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Tento symbol označuje předpisy, na které je třeba dbát kvůli bezpečnosti osob.

Tento symbol označuje předpisy, na které je třeba dbát, abyste zamezili poškození vozu.

 Tento symbol označuje doporučení a návrhy na používání vozu.

Tento symbol označuje doporučení ohledně chování šetrného k životnímu prostředí.

Přetisk, překlad nebo reprodukce tohoto návodu k provozování a údržbě, včetně jednotlivých úseků, jsou bez předchozího písemného souhlasu společnosti FORSTER zakázány.

MILÝ ZÁKAZNÍKU,

děkujeme, že jste se rozhodli pro obytný vůz Forster.

Po úspěšné kontrole kvality před opuštěním továrny váš smluvní prodejce pečlivě zkontroloval a prověřil vaše nové vozidlo.
Doporučujeme vám však pečlivě si pročíst návod k údržbě a provozu, abyste mohli svůj vůz řádně užívat.

V tomto návodu k použití vám ukážeme a popíšeme instrukce k provozu a údržbě, které jsou nezbytné k bezpečnému a
účinnému  výkonu  interiéru,  a  které  navíc  neomezeně  podporují  všechny  funkce  pro  pohodlné  cestování  a  používání
plánovaných řešení.

Doporučujeme vám nechat vašeho smluvního partnera FORSTER každoročně provádět údržbové práce, díky kterým 
vaše vozidlo zůstane v bezvadném stavu.

Nezbývá než popřát vám šťastnou cestu.

Před  prvním  použitím si  pečlivě  přečtěte  tento  návod společně  s  návodem  k  používání  a  údržbě  dodaným  výrobcem
podvozku a pokyny výrobce k jednotlivým součástem vybavení. Mějte tyto dokumenty vždy v dosahu, aby si je případně
mohli přečíst i další uživatelé. Seznamte ostatní uživatele i s bezpečnostními předpisy.

Ne všechno zobrazené vybavení je k dispozici u všech modelů, nebo se může jednat o zvláštní vybavení, které bude jen
krátce popsáno. Podrobné informace a pokyny k optimálnímu a bezpečnému používání tohoto vybavení najdete 
v příslušných návodech.

�

� Jednání v rozporu s pokyny uvedenými v tomto návodu a dalších návodech k používání a 
údržbě, které by mohlo vést k poškození obytného vozu, povede k zániku záručních nároků
vůči společnosti FORSTER.
Společnost FORSTER a výrobci podvozku se neustále snaží své modely vylepšovat a 
vyhrazují si proto právo kdykoli provádět technologické a estetické změny a změny 
dodávaného vybavení.
Tento návod k provozování a údržbě obsahuje vybavení, které je v okamžiku tisku známé
a nasazené v obytném voze; proto nemůže obsah této příručky představovat žádný důkazní 
prvek právních nároků vůči společnosti FORSTER.
Přetisk, překlad nebo reprodukce tohoto návodu k provozování a údržbě, včetně jednotlivých
úseků, jsou bez předchozího písemného souhlasu společnosti FORSTER zakázány.
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1. Úvod

A

D

F

B

C

Charakteristické údaje vozu
Vozidla  značky  FORSTER  jsou  označena  dvěma  čísly  -
číslem podvozku a číslem karoserie. K číslům se dostanete
takto:
Číslo podvozku
Umístění  čísla  podvozku  si  prosím  zjistěte  v  návodu
výrobce  podvozku  k  provozování  a  údržbě,  který  je
dodáván spolu s obytným vozem.

Číslo podvozku je uvedeno také ve velkém technickém 
průkazu vozidla.

Číslo karoserie
Identifikační číslo karoserie se nachází na identifikačním
štítku vozidla FORSTER, který je umístěn uvnitř obytného
vozu. 

Na štítku jsou identifikační údaje vozu:

A -   identifikační číslo schválení

B -   identifikační číslo modelu

C -   pořadové sériové číslo podvozku

D -  přípustná celková hmotnost

E -   přípustná celková hmotnost s přívěsem

F -   přípustné zatížení nápravy (vpředu)

G -   přípustné zatížení nápravy (vzadu)

Vybavení
Každé vozidlo dodáváme s následující výbavou:

● Dvě kompletní sady klíčů (klíč do zapalování a klíč k
otevření vozu).

● Palubní dokumentace, která vedle tohoto návodu
obsahuje následující podklady:

● Návod k provozu a údržbě a záruční list výrobce
podvozku

● Záruční list společnosti FORSTER

● Originální návod k obsluze elektronického ovládání

● Návody k použití a záruční listy vestavěných
zařízení:

– Chladnička

– Trouba

– Digestoř

– Kamna

– Ohřívač vody

– Dřez / kuchyňský sporák

– Kazetové WC

– Hasicí přístroj

E

G
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  Nevylévejte odpadní vodu a nevysypávejte 
 odpadky do přírody ani do pouličních kanálů!
 Nádrž na odpadní vodu a toaletní kazetu
 můžete vyprázdnit na k tomu určených 
 místech v kempech nebo na jiných místech 
 určených k likvidaci odpadu. Respektujte 
 předpisy v místě vašeho pobytu a informujte 
 se o dostupných místech, kde se můžete
 odpadu zbavit.

 Nevyhazujte komunální odpad do košů 
  v parcích a na odpočívadlech. Třiďte odpad
  i na cestách, oddělujte směsný odpad, sklo,
 kovové dózy a plasty. Informujte se 

o místech, kde se můžete odpadků zbavit
  v místě vašeho pobytu.
 Na toaletě používejte ekologické a biologicky
  odbouratelné chemikálie v nejmenších
  možných dávkách. Mnoho majitelů vozů
  nepoužívá na WC žádné speciální chemické
  látky: V takovém případě musíte toaletu
  častěji vyprazdňovat.

 Nenechávejte při stání zbytečně běžet motor.
 Myslete na to, že studený motor běžící
 naprázdno uvolňuje více škodlivin.  Provozní
 teploty motoru dosáhnete během jízdy
 rychleji.

  Nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených 
  v tomto návodu a veškerých dalších
  dokumentech dodaných spolu s obytným vozem
  může vést k újmě na zdraví osob nebo
  poškození vnitřního vybavení vozu i vozidla
  samotného.

Všeobecné předpisy
● Obytné vozy FORSTER byly vyrobeny za použití

nejmodernějších výrobních technologií a přísného
dodržování technických a bezpečnostních předpisů
příslušných zemí prodeje.

● Obytný vůz používejte pouze v dokonalém technickém
stavu  a  pozorně  postupujte  podle  pokynů  v  tomto
návodu.

● V případě poškození součástek vybavení nebo zařízení,
které  by  mohlo  ohrozit  vaši  bezpečnost  a/nebo
bezpečnost vozu, je nechte ihned opravit odbornými
pracovníky příslušného výrobce.

● Plánované  údržbové  práce  na  obytném  voze
nechávejte provádět výhradně smluvní partnery nebo
servis společnosti FORSTER, jak je uvedeno v záručním
listu.

● Eventuální změny obytné části vozu nechte provést

výhradně  smluvní  partnery  nebo  servisy  společnosti
FORSTER,  které  za  ně  převezmou  bezprostřední
odpovědnost.

● Dodržujte lhůty údržby a kontrol uvedené v záručních
listech k vozu.

Úvod

●

●

●

●
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2. Bezpečnostní
ustanoveníustanovení

Přečtěte si a vždy dodržujte všechny BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY uvedené v této kapitole.

Obecné bezpečnostní předpisy
● Karoserie vašeho obytného vozu je vyrobena tak, aby

bylo  vždy  zajištěno  dostatečné  větrání  podle
příslušných  evropských  bezpečnostních  norem.
Neustálou  výměnu  vzduchu  uvnitř  vozu  zajišťuje
nucené větrání,  jedná se o dvojité okenice střešního
okna a větrací mřížku ve spodní části vozu.

● Výměna vzduchu a adekvátní regulace topení zajišťují
ve vašem voze příjemnou teplotu i při velmi chladném
počasí.

Nucené  větrání  se  nikdy  nesmí  uzavírat  ani
blokovat,  ani  v  zimě.  Zvýšený  podíl  oxidu
uhličitého  ve  vdechovaném  vzduchu
představuje vážné nebezpečí udušení.

● V obytném voze nikdy nepoužívejte přenosné topení
nebo trouby, protože představují vysoké riziko požáru
nebo otravy.

● Pečlivě se  seznamte s  umístěním a  funkcí  výstupů z
obytného vozu (dveře a okna).

● Prostory určené k evakuaci udržujte volné.

Respektujte  „Protipožární  předpisy  a
bezpečnostní  opatření“ v  této  kapitole,  ve
kterých najdete všechny informace o ochraně
před vznikem požáru.

● Přísně  dodržujte  pravidla  uvedená  v  návodech  k
použití a údržbě vozu (motor, brzdové zařízení atd.) i
vestavěných přístrojů (trouba/sporák, plynové topení,
chladnička  atd.) Pro  řádné  používání  příslušných
přístrojů  jsou  rozhodující  údaje  uvedené  v  těchto
návodech.

Pokud  budete  obytný  vůz  prodávat,
nezapomeňte  novému  majiteli  předat
všechny  návody  k  provozování  a  údržbě
obytného  vozu  a  zabudovaných  přístrojů
spolu s příslušnými potvrzeními o provedené
údržbě.

● Vezměte prosím na vědomí, že instalace  příslušenství
může  významným  způsobem  změnit  rozměry,
hmotnost i  jízdní vlastnosti vozidla.  Kromě toho je v
některých případech vyžadováno zapsání nebo výmaz.

● Alkovny používejte jen na spaní. Pokud na posteli spí
děti, je třeba napnout bezpečnostní síť, zejména u dětí
mladších 6 let.

● Při montáži koule tažného zařízení mějte na paměti, že
s přívěsem musíte snížit nejvyšší povolenou rychlost:
Podívejte  se  prosím  na  dopravní  předpisy  příslušné
země, ve které budete jezdit.

● Dbejte na rozměry disků a pneumatik přípustných pro
váš  obytný  vůz.  Příslušné  údaje  najdete  v  návodu  k
provozování vozu.

● Při  parkování  vždy  zatáhněte  ruční  brzdu  a  zařaďte
jedničku.

● Doporučujeme vybavit  obytný vůz sadou zakládacích
klínů, kterými podložíte kola ve svažitém terénu. Navíc
je  můžete  použít  i  na  bezpečné  zablokování  vozu
(například při výměně kola).

● Vždy,  když  vozidlo  necháváte  bez  dozoru,
nezapomínejte  zavřít  všechny  dveře,  okna  a  dvířka
úložných prostor.

● Neprovádějte žádné změny instalací,  elektrických ani
plynových zařízení.  Změny nechte provést výhradně
smluvního partnera nebo servis značky FORSTER, který
za ně převezme odpovědnost.

Veškeré  informace  ohledně  bezpečnosti
různých  zařízení  najdete  v  následujících
odstavcích této kapitoly:

● „Bezpečnostní předpisy - plynové zařízení“,

● „Bezpečnostní předpisy - elektrické
zařízení“,

● „Bezpečnostní předpisy - voda“.

�

�

�
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Během tankování musí být veškeré plynové 
přístroje (trouba/sporák, topení, bojler a plynové
napájení chladničky) kompletně vypnuté - 
hrozí nebezpečí výbuchu!

 

intervalech kontrolován a v případě potřeby
Hasicí přístroj musí být v pravidelných

naplněn kvalifikovaným odborníkem. 
Svědomitě dodržujte termíny kontrol.

 
přípustné hmotnosti uvedené v osvědčení 
o registraci a za dodržování dopravních předpisů.

Řidič odpovídá za dodržení maximální

Bezpečnostní předpisy během jízdy

● Počet možných míst k sezení je uveden v technickém
průkazu  vašeho  obytného  vozu.  Ohledně  zapnutí
bezpečnostních pásů platí příslušné národní předpisy.

V případě nárazů větru snižte rychlost. Buďte obzvlášť
opatrní při vyjíždění z tunelů/nadjezdů, na mostech a
při předjíždění nákladních vozů a velkých autobusů.

● V zimě před odjezdem odkliďte ze střechy případný
sníh nebo led.

Protipožární předpisy a
bezpečnostní opatření

Protipožární výbava
● V blízkosti hlavního vchodu do obytného vozu mějte

připravený  práškový  hasicí  přístroj  podle  normy  ISO
7165 o minimálním obsahu 1 kg.

● Před  každou  jízdou  zkontrolujte  řízení,  brzdy  a
funkčnost  světelného  a  signálního  zařízení  a  také
správnou aretaci otočných sedadel v kabině.

● Po delší době neježdění nechte zkontrolovat brzdové
zařízení a plynové a elektrické zařízení obytného vozu
smluvním servisem.

● Vždy  zkontrolujte  hmotnost  všech  předmětů,  které
chcete v  obytném voze skladovat,  protože technicky
přípustnou  celkovou  hmotnost  při  plném  naložení
vozu nelze v žádném případě překročit. Před startem
rovnoměrně rozložte zatížení vozu.

●

Při výpočtu celkové hmotnosti zohledněte také náklad,
který jste případně umístili na střechu a který musí být
rovnoměrně  rozložený  a  jehož  celková  hmotnost
nesmí překročit 75 kg.

●

Hmotnost  uvedená  v  technickém  průkazu  podléhá
odchylkám plus mínus 5 % (evropská směrnice 95/48/
EU).

●

Při volbě stylu jízdy myslete na to, že podvozek vozidla je
podvozkem užitkových vozů. U podjezdů, tunelů, garáží a
zamýšlených parkovacích místech dbejte na celkovou výšku
vašeho obytného vozu (viz technický průkaz).

●

Dbejte také na to, že obytný vůz je kvůli velkým postranním
plochám obzvláště citlivý na nárazy bočního větru.

Během jízdy musí mít všichni pasažéři 
zapnuté bezpečnostní pásy.

Dětské sedačky musí být umístěny 
na sedadlech s tříbodovým zapínáním.
Sedadla orientovaná proti směru jízdy 
nejsou vhodná pro upevnění dětských 
autosedaček.

●

●

Kromě  toho  mějte  v  blízkosti  kuchyně
připravenou deku (k uhašení plamenů). 
se  s  hasicím  přístrojem  a  příslušnými
protipožárními opatřeními ve vašem vozidle.

Jak předcházet nebezpečí požáru
Nezamykejte únikové východy z obytného vozu a
prostory určené k evakuaci nechte volné.

Nikdy  nenechávejte  v  obytném  voze  děti  nebo
zvířata bez dozoru.

Nikdy  v  obytném  voze  nepoužívejte  přenosná
topení  nebo  trouby,  protože  představují  vysoké
riziko vzniku požáru nebo otravy.

Hořlavé  materiály  (dřevo,  látky,  bavlna,  papír
atd.) musí být v dostatečné vzdálenosti od trouby,
sporáku nebo jiných zdrojů tepla, jako jsou např.
stropní svítidla.

Je zakázáno převážet na vozidle snadno vznětlivé
materiály (benzin, petrolej, dieselový olej).

Pokud přepravujete skútry a/nebo mopedy nebo
podobné  dopravní  prostředky  poháněné
benzínem,  plynem  nebo  jiným  hořlavým
materiálem,  musíte  zajistit,  že  nádrž  těchto
dopravních prostředků bude zcela prázdná.

●

●

●

●

nebo elektrických zařízení smí provádět
Veškeré změny nebo opravy plynových

pouze kvalifikovaný odborník. 
Vždy se obracejte výhradně na smluvní
partnery nebo servisy společnosti FORSTER.

8
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Bezpečnostní ustanovení 2

Zajistěte, aby případná vozidla
zaparkovaná v blízkosti obytného vozu odjela.

Společnost FORSTER nepřebírá žádnou 
odpovědnost, pokud se originální plynové 
zařízení nesprávně používá, je s ním nesprávně
manipulováno nebo bylo změněno.

Během tankování musí být veškeré plynové
 přístroje (trouba/sporák, topení, bojler a 
plynové napájení chladničky) kompletně 
vypnuté - hrozí nebezpečí výbuchu!

Plynové láhve musí být upevněny ve své 
přihrádce v držácích ve vertikální poloze, aby
se nemohly posunout.  Skladování nebo 
přeprava plynových láhví v jiných úložných 
prostorech vozu je zakázána: 
nebezpečí výbuchu!

Co dělat při požáru

Bezpečnostní předpisy - plynové 
zařízení

● V  případě  vad  zařízení  (zápach  plynu,  nenormální
spotřeba) ihned uzavřete hlavní ventil plynové láhve a
dobře provětrejte  místnost,  otevřete  všechny dveře,
okna  a  střešní  okna. Nezapalujte  zápalky  ani
zapalovače  a  nekuřte.  Nepoužívejte  žádný  elektrický
spínač  (elektrické  přístroje,  světlo,  startér).  Nechte
poruchu  zkontrolovat  a  opravit  výhradně
kvalifikovaného odborníka.

● Před zapnutím plynového sporáku se ujistěte, že je v
místnosti zajištěné dostatečné větrání.

● Nepoužívejte plynový sporák k vyhřátí interiéru.

● Pokud  obytný  vůz  nebo  přístroje  poháněné  plynem
nepoužíváte, zavřete hlavní ventil plynové láhve.

● Každé  zařízení  poháněné  plynem  je  vybaveno
uzavíracím kohoutem. Kohouty rozdělovače plynu se
obvykle  nachází  uvnitř  chladničky.  Pokud  jednotlivý
přístroj nepoužíváte, uzavřete příslušný kohout.

● Bezpečnostní zařízení zabraňující unikání nespáleného
plynu  se  automaticky  uzavírají.  Prověřujte  jejich
funkčnost  v  pravidelných  časových  intervalech.
Bezpečnostní  zařízení  se  musí  po  zhasnutí  plamene
příslušného  přístroje  během  jedné  minuty
automaticky uzavřít. Uzavření poznáte tak, že uslyšíte
zaklapnutí.

● Případné  opravy  smí  provádět  výhradně  odborníci.
Obraťte se  výhradně na smluvního partnera nebo servis
společnosti FORSTER.

● Alespoň jednou ročně nechte provést kontrolu těsnění
vedení  a  přípojek.  Toto  opatření  nechte  opět  provést
smluvního partnera nebo servis společnosti FORSTER.   V
pravidelných časových intervalech také zkontrolujte stav
přívodní hadice plynové láhve, zda na ní nejsou anomálie
nebo trhliny.  Vyměňte přívodní hadici v termínu na ní
uvedeném  za  novou,  která  odpovídá  platným
bezpečnostním předpisům o plynových zařízeních.

Plynové láhve

● Propan zůstává v plynném skupenství až do teploty
- 32 °C, butan pouze do 0 °C. Při nižších teplotách již
tyto plyny nejsou pod tlakem.

V případě vzniku požáru zachovejte klid.
Evakuujte pasažéry a odveďte je pryč
od vozidla.
Bezpečnost osob má vždy přednost
před záchranou věcí.
Uzavřete hlavní ventil plynových láhví
a pokud možno je odstraňte.
Pro případ nouze mějte klíčky od
přihrádky s plynovými láhvemi vždy
po ruce.
Spusťte požární alarm a ihned
zavolejte hasiče.
Vytáhněte vnější 230V zásuvku a
odpojte pomocnou baterii
pomocí odpojovače baterie.
Zajistěte, aby případná vozidla
zaparkovaná v blízkosti obytného vozu
odjela.
Požár se pokuste uhasit pomocí 
hasicího přístroje pouze tehdy, pokud
se jedná o malý požár a pokud použití
hasicího přístroje neohrožuje vaši 
tělesnou integritu.
Vždy si zajistěte únikový východ.
Nikdy nepodceňujte přítomnost kouře, 
ani v malém množství:
Kouř omezuje výhled, vede k dýchacím
potížím a může obsahovat vysoce 
jedovaté látky.

Podle zákona musí být plynové zařízení 
během jízdy kompletně uzavřené, pokud 
není k dispozici bezpečnostní ventil 
k zablokování ucházejícího plynu.

●
●

●

●

●

●

●

●

●
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 přístrojů poháněných plynem i v zimě,
Abyste zajistili fungování topení a dalších

doporučujeme používat výhradně propan.

JJako pomocná baterie je přípustná výhradně 
  vodotěsná (bezúdržbová) baterie. Při použití
 olověné baterie (ne AGM) musí být přípojka
 hadice vybavena na odvádění par vzniklých
 během dobíjecí fáze.

 DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda je nabíječka baterie
 správně umístěna v souladu s typem baterie.

Přepálené pojistky vyměňte pouze tehdy, 
pokud jste zjistili a odstranili příčinu 
přepálení.

Klíčky od přihrádky s plynovými láhvemi 
mějte vždy po ruce pro případ nouze.

 

Nikdy,  Nikdy, ani v nouzových situacích nenahrazujte
          e přepálené pojistky kovovými dráty nebo jinými 
              vodivými materiály a nikdy nepoužívejte 
              pojistky s vyšším než předepsaným jmenovitým
              zatížením: nebezpečí požáru.

Vodu v nádrži na čistou vodu 
nepoužívejte jako pitnou.

Na zásahy z důvodu poškození mrazem 
se nevztahuje záruka.

● Z  bezpečnostních  důvodů  je  přihrádka  na  plynové
láhve oddělena od vnitřního prostoru a  je  přístupná
pouze  zvenku.  Přihrádka  je  propojena  s  venkovním
vzduchem  prostřednictvím  větracích  trysek,  které
odvádí případnou nahromaděnou vlhkost.

● Nepoužívejte přihrádku na plynové láhve jako úložný 
nebo zavazadlový prostor.

● Hlavní ventil plynových láhví musí být vždy snadno 
přístupný.

● Vždy zavírejte přihrádku s plynovými láhvemi, abyste 
zabránili přístupu nepovolaných osob.

● Pokud je třeba vyměnit přepálenou pojistku, vypněte
dotyčný přístroj vypínačem a nasaďte novou originální
pojistku. Ujistěte se přitom, že nová pojistka má stejné
jmenovité zatížení (stejnou barvu jako vadná pojistka).

Bezpečnostní předpisy - 
elektrické zařízení
● Opravy  elektrického  zařízení  smí  provádět  pouze

specializovaný odborný personál  smluvního partnera
nebo servisu společnosti FORSTER.

Bezpečnostní předpisy - vodovodní zařízení
● Voda v nádrži na čistou vodu a v potrubí se brzy stane

nepoživatelnou,  a to  i  když  se jedná o  pitnou vodu.
Před použitím obytného vozu důkladně umyjte nádrž,
bojler  a  trubky  pitnou  vodou  nebo  odpovídajícím
prostředkem. Otevřete přitom všechny kohoutky.

● Před zásahy do elektrického zařízení vypněte všechny
přístroje  a  osvětlení,  odpojte  od  případné  externí
230V  sítě  a  odpojte  pomocnou  baterii  pomocí
odpojovače. ● V zimě nebo při nízkých teplotách zcela vyprázdněte

nádrž  a  kompletně  otevřete  všechny  armatury,
odtokový  kohoutek  nádrže,  páčku  k  vyprázdnění
bojleru  a  uzavírací  ventil,  abyste  zabránili  zamrznutí
zařízení.

�

Vždy se ujistěte, že větrací systém není 
ucpaný, protože může sloužit 
i k odvádění případného ucházejícího 
plynu ven.

Společnost FORSTER nenese odpovědnost,
pokud se originální plynové zařízení
nesprávně používá, je s ním nesprávně 
manipulováno nebo bylo změněno.

�

Abyste předešli zkratům, odpojte při 
odpojování baterie nejprve minusový 
a poté plusový pól.
Při opětovném zapojení baterie 
postupujte v opačném pořadí a nejprve
zapojte plusový pól a poté minusový.
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 následující kontroly, abyste zajistili
Před každou jízdou je třeba provést

bezpečnpst pasažétů              bezpečnost pasažérů a efektivitu vozidla. 
                                                    Ohledně podvozku postupujte podle pokynů 
                                                    výrobce uvedených v příslušném návodu 
                                                    k provozování a údržbě.

Kontroly před jízdou

Kontroly motoru
Zkontrolujte náplň všech kapalin uvedených v příslušném
návodu výrobce podvozku k provozování a údržbě.

Kontrola pneumatik
Zkontrolujte  tlak  v  nezahřátých  pneumatikách,  jejich
opotřebení a celkový stav. Držte se přitom údajů výrobce
podvozku uvedených v příslušném návodu k provozování
a údržbě.

3. Před jízdou

Kontrola osvětlení

Zkontrolujte, zda správně fungují všechna světla:

● Potkávací světla a dálková světla

● Blinkry vpředu a vzadu

● Parkovací světla vpředu a vzadu a osvětlení poznávací
značky

● Brzdová světla

● Couvací světla

Kontrola baterií
Zkontrolujte, zda jsou baterie motoru a pomocné baterie 
nabité.

Pokud se na ovládacím panelu zobrazuje příliš nízké 
napětí, před odjezdem plně nabijte baterie.

Kontrola spotřebičů
Po delší době nepoužívání se ujistěte, že správně fungují
hlavní  spotřebiče  jako  chladnička,  topení,  bojler,
elektrické a vodovodní zařízení.

Kontroly exteriéru

Kontrola brzd
Zkontrolujte zásobu brzdové kapaliny, postupujte přitom
podle pokynů uvedených v návodu výrobce podvozku
k provozování a údržbě.
Na cestu můžete vyrazit poze poté, co jste zkontrolovali,
že brzdy bezvadně a rovnoměrně fungují.

�

● Před každým odjezdem a v pravidelných 
intervalech kontrolujte tlak 
v pneumatikách podle hodnot, které 
jsou uvedené v návodu výrobce 
podvozku k provozování a údržbě.
Zejména u plně naloženého vozu je 
velmi důležité provést tuto kontrolu 
ve srovnání s hodnotami tlaku 
v pneumatikách „při plném naložení“, 
protože nedostatečný tlak 
v pneumatikách způsobuje nestabilitu 
vozu a může vést i ke ztrátě kontroly 
nad vozem ze strany řidiče; kromě toho
by pneumatiky mohly popraskat.

●

Tuto kontrolu provádějte bez pasažérů na 
palubě a na místech, kde nevzniká nebezpečí 
pro další účastníky silničního provozu.

Před každou jízdou, i při kratších cestách,
vždy proveďte následující kontroly 
exteriéru vozu.

● Stáhněte televizní 
anténu (pokud na 
vozidle je)

● Kompletně stáhněte 
markýzu (pokud na 
vozidle je)

●Odpojte vnější kabel od 
230V napájení

● Zvedněte podpěry, 
pokud na vozidle jsou

● Vnější dvířka musí být 
zavřená a zamknutá

● Na střeše nesmí být 
sníh ani led

● Případné střešní 
zavazadlo je 
odpovídajícím 
způsobem utažené

● Ujistěte  se,  že
všechny  předměty,
které jste uvnitř vozu
používali,  když  bylo
zaparkované  (např.
stoly,  sedačky,
odpadkový  koš  atd.),
jsou  řádně  uložené.
Zvykněte  si
„nezanechávat  po
sobě žádné stopy“.
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Před jízdou
jízdou

3

Před     Před každou jízdou, i u kratších cest, 
             vždy proveďte následující kontroly interiéru.

Užitečné zatížení nesmí vést k překročení 
maximální přípustné celkové hmotnosti 
uvedené v technickém průkazu vozu.

Příliš velké zatížení a příliš nízký tlak 
v pneumatikách mohou vést k tomu, že 
pneumatiky popraskají a řidič ztratí kontrolu 
nad vozem.

Kontroly interiéru
Užitečné zatížení

● Ventily plynových láhví musí být uzavřené a správně 
připevněné v příslušné úložné přihrádce.

● Červené kohouty rozdělovače plynu (běžně se nachází 
v chladničce) musí být uzavřené.

● Vysouvací nástupní schůdek (pokud ve vozu je) musí 
být kompletně zasunutý a zablokovaný

● Vstupní dveře musí být zablokované

● Vnitřní dveře a posuvné dveře musí být zajištěné

● Okna musí být zavřená a zajištěná bezpečnostními 
páčkami

● Střešní okno musí být zavřené, i během jízdy

● Stahovací postel musí být zafixovaná a zajištěná 
popruhy (pokud ve vozu je)

● Dvířka skříní a šuplíky musí být zavřené

● Dvířka chladničky musí být zavřená

● Úložné přihrádky bez dvířek musí být prázdné

● Volně stojící předměty musí být uloženy nebo zajištěny,
zejména kuchyňské krájecí prkénko a jakékoli další

předměty, které by během jízdy mohly být nebezpečné

● Jídelní stůl musí být zavěšený na držáku

● Přední  a  boční  zatemňovací  rolety  kabiny  musí  být
srolované a upevněné na příslušných držácích

● Otočná sedadla (pokud ve vozu jsou) musí být 
nasměrována do směru jízdy a zaaretována

● Zpětná zrcátka řidiče musí být správně seřízena.

První jízda
Spolu s obytným vozem obdržíte dvě sady klíčů (klíče do
zapalování  a  klíče  k  otevření/zavření  dveří,  dvířek  a
nalévacích  hrdel).  Rezervní  klíčky  mějte  uložené  vždy
mimo obytný vůz.

● Užitečné zatížení odpovídá rozdílu mezi technickou 
předpokládanou celkovou hmotností a hmotností v 
provozním stavu.
V užitečném zatížení jsou zahrnuty obytné struktury, 
cestující mimo řidiče a předměty osobní potřeby. 
Vypočítává se následovně: 75 kg na jednoho pasažéra 
(bez řidiče), 10 kg  na jedno zavazadlo řidiče a každého 
cestujícího, 10 kg na každý metr délky vozu plus zbývající 
užitečné zatížení pro příslušenství a další zavazadla. Podle
směrnice 2007/46/ES mají hmotnost a užitečné zatížení 
prázdného vozidla toleranci +/-5 %.
S volitelným příslušenstvím se hmotnost v provozním 
stavu zvýší a užitečné zatížení sníží.
Hmotnost příslušenství, které není standardně součástí 
výbavy, není obsaženo v hmotnosti v provozním stavu 
uvedené v tomto návodu k obsluze.
Hmotnost každého příslušenství a zařízení navíc snižuje 
užitečné zatížení; účinek hmotnosti každého příslušenství 
najdete v listu s technickými údaji nebo se o něm můžete 
informovat u našich prodejců. 
Pokud bude nainstalováno příslušenství jako koule na přívěs a
nosič jízdních kol, může výsledné snížení užitečného zatížení 
způsobit i snížení počtu schválených míst k sezení.
Dbejte prosím na to, abyste během nakládání 
nepřekročili maximální užitečné zatížení náprav.
Údaje v této tabulce a homologovaná místa k sezení se 
mohou lišit podle předpisů jednotlivých zemí.

● HMOTNOST VOZIDLA V PROVOZNÍM STAVU

● Hmotnost uvedená v tomto katalogu 
odpovídá evropské směrnici 2007/46/ES.

● Tato hmotnost zahrnuje hmotnost prázdného vozu, řidiče
(75 kg), 100% plnou nádrž (60 litrů), nádrž na čistou vodu
(20  litrů),  plynovou  láhev  (20  kg). Hmotnost  vozidla  v
provozním  stavu  se  mění  podle  instalovaného
příslušenství.

3

● Při první jízdě obytným vozem 
zkontrolujte po 100 km jízdy upevnění 
šroubů kol. Poté je třeba provádět 
kontrolu upevnění po každých 
přibližně 5 000 km.
Abyste předešli nerovnoměrnému 
opotřebení pneumatik, doporučujeme 
zákazníkům nechat si na vlastní 
náklady zkontrolovat a vyrovnat 
geometrii předních kol vozu. FORSTER
nenese odpovědnost za případné 
závady nebo poškození z důvodu 
zanedbané kontroly.

●
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Před jízdou 3

Řidič odpovídá za to, že přípustná celková 
hmotnost odpovídá údajům předepsaným 
v registračním dokladu vozidla,
a za dodržování pravidel silničního provozu.

Mokrá nebo namrzlá střecha je velmi kluzká: 
nebezpečí spadnutí!

Dejte pozor, aby se při připojování a odpojování
 přívěsu nenacházely v okolí vozidla a přívěsu 
další osoby nebo děti.

Správné naložení obytného vozu
● Rozložte náklad rovnoměrně na pravou a levou stranu.

● Dobře  připevněte  těžké  předměty,  aby  nemohly
sklouznout.  Těžké  předměty  skladujte  v  úložných
prostorech  pod  podlahou,  v  bočních  úložných
prostorech pod karoserií, které se nemohou otevřít ve
směru jízdy, nebo přímo na podlaze.

● Lehčí předměty umístěte do závěsných skříní.

● Pokud  je  váš  vůz  vybaven  nosičem  jízdních  kol,
používejte jej výhradně k přepravě jízdních kol.

● Pro jistotu takto naložené vozidlo i s pasažéry zvažte.

Naložení střechy

● Maximální přípustné zatížení střešního nosiče (pokud
na  voze  je)  činí  75  kg  a  musí  být  rovnoměrně
rozloženo na celou plochu.

● Dobře  zajistěte  náklad,  nepoužívejte  elastické
provázky nebo zavazadlové gumičky.

● Na střechu vstupujte pouze v oblasti střešního nosiče,
nikoli u střešního okna,

● Pokud  používáte  střešní  nosiče  zavazadel,  dbejte  na
výšku  vozidla,  zejména  při  jízdě  pod  mosty  nebo  v
uzavřených  budovách,  např.  garážích  nebo
parkovacích domech.

● Zatížení  střešního  nosiče  snižuje  celkové  užitečné
zatížení  vozu.  Dbejte  na  to,  abyste  nepřekročili
maximální přípustné zatížení vozu.

Garážový úložný prostor vzadu - úložný prostor 
vzadu
● Při  nakládání  garážového  úložného  prostoru  nebo

zadního  úložného  prostoru  dbejte  na  to,  abyste
nepřekročili  stanovené  zatížení  náprav  a  celkovou
přípustnou hmotnost.  Doporučujeme nepřekračovat
maximální zatížení 120 kg.

● Úložný  prostor  unese  rovnoměrné  zatížení  250 kg,
které  musí  být  kompatibilní  vzhledem  k  poměrům
náprav a nosnému zatížení uvedenému v technickém
průkazu.

● Rovnoměrně rozložte užitečné zatížení.  Přílišná zátěž
na jednom místě může poškodit podlahovou krytinu.

● Zatížení  zadního  úložného  prostoru  snižuje  celkové
užitečné  zatížení  vozu.  Dbejte  přitom  na  to,  abyste
nepřekročili maximální přípustné zatížení vozidla.

Přívěs

● Je možné namontovat pouze přípustnou kouli tažného
zařízení.  S  přívěsem musíte snížit  maximální  rychlost
vozu:   Viz  dopravní  předpisy  příslušných  zemí,  ve
kterých budete cestovat.

● Pokud je  obytný vůz vybavený zařízením na zapojení
přívěsu,  doporučujeme  kouli  tažného  zařízení
odmontovat, pokud přívěs nepovezete.

● Zkontrolujte  v  dokumentaci  vozu  a  tažného  zařízení
hodnoty přípustného zatížení zadní nápravy a oje. Tyto
hodnoty se nesmí překročit.
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Volná stránka navíc
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Řízení vozu
● Řidič má povinnost vždy zkontrolovat, že:

– Pasažéři  sedí  na  přípustných  sedadlech  a  jsou
připoutáni  bezpečnostními  pásy. Celkový  počet
přípustných míst je uveden v registračním dokladu
vozidla.  Uvnitř  obytné  kabiny  je  každé  sedadlo
označeno příslušnou etiketou.

– Dětské  sedačky  lze  umístit  pouze  na  sedadla  s
tříbodovými  bezpečnostními  pásy.    Sedadla  v
protisměru  nejsou  vhodná  k  upevnění  dětských
zádržných systémů.

– Dveře a okna jsou během jízdy
bezpečně zavřená.

– Budou  dodržena  všechna  bezpečnostní  opatření
uvedená v tomto návodu.

– Před  každou  jízdou  i  po  krátkých  přestávkách  je
výsuvný  nástupní  schůdek  (pokud  je  jím  váš  vůz
vybaven) kompletně zasunutý a zajištěný.

● Je přísně zakázáno se během jízdy pohybovat uvnitř
vozu a používat zařízení, postele nebo toaletu.

● Vybavení  a  komfortní  zařízení  obytného  prostoru
obytného  vozu  je  koncipováno  k  používání,  pouze
pokud  vozidlo  stojí.  Jejich  používání  během  jízdy
představuje  porušení  dopravních  předpisů  a  riziko,
které měl uživatel předvídat. FORSTER neodpovídá za
nehody, ke kterým dojde během jízdy.

● Nezapomeňte,  že  podvozek  vozu  je  podvozek
užitkového  vozidla, čemuž  jsou  uzpůsobeny  i  jízdní
vlastnosti.  Vždy myslete na to, že velikost i hmotnost
obytného  vozu  jsou  jiné  než  u  osobního  auta.
Zejména:

4. Během jízdy

– Jezděte obezřetně, abyste nemuseli prudce brzdit.

– Udržujte delší odstup od vozidel před vámi, protože
brzdná  dráha  je  ve  srovnání  s  osobním
automobilem delší.

– V  zatáčkách  respektujte  rozměry  vozu,  zejména
jeho zadní části.

– Při předjíždění dbejte na přiměřeně dlouhou dobu,
kterou k předjetí potřebujete.

– Obzvlášť opatrní buďte i při parkování a couvání.

– Nezapomínejte také, že obytný vůz je díky velkým
bočním  plochám  obzvláště  citlivý  na  nárazy
bočního větru. V takovém případě snižte rychlost.
Buďte  opatrní  zejména  při  vyjíždění  z
tunelů/nadjezdů,  na  mostech  a  při  předjíždění
nákladních automobilů a velkých autobusů.

– Zvláštní  opatrnost  je  potřeba  i  při  projíždění
podjezdy a nízkými průjezdy.

● Maximální  přípustné  zatížení  zadní  nápravy  lze
překročit  maximálně  o  15 %,  maximální  celkovou
přípustnou hmotnost vozidla v plně naloženém stavu o
5 % nebo maximálně 100 kg.  Platí vždy nižší hodnota a
pouze pod podmínkou, že nebude překročena rychlost
100 km/h.

Na neudržovaných cestách jezděte pomalu.
Abyste předešli poškození spodní části vozu 
nebo dílů připevněných pod vozidlem, 
respektujte prosím, že zadní převis, zejména 
u velkých modelů, ztěžuje manévrování a vůz 
může „ujíždět“.
Obzvlášť opatrně jezděte při stoupání a na 
příjezdových rampách garáží nebo trajektů, 
při brzdění na zklidňování dopravy,
 nerovnostech povrchu a při couvání.
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Během jízdy4

A

2 4

1
3

 potřeba sklopit, 
Pokud je zrcátko kvůli úzkému prostoru

pozici 2
.

otočte ho z pozice 1 na 
Před odjezdem vždy zkontrolujte, zda jsou 
obě otočná sedadla (pokud ve voze jsou) 
nasměrovaná dopředu (ve směru jízdy)
a zajištěná.

1 2

A

Vnější zpětná zrcátka s elektrickým
seřízením
Elektrická  zpětná  zrcátka  lze  seřídit  pouze  s  klíčky  v
zapalování  na  pozici  MAR. K  seřízení  zrcátek  nastavte
spínač  A  do jedné ze čtyř poloh.

1 - širokoúhlé zrcátko vpravo

 2 - širokoúhlé zrcátko vlevo

 
3 - zrcátko vpravo
4 - zrcátko vlevo

3. Okno nastavte do požadované pozice zatáhnutím za 
rukojeť.

4. Otočením rukojeti směrem k zadní části vozidla 
okénko zablokujete.

Zavření okénka:

1. Odblokujte okénko otočením rukojeti směrem k 
přední straně vozu.

2. Zatáhnutím za rukojeť okénko zavřete.

3. Otočením rukojeti směrem k zadní části vozidla 
okénko zablokujete.

Po napolohování spínače ho otočte směrem, kterým ukazují
šipky, a upravte předem vybrané zrcátko.

Otočná sedadla

Otočení sedadla
Páčka A k otočení sedadla se nachází na vnější straně 
sedadla.

Předtím, než sedadlo otočíte, nastavte ho do zcela 
přední pozice; poté zvedněte páčku  A  a otočte sedadlo 
do požadované polohy; poté páčku opět uvolněte.

Posuvné okno na straně spolujezdce 
plně integrovaného obytného vozu

Otevření okna:

1. Uchopte rukojeť oběma rukama nahoře a dole.

2. Otočte rukojeť směrem k přední části vozidla a 
odblokujte ji.

�

1 2
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Nastavení je vždy třeba provádět pouze tehdy, 
když vozidlo stojí.

A

A

A  

A

Nastavení předních sedadel Nastavení polohy loketních opěrek
Otáčejte páčku A, dokud nedosáhnete požadované 
polohy.

                                                                                                     

Přední sedadla mají 4 různé možnosti nastavení:

● Nastavení sklonu opěrky zad (mechanický pohyb);

● Nastavení sklonu sedáku (mechanický pohyb);

● Nastavení pozice loketních opěrek;

● Nastavení posunu sedadla.

Nastavení sklonu opěrky zad
Ovládání A nastavení sklonu se nachází na obou stranách 
ve spodní částky opěrky zad.

Při  nastavování  zůstaňte  sedět  na  sedadle,  vytáhněte
páčku A  nahoru a nastavte  opěrku zad do požadované
polohy; poté páčku pusťte.

Nastavení posunu sedadla
Páčka A k nastavení pozice sedadla v podélném směru se 
nachází pod sedadlem.

Zvedněte páčku k posunutí sedadla a po dosažení 
požadované polohy ji opět pusťte.

Nastavení sklonu sedáku
Ovládání A se nachází na vnitřní straně sedáku.

Pro nastavení pozice otočte hlavici A ve směru, příp. 
proti směru hodinových ručiček.
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A
B

C
 

 

Pozorně si pročtěte pokyny a upozornění 
k používání brzd v návodu výrobce podvozku 
k provozování a údržbě.

Bezpečnostní pásy
Modely obytných vozů FORSTER jsou vybaveny 
automatickými tříbodovými bezpečnostními pásy nebo 
dvoubodovými pásy. Používání bezpečnostních pásů 
upravují předpisy platné v příslušných zemích. Vždy 
dodržujte bezpečnostní opatření ohledně používání 
bezpečnostních pásů.

● Neničte bezpečnostní pásy, neotáčejte je a nedělejte
na nich uzle.  Poškozené pásy vyměňte.

● Na upevněních, zámcích pásů a navíjení neprovádějte
žádné změny.

● Bezpečnostní pásy používejte pouze u dospělých.

● Pro  děti  používejte  dětské  sedačky  umístěné  na
sedadla  obytného  vozu.  Při  montáži  je  třeba
postupovat  podle  návodu  výrobce  dětské  sedačky.
Dětské  sedačky  umístěte  pouze  na  sedadla  s
tříbodovými bezpečnostními pásy.

● Sedadla  otočená  proti  směru  jízdy  nejsou  vhodná  k
umístění dětských sedaček.

● K osobě nepřipoutávejte žádné další předměty.

● Bezpečnostní pásy jsou u lidí s tělesnou výškou menší
než  150  cm  neúčinné.  V  případě  potřeby  je  třeba
použít  přídavná  bezpečnostní  zařízení  v  souladu  s
dopravními předpisy.

Jak správně zapnout bezpečnostní pásy

Místa k sezení
Během jízdy musí pasažéři zůstat připoutaní na sedadlech
vybavených bezpečnostními pásy.

Počet  přípustných  míst  k  sezení  najdete  v  technickém
průkazu.

● Během  jízdy  nesklánějte  opěrku  zad  příliš  dozadu,
jelikož  tím  značně  snižujete  efekt  bezpečnostních
pásů.

● Pásy  nenamotávejte,  musí  být  rovně  napnuté  přes
hrudník a břicho.

● Zaujměte  normální  pozici  vsedě,  než  nastavíte
bezpečnostní pás.

● Pokud mezi vaším tělem a pásem zůstane prostor 5 až
6

 

cm, je pás špatně nastavený.

● Pro utažení bezpečnostního pásu zasuňte šoupátko A
do přezky B .

● Bezpečnostní pás rozepnete stisknutím tlačítka C .

Brzdy
● Případné nedostatky nebo poruchy fungování musí být

ihned opraveny kvalifikovaným odborným personálem
výrobce podvozku.

● Před každou jízdou brzdy zkontrolujte:
– z hlediska funkčnosti

– z hlediska rovnoměrné odezvy

– z hlediska toho, zda vozidlo při brzdění nevybočuje.

4 Během jízdy

Před použitím bezpečnostních pásů vozu
si pečlivě pročtěte návody a pokyny 
v kapitole „Bezpečnostní pásy“ v návodu
výrobce podvozku k provozování a údržbě.
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Kapotu otvírejte, jen když vozidlo stojí.

B

Z bezpečnostních důvodů musí být prostor 
motoru během jízdy vždy dobře uzavřen. 
Zkontrolujte proto vždy správné uzavření 
kapoty i to, že je správně zablokovaná. Pokud 
během jízdy zjistíte, že kapota není správně 
zablokovaná, ihned zastavte a řádně ji zavřete.

A

Tankování
● Během tankování paliva vzniká nebezpečí výbuchu. Je

proto  bezpodmínečně  nutné,  aby  při  tankování,
během přepravy trajektem i v době, kdy se vůz nachází
v  garáži,  byly  všechny  přístroje  v  interiéru  vozu
poháněné plynem vypnuté!

● Teplota  vzplanutí dieselu  se  přidáním benzínu  nebo
petroleje snižuje. Nebezpečí výbuchu je tak u těchto
palivových směsí vyšší.

● Palivová  plnicí  hrdla  se  nachází  na  vnější  straně
obytného vozu, zpravidla v přední části na levé straně.

Kapota plně integrovaného 
obytného vozu

Otevření
Zavření
Postupujte následovně:

● Snižte kapotu na cca 20 cm od prostoru motoru, poté
ji pusťte a ujistěte se, že je kompletně zavřená a nikoli
zaháknutá v bezpečnostní poloze tak, že se ji pokusíte
znovu  zvednout. Pokud  bude  kapota  zaháknutá  v
bezpečnostní  poloze,  netlačte  na  ni,  ale  opět  ji
zvedněte a opakujte postup.

Postupujte následovně:

1. Zatáhněte za páčku A, která se nachází na levé straně 
kulisy řízení, ve směru šipky.

2. Zvedněte kapotu zvednutím páčky
B nahoru.

● Kapotu otvírejte, jen když vozidlo stojí.
Pokud na sobě máte šálu, kravatu nebo
rozevláté oblečení, nedotýkejte se ani 
omylem, dílů, které jsou citlivé na pohyb, 
protože by se do nich tyto kusy oblečení 
mohly zachytit a představovat tak vážné 
riziko zranění.
Při zahřátém motoru provádějte jakékoli 
zásahy v oblasti motoru obzvláště opatrně, 
protože hrozí nebezpečí popálení.
Počkejte, dokud motor nevychladne.

●
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4 Během jízdy

20
BURIMEX s.r.o. - Oficiální dealer značky Forster v ČR, www.burimex.cz

www.bu
rim

ex
.cz



Během jízdy nikdy neotevírejte dveře kabiny 
řidiče ani vchodové dveře. Vzniklý průvan by
mohl dveře náhle prudce otevřít, aniž byste 
je mohli přidržet.

Při zavírání dveří a dvířek se vždy ujistěte, že
jsou kompletně uzavřené.  Dávejte přitom 
pozor, aby byly zámky otočené nejen na jeden, 
ale na dva západy.

Ve slunečných dnech, když jsou střešní okna 
zavřená, nezavírejte zcela zatemňovací rolety, 
ale zavřete okna z 1/3 sítí proti hmyzu a ze 2/3
zatemňovací roletou. V opačném případě by 
se hromadilo horko mezi střešním oknem a 
zatemňovací roletou a mohlo by způsobit 
poškození střešního okna nebo rámu.

5. Během stání

Všeobecné předpisy
● Informujte  se  o  odpočívadlech,  která  jsou  vybavena

pro  obytné  vozy,  nebo  o  parkovacích  místech  v
obytných  oblastech,  pokud  v  nich  chcete  parkovat
déle.

● Otevřenou stříšku nad vchodem, stoly, židle a sušáky
používejte  pouze  v  místech,  kde  je  to  dovoleno
(kempy, speciální odpočívadla atd.)

● Nezastavujte  před  veřejnými  institucemi  ani  na
turisticky  zajímavých  místech,  abyste  ostatním
nepřekáželi.

Zakládací klíny
Doporučujeme vybavit vozidlo odpovídajícími zakládacími
klíny,  které  poskytují  vyšší  stabilitu  při  parkování  ve
svažitém terénu. Kromě toho můžete klíny využít i v zimě,
když je vůz zaparkovaný venku - můžete s ním zvednout
přední  kola  a  nechat  tak  rychleji  stéct  dešťovou  vodu
nebo sníh ze střechy.

Vchodové dveře obytného vozu
Jezděte vždy se zavřenými dveřmi kabiny řidiče a 
zavřenými vchodovými dveřmi.

● V  žádném  případě  nezakrývejte  větrací  zařízení  a
přívody vzduchu. I v zimě je třeba zajistit dobré větrání
vnitřních prostor.

● Pokud je zapnuté topení, otevřete trochu střešní okno
nebo okna.

● Alespoň jednou denně otevřete dvířka skříní a odsuňte
polštáře od stěn, abyste předešli vzniku kondenzované
vody.

● Odvod odpadních plynů a přívod spalovaného vzduchu
udržujte vždy čisté. 

● Použitím bezpečnostního zámku u dveří kabiny řidiče a
vchodových dveří zamezíte nechtěnému otevření dveří
nebo otevření při nehodě.

● Zamykání  poskytuje  ochranu  před  vniknutím  zvenku
například  při  parkování  nebo  na  když  stojíte  na
semaforech.  V  případě  nouze  však  ztěžuje  přístup
záchranářů k vozu.

Nenechávejte na odpočívadlech žádné 
odpadky, respektujte veřejný pořádek, 
sousedy i své okolí obecně.
Vždy myslete na to, že vaše svoboda nesmí 
omezovat svobodu druhých.

Při parkování vždy zatáhněte ruční brzdu 
a zařaďte jedničku.
Při přechodném zastavení ve svahu 
zařaďte zpátečku.
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5 Během stání

Zatáhnutím za páčku
i pokud je tlačítko

B se dveře otevřou,
A 

A

B

C

D

0

A

B

0

A

B

Před jízdou zkontrolujte, zda je garážový úložný
prostor zavřený, a zamkněte oba zámky A.
 Pouhým

A

Otevření/zavření vchodových dveří zvenku
● Otevření dveří zvenku:

1. Strčte  klíč  do  zámku  A  a  otočte  jím  ve  směru
hodinových ručiček, až se zámek odemkne.

2. Otočte  klíčkem  zpět  do  střední  pozice  0  a
vytáhněte ho.

3. Otevřete dveře zatáhnutím za rukojeť B.

● Zavření dveří zvenku:

1. Strčte  klíč  do zámku  A  a otočte  jím proti směru
hodinových ručiček, až se zámek zamkne.

2. Otočte  klíčkem  zpět  do  střední  pozice  0  a
vytáhněte ho.

nebo

Zatáhněte za rukojeť D.

● Zavření dveří zevnitř:

Zavřete dveře pomocí rukojeti C a posuňte tlačítko A 
dolů.

nebo

Stlačte rukojeť D dovnitř.

Garážový úložný prostor
Garážový úložný prostor je vybavený dvěma zámky A.

Otevření/zavření vchodových dveří zevnitř
V závislosti na typu kliky na vozidle

(viz následující 

● Otevření dveří zevnitř:

Zvedněte tlačítko  A nahoru, čímž odemknete zámek,
poté zatáhněte za páčku B a uchopte rukojeť  C.

22
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 přitlačením se dvířka nezablokují.
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Během stání 5

B

A

A

B

● Otevření garážového úložného prostoru:

1. Zasuňte klíč do zámku  A  a otočte jím proti směru
hodinových ručiček; čímž zámky odemknete

2. Stiskněte jednu ze dvou rukojetí B a vytáhněte ji 
ven

● Zavření garážového úložného prostoru:

1. Zavřete dveře a stiskněte rukojeť B

2. Po zavření dveří zasuňte klíč do zámku  A, čímž ho
zamknete; poté otočte klíčem ve směru hodinových
ručiček a vytáhněte ho.

23
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Volná stránka navíc
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Větrací otvory se nesmí ucpat ani zakrýt.

    Během jízdy mohou pasažéři sedící v zadní části
    vozu vnímat proudění vzduchu. Tento efekt 
    vzniká kvůli předepsaným neuzavíratelným 
    větracím otvorům a není způsoben chybami 
    konstrukce nebo vadami sestavení vozu.

K mytí oken v žádném případě nepoužívejte 
produkty na bázi alkoholu, které by způsobily 
nenávratné poškození povrchu akrylového 
okenního skla.

 zamčená, předtím, než necháte
Ujistěte se, že jsou posuvná okna

obytný vůz bez dozoru.

A

B

Větrání
● Kyslík, který se nachází uvnitř obytného vozu, ubývá v

závislosti  na  počtu  přítomných  pasažérů,  používání
topení a plynových vařičů, a místo něj nastupuje oxid
uhličitý,  jedovatý  plyn,  který  může  být  v  určitých
případech  smrtelný. Obytný  vůz  musíte  během  dne
stále větrat.

● V zimě může při mrazivých teplotách uvnitř dvojitých
okenních  skel  docházet  ke  kondenzaci  vody. To  je
zcela  normální  a  kondenzovaná  voda  opět  zmizí  při
zvýšení venkovní teploty.

● V chladných dnech dosáhnete  pravidelnou výměnou
vzduchu  spolu  s  odpovídajícím  stupněm  vytápění
příjemného  klima  uvnitř  vozu.  V  teplých  dnech,
zejména při vysokých venkovních teplotách, má teplý
vzduch tendenci zůstávat uvnitř obytného vozu; proto
vůz  často  provětrávejte  otevřením  dveří,  oken  a
střešního okna.

● V souladu s platnými bezpečnostními předpisy je váš
obytný  vůz  vybaven  neuzavíratelnými  otvory,  které
zaručují  stálý  přísun  vzduchu,  zabraňují  tvorbě
kondenzované vody a zajišťují, že uvnitř vozu neustále
dochází  k  potřebné  výměně  vzduchu,  díky  které  se
budete cítit dobře.

6. Obývání vozu

Posuvná okna

Otevření
1. Stiskněte obě tlačítka A uzamykacího mechanismu.

2. Uchopte  rukojeť  stisknutím  páčky  B  a  posuňte
pohyblivou polovinu okna do požadované pozice.

3. Pusťte páčku a zajistěte tak okno.

Zavření
1. Uchopte rukojeť stisknutím páčky B a posunutím okno

opět zavřete.

2. Stiskněte tlačítka A , kterými můžete ovládat zamykací
mechanismus.

Větrací otvory se nesmí ucpat ani zakrýt.

�
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Obývání vozu6

Síť proti hmyzu a roletu navíjejte vždy rukou 
až do úplného rozvinutí, abyste zabránili
poškození mechanismu přerušovaným 
rolováním.

A

Při zavírání vždy přidržujte okno rukou 
a nenechte ho zapadnout.

B A

Okna s automatickým zámkem

Otevření
1. Před otočením páčky stiskněte bezpečnostní knoflík  B

.2. Pusťte  všechny  zamykací  páčky  A  a  dejte  je  do
vertikální pozice.

3. Napolohujte  okno  do  požadované  pozice  stisknutím
středu okna; okno zůstane automaticky zaaretované.

Zavření
1. Zatlačte  na  okno  několik  centimetrů  dopředu,  čímž

odemknete zamykací mechanismus a umožníte volný
pohyb okna.

2. Kompletně okno zavřete přitáhnutím střední části.

3. Zaaretujte všechny zamykací páčky  A a uveďte je do
zavřené pozice.

4. Ujistěte se, že bezpečnostní knoflík A vyčnívá.

Síť proti hmyzu a zatemňovací roleta
Okna  jsou  vybavena  sítí  proti  hmyzu  a  zatemňovací
roletou. Síť proti hmyzu a zatemňovací roletu lze používat
odděleně.

Síť proti hmyzu otevřete a zavřete tak, že uchopíte lem A
uprostřed, stáhnete síť do požadované pozice a pustíte.
Síť proti hmyzu zůstane v této pozici.

Zatemňovací roletu stáhnete a vytáhnete tak, že uchopíte
lem B uprostřed, stáhnete roletu do požadované pozice a
pustíte. Zatemňovací roleta zůstane v této pozici.

Střešní okno
● Před jízdou zkontrolujte, zda jsou střešní okna zavřená

a zamčená.

● Střešní okna během jízdy neotvírejte.

Střešní okno s otočnou klikou

6

26

B

● Během jízdy musí střešní okna zůstat 
zavřená a zatemňovací roleta, resp. síť 
proti hmyzu (pokud na voze je) musí být 
otevřená/vyháknutá.
Zatemňovací roleta a síť proti hmyzu musí 
zůstat otevřené/vyháknuté i během 
odstavení vozu.
K mytí akrylových okenních skel střešních 
oken v žádném případě nepoužívejte produkty 
na bázi alkoholu, protože by mohly nenávratně 
poškodit povrch okenního skla.

●

Některé  modely  mají  dvě  verze  střešního  okna:  Jedna
slouží  k  jednoduchému  větrání,  druhá  se  nachází  v
blízkosti místa vaření a má
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A

A

C

B

E

A

funkci větrání a odsávání. Obě střešní okna jsou vybavena
sítěmi proti hmyzu.

Otočením  kliky A  nebo  B  střešní  okno  podle  směru
otáčení  zvednete  (a  otevřete)  nebo  spustíte  dolů  (a
zavřete).  Úroveň zvednutí můžete nastavit  do libovolné
pozice k otevření okna.

K použití větrací a odsávací funkce střešního okna  okno
otevřete  pomocí  kliky  B  a  zvolte  větrací  funkci  s
vpouštením  vzduchu  (IN)  nebo  odsávání  (OUT)  pomocí
přepínače C.

Ventilační poloha
Výklopné střešní okno můžete nastavit do dvou 
ventilačních poloh.

1. Stiskněte bezpečnostní knoflík A a stáhněte rukojeť B 
oběma rukama dolů.

2. Rukojeť nasuňte do kolejnic C do požadované polohy.

3. Lehce stiskněte rukojeť nahoru a zasuňte ji do zvolené 
kolejnice D nebo E.

C C

Výklopné střešní okno

Otevření
1. Stiskněte bezpečnostní knoflík A a stáhněte rukojeť B 

oběma rukama dolů.

2. Rukojeť B zasuňte do kolejnic C až do nejzazší pozice.

Zavření
1. Rukojeť B lehce posuňte nahoru.

2. Znovu rukojeť zasuňte do kolejnic.

3. Oběma  rukama  přitlačte  rukojeť  nahoru,  dokud  se
nedostane nad bezpečnostní knoflík A.

Síť proti hmyzu a zatemňovací roleta
Střešní okno je vybaveno sítí proti hmyzu a zatemňovací
roletou.    Síť  proti  hmyzu  a  zatemňovací  roletu  lze
používat samostatně.

Síť  proti  hmyzu  otevřete  a  zavřete  tak,  že  posunete
rukojeť A do požadované pozice a poté ji pustíte. Síť proti
hmyzu zůstane v této pozici.

Zatemňovací roletu otevřete a zavřete tak, že posunete
rukojeť  B  do  požadované  pozice  a  poté  ji  pustíte.
Zatemňovací roleta zůstane v této
pozici.

C

6Obývání vozu
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A

B

Zatemňovací roletu a síť proti hmyzu 
opatrně naviňte.

Panoramatické střešní okno s ruční 
aretací

Otevření
1. Otočte páčku A do vertikální polohy.

2. Stisknutím zezdola otevřete střešní okno do 
požadované pozice.

3. Zaaretujte střešní okno zašroubováním západky   B
na teleskopické aretaci.

Zavření
1. Uvolněte západku teleskopické aretace B.

2. Pomozte střešnímu oknu vrátit se do zavřené pozice.

3. Zaaretujte všechny páčky A.

Skládací  zatemňovací  rolety
bočních  oken  plně
integrovaného obytného vozu

Zavření
● Skládací  zatemňovací  roletu  zasunutím  pomocí

rukojeti  kompletně  uzavřete  a  zahákněte  do
upevňovací lišty.

Otevření
● Skládací  zatemňovací  roletu  kompletně  otevřete

zatáhnutím  za  rukojeť  a  zafixujte  ji  magnetem  na
rukojeti.

Síť proti hmyzu a zatemňovací roleta
Panoramatické  střešní  okno  je  vybaveno  zatemňovací
roletou. Síť proti hmyzu a zatemňovací roletu lze používat
odděleně.

Síť proti hmyzu otevřete a zavřete tak, že uchopíte lem A
uprostřed, stáhnete síť do požadované pozice a pustíte.
Síť proti hmyzu zůstane v této pozici.

Zatemňovací roletu stáhnete a vytáhnete tak, že uchopíte
lem B uprostřed, stáhnete roletu do požadované pozice a
pustíte. Zatemňovací roleta zůstane v této pozici.

Skládací zatemňovací roleta na 
přední okno plně integrovaného 
obytného vozu

Zavření
● První  polovinu  zatemňovací  rolety  natáhněte  do

středu předního okna a  stejný  postup opakujte  i  na
druhé  polovině  okna. Magnetické  zapínání  drží  obě
části zatemňovací rolety pohromadě.

Otevření
● Zasuňte  obě  poloviny  zatemňovací  rolety  pomocí

rukojeti  až  na  doraz  a  zahákněte  do  příslušných
upevňovacích lišt.

A

B

6 Obývání vozu
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A

B

Při delším odstavení vozu nesmí být postel 
v kompletně zvednuté poloze. Mezi střechou 
a matrací postele nechte volný prostor cca 
10 cm.

 cm.

Děti do 6
rodičů.

 

let nesmí postel používat bez dozoru

Před spuštěním postele se ujistěte, že:
v prostoru, kam bude postel spuštěna, 
nikdo není;

pod postelí nejsou žádné předměty, které 
by mohly bránit správnému používání
postele.

Před zvednutím postele se ujistěte, že:
v cestě nestojí žádné předměty, které by 
zabraňovaly kompletnímu uzavření nebo 
správnému postupu zvedání;
v prostoru, do kterého budete postel 
zvedat, nejsou osoby ani zvířata.

STAHOVACÍ POSTEL VPŘEDU Stahovací postel nad jídelním koutem
Elektrickou  postel  můžete  ovládat  pomocí  spínače  A,
který je umístěný spolu s bezpečnostním klíčem v blízkosti
samotné postele.

                                                                                                     

Otevření
Před otevřením se ujistěte, že:

● Obě opěrky zad předních kabinových sedadel jsou 
sklopené dolů.

● Pohybu postele nepřekáží žádné osoby, předměty 
nebo zvířata.

Sklopnou postel spustíte tak, že odblokujete bezpečnostní
zařízení A,  a  poté  postel  vyklopíte  pomocí  příslušné
rukojeti B až na doraz.

Zavření
Před zavřením se ujistěte, že:

● Pohybu postele nepřekáží žádné osoby, předměty 
nebo zvířata.

Postel uzavřete až na doraz pomocí rukojeti B, a poté ji
znovu zajistěte příslušným bezpečnostním zařízením A.

6Obývání vozu

Maximální statické zatížení spuštěné 
postele činí 400 kg. Maximální hmotnost 
zvednuté postele je 60 kg. Vždy dodržujte 
maximální povolenou hmotnost.

●

●

●
●

●

●
●

●
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A

A

B

B

Ruční uvolnění sítí výklopných postelí
Pokud  bude  třeba  uvolnit  sítě  ručně  kvůli  vypadnutí
proudu, které ovládá systém spouštění výklopné postele
nebo kvůli resetování, postupujte následovně.

1. V přední pravé závěsné skříni se nachází elektromotor
postele.

2. Odstraňte bezpečnostní  dvířka  A pod pravou přední
závěsnou  skříní.  Uvnitř  najdete  kolík  na  manuální
ovládání pohybu B.

3. Pomocí  šestihranného  klíče  otočte  kolík  ve  směru,
resp.  proti  směru  hodinových  ručiček,  čímž  ručně
vysunete, resp. spustíte postel.

Vyklápěcí rozšíření sedadel jídelního koutu
Některé  vozy  jsou  vedle  jídelního  koutu  vybavené
vyklápěcím průčelím k umístění polštáře.
● Vyklápěcí rozšíření sedadel A zvedněte od střední

části až na doraz.

● Ke spuštění výklopného průčelí stiskněte obě upínací 
zařízení B.

6 Obývání vozu
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B

C

A

B

A

Sklápěcí stolky
Stolky, kterými je vozidlo vybaveno, lze sklopit a zvýšit tak
komfort bydlení a denní verzi jídelního koutu přeměnit na
noční verzi.

V obytném voze mohou být v závislosti na modelu 
zabudované dvě verze stolku.

Stolek se skládací nohou
Sklopení stolu:

1. Odstraňte polštáře z jídelního koutu.

2. Sklopte nohu stolu stisknutím tlačítka A.

Stolek s teleskopickou nohou
Sklopení stolu:

1. Nohou stiskněte spínač A na základně stolu.

2. Zároveň stlačte stůl dolů až na doraz.

Rukojeť B umožňuje posunutí stolu do libovolné pozice a
jeho přizpůsobení různým potřebám.

1. Rukojeť B držte dlaní stisknutou směrem nahoru.

2. Napolohujte stůl tak, jak si přejete.
3. Pusťte rukojeť.

3. Zvedněte stůl až do zasunutí tyče
na stěně.

B, která ho drží pevně

4. Až bude stůl vyháknutý, položte jej na příslušné držáky
C.

6Obývání vozu
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H E F

I

Přestavba jídelního koutu

Přestavba 1

1.  Denní nastavení
3. Odstraňte opěrky zad D a E. Zvedněte a zaaretujte 

sklápěcí zařízení G.

2.  Pomocí  páčky A  umístěte  desku stolu  B  doprostřed
mezi  obě  pohovky.  Stiskněte  tlačítko C  a  spusťte
desku stolu B dolů.

4. Napolohujte sedací plochy F a opěrku zad E. 
Napolohujte přídavné polštáře H a I

6 Obývání vozu
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Přestavba 2
ba 2

6Obývání vozu

B

A C

1. Denní nastavení 3.  Odstraňte opěrky zad

 

D. Zvedněte a zablokujte 
výklopné zařízení

 

F

.

6

D E F

2.  Pomocí  páčky A  umístěte  desku stolu  B  doprostřed
mezi  obě  pohovky.  Stiskněte  tlačítko C  a  spusťte
desku stolu B dolů.

4.  Napolohujte sedací plochu E. Napolohujte přídavné 
polštáře G a H
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D F G

E

B

A C

D F H

E I

1.  Denní nastavení
3. Odstraňte opěrky zad D a E. Zvedněte a zablokujte 

výklopné zařízení G.

2.  Pomocí  páčky A  umístěte  desku stolu  B  doprostřed
mezi  obě  pohovky.  Stiskněte  tlačítko C  a  spusťte
desku stolu B dolů.

4. Napolohujte opěrku zad  E a sedací plochu  F. Opěrku
zad  D  vyrovnejte  nahoru  pomocí  zadní  části.
Napolohujte přídavné polštáře H a I

Přestavba 3

Obývání vozu6
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D

B

A C

1. Denní nastavení 3.  Odstraňte opěrky zad D.

Obývání vozu 6

Přestavba 4

2.  Pomocí  páčky A  umístěte  desku stolu  B  doprostřed
mezi pohovku a křeslo.  Stiskněte tlačítko C a spusťte
desku stolu B dolů.

4.  Napolohujte přídavný polštář E

35
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D

B

A C

G E

H

1.  Denní nastavení
3.  Odstraňte opěrky zad D. Zvedněte a zablokujte výklopné 
zařízení F

.

2.  Pomocí  páčky A  umístěte  desku stolu  B  doprostřed
mezi  obě  pohovky.  Stiskněte  tlačítko C  a  spusťte
desku stolu B dolů.

4. Napolohujte sedací plochu E. Napolohujte přídavné 
polštáře G a H

6 Obývání vozu

Přestavba 5
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B

A C

1. Denní nastavení 3.  Odstraňte opěrky zad D

. 

Zvedněte a zablokujte 
výklopné zařízení

 

F

.

6Obývání vozu

Přestavba 6

D E F

2.  Pomocí  páčky A  umístěte  desku stolu  B  doprostřed
mezi  obě  pohovky.  Stiskněte  tlačítko C  a  spusťte
desku stolu B dolů.

ED

G

4. Napolohujte sedací plochu E. Opěrku zad D vyrovnejte
nahoru  pomocí  zadní  části.  Napolohujte  přídavný
polštář G.
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D

B

A C

E

1.  Denní nastavení
3.  Odstraňte opěrky zad D.

2.  Pomocí  páčky A  umístěte  desku stolu  B  doprostřed
mezi  obě  pohovky.  Stiskněte  tlačítko C  a  spusťte
desku stolu B dolů.

4. Napolohujte přídavný polštář E.

6 Obývání vozu

Přestavba 7
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D

E

B

A C

1. Denní nastavení 3.  Odstraňte opěrky zad D. Zvedněte a zablokujte 
výklopné zařízení

 

F

.

6Obývání vozu

Přestavba 8

F

2.  Pomocí  páčky A  umístěte  desku stolu  B  doprostřed
mezi pohovku a křeslo.  Stiskněte tlačítko C a spusťte
desku stolu B dolů.

G HD

E

4. Odstraňte sedací plochu E a opěrku zad D. Napolohujte 
přídavné polštáře G a H
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B

A

F G

E

1.  Denní nastavení
3.  Odstraňte všechny opěrky zad.  Zvedněte a zablokujte 
výklopné zařízení D
.

2.  Pomocí  páčky A  umístěte  desku stolu  B  doprostřed
mezi  obě  pohovky.  Stiskněte  tlačítko C  a  spusťte
desku stolu B dolů.

4. Napolohujte přídavné polštáře E, F a G.

6 Obývání vozu

Přestavba 9
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Přestavba 10
10

6Obývání vozu

H

C G E F

A

B

1. Denní nastavení
3. Odstraňte opěrky zad C, D a E

. 

Zvedněte a zablokujte 
výklopná zařízení

 

G a H.

6

D

2. Stolky A a B (viz odstavec „Stolek se skládací nohou“ 
na straně 31).

L

4. Napolohujte sedací plochy F a opěrky zad E a C
Napolohujte přídavné polštáře I a L.
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E

D C

A
G

F C

1.  Denní nastavení
3.  Odstraňte opěrku zad C. Zvedněte a zablokujte výklopná 
zařízení
D a E.

2. Stolek A spusťte dolů (viz odstavec „Stolek se skládací 
nohou“ na straně 31).

4.Odstraňte opěrku zad C. Napolohujte přídavné polštáře 
F a G.

Obývání vozu
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C

A

1. Denní nastavení
3.  Odstraňte opěrky zad C a D.

43
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Přestavba 12

E D

B

2. Stolek A spusťte dolů (viz odstavec „Stolek se skládací
nohou“ na straně 31).  Na stolek je třeba namontovat
prodloužení B

EG

F D

4. Napolohujte opěrku zad D a sedací plochu E
Napolohujte přídavné polštáře F a G.
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Obývání vozu6

A

F G

E B

D F H I

E

Přestavba 13

1.  Denní nastavení: Vysunutá verze představuje rohovou
pohovku A,  kterou  vytvoříte  zvednutím  a
zablokováním výklopného zařízení B.

3.  Odstraňte opěrku zad E. Zvedněte výklopná zařízení
B a G, dokud se nezablokují.

2. Stolek C spusťte dolů (viz odstavec „Stolek se skládací
nohou“ na straně 31).  Na stolek je třeba namontovat
prodloužení D.

4. Napolohujte sedací plochy F a opěrku zad E. 
Napolohujte přídavné polštáře H a I.

6
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C D

E

A
C H

E G D

Přestavba 14

1. Denní nastavení
3. Odstraňte opěrky zad C a D. Zvedněte a zablokujte 

výklopné zařízení F.

2. Stolek

 

A spusťte dolů (viz odstavec „Stolek se skládací
nohou“ na straně 31).  Na stolek je třeba namontovat
prodloužení

 

B

.

4.  Odstraňte opěrky zad  D

.  

Odstraňte sedací plochu

 

E

 

a
opěrku zad C. Napolohujte přídavné polštáře G a H

.

45
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Před prvním použitím plynových zařízení si 
prosím pečlivě pročtěte návody výrobců 
k použití, které jste dostali společně 
s dokumentací vozu.

 (viz odstavec na straně 56)
Při použití kombinovaného bojleru 

se na ovládacím přístroji nachází jediný 
kohout společný pro kamna i a bojler.

A

B 

D

E

Zadní garáž
Některé  modely  jsou  vybaveny  zadní  garáží,  která  je
přístupná z obou stran vozu.

Její velká kapacita umožňuje naložení a přepravu jízdních
kol nebo malého mopedu.

● Zařízení  rozděluje  přívod  plyn  pomocí  ovládacího
přístroje  k  následujícím  zařízením:  sporáku  a  příp.
troubě, kamnům, bojleru a chladničce.

Ovládací zařízení rozvaděče plynu
Ovládací zařízení umožňuje přívod plynu ke všem zařízením 
připojeným k přístroji.

Před  zprovozněním  zařízení  je  třeba  otevřít  hlavní
plynový  ventil  plynové  láhve  a  příslušný  kohout  v
centrálním plynovém rozvaděči. V závislosti na modelu se
centrální  plynový  rozvaděč  plynu  nachází  pod  dřezem
nebo pod skříňkou.

Jednotlivé kohouty jsou označeny symboly příslušných 
přístrojů.

A - kohout vařiče

B - kohout bojleru

C - kohout chladničky

D - kohout trouby

E - kohout topení

Plynové zařízení

Bezpečnostní předpisy
● Během jízdy musí být na základě zákonného předpisu

plynové zařízení vozu kompletně vypnuté. Před jízdou
je nutné zavřít ventil plynové láhve a všechny červené
kohouty  centrálního  plynového  rozvaděče  ve  vnitřní
části vozu.

Kohouty jsou zavřené, když je rukojeť umístěna vertikálně
k  vypouštěcí  trubce,  a  otevřené,  když  rukojeť  ukazuje
stejným směrem jako vypouštěcí trubka.

Na následujícím obrázku jsou kohouty OTEVŘENÉ.
● V pravidelných intervalech si nechávejte zkontrolovat

těsnění trubek a přípojek. Tuto kontrolu musíte nechat
provést  smluvního  obchodního  partnera  nebo servis
FORSTER.

● Plynové zařízení vozů je napájeno jednou nebo dvěma
vyjímatelnými plynovými láhvemi, které jsou připojeny
k regulátoru tlaku plynu.

6 Obývání vozu

Garážový úložný prostor má velkou 
kapacitu, lze ho ale používat pouze při 
svědomitém dodržení údajů o maximálním
zatížení vozidla a garážového úložného 
prostoru.

FORSTER neodpovídá za nesprávné 
používání originálního plynového zařízení, 
manipulaci s ním nebo jeho pozměnění.
Gumovou hadici je nutné vyměnit podle 
data, které je na ní uvedené.

�

C
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Těsnění regulátoru tlaku plynové láhve se musí 
vždy vyměnit za nové, pokud se převlečná 
matice regulátoru tlaku uvolní a kompletně 
odšroubuje.

V přihrádce na plynové láhve je zakázáno 
skladovat jiné předměty než plynové láhve.

 P                       Převlečná matice regulátoru tlaku má levý 
                          závit a k pevnému utažení je tudíž potřeba točit 
                         proti směru hodinových ručiček.

Plynové láhve

Přenosné plynové láhve jsou umístěny ve vlastní větrané
přihrádce,  která  je  přístupná  pouze  zvenku  a  je
kompletně izolovaná od vnitřního prostoru.  Vždy pečlivě
zkontrolujte, zda jsou větrací mřížky přihrádky na plynové
láhve zcela volné.

Výměna plynových láhví
1. Zavřete hlavní ventil láhve otočením rukojeti po směru

hodinových ručiček. Směr otáčení k uzavření ventilu je
uveden i na samotné rukojeti.

2. Uvolněte pomocí příslušného šroubováku převlečnou
matici  regulátoru  tlaku  plynu (levý  závit)  a  stáhněte
regulátor z ventilu na láhvi.

3. Uvolněte  popruh  a  zvedněte  plynovou  láhev  z
přihrádky.

4. Postavte do přihrádky plnou plynovou láhev a zafixujte
ji popruhem.

5. Vyměňte těsnění regulátoru tlaku za nové. U mnoha
plynových láhví se nové těsnění nachází v uzavíracím
víku, které je připevněné na plynových láhvích tak, aby
se neztratilo.

6. Pevně  utáhněte  regulátor  tlaku  plynu  na  hlavním
ventilu  plynové láhve otočením převlečné matice na
regulátoru proti směru hodinových ručiček (levý závit).

● Zajistěte  plynové  láhve  ve  vertikální  poloze  pomocí
popruhů, aby se nemohly pohnout.

● Před  odstraněním  regulátoru  tlaku  nebo  hadice  z
láhve uzavřete hlavní ventil.

● Pevně utáhněte převlečnou matici regulátoru tlaku na
láhvi rukou a na závěrečné utažení použijte šroubovák.

● Plyn se z přenosné plynové láhve vybavené uzavíracím
ventilem  dostane  přes  regulátor  tlaku  a  centrální
rozvaděč s více kohouty (vždy jeden kohout na jeden
spotřebič)  k  jednotlivým  spotřebičům. Centrální
rozvaděč se nachází v chladničce nebo v jiné skříňce.

● Každý spotřebič je vybaven bezpečnostním ventilem,
který  pracuje  s  termoprvkem  a  při  nechtěném
zhasnutí plamene plynu přeruší přívod plynu.

● Při  odstavení  vozidla se doporučuje všechny plynem
napájené přístroje vypnout. Vždy také zavřete  ventil
láhví a kohouty centrálního rozvaděče uvnitř vozu.

Elektrické zařízení

Bezpečnostní předpisy

● Opravy  elektrického  zařízení  smí  provádět  pouze
specializovaný  odborný  personál  smluvního partnera
nebo servisu FORSTER.

● Před zásahy do elektrického zařízení vypněte všechny
přístroje a osvětlení, odpojte od případných externích
zdrojů  230V  sítě  a  odpojte  přídavnou  baterii
odpojovačem baterie.

● Pokud je třeba vyměnit přepálenou pojistku, musí se
dotčený  přístroj  vypnout  spínačem  a  poté  nasadit
nová  originální  pojistka. Ujistěte  se  přitom,  že  nová
pojistka má správnou výkonovou zatížitelnost (stejnou
barvu jako vadná pojistka).

Hlavní součásti elektrického zařízení
V závislosti na modelu se elektrické zařízení skládá z 
následujících součástek:

Elektrické 
součástky Funkce

Ovládací panel Ovládání spotřebičů, test baterií, 
test nádrže
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A

A

230V napájení
Pro připojení k 230V síti použijte přípustný kabel s vhodným 
průměrem a zapojte ho do přípojky na boční straně obytného
vozu.
K zásuvce

 

A se dostanete zvednutím víka B

.

Odpojovač baterie
Obvod přídavné baterie má odpojovač,  který  umožňuje
odpojení  jednoduchým  zasunutím  a  otočením
příslušného klíče A

.

Odpojovač  se  nachází  na  straně  spolujezdce,  na  straně
pravého  sedadla  jídelního  koutu  nebo  pod  skříní  na
straně spolujezdce a má tři různé polohy:

OUT  -  poloha  k  zasunutí  klíče  

OFF -  poloha vypnutí (baterie odpojená) 

ON - poloha zapnutí (baterie připojená)

230V napájení obytného vozu je chráněno dvoupólovým
ochranným spínačem  D. Připojení k napájení proudem je
třípólové,  přičemž třetí pól  slouží  v  souladu  s  platnými
předpisy jako ochranný vodič.

Před připojením kabelu k 230V síti sklopte páčku   C  na
ochranném spínači dolů.

C

Umístění přídavné baterie
Z bezpečnostních důvodů je přídavná baterie umístěna
v kabině řidiče pod sedadlem spolujezdce nebo na vnitřní

D

Elektrické 
součástky Funkce

Pole rozvaděče Hlavní  relé,  paralelní  relé  baterií
(12

 V 

-

 

70

 

A),  relé  chladničky,  relé
čerpadla,  zařízení  na  nabíjení
baterie vozidla, ochranné pojistky.

Nabíječka baterie Nabíjení baterií
Tyčová sonda 
nebo sonda se
spínacími 
kontakty

Měření obsahu nádrže na čistou 
vodu

Baterie vozidla Napájení všech spotřebičů 
originálního podvozku

Přídavná baterie Napájení všech ostatních 
spotřebičů

Dynamo 
motoru

Paralelní nabíjení baterie vozidla a 
přídavné baterie

230V hlavní 
vypínač

Napájení a ochrana 230V 
spotřebičů

Pojistky Ochrana baterií a spotřebičů

6 Obývání vozu
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V zájmu vlastní bezpečnosti nikdy nezasahujte 
do elektrických součástek, aniž byste předtím 
odpojili napájení.

Před zásahy do pole rozvaděče nastavte hlavní 
230V spínač (pojistky) na „0“ (vypnuto) 
a odpojte se od 230V sítě. 

 
Pokud motor neběží a nejste připojeni
k žádné externí 230V síti,

                                                           vyhněte se dlouhodobějšímu napájení 
                                                           elektrických spotřebičů 12V, protože

 

energetická rezerva přídavné baterie 
umožňuje používání jen po omezenou dobu.

znovu nahodit, ale zkontrolujte připojení.

230V přípojka slouží k napájení:

● 230V zásuvek

● 230V chladničky

● automatickému  nabití  pomocné  baterie  a  baterie
vozidla  přes  nabíječku  vestavěnou  v  obytném  voze
(elektronické  ovládání).  Nabíjecí  proud  se  přitom
přizpůsobí  stavu  nabíjení  baterie. Tímto  způsobem
nemůže dojít k přebití.

Všechny  elektrické  funkce  obytné  části  se  ovládají
elektronickým  ovládáním. Elektrické  spotřebiče  jsou
napájeny pomocnou baterií.

12V napájení
12V  napájení  dodává  pomocná  baterie,  která  se  v
závislosti  na  modelu  nachází  v  kabině  pod  sedadlem
spolujezdce  nebo  uvnitř  pravého  sedadla  jídelního
koutu.

Pomocná  baterie  napájí  vnitřní  osvětlení  a  všechny
přístroje a příslušenství v obytné části obytného vozu.

Baterie  vozidla  naproti  tomu  napájí  výhradně
elektroniku originálního podvozku. Během jízdy se obě
baterie nabíjí dynamem, které napájí i chladničku 12 V.

Pokud se motor zastaví, baterie se od sebe automaticky
odpojí prostřednictvím relé a 12V napájení chladničky
se vypne. Tímto způsobem je zajištěno,  že se baterie
vozidla nevybije spotřebiči v obytném prostoru a motor
půjde  znovu  nastartovat.  Stav  nabití  baterií  se
zobrazuje na ovládacím panelu.

Doporučení a kontroly elektrického 
zařízení

230V pole rozvaděče

Abyste se vyhnuli rychlému vybití pomocné baterie, měl
by být chladnička napájena 12 V jen při běžícím motoru.

Připojení k 230V síti
Obytný vůz lze připojit k externí 230V síti.

Místo  připojení  nesmí  být  od  obytného  vozu  vzdáleno
více než 20

 

metrů.

Externí  230V  napájení  musí  být  zabezpečeno  30mA
spínačem chybového proudu (FI spínačem).
Externí připojovací kabel k 230V síti
Podle normy CEI-64/8, části 7, článku 708, musí mít kabel
k připojení k 230V síti následující vlastnosti:

● Konektor a zásuvka musí mít uzemnění odpovídající 
normě CEI 23-12.

● Kabel  musí  být  flexibilní,  typ  H07  RN-F  nebo
rovnocenný,  s  ochranným  vodičem  a  následujícími
vlastnostmi:

– max. délka 25

 m

– minimální průměr 2,5 mm²

– rozlišovací barva ochranného vodiče „žlutá/zelená“

– rozlišovací barva neutrálního vodiče „modrá“

– rozlišovací barva fázového vodiče „hnědá“

● Abyste  předešli  poškození  pole  rozvaděče,  ujistěte
se, že jsou konektory řádně zapojené.

● K oddělení 230V zařízení nastavte 230V hlavní 
vypínač na „0“ (vypnuto).

● Připojení k externí 230V síti můžete vytvořit, resp. 
odpojit, pouze pokud je hlavní vypínač nastaven na 
„0“ (vypnuto). 

● Pokud  automatické  pojistky  nefungují  správně,  je
třeba  bezpodmínečně  zjistit  a  odstranit  příčinu
chyby, než opět zapnete proud.

Nabíječka baterie
● Řádné nabití zkontrolujte na ovládacím panelu.

● Nabíječka baterie může zůstat stále zapojená do 
externí 230V sítě.

● Místo uložení nabíječky baterie udržujte v suchu a 
dobře větrané.

● Nabíječka pracuje, pouze když je připojená k baterii.

6Obývání vozu
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1

 zkontrolovat, zda je baterie vozidla a pomocná
Před začátkem cesty doporučujeme

baterie nabitá. Pokud je to možné, připojte 
obytný vůz při delších přestávkách k 230V síti 
a znovu plně nabijte přídavnou baterii.

                                                                                                                          Jako pomocnou baterii lze používat výhradně 
                                                                                                                          zapečetěnou (bezúdržbovou) baterii. Při použití
                                                                                                                          olověné baterie (ne AGM) musí být přípojka 
                                                                                                                          hadice vybavena na odvádění par vzniklých 
                                                                                                                          během dobíjecí fáze

DŮLEŽITÉ 

                                                                                                                        Zkontrolujte, že je nabíječka

U bezúdržbových baterií se nemusí provádět 
kontrola stavu elektrolytů. Nesnažte se 
otevřít víko zapečetěné baterie.

                                          Pokud potřebujete vyndat pomocnou baterii, 
                                          doporučujeme obrátit se na smluvního 
                                          partnera nebo servis FORSTER.

                                                       Pomocná baterie se nachází v kabině řidiče 
                                                       pod sedadlem spolujezdce nebo v závislosti 
                                                       na modelu uvnitř pravé řady sedadel jídelního 
                                                       koutu (viz strana 48).  Ohledně údržby nebo 
                                                       výměny baterie se prosím obraťte na 
                                                       smluvního partnera nebo servis FORSTER.

Je-li baterie déle než šest měsíců vybitá, 
nenávratně se poškodí a ztratí svou nabíjecí 
schopnost.

Sondy do nádrží
Abyste  předešli  znečištění  a  usazeninám,  nenechávejte
vodu zejména v odpadní nádrži příliš dlouho.

Baterie

● Pokud  obytný  vůz  nechcete  delší  dobu  používat,
odpojte pomocnou baterii pomocí odpojovače baterií.

● Pečlivě dodržujte návody k údržbě a pokyny výrobce
baterie k používání.

● Pokud je baterie zcela vybitá, nabíjejte ji  alespoň po
dobu 10 hodin. Pokud zůstane obytný vůz delší dobu
nepoužívaný,  měli  byste  baterii  plně  nabít  alespoň
jednou za čtyři měsíce.

● Správné měření stavu nabití baterie je možné nejdříve
4 hodiny po ukončení nabíjecího cyklu.

● Před kontrolou odpojte baterii od externího 230V 
napájení a vypněte všechny lampy a elektrické 
přístroje.

● Stiskněte  tlačítko  „Test“  na  ovládacím  panelu
ovládacího přístroje. Napětí nesmí překročit  hodnotu
12,5 V uvedenou na displeji.

● Pokud  je  jedna  nebo  obě  baterie  vybité,
doporučujeme  je  před  začátkem  cesty  plně  nabít.
Baterie nabíjejte 48 hodin před cestou a 48 hodin po
cestě.

● U prázdné baterie dosáhnete hodnoty 12,5  V přibližně
po 12 hodinách nabíjení.

Pojistky
Pokud  je  třeba  vyměnit  přepálenou  pojistku,  musíte
dotčený  přístroj  vypnout  vypínačem  a  nasadit  novou
originální pojistku. Ujistěte se přitom, že nová pojistka má
stejné  jmenovité  zatížení  (stejnou  barvu  jako  vadná
pojistka). Nejprve vždy prověřte příčinu vady.

Údržba pomocné baterie
Přiměřená údržba prodlužuje životnost baterie a zajišťuje,
že bude moci vždy dodávat potřebnou energii.

● Při  vysokých  venkovních  teplotách  (přes  30 °C)  se
pomocná baterie  i  baterie  vozidla podstatně rychleji
vybíjí. Při teplotě  20  °C  se baterie vybíjí rychlostí cca
2 % měsíčně, zatímco při 40 °C se vybíjí rychlostí 15 až
20 % za měsíc.

● Při  velmi  nízkých  venkovních  teplotách  obě  baterie
ztrácejí  kapacitu  a  musí  se  pokud  možno  nabíjet
častěji.

6 Obývání vozu
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                                                                                    Kyselina z baterií je jedovatá a korozivní. 
                                                                                    Vyhněte se jakémukoli kontaktu kyseliny 
                                                                                    s pokožkou a očima. Při kontaktu s pokožkou 
                                                                                    ji ihned omyjte vodou a mýdlem a vyhledejte 
                                                                                    lékaře. 

B C

A

E D

 pomocí nabíječky baterií obytného vozu
Doporučujeme baterie nabíjet

a připojit přitom kabel k externí 230V síti.

                                                                   Pokud používáte externí nabíječku, musí se 
                                                                   baterie nabíjet pouze v dobře větraných 
                                                                   prostorách a nesmí být v blízkosti otevřeného 
                                                                   ohně nebo odlétávajících jisker!

Pravidelná údržba (jednou měsíčně)
● Zkontrolujte připevnění pólových svorek na baterii.

● Zkontrolujte stav nabití baterie pomocí tlačítka „Test“
na ovládacím poli elektronického ovládání.

● V případě potřeby baterii dobijte, připojte ji k 230V síti
pomocí kabelu: Baterie se začne automaticky nabíjet.
Nabíjecí kabel může zůstat k 230V síti připojený i delší
dobu.

Mimořádná údržba (dvakrát ročně)
● Póly  baterie  je  třeba  vyčistit  a  namazat  speciálním

prostředkem nebo vazelínou, aby byly chráněny před
oxidací a korozí.

● Zkontrolujte připevnění pólových svorek.

● Zapečetěné a/nebo gelové baterie nevyžadují žádnou
údržbu. Z  toho  důvodu  není  třeba  kontrolovat  stav
elektrolytů ani doplňovat destilovanou vodu. Je však
třeba speciálním prostředkem nebo vazelínou očistit a
namazat póly baterie, abyste ji ochránili před oxidací a
korozí,  a  také  zkontrolovat  připevnění  pólových
svorek. Kontrola a nabíjení baterie odpovídá běžným
bateriím.

● Pokud obytný vůz zůstane dlouhou dobu nevyužívaný,
měli  byste baterii  plně nabít alespoň jednou za čtyři
měsíce.

Nabíjení baterií

● Dbejte na správné zapojení pólových svorek nabíječky
baterie  na póly  baterie. Plusová svorka (+)  musí  být
připevněna  k  plusovému  pólu  baterie,  minusová
svorka (-) k minusovému pólu baterie.

● Před  připevněním  svorek  vypněte  motor,  odpojte
napájecí  kabel  z  230V  sítě  a  12V  napájení  vypněte
pomocí spínače na poli rozvaděče.

● V  případě  olověných  nebo  gelových  baterií
zkontrolujte,  zda  je  možné  pro  tyto  baterie  použít
nabíječku.

● Přečtěte si také návod k provozování a údržbě baterie
vozidla.

Péče o baterie v zimě
Při nízkých teplotách se baterie velmi rychle vybíjí. Pokud
tedy  obytný  vůz  nebudete  delší  dobu  používat,
doporučujeme  připojit  napájecí  kabel  v  pravidelných
intervalech k externí 230V síti.

Externí multifunkční zásuvka
Externí multifunkční zásuvka A se nachází na vnější straně 
obytné kabiny.

K zásuvce se dostanete zvednutím příslušného ochranného 
krytu.  Multifunkční zásuvka se skládá z:

B - přípojky k TV anténě

C - 230V zásuvky

D - 12V přípojky

E - přípojky k satelitní anténě
                                                                                                     

● Při  nabíjení  baterie  vozidla  nebo  pomocné  baterie
externí  nabíječkou  musí  být  baterie  vždy  vyndány  z
obytného vozu.
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Údržbu nebo opravy
    vodovodního zařízení smí provádět pouze 
    smluvní partner nebo servis FORSTER.

                                                   Před použitím vozu důkladně vymyjte nádrž
                                                    a potrubí pitnou vodou podle návodu
                                                    v následující kapitole 

„Čištění nádrže“.

                                                   Nezapomeňte, že hmotnost vody v nádrži 
                                                   musí zohledňovat celkovou hmotnost 
                                                   vozidla, a že celková hmotnost vozidla
                                                   nesmí překročit maximální přípustnou
                                                   celkovou hmotnost. Proto se při určování
                                                   užitečného zatížení musí brát ohled i na
                                                   vodu v nádrži.

                                                                                                                                                                                       Vodu v nádrži na čistou vodu nepoužívejte 
                                                                                                                                                                                       jako pitnou vodu, ani na omývání potravin
                                                                                                                                                                                       nebo čištění zubů. Pitná voda může v nádrži 
                                                                                                                                                                                       již za několik dní ztratit své hygienické 
                                                                                                                                                                                       vlastnosti. Proto je třeba častější výměna 
                                                                                                                                                                                       vody po předchozím vyčištění nádrže 
                                                                                                                                                                                       dezinfekční tekutinou.

                                     Pokud z kohoutku neteče voda, ačkoli 
                                    v nádrži je a čerpadlo funguje, mohou být 
                                    ucpané filtry v kohoutcích nebo vodním 
                                    čerpadle.  Nejprve vyčistěte filtry 
                                    v kohoutcích a poté v případě potřeby i filtr 
                                    čerpadla (viz kapitola Údržba na straně 6).

 jej vyčistěte a dejte pozor, aby se dovnitř
Před zasunutím konce hadice do nálevky

nedostaly žádné cizí předměty nebo nečistoty.

Abyste předešli poškození vodního 
čerpadla, nenechávejte ho běžet, když je 
nádrž prázdná.

Nepoužívejte k čištění žádné zdraví škodlivé 
prostředky, které by mohly znečistit všechnu 
vodu obsaženou v zařízení.

Vodovodní zařízení

Obytný vůz je vybaven velkou nádrží na čistou vodu uvnitř
vozu,  nádrží  na  odpadní  vodu  ze  dřezu  a  sprchy  pod
podlahou vozidla a vyjímatelnou nádobou na fekálie na
toaletě ve speciální přihrádce přístupné zvenku. 

U všech modelů jsou nádrže izolované proti chladu nebo
umístěné uvnitř dvojité podlahy.

Voda začne automaticky téct, jakmile otevřete vodovodní
kohoutek.  Tok  vody  zajišťuje  elektrické  čerpadlo  s
přepínačem  tlaku,  které  se  musí  nejprve  aktivovat
vypínačem na ovládacím panelu elektronického ovládání
(strana 62).

Pomocí elektronického ovládání můžete kontrolovat stav
tekutiny  v  nádrži  na  čistou  vodu  a  odpadní  vodu
prostřednictvím  LED  nebo  přímých  ukazatelů.  Stiskněte
tlačítko „Test“ a přímo si zobrazte stav hladiny vody.

Nádrž na čistou vodu

Naplnění vodou
1. Zvedněte víko A, abyste se dostali k nálevce vody.

2. Strčte klíč do zámku B, otočte jím po směru 
hodinových ručiček a vytáhněte ho.

3. Otočte uzávěrem C po směru hodinových ručiček a 
poté ho sundejte.

4. Nádrž naplňte pomocí hadice.

Čištění nádrže
Nejméně jednou měsíčně kompletně vyčistěte  nádrž na
čistou  vodu  a  potrubí  dezinfekčním  prostředkem  z
lékárny.

5. K uzavření nálevky zopakujte postup v opačném 
pořadí.

6 Obývání vozu
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                                                                                     Abyste předešli problémům se zmrznutím a 
                                                                                     tudíž nemožností vyprázdnění odpadní vody 
                                                                                     nebo poškození nádrže, měli byste v zimě při 
                                                                                     velmi nízkých teplotách používat speciální 
                                                                                     nemrznoucí kapalinu. Dávkování najdete 
                                                                                     v návodu k použití. Nalijte prostředek na 
                                                                                     ochranu proti zmrznutí jedním z dřezů 
                                                                                     do nádrže.

B Odpadní nádrž vyprazdňujte výhradně na 
místech k tomu určených (servisy pro kempaře)
nebo v odpadních jámách v kempech.

A

B
C

A

                                                            Pokud vozidlo nepoužíváte, doporučujeme 
                                                            zejména v zimě vyprázdnit nádrž, abyste 
                                                            předešli vzniku usazenin a poškození 
                                                            vodovodního zařízení námrazou.

Vyprázdnění nádrže:
1.  Odšroubujte víko nádrže  A

2. Uchopte prodloužení C v nádrži a otáčejte jím až 
do úplného vyprázdnění

3. K  částečnému  vyprázdnění  (hmotnost  v  provozním
stavu  odpovídá  přibližně  20 litrům)  uchopte  a
vytáhněte víko ve tvaru T B.

4. Po vyprázdnění nádrže postavte víko  B
a otočte víkem nádrže A.

Vyprázdnění odpadní nádrže

K  vyprázdnění  nádrže vytáhněte  rukojeť  A  odpadního
ventilu pod podlahou obytného vozu nebo v garážovém
prostoru.  Až  bude  nádrž  prázdná,  opět  uzavřete  ventil
tak, že zatlačíte páčku až na doraz tam, kde byla předtím.

Čištění potrubí

:

1. Vyprázdněte nádrž s vodou od zbytků vody, jak je 
popsáno výše.

2. Naplňte nádrž vodou a dezinfekčním prostředkem.

3. Vyprázdněte zařízení a nechte vodovodní kohoutky 
koupelny a kuchyně otevřené.

Vyprázdnění nádrže, bojleru a vodovodního 
zařízení

K vyprázdnění nádrže neexistují žádné speciální kohoutky,
je potřeba odšroubovat uzávěr uvnitř nádoby; viz pokyny
v kapitole „Čištění nádrže“ na straně 52.

Odpadní nádrž
Odpadní  voda  (z  kuchyňského  dřezu,  koupelnového
umyvadla  a  sprchy)  se  shromažďuje  v  nádrži  pod
karoserií. Na  ovládacím panelu  elektronického  ovládání
bude  svítit  varovné světlo,  až  bude potřeba vyprázdnit
nádrž. Varovné světlo se rozsvítí, až bude odpadní nádrž
ze 4/5 naplněna.

6Obývání vozu

� Poloha vypouštěcího ventilu je u různých 
modelů obytných vozů různá a závisí
na umístění odpadní nádrže.

Ohřívač odpadní vody

Ohřívač  odpadní  vody  je  elektrický  odpor  umístěný
uvnitř nádrže, který zabraňuje zmrznutí odpadní vody.

Sonda  se  ovládá  spínačem,  který  se
nachází u vchodu do vozidla a který je
vybaven  LED  světlem  a  příslušným
symbolem.
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 si pozorně přečtěte přiložený 
Před prvním použitím ovládacího zařízení

návod výrobce k obsluze.   Kazetu vyprazdňujte výhradně na místech 
  k tomu určených (servis pro kempaře) nebo 
  na sběrných místech v kempech. 
  Z hygienických důvodů je vyprazdňování 
  kazety do toalety v kempech zakázáno.

Při nízkých teplotách, při nebezpečí námrazy
a v případě, že v ní není ohřívač, kompletně 
vyprázdněte kazetu.

G

A

B

                                                 Nádrž má objem přibližně 18 litrů a musí se 

vyprázdnit, jakmile se rozsvítí červené 
LED světýlko na ovládacím panelu toalety.

Kazetové WC 5. Lehkým stisknutím příslušné páčky H vytáhnete 
kazetu.

6. Vyndejte uzávěr I a vyprázdněte kazetu.

● Obytný  vůz  je  vybaven  kazetovým  WC  se
splachováním z  nádrže s čistou vodou.  WC se  může
lišit podle modelu obytného vozu.

● Sběrná kazeta  se  nachází  na  vnější  straně obytného
vozu v místě toalety.

● Horní  část  A  toalety  můžete  k  optimálnímu  využití
místa otočit doprava nebo doleva.

Splachování
1. Ke  spláchnutí sklopte  páčku  B  do polohy  C,  aby se

otevřela vypouštěcí klapka.

2. Splachovací tlačítko E držte stisknuté tak dlouho, jak je
třeba.

3. K  uzavření  vypouštěcí  klapky  umístěte  páčku  do
polohy D.

H
Vyprázdnění kazety

                                                                                                     
                                                                                                     

1. V závislosti na modelu obytného vozu se může kryt k
přístupu  k  WC kazetě  nacházet  na  pravé  nebo  levé
straně vozidla.

2. Ujistěte  se,  že  je  vypouštěcí  klapka  toalety  zavřená.
Páčka B se musí nacházet v poloze D.

3. Pomocí klíče otevřete zámek F a vytáhněte klíč.

4. Stiskněte spínače G a F a otevřete dvířka.

E

C D I

F

6 Obývání vozu
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A

B

 najdete v návodu k obsluze, který je
Popis kamen a jejich fungování

 který je součástí dokumentace vozidla. Popis 
                kombinovaného bojleru najdete v kapitole
                „Kombinovaný bojler
                a v kapitole „Combi CP Plus“ na 
                straně 57 tohoto návodu.

                na straně 56

                                                                                                                       Výměník tepla plynového topení je třeba 
                                                                                                                       vyměnit po deseti letech od zahájení provozu. 
                                                                                                                       Výměnu smí provést výhradně výrobce topení 
                                                                                                                       nebo jeho autorizovaný servis. Vlastník 
                                                                                                                       vozidla odpovídá za provedení této výměny.

 bude proud teplého vzduchu z jednotlivých 
Pokud jsou otevřeny všechny vypouštěcí trysky, 

trysek trochu slabší. Silnějšího proudu vzduchu 
z jedné nebo více vypouštěcích trysek docílíte tak,
že uzavřete všechny ostatní trysky.

                                                                                                                                                                                                                                                                                Jednou ročně si nechte v autorizovaném 
                                                                                                                                                                                                                                                                                servisu FORSTER zkontrolovat všechny 
                                                                                                                                                                                                                                                                                vypouštěcí ventily všech plynových spotřebičů.
                                                                                                                                                                                                                                                                                Zejména vypouštěcí ventil kamen musí být 
                                                                                                                                                                                                                                                                                funkční, neucpaný a neporušený. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                Bezpodmínečně důkladně dbejte na to, abyste
                                                                                                                                                                                                                                                                                ve vypouštěcích trubkách kamen nezpůsobili 
                                                                                                                                                                                                                                                                                žádné otlačeniny, otvory, trhliny nebo 
                                                                                                                                                                                                                                                                                oprýskání, abyste zabránili úniku oxidu 
                                                                                                                                                                                                                                                                               uhelnatého.

Před zapnutím kamen:

Sundejte ochranný kryt vnějšího přívodu 
vzduchu.
Na ovládacím přístroji plynového rozvaděče
strana 46) otevřete příslušný kohout B,

 který patří ke kamnům.

 bojleru si pozorně přečtěte návod výrobce,
Před prvním použití bojleru / kombinovaného

který je součástí balení přístroje.

                                     Než bude teplá voda k dispozici, je třeba
                                     přibližně 15/30

 

minut počkat.

                                     Pokud bojler / kombinovaný bojler delší dobu 
                                     nepoužíváte, zavřete regulátor plynu a 
                                     rychlouzavírací ventil.
                                     V případě nebezpečí námrazy vyprázdněte 
                                     bojler / kombinovaný bojler.
                                     Odvod odpadních plynů a přívod spalovacího 
                                     vzduchu udržujte vždy čisté.
                                     Při otevírání krytu k přístupu k zadnímu 
                                     úložnému prostoru dávejte pozor, abyste kryt 
                                     neumísťovali do blízkosti kouřovodu 
                                     s odpadním plynem, protože při běžícím
                                     bojleru / kombinovaném bojleru by odpadní
                                     plyny mohly poškodit dveře úložného
                                     prostoru.

Plynové topení
Teplý vzduch k ohřátí obytného prostoru se tvoří v 
plynových kamnech nebo kombinovaném bojleru.

Kombinovaný bojler a bojler
Bojler  i  kombinovaný  bojler  umožňují  ohřívání  vody.
Bojler je klasický koupelnový bojler a kombinovaný bojler
dodává navíc  i  teplý  vzduch k  vytápění  obytného vozu.
Tato  dvě zařízení  nelze  vzájemně propojit,  resp.  NIKDY
nejsou v obytném voze obě najednou.

Nastavení trysek pro odvod vzduchu
Zařízení  k  vyfoukávání  teplého  vzduchu  se  skládá  z
potrubního vedení a trysek pro odvod vzduchu, které jsou
rozmístěny v obytném prostoru.

Aby teplý vzduch proudil požadovaným směrem, můžete
vzduchové  trysky  směrovat. K  nastavení  směru  proudu
vzduchu uchopte kroužek trysky A a otáčejte jím.

U  některých  modelů  lze  trysky  nastavit  také
otevřením/zavřením.  Pro nasměrování a regulaci proudu
vzduchu otočte kryt B.

6Obývání vozu
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Pokud se přístroj ani na druhý pokus nezapne, 
počkejte před dalším pokusem 10/15 minut,

 

aby mohly odtéct nebezpečné výpary, které 
mohly vzniknout.

A C

G
F

D

B

I

Kombinovaný bojler
Některé  obytné  vozy  jsou  vybaveny  kombinovaným
modelem  bojleru  a  kamen. Tento  velmi  kompaktní
systém spojuje vysoce výkonné topení horkým vzduchem
s velmi výkonným bojlerem na ohřev vody.

„Kombinovaný“  bojler  volí  stupeň  spalování  podle
potřeby tepla závislé na okolních podmínkách. Jakmile je
dosaženo  zvolené  okolní  teploty,  termostat  kamna
kompletně  vypne. Pokles  teploty  uvnitř  vodu  vede  k
automatickému  zapnutí  topení.  Během  topné  fáze  se
objem vody (cca 12 litrů) automaticky ohřeje na nejvyšší
možnou teplotu.

V provozním režimu „Léto“ se pouze ohřívá voda, která
může dosáhnout teploty 40 °C nebo 60 °C.

A -  Rukojeť nastavení větrání

B -  Rozsvícené zelené LED světlo: „V provozu“
Zelené LED světlo bliká: Funkce „odložení“ je 
zapnutá, aby se snížila teplota přístroje

C -  Letní provoz (teplota vody 40 °C nebo 60 °C)

D - Zimní provoz (topení  bez kontrolované teploty vody
nebo při prázdném vodovodním zařízení)

E -   Zimní provoz (topení při kontrolované teplotě vody)

F -   Provozní režim vypnutý (OFF)

G -  Žluté LED světlo svítí: „Ohřívací fáze bojleru“

H - Červené LED světlo svítí: Blikající červené LED světlo:
„porucha“

I -    Přepínač a zobrazení provozního režimu

Pokud je  topení  vypnuté v  mraze,  vyprázdněte tepelný
okruh.

Zapnutí kombinovaného bojleru
1. Otevřete na ovládacím přístroji rozvaděče plynu (strana

46) kohout kombinovaného bojleru.

2. Vodní čerpadlo zapněte, pouze pokud budete bojler 
používat na ohřev vody.

3. Otočte  rukojeť  I  (předchozí  obrázek)  na  ovládacím
panelu kombinovaného bojleru,  a zvolte požadovaný
provozní režim (C - D nebo E).

Vypnutí kombinovaného bojleru
1. Kombinovaný  bojler  I  (předchozí  obrázek)  vypněte

otočením rukojeti na ovládacím panelu do polohy  F
nebo tak, jak je zobrazeno na displeji.

2. Na ovládacím přístroji rozvaděče plynu (strana
46) zavřete kohout kombinovaného bojleru.

Bezpečnostní odtokový ventil
Kombinovaný bojler je vybavený bezpečnostním 
odtokovým ventilem, který zabraňuje zmrznutí vody v 
bojleru.

Ventil se automaticky otevře, jakmile teplota klesne pod
4 °C, a vypustí vodu vypouštěcí hadicí

Bezpečnostní  odtokový  ventil  je  schopen  fungovat  bez
proudu.  V  případě  mrazu  se  voda  z  bojleru  vypustí
vypouštěcí hadicí.

6 Obývání vozu
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Kombinovaný bojler Combi CP Plus

Základní funkce
● Základní funkce (okolní teplota, teplota vody a volba

energie) lze nastavit obratem ruky.

● Kromě toho má ovládací jednotka nové funkce.

1. „Wasserboost“

2. Režim foukání

3. Časovač

4. Hodiny

5. Čísla chyb

Nové komfortní funkce
Nastavení foukání

● ECO:  Nízký počet otáček při foukání,  tichý provoz a
úspora energie.

● MID: Vyšší počet otáček pro větší vozidla a výrazné
rozprostření tepla.

● HIGH: Rychlejší zahřátí s teplotním rozdílem více než
10 °C  a  o  mnoho  větší  potenciál  tepla,  které  je  k
dispozici.  K tomuto režimu patří vysoký počet otáček.

● VENT:  Funkce  cirkulace  vzduchu,  kterou  je  možné
spustit,  pouze  pokud  není  zapnuté  ohřívání  nebo
příprava teplé vody.

Nastavení „Wasserboost“
Při  nastavení  funkce  „Wasserboost“  je  prioritou  ohřev
vody  až  k  dosažení  nastavené  teploty  a  k  překročení
60 °C.  Poté  se  nastaví  předchozí  provozní  režim,  např.
pokud  vznikne  potřeba  vyšší  teploty,  přejdete  k
provoznímu režimu topení. Kromě toho vydrží u varianty
plynového kombinovaného bojleru voda při vyšší teplotě.
Tato funkce zůstane aktivní, dokud na ovládací jednotce
nebude deaktivována funkce Boost.

Nastavení teploty vzduchu a teploty vody

Požadovanou  teplotu  vzduchu a  teplotu  vody  nastavíte
nezávisle na sobě. Obě teploty můžete samozřejmě zadat
zároveň.  K  tomuto  účelu  je  možná  jakákoli  kombinace
podle vašich požadavků.

Naprogramování funkcí kombinovaného bojleru
pomocí časovače

Pomocí  časovače  můžete  naprogramovat  příslušná
nastavení požadovaných funkcí (teplota vzduchu, teplota
vody,  volba energie,  foukání)  v  určitém časovém okně,
které můžete libovolně nastavit (zákazník si sám nastaví
čas  zapnutí  a  vypnutí). Tímto  způsobem  je  možné
dosáhnout  nočního  snížení  teploty  a  zároveň  úspory
energie.

Bojler
Bojler i kombinovaný bojler umožňují ohřev vody. Bojler
je  klasickým  koupelnovým  bojlerem,  zatímco
kombinovaný  bojler  dodává  i  teplý  vzduch  k  vytápění
vozidla,  jak  je  popsáno  v  příslušné  kapitole.  Tato  dvě
zařízení  nelze  vzájemně  propojit,  resp.  NIKDY  nejsou  v
obytném voze obě najednou.

A -  Zapnutí

B -  Nastavení teploty

C -   Červené LED světlo: chyba

Zapnutí bojleru:
1. Sundejte ochrannou masku E z vnější trysky.

2. Na ovládacím přístroji rozvaděče plynu (strana 46) 
otevřete kohout bojleru B.

3. Na ovládacím panelu elektrického ovládacího přístroje 
zapněte vodní čerpadlo.

4. Nastavte spínač  A  (předchozí obrázek) na ovládacím
panelu  a  zvolte  požadovanou  teplotu  B (předchozí
obrázek) (50 °C nebo 70 °C).

6Obývání vozu
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 si pozorně pročtěte návod k obsluze
Před prvním použitím vařiče

dodaný výrobcem spolu s přístrojem.

E

Před zprovozněním vařiče zajistěte 
přiměřené větrání a otevřete okna a střešní
okno.
Nikdy nepoužívejte plynový sporák nebo 
troubu k vytápění.
Pokud je zapnutý plynový vařič, nedávejte
do jeho blízkosti hořlavé nebo snadno 
vznětlivé předměty.

Vypnutí bojleru:
1. Bojler vypnete nastavením spínače A (předchozí 

obrázek) na ovládacím panelu.

2. Připevněte ochrannou masku E na vnější vzduchovou 
trysku.

Při poruše se rozsvítí červená kontrolka topení/bojleru na
ovládací jednotce (viz kapitola Údržba).

Vařič
Obrázky  vařičů  jsou  čistě  ilustrativní  a  mohou  se  lišit
tvarem i umístěním v závislosti na konkrétním modelu.

Rozsvícení červeného LED světla
● V  případě  poruchy  se  zapne  červené  LED  světlo  C

(předchozí  obrázek).  Příčinou  může  být  nedostatek
plynu,  vzduch  v  plynovém  potrubí,  reakce  senzoru
přehřátí  nebo  odstranění  vnějšího  ochranného
zařízení. Zkontrolujte, zda je bezpečnostní/vypouštěcí
ventil přívodu studené vody uzavřený.

● Pokud je vodní čerpadlo v provozu a venku dochází ke
ztrátě vody, může jít o to, že se po vyprázdnění bojleru
znovu neuzavřel vypouštěcí ventil.  Zkontrolujte ventil
a případně ho znovu zavřete.

Zapnutí vařiče:

1. Otevřete ventil plynové láhve a kohout
A ovládacího přístroje rozvaděče plynu (strana 46).

2. Otočný regulátor B nastavte podle požadovaného 
plamene do polohy „zapnuto“.

3. Zmáčkněte otočný regulátor a držte ho stisknutý.

4. Zapalte plotýnku pomocí piezo zapalovače C

.

5. Po zapnutí otočného regulátoru ho držte stisknutý cca
10/15

 

sekund,  abyste  uvolnili  bezpečnostní  ventil
přívodu plynu.

6. Pusťte otočný regulátor a nastavte ho do požadované 
pozice.

7. Pokud se vám nepodaří zažehnout plamen na první 
pokus, opakujte postup od začátku.

K zhasnutí plamene otočte regulátor do polohy „0“. 
Plamen zhasne.

6 Obývání vozu

58

�

●

●

●

B CB C

BURIMEX s.r.o. - Oficiální dealer značky Forster v ČR, www.burimex.cz

www.bu
rim

ex
.cz



A

                                                         Skleněné víko vařiče nezavírejte, pokud je 
                                                         ještě horký.
                                                         Skleněné víko plynového vařiče nepoužívejte 
                                                         jako odkládací plochu.

                                                         Během jízdy musí být víko zavřené.
                                                         V blízkosti vařiče je ochrana proti vznícení, 
                                                         kterou můžete při omývání případně
                                                         odstranit. Během vaření však musí být
                                                         ochranné zařízení namontované.

Pokud plamen zhasne, uzavře bezpečnostní 
ventil automaticky přívod plynu.

 si pozorně pročtěte návod k obsluze
Před prvním použitím trouby

dodaný výrobcem spolu s přístrojem.

Pokud chcete použít troubu, otevřete kohout D 
na ovládacím zařízení rozvaděče plynu 
(strana 46).

Hořák je možné zapálit jen při zcela otevřených
dveřích.

Pokud plamen hořáku omylem zhasne, zavřete
plynovou rukojeť a před novým zapálením 
minutu počkejte.

             Při použití trouby v režimu „gril“ vytáhněte 
             pečicí plech
             vrchní části trouby.

A až do zaaretované polohy

Některé typy varné desky jsou vybaveny zařízením, které 
zaaretuje desku v otevřené pozici.

Po zvednutí desky otočte horní část zařízení o cca 90 °, až 
se zaaretuje.

Ovládací panel (podle modelu)
Symboly ovládacího panelu vařiče:

Tento symbol se nachází v blízkosti spínacího 
regulátoru trouby.

Zavřený plyn

Trouba
V  závislosti  na  konfiguraci  vozu  může  být  trouba
instalovaná nad chladničkou nebo pod vařičem.

Velký plamen

Malý plamen

1. 2. 3. 4. 5. 6. Teploty trouby

Elektronické zapnutí trouby (podle modelu)
Pro  zažehnutí  plamene  zcela  promáčkněte  ovládací
kolečko a otočte jej na velké plameny nebo na jednu z
pozic 1 až 6. Zároveň stiskněte elektronický zapalovač (u
modelů se symbolem é na dveřích není startovací spínač
viditelný a aktivuje se stisknutím startovacího spínače na
doraz). Jakmile  zažehne  plamen,  nechte  spínač  několik
vteřin stisknutý, aby plamen nezhasl.
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1

                                    Pokud zařízení vůbec nefunguje, zavřete 
                                    kohout přívodu plynu a obraťte se na 
                                    zákaznickou podporu FORSTER. 
                                    Pokud se hořák ihned nezapne, opakujte 
                                    postup následujícím způsobem:
                                     1.     pokračujte v ručním zapalování;
                                     2.     zkontrolujte, zda je plynová láhev 
                                             naplněná.

 si pozorně přečtěte přiložený
Před prvním použitím chladničky

návod výrobce k obsluze.

A D

I

E

A D E F

V mrazící přihrádce nikdy neskladujte 
sycené nápoje.

Pokud bude chladnička delší dobu v provozu 
při vnitřní teplotě vozidla nižší než 10 °C, nelze
zaručit konstantní teplotu uvnitř mrazící
přihrádky. Teplota může stoupnout a vést 
k rozmrazení potravin.

Kostky ledu nebo led nikdy nejezte přímo 
z mrazící přihrádky. Mohlo by dojít k popálení.
K urychlení procesu vyrábějte kostky ledu 
v noci, kdy je provoz chladničky efektivnější. 
Nádobu na kostky ledu postavte na dno zadní 
části prázdné mrazící přihrádky.

Chladnička během jízdy nesmí být napájena 
plynem.

Chladnička

Ruční zapnutí trouby
Troubu  lze  zapnout  ručně,  pokud  není  k  dispozici
elektronické zapalování nebo pokud nefunguje.

Nastavení plamenu trouby bez termostatu
K  nastavení  plamene  otočte  kolečko  do  požadované
pozice.

Nastavení plamenu trouby s termostatem
Plamen zrovna zapnutého hořáku trouby zůstává u všech
pozic spínače na maximálním stupni hoření a automaticky
se  sníží  na  nejmenší  výkon,  jakmile  bude  dosaženo
nastavené teploty trouby.

A - Spínač On/Off  

B -  Potvrzovací tlačítko

C - Šipky

D - Symboly zdrojů napájení

E - Zobrazení stupně chlazení

F - Zobrazení kondenzace vody (ne u všech modelů)

G - Ukazatel vybité baterie (volitelný)

H - Kód chyby

I - Dotyková obrazovka

POZICE TEPLOTY
1 130 °C
2 160 °C
3 180 °C
4 200 °C
5 220 °C
6 240 °C

6 Obývání vozu
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                          Pokud chcete chladničku napájet plynem, 
                          otevřete kohout 
                          plynového rozvaděče (strana 46).

C  na ovládacím přístroji

 si pozorně přečtěte přiložený
Před prvním použitím digestoře

návod výrobce k obsluze.

A

Zapnutí chladničky
● Doporučujeme chladničku před použitím velmi pečlivě 

vyčistit.

● Chladničku zapnete stisknutím a přidržením tlačítka 
ON/OFF po dobu 1 vteřiny.

Výběr zdroje napájení
1. Po  zapnutí  chladničky  stiskněte  na  dvě  vteřiny

potvrzovací  tlačítko.  Kontrolky  zdrojů  napájení  se
rozsvítí a začnou blikat.

2. Pomocí šipek zvolte požadovaný zdroj napájení.

3. Výběr potvrďte potvrzovacím tlačítkem.

Zdroje napájení
230 V   Chladnička bude napájena proudem.

12 V Chladnička bude napájena baterií vašeho vozu.

Plyn Chladnička bude napájena plynovou láhví.

Volba stupně chlazení
● Po zapnutí chladničky stiskněte na dvě vteřiny 

potvrzovací tlačítko.

● Kontrolky zdrojů napájení se rozsvítí a začnou blikat.
Znovu  stiskněte  potvrzovací  tlačítko. Začnou  blikat
kontrolky  stupně  chlazení.   Pomocí  šipek  nastavte
požadovaný  stupeň  chlazení.  Výběr  potvrďte
potvrzovacím tlačítkem.

● Nejnižší stupeň chlazení

● Nejvyšší stupeň chlazení

Použití mrazící přihrádky
Mrazící  přihrádku  můžete  použít  k  uchování  hluboce
zmrazených potravin nebo k výrobě kostek ledu v nádobě
na tvorbu ledových kostek, která je součástí balení.

Vypnutí chladničky
Před  odmrazením  chladničky  nebo  opuštěním  vozidla
chladničku  vypněte.  Stiskněte  tlačítko  ON/OFF,  jak  je
uvedeno na obrázku, držte stisknuté po dobu dvou vteřin
a vypněte chladničku. Všechna světla zhasnou.

Digestoř
Funkcí  digestoře  je  odsávat  páry,  kouř  a  nepříjemné
pachy  během  vaření.  Ke  zprovoznění  je  nutné  použít
příslušné  tlačítko.   Snažte  se  její  používání  omezit  na
minimum, abyste předešli nadměrné spotřebě.

Elektrické vytápění podlahy
Elektrické vytápění podlahy (pokud ve voze je) se zapíná, 
resp. vypíná v oblasti jídelního koutu pomocí spínače  A; 
zařízení se připojí k 230V elektrickému vedení a je tak 
chráněno prostřednictvím pojistek před chybným 
proudem.

Podlahové topení se automaticky spustí podle snímané 
teploty.
Samoregulující  topné  potrubí  je  vyrobeno  z
polymerového jádra, které je napájeno 230

 

V v závislosti
na okolní teplotě a způsobuje zvýšení teploty elektrickou
výměnou karbonových částic.

Hlavní výhody:
● úspora proudu a nákladů (průměrná spotřeba 

100/320

 

W);

● automatické nastavení vydávaného tepla;

● nehrozí nebezpečí přehřátí.

Systém může díky nízké absorpci fungovat i pomocí 
invertoru (během jízdy).

6Obývání vozu
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A

 si pozorně přečtěte přiložený
Před prvním použitím ovládacího zařízení

návod výrobce k obsluze.

D

A

I
F

H

K

Vyhřívané přední sklo
Vyhřívané přední sklo (pokud ve voze je) je po celé ploše
potaženo  velmi  tenkou  sítí  žhavicích  odporů,  které
umožňují  zapnutím  tlačítka A  na  palubní  desce
odmrazení  celého předního skla během několika vteřin,
včetně případných namrzlých štětin kartáče na předním
skle.

Ovládací panel NE274-S

Panel ovládání elektrických přístrojů

Panely se liší v závislosti na modelu.

A    Spínací knoflík se světelným ukazatelem VNITŘNÍHO
OSVĚTLENÍ

B  Spínací knoflík se světelným ukazatelem ZAP/VYP
VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ

C    Spínací knoflík se světelným ukazatelem ZAP/VYP AU
D    Spínací knoflík se světelným ukazatelem ZAP/VYP

ČERPADLA
E  Spínací knoflík se zobrazením vnitřní, příp. vnější teploty

na displeji
F  Spínací knoflík pro zobrazení stavu baterie na displej
G  Spínací knoflík pro zobrazení stavu nádrže na displeji
H    Spínací knoflík pro zapnutí/vypnutí ovládacího pan
I Displej
J     Signální světlo připojení k 230V síti
K -   Signální světlo propojení baterií
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 vestavěných v obytném vozu (např.
Informace o údržbě a opravách přístrojů

  chladničky, topení, sporáku, trouby atd.) 
  najdete v příslušných návodech 
  k provozování a údržbě.

 doporučujeme mít na palubě: 
Následující náhradní díly

pojistky s různým jmenovitým zatížením, 
halogenové žárovky, čerpadlo s regulátorem 
tlaku na nádrž s čistou vodou a tašku s nářadím.

Odstraňte co nejdříve skvrny od kolomazi, 
ptačího trusu, hmyzu, rzi a dalších látek, které 
by mohly poškodit lak karoserie.

Sklolaminátové plochy snesou většinu 
běžných čisticích prostředků. Přesto v žádném 
případě nedoporučujeme používat produkty 
nebo prostředky, které by mohly odřít povrch
a poškodit tak jeho lesk.

 

Změny prováděné neautorizovaným 
personálem mohou negativně ovlivnit 
funkčnost a bezpečnost vašeho obytného vozu
a vést k zániku nároků ze záruky.

7. Údržba

Plánovaná údržba
Při  údržbě  motoru  a  podvozku  dodržujte  plán  údržby
uvedený  v  návodu  výrobce  podvozku  k  provozování  a
údržbě.

Řádná  údržba  obytného  vozu  je  nejlepší  zárukou
dlouhého  a  bezpečného  používání  i  zachování  hodnoty
vozidla.

Originální náhradní díly
● Originální  náhradní  díly  příslušenství  pro  váš  obytný

vůz  byly  vyvinuty  a  testovány  tak,  aby  perfektně
pasovaly do vašeho vozu. Odborný personál smluvních
partnerů a servisů FORSTER zná technické podrobnosti
a  vlastnosti  náhradních  dílů  a  příslušenství  vašeho
obytného  vozu  a  má  potřebné  kompetence  k
provádění oprav nebo výměn součástek vašeho vozu.
Kromě  toho  vám  může  doporučit  případné
příslušenství a poskytnout originální náhradní díly.

Čištění exteriéru
Materiály  použité  na  vnější  straně  obytného  vozu  byly
vybrány  z  důvodu  mimořádné  odolnosti  proti
povětrnostním  vlivům. Důkladné,  pravidelné  mytí,
obzvláště  po  pobytu  v  blízkosti  pobřeží,  kde  vzduch
obsahuje více soli, přispívá k zachování obytného vozu v
nejlepším možném stavu.

V zimě poškozuje spodní stranu vozu posypová sůl. Proto
je obzvláště v tomto ročním období nezbytné mimořádně
pečlivě  čistit  spodní  část  vozidla  a  všechny  mechanické
součástky, které jsou zespoda znečištěny.

K mytí je potřeba jako u osobního automobilu dostatek
vody  a  neutrální  čisticí  prostředek. Poté  je  třeba  auto
vytřít do sucha jelenicovou utěrkou.

● Použití  dílů  a  příslušenství,  které  není  schválené
výrobcem,  může  ohrozit  bezpečnostní  vlastnosti  a
fungování obytného vozu.  Vždy se proto obracejte na
smluvní  partnery  nebo  servisy  společnosti  FORSTER,
abyste  zajistili,  že  zásahy proběhnou  kvalifikovaně  a
profesionálně,  a  bude  zaručena  vaše  bezpečnost  i
bezpečnost vašeho vozu.

● Na smluvní partnery nebo servisy společnosti FORSTER
se obraťte i tehdy,
pokud uvažujete o vestavění zvláštního příslušenství,
které by případně muselo být zapsáno do technického
průkazu.  Při instalaci zvláštního příslušenství je nutné
brát  ohledy  na  přípustné  rozměry  i  celkovou
přípustnou hmotnost vašeho obytného vozu.
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Akrylová okna myjte pouze vodou 
a neutrálním mýdlem: 
nikdy nepoužívejte alkohol!

Pevně uzavřete okna a střešní okna a dejte 
pozor, aby proud vody nemířil na vzduchové 
otvory a odvětrávací mřížku chladničky.

Doporučení ohledně mytí
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7 Údržba

                                                                        Nepoužívejte korozivní ani abrazivní produkty. 
                                                                        Nepoužívejte tvrdé kartáče, utěrky ani jiné 
                                                                        prostředky, které by mohly narušit nebo 
                                                                        poškrábat povrch.

Při manipulaci s akrylovými okny buďte 
obzvlášť opatrní:

Nikdy nepoužívejte produkty s obsahem 
alkoholu nebo abrazivních látek.
Použijte houbičku, měkký hadřík nebo 
jelenicovou utěrku, a dostatek vody. 
V případě potřeby použijte speciální 
čisticí prostředky na PVC povrchy.
Povrch akrylového skla neotírejte 
na sucho. Mohl by se poškrábat částicemi 
prachu.

● Obytný vůz myjte pokud možno ve stínu.

● Nemyjte obytný vůz, pokud delší dobu stál na slunci,
abyste nepoškodili lesk laku.

● Doporučujeme na mytí vozidla nikdy nepoužívat 
vysokotlaké čističe nebo parní čističe.

● Pokud  vypadají  některé  povrchy  obytného  vozu
matně, je třeba dotčené místo ošetřit lešticí pastou na
karoserie (bez brusného účinku).

Mytí akrylových oken

Údržba sklolaminátu
Při  čištění  a  leštění  dílů  ze  sklolaminátového  plastu
postupujte jako u normální karoserie nákladních vozů a
používejte běžné produkty  (brusnou pastu,  lešticí  pastu
atd.)

Čištění interiéru
Pokud  budete  materiály  uvnitř  obytného  vozu  řádně
používat a pravidelně čistit, zachovají  si  svěží vzhled po
dlouhou dobu.

Doporučujeme vám se při čištění jednotlivých součástek
držet následujících pokynů.

Potahy polštářů, záclony a látky obecně
Abyste  se  vyhnuli  sražení  a  změně  barev,  nechte  látky
vyčistit chemicky.

Nábytek
Povrchy  nábytku  čistěte  měkkým,  lehce  navlhčeným
hadříkem.

Umyvadlo, dřez a sporák

Použijte vodu a čisticí prostředek bez abrazivních částic.
Plynový  sporák  čistěte  vlhkou  houbičkou.  Zamezte
proniknutí vody do otvorů plynového sporáku. Voda by je
mohla poškodit.

Okna
Myjte  výhradně  vodou  a  mýdlem.  V  žádném  případě
nepoužívejte produkty s obsahem abrazivních látek nebo
alkoholu.

Koupelna a plastové díly
Myjte  výhradně  vodou  a  mýdlem.  V  žádném  případě
nepoužívejte produkty s obsahem abrazivních látek nebo
alkoholu.

Podlaha
Použijte roztok neutrálního mýdla a vlažné vody.  Lehce
vytřete neabrazivní houbičkou a opláchněte vlažnou nebo
studenou vodou.

Nádrž na čistou vodu
Nejméně jednou měsíčně byste měli  kompletně vyčistit
nádrž a příslušné potrubí dezinfekční kapalinou, která je
běžně k dostání v lékárnách. Pamatujte, že vodu z nádrže
na čistou vodu v žádném případě nemůžete používat jako
pitnou. Nádržka má v horní části vnitřní nálevku k čištění.
Před čištěním nádrže odšroubujte víko.

Odpadní nádrž
Po použití obytného vozu vždy vyčistěte  odpadní  nádrž
mycím  prostředkem  a  opláchněte  dostatečným
množstvím vody.

Mazání
● Pravidelně  mažte  panty  dveří  a  vnějších  krytů

produkty  bez  obsahu  kyselin,  abyste  negativně
neovlivnili jejich funkčnost.

● Elektrický  nástupní  schůdek  (pokud  ve  vozu  je):
Nepoužívejte  k  promazání  mechanismu  žádný  olej!
Olej zachycuje písek a nečistoty, které mohou zabránit
bezvadnému  fungování  nástupního  schůdku.
Používejte výhradně teflonové spreje.  Často omývejte
mechanické části schůdku.
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 Tato kontrola a připevnění svěrek musí být 
poprvé provedeny smluvním partnerem 
společnosti FORSTER v rámci kontrol 
před předáním vozu.

                                   Čištění filtru u čerpadel s vnitřním filtrem 
                                   (s tlakovým spínačem) musí provést smluvní 
                                   partner nebo servis společnosti FORSTER.

Vodovodní zařízení
V pravidelných intervalech kontrolujte připevnění svěrek
potrubí (pokud ve vozu jsou) ve výši spotřebičů (čerpadlo,
vodovodní  kohoutky,  bojler,  umyvadlový  odtok  atd.),
zejména u trubek na teplou vodu.

Čištění vnějšího filtru vodního čerpadla
Čištění vnějšího filtru provádějte pravidelně a vždy, když
voda vytékající z kohoutku zanechává v nádobě nečistoty.
Nejprve  vyčistěte  filtry  v  kohoutcích  a  poté  v  případě
potřeby i filtr čerpadla.

1. Na ovládacím panelu elektronického ovládání vypněte 
vodní čerpadlo pomocí spínače.

2. Vyprázdněte nádrž a všechna potrubí vodovodního 
zařízení.

3. Uchopte  vodní  čerpadlo  A  odstraněním polštáře z
pohovky v jídelním koutu a odstraňte víko úložného
prostoru na nádrž s čistou vodou.

4. Uvolněte plastovou přípojku C, která spojuje filtr s 
odtokovým vedením.

5. Odšroubujte průhledné víko filtru B a vytáhněte 
filtrační vložku.

6. Vyčistěte filtr vodou a kartáčkem na zuby.

7. Znovu nasaďte filtr.

Kola a pneumatiky
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Pozorně si přečtěte pokyny a upozornění 
ohledně pneumatik v návodu výrobce podvozku
k provozování a údržbě vozu.

● S novými pneumatikami jeďte prvních 100 km mírnou
rychlostí, aby se pneumatiky dobře zajely.

● Vždy používejte pneumatiky stejného typu,  značky a
provedení (letní, resp. zimní pneumatiky).

● Používejte pouze pneumatiky,  které jsou přípustné k
použití  na  discích  vozu.  Přípustné  rozměry  jsou
uvedeny v technickém průkazu obytného vozu.

● Pravidelně kontrolujte opotřebení pneumatik, hloubku
profilu a případné poškození boku pneumatik.

● Dodržujte  předepsanou  minimální  hloubku  profilu
stanovenou dopravními předpisy. 

● Při dlouhém stání se doporučuje postavit obytný vůz
na  příslušné  stabilizační  stojany,  které  snižují
hmotnost zatěžující pneumatiky. Alternativně můžete
s obytným vozem alespoň jednou měsíčně hýbat, aby
se  změnila  plocha  pneumatik,  na  které  vůz  stojí.
Předejdete  tak  zdeformování  pneumatik  a
jednostranné zátěži ložisek kol.

Tlak v pneumatikách
● Tlak  v  pneumatikách  (v  barech)  je  třeba  měřit  u

studených pneumatik.

● Tlak v pneumatikách pravidelně kontrolujte.

Příliš vysoký nebo příliš nízký tlak 
v pneumatikách negativně ovlivňuje bezpečnost
 jízdy, vede k abnormální spotřebě a může
 způsobit popraskání pneumatik.

● Doporučené  hodnoty  tlaku  v  pneumatikách  vašeho
vozu  najdete  v  návodu  výrobce  podvozku  k
provozování  a  údržbě. Držte  se  přitom  hodnot
uvedených u „plně naloženého“ vozu.
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                                          Před výměnou pneumatik si pozorně přečtěte 
                                          příslušné návody a pokyny výrobce podvozku 
                                          k provozování a údržbě.

                                                                                                                  Oprava pneumatik pomocí sady na opravu 
                                                                                                                  pneumatik je jen provizorní a slouží výhradně 
                                                                                                                  k tomu, dostat se k nejbližšímu servisu, kde 
                                                                                                                  bude provedena finální oprava pneumatik. 
                                                                                                                  Pokud jste opravili poškození pneumatiky 
                                                                                                                  pomocí opravné sady, jeďte pomalu a 
                                                                                                                  mimořádně opatrně dál:  je zakázáno překročit
                                                                                                                  rychlost 80 km/h.

 km/h.

Nikdy se nepokoušejte zvednout obytný vůz 
pomocí heveru nebo nasadit zvedák na obytnou 
část.

Přepálenou pojistku vyměňte až poté, co jste 
zjistili a odstranili příčinu poruchy.

Nikdy si nelehejte pod zvednuté vozidlo.

                                                                                            Další pojistky se nachází v blízkosti 
                                                                                           jednotlivých spotřebičů (např. kazetové
                                                                                           toalety). Pokud spotřebič nefunguje,
                                                                                           zkontrolujte nejprve neporušenost pojistek
                                                                                           v pojistkové skříni, a poté si přečtěte návod 
                                                                                           výrobce příslušného spotřebiče, ve kterém 
                                                                                           zjistíte, zda má spotřebič vlastní pojistky a
                                                                                           kde se nachází.

                                                                                                                                                                                      Modely bez rezervního kola jsou vybaveny 
                                                                                                                                                                                     kompresorem k napumpování, který je napájen
                                                                                                                                                                                     12 volty a jehož konektor se zasune do
                                                                                                                                                                                     autozapalovače. Kromě toho mají také sadu 
                                                                                                                                                                                     na opravu poškozených pneumatik. Návod 
                                                                                                                                                                                     k použití opravné sady a kompresoru najdete 
                                                                                                                                                                                     na obalu.

F1     F2      F3      F4      F5      F6      F7       F8     F9

Výměna pneumatik

Dodržujte následující pokyny:

● Předtím,  než  začnete  s  výměnou  pneumatik,  dejte
ostatním  účastníkům  silničního  provozu  najevo  stav
nouze  vašeho  vozu  umístěním  signálního  znamení
(trojúhelníku).

● Při  parkování  vždy  zatáhněte  ruční  brzdu  a  zařaďte
jedničku.

● Podložte  kola  zakládacími  klíny,  aby  se  vůz  nemohl
posunout.

Elektrické zařízení

Pojistky
● Výměnu  přepálené  pojistky  můžete  provést,  když  je

připojený  přístroj  vypnutý,  a  pojistku  vyměňte  za
originální pojistku stejné hodnoty a barvy.

● Najít příčinu přepálení pojistky není vždy jednoduché:
Obraťte  se  na  elektrikáře  nákladních  vozidel  nebo
smluvního  partnera,  kterému  důvěřujete,  pokud  se
vyměněná pojistka opět přepálí.

● U  zvednutého  vozidla  nikdy  nenechávejte  zapnutý
motor.

● Disky,  jejichž  použití  není  ve  vašem  voze  povoleno,
mohou negativně ovlivnit bezpečnost jízdy.

● K montáži jiných než originálních disků použijte vždy
příslušné  matice.  Jen  ty  mají  správnou  délku  a
spojovací  úhel,  aby  na  disku  správně  seděly.   Tyto
prvky  mají  zásadní  význam  pro  bezpečné  a  řádné
připevnění.  Při  nedodržení  tohoto  bodu  můžete
narušit bezpečnost jízdy i fungování brzd.

● Hlavní pojistky obytného vozu se nachází v pojistkové
skříni,  v závislosti na modelu v přední části jídelního
koutu  na  straně  řidiče  nebo  spolujezdce,  a  jsou
chráněné plastovými dvířky.
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Pozorně si přečtěte pokyny a návody k výměně 
žárovek, a to zejména halogenových žárovek, 
v návodu výrobce podvozku k provozování a 
údržbě předtím, než se pustíte do výměny 
žárovek a vnějšího osvětlení obytného vozu.

A

E

B
C

 

Šrouby nešroubujte příliš pevně, abyste 
nepoškodili průhledný kryt žárovky.

Po výměně pozičního osvětlení pokračujte 
s utěsněním.

A

F1:  Pojistka  5  A;  připojená k  baterii  vozu pro napájení
bočních světel

F2:  Pojistka 20 A; připojená k baterii  vozu pro napájení
chladničky

F3: Pojistka 15 A; připojená přímo na servisní baterii pro
napájení  případného  elektrického  nástupního
schůdku

F4: Pojistka 30 A; připojená přímo na servisní baterii pro
napájení WEBASTO/AUX

F5: Pojistka 15 A; připojená na hlavní světelný spínač pro
napájení světel 1

F6: Pojistka 15 A; připojená na hlavní světelný spínač pro
napájení světel 2

F7: Pojistka 10 A; připojená přímo na servisní baterii pro
zapnutí  chladničky  a  trouby,  a  na  spínač  pro
napájení vodního čerpadla

F8: Pojistka 10 A; připojená přímo na servisní baterii, pro
napájení  pomocného osvětlení  a  spínače  vnějšího
světla

F9:    Pojistka 15 A; připojená na spínač AUX

Výměna vnějších žárovek
Pokyny a návody k výměně žárovek patřících k podvozku
vozidla v interiéru a exteriéru najdete v návodu výrobce
podvozku k provozování a údržbě.

1. Vypněte vnější světla a vytáhněte klíčky ze zapalování.

2. Odšroubujte  oba  upevňovací  šrouby  průhledného
krytu a kryt sundejte.

3. Vadnou žárovku vytáhněte ze zástrčky.

4. Nasaďte novou žárovku.

5. Opět nasaďte průhledný kryt a připevněte oběma 
upevňovacími šrouby.

LED poziční osvětlení vzadu
1. Vypněte vnější osvětlení a vytáhněte klíčky ze 

zapalování.

2. Sundejte poziční osvětlení A a lehkým stiskem jej 
odpojte ze zástrčky.

3. Zapojte do zástrčky nové poziční osvětlení a umístěte 
jej na své místo.

Zadní světla
Popsaný postup platí pro následující zadní světla:

A - Třetí brzdové světlo

B - Blinkr

C -  Poziční/brzdové světlo

D - Couvací světlo 

E - Mlhovka

7Údržba
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Pokud předpokládáte, že obytný vůz nebudete 
nějakou dobu používat, měli byste si kromě 
následujících pokynů přečíst i příslušné pokyny 
a návody výrobce podvozku k provozování 
a údržbě.

Po výměně pozičního osvětlení pokračujte 
s utěsněním.

A

Šrouby nešroubujte příliš pevně, abyste 
nepoškodili průhledný kryt žárovky.

A

Poziční světla
1. Vypněte vnější osvětlení a vytáhněte klíčky ze 

zapalování.

2. Sundejte poziční osvětlení A a lehkým stiskem jej 
odpojte ze zástrčky.

3. Konektor připojte k novému pozičnímu osvětlení a 
umístěte na místo.

Doba odstavení

Osvětlení registrační značky
1. Vypněte vnější osvětlení a vytáhněte klíčky ze 

zapalování.

2. Osvětlení  poznávací  značky  A  je  zasunuté  do
nárazníkové  tyče  a  lze  jej  odstranit  pomocí
šroubováku.

3. Odstraňte nefunkční světla a vyměňte je.

4. Osvětlení registrační značky opět nasaďte na své místo
a upevněte oběma šrouby.

Krátké odstavení
Pokud vozidlo odstavujete na krátkou dobu (přibližně 
jeden měsíc), dodržujte následující bezpečnostní opatření:

● Vyndejte všechny potraviny, které by se mohly zkazit.

● Vyčistěte vnitřek chladničky a nechte dveře chladničky
trochu pootevřené, aby se do ní mohl dostat vzduch.

● Pečlivě umyjte obytný vůz zevnitř i zvenku.

● Zaparkujte obytný vůz co nejrovněji na promyšleném,
suchém a větraném místě.

● Zařaďte  jedničku  a  ujistěte  se,  že  je  uvolněná  ruční
brzda.

● Umístěte zakládací klíny.

● Pokud  s  obytným  vozem  vybaveným  alarmem
parkujete  na  bezpečném  místě,  vypněte  poplašné
zařízení  dálkovým  ovládáním,  abyste  zabránili
rychlému vybíjení baterie. 

● Nabijte  baterie.  Připojte  obytný  vůz  přibližně  na
12 hodin k 230V síti.

● Odpojte pomocnou baterii pomocí odpojovače baterií
(viz strana 48).

● Neuzavíratelné větrací otvory nechte volné.

● Ujistěte  se,  že  jsou  všechny  plynové  kohouty
vestavěných  přístrojů  i  hlavní  ventil  plynové  láhve
uzavřené.

● Kompletně  vyprázdněte  vodovodní  zařízení.
Vyprázdněte obě nádrže a bojler a ujistěte se, že jsou
trubky prázdné.

● Zkontrolujte,  zda  je  bezpečnostní/vypouštěcí  ventil
bojleru  otevřený,  aby  nespotřebovával  proud  a
nevybíjel tak baterii.

● Zvedněte ramena ostřikovačů nahoru.

● Zkontrolujte tlak v pneumatikách.

● Před  příštím  použitím  obytného  vozu  ho  pečlivě
vyčistěte,  důkladně  vymyjte  nádrž  na  čistou  vodu  i
trubky na teplou a studenou vodu a znovu zkontrolujte
tlak v pneumatikách.
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                Pokud baterie nejsou odpojené, kontrolujte 
                jednou měsíčně stav nabití a udržujte baterie 
                vždy plně nabité.

Delší odstavení
Pokud obytný vůz odstavujete na dlouhou dobu (déle než
jeden měsíc), dodržujte následující bezpečnostní 
opatření:

● Vyndejte všechny potraviny, které by se mohly zkazit.

● Vyčistěte vnitřek chladničky a nechte dveře chladničky
trochu pootevřené, aby se do ní mohl dostat vzduch.

● Pečlivě umyjte obytný vůz zevnitř i zvenku.

● Zakryjte  polštáře  prodyšným  látkovým  potahem,
abyste je ochránili před slunečním zářením.

● Doporučuje  se  zcela  naplnit  palivovou nádrž,  abyste
zamezili  vzniku  kondenzované  vody,  která  může
způsobit korozi a vážné poškození zásobování palivem.

● Zaparkujte obytný vůz co nejrovněji na promyšleném,
suchém a větraném místě.

● Zvedněte  obytný  vůz  podle  možností  na  stabilizační
stojany nebo ho jednou měsíčně přemístěte,  abyste
zabránili deformaci pneumatik.

● Zařaďte jedničku a  ujistěte  se,  že  je  uvolněná ruční
brzda.

● Umístěte zakládací klíny.

● Pokud  s  obytným  vozem  vybaveným  alarmem
parkujete  na  bezpečném  místě,  vypněte  poplašné
zařízení  dálkovým  ovládáním,  abyste  zabránili
rychlému vybíjení baterie.

● Nabijte  baterie.   Připojte  obytný  vůz  přibližně  na
12 hodin k 230V síti.

● Odpojte pomocnou baterii pomocí odpojovače baterií
(viz strana 48).

● Odpojte  minusový  pól  baterie  vozidla  a  každé  tři
měsíce  kontrolujte  stav  nabití  baterie. V  případě
potřeby nabijte baterie.

● Neuzavíratelné větrací otvory nechte volné.

● Ujistěte  se,  že  jsou  všechny  plynové  kohouty
vestavěných  přístrojů  i  hlavní  ventil  plynové  láhve
uzavřené.

● Vyjměte plynové láhve,  i  když  jsou zcela  prázdné,  a
uložte je na promyšlené a větrané místo.

● Kompletně  vyprázdněte  vodovodní  zařízení.
Vyprázdněte obě nádrže a bojler a ujistěte se, že jsou
trubky prázdné.

● Doporučuje se do blízkosti hořáku chladničky za vnější
spodní větrací mřížku umístit kafrovou tabletu, která
zabrání tomu, aby se tryska hořáku ucpala hmyzem.

● Zkontrolujte,  zda  je  bezpečnostní/vypouštěcí  ventil
bojleru  otevřený,  aby  nespotřebovával  proud  a
nevybíjel tak baterii.

● Posypte listy ostřikovačů mastkem a všechna ramena
ostřikovačů zvedněte nahoru.

● Zvyšte předepsaný tlak v pneumatikách o 0,5 barů a
pravidelně jej kontrolujte.

● Před  příštím  použitím  obytného  vozu  proveďte
důkladné čištění, pečlivě umyjte nádrž na čistou vodu
a trubky na teplou a studenou vodu a nastavte tlak v
pneumatikách na předepsanou hodnotu.

● Před  první  jízdou  po  dlouhém  odstavení  nechte
smluvní servis provést důkladnou kontrolu brzdového
a plynového zařízení.

Odstavení v zimě
Pokud bude obytný vůz během chladného ročního období 
odstavený, dodržujte následující bezpečnostní opatření:

● Umyjte vrchní část vozu, spodní část vozu a podlahu.

● Kompletně vyprázdněte vodovodní zařízení.

● Odpojte baterie, vyndejte je a uskladněte je na místě
chráněném před mrazem.

● Odpojte  a  vyndejte  plynové  láhve,  i  když  jsou  zcela
prázdné.

● Odstraňte polštáře a uskladněte je na suchém místě.

● Neuzavíratelné větrací otvory nechte volné.

● Vyčistěte vnitřek chladničky a nechte dveře chladničky
trochu pootevřené, aby se do ní mohl dostat vzduch.

● Umístěte  do  interiéru  obytného  vozu  odvlhčovací
prostředek  a  každé  tři  nebo  čtyři  týdny  interiér
vyvětrejte.

● Vyčistěte  a  namažte  panty  dveří  a  všech  vnějších
dvířek.

● Nastříkejte  mazací  olej  do  zámků  a  vnitřních
zámkových mechanismů.

● Gumová těsnění posypte trochou mastku.

● Zvedněte  obytný  vůz  podle  možností  na  stabilizační
stojany  nebo  ho  jednou měsíčně  přemístěte,  abyste
zabránili deformaci pneumatik.

● Pokud  vůz  plánujete  alespoň  1  nebo  2  měsíce
nepoužívat,  odpojte  přídavnou  baterii  pomocí
odpojovače.

● Dávejte pozor při vydatném sněžení. Odstraňte sníh ze
střechy obytného vozu.
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I v případě, že je vůz připraven na instalaci 
některých částí příslušenství, vždy 
doporučujeme obrátit se na autorizovaného 
smluvního partnera FORSTER.

                                                                                                              Zkontrolujte napájecí napětí požadovaných 
                                                                                                              součástek a/nebo částí příslušenství předtím, 
                                                                                                              než je připojíte k napájecímu kabelu. Pro další 
                                                                                                              informace se obraťte na smluvního partnera 
                                                                                                              FORSTER.

Sériová příprava na instalaci
příslušenství
Vozidlo je (v závislosti na konkrétním modelu) vybaveno
sériovou  přípravou  k  instalaci  některých  součástek
a/nebo částí příslušenství.

Tato zařízení mohou zahrnovat:

● Solární zařízení

● Přípojky na nosič jízdních kol

● Napájecí kabel

● TV přípojku

● Držák LCD TV

● Markýzu

● Vyhřívání odpadní nádrže

TV přípojka
TV přípojka se ve vozidle nachází v místě, kam je možné
nainstalovat televizi. V jeho blízkosti je přípojka k zapojení
TV kabelu.

Držák LCD TV
Některé modely obytných vozů jsou vybaveny portem na
LCD  TV  (volitelně)  a  přípojkou  na  anténu  (sériovou).
Přípojka LCD TV se liší podle modelu obytného vozu svým
typem a způsobem instalace.

Markýza
Na boční stranu s dveřmi obytného vozu lze 
instalovat venkovní markýzu.

Solární zařízení
Vůz je vybaven 12V dvojitým kabelem o průměru 4 mm s
koncovkami,  které  se  nachází  u  ovládací  jednotky  a
pojistkové  skříně. Kabel  je  připravený  na  možnost
zapojení solárního zařízení.

Přípojky na nosič jízdních kol
V  zadní  části  obytného  vozu  jsou  instalovány  čtyři
přípojky  na  nosič  jízdních  kol.  Nosič  jízdních  kol  je  k
dostání jako možnost rozšíření.

Napájecí kabel
Ve střeše obytného vozu je namontovaný napájecí kabel
pro případnou instalaci elektrického zařízení na střešním
okně. Kabel  spojuje  v  závislosti na jednotlivém modelu
střední  nebo  zadní  střešní  okno  s  přípojkou,  která  se
nachází  v  závislosti  na  modelu  obytného  vozu  buď  na
ovládacím  panelu,  ve  skříni  nebo  závěsné  skříni,  čímž
vzniká přístup k 230V nebo 12V napětí.

7 Údržba
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