Rady na cestu













Maximální rychlost soupravy automobilu a taženého obytného přívěsu je 120 km/h.
Rychlost jízdy přizpůsobte vlastnímu úsudku, povětrnostním podmínkám a počasí.
Při jízdě, parkování i ruční manipulaci s přívěsem pamatujte na délku, výšku a šířku soupravy,
tím předejdete případným nehodám a poškození (větve, sloupky, brány, patníky, tunely,
mosty atd).
Pozor na nerovnosti na vozovce, boční vítr, vjíždění na mosty, trajekty.
Při couvání využijte pomoci další osoby, která Vás případně navede.
Nevyužívejte nocování na čerpacích stanicích u dálnice. V případě, že je to opravdu nutné,
zvolte místo, kde už nějaký obytný přívěs parkuje a místo je dobře osvětlené.
Při jízdě do zahraniční zkontrolujte počet výstražných vest.
Za jízdy nesmí být v obytném přívěsu přítomny žádné osoby!
Před každou jízdou zkontrolujte:
o světla na vozidle i přívěsu,
o zkontrolujte, případně dofoukněte pneumatiky osobního vozu na hodnotu
požadovanou pro tažení obytného přívěsu,
o vytažení podpěrných nožiček obytného přívěsu,
o vytažení pomocného kolečka obytného přívěsu a zajištění do náležité polohy,
o připojení přívěsu k vozidlu,
o odjištění ruční brzdy na oji,
o vypnout plyn,
o vytáhnout rolety a síťky v oknech, zavřít okna,
o Zamknout vstupní dveře do přívěsu,
o zajištění markýzy,
o uzavření všech úložných skříněk, snížení jídelního stolu dolů,
o zabezpečení všech volně ložených předmětů v přívěsu proti pohybu (nádobí, věci
v otevřených policích, na kuchyňské lince, v koupelnovém koutě, dvířka a dveře).
Po zaparkování:
o vyrovnejte přívěs stabilizačním kolečkem do roviny, případně použijte klíny,
o vysuňte stabilizační nožičky obytného přívěsu - bez této stabilizace není povolen
vstup do obytného přívěsu → hrozí jeho poškození,
o markýzu včetně bočnic je nutné stavit ve dvojici a řádně ukotvit,
o při každém opuštění přívěsu se prosím ujistěte, že jsou vypnuty všechny spotřebiče,
plynové hořáky, vodovodní kohoutky, zavřená okna a zamknuty vstupní dveře,
o při zapnutých plynových hořácích nepřiklopujte skleněný kryt varné desky, hrozí
poškození krytu.

