladičkou. Nabízí speciální funkce, 
např. přenos normálních televizních programů kabelem, přičemž 
současně nelze streamovat žádné jiné programy na mobilních 
zařízeních. Při změně programu se systém na satelit nastaví 
automaticky. 

 

 

Více informací o postupech používání satelitního 
systému prostřednictvím ovládacího panelu TFT 
naleznete v kapitole 7. 

• Během jízdy musí být satelitní systém složen do 
parkovací polohy. Zvýšení normální výšky přívěsu 
o anténu, která nebyla položena do parkovací 
polohy, může zvýšit riziko nehody. Řidič tažného 
vozidla je zodpovědný za stav nástavby 
a připevněných prvků. 

• Je dovolena maximální rychlost 100 km/h. 
• V případě bouřky nebo vichřice může dojít 

k poškození samotného vozidla i otočného zařízení. 

• Satelitní systém je vybaven nouzovou zarážkou pro 
případ přetížení. 

• Jestliže je satelitní systém provozován mimo 
rozmezí vhodných teplot od -20°C do +45 °C, může 
dojít k poruše nebo poškození vlastního satelitního 
systému. 

• Během jízdy působí na anténu síla vibrací. Systém 
pravidelně kontrolujte, zda je pevně zajištěn, 
všechny volné části utáhněte. Intervaly kontroly 
volte podle četnosti jízd. 

• Přečtěte si také samostatné pokyny od výrobce 
systému. 
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Příslušenství Při používání příslušenství mějte na paměti pokyny k provozu, 
pokyny k instalaci a schémata obvodů dodávané výrobci 
jednotlivých příslušenství. Tyto návody se nacházejí v servisním 
balíčku karavanu. 

• Jakékoli změny karavanu oproti stavu, ve kterém byl dodán 
výrobcem, mohou ohrozit jízdní vlastnosti karavanu a jeho 
způsobilost k jízdě. 

• Jakékoli příslušenství, doplňky, modifikace a namontované díly, 
které nebyly schváleny spol. HOBBY mohou způsobit poškození 
karavanu a zhoršit způsobilost karavanu k jízdě. I v případě, že 
pro tyto díly bylo poskytnuto obecné schválení, není tímto 
souhlasem zaručen řádný stav výrobku. 

• Spol. HOBBY nepřijímá odpovědnost za žádné škody způsobené 
díly nebo změnami, které nebyly spol. HOBBY schváleny. 

 

V následující tabulce je uveden seznam hmotností jednotlivých příslušenství. Jestliže jsou tyto součásti 
převáženy v nebo na karavanu a nejsou přitom součástí standardního rozsahu dodávky, je nutné je při 
určování plného zatížení započítat. 

 

Předmět Hmotnost [kg] 

Podvozek/Bezpečnost 
Zařízení proti krádeži na tažnou oj 

WINTERHOFF "ROBSTOP" 3,00 
Zvýšené zatížení, Premium, 1800 kg až 2000 kg 7,30 
Zvýšené zatížení, jedna náprava, do  29,00 
Zvýšené zatížení, dvě nápravy 4,30 
Zvýšené/snížené zatížení 

Předmět  Hmotnost [kg] 

Interiér v koženém provedení  10,00 
Ambientní LED osvětlení 0,00 
Zvedací stůl na jednom sloupku 0,50 
Kombinace polstrování, na základě požadavku, 

z kolekce čalounění Hobby 0,00 

Kuchyně 

bez technických změn 0,00 Digestoř, DOMETIC 3,00 
Stabilizační systém KNOTT ETS Plus 5,70 Mikrovlnná trouba DOMETIC (20 litrů) 12,00 
Disky z lehké slitiny 
Náhradní kolo z lehké slitiny, černé, leštěné 

0,00 Trouba (36 l) s elektrickým zapalováním 
a osvětlením vnitřní části 

 
15,00 

s držákem AL-KO 
Náhradní kolo z lehké slitiny, černé, leštěné 

28,20  
Prostor na spaní 

 

s držákem AL-KO, místo soupravy na 
opravu pneumatiky 

 Náhradní kolo s držákem AL-KO 

26,00 7-zónová matrace s paměťovou pěnou 
s pružnou dřevěnou kostrou 

 
2,90 

(namontované pod podvozkem) 
Náhradní kolo s držákem AL-KO, místo 

soupravy na opravu pneumatiky 
(namontované pod podvozkem) 

28,20 
 

26,00 

Rozšíření postele pro sezení  
Rozšíření postele pro jednotlivé postele 
(včetně přídavných polštářů) 

1,00 
 

5,00 

  Přehoz na postel 1,50 
Nástavba 
Nosič jízdních kol pro 2 kola 

 
9,70 

Dětská palanda, třípatrová 
Sklopná dětská postel nad centrálním  

15,00 

Externí úložný prostor pod palandou 5,00 sezením 25,00 
Přední okno, zavěšené (nelze instalovat 
dodatečně) 

11,30 Širší postel, šikmo vpředu 8,00 

Volitelná skladovací dvířka THETFORD 0,50 Široká postel místo jednotlivých postelí  
Zadní nosič jízdních kol pro 2 kola 7,50 s přídavnou dětskou palandou (KFU/UKF/CKF) 37,00 
Markýza THULE OMNISTOR 6200, 260 cm 23,00   
Markýza THULE OMNISTOR 6200, 300 cm 26,00 Koupelna   
Markýza THULE OMNISTOR 6200, 350 cm 30,00 Šatní tyč ve sprše 0,30 
Markýza THULE OMNISTOR 6200, 400 cm 32,00 Zakrytá sprchová směšovací baterie a sprchový 

závěs pro 
 

Markýza THULE OMNISTOR 6200, 450 cm 34,00 venkovní umývárnu 2,80 
Markýza THULE OMNISTOR 9200, 500 cm 45,00 Síť proti hmyzu do koupelnového okna 1,50 

Obývací pokoj 
   

11. Příslušenství 
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Koberec na míru, vyjímatelný, do 13,00   
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Předmět  Hmotnost [kg] 

Voda/plyn/elektřina 
12V balíček pro soběstačnost včetně nabíječky baterie 

s boosterem, baterií, čidlem baterie a 
schránkou na baterii 29,00 

Nádrž na čerstvou vodu o objemu 50 l 
(místo nádrže o objemu 25 l) 28,00 

Nabíječka baterie pro 12V přívod napájení s  
boosterem, čidlem baterie a schránkou na baterii 2,70 

Adaptér kabelu 7/13-kolíkový pro 
připojení k tažnému vozu  0,30 

Přípojka pro městský rozvod vody 0,50 
Elektrický bojler TRUMA 14 l 15,00 
Venkovní zásuvka v předstanu, včetně 

230 V výstupu, satelitní/TV přípojky 0,40 
Přípojka plynu, venkovní 1,50 
HOBBY-CONNECT, dálkové ovládání pro zařízení 

v karavanu prostřednictvím aplikace 1,20 
Dálkové ovládání systému osvětlení 0,30 
Detektor kouře 0,20 
Ovládací panel TFT pro systém osvětlení  

a nádrž, včetně CI BUS 0,10 
Dvojitá zásuvka pro USB nabíjení 0.00 

 
Vytápění/klimatizace 
Pomocné elektrické vytápění TRUMA Ultraheat 2,00 
Podlahové vytápění  4,00 - 6,00 
Topení TRUMA Combi 4/6 místo S do  13,70 
Modernizace topení TRUMA z Combi 4/6 

na Combi 6 (E) do 1,24 
Topení TRUMA VarioHeat Comfort, 3,7 kW, 

do typu 495 1,20 
Horkovzdušný systém TRUMA ISOTHERM 3,00 
Teplovodní podlahové vytápění (pouze 

společně s teplovodním vytápěním ALDE) 
 

35,00 
Ohřívač vody ALDE COMPACT 3020 26,00 
Příprava pro střešní klimatizaci 0,50 
Střešní klimatizace DOMETIC FreshJet  31.00 

 
Multimédia 
Kloubový držák na televizi, včetně potřebných  

přípojek 2,00 
Výsuvná polička pro televizi s plochou 

obrazovkou, včetně 
 

potřebných přípojek (pro 620 CL) 1,50 
Satelitní systém KATHREIN CAP 650  

včetně TWIN-LNB 15,00 
Zvukový systém BLAUPUNKT DAB+ 12,50 
TV anténní stožár TELECO 0,90 

11. Příslušenství 
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12.1 Údržba Intervaly údržby 
Pevně stanovené intervaly údržby se vztahují na karavan 
a zařízení instalovaná v karavanu. 

Pravidla pro intervaly údržby 
• První údržbu je třeba nechat provést u prodejce HOBBY 

12 měsíců po počáteční registraci karavanu. 
• Dále nechávejte údržbu u prodejce HOBBY provádět 

každoročně. 
• Údržbu všech zabudovaných zařízení nechávejte provádět 

v intervalech uvedených v pokynech k provozu konkrétních 
zařízení. 

 
 

 

Revizní kontrola plynových zařízení (na zvláštní 
náklady) musí být prováděna každé dva roky 
odborníkem na zkapalněný plyn. Tato revizní kontrola 
musí být provedena a certifikována podle normy EN 
1949 a podle německé asociace odborníků na plyn 
a vodu (German Association of Gas and Water 
Experts), listu DVGW G 607. Za zajištění revizní 
kontroly zodpovídá provozovatel. 

Bezpečnostní regulační knoflíky a hadice měňte 
v intervalu nejdéle 10 let! 
Vysokotlaké hadice musí být měněny po 5 letech. 

Z bezpečnostních důvodů musí náhradní díly splňovat 
požadavky výrobce a musí být instalovány buď 
samotnými výrobci, nebo jejich autorizovanými 
prodejci. 

Společnost HOBBY poskytuje v souladu se záručními 
podmínkami 5letou záruku na těsnost karavanu. 

Za tímto účelem musí být karavan každoročně 
dovezen k prodejci HOBBY na každoroční placenou 
kontrolu netěsností. Tuto kontrolu je nutné provádět 
každých 12 měsíců. 

Spol. Hobby doporučuje před touto návštěvou 
servisního partnera kontaktovat a zjistit, zda má pro 
provedení kontroly dostatečné prostředky (např. 
adekvátní zvedák na vozidla), aby se předešlo 
možným nedorozuměním. 
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Mazání a olejování 
Pravidelně kontrolujte a mažte posuvné i stacionární díly 
podvozku. Je-li karavan používán jen zřídka, je třeba provádět 
údržbu každoročně. 

 

Pravidla mazání a olejování 
• Pohyblivé díly, jako jsou kolíky zavěšených dílů na páce ruční 

brzdy a vychylovací páka by měly být olejovány lehce. 
• Stacionární díly na krytu nájezdového mechanismu  mažte 

zlehka po každých 5000 km jízdy. 
• Čas od času se ujistěte, že dosedací plochy přítlačné tyče 

nejsou zaseknuté. 
• Pohyblivé a stacionární díly pravidelně mažte a olejujte. 

 
Dosedací plochy na krytu nájezdového 
spoje 

 
 
 
 
 
 

 
 

12.2 Tažné ústrojí Kulový spoj na tažném vozidle 
Kulový spoj musí vyhovovat požadovaným rozměrům, musí být 
nepoškozený a bez maziva. Je-li použit povlak dacromet (stříbrné 
antikorozní pokrytí), a také při použití lakovaného kulového spoje, 
musí být povlak pomocí brusného papíru (o hrubosti 200-240 zrn) 
zcela odstraněn, aby nemohlo docházet k tvorbě usazenin na 
třecím obložení. Kovový povrch kulového spoje musí být jasný. Je-
li kulový spoj poškozený nebo špinavý, dochází ke zvýšenému 
opotřebení a rozedření třecích podložek; namazaný kulový spoj 
ruší stabilizační účinek. K čištění jsou vhodná ředící rozpouštědla 
nebo líh. 

 
 

 
Přívěsný kloub 

 

Přívěsný kloub 
Třecí obložení uvnitř přívěsného kloubu udržujte čisté a bez 
přítomnosti maziva (obr. 5). Jestliže je třecí obložení znečištěné, 
lze povrch vyčistit brusným papírem o hrubosti 200-240 zrn. 
Následně vyčistěte petrolejovým éterem nebo lihem. Všechna 
pohyblivá ložiska a šrouby lze mazat snadno. Pravidelnou péčí 
a prováděním údržby zařízení WS 3000 zvýšíte jeho celkovou 
životnost, funkčnost a bezpečnost. 

Pryžové pružinové osy nevyžadují žádnou údržbu. 

Náprava, příp. nápravy karavanu jsou osazeny 
kompaktními ložisky kola. Válcový náboj, kompaktní 
ložiska a matice nápravy tvoří kompletní jednotku. 
Kompaktní ložiska jsou z důvodu speciálního maziva 
bezúdržbová. 

Další postupy naleznete v provozních pokynech od 
dodavatele nápravy. 

1 

Z bezpečnostních důvodů musí náhradní díly pro topná 
zařízení splňovat pokyny výrobce. Musí být instalovány 
výrobcem nebo autorizovaným zástupcem. 

DŮLEŽITÉ: Třecí prvky bezpečnostního závěsu WS 
3000 nesmí být NIDKY olejovány ani mazány. 
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Třecí podložky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma třecích podložek 

Výměna třecího obložení 
Výměna třecích podložek  při jejich opotřebení je velmi 
snadná. Společnost Winterhoff nabízí odpovídající sadu 
náhradních dílů. Mějte na paměti podrobné pokyny pro sestavení 
obsažené v sadě náhradních dílů od výrobce. 

Hluk 
Během jízdy se mohou ozývat určité zvuky, nicméně tyto zvuky 
nemají na provozní účinnost přívěsného kloubu žádný vliv. 

 
Možné příčiny těchto zvuků jsou tyto: 

 
1. Kulový spoj na tažném vozidle pokrytý povlakem dacromet. 
2. Galvanizovaný nebo lakový kulový spoj na tažném vozidle. 
3. Poškozený, rezavý nebo znečištěný kulový spoj na tažném 

vozidle. 
4. Znečištěné třecí prvky  na přívěsném kloubu. 
5. Tažná oj nebo spojovací tyč v obložení nájezdového zařízení 

je v chodu naprázdno. 
 

Doporučení: 
Pro 1., 2. a 3.: 
Brusným papírem očistěte povrch kulového spoje a poté ho 
vyčistěte ředícím rozpouštědlem nebo lihem. 

 
Pro 4: 
Očistěte povrch třecích prvků brusným papírem (o hrubosti 200-240 
zrn) a poté je vyčistěte petrolejovým éterem nebo lihem. 

Pro 5: 
K mazání obložení použijte mazničky. Odsuňte tlumič a namažte 
obnaženou tažnou oj. 

 

12.3 Brzdy  Počáteční kontrola 

První kontrola brzd musí být provedena po ujetí 500 km. Kontrola 
musí být zdokumentována autorizovaným specialistou, který 
kontrolu provedl, v servisním návodu KNOTT. Dokument je 
bezpodmínečně nutný pro uplatnění jakýchkoli záručních 
reklamací podle předpisů pro údržbu a péči. 

 
 

Po výměně brzdových destiček jeďte prvních 100 km 
opatrně, do té doby není dosaženo plné brzdné síly. 

1 

 

1 
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12.4 Výměna zadních žárovek 

U modelů Premium a Landhaus jsou použita odlišná zadní světla. 
Výměnu žárovek těchto světel nelze bohužel provést snadno. 
V tomto případě se obraťte na svého prodejce, ten vám bude při 
výměně žárovek nápomocen. 

 

 

 
 
 
 

Výměna osvětlení registrační značky 

• Při výměně osvětlení registrační značky nejdříve vyšroubujte 
šrouby . 

 
 
 
 
 
 

Světlo desky s registrační značkou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvolnění kabelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Světlo 

 

• Uvolněte dva kabely  a připojte je k novému světlu (lze 
zvolit jakékoli zapojení). 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Při vkládání nového světla dbejte, aby zavřená strana  
světla směřovala k plastu na držáku světla . Jinak hrozí 
roztavení plastu držáku světla vytvářeným teplem. 

 
 

• Pevně utáhněte šrouby , aby osvětlení bylo bezpečně 
upevněno. 

Některá zadní světla modelů Premium jsou osazena 
světly LED, ve kterých je každé jednotlivé světlo LED 
standardizovaně vyrovnáno. Z důvodu potřeného 
schválení nesmí být jednotlivá světla LED měněna. 
Pokud dojde k závadě, musí být vyměněno celé zadní 
světlo. 

Před otevřením krytů světla odpojte přívod 
napájení! 

Žárovky mohou být horké! 

Zajistěte, aby do krytů nenatekla žádná kapalina 
(např. déšť). 

1 

2 

3 

4 
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Výměna žárovek zadních světel u modelů De Luxe 
(Edition), ONTOUR, Excellent a Prestige 

 

• Odstraňte dva šrouby . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povolte šrouby 

 

 
Opačná strana zadního světla 

 
 

• Sejměte zadní světlo od svazku osvětlení. 

 
 

 
Vyjměte žárovku z objímky. 

 
 

• Otáčením vyjměte žárovku z objímky. 
 

Kroky prováděnými v opačném pořadí instaluje novou žárovku 
a zadní světlo znovu nasaďte zpět. 

1 
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12.5 Výměna baterie a údržba detektoru kouře* 
 
 

 

Údržba 
Systém detektoru kouře nevyžaduje žádnou údržbu. Čas od času 
odstraňte prach z krytu detektoru a zajistěte, aby vzduchové 
výřezy nebyly znečištěné, zanesené hmyzem nebo podobnými 
předměty. Je-li třeba, alespoň dvakrát ročně otřete detektor 
suchým hadříkem a poté zvenku očistěte pomocí vysavače. 

 
 
 
 
 

Detektor kouře, zavřený 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detektor kouře, otevřený 

 
 

Testovací tlačítko 

Otvory pro zajištění 

Baterie, typ 9VDC 6F22 

Kontakty pro připojení baterie 

Zajišťovací kolíky 

Výměna baterie 
Aby stále správně fungovalo napájení detektoru kouře z baterie, 
je třeba baterii pravidelně vyměňovat, a to nejpozději při vydání 
výstražné zvukové upozornění. 
• Opatrně otáčejte krytem detektoru kouře proti směru 

hodinových ručiček, dokud nebude možné ho sejmout z držáku. 
• Vyjměte použitou devítivoltovou baterii a odpojte ji od kontaktů. 
• Ke kolíkům připojte novou devítivoltovou baterii, kontakty 

přitom musí zapadnout do pozic pólů na baterii. 
• Baterii vložte do přihrádky na baterii v detektoru kouře. 
• Nasaďte kryt detektoru tak, aby otvory pro západky byly proti 

zajišťovacím kolíčkům. Opatrně otáčejte krytem ve směru 
hodinových ručiček tak, aby zapadl do držáku. 

 
Zkouška 
• Stiskněte testovací tlačítko na dobu nejméně čtyř sekund, dokud 

není spuštěn alarm. Alarm je spuštěn v případě, že elektronický 
systém funguje. Jakmile testovací tlačítko pustíte, bude alarm 
zrušen. 

 
 

Dodržujte pokyny k provozu od výrobce zařízení. 

Zkoušku detektoru kouře provádějte při každé 
výměně baterie. 

Baterie nikdy nevyhazujte do běžného domácího 
odpadu. Použité baterie vždy vraťte v obchodě 
prodávajícím baterie nebo je odevzdejte v příslušném 
sběrném místě. 

1 

2 3 4 5 
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12.6 Ventilace K udržení příjemného klimatu v interiéru je zásadní dostatečná 
ventilace a odplyňování. 
Kromě toho lze tak zamezit korozi způsobené usazeninami potu 
a mastnoty. 

 
Ke vzniku usazenin dochází nejčastěji 

- v těsných prostorách, 
- v důsledku dýchání a pocení cestujících, 
- převážením mokrého oblečení. 
- používáním plynového vařiče a trouby*. 

 

 
 

12.7 Péče a čištění Pro péči a čištění platí následující: 
• Plastové části (např. chrániče, obrubu) čistěte vodou do 60 °C 

a jemnými čisticími prostředky pro domácnost. 
• Mazané plochy (mazivem nebo olejem) čistěte lihem. 

 

 

 
Čisticí přípravky, které k použití nedoporučujeme: 

- abrazivní čisticí přípravky (dochází k poškrábání povrchu), 
- čisticí přípravky obsahující aceton (okamžitě poškozují plast), 
- suché čisticí přípravky, 
- ředidla, 
- alkoholy, 
- agresivní přípravky nebo čisticí přípravky na bázi rozpouštědel, 
- čisticí přípravky z chemických skupin, jako jsou ketony, 

estery a aromatická rozpouštědla, 
- aromatické uhlovodíky (areny) (např. automobilová paliva). 

 
Za každou cenu je nutné se vyvarovat přímého kontaktu čisticího 
přípravku s plasty jako je PVC, měkké PVC a podobné výrobky 
(např. nálepky). 

 
Při kontaktu látky na bázi rozpouštědla s výše uvedenými plasty 
není možné zabránit přenosu změkčovadel, to má za následek 
křehnutí dílů. 

Zajistěte dostatečnou ventilaci vzduchu, ta slouží 
jako preventivní opatření k zamezení škod 
způsobených shromážděním usazenin potu 
a mastnoty! 

Abyste zajistili optimální výměnu vzduchu, při 
větrání a opětovném ohřívání karavanu otevřete 
dvířka všech nástěnných skříněk. 

Karavan umývejte pouze na zvláštních, k tomuto 
účelu určených mycích stanovištích. 

Čisticí přípravky používejte co nejšetrněji. Agresivní 
čisticí přípravky, jako jsou např. přípravky na čištění 
disků kol, znečišťují životní prostředí. 

Používejte pouze kapaliny na čištění nádobí nebo 
komerčně dostupné čisticí přípravky, vždy dodržujte 
pokyny k použití přípravku a před čištěním se 
přesvědčte, zda je přípravek vhodný. 
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Čištění exteriéru 
Je-li karavan znečištěn, je třeba ho umýt. 

 
Pravidla pro čištění exteriéru 

• Opláchněte karavan jemným proudem vody. 
• Karavan omyjte měkkou houbou a komerčně dostupným 

čisticím přípravkem. Houbu během čištění karavanu často 
vyplachujte. 

• Poté opláchněte velkým množstvím vody. 
• Nakonec karavan vysušte semišovou látkou. 
• Poté nechte karavan stát v otevřeném prostoru, aby mohl 

doschnout. 
 
 

 

Čištění vysokotlakým čističem 

 

 
Před použitím vysokotlakého čističe k čištění karavanu si přečtěte 
pokyny k použití čističe. 

 
Mezi tryskou čističe a karavanem udržujte minimální vzdálenost 
700 mm. 

 
Mějte na paměti, že vodní proud vychází z trysky pod velkým 
tlakem. Při nesprávném použití vysokotlakého čističe může dojít k 
poškození karavanu. Teplota vody nesmí převýšit 60 °C. 

 
Během celého procesu mytí udržujte vodní proud stále v pohybu. 

 
Rozstřik z vysokotlakého čističe nesmí být nikdy směrován přímo 
na spáry dveří či oken, akrylová okna, ventilační mřížky ledničky, 
servisní dvířka, vedení odpadního kouře ani střešní okna. Mohlo by 
dojít k poškození karavanu a vniknutí vody dovnitř karavanu. 

 
 

Pravidla pro voskování karavanu 
• Natřené povrchu pravidelně ošetřujte voskem. 

Postupujte podle pokynů k použití od výrobce vosku. 
 

Pravidla pro leštění povrchů 
• V mimořádných případech ošetřete poškozené natřené 

povrchy leštidlem. Doporučujeme používat leštící pasty bez 
rozpouštědel. 

 
 

Pečlivě vysušte zásuvky na světla, v ní se snadno 
hromadí voda. 

Na štítky a dekorační prvky exteriéru nestříkejte 
vysokotlakým čističem přímo, mohly by se odlepit. 

Povrchy neleštěte příliš často, protože při leštění 
dochází k odstranění vrchní vrstvy nátěru. Časté 
leštění způsobí více problémů, než jich vyřeší. 
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Pravidla pro čištění asfaltu a pryskyřice 
• Zbytky asfaltu a pryskyřice, a také jiné organické skvrny, 

odstraňujte pomocí petrolejového éteru nebo lihu. 
 

 

Pravidla pro opravování poškození 
• Všechna poškození opravujte bez zbytečného prodlení, 

abyste předešli následným škodám způsobeným korozí. 
Poraďte se s prodejcem HOBBY. 

 
Podvozek 
Podvozek karavanu je opatřen speciálním povlakem. Jestliže 
dojde k poškození ochranného povlaku, poškození ihned opravte. 
Plochy opatřené povlakem by neměly být ošetřovány nástřikem 
oleje. 

 
 

Podvozek 
Pokud sůl přilne k žárově pozinkovanému podvozku, dojde 
k poškození podvozku s možným vznikem bílé rzi. Bílá rez však není 
vadou, ale pouze zhoršením vzhledu. Po jízdě v zimním období 
nebo po jízdě slanou vodou je třeba žárově pozinkovaný podvozek 
opláchnout čistou vodou. 

 
Výsuvné stojánky čistěte vodou a navlhčenou houbou, poté je 
vysušte a namažte, obzvláště vřeteno. 

 
Střešní okna, okna a dveře 
Okenní tabulky vyžadují obzvláště opatrné čištění. 

 
Pravidla péče 

• Pryžová těsnění jemně vyčistěte mastkem. 
• Akrylová okenní skla čistěte pouze čistou, vlhkou houbou a 

měkkým hadříkem. Při čištění na sucho by mohlo dojít k 
poškrábání okenních tabulek. 

 

 

Nepoužívejte agresivní rozpouštědla, jako jsou 
výrobky obsahující estery nebo keton. 

Potrubí pro vstup spalovacího vzduchu pro vytápěcí 
systém se nachází pod podlahou karavanu. Za žádných 
okolností nesmí toto potrubí zasáhnout kapalné 
spreje, přípravky na ochranu podvozku nebo podobné 
výrobky. 

Tabulky čistěte pouze čistou vodou. Niky 
nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují 
změkčovače, alkohol nebo rozpouštědla! 

Mastek je k dostání ve speciálních obchodech 
s potřebami pro automobily. 
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Čištění interiéru 
 

 

Pravidla pro čištění potahů sedadel, čalounění a závěsů 
• Potahy sedadel čistěte měkkým kartáčkem nebo vysavačem. 
• Těžce znečištěné potahy, přehozy přes postel a závěsy 

nechte vyčistit suchým čištěním, sami je nemyjte! 
• V případě potřeby vyčistěte pěnou jemného čisticího přípravku. 

 

Pokyny pro čištění materiálů obsahujících teflon 
 

 

Doporučujeme následující způsoby čištění: 
 

Způsob A: 
• Používejte pouze komerčně dostupné čisticí přípravky na bázi 

vody. 
• Jako alternativní způsob můžete do 1 litru přidat dvě 

polévkové lžíce amoniaku. Do tohoto roztoku ponořte hadřík 
a skvrnu jemně omyjte. Hadřík převraťte tak, abyste 
k dalšímu čištění skvrny použili jeho čistou stranu. 

 

Tento způsob je vhodný zejména pro odstranění skvrn od: 
- vína, mléka, limonády, 
- krve, 
- propisky, pera,  
- moči, potu, 
- bláta, 
- zvratků. 

 

Způsob B: 
• Používejte pouze jemná rozpouštědla bez obsahu vody, 

určená pro suché čištění. 
• Použijte hadřík s přípravkem a postupujte podle kroků 

popsaných u způsobu A. 
 

Tento způsob je vhodný zejména pro odstranění skvrn od: 
- vosku, svíček, 
- tužky. 

 
Skvrny od čokolády či kávy čistěte pouze vlažnou vodou. 

Z důvodů omezení problémů způsobených vlhkostí 
používejte vodu k čištění interiéru šetrně. 

K čištění zrcadla a okenních tabulek nepoužívejte 
žiletky! Zrcadla a okna otírejte navlhčenou 
mikrovláknovou utěrkou nebo usní, při otírání 
postupujte v kruzích. Nepoužívejte žádné čisticí 
roztoky. 

• Skvrny odstraňujte vždy okamžitě. 
• Odstraňujte je jemnou houbičky, nikdy je 

nedrhněte. 
• Postupujte od okraje ke středu skvrny. 
• K odstranění skvrn nikdy nepoužívejte čisticí 

přípravky pro použití v domácnosti. 
• Polštáře pravidelně čistěte vysavačem, 

odstraňujte tak veškeré nečistoty, které se 
mohou v polštářích hromadit. 
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Pravidla pro čištění koberce: 
• Koberec čistěte vysavačem nebo kartáčem. 
• V případě potřeby koberec vyčistěte šampónem (nebo pěnou) 

na čištění koberců. 
 

Pravidla pro čištění povrchů z PVC: 
 
 

 
 

• Povrch čistěte speciálními rozpouštědly určenými k čištění 
povrchů z PVC. Je-li povrch z PVC vlhký, nepokládejte na něj 
koberec. Koberce a vlhké povrchy se k sobě mohou přilepit. 

• Nikdy nepoužívejte chemické čističe ani ocelovou vlnu, tyto 
prostředky povrchy z PVC poškozují. 

 
 

Pravidla pro čištění povrchů nábytku 
• Povrchy dřevěného nábytku čistěte navlhčeným hadříkem 

nebo houbičkou. 
• Otřete dosucha měkkým, bezprašným hadříkem. 
• Použijte jemnou leštěnku na nábytek. 

 
 

Pravidla pro čištění prostoru toalety: 
• Čistěte neutrálním tekutým mýdlem a neabrazivním 

hadříkem. 
• K čištění ani k odstraňování vodního kamene u toalety 

a vodovodního systému nepoužívejte octový koncentrát. 
Octový koncentrát může poškodit těsnění nebo jiné součásti 
systému. 

• Pryžová těsnění toalety by měla být čištěna pravidelně vodou 
a ošetřena mazacím prostředkem na těsnění (ne vazelínou ani 
jinými rostlinnými tuky). Pravidelné čištění a mazání podložky 
ventilu a ostatních těsnění toalety prodlouží jejich pružnost 
a funkčnost. 

 
 

U povrchů z PVC, po kterých se pravidelně chodí, 
může dojít k jejich poškození pískem a prachem. 
Během používání podlahu denně zametejte nebo 
vysávejte. 

Do odtoku nevylévejte žíravé čisticí přípravky. Do 
odtoku nevylévejte vroucí vodu. Žíravé čisticí 
přípravky a vroucí voda poškozují odtokové trubky 
a sifón. 
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Pro dřez a vařič platí následující: 
• Dřez čistěte pouze běžnými čisticími přípravky pro domácnost 

nebo speciální čisticími přípravky na nerezové povrchy. 

 
Pro nádrž na čerstvou vodu platí následující 
• Nádrž pravidelně vyplachujte čistou, čirou vodou. 
• Vysuňte přepadovou trubku a těsnící plochu vyčistěte jemným 

čisticím roztokem. 
• Těsnící plochy v nádrži vyčistěte a namažte vazelínou. 
• Trubku vraťte zpět, otáčejte ji přitom jemně, abyste chránili 

těsněni. 
 

Pro zabudovaná zařízení platí následující 
• Topení: Nejméně jednou ročně před začátkem sezóny cestování 

s karavanem odstraňte všechen prach, který se nashromáždil na 
výměníku, základní desce a kolu ventilátoru horkovzdušného 
systému vytápění. Kolo ventilátoru očistěte opatrně malým 
kartáčkem. 

• Vytápěcí systém Truma therme/Combi (závisí na modelu): 
Z bojleru musí být pravidelně odstraňován vodní kámen 
(nejméně dvakrát ročně). K čištění, dezinfekci a odstranění 
vodního kamene z bojleru doporučujeme používat vhodné 
komerčně dostupné přípravky. Výrobky obsahující chlor jsou 
nevhodné. 
Pouze vytápěcí systém Combi: 
Chemický způsob používaný ke kontrole šíření mikroorganismů 
v zařízení může být doplněn pravidelným zahříváním vody 
v bojleru na 70 °C. 

• Pojistný/výstupní ventil (FrostControl) musí být pravidelně 
používán (nejméně dvakrát ročně), aby se z něj odstranily 
usazeniny vodního kamene a bylo tak zajištěno, že není 
zablokovaný. 

• Směs s glykolem v teplovodním vytápěcím systému* by měla být 
z důvodu degradace některých látek, např. látek zajišťujících 
ochranu proti korozi, vyměňována každé dva roky. 

• Prostor za ledničkou by měl být vysáván a pravidelně čištěn. 
Ventilační mřížku je třeba udržovat čistou. Těsnění dveří by 
mělo být jednou za rok vydrhnuto mastkem, aby byla zachována 
jeho pružnost, roztažitelný sklad by měl být pravidelně 
kontrolován, zda se na něm nevyskytují trhlinky. 

• Filtr v digestoři* je třeba čistit příležitostně, a to z toho 
důvodu, že se na něm zachycuje tuk přítomný v kuchyňských 
výparech. K čištění doporučujeme použít teplou vodu s malým 
množstvím přípravku na mytí nádobí. 

 
 

 

Po dokončení čištění odstraňte z karavanu všechny 
plechovky od sprejů a leštidel. Jinak hrozí při 
teplotách nad 50 °C výbuch! 
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12.8 Zimní odstavení karavanu 

Pro mnoho lidí končí sezóna kempování s počínajícím poklesem 
teplot. Na zimní odstavení je nutné karavan správně připravit. 

Platí tato všeobecná pravidla: 
• Karavan nechávejte v uzavřeném prostoru pouze v případě, 

že je tento prostor suchý a dobře větraný. Jinak je lepší 
nechat karavan v otevřeném prostoru. 

• Zakryjte bezpečnostní spojovací zařízení. Namažte spoj brzdy 
a výsuvné stojánky. 

• Je-li to možné, karavan zvedněte. Vysuňte vyrovnávací 
podpěry, abyste do určité míry snížili zatížení kol a náprav. Je-
li to možné, použijte k podepření podvozku odstavné 
podnožky. 

• Zavřete všechny plynové láhve a nouzové uzavírací ventily. 
• Je-li váš karavan vybaven baterií (balíčkem pro 

soběstačnost), je třeba baterii odpojit; ideálně ji vyjmout 
a uložit na místě, kde nehrozí riziko mrazu. Baterii jednou 
za měsíc kontrolujte, zda je stále nabitá. Pokud není, 
nabijte ji. 

• Mezi plachtami a karavanem ponechte volný prostor, aby 
nebylo narušeno větrání. 

 
 

Pro vnější konstrukci platí následující 
• Pečlivě karavan umyjte (viz část 12.7). 
• Zkontrolujte, zda nátěr karavanu není poškozen, či zda karavan 

není poškozen jinak. V případě potřeby tato poškození opravte, 
proveďte také další potřebné opravy. 

• Vnější části karavanu je třeba ošetřit voskem nebo leštidlem na 
lak. 

• Použijte ochranný prostředek na ochranu kovových částí 
podvozku před korozí. 

• Zkontrolujte, zda není poškozen podvozek, podle potřeby 
zajistěte opravu. 

• Zajistěte, aby se do větrání v podlaze, vytápěcím systému 
a větrání ledničky nemohla dostat žádná voda*. 

 

 
Pro nádrže a schránky platí následující 
• Vyčistěte, vydezinfikujte, odstraňte vodní kámen a úplně 

vyprázdněte všechny vodovodní trubky a kohouty. Kohoutky 
nechte otevřené. 

• Nádrž na čerstvou vodu vyčistěte a vypusťte ji vytažením 
přepadové trubky (viz kapitola 8.2 Čerstvá voda). 

• Vyčistěte a vyprázdněte nádrž na odpadní vodu. 
• Vyčistěte a vyprázdněte splachovací nádrž toalety a nádrž na 

exkrementy. Vyčistěte ventil toalety, těsnění ošetřete 
lubrikantem a ponechte otevřené. 

• Úplně vyprázdněte ohřívač vody /vytápěcí systém Combi / 
bojler*. 

• Je-li karavan vybaven ohřívačem na teplou vodu: 
vypláchněte ho a zcela vyprázdněte. 
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Pro vybavení interiéru platí následující 
• Vyčistěte interiér karavanu. Vysajte koberce, polštáře 

a matrace. Je-li to možné, uskladněte je mimo karavan. Pokud 
to možné není, umístěte je v karavanu tak, aby nemohly přijít 
do kontaktu s kondenzující vodou. 

• Linoleum a hladké povrchy vyčistěte mýdlovou vodou. 
• Vyprázdněte a vyčistěte lednici. Dveře ledničky nechte ve 

ventilační poloze (viz 10.6). 
• Vyčistěte úložné prostory, skříně, zásuvky a dvířka ponechte 

otevřená, aby byla usnadněna cirkulace vzduchu. 
• Ventilační otvory pro nucenou ventilaci nechte otevřené. 

Jestliže bude karavan odstaven v uzavřeném prostoru, můžete 
ponechat otevřené střešní okno. 

• Karavan každé čtyři až šest měsíců za suchého počasí 
vyvětrejte. 

• Dovnitř karavanu umístěte vysoušecí prostředek (např. sůl) 
a granulát pravidelně vysoušejte nebo vyměňujte. 

• Podle potřeby karavan zahřívejte, abyste předešli plesnivění 
vznikajícímu při kondenzaci. 

• Vypněte vypínač 12V napájení. 
 
 
 
 

12.9 Provoz v zimě 
 

 
Kempování v zimě 

 
 

Příprava 
Karavan je konstruován tak, aby ho bylo možné používat v určité 
míře i v zimě. Pokud se chcete věnovat zimnímu kempování, 
doporučujeme karavan uzpůsobit tak, aby co nejvíce vyhovoval 
vašim osobním požadavkům. Váš prodejce vám rád poradí. 

 
Pro přípravu karavanu na provoz v zimě platí následující 
• Zkontrolujte, zda u karavanu není poškozen nátěr, není 

přítomna koroze, podle potřeby opravte. 
• Zajistěte, aby do systémů ventilace, odplyňování a topení 

nemohla proniknout voda. 
• Použijte ochranný prostředek na bázi vosku k ochraně 

kovových částí podvozku před korozí. 
• Lakované venkovní povrchy ošetřete vhodným přípravkem. 

 
 

  

Přečtěte si také veškeré informace týkající se zimního 
provozu v návodech výrobců zabudovaných zařízení. 
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Pro ventilaci platí následující 

Při zimním provozu dochází při používání karavanu při nízkých 
teplotách ke kondenzaci. K zajištění dobré kvality vzduchu v 
karavanu a zamezení škodám způsobeným kondenzací je 
mimořádně důležitá dostatečná ventilace karavanu.  

 

• Nezavírejte ventilační otvory nucené ventilace. 
• Při zahřívání karavanu nastavte topení na maximální výkon. 

Otevřete úložné prostory, skříňky, zásuvky, dvířka nábytku, 
roztáhněte záclony, rolety a žaluzie. Tím umožníte optimální 
ventilaci a odplyňování. 

• Karavan vyhřívejte pouze tehdy, je-li systém recirkulace 
vzduchu zapnutý. 

• Každé ráno vyvětrejte všechny polštáře, matrace a úložné 
prostory a vysušte všechny stopy vlhkosti. 

• Několikrát za den vyvětrejte úplně otevřenými dveřmi a okny. 
• Je-li venkovní teplota nižší než 8 °C, je třeba na ventilační 

mřížky ledničky namontovat zimní kryty*. 
 

 

Pro vytápění platí následující: 
• Jak vstup vzduchu, tak odvod výfukového plynu vytápěcího 

systému musí být udržován bez sněhu a ledu (v případě 
potřeby použijte prodlužovací nástavce na komínek). 

• V zimě trvá vyhřátí karavanu delší dobu, zejména ohřátí 
teplé vody. 

• Nenechte karavan během noci nebo vaší nepřítomnosti úplně 
vychladnout, topení nastavte na nízký výkon a nechte ho 
zapnuté. 

 
• V zimě karavan spotřebovává podstatně více plynu než v létě. 

Dvě 11kg plynové láhve budou spotřebovány za dobu kratší 
než jeden týden. 

• Proto pokud budete delší dobu na jednom místě, je užitečné 
instalovat předstan. To pomůže aklimatizovat karavan a 
udržet nečistoty venku. 

 

Pro nádoby platí následující: 
• Pokud je vnitřní prostor karavanu dostatečně vyhřátý, 

nemělo by dojít k zamrznutí nádrže na čerstvou vodu, 
vodovodních trubek, ohřívače topení / vytápěcího systému 
Combi / bojleru*. Veškeré nádoby na vodu plňte vodou až 
tehdy, když je vnitřní prostor karavanu dostatečně vyhřátý. 

• Nádoba na odpadní vodu je umístěna vně karavanu, proto do 
ní přidejte přípravek proti zmrznutí nebo běžnou sůl. 
Odtokový kohout odpadního potrubí musí být udržován čistý. 

Pokud se i přes všechna tato opatření někde vytvoří 
zkondenzovaná vlhkost, jednoduše ji vytřete. 

Před vstupem do karavanu odstraňte všechen sníh 
z obuvi a oděvu, tím předejdete zvýšení vlhkosti v 
karavanu. 

Karavan vytápějte i během spánku! 
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• Pokud je karavan vytápěn, lze i za chladného počasí toaletu 
používat normálně. Hrozí-li nebezpečí mrazu, je třeba 
vyprázdnit nádoby na exkrementy a splachovací nádrž (závisí 
na modelu). 

 

 
Na konci zimní sezóny 

 
Pro péči o karavan platí následující: 
• Vyčistěte venkovní části karavanu, k ochraně kovových dílů 

použijte běžný automobilový vosk. 
• Nezapomeňte demontovat prodlužovací nástavce komínku, 

krycí panely u ledničky atd. 
 

Úspora energie v zimě 
Úspora energie uvnitř karavanu je velmi snadná. A to zejména v 
případě zimního vytápění. 

 
Pro úsporu energie platí následující 
• Přesně odměřujte použití ventilace v karavanu a ventilu 

topení. 
• Dveře otevírejte pouze krátce a jen do nutné míry. 
• Jestliže kempujete v zimě, instalujte předstan jako ochranu 

karavanu před chladem. 
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13.1 Životní prostředí a cestování s karavanem 
 

Používání karavanu s ohledem na životní prostředí 
 

Uživatelé karavanů nesou z podstaty svých aktivit plnou 
odpovědnost vůči životnímu prostředí. 
Z toho důvodu byste při používání karavanu měli na životní 
prostředí brát ohled. 

 
Pravidla používání karavanu způsobem šetrným k životnímu 
prostředí 
• Jestliže plánujte zůstávat delší dobu ve městech či 

společenstvích, vyhledejte si předem speciální kempovací 
místa pro vozidla s karavanem a ty využijte. 

• Nenarušujte klid a čistotu přírody. 
• Odpadní vodu, exkrementy a popelník likvidujte správnými 

postupy. 
• Chovejte se jako modelový příklad tak, aby uživatelé karavanu 

nebyli stereotypně považování za znečišťovatele životního 
prostředí. 

 
Pravidla pro likvidaci odpadní vody: 
• Odpadní vodu shromažďujte pouze v zabudovaných nádržích, v 

případě naprosté nezbytnosti v obdobných nádobách! 
• Nikdy nelikvidujte odpadní vodu v zeleni nebo do kanálů. 

Uliční kanalizace často nevede do čistíren odpadních vod. 
• Nádrž na odpadní vodu vyprazdňujte tak často, jak je možné, a 

to i když není zcela plná (z hygienických důvodů). Je-li to 
možné, pokaždé po vyprázdnění vypláchnete nádrž na odpadní 
vodu čerstvou vodou. 

 

 
 

Pravidla pro likvidaci nádrží na exkrementy 
• Do nádrží na exkrementy přidávejte pouze schválené čisticí 

přípravky. 

 
Likvidace 
• Nikdy nedopusťte, aby se nádrž na exkrementy přeplnila. 

Nádrž vyprázdněte nejpozději v případě rozsvícení indikátoru 
naplnění nádrže. 

• Nikdy nelikvidujte odpadní vodu do kanálů. Uliční 
kanalizace často nevede do čistíren odpadních vod. 

 

13. Likvidace odpadu / ochrana prostředí 

Nádrž na exkrementy vyprazdňujte pouze na k tomu 
určených místech, nikdy ve volném prostředí! Stanice 
pro likvidaci se obvykle nacházejí na dálničních 
odpočívadlech, kempovacích místech pro karavany 
nebo čerpacích stanicích. 

Používání čisticích přípravků lze zamezit instalací 
filtračního systému na bázi aktivního uhlí. 

Čisticí kapaliny aplikujte šetrně. Nadměrné použití 
nezaručuje prevenci vzniku zápachu! 
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Nádrže na exkrementy vyprazdňujte pouze v k 
tomuto účelu určených místech, nikdy ne do volné 
přírody! 
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Pravidla pro likvidaci odpadu 
• Odpad třiďte a recyklovatelné materiály odevzdávejte  

na příslušných sběrných místech. 
• Nádoby na odpad vyprazdňujte tak často, jak je možné, do 

nádob a kontejnerů určených k tomuto účelu. Tím zamezíte 
nepříjemnému zápachu a hromadění odpadu. 

 
Pravidla pro používání odpočinkových míst 
• Na místech pikniku před odjezdem vždy ukliďte, a to 

i v případě, že tam odpad zanechal někdo jiný. 
• Nikdy nevyhazujte domácí odpad do nádob na odpad  

na odpočinkových místech. 
• Při stání nenechávejte zbytečně běžet motor tažného vozidla. 

Studený motor při chodu na prázdno je příčinou velkého 
znečištění. Nejrychlejší způsobu zahřátí motoru na provozní 
teplotu je jízdou. 

 

13. Likvidace odpadu / ochrana prostředí 

Zachování životního prostředí je nejen v nejlepším 
zájmu přírody, ale také v nejlepším zájmu všech 
uživatelů karavanů! 
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14.1 Údaje o podvozku 
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[kg] 

Přípustné 
zatížení 
nápravy 

Náprava 
(nápravy) 

Brzda 
kol 

Vodicí 
zařízení 

Bezpečnostní 
spojovací 
zařízení 

Tažná oj 

390 SF 30EG •        1200 1200 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45  jeden díl 

400 SFe 30EG    •     1300 1300 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45  jeden díl 

440 SF 30EG  •       1300 1300 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45  jeden díl 

455 UF 30EG    •     1350 1350 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45  jeden díl 

460 LU 30EG  •  •     1350 1350 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45  jeden díl 

460 UFe 30EG  •  • •    1350 1350 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45  jeden díl 

460 DL 30EG •        1300 1300 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45  jeden díl 

460 SFf 30EG     •    1350 1350 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45  jeden díl 

470 UL 30EG •        1350 1350 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45  jeden díl 

470 KMF 30EG •        1350 1350 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45  jeden díl 

490 KMF 24EG  •  •     1400 1400 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

495 UFe 24EG     •    1500 1500 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

495 UL 24EG  •  • • •   1500 1500 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

495 UL 24EG   •      1750 1750 VGB 18 MV 25-2025 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

495 UL 24EG       •  1700 1700 VGB 18 MV 25-2025 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

495 WFB 24EG    • •    1500 1500 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

540 UL 24EG    • •    1500 1500 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

540 UFe 24EG     • •   1500 1500 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

540 UFf 24EG     •    1500 1500 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

540 WLU 24EG     •    1500 1500 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

540 KMFe 24EG    •     1600 1600 VGB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

515 UHK 24EG    •     1600 1600 VGB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

515 UHL 24EG    •     1600 1600 VGB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

545 KMF 24EG  •  •     1600 1600 VGB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

545 KMF 24EG   •      1750 1750 VGB 18 MV 25-2025 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

560 LU 24EG     • •   1600 1 600 VGB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

560 UL 24EG       •  1800 1 800 VGB 18 MV 25-2025 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

560 KMFe 24EG  •  • •    1700 1 700 VGB 18 MV 25-2025 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

560 WFU 24EG     • •   1600 1 600 VGB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

560 WLU 24EG      •   1600 1 600 VGB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

560 CFe 24EG     •    1600 1 600 VGB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 
560 CFe 24EG       •  1800 1 800 VGB 18 MV 25-2025 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A 

620 CL 27EG      •   1900 1000/1000 VGB 10 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A 

650 UMFe 27EG      •   1900 1000/1000 VGB 10 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A 

650 KMFe 27EG  •       1900 1000/1000 VGB 10 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A 

650 KFU 27EG      •   1900 1000/1000 VGB 10 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A 

650 UFf 27EG       •  2000 1100/1100 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A 

650 UKFe 27EG       •  2000 1100/1100 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A 

650 VIP 27EG       •  2000 1100/1100 VGB 11 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A 

660 VIP 27EG     •    1900 1000/1000 VGB 10 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A 

660 WFC 27EG      •   1900 1000/1000 VGB 10 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A 
660 WFU 27EG       •  2000 1100/1100 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A 

690 VIP 19EG     •    2200 1200/1200 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C 

720 UKFe 19EG      •   2200 1200/1200 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C 

720 KWFU 19EG      •   2200 1200/1200 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C 

770 CL 19EG        • 2300 1200/1200 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C 
770 CFf 19EG        • 2300 1200/1200 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C 



14. Technické údaje 

164 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Rozměr 

Disky 

Montáž  kola 

 
 

Model 

Velikost 
pneumatiky 

Délka 
podlahy 

Celk. šířka Rozchod Vzdálenost 
tažné oje 

Délka 
karavanu 

Délka Celková 
délka 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 195/70 R 14 XL 3663 2200 1950 3524 4 102 4587 5777 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 195/70 R 14 XL 3857 2300 2050 3637 4296 4784 5961 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 195/70 R 14 XL 4033 2300 2050 3710 4472 4960 6137 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 195/70 R 14 XL 4372 2300 2050 3814 4811 5299 6476 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 195/70 R 14 XL 4644 2300 2050 4025 5083 5571 6748 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 195/70 R 14 XL 4522 2300 2050 3891 4961 5449 6626 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 195/70 R 14 XL 4531 2200 1950 3972 4970 5455 6645 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 195/70 R 14 XL 4644 2300 2050 4066 5083 5571 6748 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 195/70 R 14 XL 4592 2200 1950 3998 5031 5516 6706 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 195/70 R 14 XL 4592 2200 1950 4008 5031 5516 6706 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 185 R 14 C 4766 2300 2050 4109 5205 5693 6885 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 185 R 14 C 4648 2300 2050 3981 5087 5575 6767 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 185 R 14 C 5005 2300 2050 4201 5444 5932 7124 

6 J x 15 5/112, ET 30 OJ 15/5 195/70 R 15 C 5005 2300 2050 4201 5444 5932 7124 

6 J x 15 5/112, ET 30 OJ 15/5 195/70 R 15 C 5293 2300 2050 4468 5562 6434 7630 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 185 R 14 C 5005 2300 2050 4180 5444 5932 7124 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 185 R 14 C 5171 2300 2050 4269 5610 6098 7290 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 185 R 14 C 5152 2300 2050 4193 5591 6079 7271 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 185 R 14 C 5223 2300 2050 4372 5662 6150 7342 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 185 R 14 C 5152 2300 2050 4207 5591 6079 7271 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 185 R 14 C 5323 2300 2050 4269 5762 6250 7442 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 185 R 14 C 5411 2300 2050 4459 5850 6338 7530 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 185 R 14 C 5411 2300 2050 4459 5850 6338 7530 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 185 R 14 C 5323 2500 2250 4407 5762 6253 7422 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 195/70 R 15 C 5323 2500 2250 4407 5762 6253 7422 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 185 R 14 C 5411 2500 2250 4381 5850 6341 7510 

6 J x 14 5/112, ET 30 OJ 14/5 195 R 14 C 5696 2500 2250 4621 5965 6843 8016 

5½ J x 15 5/112, ET 30 ocel 195/70 R 15 C 5411 2500 2250 4336 5850 6341 7510 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 185 R 14 C 5459 2500 2250 4367 5898 6389 7558 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 185 R 14 C 5411 2500 2250 4339 5850 6341 7510 

5½ J x 14 5/112, ET 30 ocel 185 R 14 C 5411 2500 2250 4289 5850 6341 7510 
6 J x 14 5/112, ET 30 OJ 14/5 195 R 14 C 5696 2500 2250 4539 5965 6843 8016 

4½ J x 13 4/100, ET 30 ocel 155/80 R 13 XL 5923 2500 2250 4287 6362 6853 8022 

4½ J x 13 4/100, ET 30 ocel 155/80 R 13 XL 6223 2500 2250 4412 6662 7153 8322 

4½ J x 13 4/100, ET 30 ocel 155/80 R 13 XL 6223 2500 2250 4387 6662 7153 8322 

4½ J x 13 4/100, ET 30 ocel 155/80 R 13 XL 6273 2500 2250 4462 6712 7203 8372 

5 J x 13 4/100, ET 30 OJ13/4 165 R 13 C 6508 2500 2250 4735 6777 7655 8828 

5 J x 13 4/100, ET 30 OJ13/4 165 R 13 C 6559 2500 2250 4623 6828 7706 8879 

5 J x 13 4/100, ET 30 OJ13/4 165 R 13 C 6559 2500 2250 4623 6828 7706 8879 

5 J x 13 4/100, ET 30 OJ13/4 165 R 13 C 6223 2500 2250 4382 6662 7154 8323 

4½ J x 13 4/100, ET 30 ocel 155/80 R 13 XL 6223 2500 2250 4490 6662 7153 8322 
5 J x 13 4/100, ET 30 OJ13/4 165 R 13 C 6545 2500 2250 4777 6814 7692 8865 

5 J x 13 4/100, ET 30 OJ13/4 165 R 13 C 6923 2500 2250 4740 7362 7854 9040 

4½ J x 13 4/100, ET 30 ocel 165 R 13 C 6923 2500 2250 4786 7362 7853 9027 

4½ J x 13 4/100, ET 30 ocel 165 R 13 C 6923 2500 2250 4710 7362 7853 9039 

4½ J x 13 4/100, ET 30 ocel 165 R 13 C 7578 2500 2250 4625 7758 --- 9136 
4½ J x 13 4/100, ET 30 ocel 165 R 13 C 7578 2500 2250 4625 7758 --- 9136 
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14.2 Možnosti zvýšení zátěže 

Základní verze 
Obchodní 

název 
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Zatížení 
nápravy 

[kg] 

Náprava Pneumatiky Brzdy Vodicí 
zařízení 

Vidlicová 
tažná oj 

390 SF P28B •        1200 1200 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B  jeden díl 

400 SFe S15K    •     1300 1300 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B  jeden díl 

440 SF F28A  •       1300 1300 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B  jeden díl 

455 UF N22?    •     1350 1350 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B  jeden díl 

460 LU J52?  •  •     1350 1350 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B  jeden díl 

460 UFe C43?  •  • •    1350 1350 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B  jeden díl 

460 DL R68B •        1300 1300 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B  jeden díl 

460 SFf H48L     •    1350 1350 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B  jeden díl 

470 UL V24B •        1350 1350 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B  jeden díl 

470 KMF K33B •        1350 1350 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B  jeden díl 

490 KMF A33?  •  •     1400 1400 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A 
   •  •            

   •  •            

495 UFe F43L     •    1500 1500 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A 
      •           

495 UL L24?  •  • • •   1500 1500 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A 
 L24?  •  • • •          

495 UL L24A   •      1750 1750 VGB 18 MV 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 KFL 20 A ZHL 15 A 

495 UL L24H       •  1700 1700 VGB 18 MV 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 KFL 20 A ZHL 15 A 

495 WFB D64?    • •    1500 1500 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A 
     • •           

540 UL M24?    • •    1500 1500 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A 
 M24?    • •           

540 UFe E43?     • •   1500 1500 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A 
 E43?     • •          

540 UFf K40L     •    1500 1500 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A 
 K40L     •           

540 WLU J49L     •    1500 1500 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A 
 J49L     •           

540 KMFe P33K    •     1600 1600 VGB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A 

515 UHK G67K    •     1600 1600 VGB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A 

545 KMF R33?  •  •     1600 1600 VGB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A 

545 KMF R33A   •      1750 1750 VGB 18 MV 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 KFL 20 A ZHL 15 A 

560 LU B52?     • •   1600 1600 VGB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A 

560 UL B24H       •  1800 1800 VGB 18 MV 195 R 14 C LI 106 25-2025 KFL 20 A ZHL 15 A 

560 KMFe C33?  •  • •    1700 1700 VGB 18 MV 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 KFL 20 A ZHL 15 A 

560 WFU Y50?     • •   1600 1600 VGB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A 

560 WLU H49M      •   1600 1600 VGB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A 

560 CFe T58L     •    1600 1600 VGB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A 

560 CFe T58H       •  1800 1800 VGB 18 MV 195 R 14 C LI 106 25-2025 KFL 20 A ZHL 15 A 
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Maximální zvýšené zatížení 
 

g.v.w.r. 
[kg] 

Zatížení 
nápravy [kg] 

Náprava 
Nové ! 

Přídavná 
zadní 

rozpěra 

Kola Nové 
! 

Brzdy 
Nové ! 

Vodicí 
zařízení 

Vidlicová 
tažná oj Nové 

! 

Hmotnost 

1500 1500 VGB 15 MV ne 185 R 14 C LI 102 ne KFL 20 A ne 9,7 

1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185 R 14 C LI 102 ne KFL 20 A ne 11,7 

1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185 R 14 C LI 102 ne KFL 20 A ne 11,7 

1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185 R 14 C LI 102 ne KFL 20 A ne 11,7 

1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185 R 14 C LI 102 ne KFL 20 A ne 11,7 

1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185 R 14 C LI 102 ne KFL 20 A ne 11,7 

1500 1500 VGB 15 MV ne 185 R 14 C LI 102 ne KFL 20 A ne 9,7 

1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185 R 14 C LI 102 ne KFL 20 A ne 11,7 

1500 1500 VGB 15 MV ne 185 R 14 C LI 102 ne KFL 20 A ne 9,7 

1500 1500 VGB 15 MV ne 185 R 14 C LI 102 ne KFL 20 A ne 9,7 

1500 1500 ne ne ne ne ne ne 0 

1600 1600 VGB 16 MV ne ne ne ne ne 0 

1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ne ne 29 

1600 1600 VGB 16 MV ne ne ne ne ne 0 

1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ne ne 29 

1600 1600 VGB 16 MV ne ne ne ne ne 0 

1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ne ne 29 

--- --- --- --- --- --- --- --- 0 

1750 1750 ne ne ne ne ne ne 0 

1600 1600 VGB 16 MV ne ne ne ne ne 0 

1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ne ne 29 

1600 1600 VGB 16 MV ne ne ne ne ne 0 

1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ne no 29 

1600 1600 VGB 16 MV ne ne ne ne ne 0 

1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ne ne 29 

1600 1600 VGB 16 MV ne ne ne ne ne 0 

1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ne ne 29 

1600 1600 VGB 16 MV ne ne ne ne ne 0 

1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ne ne 29 

1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ne ne 29 

1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ne ne 29 

1750 1750 VGB 18 MV ne 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ne ne 26 

--- --- --- --- --- --- --- --- 0 

1750 1750 VGB 18 MV ne 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ne ne 26 

2000 2000 DB 20 MV ne 225/70 R 15 C LI 112 ne ne ZHL 20 A 7,3 

1750 1750 no ne ne ne ne ne 0 

1750 1750 VGB 18 MV ne 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ne ne 26 

1750 1750 VGB 18 MV ne 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ne ne 26 

1750 1750 VGB 18 MV ne 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 ne ne 26 

2000 2000 DB 20 MV ne 225/70 R 15 C LI 112 ne ne ZHL 20 A 7,3 
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Základní verze 
 

Obchodní 
název 

Technický 
název 

O
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nd
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us

 g.v.w.r. 

 [kg] 

Zatížení 
nápravy [kg] 

Náprava Pneumatiky Brzdy Vodicí 
zařízení 

Vidlicová 
tažná oj 

620 CL S44M      •   1900 1000/1000 VGB 10 M 155/80 R 13 XL LI 84 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A 
 S44M      •          

650 UMFe E25M      •   1900 1000/1000 VGB 10 M 155/80 R 13 XL LI 84 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A 
 E25M      •          

650 KMFe B33A  •       1900 1000/1000 VGB 10 M 155/80 R 13 XL LI 84 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A 
 B33A  •              

650 KFU C46M      •   1900 1000/1000 VGB 10 M 155/80 R 13 XL LI 84 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A 
 C46M      •          

650 UFf J40H       •  2000 1100/1100 VGB 13 M 165 R 13 C LI 93 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A 

650 UKFe R45H       •  2000 1100/1100 VGB 13 M 165 R 13 C LI 93 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A 

660 WFC T65M      •   1900 1000/1000 VGB 10 M 155/80 R 13 XL LI 84 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A 
       •          

660 WFU P50H       •  2000 1100/1100 VGB 13 M 165 R 13 C LI 93 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A 

720 UKFe G45M      •   2200 1200/1200 VGB 13 M 165 R 13 C LI 93 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C 

720 KWFU U66M      •   2200 1200/1200 VGB 13 M 165 R 13 C LI 93 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C 

770 CL S44E        • 2300 1200/1200 VGB 13 M 165 R 13 C LI 93 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C 

770 CFf T60E        • 2300 1200/1200 VGB 13 M 165 R 13 C LI 93 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C 
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Maximální zvýšené zatížení 

 

g.v.w.r.  

[kg] 

Zatížení  

nápravy [kg] 

Náprava  

Nové ! 

Přídavná zadní 
rozpěra 

Kola  

Nové ! 

Brzdy  

Nové ! 

Vodicí zařízení Vidlicová 
tažná oj  

Nové ! 

Hmotnost 

2000 1100/1100 VGB 13 M ne 165 R 13 C LI 93 ne ne ne 4 

2200 1200/1200 VGB 13 M ne 165 R 13 C LI 93 ne KFL 27 A ne 4,3 

2000 1100/1100 VGB 13 M ne 165 R 13 C LI 93 ne ne ne 4 

2200 1200/1200 VGB 13 M ne 165 R 13 C LI 93 ne KFL 27 A ne 4,3 

2000 1100/1100 VGB 13 M ne 165 R 13 C LI 93 ne ne ne 4 

2200 1200/1200 VGB 13 M ne 165 R 13 C LI 93 ne KFL 27 A ne 4,3 

2000 1100/1100 VGB 13 M ne 165 R 13 C LI 93 ne ne ne 4 

2200 1200/1200 VGB 13 M ne 165 R 13 C LI 93 ne KFL 27 A ne 4,3 

2200 1200/1200 ne ne ne ne KFL 27 A ne 0,3 

2200 1200/1200 ne ne ne ne KFL 27 A ne 0,3 

2000 1100/1100 VGB 13 M ne 165 R 13 C LI 93 ne ne ne 4 

2200 1200/1200 VGB 13 M ne 165 R 13 C LI 93 ne KFL 27 A ne 4,3 

2200 1200/1200 ne ne ne ne KFL 27 A ne 0,3 

2500 1300/1300 ne ne ne ne ne ne 0,0 

2500 1300/1300 ne ne ne ne ne ne 0,0 

2500 1300/1300 ne ne ne ne ne ne 0,0 

2500 1300/1300 ne ne ne ne ne ne 0,0 
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14.3 Hmotnosti vozidel 
 
 

Typ Hmotnost 
prázdného vozidla 

[kg] 

Základní vybavení 
[kg] 

Pohotovostní 
hmotnost [kg] 

g.v.w.r. [kg] Dodatečné 
zatížení [kg] 

390 SF ONTOUR 963 62 1025 1200 175 

460 DL ONTOUR 1115 62 1177 1300 123 

470 UL ONTOUR 1124 62 1186 1350 164 

470 KMF ONTOUR 1132 47 1179 1350 171 

440 SF de Luxe Edition 1060 62 1122 1300 178 

460 LU de Luxe Edition 1130 62 1192 1350 158 

460 UFe de Luxe Edition 1142 62 1204 1350 146 

490 KMF de Luxe Edition 1196 62 1258 1400 142 

495 UL de Luxe Edition 1240 62 1302 1500 198 

545 KMF de Luxe Edition 1340 72 1412 1600 188 

560 KMFe de Luxe Edition 1407 87 1494 1700 206 

650 KMFe de Luxe Edition 1581 87 1668 1900 232 

495 UL IC Line 1289 87 1376 1750 374 

545 KMF IC Line 1381 72 1453 1750 297 

400 SFe de Luxe 1035 62 1097 1300 203 

455 UF de Luxe 1082 62 1144 1350 206 

460 LU de Luxe 1124 62 1186 1350 164 

460 UFe de Luxe 1139 62 1201 1350 149 

490 KMF de Luxe 1193 62 1255 1400 145 

495 WFB de Luxe 1224 52 1276 1500 224 

495 UL de Luxe 1236 62 1298 1500 202 

540 UL de Luxe 1252 87 1339 1500 161 

540 KMFe de Luxe 1280 87 1367 1600 233 

515 UHK de Luxe 1357 62 1419 1600 181 

545 KMF de Luxe 1338 72 1410 1600 190 

560 KMFe de Luxe 1405 87 1492 1700 208 

460 UFe Excellent 1147 62 1209 1350 141 

460 SFf Excellent 1123 47 1170 1350 180 

495 UFe Excellent 1206 62 1268 1500 232 

495 UL Excellent 1241 62 1303 1500 197 

495 WFB Excellent 1226 52 1278 1500 222 

540 UL Excellent 1262 87 1349 1500 151 

540 UFe Excellent 1285 87 1372 1500 128 

540 UFf Excellent 1270 87 1357 1500 143 

540 WLU Excellent 1262 72 1334 1500 166 

560 LU Excellent 1367 87 1454 1600 146 

560 KMFe Excellent 1406 87 1493 1700 207 

560 WFU Excellent 1372 77 1449 1600 151 

560 CFe Excellent 1375 87 1462 1600 138 

540 UL Exc. Jubiläumsm. 1443 87 1530 1800 270 

560 KMFe Exc. Jubi. 1558 87 1645 1800 155 
560 CFe Exc. Jubi. 1553 87 1640 1800 160 
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Typ Hmotnost 
prázdného vozidla 

[kg] 

Základní vybavení 
[kg] 

Pohotovostní 
hmotnost [kg] 

g.v.w.r. [kg] Dodatečné 
zatížení [kg] 

495 UL Prestige 1243 62 1305 1500 195 

540 UFe Prestige 1288 87 1375 1500 125 

560 LU Prestige 1373 87 1460 1600 140 

560 WFU Prestige 1381 77 1458 1600 142 

560 WLU Prestige 1369 72 1441 1600 159 

620 CL Prestige 1561 87 1648 1900 252 

650 UMFe Prestige 1564 87 1651 1900 249 

650 KFU Prestige 1597 87 1684 1900 216 

660 WFC Prestige 1581 77 1658 1900 242 

720 UKFe Prestige 1769 87 1856 2200 344 

720 KWFU Prestige 1780 77 1857 2200 343 

495 UL Premium 1348 62 1410 1700 290 

560 CFe Premium 1508 87 1595 1800 205 

560 UL Premium 1515 87 1602 1800 198 

650 UFf Premium 1605 87 1692 2000 308 

650 UKFe Premium 1669 87 1756 2000 244 

660 WFU Premium 1685 72 1757 2000 243 

770 CFf Landhaus 1852 72 1924 2300 376 

770 CL Landhaus 1875 72 1947 2300 353 
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14.4 Pneumatiky a 
disky 

 
Standardní 
verze 

 
Kovové disky disků pro 
standardní verzi 

 
Disky disků z lehké slitiny pro 
standardní verzi 

 

Obch
odní 
název 

Tech
nick
ý 
náze
v 
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g.v.w.r. 

 [kg] 

Zatíž
ení 
nápra
vy 
[kg] 

Kovový 
disk kola 

Velikost  

pneumatiky 

Tlak 
vzduch

u 
(bary) 

Disk  
lehké 
slitiny 
rozměr 

Disk z lehké 
slitiny, 

označení 

Disk z 
lehké 
slitin 
barva 

Velikost pneumatiky Tlak 
vzduch

u 
(bary) 

390 SF P28B •        1200 1200 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 195/70 R 14 C LI 101 4,5 

400 SFe S15K    •     1300 1300 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 195/70 R 14 C LI 101 4,5 

440 SF F28A  •       1300 1300 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 195/70 R 14 C LI 101 4,5 

455 UF N22K    •     1350 1350 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 195/70 R 14 C LI 101 4,5 

460 LU J52?  •  •     1350 1350 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 195/70 R 14 C LI 101 4,5 

460 UFe C43?  •  • •    1350 1350 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 195/70 R 14 C LI 101 4,5 

460 DL R68B •        1300 1300 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 195/70 R 14 C LI 101 4,5 

460 SFf H48L     •    1350 1350 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 195/70 R 14 C LI 101 4,5 

470 UL V24B •        1350 1350 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 195/70 R 14 C LI 101 4,5 

470 KMF K33B •        1350 1350 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 195/70 R 14 C LI 101 4,5 

490 KMF A33?  •  •     1400 1400 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 
   •  •               

495 UFe F43L     •    1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 
      •              

495 UL L24?  •  • • •   1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 
   •  • • •           

495 UL L24A   •      1750 1750 Disky z lehké slitiny jako stand. výbava 6 x 15 OJ15/5 stříbrná 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

495 UL L24H       •  1700 1700 Disky z lehké slitiny jako stand. výbava 6 x 15 OJ 15/5 černá 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

495 WFB D64?    • •    1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 
     • •              

540 UL M24?    • •    1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 
     • •              

540 UFe E43?     • •   1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 
      • •             

540 UFf K40L     •    1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 
      •              

540 WLU J49L     •    1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 
      •              

540 KMFe P33?    •     1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

515 UHK G67K    •     1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

545 KMF R33?  •  •     1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

545 KMF R33A   •      1750 1750 Disky z lehké slitiny jako stand. výbava 6 x 15 OJ15/5 stříbrná 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

560 LU B52?     • •   1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

560 UL B24H       •  1800 1800 Disky z lehké slitiny jako stand. výbava 6 x 14 OJ 14/5 černá 195 R 14 C LI 106 4,5 

560 KMFe C33?  •  • •    1700 1700 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 stříbrná 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

560 KMFe C33A   •      1800 1800 Disky z lehké slitiny jako stand. výbava 6 x 15 OJ15/5 stříbrná 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

560 WFU Y50?     • •   1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

560 WLU H49M      •   1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

560 CFe T58L     •    1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

560 CFe T58H       •  1800 1800 Disky z lehké slitiny jako stand. výbava 6 x 14 OJ 14/5 černá 195 R 14 C LI 106 4,5 

Kovové disky kol: utahovací moment 110 Nm Disky z lehké slitiny: utahovací moment 120 Nm 
Kolové šrouby: přidržovací prvek pro všechny 13" + 14" kovové disky kol a disky z lehké slitiny (včetně. 

15"): kuželová podložka; přidržovací prvek pro všechny 15" kovové disky: SFÉRICKÝ 
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KOLOVÝ ŠROUB 
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Maximální 
zvýšení (pro 
zvýšení zatížení) 

Kovové disky kol pro 
zvýšené zatížení 

Disky z lehké slitiny pro 
zvýšení zatížení 

 

g.v.w.r. 
[kg] 

Zatížení 
nápravy [kg] 

Kovový disk 
kola 

Velikost pneumatiky Tlak 
vzduc

hu 
(bary) 

Disk z 
lehké 

slitiny, 
rozměr 

Disk z 
lehké 

slitiny, 
označení 

Disk z 
lehké 

slitiny, 
barva 

Velikost pneumatiky Tlak 
vzduc

hu 
(bary) 

1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 stříbrná 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 stříbrná 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 stříbrná 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

1750 1750 Disky z lehké slitiny jsou součástí 
standardní výbavy. 

6 x 15 OJ15/5 černá 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 stříbrná 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 stříbrná 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 stříbrná 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 stříbrná 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 stříbrná 185 R 14 C LI 102 4,5 

1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 stříbrná 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 stříbrná 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 stříbrná 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 stříbrná 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 stříbrná 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

2000 2000 Disky z lehké slitiny jsou součástí 
standardní výbavy. 

6 x 15 OJ15/5 černá 225/70 R 15 C LI 112 4,5 

1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 stříbrná 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

1750 1750 --- --- --- --- --- --- --- --- 

1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 stříbrná 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 stříbrná 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 stříbrná 195/70 R 15 C LI 104 4,5 

2000 2000 Disky z lehké slitiny jsou součástí 
standardní výbavy. 

6 x 15 OJ15/5 černá 225/70 R 15 C LI 112 4,5 

 
Jestliže je kombinováno zvláštní příslušenství „náhradní kolo“ a „disky k lehké slitiny“, bude jako 
náhradní kolo obsaženo standardní kolo s kovovým dikem. 
Výjimka: Modely Premium jsou dodávány s náhradním kolem z lehké slitiny (zvláštní 
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Standardní 
verze 

Kovové disky pro 
standardní verzi 

Disky z lehké slitiny pro 
standardní verzi 

 

Obchod
ní 
název 

Tech
nick
ý 
náze
v O

N
TO

U
R 

D
e 

Lu
xe

 E
di

ti
on

 

IC
 L

in
e 

D
e 

Lu
xe

 

Ex
ce

lle
nt

 

Pr
es

ti
ge

 

Pr
em

iu
m

 

La
nd

ha
us

 

g.v.w.r. 
[kg] 

Zatížení 
nápravy 
[kg] 

Kovový 
disk kola 

Velikost pneumatiky Tlak 
vzduc
hu 
(bary) 

Disk z 
lehké 
slitiny, 
rozměr 

Disk z 
lehké 
slitiny, 
označení 

Disk z 
lehké 
slitiny, 
barva 

Velikost 
pneumatiky 

Tlak 
vzduc
hu 
(bary) 

620 CL S44M      •   1900 1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 
84 

3,3 5 x 13 TR1 
503 

stříbr
ná 

165 R 13 C LI 
93 

3,8 

       •             

650 UMFe E25?      •   1900 1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 
84 

3,3 5 x 13 TR1 
503 

stříbr
ná 

165 R 13 C LI 
93 

3,8 

       •             

650 KMFe B33?  •       1900 1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 
84 

3,3 5 x 13 TR1 
503 

stříbr
ná 

165 R 13 C LI 
93 

3,8 

   •                 

650 KFU C46M      •   1900 1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 
84 

3,3 5 x 13 TR1 
503 

stříbr
ná 

165 R 13 C LI 
93 

3,8 

       •             

650 UFf J40H       •  2000 1100/1100 Disky z lehké slitiny jsou 
součástí standardní výbavy. 

5 x 13 OJ13/
4 

černá 165 R 13 C LI 
93 

3,8 

650 UKFe R45H       •  2000 1100/1100 Disky z lehké slitiny jsou 
součástí standardní výbavy. 

5 x 13 OJ13/
4 

černá 165 R 13 C LI 
93 

3,8 

660 WFC T65M      •   1900 1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 
84 

3,3 5 x 13 TR1 
503 

stříbr
ná 

165 R 13 C LI 
93 

3,8 

       •             

660 WFU P50M      •   1900 1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 
84 

3,3 5 x 13 TR1 
503 

stříbr
ná 

165 R 13 C LI 
93 

3,8 

       •             

660 WFU P50H       •  2000 1100/1100 Disky z lehké slitiny jsou 
součástí standardní výbavy. 

5 x 13 OJ13/
4 

černá 165 R 13 C LI 
93 

3,8 

720 UKFe G45M      •   2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 
503 

stříbr
ná 

165 R 13 C LI 
93 

3,8 

720 
KWFU 

U66M      •   2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 
503 

stříbr
ná 

165 R 13 C LI 
93 

3,8 

770 CL S44E        • 2300 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 
503 

stříbr
ná 

165 R 13 C LI 
93 

3,8 

770 CFf T60E        • 2300 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 
503 

stříbr
ná 

165 R 13 C LI 
93 

3,8 

 

Kovové disky kol: utahovací moment 110 Nm Disky z lehké slitiny: utahovací moment 120 Nm 
 

Kolové šrouby: přidržovací prvek pro všechny 13" + 14" kovové disky kol a disky z lehké slitiny (včetně. 
15"): kuželová podložka 
přidržovací prvek pro všechny 15" kovové disky: SFÉRICKÝ KOLOVÝ ŠROUB 
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Maximální 
zvýšení (pro 
zvýšené 
zatížení) 

Kovové disky kol pro 
zvýšené zatížení 

Disky z lehké slitiny pro 
zvýšení zatížení 

 

g.v.w.r. 
[kg] 

Zatížení 
nápravy 
[kg] 

Kovový disk 
kola 

Velikost pneumatiky Tlak 
vzduc

hu 
(bary) 

Disk z 
lehké 

slitiny, 
rozměr 

Disk z 
lehké 

slitiny, 
označení 

Disk z 
lehké 

slitiny, 
barva 

Velikost pneumatiky Tlak 
vzduc

hu 
(bary) 

2000 1100/1100 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 stříbrná 165 R 13 C LI 93 3,8 

2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 stříbrná 165 R 13 C LI 93 3,8 

2000 1100/1100 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 stříbrná 165 R 13 C LI 93 3,8 

2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 stříbrná 165 R 13 C LI 93 3,8 

2000 1100/1100 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 stříbrná 165 R 13 C LI 93 3,8 

2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 stříbrná 165 R 13 C LI 93 3,8 

2000 1100/1100 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 stříbrná 165 R 13 C LI 93 3,8 

2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 stříbrná 165 R 13 C LI 93 3,8 

2200 1200/1200 Disky z lehké slitiny jsou součástí 
standardní výbavy. 

5 x 13 OJ13/4 černá 165 R 13 C LI 93 3,8 

2200 1200/1200 Disky z lehké slitiny jsou součástí 
standardní výbavy. 

5 x 13 OJ13/4 černá 165 R 13 C LI 93 3,8 

2000 1100/1100 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 stříbrná 165 R 13 C LI 93 3,8 

2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 stříbrná 165 R 13 C LI 93 3,8 

2000 1100/1100 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 stříbrná 165 R 13 C LI 93 3,8 

2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 stříbrná 165 R 13 C LI 93 3,8 

2200 1200/1200 Disky z lehké slitiny jsou součástí 
standardní výbavy. 

5 x 13 OJ13/4 černá 165 R 13 C LI 93 3,8 

2500 1300/1300 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 stříbrná 165 R 13 C LI 93 3,8 

2500 1300/1300 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 stříbrná 165 R 13 C LI 93 3,8 

2500 1300/1300 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 stříbrná 165 R 13 C LI 93 3,8 

2500 1300/1300 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 stříbrná 165 R 13 C LI 93 3,8 
 

Jestliže je kombinováno zvláštní příslušenství „náhradní kolo“ a „disky k lehké slitiny“, bude jako náhradní 
kolo obsaženo standardní kolo s kovovým diskem. 
Výjimka: Modely Premium jsou dodávány s náhradním kolem z lehké slitiny (zvláštní 
příslušenství). Disky z lehké slitiny pro jednu nápravu vždy ve spojení se značkovými 
pneumatikami. 
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14.5 Hodnoty tlaku v pneumatikách 

 
Odhadem lze předpokládat, že nahuštěná pneumatika ztrácí tlak rychlostí přibližně o 0,1 baru každé dva 
měsíce. Tlak v pneumatikách kontrolujte pravidelně, předejdete tak poškození, případně prasknutí, 
pneumatiky. 

 
 
 

Velikost pneumatiky Tlak vzduchu v barech 

155/80 R 13 XL nebo vyztužená 3,3 

165 R 13 C 3,8 

185 R 14 C 4,5 

195/70 R 14 XL nebo vyztužená 3,2 

195/70 R 14 C 4,5 

195 R 14 C 4,5 

195/70 R 15 C 4,5 

225/70 R 15 C 4,5 
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14.6 Rozměry obvodu pro předstan 
 
 

 
 
 

Uvedené rozměry závisí na volitelném přídavném 
příslušenství, zatížení a velikosti pneumatik, a je 
třeba je pokládat pouze za určité vodítko. K určení 
přesného obvodu předstanu doporučujeme přívěs 
změřit. 

Model Obvod [mm] 

390 SF ONTOUR 8450 

460 DL ONTOUR 9300 

470 KMF ONTOUR 9400 

470 UL ONTOUR 9400 

400 SFe De Luxe 8600 

455 UF De Luxe 9150 

460 UFe De Luxe 9300 

460 LU De Luxe 9400 

490 KMF De Luxe 9550 

495 UL De Luxe 9800 

495 WFB De Luxe 9800 

515 UHK De Luxe 10 200 

540 UL De Luxe 9900 

540 KMFe De Luxe 10 100 

545 KMF De Luxe 10 100 

560 KMFe De Luxe 10 200 

440 SF De Luxe Edition 8800 

460 UFe De Luxe Edition 9300 

460 LU De Luxe Edition 9400 

490 KMF De Luxe Edition 9550 

495 UL De Luxe Edition 9800 

545 KMF De Luxe Edition 10 100 

560 KMFe De Luxe Edition 10 200 

650 KMFe De Luxe Edition 11 000 

460 UFe Excellent 9300 

460 SFf Excellent 9450 

495 UFe Excellent 9400 

495 UL Excellent 9800 

 

Model Obvod [mm] 

495 WFB Excellent 9800 

540 UFe Excellent 10 000 

540 WLU Excellent 9950 

540 UL Excellent 9900 

540 UFf Excellent 10 000 

560 CFe Excellent 10 200 

560 KMFe Excellent 10 200 

560 LU Excellent 10 200 

560 WFU Excellent 10 200 

495 UL Prestige 9800 

540 UFe Prestige 10 000 

560 LU Prestige 10 200 

560 WLU Prestige 10 200 

560 WFU Prestige 10 200 

620 CL Prestige 10 700 

650 UMFe Prestige 11 000 

650 KFU Prestige 10 050 

660 WFC Prestige 11 000 

720 UKFe Prestige 11 700 

720 KWFU Prestige 11 700 

495 UL Premium 9700 

560 CFe Premium 10 000 

560 UL Premium 10 000 

650 UFf Premium 10 900 

650 UKFe Premium 10 900 

660 WFU Premium 10 900 

770 CFf Landhaus 11 200 

770 CL Landhaus 11 200 
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