Desatero pro řidiče obytných vozů

1. Řídíte poměrně velké auto o délce 6.2550mm, šířky 2.255mm,

výšky 3.000mm a váhy cca 3000kg. Při jízdě

mějte na paměti šířku a výšku obytného auta. Soustřeďte se zejména na okraje vozovky a možné překážky ve výšce
kolem 3 metrů nad zemí. Pozor na kmeny, větve stromů, konstrukce mostů a hlavně na světlost mostů.
2. Rychlost jízdy udržujte o 20-30km/h nižší než by tomu bylo u osobního automobilu. Zvýšenou pozornost mějte
hlavně v zatáčkách, na kruhových objezdech, na silnicích nižších tříd, na přístupových cestách do kempů atd.
Dodržujte odstup od auta před sebou. Trasu si předem naplánujte (např.aplikace Park4Night), aby nedocházelo
ke zbytečným stresovým situacím při Vaší cestě. Myslete na to, že v centrech měst se mohou nacházet nízké
podjezdy pod mosty, balkony ve výšce nižší než 3 m, nízko tažené kabely, šňůry apod.
3. Na dálnici doporučujeme cestovní rychlost v rozmezí 90km/h. Pozor při výjezdu do volné krajiny, při předjíždění
kamiónů a autobusů na boční vítr. Při jízdě mějte všechna okna nástavby zavřená.
4. Obytný automobil má 5 rychlostních stupňů. Prosíme, využijte je tak, jak se má. Např. 4 rychlostní stupeň se dá zařadit
již při rychlosti 50 km/h. Pátý převodový stupeň využijte pro ekonomickou jízdu na dálnicích a na silnicích I. třídy.
Motor automobilu nepřetáčejte.
5. Prosíme Vás o šetrné přejíždění příčných pruhů nebo vyhýbaní se terénním nerovnostem na vozovce a
přístupových cestách.
6. Při parkování požádejte posádku, aby Vám ukazovala směr tak, abyste obytné auto nepoškodili. To samé
doporučujeme i při vjezdu do kempů, kde jsou většinou vzrostlé stromy, různé zábrany apod.
7. Prosíme posádku o šetrné zacházení s nábytkem a výbavou. Pokud Vám něco nejde otevřít, zapnout, raději se
poraďte. Prosíme Vás, nepoužívejte sílu. Vše je vyrobeno pro jednoduché ovládání, které může být odlišné, než to na
které jste zvyklí. Zacházejte se vším, tak, jako by to byl Váš majetek. Chovejte se prosím k vozu, jako by byl Váš vlastní.
8. V nástavbě se pohybujte pouze bez obuvi. Nebude docházet ke vnášení špíny do interiéru a k poškození podlahy.
Myslete na to, že je to po dobu Vaší dovolené Váš byt. Ve vozidle a nástavbě je kouření zakázáno.
9. Při opuštění vozidla nezapomeňte zavřít všechna okna vč. střešních a zamknout veškeré dveře i v přední kabině,
vypněte hlavní vypínač proudu, zasuňte markýzu a uklid'te kempingový nábytek. Vyhnete se tak případným
škodám.
10. Při parkování na delší dobu než 12h. Vždy vypínat motorovou baterii přímo u baterie. Předejdete
případnému vybití a nenastartování vozidla.
11. Před jízdou zkontrolujte přepnutí lednice na 12V, vypnutí všech vodovodních baterií a uzavření
toalety, uschovejte všechny předměty do skříněk a schránek, zkontrolujte uzavření všech oken
(zvláště střešní), za jízdy nesmějí být otevřena ani na ventilaci! Zkontrolujte zasunutí schůdku! Vypnout
plynovou bombu uzávěrem na bombě.
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