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1. Wprowadzenie

Powitanie                              
 

Drogi Użytkowniku karawanu, 

Gratulujemy Pani/Panu zakupu Państwa nowego karawanu HOBBY. Zaufanie, którym nas obdarzacie, jest dla 
nas zachętą i zobowiązaniem do tego, by każdego roku, dzięki nowym ideom, technicznym innowacjom i tro-
skliwie dobranym detalom, czynić nasze karawany jeszcze lepszymi. Wraz z naszymi w pełni wyposażonymi i 
dojrzałymi modelami chcemy dać Państwu perfekcyjne obramowanie na najpiękniejsze dni w roku. 

Prosimy o uważne przeczytanie tego podręcznika użytkowania, również, jeśli już przez dłuższy czas jeździliście 
Państwo karawanem. Uniknięcie Państwo w ten sposób niewłaściwego użytkowania oraz uszkodzeń pojazdu 
czy jego wyposażenia. Właściwe posługiwanie się wszystkimi technicznymi detalami, zwiększy radość z jazdy i 
posłuży zachowaniu wartości Państwa karawanu. 

W przypadku, kiedy podręcznik użytkowania nie jest w stanie Państwu pomóc, możecie liczyć Państwo na 
licznie rozpowszechnioną sieć sprzedawców o zasięgu europejskim. Korzystacie Państwo w ten sposób także 
z doświadczenia i wiedzy fachowej Państwa stałego przedstawiciela handlowego, z którym możecie Państwo 
przeprowadzić szczegółową rozmowę od pierwszej jazdy Państwa karawanem Hobby. 

Życzymy Państwu, jak także Państwa osobom towarzyszącym, wielu wygodnych podróży oraz zawsze i 
wszędzie – udanej jazdy z Państwa nowym karawanem Hobby. 

Z poważaniem

HOBBY – Fabryka Samochodów Kempingowych 
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1. Wprowadzenie

Nasze karawany są stale udoskonalane. Prosimy o wybaczenie 
nam tego, że zastrzegamy sobie zmiany w wyposażeniu, formie i 
technice. 

W niniejszej instrukcji użytkowania zostały opisane warianty 
wyposażenia, które częściowo nie należą do zakresu dostawy se-
ryjnej. 

Z tego powodu w stosunku do HOBBY nie mogą być wysuwane 
żadne roszczenia, dotyczące zawartości instrukcji użytkowania. Pro-
simy o wyrozumiałość dla faktu, że nie zostały w niej uwzględnione 
wszystkie indywidualne warianty. W przypadku specjalnych pytań 
odnośnie wyposażenia i techniki, macie Państwo do swojej dyspo-
zycji Państwa przedstawiciela handlowego. 

Państwa karawan HOBBY został zbudowany według stanu tech-
niki i uznanych reguł techniki bezpieczeństwa. Pomimo wszy-
stkich środków ostrożności, może dojść do zranienia osób czy 
też do uszkodzenia karawanu, jeśli nie będą przestrzegane wska-
zówki, dotyczące bezpieczeństwa, zawarte w niniejszej instrukcji 
użytkowania i ostrzeżenia w formie nalepek w karawanie.  

1.1  Informacje ogólne  

Przed rozpoczęciem pierwszej jazdy 

Nie korzystajcie Państwo z niniejszego podręcznika użytkowania 
jedynie jako z kompendium wiedzy, lecz zapoznajcie się Państwo z 
nim gruntownie. 

Wypełnijcie Państwo karty gwarancyjne urządzeń wbudowanych i 
elementów wyposażenia, znajdujące się w odrębnych instrukcjach i 
prześlijcie karty gwarancyjne do producentów tych urządzeń. 

HOBBY nie zapewnia Państwu dodatkowej 5-letniej 
gwarancji na szczelność karawanu na podstawie 
warunków gwarancji. Przy zakupie pojazdu otrzyma-
cie Państwo od swojego przedstawiciela handlowego 
broszurę „5 lat gwarancji na szczelność”. 

1

Coroczne kontrole szczelności są płatne. W przypadku 
niewykonania sprawdzianu szczelności, prawo do gwa-
rancji z tytułu gwarancji szczelności przepada na 5 lat.

Ostrzegamy stanowczo, że nie ponosimy 
odpowiedzialności za uszkodzenia czy awarie, które 
wynikają z nieprzestrzegania instrukcji użytkowania. 
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Oznaczenie detali przy pomocy numerów 
pozycyjnych

2

1.2 Oznaczenia i instrukcja obsługi 

1

Wskazówki 

Ostrzeżenia

Wskazówki dla środowiska 

Podręcznik objaśni Państwu karawan w następujący sposób: 

Teksty i ilustracje 

Teksty, które odnoszą się do ilustracji, znajdują się bezpośrednio po 
prawej stronie obok ilustracji. 
Detale w ilustracjach (tu: drzwi wejściowe) są oznaczone numerami 
pozycyjnymi j

Zestawienia

- Zestawienia formułowane są hasłowo i są oznaczane   
 poprzedzającym je myślnikiem. 

Instrukcje działania 

•  Instrukcje działania są także zestawiane hasłowo i ozpoczynają  
 się od znaku kropki.

Wskazówki zwracają uwagę na istotne detale, które 
gwarantują nienaganne funkcjonowanie karawanu i jego 
części składowych. Zwróćcie Państwo uwagę na fakt, 
że ze względu na zróżnicowanie wyposażenia, możliwe 
są odstępstwa od opisu. 

Ostrzeżenia zwracają uwagę na zagrożenia, a w przy-
padku ich nieprzestrzegania może dojść do uszkodzenia 
materiału czy nawet zranienia osób. 

Wskazówki dla środowiska pokazują Państwu sposoby, 
na jakie możecie Państwo zmniejszyć obciążenie dla 
środowiska. 
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Wyposażenie specjalne 

Zdecydowaliście się Państwo na karawan z indywidualnym 
wyposażeniem. 

Ten podręcznik użytkowania opisuje modele i wyposażenie, które 
są oferowane w ramach tego samego programu. Tak więc mogą 
być w nim zawarte warianty wyposażenia, których Państwo ewen-
tualnie nie wybraliście. 

*  Różnice i w tym całe wyposażenie specjalne są oznaczone   
 gwiazdką. 

Aktualność przy publikacji

Wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa karawanu jest gwaranto-
wany przez nieustanny rozwój. W nielicznych przypadkach mogą 
wystąpić odchylenia pomiędzy opisem i pojazdem. 

3

Jeśli wyposażenie i modele nie zostały opisane w tym 
podręczniku użytkowania, prosimy o uwzględnienie 
załączonych instrukcji użytkowania. 
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2.2 Informacje ogólne

Na pojeździe i w jego wnętrzu zostały zamieszczone 
nalepki ostrzegawcze i wskazówki. Służą one Państwa 
bezpieczeństwu i nie mogą zostać usunięte. 

• Przyczepa kempingowa może być użyta w ruchu drogowym je-
dynie z ważnym prawem jazdy w odpowiedniej klasie. 

• W przypadku urządzeń wbudowanych (lodówka, ogrzewanie, 
kuchenka, itd.) należy przestrzegać odpowiednich instrukcji 
obsługi i instrukcji zastosowania. 

• W przypadku zainstalowania w karawanie osprzętu czy specjal-
nego wyposażenia, zmianie mogą ulec wymiary, ciężar i dyna-
mika pojazdu. W przypadku dodatkowej instalacji wyposażenie 
musi być częściowo odnotowane. 

• Należy używać wyłącznie tych opon i kół, które zostały dopusz-
czone do użycia w Państwa karawanie. Dane na temat wielkości 
opon czy kół znajdziecie Państwo w dokumentach rejestracyj-
nych lub w rozdziale 14.4. Opony.  

Przyczepa kempingowa została opracowana jako nocleg na czas 
podróży do użytku prywatnego, nie gospodarczego. Używanie go 
w charakterze miejsca do długotrwałego zamieszkania nie było 
przewidziane. Ponadto w pojeździe nie może nocować większa, niż 
przewidziana, liczba osób. W komunikacji publicznej pojazd może 
być używany tylko w oparciu o przepisy Kodeksu drogowego i Prawa 
o ruchu drogowym. 

Przyczepa kempingowa nadaje się do tego, by była ciągnięta 
przez samochód osobowy, nie przez samochód ciężarowy, bus, 
czy inne, podobne pojazdy. Nie wolno stosować go do przewozu 
osób/ zwierząt i/lub towarów. Podczas jazdy w karawanie nie mogą 
przebywać żadne osoby/ zwierzęta; w ruchu drogowym karawan 
jest przeznaczony wyłącznie do przewozu osobistego wyposażenia. 
Przy tym transport niezabezpieczonych ciężarów i/lub pakunków, 
jest niedopuszczalny. 

Każde użycie przyczepy kempingowej inne, niż opisane tu zastoso-
wanie, jest zabronione i nie jest zgodne z instrukcją. 

Środki bezpieczeństwa na wypadek pożaru 
•  Dzieci nie mogą być pozostawione same w pojeździe.
• Łatwopalne materiały powinny znajdować się daleko od 

urządzeń grzewczych i kuchennych. 
• Zmiany w instalacji elektrycznej, instalacji gazowej czy w 

urządzeniach wbudowanych, powinny być przeprowadzane 
przez autoryzowany warsztat specjalistyczny. 

• Na głównych drzwiach wejściowych jest przewidziana gaśnica.
• Należy zapoznać się ze wskazówkami, zamieszczonymi na gaśnicy. 

2.3  Ochrona przeciwpożarowa 

2.1 Użytkowanie zgodnie z instrukcją 
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Czujnik przeciwpożarowy

•  W pobliżu kuchenki elektrycznej powinien znajdować się koc 
przeciwogniowy.

• Wszystkie drogi ewakuacyjne powinny być wolne. 
• Należy zapoznać się ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa, 

na które natraficie Państwo w terenie. 

 Zachowanie w przypadku pożaru 
• Należy niezwłocznie ewakuować pasażerów pojazdu. 
• Zamknąć główny zawór na butli gazowej i zawory gazowe   
 urządzeń.
• Wyłączyć doprowadzanie prądu.
• Wszcząć alarm i zawiadomić straż pożarną. 
• Pożar można gasić samodzielnie tylko w takim przypadku,   
 kiedy jest to możliwe bez ryzyka. 

Przyczepa kempingowa jest opcjonalnie wyposażona w umieszczony 
na suficie czujnik przeciwpożarowy na baterie.  W przypadku rozpr-
zestrzeniania się dymu, w pojeździe rozlega się głośny alarm, który 
ostrzega pasażerów przed możliwym pożarem. 

Własne zaopatrzenie w prąd, dzięki wbudowanym bateriom 9 V, 
gwarantuje to, że czujnik przeciwpożarowy funkcjonuje niezależnie 
od elektryki pojazdu i działa także przy wyłączonym zasilaniu prądem. 
 
• Aby aktywować czujnik przeciwpożarowy, należy zdjąć folię   
 zabezpieczającą z kompletu baterii i zamontować ją. 
• Przetestujcie Państwo czujnik przeciwpożarowy przy pomocy  
 włącznika testowego. 

Czujniki przeciwpożarowe*

Zwróćcie Państwo uwagę na instrukcję użytkowania 
producenta urządzenia. 
Więcej informacji na temat obchodzenia się z bateriami 
i sposobu ich wymiany znajdziecie Państwo w rozdziale 
12 Konserwacja i pielęgnacja. 

Czujnik przeciwpożarowy nie zapobiega pożarom i ich 
nie gasi. Gwarantuje on jedynie, w przypadku używania 
go zgodnie z instrukcją, pozyskanie decydujących 
sekund na ratunek własnej osoby czy zaalarmowanie 
służb pomocniczych. 
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Minimalny odstęp trójkąta ostrzegawczego 
od przyczepy kempingowej

Trójkąt ostrzegawczy 
Także trójkąt ostrzegawczy powinien być w każdej chwili łatwo dostępny 
i posiadać stałe miejsce w wozie/ karawanie – najlepiej wraz z podręczną 
apteczką. 

W nagłym przypadku 
• Trójkąt ostrzegawczy powinien być ustawiony w odległości co  

najmniej 100 m od miejsca zagrożenia.

Kamizelka odblaskowa  
Posiadanie ze sobą i noszenie kamizelki odblaskowej, według normy
EN 471, z białymi pasami odblaskowymi, w przypadku opuszczenia 
pojazdu na drogach, w terenie niezabudowanym i na pasach awa-
ryjnych, jest w różnych krajach wymagane w różny sposób.

Kierujący musi zakładać tę odzież ostrzegawczą, kiedy pojazd 
- jest unieruchomiony z powodu wypadku lub awarii na terenie niez-

abudowanym na drodze krajowej, na słabo widocznym miejscu na 
drodze, przy spowodowanej złymi warunkami atmosferycznymi 
słabej widoczności, o zmierzchu lub w ciemności lub

-  utknie z powodu wypadku lub awarii na pasie awaryjnym auto-
strady i musi zostać zabezpieczony poprzez ustawienie trójkąta 
ostrzegawczego.

100 m

2.4 Wyposażenie w nagłych wypadkach  
Abyście mogli być Państwo przygotowani na nagły wypadek, 
powinniście mieć Państwo zawsze przy sobie trzy następujące 
środki ratunkowe i zapoznać się z ich zastosowaniem (nienależące 
do zawartości wyposażenia).

Podręczna apteczka 
Podręczna apteczka powinna być zawsze pod ręką i powinna 
znajdować się na stałym miejscu w Państwa wozie/ karawanie. 
Każde, wyjęte z podręcznej apteczki elementy, powinny zostać 
niezwłocznie uzupełnione. Data ważności powinna być regularnie 
kontrolowana. 

Prosimy o zwrócenie uwagi na narodowe przepi-
sy, obowiązujące w każdym z krajów docelowych, 
dotyczące posiadania i noszenia wyposażenia w 
nagłych przypadkach. 
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2.5 Przed jazdą 

2.5.1 Na co zwrócić uwagę przed pierwszą jazdą 

Dopuszczenie do jazdy 
Każdy pojazd, który jeździ po drogach publicznych, wymaga do-
puszczenia do jazdy. Również Państwa karawan. Wniosek o do-
puszczenie do jazdy składacie Państwo w miejscowym Wydziale 
Komunikacyjnym. 

W Wydziale Komunikacyjnym powinniście Państwo przedłożyć 
następujące dokumenty: 

-  Zaświadczenie o dopuszczeniu do jazdy część II oraz/ lub 
 Certificate of Conformity (CoC)
-  Elektroniczne potwierdzenie ubezpieczenia/ numer elektronicz-

nego ubezpieczenia 
-  Dowód osobisty lub zaświadczenie o zameldowaniu 
-  Opcjonalnie pełnomocnictwo dopuszczenia do jazdy 
-  Opcjonalnie polecenie pobrania podatku

Nie zapomnijcie Państwo ewentualnie o wniosku o przyznanie plakietki 
„Tempo-100”. 

Przegląd główny 
Na podstawie § 20 Prawa o ruchu drogowym Państwa karawan po-
winien co dwa lata przejść przegląd główny. Przegląd główny może 
być przeprowadzony przez TÜV, DEKRA czy urzędowego biegłego. 

Zmiany w karawanie, które mieszczą się w zakresie 
obowiązywania Prawa o ruchu drogowym, wymagają 
zezwolenia!

W przypadku wszelkich pytań czy problemów, macie 
Państwo zawsze do swojej dyspozycji własnego auto-
ryzowanego dealera Hobby!

Przy każdym przeglądzie głównym powinniście Państwo przedłożyć 
następujące dokumenty: 
-  Zaświadczenie od dopuszczeniu do jazdy część I 
- Ważne zaświadczenie o przeglądzie sprawdzającym instalacji 

elektrycznej. Pierwsze zaświadczenie otrzymacie Państwo od 
swojego sprzedawcy. 
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Plakietka „Tempo-100”

Zdolność do „Tempo-100”
1. Państwa karawan Hobby jest technicznie zaprojektowany do 

osiągania maksymalnej prędkości 100 km/h. Ta prędkość nie 
może być w żadnym przypadku przekraczana!

2. Zwróćcie Państwo uwagę na dopuszczalne maksymalne 
prędkości dla kombinacji w każdym z Państwa krajów 
docelowych!

3. W Niemczech, od 22 października 2005, zmianie uległ Kodeks 
drogowy (niem. StVO). 

 Państwa karawan jest już fabrycznie przygotowany na tempo 
100, co zostało odpowiednio odnotowane w dokumentach 
rejestracyjnych karawanu. Plakietka „Tempo-100” jest wydawana 
na wniosek w Wydziale Komunikacji przy pierwszej rejestracji i jest 
naklejana w tylnej części karawanu. 

4. Zwróćcie Państwo koniecznie uwagę na następujące punkty, 
ponieważ ponosicie Państwo odpowiedzialność za ich 
przestrzeganie. W przypadku ich nieprzestrzegania, maksymalna 
dopuszczalna prędkość wynosi 80 km/h!

 a)  Pojazd ciągnący powinien być wyposażony w ABS /EBV i nie  
  może przekraczać 3,5 ton masy całkowitej. 

 b)  Karawan powinien być wyposażony w elektroniczne    
  amortyzatory drgań (amortyzatory), co w przypadku Państwa  
  karawanu Hobby ma jak najbardziej miejsce. 

 c)  Opony karawanu nie powinny mieć więcej, niż 6 lat i powinny  
  być oznaczone przynajmniej kategorią prędkości 

   L (=120 km/h).
 d) Karawan powinien być wyposażony w urządzenie stabilizujące  

  zgodnie z normą ISO 11555-1. 
 

 
Masa całkowita karawanu nie może przekraczać ciężaru 
własnego pustego pojazdu osobowego. 

5. Swobodna wymiana pojazdu ciągnącego i karawanu. 
 Różne karawany mogą być kombinowane z różnymi pojazdami 

ciągnącymi. Ponosicie Państwo odpowiedzialność za to, by 
wymienione powyżej przepisy odnośnie tempa 100 km/h były 
przestrzegane. 

6. Właściwe obciążenie pionowe – większe bezpieczeństwo 
 (Por. rozdział 3.3.2. Obciążenie pionowe) 

• Przy pierwszej jeździe śruby w kołach powinny 
zostać dokręcone po przejechaniu 50 km.
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Przed jazdą przygotować pojazd!

2.5.2 Przed każdą jazdą Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
•  Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić funkcjonowanie 

sygnałów, instalacji oświetleniowej i hamulców. 
• Po dłuższym czasie postoju (ok. 10 miesięcy) układ hamulcowy 

i instalacja gazowa powinny zostać sprawdzone w autoryzowa-
nym warsztacie specjalistycznym. 

• Ustawić lusterka zewnętrzne pojazdu.
• W okresie zimowym, przed rozpoczęciem jazdy, należy z dachu 

usunąć śnieg i lód. 
• Przed jazdą należy regularnie sprawdzać ciśnienie w oponach. 

Nieodpowiednie ciśnienie w oponach może prowadzić do nad-
miernego zużycia, uszkodzeń opon czy pęknięcia opony.

 (Por. także rozdział  14.5. Wysokość ciśnienia w oponach pod-
czas pompowania)

Jako kierowca pojazdu, ponosicie Państwo odpowiedzialność za stan 
Państwa kombinacji karawanowej. 
Z tego względu powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące 
punkty: 

Na zewnątrz: 
Obejdźcie Państwo swoją kombinację dookoła i przygotujcie ją do 
jazdy w następujący sposób: 

Przygotowanie pojazdu
• Karawan powinien być właściwie doczepiony (por. rozdział 3.4. 

Mechanizm sprzęgania zabezpieczającego WS 3000).
• Zwolnić hamulec ręczny karawanu i zawinąć linkę zabezpiecza-
 jącą wokół szyjki głowicy, przy zamontowanym na stałe haku 

holowniczym. W przypadku dającego się wymontować haku 
holowniczego, linka zabezpieczająca powinna być zaczepiona 
na przeznaczonym do tego kółku zaczepu ciągnącego. 

• Wetknąć 13-pinową wtyczkę do gniazda pojazdu ciągnącego. 
• Regulowane podpórki i koło dziobowe podkręcić do góry i 

zabezpieczyć.
• Zakręcić butle z gazem (ogrzewanie podczas jazdy jest zabroni-

one) i zabezpieczyć je. 
• Opróżnić zbiornik ścieków.
• Zamknąć schowek na butle gazowe. 
• Zamknąć wszystkie okna. 
• Zamknąć wszystkie klapy serwisowe. 
• Zamknąć klapę dachową i zaryglować ją. 
• Wyłączyć oświetlenie przedsionka namiotu.
• Zamknąć drzwi wejściowe i zaryglować je. 
• Opcjonalnie odłączyć wejście kabla sieciowego 230 V w 

gnieździe zewnętrznym 
• Opcjonalnie wciągnąć antenę telewizyjną - na ile jest to 

możliwe, albo złożyć antenę satelitarną. 
• Opcjonalnie zabezpieczyć rowery, zamocować je w celu 

uniknięcia przesunięcia się i zabezpieczyć w taki sposób, by 
istniejące urządzenia oświetleniowe nie zostały zasłonięte. 

• Opcjonalnie zabezpieczyć mocowanie koła zapasowego. 
• Opcjonalnie zwinąć markizę, a pokrętło bezpiecznie umieścić w 

karawanie. 

Rozpocznijcie Państwo jazdę tylko wtedy, kiedy 
Państwa karawan spełnia wszystkie wymogi zdolności 
do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. 
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Wewnątrz
Również wewnątrz karawanu musicie Państwo poczynić pewne 
przygotowania. 

Przygotowanie wnętrza
• Luźne przedmioty uporządkować i umieścić w schowkach. 
• Ciężkie i /lub obszerne przedmioty (np. Radio, przedsionek 

namiotu, skrzynki z napojami) przed podróżą bezpiecznie 
zmagazynować i zabezpieczyć przed ich przesuwaniem się. 
(Por. także rozdział „Załadunek”)

• Opcjonalnie przełączyć działanie lodówki na zasilanie 12 V. 
• Wyłączyć oświetlenie wewnętrzne.
• Zabezpieczyć wszelkie płyny, także te, znajdujące się w lodów-

ce, przed wylaniem.
• Zamknąć zawory szybko zamykające w poszczególnych 

urządzeniach gazowych. 
• Zamknąć na stałe drzwi (także drzwi lodówki), szuflady i klapy.
• Zamknąć zamek centralny szuflad kuchennych.
• Zablokować drzwi przesuwane.
• Zabezpieczyć mocowanie telewizora.
• Opcjonalnie wymontować telewizor i bezpiecznie go umieścić.
• Drzwi kabiny prysznica (Modele WLU/WFU) zabezpieczyć 

wciskaną zatyczką

Przebywanie w karawanie podczas jazdy jest prawnie 
zabronione! 
Butle gazowe transportować tylko dobrze zamonto-
wane w odpowiednich schowkach. 
Dbać o wystarczające wietrzenie. Nigdy nie zakrywać 
wbudowanych elementów stałej wentylacji (okien 
dachowych ze stałym wywietrznikiem i wywietrzników 
dachowych w formie grzybka). Urządzenia stałej wen-
tylacji powinny być oczyszczone ze śniegu i liści. 
Niebezpieczeństwo uduszenia.

2.6 Podczas jazdy Jazda
Przeprowadźcie Państwo przed pierwszą dużą podróżą jazdę próbną,
albo trening bezpieczeństwa w celu zapoznania się z konstrukcją 
w trakcie jazdy.  

Do jazdy należy
• Aby zagwarantować idealne funkcjonowanie konstrukcji w trak-

cie jazdy i w trakcie hamowania, jest niezwykle ważne, by hak 
holowniczy przyczepy i samochodu ciągnącego, znajdowały się 
na tej samej wysokości. 

• Nie ignorujcie Państwo długości i szerokości konstrukcji. 
• Uwaga przy wjazdach na podwórza i w bramach.
• Przy wietrze bocznym, gołoledzi i mokrej nawierzchni, w kon-

strukcji mogą powstawać ruchy wahadłowe.
• Prędkości dostosować do warunków na drogach i warunków 

ruchu drogowego. 
• W przypadku ruchów wahadłowych ostrożnie, lecz mocno 

zahamować, w celu ustabilizowania konstrukcji.
• W przypadku ruchów wahadłowych nigdy nie przyspieszać.
• Jazda z góry z zasady nie może być szybsza, niż wjazd pod górę. 
• Przy wyprzedzaniu, także w przypadku, kiedy jest się samemu 

wyprzedzanym przez samochody ciężarowe czy busy, może 
dochodzić do silnych podmuchów powietrza. Z tego powodu 
może dojść do zarzucenia konstrukcji pojazdu oraz wpadnięcia 
w ruch kołyszący. 
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Jazda na zakrętach 
Państwa kombinacja jest dużo dłuższa i szersza, niż samochód
osobowy.

Przy jeździe na zakrętach należy
•  Nie wchodzić zbyt ostro i zbyt szybko w zakręty!
• Przy skręcaniu zawsze nieco szerzej wchodzić w łuk zakrętu.
• Zwróćcie Państwo uwagę, że karawan zarzuca na rufie. 

W fazie najeżdżania systemu hamulcowego, ze uwagi 
na rodzaj konstrukcji, może dojść do zwiększonego 
zużycia powłoki. Po pokonaniu 500 km fabryczne 
ustawienie hamulców powinno zostać sprawdzone w 
autoryzowanym warsztacie specjalistycznym i ewentu-
alnie wyregulowane (pierwsza inspekcja). 
Także w przypadku modeli Premium, które są wyposa-
żone w automatyczną regulację hamulców, należy 
przeprowadzić pierwszą inspekcję po przejechaniu 500 km. 

Hamulce
Kombinacja przyczepy inaczej zachowuje się w przypadku ha-
mowania, niż samochód osobowy. Z tego powodu jest rozsądnie, 
szczególnie dla niedoświadczonych kierowców, przeprowadzenie 
kilku ostrożnych prób hamowania w odpowiednim terenie. Droga 
hamowania przyczepy jest dłuższa, niż droga hamowania pojedyn-
czego samochodu. Ma na nią pozy tym wpływ także stan załadunku 
karawanu.

Przy hamowaniu należy
•  Mieć na uwadze dłuższą drogę hamowania, szczególnie przy 

mokrej nawierzchni.
• Przy zjeździe ze wzniesienia nie wybierać większego biegu, niż 

przy wjeździe pod górę.
• Przy trwających długo jazdach serpentynowych może, dzięki 

nieustannemu najeżdżaniu karawanu, dojść do silnego na-
grzania hamulców w kołach i dlatego, w razie potrzeby, należy 
wkalkulować odpowiednią ilość czasu na ich wystudzenie. 

W przypadku wystąpienia zakłóceń czy nieprawidłowego 
funkcjonowania karawanu, skontaktujcie się Państwo 
z pomocą drogową i przeprowadźcie Państwo prace 
konserwacyjne i naprawcze tylko w autoryzowanym 
warsztacie specjalistycznym. 

Cofanie
Państwa karawan Hobby posiada system hamulcowy z automatyczną 
funkcją cofania. Umożliwia ona cofanie bez użycia hamulca, ponieważ 
układ hamulca najazdowego nie rozróżnia pomiędzy najazdem i cofa-
niem karawanu.  Przy cofaniu karawanu należy najpierw pokonać ostatni 
moment działania hamulca, by móc aktywować automatyczną funkcję 
cofania. Przyczepa może następnie bez trudności być cofana. Przy 
następnym ruchu do przodu karawanu zostaje ponownie przywrócona 
zwyczajna gotowość do hamowania. 

Przy cofaniu hamulec karawanu nie jest aktywny. 
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Uchwyt do naprowadzania 

Przy cofaniu obowiązuje
• Karawan obraca się w kierunku odwrotnym, niż ten, w który 

skręcacie Państwo pojazd ciągnący.
• Przy cofaniu skorzystać z pomocy osoby naprowadzającej. 

Zajmowanie miejsca / parkowanie  
Państwa kombinacja jest dużo większa, niż samochód osobowy.

Przy zajmowaniu miejsca obowiązuje 
• Także przy odpowiednio ustawionych lusterkach zewnętrznych 

pozostaje dość spore martwe pole widzenia.
• Przy ustawianiu na słabo widocznych miejscach skorzystać z 

pomocy osoby naprowadzającej. 
.

Przy manualnym zajmowaniu miejsca karawanem 
używać wyłącznie uchwytów do przesuwania pojazdu, 
umieszczonych na dziobie i rufie; nie naciskać na pla-
stikowe elementy czy ściany. 

Wybór miejsca postoju 

Przy wyborze miejsca postoju obowiązuje
• Wybrać możliwie poziome miejsce postoju.
• Sprawdzić poziome ustawienie przy wejściu (ważne dla funkc-

jonowania lodówki).
• Wyrównać nachylenie w ustawieniu podłużnym przy pomocy 

koła prowadzącego dziobowego. 
• Wyrównać nachylenie w ustawieniu poprzecznym poprzez 

podłożenie odpowiednich podpórek albo blokady kół.

2.7 Po zakończeniu jazdy 

Różnic w wysokościach nie należy wyrównywać przy 
pomocy regulowanych podpórek. 

Zabezpieczenie pojazdu 
W celu zabezpieczenia pojazdu należy
•  Zaciągnąć hamulec ręczny. 
• Regulowane podpory wysunąć tylko do tego momentu, żeby oś 

również uczestniczyła w podtrzymywaniu (pokrętło znajduje się 
w schowku na butlę).

• Przy miękkim podłożu podłożyć podkładki pod regulowane 
podpory 

• Zabezpieczyć koła przy pomocy blokady kół. Blokady kół 
znajdują się w schowku na butlę gazową. 

Hamulec sprężynowy na hamulcu ręcznym dba o to, 
by nie nastąpiło samodzielne zwolnienie hamulca, 
także wtedy, kiedy następuje zmiana kierunku jazdy 
pojazdu z jazdy do przodu na cofanie.  W przypad-
ku aktywowanej automatyki cofania, drążek hamulca 
ręcznego musi być przesunięty powyżej najwyższej 
pozycji, aż do ustawienia końcowego.
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Przełączanie urządzeń

Przy przełączaniu urządzeń należy
• Otworzyć zawór główny odcinający na butli gazowej oraz zawo-

ry doprowadzające na wybranych urządzeniach. 
• Przełączyć lodówkę z zasilania 12 V na gaz albo 230 V. 

Przy zainstalowanym na zgodnie z normą gniazdu 
przyczepy (DIN ISO 11446) na pojeździe ciągnącym, 
bateria w pojeździe ciągnącym, przy wyłączonym 
zapłonie, nie ulega rozładowaniu w przypadku, kiedy 
zapomni się o przełączeniu lodówki z zasilania 12 V. 

Urządzenie doprowadzające wodę 
Stojąca woda w zbiorniku świeżej wody, albo w rurach doprowadza-
jących wodę, staje się w krótkim czasie niezdatna do spożycia.  

Dlatego przed każdym użyciem należy sprawdzić czystość 
wodociągu i zbiorników wody pitnej. Dezynfekujcie Państwo i 
płuczcie regularnie swoje urządzenia doprowadzające wodę pitną – 
koniecznie przed każdą podróżą. 

Przed napełnieniem zbiornika wody koniecznie 
usunąć całkowicie pozostałości wody. 
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Szyld fabryczny

3.1 Informacje ogólne

Składający się z 17 liczb numer identyfikacyjny pojazdu znajduje się 
na widełkach pojazdu ciągnącego, z przodu, po prawej stronie. 

Podobnie - VIN jest wybity na tablicy fabrycznej pojazdu. 

Prosimy o przygotowanie numeru VIN na wypadek każdego zapytania czy 
na wypadek każdej wizyty u Państwa partnera będącego stroną umowy. 

Szyld fabryczny 

Numer zezwolenia

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN).
Dopuszczalna masa całkowita. 
Maksymalny ciężar nacisku
Dopuszczalne obciążenie osi 1. 
Dopuszczalne obciążenie osi 2.

3.2 Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

Części ram i osie są częściami składowymi podwozia. Nie mogą być 
wprowadzane tu żadne zmiany techniczne, ponieważ wtedy wygasa 
dopuszczenie pojazdu do ruchu. 

Ze względu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym podwozie ka-
rawanu powinno być dokładnie konserwowane, tak jak sam pojazd 
ciągnący. Przeprowadzajcie Państwo przegląd techniczny u swego 
sprzedawcy Hobby, z którym podpisaliście umowę. Przy wyborze 
części zamiennych, korzystajcie tylko i wyłącznie z przewidzianych 
przez producenta części oryginalnych.

Zmiany techniczne są możliwe jedynie za zgodą 
producenta

Karawany z zasady nie nadają do tego, by były ciągnięte 
przez samochody ciężarowe, małe ciężarówki czy busy. 
Przy długotrwałym użytkowaniu tego rodzaju, należy 
spodziewać się wystąpienia szkód. 

Landhaus
De Luxe (Edition),
Excellent, Prestige, 
ONTOUR

Nie usuwać szyldu fabrycznego i nie wprowadzać zmian.

Premium, De Luxe, Excellent, 
Prestige, ONTOUR:
Szyld fabryczny znajduje się w schowku na butle ga-
zowe powyżej mocowania butli z gazem. 
Landhaus:
Szyld fabryczny znajduje się w przedniej, dolnej części, 
na prawej ścianie bocznej. 

Szyld fabryczny w 
schowku na butlą 
gazową  Premium

Szyld fabryczny na 
ścianie bocznej typu 
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3.3 Załadunek

Przy załadunku należy
• Rozmieścić ładunek równomiernie pomiędzy prawą i lewą 

stroną karawanu. Ciężkie, albo zawadzające przedmioty, powin-
ny być umieszczone w dolnych skrzyniach ładunkowych i w 
okolicy osi. 

• W karawanach z osią tandemową, środek ciężkości powinien 
być rozmieszczony na obie osie. 

• Karawan przy załadunku nie może być w żadnym przypadku 
przeciążony na rufie (niebezpieczeństwo wpadnięcia w ruch 
wahadłowy).

• We wnętrzu rozmieścić bagaż w szafkach i szufladach 
ładunkowych. 

• Ciężkie przedmioty rozmieścić w taki sposób, by były zabezpie-
czone przed przesunięciem.

• Lekkie przedmioty (ubrania) umieścić w szafkach wiszących. 
• Polecane rozmieszczenie doładowania nie zawsze jest możliwe 

do konsekwentnego przeprowadzenia, ponieważ możliwości 
pakowania w całym karawanie są podzielone. Ciężkie przedmi-
oty ewentualnie umieścić w samochodzie ciągnącym. 

• Zabezpieczyć drzwi i klapy. 
• Po załadowaniu sprawdzić dopuszczalną techniczną masę 

całkowitą i obciążenie osi. 

3.3.1 Informacje ogólne 

Zapisane w dokumentach pojazdu maksymalne 
obciążenie osi, jak także technicznie dopuszczalna 
masa całkowita, nie mogą zostać przekroczone.  

Przeładowanie może prowadzić do wypadnięcia lub 
nawet pęknięcia opony!
Z tego względu istnieje zagrożenie, że pojazd straci
kontrolę. W ten sposób stwarzacie Państwo 
zagrożenie dla siebie, jak także innych uczestników 
ruchu drogowego. 

W bagażniku (Premium) nie lokować więcej, niż 30 kg 
załadunku. 

Jeśli nie jesteście Państwo pewni, czy nie przeciążyliście 
Państwo pojazdu, powinniście zważyć go na publicznej 
wadze. 
Im niżej leży punkt ciężkości karawanu, tym lepiej za-
chowuje się on na zakrętach i podczas jazdy. 

3
2
1

Obszary załadunku w karawanie
- lekkie przedmioty j, jak ręczniki i lekka pościel.
-  średnio ciężkie przedmioty k, jak ubrania, bielizna i produkty  
 spożywcze. 
-  ciężkie przedmioty l, jak na przykład przedsionek namiotu,  
 motor łodzi czy skrzynki z napojami. 

Przy wyposażeniu karawanu w rufowy stelaż na rowery*, uzyskana 
przez ciężar rowerów redukcja dopuszczalnego obciążenia, musi 
zostać wyrównana przez pozostały ładunek. Obszary załadunku
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Wskaźnik siły nacisku na kole dziobowym 
prowadzącym

Tylko właściwie ustawiona siła nacisku połączenia pojazdu 
ciągnącego i karawanu, gwarantuje optymalną stabilność jazdy i 
zwiększa w decydujący sposób bezpieczeństwo jazdy. 
Siła nacisku wskazuje, z jaką siłą dyszel karawanu naciska na 
łącznik samochodu osobowego. 

W przypadku siły nacisku obowiązuje
• Ustawcie Państwo siłę nacisku właściwie! Użyjcie do tego na 

przykład standardowej wagi osobowej, która może być umiesz-
czona na drewnianej listwie (ok. 400 mm długości) prostopadle 
pod jamą łącznika. Przybliżone oszacowanie siły nacisku jest 
ewentualnie możliwe dzięki zintegrowanej z kołem dziobowym 
prowadzącym wadze do mierzenia siły nacisku. * m. Dysza 
przyczepy musi być przy tym ustawiona poziomo. 

• Sprawdźcie Państwo siłę nacisku przed podjęciem każdej jazdy!
• Narzucone siły nacisku (por. instrukcję obsługi lub tabliczka 

znamionowa), jak także dopuszczalne siły nacisku pojazdu 
ciągnącego i przyczepy, nie mogą zostać przekroczone!

4

3.3.2 Siła nacisku  

W taki sposób ustawia się właściwie siłę nacisku: 
1.  Ustalcie Państwo maksymalną siłę nacisku Państwa pojazdu 

ciągnącego (dokumenty pojazdu, tabliczka znamionowa, tablica 
siły nacisku). 

2. Maksymalna dopuszczalna siła nacisku Państwa karawanu 
Hobby wynosi 100 kg (do 2000 kg technicznie dopuszczal-
nej masy całkowitej) lub 150 kg (powyżej 2000 kg dopusz-
czalnej masy całkowitej). 

3. Ustawcie Państwo siłę nacisku na przyczepie poprzez właściwy 
załadunek na najmniejszej z obu wartości. Wykorzystajcie 
jednakże tę wartość w sposób maksymalny. 

4. Najmniejsza wartość podanych sił nacisku, należąca do pojaz-
du lub do przyczepy, nie może zostać przekroczona. 

3.3.3 Definicja masy w przyczepie kempingowej 
Do obliczenia mas (ciężarów) i wynikającego z nich załadunku ka-
rawanu, służy, na płaszczyźnie europejskiej, Rozporządzenie (EU) 
Nr. 1230/2012. Poniżej zostały objaśnione użyte pojęcia z podstaw 
do wyliczeń. 

1. Technicznie dopuszczalna masa całkowita
Podanie technicznie dopuszczalnej masy całkowitej następuje 
według wytycznych zakładu produkcji przyczep kempingowych Hob-
by. Ta masa uwzględnia specyficzne warunki działania, które opierają 
się na typie budowy i wynikającej z budowy sprawności karawanu, 
wliczając w to takie faktory, jak wytrzymałość materiałowa, udźwig 
osi i opon, itd. Z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego, 
masa ta nie może być w żadnym przypadku przekroczona. 

2. Masa w stanie gotowości do jazdy 
Masa w stanie gotowości do jazdy odpowiada ciężarowi se-
ryjnego pojazdu, wliczając całe warsztatowo wbudowane 
standardowe wyposażenie, z doliczeniem wszystkich przed-
miotów z wyposażenia i płynów, które są istotne dla bezpiecz-
nego i prawidłowego funkcjonowania pojazdu. Należą do tego 
następujące masy: 
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a) Zaopatrzenie w gaz ciekły 390 SF 360 KB -
495

470 KMF 540 - 720 WLU, WFU, 
720 KFU, 
545 KMF

770
CFf, CL

Liczba wbudowanych regulatorów gazu: (kg) 1 1 1 1 1 1
Ciężar jednej aluminiowej butli gazowej: (kg) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Ciężar jednego 11 kilogramowego wypełnienia butli gazowej: (kg) 11 11 11 11 11 11

Razem: (kg) 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

b) Płyny
25 litrowy stały zbiornik wody pitnej: (kg) 25 25 25 --- --- ---
50 litrowy stały zbiornik wody pitnej: (kg) --- --- --- 50 50 50
Zbiornik do spłukiwania toalety C 500: (kg) --- 15 --- 15 --- ---
Zbiornik do spłukiwania toalety C 402: (kg) 15 --- --- --- --- ---
Zbiornik do spłukiwania toalety C 200 S: (kg)* --- --- x --- x ---
Zbiornik do spłukiwania toalety C 263 S: (kg) * --- --- --- --- --- x
Terma (podgrzewacz wody) 5 5 5 5 5 5

Razem: (kg) 45 45 30 70 55 55

Wyposażenie podstawowe razem: (kg) 61,5 61,5 46,5 86,5 71,5 71,5

3. Wyposażenie dodatkowe / osprzęt specjalny 
Masa wyposażenia, która jest fabrycznie dodatkowo montowana w 
karawanie lub w wyposażeniu seryjnym. Osprzęt specjalistyczny jest
wymieniony w rzeczywistej masie pojazdu, kiedy: 
- nie należy do seryjnego zakresu wyposażenia, 
- został zamontowany na odpowiedzialność Hobby, 
- może być zamówiony przez klienta. 

4. Masa rzeczywista 
Suma masy w stanie gotowości do jazdy i zainstalowanego fabrycznie 
osprzętu specjalistycznego lub wyposażenia dodatkowego. 

5. Obciążenie użytkowe / ładowność
Różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną masą całkowitą i 
rzeczywistą masą pojazdu. 

6. Minimalne obciążenie użytkowe 
Obciążenie użytkowe musi odpowiadać co najmniej wartości 
formuły 10 x (n + L), przy czym obowiązuje: 
n = maksymalna liczba miejsc sypialnych 
L = długość łączna nadwozia 

Do minimalnego obciążenia użytkowego wliczane są przedmioty, które 
użytkownicy karawanu mogą wozić ze sobą i które nie są zawarte w 
masie w stanie gotowości do jazdy lub w wyposażeniu specjalnym 
(np.: ubrania, wyposażenie toalety i kuchni, produkty spożywcze, 
wyposażenie kempingowe, zabawki, zwierzęta domowe). 
Pozostały ładunek (5.) musi być zawsze równo większy, niż minimal-
ne obciążenie użytkowe (6.); należy uwzględnić to przy konfiguracji 
pojazdu
.

*Toaleta bez odrębnego zbiornika wody  
  do spłukiwania  
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Sprzęganie zabezpieczające

Otwieranie i zamykanie zaczepu 
sprzęgania zabezpieczającego

W przypadku, kiedy rezygnuje się z wymienionych w 
Punkcie 2 (masa w stanie gotowości do jazdy) przed-
miotów z wyposażenia lub płynów, obciążenie użytkowe 
/ ładowność zwiększy się o tę wartość (Punkcie 5). 

Karawan jest wyposażony w mechanizm sprzęgania zabezpie-
czającego, włączając stabilizator toru, które redukują kołysanie się 
i kiwanie przyczepy. Ten system odpowiada normie ISO 11555-1 i 
jest dopuszczony do użycia przy najwyższej prędkości 100 km/h. 
Zwróćcie Państwo uwagę na dodatkową instrukcję obsługi i wska-
zówki na temat bezpieczeństwa przygotowane przez producenta. 

3.4 Mechanizm sprzęgania zabezpieczającego

Uwaga: Dzięki sprzęganiu zabezpieczającemu prawa 
fizyki nie mogą zostać zniesione. W przypadku, kiedy 
wartości graniczne (prędkość i warunki ciężkości) 
zostaną przekroczone, za skutki braku trakcji i siłę 
odśrodkową, odpowiedzialność ponosi kierowca. Uni-
kajcie Państwo podejmowania zwiększonego ryzyka ze 
względu na dodatkową ofertę zabezpieczającą. 

1

2

3
Doczepianie 

• Zawinąć linę zabezpieczającą wokół głowicy haku holownicze-
go - w przypadku dających się wymontować haków holowni-
czych w przyczepie, ewentualnie wokół przewidzianego uchwytu. 

• Otwarty zaczep głowicowy w zespole jezdnym nakłada się na 
głowicę haku holowniczego pojazdu ciągnącego. 

 Poprzez nacisk w dół – najczęściej wystarcza siła nacisku, 
zaczep głowicowy w zespole jezdnym zamyka się (dźwignia w 
pozycji k).

• 13-pinową wtyczkę wetknąć ruchem obrotowym wzdłuż gwintu. 

Przygotowanie doczepiania /odczepiania 
• W celu doczepienia lub odczepienia otworzyć głowicę haku   
 holowniczego w zespole jezdnym (dźwignia w pozycji j)

Uważajcie Państwo szczególnie na to, by głowica 
Państwa haku holowniczego była metalicznie gładka i 
pozbawiona smaru. 

W przyłączonym karawanie nie wchodzić na obudowę 
dyszla. Maksymalne siły nacisku przyczepy kempingowej 
i / albo pojazdu ciągnącego mogłyby zostać przekroczo-
ne i kombinacja mogłaby się wygiąć. 
Przy wyższych siłach nacisku przyłączanie i odłączanie 
mogą być ułatwione przez użycie koła podpierającego. 
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Sztyft kontrolny

Aktywne urządzenie stabilizujące

Zwalnianie zaczepu głowicowego zespołu 
jezdnego

Wskaźnik zużycia powłok ścieralnych

Odłączanie 
• Rozluźnić urządzenie najazdowe, tak by miech falisty o był 

rozciągnięty. 
• Odłączyć linkę zabezpieczającą i odłączyć 13-pinową wtyczkę. 
• Dźwignię obsługi powoli przesuwać w górę do pozycji k, w 

celu wyłączenia stabilizatora 
• Przeciągnąć dźwignię do tyłu i jednocześnie podnieść go w 

górę do pozycji j, tak by zaczep otworzył się. 
• Po wykręceniu koła dziobowego prowadzącego karawan może 

zostać wreszcie odłączony od pojazdu ciągnącego. 

1

2

3

6

Aktywacja urządzenia stabilizującego  
• W tym celu dźwignia obsługi musi zostać przesunięta z pozy-

cji zamkniętej k w dół, aż do oporu, do pozycji l. Przy tym 
napina się zespół sprężynowy, który wywiera ucisk na elementy 
trące na głowicy haka. Dźwignia obsługi jest wtedy ułożona mniej 
więcej równolegle do osi dyszy

Wyłączanie urządzenia stabilizującego  
• Dźwignię obsługi powoli przesuwać w górę, pozycja k, w celu 

wyłączenia stabilizatora. 

3

4

Sprawdzanie przyłączenia  
• Zaczep głowicowy zespołu jezdnego jest zamknięty, kiedy 

dźwignia znajduje się w pozycji k lub l i widoczny jest zielo-
ny sztyft wskaźnika przyłączania m. 

Kiedy WS 3000 nie jest we właściwy sposób nałożony na 
głowię zaczepu, karawan może odłączyć się od pojazdu. 
Poprzez wykręcenie w dół koła dziobowego prowadzącego, 
zaczep głowicowy zespołu jezdnego nie może już oddzielić 
się od głowicy zaczepu.

Jazda bez aktywnego urządzenia stabilizującego jest, co 
prawda, możliwa, np. przy parkowaniu, ale nie jest godna 
polecenia. 

Przy dłuższym nieużywaniu, karawan powinien zostać 
odstawiony z zamkniętym zaczepem głowicowym 
zespołu jezdnego.

5

Kontrola urządzenia stabilizującego
Po przyłączeniu i aktywowaniu urządzenia stabilizującego 
powinien być sprawdzony stan elementów ścieralnych: 

- Jeśli wskaźnik zużycia n znajduje się w zielonym obszarze OK, 
powłoki ścieralne nadają się do jazdy.

- Jeśli wskaźnik znajduje się w żółtym obszarze przejściowym, 
elementy ścieralne muszą zostać niezwłocznie odnowione.

- Jeśli wskaźnik znajduje się w czerwonym obszarze STOP, 
funkcja stabilizacyjna nie istnieje. Zezwolenie na „Tempo-100” 
wygasa.

Karawan odłączać tylko na poziomym podłożu, nigdy w 
obszarze wzniesień czy spadków. 
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Podnoszenie i zabezpieczanie koła dzio-
bowego prowadzącego

Dźwignia hamulca blokującego

Opuszczanie
• Poluzować śrubę dociskową k. 
• Obniżyć rurę gwintowaną l na tyle, by koło dziobowe 

prowadzące miało odstęp 70 mm od podłoża. 
• Dokręcić śrubę dociskową k. 
• Obniżyć koło dziobowe prowadzące poprzez kręcenie korbą m 

w kierunku przeciwnym od wskazówek zegara, aż dotknie ono 
podłoża. 

• Odłączyć karawan od pojazdu ciągnącego i ewentualnie jeszcze 
bardziej wysunąć koło dziobowe prowadzące. 

3.5 Koło dziobowe prowadzące 

Podnoszenie i zabezpieczanie  
• Karawan przyłączyć do pojazdu ciągnącego i ustawić przy tym 

koło dziobowe prowadzące j w kierunku rufy. 
• Poluzować śrubę dociskową k. 
• Wyciągnąć rurę gwintowaną l tak wysoko, jak jest to możliwe.
• Dokręcić śrubę dociskową k. 
• Koło dziobowe prowadzące podnieść poprzez kręcenie korbą 
m w kierunku zgodnym ze wskazówką zegara tak wysoko, jak 
jest to możliwe i zabezpieczyć przeciwko przekręcaniu się.

Podczas jazdy koło dziobowe prowadzące zawsze 
całkowicie podnieść i zabezpieczyć. 

3.6 Hamulec blokujący Elementy konstrukcyjne systemu hamulcowego, szczególnie zespół 
najazdowy, zespół transmisyjny i hamulec koła - są sprawdzone 
według odpowiednich dyrektyw Wspólnoty Europejskiej i mogą być 
użyte w dopuszczonych do ruchu kombinacjach. Jeśli dokonacie 
Państwo zmiany w elementach konstrukcji systemu hamulcowego, 
wygasa dopuszczenie pojazdu do ruchu. Zmiany są możliwe jedynie 
po uzyskaniu zgody na nie ze strony producenta. 

Parkowanie i odstawianie kombinacji

Przy parkowaniu lub odstawianiu kombinacji musi być zaciągnięty 
hamulec ręczny karawanu. 

Blokowanie
• Naciągnąć dźwignię hamulca blokującego za uchwyt j w 

górę, aż do oporu. Hamulec blokujący jest dociskany przez 
sprężynę naciskową gazową do pozycji końcowej. 

Zwalnianie
• Wcisnąć z powrotem hamulec blokujący do pozycji wyjściowej. 

Przy odstawianiu karawanu na zewnątrz z ruchu wstecz-
nego, dźwignia hamulca ręcznego powinna przekroczyć 
pozycję punktu krytycznego, aż do pozycji końcowej 
w celu zagwarantowania pełnego działania hamulca 
blokującego. 

4

2

3

1

1
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Hamulec zabezpieczający 
Hamulec zabezpieczający jest połączony z hamulcem blokującym. 
W przypadku nieoczekiwanego odłączenia się karawanu od pojazdu 
ciągnącego, hamulec blokujący naciąga się dzięki sile ciągnącej 
liny zabezpieczającej k, ewentualnie jest przeciągnięty ponad 
punkt krytyczny. Hamulec blokujący jest uruchamiany i w karawanie 
uaktywnia się hamowanie awaryjne. Zapobiega to sytuacji, w której 
karawan po odłączeniu, toczy się dalej niepowstrzymanie. 2

Lina zabezpieczająca musi od początku jazdy być 
zamocowana na pojeździe ciągnącym. 

3.7 Urządzenie zespołu najazdowego i hamulce kół

1. Jeśli sztanga wozu, przy zaciągniętym hamulcu blokującym, daje 
się wsunąć głębiej, niż do połowy (ok. 45 mmm), układ hamul-
cowy powinien być niezwłocznie być ustawiony w warsztacie 
specjalistycznym. 

2. Do sprawdzenia progu oddziaływania:
 Zaciągnąć hamulec blokujący i przesunąć karawan tak daleko 

do tyłu, aż zamknie się uchwyt hamulca ręcznego. Jednocześnie 
wsunąć sprzęganie zabezpieczające w instalację zespołu najaz-
dowego. Sztanga wozu musi zostać samoczynnie wysunięta przez 
poduszkę gazową w amortyzatorze hydraulicznym do ustawienia 
zerowego. W przypadku, kiedy trwa to dłużej, niż 30 sekund, 
instalacja zespołu najazdowego powinna zostać sprawdzona w 
warsztacie specjalistycznym. 

Instalacja hamulca najazdowego składa się z urządzenia zespołu na-
jazdowego, urządzenia transmisyjnego i hamulców kołowych. Poprzez 
najazd na pojazd ciągnący jest gwarantowane samodzielne hamowanie 
karawanu, tj. instalacja hamulca najazdowego funkcjonuje niezależnie 
od systemu hamowania pojazdu ciągnącego. Uzyskana siła hamowania 
jest zasadniczo uzależniona od intensywności hamowania pojazdu 
ciągnącego i stanu załadunku karawanu. Zintegrowany z zespołem 
najazdowym amortyzator ze zdefiniowanym progiem oddziaływania, 
gwarantuje z jednej strony komfortowy najazd i z drugiej strony - za-
bezpiecza przed tym, że już nawet zdjęcie nogi z gazu czy zmiana 
biegu w samochodzie ciągnącym, prowadzą do reakcji hamowania 
w karawanie. 

Kontrola zespołu najazdowego 

Polecamy sprawdzenie funkcjonowania przed każdym 
rozpoczęciem jazdy. 

Hamulec zabezpieczający
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Hamulce kół

Podane poniżej wskazówki na temat ustawiania hamulców 
obowiązują dla wszystkich modeli, za wyjątkiem pojazdów Premium. 

W przypadku użytych hamulców kół, nie chodzi i samoczynnie 
regulowane hamulce bębnowe, które posiadają automatykę cofa-
nia, dostosowującą się do rodzaju drogi. Okładziny hamulców, to 
części zużywalne, dlatego ich stan powinien być kontrolowany po 
każdych 5000 km, lub najpóźniej po upływie roku.  Pewną wskazówką 
dotyczącą silnego zużycia okładziny hamulców kół jest to, jak 
zostało opisane powyżej, przy sprawdzaniu zespołu najazdowego, 
że urządzenie bezpiecznego sprzęgania daje się wsunąć głębiej, 
niż na 45 mm.

Automatyczna rekonstrukcja hamulca (Premium)

Wszystkie modele Premium są wyposażone w automatyczną 
rekonstrukcję hamulca, a zużycie okładziny wyrównuje się samo-
czynnie. 

•  Regularna rekonstrukcja hamulca nie jest konieczna.
• Przy cofaniu rekonstrukcja jest automatycznie deaktywowana. 

Pomimo rekonstrukcji hamulca, okładziny pozostają częściami gene-
ralnie zużywalnymi. Stan okładzin powinien zatem być kontrolowany po 
każdych 5000 km, lub najpóźniej po upływie roku. Kontrola wzrokowa 
odbywa się przez małe otwory kontrolne w tylnej części hamulców koła. 

Jeśli sztanga wozu przy sprawdzaniu hamulca najazdowego daje 
się wsunąć głębiej, niż na 60 mm, należy niezwłocznie udać się do 
specjalistycznego warsztatu. 

Regularna rekonstrukcja hamulca (za wyjątkiem modeli 
Premium) w specjalistycznym warsztacie naprawczym 
jest pilnie wymagana w celu wyrównania zużycia okładzin 
i zminimalizowania ścieżek oddziaływania na hamulcach 
koła, a wraz z tym – także na instalacji zespołu najazdo-
wego i w celu utrzymania ich na stałym poziomie. 

Wszystkie modele, także Premium, powinny przejść 
pierwszą inspekcję w warsztacie specjalistycznym po 
przejechaniu 500 km (Por. także 12.3. Hamulce). 

• Przy jeździe z góry na wyłączonym biegu, należy 
zwrócić uwagę na wystarczające ogrzewanie hamulca

• Włączyć niski bieg w pojeździe ciągnącym i jechać 
tempem umiarkowanym w dół.

• Tak często, jak jest to możliwe, naprężać kombinację 
karawanu w celu uniknięcia regularnego najazdu 
przyczepy. 

• Używać miejsc parkingowych i pasów mijania przede 
wszystkim do schłodzenia hamulców.

Zwróćcie Państwo koniecznie uwagę na załączoną 
odrębnie instrukcję obsługi producenta osi i hamulców 
(Knott). 
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Wkręcanie podpórek 
•  Podpórki wkręcić przy pomocy korby do pozycji poziomej. 

Korba do wykręcania podpórek znajduje się z przodu w schowku 
na butle gazowe i jest przymocowania klipsem na jej dnie. 

3.8 Wykręcalne podpórki 

Wykręcalne podpórki znajdują się w tylnej i przedniej części karawanu. 

Wykręcanie podpórek 
• Wóz ustawić możliwie poziomo. 
• Przy miękkim podłożu pod podpórki podłożyć podkładki w celu  
 zabezpieczenia karawanu przed osadzeniem. 
• Włożyć korbę w gwint sześciokątny j i wykręcić podpórki.De Luxe (Edition)/Excellent/Prestige/Premium

ONTOUR/Landhaus

1

1

Sześciokątny gwint do wkładania korby znajduje się 
w tych seriach w obszarze dziobowym i jest dostępny 
przez otwór obudowy światła. 

Wykręcalne podpórki mogą być użyte do podparcia, 
nie do wyrównania czy podniesienia. 

Sześciokątny gwint do wykręcanych podpórek 
z przodu

Sześciokątny gwint do wykręcanych podpórek 
z przodu
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4.1 Opony Korzystajcie Państwo tylko z tych opon, które są narzucone w do-
kumentacji technicznej, niezbędnej do dopuszczenia pojazdu do 
ruchu. Innych wielkości opon można używać tylko za zezwoleniem 
producenta.

• Opony kontrolować regularnie pod kątem równomiernego 
zużycia profilu, głębokości profilu i zewnętrznych uszkodzeń. 

• Korzystać tylko z opon o tej samej budowie i o tym samym 
wykonaniu (opony letnie i zimowe).

• Nowe opony docierać ostrożnie na trasie ok. 100 km, żeby 
mogły rozwinąć całkowitą przyczepność.

 W karawanach z osią tandemową może, ze względów kon-
strukcyjnych, dojść do zwiększonego zużycia opon. 

2 31

4.2 4.2. Ciśnienie powietrza w oponach
W dokumentach rejestracyjnych część I i II figuruje zazwyczaj 
tylko jedna wielkość opon. Nie musi ona siłą rzeczy zgadzać się 
z wielkością opon, zamontowanych w pojeździe. W przypadku 
niejasności, skontaktujcie się Państwo ze swoim partnerem, z którym 
macie podpisaną umowę. 

Przy sprawdzaniu ciśnienia powietrza w oponach należy
• Kontrolować i korygować ciśnienie powietrza w oponach co 

cztery tygodnie i przed dłuższymi podróżami, najpóźniej każde 
trzy miesiące przed każdym uruchomieniem.

• W przypadku, kiedy nie można uniknąć jazdy ze zbyt niskim 
ciśnieniem powietrza w kołach (z kempingu do następnej stacji 
benzynowej), maksymalna prędkość powinna wynosić najwyżej 
20 km/h. 

• Sprawdzenie musi odbywać się na chłodnych oponach.  

Do ciśnienia w oponach należy
- prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach j
-  zbyt niskie ciśnienie powietrza w oponach k
-  zbyt wysokie ciśnienie powietrza w oponach l

W karawanach z osią tandemową może, ze względów 
konstrukcyjnych, dojść do zwiększonego zużycia opon. 

Zbyt niskie ciśnienie prowadzi do nagrzania opony. 
Skutkiem mogą być ciężkie uszkodzenia opon. 

Właściwe ciśnienie znajdziecie Państwo w tabeli „Koła/
Ciśnienie powietrza w oponach” w rozdziale „Dane 
techniczne” lub na naklejce w schowku na butlę 
gazową, jak także na feldze koła. 
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Rekomendacja producenta opon
• Zmienić opony po upływie 6 lat, niezależnie od głębokości profilu.
• Unikać silnych uderzeń w krawężniki, dziury w jezdni i inne   
 przeszkody.

Wiek opon 
Opony nie mogą mieć więcej, niż 6 lat. Po pierwsze Państwa karawan 
traci po upływie tego czasu swój wymóg Tempo 100, po drugie - 
materiał po długim czasie postoju i starzenia się, staje się łamliwy. 
Czterocyfrowy numer DOT na boku opony (ewentualnie sprawdzić 
po wewnętrznej stronie) podaje datę produkcji. Dwie pierwsze cyfry 
wskazują na tydzień, dwie ostatnie – na rok produkcji. 

4.3 Głębokość profilu i wiek opon

Przykład: 
DOT 0814 oznacza: tydzień 8 w roku produkcji 2014.

Odnówcie Państwo swoje opony najpóźniej wtedy, kiedy głębokość 
profilu wynosi zaledwie 1,6 mm. 

Minimalna głębokość profilu gwarantuje już tylko 
częściowe bezpieczeństwo jazdy!

Opony starzeją się także wtedy, kiedy są mało używane, 
lub kiedy nie są używane. 

4.4 Felgi Korzystajcie Państwo tylko z takich felg, które pokrywają się z 
zezwoleniem na użycie pojazdu. W przypadku, kiedy zamierzacie 
Państwo korzystać z innych felg, musicie Państwo zwrócić uwagę 
na następujące punkty: 

W przypadku użycia innych felg obowiązuje
- Wielkość
-  Rodzaj 
-  Głębokość wyżłobienia i 
-  nośność muszą być wystarczające dla technicznie dopuszczal 
 nej masy całkowitej
-  Stożek śruby mocującej musi odpowiadać rodzajowi felgi   
 (gałka lub stożek)

Zmiany są możliwe tylko za zgodą producenta. 
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Wartości momentów dokręcania śrub
- dla felg stalowych: 110 Nm
-  dla felg aluminiowych: 120 Nm

Dla śrub do kół obowiązuje 
- Śruby należy kontrolować dopiero po 50 km i następnie -  w   
 ramach zwykłego przeglądu technicznego. 

Uwaga:
Śruby do kół do wszystkich „13 + 14”
Felgi stalowe i wszystkie felgi z materiałów lekkich 
(włączając 15”): Śruba stożkowa

Śruby do kół do wszystkich 15” felg stalowych: 
Śruba stożkowa  

Uwaga: 
Przy wymianie felg (Stal -> Alu/ Alu -> Stal) koniecznie 
zwrócić uwagę na właściwe śruby do kół!

Wartości momentów dokręcania śrub kontrolować po 
każdych 5000 km, lub co najmniej raz w roku. 

4.5 Zmiana koła 

Przygotowanie zmiany koła
• Zmianę koła przeprowadzać, jeśli jest to możliwe, przy 

przyłączonym pojeździe ciągnącym.
• Kombinację zaparkować na możliwie równym i twardym 

podłożu.
• W przypadku przebicia opony na drodze publicznej, włączyć 

światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy. 
• Pojazd ciągnący: 
 Zaciągnąć hamulec ręczny, ustawić koła prosto, włączyć bieg a 

przy automatycznej skrzyni biegów wybrać ustawienie dźwigni P. 
• Karawan: 
 Zaciągnąć hamulec zabezpieczający, koło podporowe 

pozostawić w pozycji do jazdy, deaktywować urządzenie stabi-
lizacyjne (Uwaga: nie otwierać całkowicie).

• Wyjąć podpórkę j ze schowka na butlę gazową (w zależności 
od modelu przyłączona klipsem częściowo z prawej i lewej 
strony). 

• Umieścić podpórkę j z przodu i z tyłu na jeszcze nienaruszo-
nym kole, w celu zabezpieczenia karawanu. 

• Poluzować śruby kół przed podniesieniem o jeden obrót, ale ich 
całkowicie nie odkręcać. 

1

11

Podkładka w schowku na butlę gazową

Umieszczenie podkładki pod kołem
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• Koło zapasowe * k jest zamocowane w serii ONTOUR przy 
pomocy śruby dociskowej l na uchwycie z przodu, po lewej 
stronie, w schowku na butlę gazową.  Po wykręceniu śruby, 
koło zapasowe może zostać zdjęte. 2

3
Jeśli karawan jest wyposażony w felgi z lekkich 
materiałów, należy przy montażu koła zapasowego 
zwrócić uwagę na to, aby użyć do felg odpowiednich 
śrub do kół. 

Informacje ostrzegawcze do zmiany koła

Koło zapasowe  De Luxe (Edition), Excellent, Prestige, 
Premium und Landhaus*

W wyżej wymienionych seriach koło zapasowe, które jest dostępne 
na specjalne zamówienie, znajduje się na zamocowaniu pod pojaz-
dem.  
Aby wyjąć koło zapasowe, pojazd musi być odłączony i postawiony 
na głowicy zespołu jezdnego tak, by rufa pojazdu była uniesiona. 

Wyjmowanie koła zapasowego
•  Odłączyć pojazd i ustawić go.
• Zluzować zabezpieczenia śrub j. 
• Wypiąć zamocowanie koła zapasowego z podłużnicy k.
• Ostrożnie obniżyć mocowanie. 
• Odkręcić śrubę zabezpieczającą od koła zapasowego.
• Zdjąć koło zapasowe z uchwytu. 
 

2

1

Odpowiedni podnośnik* umieścić tylko na przewidzia-
nych do tego częściach ramy!

Na przykład na rurze osi do grupy dźwigienki zaporo-
wej, lub na nośniku podłużnym w obszarze umoco-
wania osi. Jeśli podnośnik* zostanie umieszczony w 
innym miejscu, może to doprowadzić do powstania 
uszkodzeń pojazdu, lub nawet do wypadków czy 
przewrócenia się pojazdu!

Podnośnik* służy tylko do zmiany koła. Nie może być 
użyty do prowadzenia prac pod pojazdem! 

Wyjęcie koła zapasowego wymaga nieco umiejętności 
i siły. Wezwijcie Państwo ewentualnie służbę drogową 
(np.: ADAC), która pomoże Państwu przy wyjęciu i 
montażu koła. 

Koło zapasowe w schowku na butlę gazową  
(ONTOUR)

Zabezpieczenie śruby na zamocowaniu koła 
zapasowego

Umieszczenie koła zapasowego w podłużnicy

Otwarte zamocowanie koła zapasowego



4. Opony i koła 

28

Zmiana koła
• Ustawić odpowiedni podnośnik* na rurze osi do grupy 

dźwigienki zaporowej lub na nośniku podłużnym mocowania 
osi koła, które ma zostać wymienione. 

• W karawanach z podwójną osią podnośnik* ustawiać wyłącznie 
pod tylną osią. Polecany jest podnośnik* hydrauliczny. 

• Przy miękkim podłożu pod podnośnik* podłożyć stabilną 
podkładkę, np.: deskę. 

• Podnieść pojazd tak, by koło znajdowało się 2-3 cm ponad ziemią. 
• Ustawić ponownie podnośnik*, jeśli przy podnoszeniu ustawia 

się on krzywo. 
• Usunąć śruby mocujące koła i zdjąć koło. 
• Włożyć koło zapasowe na piastę koła i ustawić je. 
• Przykręcić śruby mocujące koła i lekko je dociągnąć poza krzyżyk.
• Opuścić podnośnik* i usunąć go. 
• Równomiernie dokręcić śruby mocujące koła przy pomocy klu-

cza do kół. Wartość żądana momentu dokręcania śrub wynosi 
w przypadku felg stalowych 110 Nm, a przy felgach alumini-
owych 120 Nm. 

• Zwolnić hamulec blokujący i ponownie aktywować urządzenie 
stabilizacyjne. 

Wykręcane podpórki nie służą jako podnośnik*!

Po przeprowadzonej zmianie koła, śruby kół po 
przejechaniu 50 km do stałego miejsca zamieszkania, 
muszą zostać sprawdzone i ewentualnie dokręcone.

Powinniście Państwo zawsze dysponować gotowym 
do użycia kołem zapasowym. Z tego względu doko-
najcie Państwo niezwłocznie wymiany zepsutego koła 
zapasowego. 
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A Wstrząsnąć butelkę. Wąż do napełniania j nakręcić na   
 butelkę. (Foliowe zabezpieczenie zostanie przez to przebite).  

Zestaw naprawy opon*

Nie używać zestawu do naprawy opony w przypadku, 
kiedy została ona uszkodzona w trakcie jazdy bez 
powietrza. Drobne uszkodzenia kłute, szczególnie na 
bieżniku opony, mogą zostać uszczelnione przy pomo-
cy zestawu do naprawy opon. Nie usuwać ciał obcych 
(np.: śrub czy gwoździ) z opony. Zestawu do naprawy 
opon można używać przy temperaturach zewnętrznych 
do ok. -30 ° C. 

Zestaw do naprawy opony posiada datę przydatności. 
Zwróćcie Państwu uwagę na datę upływu terminu 
przydatności. Przeterminowane zestawy nie gwarantują 
skutecznego działania. 

C  Wyciągnąć zatyczkę zamykającą m) z węża do napełniania   
 j. Wsunąć wąż do napełniania do wentylu opony. 

B  Odkręcić nakrętkę wentylu od wentylu opony.
 Wykręcić wkładkę wentylu k przy pomocy nakrętki wentylo  
 wej l. Nie kłaść wkładki wentylu k na piasku lub w błocie. 

Zestaw naprawy opon

Nakręcić wąż do napełniania na butelkę

Odkręcić nakrętkę wentylu

Nałożyć wąż do napełniania na wentyl opony
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D  Skierować butelkę do napełniania w dół i ścisnąć. Wcisnąć całą 
zawartość butelki do opony. Odłączyć wąż do napełniania j i 
przykręcić nakładkę wentylu k przy pomocy nakrętki wentylo-
wej, l do wentylu opony. 

F  Dołączoną naklejkę umieścić w widocznym dla kierowcy miejs-
cu na tablicy rozdzielczej. 

E  Przykręcić wąż do pompowania powietrza n do wenty-
lu opony. Wetknąć wtyczkę o do gniazdka zapalniczki. 
Napompować opony p. Nie używać pompy powietrza dłużej, 
niż 8 minut! Ryzyko przegrzania! Jeśli nie można osiągnąć 
właściwego ciśnienia powietrza, przejechać pojazdem w tył lub 
w przód na odcinku ok. 10 metrów w celu rozmieszczenia w 
oponach materiału izolującego.  Powtórzyć procedurę pompo-
wania. Niezwłocznie powtórzyć jazdę w celu rozmieszczenia w 
oponach materiału izolującego. Najwyższa prędkość wynosi 
maksymalnie 80 km /h. Ostrożny sposób jazdy, szczególnie 
na zakrętach.  
Po 10 minutach jazdy sprawdzić ciśnienie w oponach. Jeśli 
ciśnienie spadło do tego najniższego poziomu q, nie wolno 
kontynuować jazdy. Jeśli wartość minimalna qjeszcze jest 
wskazywana, ustawić właściwie ciśnienie opon według szyl-
du ciśnienia opon w skrzynce na butlę gazową. Jechać dalej 
ostrożnie do najbliższego warsztatu i wymienić w nim opony. 

Ryzyko wypadku: Jeśli wymagane ciśnienie powietrza 
nie może nawet teraz zostać osiągnięte, opona jest zbyt 
mocno uszkodzona. W tym przypadku zestaw do na-
prawy opony nie jest w stanie umożliwić wymaganego 
uszczelnienia. Zawiadomić stację serwisową lub serwis 
24 h. 

Ryzyko wypadku: Opony odnowić w najbliższej stacji 
serwisowej. 

Wcisnąć zawartość butelki do opony

Napompować koła

Naklejki przymocować w widocznym miejscu

p
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5.1 Nawiew i wentylacja 

W wentylacji automatycznej obowiązuje
Właściwy nawiew i wentylacja karawanu, są warunkiem przyjemnego 
komfortu mieszkania. W Państwa karawanie zostały zintegrowane 
bezprzeciągowe nawiewy automatyczne w podłodze j i automaty-
czne wentylatory w klapie dachowej k, których działanie nie może 
być zakłócone. 1

2

Lodówka

W celu osiągnięcia wystarczającego efektu chłodzenia, lodówka jest 
od zewnątrz zaopatrywana w świeże powietrze przy pomocy kratki. 
Kratka nawiewu j znajduje się na dole, na ścianie zewnętrznej po-
jazdu. Kratka odprowadzająca powietrze k znajduje się powyżej 
kratki nawiewu. 
W Premium wentylacja odbywa się przez komin l na dachu. 

Nawiew i odpowietrzanie lodówki są warunkiem wystarczającego 
efektu chłodzenia. Kratki wentylacyjne mogą być zamknięte odpo-
wiednimi pokrywkami, kiedy lodówka nie jest używana. 

3

Przez gotowanie, wilgotne ubrania, itd. tworzy się para 
wodna. Każda osoba wydziela w ciągu godziny do 
35 g wody. Z tego względu, przy każdej potencjalnej 
wilgotności powietrza, należy dbać dodatkowy nawiew 
i odpowietrzanie poprzez okna i klapy dachowe (por. 
także „Eksploatacja w okresie zimowym”). 

Polecamy Państwu otwarcie klapy dachowej, kiedy 
karawan ma być użyty do celów mieszkalnych. 

Wentylacja bezpieczeństwa nie może być w żadnym 
wypadku zamknięta, nawet częściowo. 

Kratka nawiewu lodówki nie może być blokowana, aby nie 
ograniczać efektu chłodzenia i funkcji lodówki. 

Przy eksploatacji w okresie zimowym na boczne kratki 
nawiewu należy założyć specjalne ochraniacze. Te ochra-
niacze należą do wyposażenia specjalnego i są możliwe 
do kupienia odpłatnie u Państwa sprzedawcy, z którym 
podpisaliście Państwo umowę. 

Zwróćcie Państwo uwagę na wskazówki, umieszczone 
na ochraniaczach. Więcej informacji uzyskacie Państwo 
w instrukcjach obsługi producenta lodówki.
 
Przy bardzo wysokich temperaturach zewnętrznych pole-
cane jest zacienienie przyczepy kempingowej. 

Wentylator podłogowy

Automatyczny nawiew w klapie dachowej

Kratka wentylacyjna – lodówka

Komin dachowy Premium

1

2
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Usuwanie kratki wentylacyjnej do celów konserwacji i naprawy 
• Przesunąć rygiel(-e) lw górę, do oporu. 
• Kratkę wentylacyjną otworzyć ostrożnie najpierw z lewej strony. 
• Dodatkowo wyciągnąć prawą stronę z uchwytu

4
Ogrzewanie

Ogrzewanie jest zaopatrywane w świeże powietrze przez klapę 
wentylacyjną w podłodze pojazdu. 
Zużyte podczas ogrzewania powietrze jest odprowadzane przez komin 
na zewnątrz. Komin m znajduje się na dachu karawanu. 

Zablokowane otwory kominowe prowadzą do zakłóceń 
funkcjonowania i mogą prowadzić spaliny do wnętrza. 
Zagrożenie uduszeniem!

Ryglowanie kratki wentylacyjnej

Komin ogrzewania

3

W trakcie jazdy i w przypadku opadów, kratki wentyl-
acyjne muszą być trwale zainstalowane. 
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Drzwi wejściowe na zewnątrz

Otwieranie 
• Przekręcić klucz w lewo tak, żeby zamek otworzył się w sposób 

słyszalny. 
• Przekręcić klucz z powrotem do pozycji pionowej i wyciągnąć.
• Pociągnąć za uchwyt.
• Otworzyć drzwi.

Zamykanie 
• Zamknąć drzwi.
• Przekręcić klucz w prawo tak, żeby zamek zaskoczył w sposób 

słyszalny.
• Przekręcić klucz z powrotem do pozycji pionowej i wyciągnąć. 

Nie używać prowadnicy do kratki chroniącej przed in-
sektami w charakterze pomocy przy wsiadaniu, w celu 
uniknięcia jej uszkodzeń. 

Drzwi wejściowe są Państwa drogą ewakuacyjną. Dla-
tego nigdy nie można ich zastawiać od zewnątrz!

Jechać tylko z zamkniętymi drzwiami wejściowymi. 

2
1

Drzwi wejściowe od wewnątrz

Otwieranie 
• Chwycić zakole uchwytu j, pociągnąć za drążek 

odryglowujący. Otworzyć drzwi i puścić drążek. 

Zamykanie
• Domknąć drzwi. 
• Wcisnąć przycisk ryglujący k. 

5.2 Otwieranie i zamykanie drzwi i klap

Wraz z karawanem przekazywane są następujące klucze: 

-   dwa klucze, pasujące na następujących zamków: 

 -drzwi wejściowe
 - klapy serwisowe
 - klapa toalety 
 - pokrywa schowka na butlę gazową 
 - zamknięcie zbiornika ze świeżą wodą
 - bagażnik (Premium)

 

Klucze 

Drzwi wejściowe na zewnątrz

Drzwi wejściowe od wewnątrz
W taki sposób mogą również zostać otwarte drzwi 
zamknięte od zewnątrz. 
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Podzielone drzwi wejściowe

Części – górna l i dolna k drzwi wejściowych mogą być 
odrębnie otwierane i zamykane. W tym celu górna część l drzwi 
po otwarciu musi zostać odryglowana od części dolnej. 

Ryglowanie części górnej drzwi 
•  Drążek m przekręcić o 90 ° w prawo i ponownie ustawić w po-

zycji pionowej, w celu połączenia na stałe części górnej i części 
dolnej.

• Całe drzwi wcisnąć klamką do ramy j w celu ich zamknięcia. 

3

2

1

5 6

4

Nigdy nie zamykać części górnej drzwi przy zamkniętej 
siatce ochronnej przeciwko insektom. Siatka przeciw 
insektom musi być przy ryglowaniu zawsze otwarta. 

Odryglowywanie części górnej drzwi
• Drążek m przekręcić o 90 ° do pozycji poziomej w celu oddzie-

lenia części górnej drzwi od części dolnej. 
• Otworzyć całkowicie górną część drzwi i oprzeć ją o ścianę 

pojazdu. Dzięki temu blokada n drzwi chwyta element 
przeciwległy o na ścianie pojazdu i zapobiega zamknięciu się 
części górnej. 

• Ramy drzwi i część dolna mogą być obrócone i uchylone tylko 
odrębnie od części górnej.

Podzielone drzwi wejściowe

Mechanizm – podzielone drzwi wejściowe

Blokada drzwi na zewnątrz
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Otwieranie
• Otworzyć zamek przy użyciu klucza. 
• Chwycić przycisk ryglujący pomiędzy kciukiem i palcem 

wskazującym, i mocno wcisnąć. 
• Otworzyć klapę w dół. 

Zamykanie 
• Otworzyć klapę w górę.
• Nacisnąć klapę z lewej i z prawej strony tak, żeby wszystkie po-

siadane zaczepy rzeczywiście zatrzasnęły się. 
• Zamknąć zamek przy użyciu klucza. 

Klapa serwisowa

Stopień wejściowy  
Przy wsiadaniu i wysiadaniu obowiązuje
• Ustawić stopień wejściowy przed wejściem do karawanu. 
• Uważać, by stopień był ustawiony na twardym podłożu. W ten 

sposób zapobiegnie się przewróceniu się stopnia wejściowego.

1

2

Plisa zaciemniająca k, jak także siatka przeciwko
insektom j w drzwiach wejściowych, są ustawiane 
na żądanej pozycji poprzez pociągnięcie. W celu ot-
warcia należy ostrożnie prowadzić szynę do pozycji 
wyjściowej, aby odpowiednio złożyć fałdy plisy. 

Uważajcie Państwo na różne wysokości stopnia, a 
przy wsiadaniu na twarde i równe podłoże.

Długotrwała szczelność klapy serwisowej jest gwaran-
towana tylko wtedy, kiedy przy zamykaniu zatrzaskują 
się wszystkie zaciski. W przypadku, kiedy klapa 
nie jest właściwie zamknięta, może to, szczególnie 
przy dłuższym okresie postoju bez użycia karawanu, 
prowadzić do jej deformacji. 

Uszczelki klapy serwisowej regularnie pielęgnować 
sprayem silikonowym, aby długotrwale zagwarantować 
łatwość używania i bezpieczeństwo funkcjonowania 
klapy serwisowej. 

Plisa zaciemniająca i siatka przeciw insektom

Stopień wejściowy

Klapa serwisowa

Otwieranie i zamykanie klapy serwisowej
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Klapa skrzynki na butlę gazową 

Otwieranie 
• Otworzyć zamek j przy pomocy klucza. 
• Wypchnięty przycisk do odryglowywania ustawić prostopadle i 

otworzyć pokrywę schowka na butlę gazową. 

Zamykanie
• Zamknąć pokrywę schowka na butlę gazową. 
• Zaryglować pokrywę poprzez przekręcenie przycisku z powro-

tem do pozycji wyjściowej. 
• Zamknąć zamek j przy pomocy klucza. 

Otwierane 
•  Otworzyć j zamek przy pomocy klucza. 
• Uchwyt obrócić o 90 ° w dół do pozycji pionowej.
• Powoli podnieść klapę schowka na butlę gazową w górę. 

Zamykanie 
•  Zamknąć klapę schowka na butlę gazową i obrócić uchwyt 

ryglujący o 90 ° do pozycji poziomej. 
• Zabezpieczyć zamek przy użyciu klucza.

1

De Luxe (Edycja)/Excellent/Prestige/Premium

ONTOUR

 
Otwieranie
•  Otworzyć j zamek przy pomocy klucza. 
• Przekręcić uchwyt o 90 ° w dół do pozycji pionowej
• Powoli otworzyć klapę bagażnika. 

Zamykanie 
•  Zamknąć klapę bagażnika i obrócić uchwyt ryglujący o 90 ° do 

pozycji poziomej. 
• Zabezpieczyć zamek przy użyciu klucza.

Bagażnik Premium

1

Zbyt silne załadowanie bagażnika, prowadzi do 
znaczącego pogorszenia się warunków jazdy i zagraża 
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. 
Z tego względu bagażnik nie może być załadowany 
powyżej 30 kg!
Należy ponadto zwrócić uwagę na to, by przy ładowaniu 
bagażnika, została odpowiednio wystarczająco 
załadowana przestrzeń pakowania w obszarze fron-
towym, tak, by zapewnić odpowiednie wyrównanie 
obciążenia osi. 

Skrzynka na butlę gazową ONTOUR

Uchwyt do skrzynki na butlę gazową

Otwieranie skrzynki na butlę gazową

Uchwyt bagażnika Premium

Otwieranie bagażnika 
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2

Otwieranie 
• Otworzyć zamek j przy użyciu klucza.
• Wcisnąć przycisk k i obrócić bok klapy

Zamykanie
• Zamknąć z boku klapę toalety, aż do zaskoczenia. 
• Zamek jzamknąć przy pomocy klucza. 

Klapa toalety

W przypadku dachu obowiązuje
•  Na dach wchodzić tylko po normowanych i dopuszczonych dra-

binach o stabilnej pozycji stojącej. 
• Dach nie jest przygotowany na obciążenia punktowe. Przed 

wejściem na dach obszar, po którym się chodzi, nakryć na dużej 
przestrzeni. Nadają się do tego materiały o gładkiej i miękkiej 
powierzchni, jak na przykład płyta styropianowa. 

• Nie następować zbyt blisko klap dachowych czy klimatyzacji 
dachowej (zachować co najmniej 30 cm odstępu).

• Nie następować na owalne obszary na dziobie i rufie. 

5.3 Dach

Uwaga przy wchodzeniu na dach. Występuje ekstremal-
ne niebezpieczeństwo poślizgnięcia się przy wilgotnym, 
lub oblodzonym dachu. 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 80 kg. 

5.4 Listwa namiotu przedniego i listwa pokrowca
Płachta przedsionka przedniego może być naciągnięta po obu stro-
nach karawanu zarówno na dziobie, jak także na rufie przy pomocy 
listwy przedsionka przedniego. 

Szyna przedsionka przedniego posiada poszerzenie k kanału 
szyny na rufie na wysokości świateł tylnych. Umożliwia to ułatwione 
naciąganie przedsionka.  

1

2

Uszczelka j pod listwą przedsionka przedniego wystaje celowo 
na jej przednim i tylnym zakończeniu nieco ponad listwę, żeby 
zagwarantować nienaganne okapywanie wody deszczowej i 
wilgotności. 

ONTOUR/Landhaus

De Luxe (Edycja)/Excellent/Prestige/Premium

Klapa Porta Potti

Szyna przedsionka przedniego: naciągnięcie 
płachty od dołu

Szyna przedsionka przedniego: naciąg płachty 
na poszerzeniu

Wystająca uszczelka nie może w żadnym wypadku 
zostać usunięta. 
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W obszarze dolnym konstrukcji, karawan dysponuje listwami naciągu 
pokrowców. Naciąganie pokrowca musi zawsze odbywać się od 
środka pojazdu, w kierunku zewnętrznym. 

Pokrowiec nadkola dysponuje zintegrowaną listwą naciągu pokrow-
ców do naciągnięcia pokrycia na koło. 
(Pokrowiec zimowy nie jest dostępny w ofercie).

We wszystkich modelach stelaż rowerowy może zostać zamonto-
wany na dyszy. 

5.5 Stelaż rowerowy*

Przy przetaczaniu pojazdu lub jeździe na zakrętach, 
należy wkalkulować szeroki łuk, ponieważ, ze względów 
konstrukcyjnych, może dojść do kolizji stelażu rowero-
wego i pojazdu ciągnącego. 

Wykonajcie Państwo przed pierwszą jazdą najpierw kilka 
ćwiczeń testowych, żeby zapoznać się z warunkami. 

Listwa pokrowca

Pokrowiec nadkola ze zintegrowaną listwą 
naciągu płachty do pokrycia koła

Stelaż rowerowy dyszowy

Przed użyciem zapoznajcie się Państwo z poszczegól-
nymi instrukcjami obsługi stelaży rowerowych

Stelaż rowerowy dyszowy

Po załadowaniu rowerów sprawdźcie Państwo zawsze 
siłę nacisku i w razie potrzeby - uregulujcie ją (por. także 
3.3.). 

Zwróćcie Państwo uwagę na maksymalny udźwig 
stelażu rowerowego dyszowego wynoszący 60 kg. Po-
jedynczy rower nie może być przy tym cięższy, niż 30 kg. 

Podczas jazdy z rowerami każdy z nich musi być zamocowany na 
przedniej i tylnej oponie przy pomocy zabezpieczeń k. Na podwo-
ziu należy użyć zaczepów z dodatkowego asortymentu.
Podczas jazdy należy zamknąć rygle l. Kiedy przyczepa kempin-
gowa nie jest w ruchu, wieszak j może być złożony w dół, aby 
odblokować dostęp do schowka na butlę gazową. Rygiel l musi 
być przy tym otwarty..

otwarte

zamknięte

1

23
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5.6 Markiza dachowa*

Do dodatkowego montażu markiz dachowych są do dyspozycji 
odpowiednie adaptery i części dołączane. Zasięgnijcie Państwo 
informacji u swojego sprzedawcy Hobby, z którym posiadacie 
Państwo umowę. 

Montaż markizy dachowej powinien z zasady być przeprowadzony 
przez warsztat specjalistyczny. 

Maksymalna dopuszczalna szerokość całkowita i wysokość 
całkowita, nie mogą zostać przekroczone poprzez instalację markizy. 

Montaż markizy może wywrzeć negatywny wpływ na 
zwalnianie / dynamikę pojazdu.

Przeczytajcie Państwo przed użyciem poszczególne 
instrukcje obsługi producenta. 

Montaż markizy dachowej w przekroju

Markiza dachowa

Alternatywnie można wybrać także bagażnik rowerowy rufowy (poza 
modelami Premium i Landhaus).  

Dynamika kombinacji pojazdów zmienia się znacząco wraz z 
załadowanym stelażem rowerowym. Prędkość jazdy powinna zostać 
dopasowana do tych okoliczności: 

Bagażnik rowerowy rufowy

Bagażnik rowerowy rufowy 

Jeśli bagażnik rowerowy rufowy nie jest potrzebny, należy go złożyć 
do góry i zabezpieczyć. Użyjcie Państwo do tego klipsa j i oddzielne 
zabezpieczenia z asortymentu. 
Podczas jazdy z rowerami bagażnik rowerowy musi być podniesio-
ny, a zabezpieczenia k mocno zamocowane. Każdy rower musi być 
umocowany na przednim i tylnym kole przy pomocy zabezpieczeń k. 
Na podwoziu należy użyć zabezpieczeń z asortymentu. 

otwarty zamknięty

•  Zwróćcie Państwo uwagę na to, by dopuszczalna siła nacisku 
przy załadowanym bagażniku rowerowym, została w pełni wy-
korzystana i odpowiednio skorygowana. 

• Także przy optymalnym załadunku krytyczna prędkość obniża się 
w dramatyczny sposób. 

• Kierowca pojazdu jest odpowiedzialny za bezpieczne zamoco-
wanie rowerów. Także w niezaładowanym stanie, otwarty w górę 
system ładowania, musi być zabezpieczony posiadanymi klipsami. 

• Zwróćcie Państwo uwagę na to, żeby posiadane urządzenia 
oświetleniowe nie były ani całkowicie, ani częściowo przysłonięte 
ładunkiem. 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie bagażnika ro-
werowego wynosi 30 kg. 

2

3 1
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6.1 Otwieranie i zamykanie drzwi, klap i szuflad

Wisząca szafka kuchenna Premium 
Otwieranie
•  Uchwyt j przeciągnąć do przodu wzdłuż dłuższego kantu i 

zamknąć w kierunku krótszej części. 

Zamykanie
•  Pociągnąć za uchwyt, aż klapa zamknie się w sposób odczu-

walny. 

1

Tylko klapy wiszących szafek kuchennych są 
wyposażone w dodatkowy rygiel. Pozostałe klapy 
szafek wiszących zamykają się dzięki sprężynowaniu 
zawiasów

Wisząca szafka kuchenna Premium

Drzwi mebli z mechanizmem zamykania 

Wiszące szafki kuchenne ONTOUR, De Luxe (Edycja), Excel-
lent, Prestige, Landhaus. 

Otwieranie
• Dotknąć przycisku i otworzyć drzwi szafki za uchwyt.

Zamykanie
• Zamknąć drzwi szafki za uchwyt, aż do zatrzaśnięcia.  

Mechanizm zamykania wiszących szafek 
kuchennych

Szafki lustrzane - umywalnia rufowa 

Otwieranie
• Drzwi szafki lustrzanej otworzyć poprzez nacisk od tyłu na dol-

nej krawędzi. 

Zamykanie
• Drzwi szafki lustrzanej przesunąć do pozycji wyjściowej, aż do 

ich samoczynnego i odczuwalnego zatrzaśnięcia się. 

Szafka lustrzana
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Szuflady i szafki kuchenne z Push-Lock

Każda oddzielna szuflada jest zabezpieczona odrębnym Push-
Lock j. 

Otwieranie
• Push-Lock j (Przycisk zapadki) wcisnąć do momentu, kiedy 

przycisk wyskoczy samoczynnie. 
• Pociągnąć za uchwyt k do wysunięcia się wysuwanej szafki 

lub otwarcia drzwi. 

Zamykanie 
• Wysuwaną szafkę wepchnąć, trzymając za uchwyt k, albo 

zamknąć drzwi. 
• Wcisnąć Push-Lock j (Przycisk zapadki), aż do momentu 

zatrzaśnięcia przycisku zabezpieczenia wysuwanej szafki. 
1

Zwróćcie Państwo uwagą na maksymalne obciążenie 
szuflady, które wynosi 15 kg na każdą szufladę. 

Drzwi meblowe z przekręcaną gałką 

Drzwi szafy 
• Przekręcić gałkę w celu otwarcia lub zamknięcia drzwi. 

Przekręcana oliwka

Push-Lock w połączeniu z lodówką

Push-Lock w połączeniu z szufladami 
kuchennymi

Drzwi mebli z zapadkami magnetycznymi lub zam-
kami przyciskowo-zatrzaskowymi 

Otwieranie
•  Mocno pociągnąć za uchwyt, aż do odbicia klapy lub drzwi. 

Zamykanie
•  Docisnąć klapę lub drzwi za uchwyt, aż w odczuwalny sposób 

zostaną schwytane przez magnez lub zatrzaśnięte. 

Drzwi z zamkiem przyciskowo-zatrzaskowym

Drzwi meblowe z klamką 

Drzwi umywalni 
• Do otwarcia i zamknięcia drzwi pociągnąć za klamkę.  

 

Klamka łazienki

2
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Drzwi meblowe z Soft-Close (opcjonalnie ONTOUR)

Szafki wiszące, szafki ładunkowe, wyciągana szafka apteczna

Otwieranie
• Drzwi meblowe pociągnąć za uchwyt w górę.

Zamykanie
• Zamknąć drzwi meblowe za uchwyt tak daleko, aż funkcja Soft-

Close przesunie klapę automatycznie do pozycji wyjściowej.  

Szafka obrotowa – kuchnia narożna 
•  Drzwi szafki dolnej narożnej odblokować przez wciśnięcie Push-

Lock j. Równocześnie otworzyć drzwi za uchwyt k.
• Ostrożnie wysunąć obie półki, ostrożnie ciągnąc za szafkę. 
• Procedura zamykania odbywa się w odwrotnej kolejności. 

1

2

Przed odjazdem zamknąć wszystkie klapy i szuflady. 
Zapobiega to nieumyślnemu ich otwarciu podczas jazdy 
i wypadnięciu przedmiotów. 

Klapa meblowa z Soft-Close

Szafka obrotowa, zabezpieczona mechaniz-
mem Push-Lock

Szafka wyciągana – kuchnia narożna

Roleta - wisząca szafka kuchenna

Rolety

Otwieranie 
• Chwycić roletę na krawędzi i pociągnąć w dół. 

Zamykanie
• Chwycić roletę na krawędzi i zaciągnąć aż do oporu.   
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6.2 Uchwyt telewizora *

•  W celu odryglowania metalowej szyny j nacisnąć i jednocześnie 
wysunąć uchwyt telewizora. Gniazda 230 V jak także wejście an-
teny do telewizora lub receivera, znajdują się w bezpośrednim 
sąsiedztwie. 

1

•  W celu odryglowania przesunąć sztyft k w górę i przeciągnąć 
uchwyt do żądanej pozycji. 

• W celu zamknięcia wcisnąć uchwyt z powrotem, aż do 
zatrzaśnięcia. 

2

Wyciąg telewizora na monitor plazmowy

Uchwyt telewizora na monitor plazmowy  

Podczas jazdy uchwyt telewizora musi być zawsze 
zatrzaśnięty w pozycji wyjściowej. 

6.3 Tische

 Stół podnoszony na kolumnie 

Obniżanie
• Wcisnąć uchwyt j.
• Stół obniżyć poprzez nacisk na blat stołu.
• Ponownie puścić gryf j w celu zablokowania na pozycji. 

Obrót
• Stół obracać według uznania (środkowo-zewnętrznie).

1

Wyciąg telewizora na monitor plazmowy

Uchwyt telewizora

Stół podnoszony na kolumnie

Stół obrotowo-obniżany

Uchwyt do obniżania 
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Stół wiszący 

Opuszczanie
• Podnieść blat stołu z przodu o ok. 30°
• Pociągnąć część dolną nogi podpierającej stołu j w dół, 

przełożyć o 90° i ulokować.
• Rozłożyć nogi podpierające stołu k pod kątem 90°. 
• Wyciągnąć blat stołu z górnego uchwytu ściennego l. 
• Znacząco podnieść blat stołu z przodu i w pozycji ukośno-

górnej zamocować na dolnych uchwytach ściennych m. 
• Ustawić blat stołu za krawędź przednią z nogami stołu na 

podłodze. 

1

3

2

4

Stół obracalny

Opuszczanie
• Uchwyt wieszakowy j unieść w górę po prawej stronie. 
• Przesunąć blat stołu do środka pojazdu w dół, aż do 

zatrzaśnięcia się uchwytu. 

Obracanie 
• Nogi stołu są wyposażone w kółka, obracające się pod kątem 

45°, dzięki czemu stół może być dowolnie obracany wokół swo-
jego środka.

1

Stół obracalny nie jest przytwierdzany do podłogi. Przed 
jazdą opuścić stół i zabezpieczyć go, w zależności od 
rodzaju, jednym lub dwoma zaciskami na siedzeniu, 
lub ścianie dziobu/ rufy. 

Stół wiszący

Nogi podpierające

Stół wiszący opuszczony

Stół obracalny

Uchwyt wieszakowy stołu obracalnego

Zabezpieczenie stołu
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Przebudowa siedzenia
• Usunąć poduszki j i oparcia k siedzeń.
• Opuścić stół (por. rozdział 6.3.).
• Poduszki siedzeń j rozłożyć i zsunąć do środka stołu. 
• Strony zewnętrzne wypełnić bocznymi oparciami k. 

6.4 Grupy siedzeń i miejsca noclegowe

Grupy siedzeń mogą być przebudowane w wygodne łóżka do 
spania.  

Przy okrągłych grupach siedzeń oparcia boczne pozostają bez 
zmiany. 

2
2

1 1

Przy przebudowie łóżka nie kłaść poduszek bezpośrednio 
na powierzchni stołu. Istnieje niebezpieczeństwo pory-
sowania i tworzenia się żółtych plam pod wpływem rosy. 
Polecamy Państwu chłonną podkładkę (np.: ręcznik 
frotte czy bawełniany). 

Zwróćcie Państwo na dobre umocowanie blatu stołu, 
skrzyń siedzisk lub wyciąganych skrzyń, jak także po-
duszek, aby nic nie spadło.

Przebudowa grupy siedzeń w łóżko

Poszerzanie łóżka do formy L*

Ustawianie łóżka

Ustawianie łóżka

Jeśli przy ustawianiu łóżko nachodzi na okno dzio-
bowe, należy wcześniej usunąć zintegrowaną roletę 
przeciwsłoneczną i roletę przeciwko insektom. W prze-
ciwnym razie roleta może ulec uszkodzeniu!

Przebudowa – poszerzenie łóżka 
• Podnieść i usunąć stolik nocny j. 
• Ciągnąc za uchwyt k poziomo i całkowicie wysunąć stelaż 

łóżka. 
• Ułożyć materace l w celu poszerzenia łóżka. 

Podczas jazdy nocny stolik powinien znajdować się w 
dolnej skrzyni łóżka. W przeciwnym wypadku stolik no-
cny może odłączyć się podczas hamowania i uszkodzić 
wnętrze karawanu.  

Przy ponownym umieszczaniu nocnego stolika na co-
kole, powinien on tak nachodzić na płytę podtrzymującą 
m, żeby się nie przewrócił. 

Przebudowa poszerzenia łóżka

Poszerzanie łóżka

1

2

3

4
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W wąskich obszarach grup siedzeń, w niektórych modelach, 
płaszczyzna do leżenia może być poszerzona.

Poszerzenie łóżka – grupy siedzeń*
(albo zależnie od modelu)

Przebudowa
•  Wcisnąć Push-Lock j w celu odryglowania klapy. 
• Klapę l położyć całkowicie na podłodze, aby móc podnieść 

klapę k.
• Z pomocą klapy l zahaczyć klapą k pod miejscem oporu.

1

2

3

Złożenie odbywa się w odwrotnej kolejności. 

Podczas jazdy unieść rozszerzenie łóżka i zabezpieczyć 
je przy pomocy Push-Lock. 

Zabezpieczenie Push-Lock

Poszerzenie grupy siedzeń

Górne łóżko składane obciążać maksymalnie do 50 kg. 

Podczas jazdy łóżko składane zawsze składać i 
zaryglować. 

Łóżko składane – środkowa grupa siedzeń*

Polecamy Państwu rozkładanie i składanie łóżka w 
dwie osoby. 

Łóżko składane ponad środkową grupą 
siedzeń

Składane łóżko powyżej środkową grupą siedzeń może być rozłożone 
dla uzyskania przyjemnego komfortu mieszkania. 

Przebudowa
•  Zwolnić zabezpieczenia j po prawej i lewej stronie łóżka 

składanego. 
• W dwie osoby powoli opuścić łóżko składane na powłoki k i 

odwrócić tak, by powstała powierzchnia do leżenia. 
• Ustawić listwę zabezpieczającą przed wypadnięciem l.
• Ułożyć drugi materac. 
• Drabinę (przy dostawie w szafie na ubrania) zawiesić na uchwy-

cie m i zadbać o jej bezpieczne ustawienie. 

Z powrotem 
• Odwiesić drabinę m i bezpiecznie ulokować.
• Ułożyć materace jeden na drugim. 
• Złożyć listwę zabezpieczającą przed wypadnięciem l. 
• Złożyć łóżko składane i wcisnąć na górę. 
• Zamknąć rygle j. 

Otwarte łóżko składane

Zamknięte łóżko składane

1
2

3

4
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Okna przy łóżkach dziecięcych mogą być jedynie uchylone w celu 
skutecznego zapobieżenia wypadnięciu dzieci.  

Łóżka dziecięce

1

Zwróćcie Państwo uwagę przy używaniu górnego 
łóżka przez małe dzieci na niebezpieczeństwo ich 
wypadnięcia. 

Nie pozostawiajcie Państwo nigdy dzieci bez opieki w 
karawanie. 

Dolne łóżko w stanie złożonym (uzależnione od mode-
lu) zawsze zamocowywać przy pomocy zabezpiecze-
nia j. 

Dopuszczalne obciążenie górnego łóżka wynosi 75 kg. 
Łóżko dziecięce z tablicą do malowania. 

Zagłówk (Premium)*
Zagłówki mogą być ustawiane manualnie do różnych pozycji. 

Zagłówki, według zapotrzebowania, podnieść tak, by zblokowały się
 na żądanej pozycji lub obniżyć poprzez wywieranie lekkiego nacisku. 

Ścianka działowa w obszarze sypialnym 

Zwolnić klips j do mocowania ścianki działowej i zamknąć ją powo-
li i ostrożnie wzdłuż prowadnicy szyny. Zamek magnetyczny zamyka 
ściankę działową automatycznie. 

1

Zagłówki są dostępne jedynie w połączeniu z opcją 
wyposażenia skórzanego.

Zabezpieczenie transportowe ścianki 
działowej.

Zagłówki Premium
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Rozkładana umywalka ONTOUR (zależne od modelu). 

W celu skorzystania z toalety umywalka może być podniesiona do 
góry. 

Podnoszenie umywalki 
•  Podnieść umywalkę za uchwyt j do góry. Rygiel chwyta k 

dolną część umywalki.  

Opuszczanie umywalki 
•  Ponownie chwycić za uchwyt j. Ryglowanie k ustępuje 

automatycznie pod lekkim oporem. 

2
1

W przypadku, kiedy klamra nie rygluje się i nie otwiera 
automatycznie, musi zostać przesunięta manualnie. 

Umywalka rozkładana Mechanizm – umy-
walka podnoszona

6.5 Łazienka

Rozkładanie przegrody prysznica 
•  Zwolnić przycisk j.
• Rozłożyć uchwyty k przegrody prysznica.
• Rozłożyć przegrodę prysznica i przesunąć aż na przeciwległą 

stronę. 

Zamykanie przegrody prysznica 
•  Przegrodę prysznica przeciągnąć z powrotem i złożyć. 
• Złożyć uchwyty k tak, by leżały, ciasno ze sobą złożone, na 

przegrodzie prysznica. 
• Zamknąć przycisk j. 

1

2

Zabezpieczenie transportowe przegrody 
prysznica

Zamknięta przegroda prysznica

Przegroda prysznica w łazience rufowej musi być w 
trakcie jazdy dobrze zamocowana. 

Przegroda prysznica – łazienka rufowa 
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6.6 Garaż *
Przy niektórych modelach łóżek dziecięcych można wybrać 
wyposażenie garażu. 

Przy adaptowaniu w garaż należy zwrócić uwagę na to, żeby dolne 
łóżko dziecięce było zawsze zabezpieczone przy pomocy przewid-
zianych umocowań j. 

Całe wyposażenie, które ma być transportowane w garażu, musi 
być unieruchomione przy pomocy sprzączek k i odpowiednich 
pasów podtrzymujących. 

1

2
Nieprzytwierdzone przedmioty mogą w czasie wypadku, 
lub przy silnym hamowaniu, stać się niebezpiecznymi 
pociskami. 

Wyposażenie garażu

6.7 Okna

Okna z ustawnikiem rastrowym 
Otwieranie
• Wszystkie blokady k obrócić o 90°. 
• Okno wypchnąć na zewnątrz, aż będzie słyszalne kliknięcie. 

Okno zatrzymuje się automatycznie w tej pozycji. Możliwe jest 
ustawienie wielu poziomów.

Zamykanie
• Okno lekko unieść, aby odblokować ustawnik. 
• Zamknąć okna. 
• Przekręcić wszystkie rygle okienne k do pozycji wyjściowej, 

tak, by zaczepiły o kanaliki i przycisnęły szybę do uszczelki. 
 

Okna przy łóżkach dziecięcych mogą być jedynie 
uchylone - jako zabezpieczenie przed wypadnięciem. 

Blokada okna

1

2

Wszystkie zamknięcia okien są wyposażone w przyciski 
ryglujące j, umieszczone na dolnej, dłuższej krawędzi 
okna. Aby móc otworzyć okna, należy wcisnąć przyciski 
ryglujące j. Zamknięcia na pionowej krawędzi okna nie 
posiadają przycisków ryglujących. 
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Zamykanie rolet zaciemniających 
• Pociągnąć roletę zaciemniającą w dół za nakładkę, aż do 

żądanego poziomu i zablokować. Roleta pozostaje zablokowana 
w tej pozycji. 

Otwieranie rolet zaciemniających
• Pociągnąć roletą zaciemniającą lekko w dół za nakładkę i 

następnie powoli prowadzić do góry. Roleta automatycznie 
zwija się do góry. 

Zamykanie rolet przeciwko insektom 
• Roletę przeciwko insektom pociągnąć do końca w dół za 

nakładkę i zaczepić na haku. Roleta pozostaje zablokowana w 
tej pozycji.

Otwieranie rolet przeciwko insektom
• Pociągnąć roletę przeciwko insektom za nakładkę, lekko w dół 

i następnie poprowadzić ją w górę. Roleta automatycznie zwija 
się w górę. 

Rolety przeciwsłoneczne i rolety przeciwko insektom

Podnośnik okna bezstopniowy

Otwieranie
• Wszystkie rygle j przekręcić o 90°.
• Wypchnąć okno na zewnątrz, trzymając rygiel jedną ręką, aż 

do momentu, kiedy osiągnięty zostanie żądany kąt otwarcia. 
Następnie docisnąć drugą ręką śrubę z gniazdem karbowym 
k, aż będzie odczuwalny opór i okno utrzyma swoje ustawienie. 

Zamykanie
• Poluzować śrubę z gniazdem karbowym k, aby można było 

zamknąć okno. 
• Przekręcić wszystkie rygle do pozycji wyjściowej, tak, by 

zaczepiły one o kanaliki i przycisnęły szybę do uszczelki. 
1

2

Nie zamykać gwałtownie rolet przeciwsłonecznych i 
rolet przeciwko insektom!

Podnośnik okna – bezstopniowy

Rolety przeciwsłoneczne i rolety przeciwko 
insektom

Podczas jazdy okna nie mogą być otwarte. Nie używajcie 
Państwo nigdy sprayu odmrażającego czy skrobaczki 
do lodu na oknach Państwa karawanu. 

Przy dużej wilgotności powietrza może dojść do twor-
zenia się osadu na wewnętrznej stronie szyby, która 
znika ponownie przy suchej pogodzie. 
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Rolety przeciwsłoneczne i rolety przeciwko insektom są całkowicie 
zintegrowane i dają się bezstopniowo przestawić. 

Zamykanie 
• Skierować uchwyt do rolety przeciwsłonecznej lub nakładkę 

do rolety przeciw insektom, wolno i równomiernie, na żądaną 
pozycję. 

Otwieranie 
• Roletę powoli i równomiernie przesuwać w górę. 

Kombinowanie
• Pociągnąć roletę przeciwsłoneczną powoli i równomiernie w 

dół, następnie przeciągnąć w dół także roletę przeciw insek-
tom, do wymaganego pułapu. 

Okna dziobowe i kuchenne

Przy nieużywaniu karawanu, pozostawcie Państwo ro-
lety otwarte, aby uniknąć szkód pośrednich. 

6.8 Pokrywy dachowe Wskazówki, dotyczące bezpieczeństwa

•  Nie otwierać pokrywy dachowej przy silnym wietrze/ 
deszczu/ opadach gradu, etc. oraz przy zewnętrznych 
temperaturach powietrza poniżej -20°C. 

• W przypadku mrozu albo śniegu nie otwierać pokryw 
z użyciem siły, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo 
złamania zawiasów. 

• Przed otwarciem usunąć śnieg, lód lub silne zanieczy-
szczenia. Przy otwieraniu pokrywy dachowej pod drze-
wami, w garażach itp., wkalkulować potrzebny odstęp. 

• Nie nadeptywać na pokrywę dachu. 
• Przed jazdą zamknąć i zablokować pokrywę dachową. 

Otworzyć roletę przeciw insektom i harmonijkę (usta-
wienie spoczynkowe). 

• Przy dużym nasłonecznieniu zamknąć zaciemnienie 
tylko w ¾, inaczej zagraża akumulacja gorąca. 

Otwory wietrzące automatycznej klimatyzacji muszą 
być zawsze otwarte. Nigdy nie zamykać i nie zakrywać 
automatycznych wywietrzników!

Kombinacja rolety przeciwsłonecznej i rolety 
przeciw insektom

Zintegrowane okno kuchenne
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Mała pokrywa dachowa

Otwieranie pokrywy
• Pokrywa dachowa może być ustawiona w górę, w kierunku 

odwrotnym do kierunku jazdy. Wcisnąć przycisk ryglujący j 
i skierować pokrywę dachową na żądaną pozycję, przy użyciu 
ramienia nastawczego. 

Zamykanie pokrywy
•  Prowadzić ramię nastawcze wzdłuż prowadnicy i zamknąć 

pokrywę dachową. Pokrywa rygluje się, kiedy ramię zaczepia 
za przycisk ryglujący j. 

1

Duża pokrywa dachowa

Przed otwarciem pokrywy zwróćcie Państwo uwagę na to, aby obs-
zar otwierania ponad pokrywą był wolny. Pokrywę można otworzyć 
do 60 °.  

Otwieranie pokrywy
• Sięgnijcie Państwo do wejścia do kieszeni korby i otwórzcie ją 

Państwo do pozycji użytkowania. Otwórzcie Państwo pokrywę 
poprzez kręcenie korbą w kierunku zgodnym z ruchem wska-
zówek zegara, do żądanej pozycji. Przy osiągnięciu maksymal-
nego kąta otwarcia, jest odczuwalny opór. 

Zamykanie pokrywy
• Kręćcie Państwo korbą w kierunku przeciwnym od wskazówek 

zegara, aż do zamknięcia pokrywy i wyczucia oporu. Sztyft kon-
trolny j jest widoczny, kiedy pokrywa jest zamknięta. Kręcić 
wtedy korbą na tyle, żeby można było zamknąć kieszeń korby. 
Dla bezpiecznego zaryglowania, korba musi być złożona w kies-
zeni korby. 

1

Maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 130 km/h, 
ponieważ, zależnie od konstrukcji pojazdu lub pozy-
cji zabudowy, może dojść do rozprzestrzeniania się 
odgłosów lub do uszkodzeń.

Plisy przeciwko insektom i zaciemniające

Obie plisy mogą być bezstopniowo regulowane przez poziome 
przesunięcie. 

Duża pokrywa dachowa

Sztyft kontrolny

Mała pokrywa dachowa

Przycisk ryglujący
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Wywietrznik dachowy (Łazienka)

Wywietrznik dachowy może być podniesiony z jednej, albo z obu 
stron. 

Otwieranie
•  Wcisnąć zapięcie zatrzaskowe j ukośnie na górze do środka 

wywietrznika dachowego, aż wyhaczy się on z blokady. 
Jednocześnie wypchnąć wywietrznik dachowy w górę przy 
pomocy uchwytu k. 

Zamykanie 
•  Wywietrznik dachowy mocno pociągnąć w dół za oba uchwyty 
k, aż zatrzasną się oba zapięcia zatrzaskowe j. 

Wywietrznik dachowy – łazienka

Zamknięcie – wywietrznik dachowy

Otwieranie rolety przeciwko insektom

1

2

Roleta przeciwko insektom 

Zamykanie
•  Przesunąć roletę równomiernie na szynie l na przeciwległą 

stronę i zahaczyć zamknięcie m na przeciwległym elemencie 
n.

Otwieranie
•  Wcisnąć zamknięcie i lekko uchylić je tak, by uwolniło się z haka. 
• Roletę powoli przesunąć z powrotem. 

1

5

3 4

Wywietrznik dachowy – łazienka 
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7. Instalacje elektryczne 

Instalacje elektryczne w karawanach HOBBY zostały wykonane 
według obowiązujących przepisów i norm. 

Należy zwrócić uwagę

• Wskazówki na temat bezpieczeństwa i zagrożeń, 
znajdujące się na urządzeniach elektrycznych, nie 
mogą zostać usunięte. 

• Przestrzenie instalacyjne wokół wbudowanych 
urządzeń, jak rozdzielniki bezpieczników, urządzenia 
zaopatrujące w energię elektryczną, itd. nie mogą 
być używane w charakterze miejsca do pakowania. 

• Karawan nie jest seryjnie przygotowany do 
wewnętrznego zaopatrzenia przez baterię (działanie 
samowystarczalne).

• Prace na instalacjach elektrycznych mogą być 
prowadzone tylko przez autoryzowany warsztat 
fachowy. 

7.1 Wskazówki na temat bezpieczeństwa

7.2 Panel sterowania  System składa się z elektroniki sterującej, panelu TFT lub panelu 
standardowego (zależne od modelu, albo na specjalne zamówienie) z 
polem klawiatury i z większej ilości paneli sterujących z trzema klawis-
zami. Umożliwia to obsługę różnych lamp i niektórych urządzeń 230 
V. Na wyświetlaczu TFT są wyświetlane dodatkowo różne informacje. 

Standardowy panel sterowania  
(ONTOUR/De Luxe (Edycja)/Excellent/Prestige) 
 Kinkiet ścienny  

 Lampa na suficie  

 Lampa w kuchni  

 Lampa w przedsionku namiotu 

 Terma / bojler 

 Oświetlenie nastrojowe 1 

 Oświetlenie nastrojowe 2 

 Oświetlenie nastrojowe 3

 Pamięć 

 Ogrzewanie podłogowe 

 Wskaźnik poziomu napełniania 

 Włącznik główny 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
12

10

432

7

1

6 8 9

11

5
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7. Instalacje elektryczne 

Funkcja włącznika głównego 
• Po pierwszym podłączeniu karawanu do sieci 230 V włącznik 

główny, albo dowolny przycisk funkcyjny, muszą zostać 
włączone w celu aktywacji wszystkich urządzeń 12 V i urządzeń 
podłączonych do systemu 230 V (np. termy, podgrzewania 
podłogi*).

• Jeśli urządzenie funkcjonuje, krótkie naciśnięcie włącznika 
głównego wyłącza całkowicie oświetlenie. Wszystkie, 
długotrwale działające urządzenia 12 V (np. zaopatrzenie w 
wodę, sterowanie lodówki, nawiew ogrzewania) pozostają ak-
tywne. System zapisuje włączone uprzednio urządzenia, które 
mogą być ponownie aktywowane przed naciśnięcie przycisku 
włącznika głównego. Przy tym przywrócone zostaje także usta-
wienie ściemniacza w regulowanym oświetleniu. 

• Jeśli włącznik główny przy włączonym urządzeniu jest wcis-
kany co najmniej 4 sekundy, wraz z aktywnymi dotychczas 
urządzeniami, wyłączane są także całkowicie urządzenia 12 V 
(dotyczy także spłukiwania toalety i pompy wodnej, przy sa-
mowystarczalnych karawanach ładowanie baterii nie jest w ten 
sposób zakłócane). 

• W przypadku wyłączenia prądu zapisane zostaje, czy włącznik 
główny był włączony, czy wyłączony. Po ponownej akty-
wacji zasilania prądu, włącznik główny ponownie się włącza. 
Urządzenia na prąd stały, jak np. ogrzewanie, ponownie 
działają. 

Kiedy włącznik wybierakowy dla lodówki Dometic został 
ustawiony na 12 V, funkcja 12 V włącza się automatycz-
nie przy włączonym zapłonie pojazdu ciągnącego, bez 
konieczności włączania włącznika głównego.

Panel sterowania TFT (Premium/ Landhaus lub opcjonalnie)

 Kinkiet ścienny / oświetlenie grupy siedzeń

 Lampa na suficie  

 Oświetlenie w kuchni 

 Oświetlenie przedsionka namiotu  

 Terma / bojler 

 Oświetlenie nastrojowe 1 

 Oświetlenie nastrojowe 2 

 Oświetlenie nastrojowe 3 

 Pamięć 

 Podgrzewanie podłogi* 

 Włącznik główny 

 Wyświetlacz TFT, por. stronę  56

 Włącznik sterowania

 Softkeys

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

12

15

10

432

7

1

6 8 9

5

1214

13

15
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7. Instalacje elektryczne 

Wszystkie pozostałe urządzenia 12 V muszą, do funk-
cjonowania dzięki akumulatorowi pojazdu ciągnącego, 
być aktywowane centralnie przez włącznik główny    
na panelu sterowania. 
Lampa przedsionka namiotu przy włączonym zapłonie 
pojazdu ciągnącego, wyłącza się automatycznie i nie 
może być ponownie włączona. 

Przycisk pamięci (Memory)  
•  Przy pomocy tego przycisku zapisywane są stany oświetlenia, 

które mogą być ponownie przywrócone. Krótkie naciśnięcie 
tego przycisku przywołuje ponownie zapisany - jako ostat-
ni, stan wszystkich wyłączanych lamp 12 V. Zapisanie stanu 
oświetlenia następuje dzięki dłuższemu naciśnięciu na ten przy-
cisk. Stany urządzeń 230 V (terma i ogrzewanie podłogowe*) 
nie są zapisywane przy pomocy tego przycisku. 

W czasie użycia w publicznym ruchu drogowym lam-
pa przedsionka namiotu musi być wyłączona. 

Lampa przedsionka namiotu  
•  Przy wciśnięciu tego przycisku lampa przedsionka namiotu 

jest włączana, lub wyłączana. Włączenie tego światła nie jest 
możliwe, jeśli pojazd ciągnący został podłączony i włączony 
jest jego silnik. 

Kinkiety ścienne/ oświetlenie grupy siedzeń 
i lampa na suficie
•  Poprzez użycie włącznika każda z lamp może być włączana, 

lub wyłączana. Dłuższy nacisk na włącznik prowadzi do regu-
lacji natężenia światła. Ustawiona intensywność oświetlenia 
jest zapisywana, dlatego też - po wyłączeniu i ponownym 
włączeniu, poprzednie natężenie oświetlenia zostaje przy-
wrócone. Jeśli napięcie systemu zostanie przerwane, lampa 
ścienna świeci przy pierwszym włączeniu swoim najsilniejszym 
światłem. 

1
2

Oświetlenie nastrojowe 
(opcjonalnie w De Luxe)
•  Przy krótkim użyciu włącznika, obwód prądu w każdym z 

oświetleń nastrojowych (oświetlenie niebezpośrednie), jest 
włączany lub wyłączany.

86 7

12

9

4

Kinkiet ścienny

Lampa na suficie z oświetleniem nastro-
jowym

Lampa przedsionka namiotu

W pojazdach z dwiema lampami sufitowymi, można 
włączyć odrębnie tylko jedną z nich. 

W serii De Luxe włączniki nie funkcjonują, jeśli nie ist-
nieje w tym zakresie specjalne zamówienie. 
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Nagrzewanie podłogi ze wskaźnikiem LED 
•  Po naciśnięciu tego włącznika, nagrzewanie podłogi jest włączane 

lub wyłączane. Jeśli jest ono włączone, będzie to sygnalizowane 
przy pomocy świecącej lampki LED (tylko panel standard).

• Przy deaktywacji zasilania prądu w głównym panelu sterowania       
wyłącza się także ogrzewanie podłogowe. 

10

Terma ze wskaźnikiem LED 
•  Po naciśnięciu tego przycisku terma jest włączana lub wyłączana. 

Jeśli terma jest włączona, jest to sygnalizowane przed świecącą 
się lampkę LED (LED tylko jako panel standardowy).

• Wraz z użyciem włącznika głównego       wyłącza jest także 
terma. 

• Na specjalne zamówienie na miejsce termy instalowany jest 
bojler elektryczny. 

Przy niektórych zamówieniach specjalnych, np. w przy-
padku ogrzewania Alde, pomimo świecenia się lampki 
kontrolnej, włącznik pozostaje bez funkcji (por. także 
rozdział 10.5).  

W przypadku termy i nagrzewania podłogi (zamówienie 
specjalne) chodzi o urządzenia 230 V. Jeśli nie istnieje 
podłączenie do sieci, urządzenia te nie mogą zostać 
włączone.

Wskaźnik poziomu napełniania        (tylko panel standard)
Po naciśnięciu tego przycisku wskazywany jest stan zbiornika wody 
pitnej przy pomocy łańcuszka LED. 

Wskazywanie poziomu zbiornika wody pitnej zbiornika na ścieki od-
bywa się w pięciu krokach:  

Pusty   świeci się tylko lewa czerwona lampka LED
¼  lewa czerwona lampka LED jest wyłączona;   
  włączona jest 1 żółta lampka LED
½  lewa czerwona lampka LED jest wyłączona;   
  włączone są 2 żółte lampki LED
¾  lewa czerwona lampka LED jest wyłączona; 2   
  żółte lampki i 1 zielona lampka LED są włączone 
Pełny   lewa czerwona lampka LED jest wyłączona;   
  włączone są 2 żółte i 2 zielone lampki LED

Aby uzyskać przekonujący status napełnienia, ustaw-
cie Państwo swój pojazd poziomo. 

5

12

12

11

Terma Truma

Wskaźnik poziomu napełniania dla zbiornika 
wody pitnej dla panelu standard

3Lampa kuchenna  
•  Przy krótkotrwałym naciśnięciu tego włącznika lampy kuchenne 

i spoty są włączane i wyłączane.

Lampa kuchenna
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Panele boczne – łóżko 
•  Poprzez krótkotrwałe naciśnięcie przycisku 
 - włączane lub wyłączane jest oświetlenie nastrojowe /   

 oświetlenie sufitu
  (w De Luxe = Lampa sufitowa nad łóżkiem)
 - oświetlenie łóżka po lewej stronie 
 - oświetlenie łóżka po prawej stronie .

Dłuższe przytrzymanie włącznika umożliwia regulację natężenia światła 
tych lamp (ale nie oświetlenia nastrojowego). Ustawione natężenie 
światła jest zapisywane, tak, że po wyłączeniu i ponownym włączeniu, 
przywrócone zostaje poprzednie natężenie światła. 
 
Panele boczne – łazienka 
•  Przy krótkotrwałym naciśnięciu przycisku 
 - włączane lub wyłączane jest oświetlenie umywalki 
 - oświetlenie prysznica/ łazienki      . 

Przy specjalnym zamówieniu „Nagrzewanie ciepłej 
wody” w modelach z łazienką boczną, przy pomocy 
włącznika       jest uruchamiany konwektor powietrza. 

W niektórych modelach funkcjonuje tylko jeden z 
włączników na panelu bocznym łazienki, drugi nie jest 
aktywny. 

Pilot *
•  Przy pomocy nadajnika ręcznego można drogą radiową 

włączyć sześć funkcji panelu sterowania. 

Włącznik dziecięcy
Wszystkie pojazdy ze ścianką działową w wejściu. posiadają spec-
jalne włączniki na wysokości, osiągalnej dla dzieci, znajdujące się 
w obszarze wejściowym.  

• Przy pomocy tych włączników można włączyć i wyłączyć 
oświetlenie główne. 

Panele boczne – łóżko

Panele boczne – łazienka

1

2 3

4 5

1

2
3

4
5

4

1

2

3

4

5

6

 Łóżko po lewej stronie  

 Kinkiet ścienny  

 Wyłącznik główny  

 Łóżko po prawej stronie 

 Lampę sufitową 

 Lampę przedsionka namiotu

1

2

3

4

5

6

Włącznik dziecięcy

Pilot do panelu sterowania
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Statyczny nagłówek A 
Wskazuje stale
 - Datę 
 - Godzinę
 - Temperaturą wewnętrzną 
 - Temperaturę zewnętrzną 

Włączanie / wyłączanie 
Jeśli symbol wyświetla się na zielono, panel jest aktywny. 
Pomarańczowy symbol wskazuje, że panel został wyłączony. 

Terma/ ogrzewanie podłogowe/ Ultraheat
Jeśli symbol wyświetla się na zielono, każda z tych funkcji działa.

230 Volt 
wskazuje, że karawan jest połączony z przyłączem sieciowym.

Samochód osobowy 
Karawan jest połączony z pojazdem ciągnącym i jest włączony silnik. 
   
  Uwaga auto i napięcie sieci   

 Ostrzeżenie pojawia się trzy razy   
 i musi zostać potwierdzone.   
 Ostrzeżenie nie pojawia się, 

  kiedy błąd zostanie naprawiony. 

Zarządzanie akumulatorem  
Czerwone = Uwaga niedopięcie przy działaniu samowystarczal
nym 12 V. 

Ogrzewanie/ klimatyzacja 
Czerwone = zakłócenie

Zbiornik wody pitnej 
Czerwone = pusty 

WLAN
zielony = połączenie jest aktywne 
żółty = system otwiera się lub zamyka

Wyświetlacz startowy w panelu sterowania TFT

2

4

1

3

1 32 4
A

B

C

Wyświetlacz główny B 
Tu mogą być odczytane aktualne stany i wartości istniejących kom-
ponentów na ustalonych miejscach. 

Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

230 Volt

PKW

Therm

Fußbodenheizung

Heizung

Ultraheat

WLAN

Wassertank

Klimaanlage

kühlen

heizen

Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

230 Volt

PKW

Therm

Fußbodenheizung

Heizung

Ultraheat

WLAN

Wassertank

Klimaanlage

kühlen

heizen

Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

230 Volt

PKW

Therm

Fußbodenheizung

Heizung

Ultraheat

WLAN

Wassertank

Klimaanlage

kühlen

heizen

Włącznik/ wyłącznik 
zasilania prądu

230 Volt

Samochód 
osobowy 

Bateria jest ładowana*1

Bateria jest rozładowana*1

Terma

Ogrzewanie 
podłogowe*
Ogrzewanie ciepłej wody 
Alde*

Ultraheat*

WLAN*

Zbiornik wody pitnej

Zarządzanie akumulatorem*1

Klimatyzacja*

Chłodzenie 
(funkcja klimatyzacji)

Ogrzewanie 
(funkcja klimatyzacji)

Automat (funkcja klimatyzacji)

Powietrze obiegowe 
(funkcja klimatyzacji)

1 tylko w pakiecie samowystar-
czalnym 
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Softkey – pasek menu C 
Tu przechodzi się do poszczególnych menu komponentów. 

Softkeys
„Softekys” wykonują polecenia, wskazywane poprzez dolny rząd 
w menu (C). Dostają się one na przykład do menu podrzędnych, 
podwyższają lub zmniejszają wskazywane wartości, albo 
przedstawiają button „Return” (funkcja z powrotem). 

Przycisk sterujący
Przycisk sterujący umożliwia, podobnie jak „Softkeys”, wygodną 
nawigację pomiędzy poszczególnymi menu. Przez obrót, wybrany 
zostaje, znajdujący się odpowiednio obok punkt menu, lub wartość 
wskazania, bądź podwyższane są, lub zmniejszane wartości; po-
przez naciśnięcie można dostać się do menu podrzędnych, albo 
zatwierdzić zmienioną wartość. 

Wassertank

automatic 
tank 
control

Wassertank

automatic 
tank 
control

Zbiornik wody pitnej 
W tym menu można odczytać stan napełnienia zbiornika wody pit-
nej. Z pomocą lewego Softkey (symbol włączania / wyłączania), 
może być aktywowany alarm (zielony). Przy aktywowanym alarmie 
rozlega się sygnał w czasie, kiedy zbiornik jest napełniany. Dźwięki 
alarmu rozlegają się rosnąco w krótkich odstępach w trakcie 
napełniania zbiornika. Stan napełnienia zbiornika z wodą aktualizu-
je się na panelu sterowania automatycznie, co kilka sekund.
 
Menu opuszcza się przez funkcję „z powrotem”, albo przełącza się 
ono automatycznie po godzinie do panelu sterowania. 

Alarm

Zrządzanie akumulatorem*
W menu akumulatora wskazywany jest aktualny stand akumulatora 
zapasowego (pakiet samowystarczalny). Stan ładowania jest wska-
zywany przy pomocy symbolu akumulatora, na przykładzie widać 
naładowany akumulator. 

„U” wskazuje napięcie ładowania, „I” aktualne zasilanie ładowania, 
a pozostały czas ładowania jest wskazywany w godzinach. 
Wartość T wskazuje na temperaturę akumulatora i nie może 
przekroczyć 50°C. Od tej wartości rozpoczyna się alarm ostrze-
gawczy, a akumulator na monitorze startowym jest wskazywany na 
czerwono. Przy przegrzaniu akumulator nie może być ładowany. 
Jeśli alarm ostrzegawczy się powtarza, należy udać się do warsz-
tatu naprawczego. 

Kiedy pojawią się symbole do „Charger”, przyłącze sieciowe 230 
V jest podłączone do karawanu i została rozpoznana ładowarka – 
akumulator jest ładowany. Jeśli  podłączone zostało przyłącze sie-
ciowe 230 V, a symbole, dotyczące ładowarki, nie pojawiają się, 
ładowanie odbywa się na podstawie charakterystyki. 

Symbol „R” wskazuje kontrolę kalibrowania. Jeśli wyświetla się 
„1”, sensor jest skalibrowany (stan żądany). Jeśli ukaże się wartość 
„0”, wartości pomiaru mogą lekko odbiegać i należy na nowo 
skalibrować sensor. 

Batterie-
management

 U : 12,3 V
 I : 5,3 A
  : 6,5 h
    T :  0,0 °C
    R :    0

Charger

GEL060 Ah
 

Batterie-
management

 U : 12,3 V
 I : 5,3 A
  : 6,5 h
    T :  0,0 °C
    R :    0

Charger

GEL060 Ah
 

Ładowarka

Batterie-
management

 U : 12,3 V
 I : 5,3 A
  : 6,5 h
    T :  0,0 °C
    R :    0

Charger

GEL060 Ah
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Kalibrowanie odbywa się w normalnym przypadku automatycz-
nie, zasilane ładowania lub wyładowania nie może być przy tym 
wyższe, niż 150 mA.

System może być kalibrowany manualnie  
 - przy zasilaniu z sieci 230 V
 - albo, kiedy nie jest włączone żadne urządzenie w zasilaniu 12 V.

Do tego musi zostać wyłączony bezpiecznik główny 30 A poprzez 
wciśnięcie przycisku na obudowie akumulatora (por. „Działanie z 
akumulatorem pomocniczym”). Teraz sensor może się skalibrować, 
proces jest po ok. 3 godzinach zakończony. Kiedy następnie zo-
stanie włączony bezpiecznik, na wyświetlaczu powinna ukazać się 
wartość 1. 

Opuszczenie menu przez funkcję „z powrotem” lub automatycznie 
po upływie minuty. 

System oświetleniowy 
W menu dla systemu oświetleniowego żądana lampka jest wybiera-
na poprzez przycisk sterujący, albo funkcje strzałki (wskaźnik żółty).  
Poprzez wciśnięcie włącznika sterującego, albo lewego Softkey, 
włączana jest, lub wyłączana odpowiednia lampka (aktywowane 
lampki świecą na zielono). 

Lichtsystem

09.01.2015
17:00 to 22:00 

14:00 -------01.07.15 -------

14:00 -------01.07.15 -------

Lichtsystem

09.01.2015
17:00 to 22:00 

14:00 -------01.07.15 -------

14:00 -------01.07.15 -------Włączony/ 
wyłączony

Timer

Poprzez funkcję timera można dostać się do menu podrzędnego 
programowania timera. W ten sposób, przy pomocy timera, mogą 
być sterowane lampy sufitowe (górne) i lampy przedsionka na-
miotu (dolne). Aktywować funkcję „wyłączony” i w razie potrzeby 
deaktywować ją. 

Programowanie timera
Ustawić żądaną wartość przy pomocy przycisku strzałki, albo 
przycisku sterującego, poprzez naciskanie funkcji „włączony / 
wyłączony” albo przycisku sterującego. Czas może być ustawiony 
poprzez obracanie przycisku sterującego lub poprzez funkcję „+ / 
-„.  Programowanie ustawionego czasu odbywa się przez ponowne 
naciśnięcie przycisku sterującego, albo przez funkcję „włączony / 
wyłączony”. 

Aktywacja/ deaktywacja timera 
Timer jest aktywowany dopiero wtedy, kiedy znajdująca się z prawej 
strony funkcja „off” zostanie przestawiona na „on” (Tryb działania 
identyczny z programowaniem timera). 

Deaktywacja timera w ten sposób, że funkcja „on” jest z powrotem 
przestawiana na „off”.

Aktywny timer jest wskazywany w menu głównym 
systemu oświetleniowego przy pomocy niebieskiego 
punktu w odpowiednim symbolu świecącym.   

Lichtsystem

10:00  to  14:30 on 

0:00  to   0:00 off  

14:00 -------01.07.15 -------

14:00 -------01.07.15 -------
•

aktywowany timer 
(niebieski punkt)

Menu można opuścić przez funkcję „z powrotem”, albo przechodzi 
ono automatycznie po upływie 1 minuty do wyświetlacza startowego. 
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Ogrzewanie TRUMA ULTRAHEAT*
W menu dodatkowego ogrzewania elektrycznego użytkownikowi 
wskazywane są na pierwszy rzut oka: stopień temperatury (1-6) i 
stopień mocy (wat). Dolny symbol menu jest oznaczany na zielono, 
kiedy ogrzewanie jest włączone.  

Obok jest wyświetlana wartość
on =  włączony 
off = ogrzewanie nieczynne (symbol biały).

Poprzez funkcją „włączony/ wyłączony” w pasku menu C ogrzewa-
nie jest aktywowane lub deaktywowane. 

Wskazywane na pasku menu C symbole temperatury i stopnia 
mocy, jak także symbol „info”, prowadzą poprzez Softkey, albo 
wybranie przy pomocy przycisku sterującego, do innych menu 
podrzędnych. 

6

500 W

6

500 W

6

500 W

  Menu informacyjne  
  Tu są wskazywane dane na temat producenta urządzenia. 

  Regulowanie stopnia mocy 
  Stopień 500 W/ 1000 W/ 2000 W wybieralny.

  Regulowanie temperatury
  Stopnie 1-6 wybieralne (6 = najwyższa wartość temperatury). 
  

Zwróćcie Państwo w tym miejscu uwagę na opisy w 
rozdziale 10.3. Dodatkowe ogrzewanie elektryczne. 

Heizung TRUMA ULTRAHEAT

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

6

2.000 W

on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Truma
Truma Gerätetechnik
Gmbh & Co KG
www.truma.com

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

2.000 W6

Heizung TRUMA ULTRAHEAT

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

6

2.000 W

on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Truma
Truma Gerätetechnik
Gmbh & Co KG
www.truma.com

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

2.000 W6

Heizung TRUMA ULTRAHEAT

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

6

2.000 W

on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Truma
Truma Gerätetechnik
Gmbh & Co KG
www.truma.com

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

2.000 W6

Heizung TRUMA ULTRAHEAT

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

6

2.000 W

on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Truma
Truma Gerätetechnik
Gmbh & Co KG
www.truma.com

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

2.000 W6

Menu podrzędne przechodzą poprzez funkcję „z powrotem” 
do menu głównego. Menu główne może być opuszczone przez 
funkcję „z powrotem” do wyświetlacza startowego. Wszystkie 
menu przechodzą automatycznie po upływie jednej minuty do 
wyświetlacza startowego. 

Przy pomocy symboli „+/-„, albo poprzez obracanie przycisku 
sterującego, może zostać zmieniona wybrana wartość. Zmienio-
na wartość musi być zatwierdzona poprzez wciśnięcie przycisku 
sterującego. 
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Ogrzewanie ciepłej wody ALDE*
W menu ogrzewania ciepłej wody Alde użytkownikowi wskazywane 
są na pierwszy rzut oka: żądana temperatura pomieszczenia (°C), 
krótkotrwały wzrost ilości ciepłej wody do prysznica (°C) i sposób 
eksploatacji (gaz/prąd). Dolny symbol menu świeci na zielono, kie-
dy ogrzewania funkcjonuje. 

Poniżej jest wskazana wartość
on = włączony 
off = ogrzewanie nieczynne (symbol biały). 

Poprzez funkcję „włączony/ wyłączony” na pasku menu C ogrze-
wanie może być aktywowane, lub deaktywowane. 

Wskazywane na pasku menu C symbole, odnoszące się do tempe-
ratury i do stopnia mocy, jak także symbol „info”, prowadzą poprzez 
Softkeys, bądź wybór przy pomocy przycisku sterującego, do menu 
podrzędnych. 
  Ustawienie żądanej temperatury pomieszczenia
  W krokach od 0,5°C, od +5°C do +30°C.
  

  Krótkotrwałe zwiększanie ilości ciepłej wody  
 Przejściowe zwiększenie temperatury ciepłej wody z   
 50°C do 65°C przy zwiększonym zapotrzebowaniu w   
 ciepłą wodę. 
  Czerwony symbol =  deaktywowane.

Aby zmienić wartości, wybrać wartość przy pomocy przycisku 
sterującego (przy nacisku wartość zaznacza się na żółto i może 
zostać zmieniona). Wybrać żądaną wartość przy pomocy symboli 
„+/-„ lub obracanie gałką sterującą. Zmieniona wartość musi zostać 
potwierdzona przez naciśnięcie przycisku sterującego. Dzięki funk-
cji „włączony/ wyłączony” przygotowanie ciepłej wody może być 
włączane lub wyłączane. 

  Start działania
 Działanie na gas, działanie kombinowane (gas + prąd)   
 albo tylko na prąd - są do wyboru. Przy działaniu kombi 
 nowanym i elektrycznym należy wybrać żądaną moc (1   
 błyskawica = 1 kW, 2 błyskawice = 2 kW, 3 błyskawice =  
 3 kW.)

Od 2 kW mocy gniazdo zasilające prądu musi być za-
bezpieczone przynajmniej 16 amperami. Zasięgnijcie 
Państwo informacji u osoby prowadzącej kemping!
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12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C   Menu informacyjne  
  Tu wskazywane są dane o producencie urządzenia. 

Klimatyzacja DOMETIC*
W menu klimatyzacji Dometic użytkownikowi wyświetlane są na 
pierwszy rzut oka: tryb działania, ustawienie wentylatora i żądana 
temperatura pomieszczenia. Dolny symbol menu wyświetla się na 
zielono, kiedy klimatyzacja jest w użyciu. 

Obok zamieszczona jest wartość
on = włączony 
off = klimatyzacja nie działa (symbol biały). 

Tryb działania może być zmieniony przy pomocy Softkeys na pasku 
menu C, „+/-„ lub obrót przycisku sterowania. Nowy tryb działania 
musi być potwierdzony przez naciśnięcie przycisku sterującego, 
lub przy pomocy Softkey „włączony/ wyłączony”. 

 Menu dolne – wybór trybu działania
   - chłodzenie 
  - ogrzewanie 
  - tryb działania 
  - tryb recyrkulacyjny  

Klima  DOMETIC
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Wybrać żądaną moc przy użyciu strzałki (pasek menu C), lub 
przez obrót gałką sterowania (oznaczona na żółto) i aktywować 
ją funkcją „włączony/ wyłączony”, bądź naciśnięcie przycisku 
sterującego.  

Zwróćcie Państwo przy tym także uwagę na opisy w 
rozdziale 10.5. Ogrzewanie ciepłej wody Alde. 

Menu podrzędne przełączają się przy pomocy funkcji „z powrotem” 
do menu głównego. Menu główne można opuścić poprzez funkcję 
„z powrotem” i przejść do wyświetlacza głównego. Wszystkie menu 
przełączają się po upływie minuty do wyświetlacza startowego. 
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 Ustawianie temperatury 
 Tu może być ustawiona żądana temperatura. Przy trybie  
 recyrkulacyjnym nie jest możliwe, aby funkcja chłodzenia  
 i ogrzewania były aktywne. 

Wartości mogą być zmieniane przez Softkeys na pasku menu C, „+/-„, 
albo poprzez obracanie przycisku sterowania. Nowa wartość jest za-
pisywana automatycznie, przy opuszczaniu menu dolnego. 

 Ustawianie wentylatora
 W tym miejscu może być regulowane ustawienie wentyla 
 tora (stopień 1-3 i maksymalny nawiew). Przy działaniu au 
 tomatycznym nawiew jest także regulowany automaty-  
 cznie, dlatego też nie może być wprowadzone żadne   
 odrębne ustawienie. 

Zwróćcie Państwo przy tym uwagę także na opisy w 
rozdziale 10.12. Dachowa instalacja klimatyzacyjna. 

Klimatyzacja TRUMA*
Przy zainstalowanej dodatkowo klimatyzacji Truma może ponadto 
być dobrane menu dolne do regulacji oświetlenia.

Poprzez podwyższanie lub zmniejszanie wartości poprzez funkcję 
„+/-„ lub przyciskiem sterowania, zmieniona zostaje intensywność 
zintegrowanego z klimatyzacją oświetlenia. Potwierdzić nową 
wartość poprzez naciśnięcie przycisku sterującego, lub funkcję 
„włączony/ wyłączony” (lewy Softkey).
 
Do opuszczenia menu należy wybrać funkcję „z powrotem”, menu 
przechodzi po upływie minuty do wyświetlacza startowego. 
 

35%

12:30 ---------09.01.15 ---------

  Menu informacyjne  
  Tu są wyświetlane dane na temat producenta urządzeń. 

Dolne menu zmieniają się do menu głównego poprzez funkcję „z pow-
rotem”. Menu główne może być opuszczone poprzez funkcję „z pow-
rotem” do wyświetlacza startowego. Wszystkie menu przechodzą au-
tomatycznie, po upływie jednej minuty, do wyświetlacza startowego. 

Opisane powyżej funkcje są do dyspozycji tylko w 
urządzeniach klimatyzacyjnych, nadających się do 
busów CI. 
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Menu informacyjne panelu TFT
Tu są wskazywane dane o producencie urządzenia. 

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

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

14:00 -------01.07.15 -------

01.07.1514:00

- - - - - - - - - -

  
Menu ustawiania (dla danych z nagłówka A)
W menu ustawiania może być ustawiana data i godzina. Żądana 
wartość jest regulowana przy pomocy przycisku sterującego, 
lub strzałkę po lewej i prawej stronie. Przy naciśnięciu przycisku 
sterującego, wartości mogą być następnie zmienione przez obra-
canie (w prawo = zwiększyć wartość, w lewo = zmniejszyć wartość), 
lub funkcję plus i minus. Zmieniona wartość, musi zostać zatwierd-
zona poprzez naciśnięcie przycisku sterującego i dopiero wtedy 
jest zapisywana. 

Jest ponadto możliwe kalibrowanie wskazywanych tempera-
tur wewnętrznych i zewnętrznych, ponieważ wpływ temperatur 
na czujniki może prowadzić do odchyłów pomiędzy temperaturą 
wskazywaną i rzeczywistą. 

Wskaźnik temperatury może być zmieniony maksymalnie +/- 12°C. 

Aby opuścić menu, należy wybrać funkcję „z powrotem”, albo pa-
nel zmienia się automatycznie po upływie minuty.

Einstellungsmenü

Datum
Uhrzeit
Temperaturo�set
Wecker on/o�

09.01.15

12:30

- 2 °C

+ 1 °C

14:00 -------01.07.15 -------

Wyświetlanie danych z nagłówka A
To menu wskazuje w przejrzysty sposób dane z nagłówka A. Menu 
może być opuszczone poprzez funkcję „z powrotem”, automatycz-
ny powrót do wyświetlacza startowego nie ma miejsca. 
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Moduł WLAN *

Zarządzanie pokładowe Hobby CI-BUS może łączyć ze sobą do 
15 urządzeń, aby móc je obsługiwać poprzez centralny panel i 
wskazywać ich funkcje na wyświetlaczu. 
(Standard).

Przyłączone do jednego modułu WLAN, wszystkie funkcje panelu 
sterowania TFT mogą być sterowane bezkablowo smartphonem, 
tabletem czy notebookiem. 

WLAN musi być aktywowany w menu dolnym, aby możliwe było 
stworzenie połączenia. 

Meldowanie się do WLAN i wymeldowanie się z niego, jest możliwe 
przez funkcję „włączony/ wyłączony”. Przy starcie i wyłączaniu 
symbol WLAN świeci się na pomarańczowo. WLAN jest gotowy, 
kiedy symbol jest zielony. 

W menu dolnym mogą być odczytane dane, dotyczące połączenia 
sieci WLAN i serwera sieciowego.  (Zamieszczone poniżej menu 
wskazuje jedynie przykładowe dane).
 
Urządzenie, które ma zostać połączone z siecią, musi być połączone 
przez menu Ustawienia WLAN z siecią „mojehobby1” (w tym 
przykładzie). Hasło to także „mojehobby1” (w tym przykładzie). 

Kiedy sieć nie jest od razu wskazana, należy użyć najpierw funkcji 
szukanie/ skanowanie. 

Jeśli urządzenie jest połączone z siecią, można w wyszukiwarce 
internetowej otworzyć stronę http://192.168.0.1.

Aby otworzyć dane w wyszukiwarce, należy podać nazwę użytkownika 
„hobby” oraz hasło „karawan” (w tym przykładzie). Następnie ot-
wiera się strona do obsługi urządzeń i włączania oświetlenia. 

Przy module WLAN znajduje się także karta SD, na któr-
ej mogą być przeprowadzany updates urządzeń. Ta kar-
ta SD nie może być zapisana w formacie pliku Windows. 

Przy włączonym włączniku głównym w panelu sterowania i 
właściwym podłączeniu wszystkich połączeń, wbudowana jest 
sieć WLAN, która jest rozpoznawalna na wszystkich urządzeniach, 
nadających się do WLAN. 

 
13:12 -------20.08.15 -------

Einstellungsmenü

Datum
Uhrzeit
Temperaturo�set
Wecker on/o�

WLAN SSID:
meinhobby1

14:00 -------01.07.15 -------

WLAN Password:
meinhobby1
Web I f  Username:
hobby
Web I f  Password:
caravan

Wyświetlacz startowy

Menu dolne
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Obecnie tryb nie jest wspomagany przez pendrive do 
surfowania. Włączajcie i wyłączajcie Państwo WLAN 
koniecznie poprzez menu WLAN w wyświetlaczu TFT. 

Tu mogą zostać odczytane aktualne wartości (por. także str. 66 dla 
danych z nagłówka A i str. 60 dla zarządzania akumulatorem (tylko 
w pakiecie samowystarczalnym). 

Tu mogą być włączane różne lampy. 

Połączone z panelem sterowania urządzenia mogą być sterowane 
także poprzez sieć WLAN. (por. także panel obsługi TFT). 

Tu mogą zostać zmienione: nazwa sieci i hasło, jak także dane 
dostępu do serwera internetowego. 

Przy pomocy butonu „pobierz” sprawdzane są aktualne wartości. Po zmi-
anie wartości muszą być zapisane. Zmiany działają po ok. 2 minutach. 
 

Informacja

Oświetlenie

Urządzenia wbudowane, jeśli są w 
posiadaniu

Zmienianie danych dostępu

i
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Ogólne wskazówki do wyświetlacza TFT
Czas i data są buforowane poprzez przycisk jtypu 3V 210 mAh, 
CR2032. Jeśli wskazywana jest niedokładna godzina, albo czas w 
ogóle nie działa, należy odnowić ten przycisk j. Przycisk zna-
jduje się w zaczepie na odwrotnej stronie płyty układu scalone-
go wyświetlacza TFT. W celu odnowienia należy wymontować 
wyświetlacz TFT z obudowy. W tym celu chromowana rama jest 
wyjmowana ostrożnie z zamocowania. Następnie uwidaczniają 
się śruby, którymi część z tworzywa sztucznego jest zamontowa-
ny w meblu. Poprzez poluzowanie tych śrub, demontowany jest 
wskaźnik. 

Przy odnawianiu zwróćcie Państwo uwagę na właściwą 
biegunowość przycisku w zamocowaniu. Nieodpo-
wiednia biegunowość może prowadzić do błędu w 
wyświetlaniu. 

7.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną

Karawan może być zaopatrywany w energię elektryczną poprzez 
następujące podłączenia:

 - łącze sieciowe 230 V, 50 Hz.
 - z pojazdu ciągnącego przy połączeniu wtyczką 13-pinową   
  (ograniczony zakres funkcjonowania).
 - poprzez wbudowany pomocniczy akumulator*.

Wszystkie urządzenia 12 V, jak oświetlenie, zaopatrzenie w wodę, 
itd. – są do dyspozycji. 

Zaopatrzenie przez łącze sieciowe

Podłączenie karawanu musi odbyć się przez wtyczkę zasilającą 230 V 
CEE, znajdującą się na ścianie pojazdu. 

Gniazdko zewnętrzne CEE

1
Odwrotna strona płyty układu scalonego 
wskaźnika TFT
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Rozdzielanie podłączenia 
• Wyłączyć automat z bezpiecznikami l przez pociągnięcie w 

dół dźwigni włącznika m. 
• Wyciągnąć wtyczkę CEE k. 
• Wcisnąć klapę okrywającą j w dół, aż do zatrzaśnięcia.

Przy podłączaniu sieci obowiązuje
• Przyłączenie karawanu do sieci 230 V może odbyć się tylko 

przy użyciu maksymalnie 25 metrowego przewodu zasilającego 
3 x 2,5 mm2 z wtyczką CEE i sprzęganiem.

• Sieć 230 V w karawanie jest przygotowana na przyjęcie łącznie 
2300 W mocy. Przy podłączaniu dodatkowych urządzeń, jak 
kuchenka elektryczna, itd., należy zwrócić uwagę, przy wkal-
kulowaniu innych włączonych urządzeń, jak lodówka, terma, 
itd., ta wartość mocy nie może zostać przekroczona. 

Przy korzystaniu z sieci przy pomocy bębna kablowe-
go, musi być on całkowicie rozwinięty, ponieważ przy 
indukcji może dojść do nagrzania czy nawet zapalenia 
się kabla (w przypadku, kiedy nie ma on ochrony przed 
przegrzaniem).

Automat z bezpiecznikami z włącznikiem 
zabezpieczającym FI

Zabezpieczenie układu 230 V  
Zabezpieczenie układu 230 V odbywa się przy pomocy 2-pino-
wego automatu zabezpieczającego 13 A l, który znajduje się w 
szafie (460 HL ONTOUR w grupie siedzeń). (Wyjątek stanowią tu 
specjalne dobudówki, jak Ultraheat, ogrzewanie ciepłej wody, itd. 
Tu instalowany jest dodatkowy 2-pinowy automat 16 A). W tym 
przypadku muszą być włączone oba automaty. 

Używać tylko wtyczek i kabli według normy CEE.

Podłączanie 
• Rozdzielić połączenie z pojazdem ciągnącym (wtyczka 13-pinowa).
• Wyłączyć automat z bezpiecznikami l przez pociągnięcie w 

dół dźwigni m włącznika.
• Schwycić od spodu (1) klapę osłaniającą gniazdka 

zewnętrznego CEE i rozłożyć ją do góry. 
• Całkowicie rozwinąć przewód łącza.
• Otworzyć w górę o 90° pokrywę wtyczki zasilającej CEE.
• Włożyć gniazdko k, aż się zatrzaśnie.
• Ponownie włączyć automat z bezpiecznikami l. 

2

1

Podłączona wtyczka zasilająca 230 V

4

3
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Włącznik zabezpieczający FI

Państwa pojazd jest seryjnie wyposażony w włącznik zabezpieczający 
FI do przerwania obwodu prądu przy możliwej awarii prądu. Przy 
występującej awarii, włącznik FI przerywa cały obwód prądu 230 V. 

Po uruchomieniu instalacji elektrycznej funkcja włącznika 
zabezpieczającego musi zostać sprawdzona. Ten ulokowany na 
napięciu włącznik j – ustawienie na I-ON- musi uwolnić się przy 
naciśnięciu przycisku testowego k. Dźwignia włącznika m(strona 
70) opada w dół i po zakończonym przeglądzie, musi zostać 
przełączona z powrotem w górę - do pozycji „włączone”. 

Na włączniku FI nie mogą być podjęte żadne prace 
naprawcze. 

Włącznik FI nie gwarantuje żadnej ochrony na wypadek 
porażenia prądem. 

Nie chroni on przed wypadkiem z udziałem prądu. 

2

1

Włącznik zabezpieczający  FI j i przycisk 
testowy k

Czas na zadziałanie włącznika FI przy różnicy prądu 30 
mA wynosi mniej, niż 0,1 s. 

To sprawdzenie musi odbywać się co najmniej raz w miesiącu, aby 
w przypadku błędu, zagwarantować nienaganne funkcjonowanie 
włącznika FI. 

Geräte, bei denen der Schutzschalter während des Betriebes aus-
löst, weisen einen Defekt auf und müssen von einem Fachmann für 
Elektrotechnik kontrolliert bzw. repariert werden.

Wszystkie, zasilane sieciowo urządzenia, tracą przy 
uruchomieniu włącznika FI (także przy teście) swoje 
ustawienia programowe i cofają się do ustawień fabry-
cznych. 

Jeśli automat zabezpieczający uwolnił się (za wyjątkiem funkcji te-
stowej), należy odczekać krótki czas z jego ponownym włączeniem. 
 - jeżeli automat zabezpieczający pozostał włączony, istniało   
  tylko jedno przeciążenie.
 - w przypadku, gdy automat zabezpieczający nagle i ponow-  
  nie się uwalnia, mamy do czynienia ze zwarciem lub z zerwa  
  niem zasilania. 

Wielokrotne włączanie jest bezcelowe. Automat 
zabezpieczający uwalnia się także wtedy, kiedy 
dźwignia włącznika jest podtrzymywana. 
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Obsadzenie wtyczki 13-pinowej (System Jäger)

PIN Kolor przewodu Przekrój Urządzenie 

1 Żółty 1,5 Kierunkowskaz lewy

2 niebieski 1,5 Tylne światło przeciwmgielne 

3 Biały 2,5 Masa (1-8)

4 Zielony 1,5 Kierunkowskaz prawy 

5 Brązowy 1,5 Światło prawe

6 czerwony 1,5 Światło hamulca

7 czarny 1,5 Światło lewe

8 pomarańczowy 1,5 Światła cofania 

9 niebieski 2,5 Sygnał Dauerplus

10 niebieski/biały 2,5 Zapłon plus

11 biały/ czerwony 2,5 Masa (10)

12 fioletowy 1,5 Rozpoznanie przyczepy

13 biały/niebieski 2,5 Masa (9)

Kontakty na wtyczce 13-pinowej 
(System Jäger)

Zasilanie przez pojazd ciągnący 

Podczas jazdy zaopatrzenie urządzeń 12 V w energię elektryczną 
przejmuje akumulator pojazdu ciągnącego, jeżeli zapewniony jest 
kontakt systemu 9 i 13-pinowego pojazdu ciągnącego.
 
Wyłączajcie Państwu zasilanie 12 V podczas jazdy, w trakcie dłuższych 
przerw w podróży i przerw na odpoczynek, przy użyciu włącznika 
głównego na panelu obsługi, ponieważ w przeciwnym przypadku 
akumulator pojazdu wyłączy się. Lodówka funkcjonuje w systemie 
12 V tylko przy włączonym silniku pojazdu ciągnącego. Kontakt 10 i 
11 wtyczki 13-pinowej. 

Odłączajcie Państwo pojazd ciągnący od karawanu 
zawsze elektrycznie, zanim w karawanie zostanie 
podłączone zaopatrzenie w niskie napięcie. 

Przy zasilaniu przez pojazd ciągnący, dla ogranicze-
nia zużycia prądu, przed panel obsługi mogą być 
jednocześnie podłączone maksymalnie dwa urządzenia 
(Wyjątek: wyposażenie z pakietem samowystarczalnym). 
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Działanie z akumulatorem pomocniczym*
(Pakiet samowystarczalny)

Kiedy karawan nie jest przyłączony do zasilania 230 V, sieć pokładowa 
jest zaopatrywana przez akumulator pomocniczy w stałe napięcie 
12 V. Ponieważ akumulator ma ograniczoną pojemność, urządzenia 
nie mogą być używane przez dłuższy okres czasu bez ładowania 
czy podłączenia do sieci 230 V. Ładowanie akumulatora odbywa się 
przez regulator ładowania z trzech możliwych wejść (przyłączenie do 
sieci 230 V, prądnicę samochodu ciągnącego lub ewentualnie panel 
słoneczny*). Źródło wejściowe z najwyższym napięciem wejściowym, 
przewodzi przy tym ładowany prąd do podłączonego akumulatora. 

• Mogą być instalowane tylko akumulatory z kon-
trolowanymi elektrolitami (akumulatory żelowe lub 
AGM) na pozycjach, wskazanych przez producenta. 

• Zainstalowany akumulator nie może być otwierany. 
• Przy wymianie akumulatora pomocniczego 

korzystać tylko z akumulatorów tej samej konstruk-
cji i pojemności. (Rodzaj akumulatora ustawić na 
panelu sterowania – por. str. 60). 

• Obluzować łącze elektryczne na pojeździe 
ciągnącym przy montażu lub demontażu baterii 
pomocniczej, wyłączyć zasilanie 230 V, 12V i wszy-
stkie urządzenia. 

• Przed wymianą bezpieczników regulator ładowania 
musi być włączony bez napięcia. 

• Przed wymianą zepsutego bezpiecznika należy 
usunąć przyczynę jego wyskoczenia. 

• Bezpieczniki mogą być wymienione tylko na bezpi-
eczniki o tej samej mocy przyłączeniowej. 

• Niewystarczające wietrzenie regulatora ładowania, 
prowadzi do redukcji ładowanego prądu. 

• Obudowa regulatora ładowania może być po użyciu 
gorąca. 

Na biegunie akumulatora jest podłączony inteligentny sensor aku-
mulatora (IBS), który niezwykle precyzyjnie kontroluje aktualny prąd 
i aktualne napięcie. 

Dokładne określenie czasu działania akumulatora przy aktual-
nym użyciu, jest możliwe. IBS pomaga w odpowiednim czasie w 
zmianie akumulatora oraz w aktywnym zarządzaniu energią, aby 
skoordynować zapotrzebowanie na energię w poszczególnych 
urządzeniach i ładowanie akumulatora.

Wskazanie stanu ładowania, starzenia się akumulatora i pozostałego 
okresu ważności, odbywa się na wyświetlaczu TFT panelu sterowa-
nia. Ładowanie odbywa się łagodnie, zgodnie z zasadą charakte-
rystyki, poprzez „inteligentne” urządzenie. 

Regulator ładowania w szafie

Akumulator pomocniczy

Inteligentny sensor akumulatora (IBS)
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Bezpośrednio na skrzyni akumulatora znajduje się włącznik j, dzięki 
któremu akumulator może być odłączony od sieci pokładowej 12 V. 
Jednocześnie włącznik funkcjonuje, jako automat zabezpieczający  
30 A.

W przypadku, kiedy karawan nie jest używany przez dłuższy okres 
czasu, oddzielcie Państwo akumulator od sieci pokładowej w celu 
uniknięcia nadmiernego rozładowania akumulatora. 

•  Sprawdzić ładowanie akumulatora przed każdą jaz-
da (por. str. 60). Ewentualnie podłączyć przyłączenie 
do sieci i uruchomić włącznik główny, żeby 
naładować akumulator. 

• W trackie używania karawanu pozostawić włącznik 
główny włączony, żeby akumulator był regularnie 
ładowany. 

• Nie zapomnijcie Państwo o wciśnięciu włącznika na 
skrzyni akumulatora. 

• W trakcie jazdy korzystać z każdej okazji do 
naładowania akumulatora. 

• Po pewnym okresie użytkowania i przy niskich tem-
peraturach, akumulator traci na pojemności.

• Przy nie osiągnięciu jeszcze pozostałego do 
rozładowania akumulatora czasu 1 h, rozlega się 
akustyczny sygnał ostrzegawczy. 

• Jeśli napięcie akumulatora wynosi mniej, niż 10 A, 
następuje automatyczne odłączenie wszystkich 
użytkowników. 

• Przy starzeniu się akumulatora do wartości poniżej 
50 % pojemności akumulatora, ma miejsce 
ostrzeżenie. 

• Przy dłuższych okresach postoju bez użycia, należy 
odłączyć akumulator, lub wyłączyć włącznik główny, 
po tym, kiedy został on optymalnie naładowany. 

7.4 Sieć pokładowa

Przełączenie z trybu akumulatora na tryb sieciowy, odbywa się au-
tomatycznie, kiedy istnieje połączenie z siecią.

Jednostka zaopatrzenia w energię elektryczną zmienia, przy pomocy 
przetwornicy, zewnętrzne napięcie sieci dla urządzeń 12 V. 

Wszystkie lampy w karawanie działają na 12 Volt. Jedynie duże 
urządzenia elektryczne, jak terma, ogrzewanie podłogi, klimatyzacja 
itd., są urządzeniami na 230 Volt. 

1

Włącznik

Skrzynia akumulatora

Wtyczka zewnętrzna CEE
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Obwód prądu         (7,5A):
Lampy przy łóżku dziecięcym, lampa szafie (tylko WLU), lampa przed-
sionka namiotu, lampa sufitowa, lampa ścienna, lampy przy łóżkach.

Obwód prądu         (15 A):
Lampy przy łóżkach dziecięcych

Obwód prądu         (7,5 A):
Lampa szafy, lampa przy łóżku po lewej stronie (Tylko WLU), 
światło nastrojowe 2, kuchnia, prysznic. 

Obwód prądu         (7,5 A):
Nawiew, umywalka, światło nastrojowe 3, światło nastrojowe 1

Obwód prądu         (7,5 A):
Zaopatrzenie w wodę, Porta Potti, oświetlenie szafek kuchennych.

IKarawan jest dodatkowo wyposażony w połączoną wtyczkę 
zewnętrzną z przyłączem antenowym. (przy De Luxe (Edycja), jako 
zamówienie specjalne). 

Może być to podłączony na przykład telewizor w przedsionku na-
miotu. Zintegrowane łącze antenowe może być, w zależności od 
żądanego podłączenia, użyte, jako gniazdko wejścia lub wyjścia. 
Więcej informacji udzieli Państwu Państwa przedstawiciel handlowy, 
z którym podpisaliście Państwo umowę (por. także 6.2.). 

Wtyczka TV

Rozmieszczenie bezpieczników

Bezpieczniki poszczególnych wewnętrznych obwodów prądu 
znajdują się w module sterowania oświetleniem. Ich ustawienie 
wygląda następująco (od lewej do prawej strony):

W niektórych modelach może dojść do niewielkich 
zmian ustawienia. 

Wymieniać zepsute bezpieczniki tylko wtedy, kiedy 
przyczyna błędu jest znana i została usunięta. 

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Rozmieszczenie bezpieczników

Gniazdo zewnętrzne przedsionka namiotu z 
przyłączem anteny
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7.5 Diagram systemu oświetlenia
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7.6 Oświetlenie specjalne 

Lampy narożne 

Spot j i zintegrowana kolumna oświetlenia k , są oddzielnie 
włączane. 

Opisane tu oświetlenia są włączane bezpośrednio na urządzeniu i 
nie są sterowane centralnie poprzez panel użytkowania. 

Oświetlenie szafy  

Oświetlenie szafy na ubrania l jest uruchamiane dzięki zinte-
growanemu czujnikowi ruchu, przy otwieraniu drzwi od szafy (nie 
są włączane przez panel sterowania). Lampa LED jest zasilana 
baterią. Przed pierwszym oddaniem do użytku należy zdjąć folię 
zabezpieczającą baterii. 

Lampa przy łóżku dziecięcym 

Włączanie i wyłączanie lampy przy łóżku dziecięcym przez 
pokręcany „nos” misia. 

Lampa jest ściemniana i daje się ustawić do oświetlania nocne-
go („niebieskie uszy”). Oświetlanie nocne jest odrębnie włączane 
i wyłączane przy pomocy włącznika w dolnej części lampy łóżka. 

3

1

2

Lampy narożne w grupie siedzeń

Oświetlenie szafy

Lampa przy łóżku dziecięcym
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8.1 Informacje ogólne 

Funkcja zaopatrzenia w wodę

Kuchnia i toalety są zaopatrywane w wodę przy pomocy pompy 
głębinowej. Pompa głębinowa funkcjonuje elektrycznie: 
 - przy podłączeniu karawanu wtyczką do pojazdu ciągnącego  

 przez akumulator 12 V. 
 - przy podłączeniu karawanu do sieci 230 V przez instalację   

 elektryczną. 
 - w trybie samowystarczalnym* poprzez zainstalowany akumu- 

 lator pomocniczy.

•  Przy obchodzeniu się z produktami spożywczymi, 
należy zawsze używać wody, o jakości wody pitnej. 
Dotyczy to także mycia rąk i czyszczenia przedmiotów, 
które mają kontakt z produktami spożywczymi. 

• Aby móc zabezpieczyć nienaganną jakość wody, 
powinna być ona pobrana możliwie bezpośrednio, z 
publicznej sieci wodociągowej. 

• Węże ogrodowe, konewki i inne materiały, nie nadające 
się do wody pitnej, nie mogą w żadnym wypadku być 
użyte do napełniania mobilnej przyczepy. 

• Przy dłuższym nieużywaniu karawanu całe urządzenie z 
pozostałą wodą, musi zostać opróżnione bez pozosta-
wiania resztek. 

• Przed oddaniem do użytku system wodociągowy musi 
być gruntownie przepłukany. Jeśli zostaną dostrzeżone 
zanieczyszczenia, materiał powinien być zdezynfeko-
wany przy użyciu dopuszczonych do tego środków. 

Poleca się, aby szczególnie krytycznie ocenić 
napełnioną wodę, przed jej użyciem. 

Przy pompie głębinowej obowiązuje
• Pompa głębinowa nadaje się tylko do wody.
• Pompa głębinowa toleruje krótkotrwale temperatury do 60°C. 
• Należy unikać włączania na sucho. 
• Pompę należy chronić przed zamarznięciem.
• Silne upadki, uderzenia czy mocno zanieczyszczona woda 

mogą uszkodzić pompę. 

Pompa głębinowa nie podlega konserwacji.  

Pompa głębinowa włącza się automatycznie, kiedy 
otworzy się kran z wodą. 

Pompa głębinowa
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8.2 Zaopatrzenie w wodę 

Zbiornik świeżej wody
Zbiornik j ma pojemność 25 lub 50 l (w zależności od modelu) i 
jest umiejscowiony albo pod łóżkiem, albo w grupie siedzeń. 

Napełnianie świeżej wody odbywa się poprzez końcówki k na 
ścianie bocznej. 

Końcówka do napełniania świeżej wody jest oznaczona niebieską 
pokrywą zamykającą, jak także symbolem kranu na górnej krawędzi 
ramy. Pokrywa zamykająca jest otwierana przy pomocy klucza do 
zamka klapy zewnętrznej, będącego do dyspozycji, a wbudowane 
drzwi są otwierane lub zamykane. 

W przypadku przepełnienia zbiornika, nadmiar wody jest odprowad-
zany przy pomocy odpływu l pod pojazdem. 

Poprzez wykręcenie rury odpływowej l można spuścić wodę ze 
zbiornika. 

3

3

1

4

2

Czerwona pokrywa serwisowa m powinna być re-
gularnie kontrolowana, ponieważ może się ona 
poluzować poprzez częste napełnianie zbiornika 
świeżej wody. 

Napełnianie urządzenia wody
•  Ustawić karawan poziomo.
• Zamknąć wszystkie krany na wodę.
• Włączyć włącznik główny na panelu sterowania. 
• Zamknąć wentyle odpływowe termy. 
• Podnieść pokrywę zamknięcia zbiornika n i otworzyć ją po-

przez obracanie w kierunku odwrotnym od ruchu wskazówek 
zegara. 

• Napełnić zbiornik świeżej wody przez końcówkę do napełniania 
świeżej wody. 

• Ustawić wszystkie krany na „ciepły” i otworzyć je. Włącza się 
pompa wodna. 

• Pozostawić krany tak długo otwarte, aż woda zacznie ściekać 
równomiernie. Tylko dzięki temu można zagwarantować to, że 
terma jest również napełniona wodą. 

• Ustawić wszystkie krany na „zimno” i pozostawić otwarte. Prze-
wody zimnej wody napełniają się wodą. 

• Pozostawić krany tak długo otwarte, aż popłynie z nich równo-
miernie woda z armatury. 

• Zamknąć wszystkie krany. 
• Zamknąć końcówki do napełniania. 

5

Ilość wody w zbiorniku wody świeżej może być kon-
trolowana na panelu sterowania. 

Zbiornik świeżej wody

Rura odpływu na zbiorniku świeżej wody

Końcówka do napełniania zbiornika świeżej 
wody

Pokrywa zamykająca zbiornika
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Spuszczanie wody
• W zależności od ustawienia armatur(-y) mieszających(-jącej), 

bądź wentyla mieszającego przedniego, woda jest mieszana do 
ustawionej temperatury. 

Przygotowanie ciepłej wody
• Włączyć termą na panelu sterowania.
 Temperatura jest regulowana do 55°C przy użyciu termostatu 

na zasilanie 230 V.
• Zawartość termy wynosi ok. 5 l. 
• Przy zasilaniu ciepłym powietrzem woda w termie jest dodat-

kowo - przy działaniu samowystarczalnym wyłącznie - ogrze-
wana przy pomocy nawiewu z ogrzewania. 

W przypadku termy obowiązuje
• Wyłączyć urządzenie na panelu sterowania, kiedy karawan nie 

jest używany. 
• Przy zagrożeniu zamarznięciem, opróżnić termę. Zamarznięta 

woda może rozsadzić termę!
• Przy podłączeniu do centralnego zaopatrzenia w wodę lub przy 

silnym pompowaniu, musi zostać zainstalowane urządzenie 
do zmniejszania ciśnienia. W termie mogą wystąpić jedynie 
ciśnienia do 1,2 bar. Dodatkowo musi zostać zainstalowany 
zawór bezpieczeństwa / odpływu w dopływie zimnej wody. 

Nigdy nie wprowadzać środków przeciwko zamrażaniu, 
lub innych chemikaliów, do obiegu wody. Zagrożenie 
zatruciem! Przy użyciu zimą zatroszczyć się o 
wystarczające ogrzewanie zbiornika świeżej wody. 

Terma nie może być nigdy napędzana elektrycznie bez 
zawartości wody. 

Zwróćcie Państwo uwagę także na odrębne instruk-
cje obsługi producenta urządzenia. 
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Opróżnianie instalacji wodnej
• Odłączyć prąd do pompy wodnej na panelu sterowania o 

poprzez długotrwały nacisk (3-4 sekundy) na przycisk główny. 
• Otworzyć wszystkie krany p do pozycji środkowej. 
• Powiesić głowicę prysznica w pozycji do użytku. 
• Otworzyć wentyle odpływowe q termy (terma znajduje się w 

obszarze łóżka F / grupy siedzeń). 
• Odkręcić pokrywę zamykającą otworu do czyszczenia zbiorni-

ka świeżej wody j. 
• Wykręcić rurę przepływową l w zbiorniku świeżej wody. 
• Zdjąć pokrywę zamykającą zbiornika wody. Wyjąć pompę 

wodną i trzymać w górze, aż wszystkie przewody wodne 
zostaną opróżnione. 

• Sprawdzić, czy zbiornik, terma, armatury i przewody są całkowicie 
opróżnione, ewentualnie wydmuchać pozostałości wody przy 
pomocy sprężonego powietrza (maksymalnie 0,5 bara).

• Zamontować rurę przepływową i pompę wodną z powrotem w 
zbiorniku świeżej wody. 

• Krany p i wentyle odpływu q pozostawić otwarte. 
• Wyczyścić zbiorniki i dokładnie je wypłukać.
• Instalację wodną pozostawić w miarę długo do wyschnięcia. 
• Nie zapomnieć o opróżnieniu kasety toalety. 

8

Schemat zaopatrzenia w ciepłą wodę

7

6

8

W przypadku, kiedy pojazd przy niebezpieczeństwie 
zamarznięcia, nie jest używany, opróżnić koniecznie 
całą instalację wodną. Pozostawić krany otwarte w po-
zycji środkowej. 

Pozostawić wszystkie wentyle w pozycji otwartej. 

Opróżniajcie Państwo swoje zbiorniki ścieków tylko 
w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych, ale 
nigdy na łonie przyrody! Stacje utylizacji znajdują się 
z reguły na parkingach autostrad, placach kempin-
gowych i stacjach benzynowych. 

1

Wentyl odpływowy Alde 

Jeśli jest wbudowane ogrzewanie ciepłej wody Alde, 
woda, zamiast poprzez termę, jest spuszczana przez 
wentyl odpływowy j na ogrzewaniu ciepłej wody 
(por. także 10.5).

Zawory odpływowe termy

Zwór odpływowy Alde
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Zbiornik na ścieki toczony
Toczony zbiornik na ścieki k może być, przy stojącym karawa-
nie, wsunięty pod pojazd. Zbiera on ścieki. Pojemność wynosi 24 
litry. Zbiornik na ścieki może być transportowany na kółkach i przy 
użyciu wyciąganego uchwytu transportowego l, aby mógł zostać 
opróżniony w miejscu do tego przeznaczonym. 2 3

2

W trakcie podróży zbiornik na ścieki kjest umieszczany, ze względu 
na oszczędność miejsca, w schowku na butlę gazową. 
 
Wyjątek: 
W typie Landhaus zbiornik na ścieki umieszczany jest pod łóżkiem 
F (dostępny prze klapę serwisową). 

Przed rozpoczęciem jazdy opróżnić zbiornik ścieków i 
następnie zabezpieczyć go pasem w schowku na butlą 
gazową. 

Przy niebezpieczeństwie zamarznięcia opróżnić zbior-
nik na ścieki. 

Nigdy nie wlewać gotującej wody do odpływu zbi-
ornika. Może prowadzić to deformacji i powstania 
nieszczelności w systemie odprowadzania ścieków. 

Przyłączenie wody City*
Przyłączenie wody City umożliwia podłączenie karawanu do stałego 
wodociągu. 
• Wąż wodny (zwrócić uwagą na przepisy o wodzie pitnej) 

przyłączyć do przyłącza wody City (1) przy pomocy złączki 
Gardena. Zbiornik świeżej wody napełnia się wodą, a sonda 
mierzy stan napełnienia zbiornika i reguluje przepływ wody. 

• Odłączyć złączkę Gardena od wejścia, aby oddzielić karawan 
od wodociągu. 

1

Zbiornik na ścieki Uchwyt

Zbiornik na ścieki w schowku na butlę 
gazową

Przyłączenie wody City
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8.3 Toaleta

Przygotowanie zbiornika na fekalia

Zanim skorzystacie Państwo z toalety, musicie Państwo przygotować 
najpierw zbiornik na fekalia według zamieszczonych obok ilustracji 
1-11.  

Przygotowanie zbiornika wody do spłukiwania 
(uzależnione od modelu)
W następnym kroku przygotujcie Państwo zbiornik wody do 
spłukiwania, jak zostało przedstawione na ilustracjach 12-20. 

Stan napełnienia wody może być sprawdzony przez wąż do opróżniania 
albo poprzez wskaźnik na przycisku ustawień (tylko C-500).  

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

Nie wrzucajcie Państwo nigdy przyborów toaletowych 
do klapy lub muszli klozetowej, ponieważ mogłoby to 
doprowadzić do uszkodzenia uszczelki zaworu zbior-
nika na fekalia. 
Dostarczajcie Państwo zawsze płyny poprzez wentyle 
odpływowe (Ilustracja 6).

Polecane jest naciśnięcie przycisku przewietrzania 
(Ilustracja 10), zanim zbiornik na fekalia zostanie po-
nownie ulokowany na swoim miejscu.

Aby uniknąć szkód spowodowanych wodą na Państwa 
karawanie, upewnijcie się Państwo, że nie podróżujecie 
ze zbyt pełnym zbiornikiem (Ilustracja 16). 

Użycie deski toaletowej 

Toaleta może być używana z podniesioną i opuszczoną deską 
toaletową. Aby otworzyć deskę, przekręćcie / przesuńcie Państwo 
przycisk do obsługi / dźwignię (w zależności od rodzaju) w kierunku 
odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.  

Spłukujcie Państwo toaletę w taki sposób, że na kilka sekund jest 
wciśnięty przycisk spłuczki. Zamykajcie klapę muszli klozetowej po 
każdym użyciu. 

Nie zostawiajcie Państwo stojącej wody w muszli, jeśli 
toaleta nie jest używana. Zapobiega to powstawaniu 
nieprzyjemnych zapachów. 
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Użycie toalety obrotowej 

W polu obsługi, na górze po lewej stronie, znajduje się przycisk 
spłuczki j, a po prawej stronie LED k wskaźnika stanu napełnienia. 

Dźwignia l do otwierania klapy muszli klozetowej, znajduje się po 
lewej stronie.  

1 2

3

Opróżnianie zbiornika na fekalia 

Zbiornik na fekalia posiada pojemność ok. 19 l i musi być opróżniany, 
kiedy świeci się lampka wskaźnika pełnego zbiornika. Zbiornik na fe-
kalia jest w stanie pomieścić wtedy jeszcze maksymalnie dwa użycia.
 
Upewnijcie się Państwo, że klapa muszli klozetowej jest zamknięta, 
otwórzcie Państwo klapę Porta Potti i wypełnijcie wskazówki, za-
mieszczone na znajdujących się obok ilustracjach 21-31. 

21 22 23

24 25 26

27 28 29

30 31

*

*Przy toalecie obrotowej ok. 2 litry.

Opróżnijcie Państwo zbiornik na fekalia wyłącznie w 
przeznaczonej do tego stacji utylizacji. 

Aby opróżnić zbiornik bez pryskania, włączcie 
Państwo przycisk przewietrzania w trakcie rozrzu-
cania zawartości zbiornika. Przycisk przewietrzania 
może być tylko wtedy wciśnięty, kiedy wskazówka 
opróżniania wskazuje w dół!

Zwróćcie Państwo uwagę na załączoną instrukcję 
obsługi producenta urządzenia. 

Toaleta obrotowa
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9.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa przy używaniu instalacji gazu ciekłego

Kontrola instalacji gazowej 
•	 Urządzenia	gazu	ciekłego	przed	pierwszym	oddaniem	do	

użytku	powinny	zostać	sprawdzone	przez	eksperta.
•	 Kontrola	urządzenia	gazowego	powinna	być	powtórzona	co	2	

lata,	przez	eksperta	w	dziedzinie	gazu	ciekłego.	Powinna	być	
potwierdzona	na	zaświadczeniu,	według	DVGW,	arkusz	robo-
czy	G	607	i	EN	1949.	

•	 Także	regulatory,	węże	i	odprowadzanie	spalin,	powinny	zostać	
sprawdzone.	

•	 Polecamy	wymianę	regulatora	bezpieczeństwa	i	przewodów	
wężowych	po	najpóźniej	10	latach.	Przy	zauważeniu	rys,	miejsc	
porowatych	i	in.,	należy	niezwłocznie	wymienić	wąż.	

•	 Osobą	odpowiedzialną	na	zlecenie	kontroli,	jest	użytkownik.	
Dotyczy	to	także	pojazdów,	które	nie	są	dopuszczone	do	
użycia	w	ruchu	drogowym.		

Ciśnienie	eksploatacji	gazu	wynosi	30	mbar.

Ogrzewanie	podczas	jazdy	jest	zabronione.	

Jeśli	istnieje	podejrzenie	wycieku	gazu,	należy
	podjąć	odpowiednie	kroki:	
•	 Zamknąć	zawór	zamykający	butli	gazowej.	
•	 Miejsca	zapłonu,	jak	otwarty	ogień	i	palenie,	są	naj-
surowiej	zabronione.

•	 Przewietrzyć	pomieszczenia.	
•	 Posprzątać	obszar	zagrożenia.	
•	 Zawiadomić	bezpośrednie	otoczenie	(stróż	na	placu)	
lub	straż	pożarną.	

Urządzenie	gazowe	może	być	uruchomione	dopiero
po	sprawdzeniu	przez	biegłego	eksperta.	

Przebudowa i zmiany 
•	 Przebudowa	i	zmiany	na	instalacji	gazowej	mogą	być	przeprowad-

zone	tylko	przez	fachowca.	
•	 Mogą	być	użyte	tylko	i	wyłącznie	urządzenia	z	jednolitym	ciśnieniem	

przyłączenia	30	mbar.	
•	 Każda	zmiany	instalacji	gazowej	wymaga	nowego	sprawdzenia	

gazu	przez	uznanego	eksperta	i	jego	pisemnego	potwierdzenia.	
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Regulatory na Francję i Wielką Brytanię*
Ze	względu	na	charakterystyczne	dla	danego	kraju	przepisy,	regulator	
gazu	w	pojazdach	na	Francję	i	Wielką	Brytanię	jest	montowany	na	stałe	
na	ścianie	schowka	na	butlę	gazową.	Wymaga	to	zainstalowania	węża	
wysokiego	ciśnienia	i	wyłącza	tym	samym	standardowo	instalowane	
węże	niskiego	ciśnienia.	

Regulatory i wentyle
•	 Używać	wyłącznie	specjalnych	regulatorów	pojazdu	z	wentylem	

bezpieczeństwa.	Inne	regulatory	są	zabronione	-	według	DVWG	
–	arkusz	roboczy	G	607	i	nie	wytrzymują	silnych	obciążeń.	

•	 Urządzenia	regulacji	ciśnienia	muszą	mieć	stałe	ciśnienie	
wyjściowe	30	mbar.	Obowiązują	tu	wymogi	EN	12864,	załącznik	
D.	Rata	przepływu	regulatora	musi	wynosić	1,2	kg/h.	

•	 Starannie	podłączyć	regulator	do	butli	przy	użyciu	ręki.	Nie	
używać	do	tego	żadnych	kluczy,	kleszczy	czy	podobnych	
narzędzi.

•	 Przy	temperaturach	poniżej	5°C	użyć	urządzenia	odmrażającego	
(Eis-Ex)*	do	regulatora.	

Przy	montowanych	na	 ścianie	 regulatorach	gazu	 są	
instalowane	węże	wysokiego	ciśnienia,	co	należy	wziąć	
pod	uwagę	przy	ewentualnej	wymianie	węża.

Połączenia	gwintowe	na	regulatorach	gazu	mają	gwint	
lewostronny.	

Przed oddaniem do użytku
•	 Rura	spalinowa	musi	być	szczelnie	i	mocno	podłączona	do	ogrze-

wania	i	do	komina.	Nie	może	wskazywać	żadnego	uszkodzenia
•	 Wywietrzniki	powinny	być	wolne.
•	 Usunąć	śnieg	z	komina.	
•	 Otwory	zasysania	powietrza	ze	spalania,	znajdujące	się	pod	

podłogą	pojazdu,	uwolnić	je	od	błota	i	ewentualnie	także	od	błota	
śniegowego.	Spaliny	mogłyby,	w	przeciwnym	wypadku,	nabyć	
niedopuszczalnie	wysokiego	poziomu	dwutlenku	węgla.		

•	 Wywietrzniki	bezpieczeństwa	nie	mogą	być	zamknięte.	
•	 Polecamy	ulokowanie	gaśnicy	proszkowej,	o	pojemności	co	

najmniej	1	kg,	na	drzwiach	wejściowych,	jak	także	koca	przeci-
wogniowego	obok	kuchenki.	Zapoznajcie	się	Państwo	z	zasada-
mi	bezpieczeństwa	w	przypadku	pożaru,	napotkanymi	w	terenie	
(por. także 2.2. Ochrona przeciwpożarowa).	

Przeczytajcie	Państwo	uważnie	instrukcje	obsługi	pro-
ducenta	urządzenia.	

Przyłącze do regulatora na butli gazowej

Pozycjonowanie butli gazowej w schowku 
na butlę gazową
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Nie	 korzystajcie	 Państwo	 nigdy	 z	 przenoszonych	
urządzeń	 kuchennych	 i	 grzewczych,	 poza	 grzejnikami	
elektrycznymi	(zwrócić	uwagą	na	pobór	mocy),	 jednak	
za	wyjątkiem	grzejników	promiennikowych	-	ze	względu	
na	niebezpieczeństwo	pożaru	i	uduszenia.	

9.2 Zaopatrzenie w gaz Karawan	jest	wyposażony	w	instalację	gazu	propan-butan.	In-
stalacja	ta	składa	się	z	następujących	urządzeń:	
	 -		kuchenka
	 -		lodówka	
	 -		ogrzewanie	
	 -		opcjonalnie	wyposażenie	specjalne
	 -	 opcjonalnie	piekarnik

Schowek na butlę gazową
Schowek	na	butlę	gazową	mieści	2	butle	propanowe,	każda	po	11	kg	
j	Butle	gazowe	są	podłączone	poprzez	regulator	zabezpieczający	
k	z	wężem	m	na	instalacji	zaopatrującej	n.	Obie	butle	muszą	być	
zabezpieczone	podwójnie	–	albo	prze	dwie	sprzączki	l	lub	przy	
pomocy	jednej	sprzączki	l	oraz	przez	zabezpieczenie	na	spodzie	
butli	gazowejo.

2

1

3 4

5

W przypadku schowka na butle gazowe obowiązuje
•	 Skontrolować	zamocowanie	butli	gazowej	przed	każdą	jazdą.	

Ustawić	butle	pionowo	i	zamknąć	wentyle.	
•	 Zamocować	ponownie	luźne	sprzączki.	
•	 Po	każdej	wymianie	butli	gazowej	musi	zostać	sprawdzona	

szczelność	przyłączeń	regulatora	przy	pomocy	środków	do	
wskazywania	nieszczelności.	

•	 Schowek	na	butlą	gazową	nie	nadaje	się	do	przewozu	
wyposażenia	(np.	przedsionka	namiotu).	

•	 Wentyle	główny	i	odcinający	na	butlach	gazowych,	muszą	być	
zawsze	swobodnie	dostępne.

•	 Odpowietrzanie	schowka	na	butle	gazową	(szczelina	pomiędzy	
podłogą	schowka	na	butlę	gazową	i	ściany	dziobowej)	nie	może	
być	zamknięte.	

•	 Zamknąć	schowek	na	butlę	gazową	w	celu	zabezpieczenia	
przed	dostępem	osób	nieupoważnionych.	

6

Butle	gazowe	mogą	być	przewożone	tylko	w	schowku	
na	butle	gazowe.	

W	trakcie	jazdy	butle	gazowe	muszą	być	zamknięte.	

Nie	palić	podczas	wymiany	butli	gazowych	i	nie	
zapalać	otwartego	ognia.	Po	zmianie	butli	gazowej	
sprawdzić,	czy	w	miejscach	przyłączenia	wydziela	się	
gaz.	W	tym	celu	spryskać	miejsce	przyłączenia	spray-
em	do	wskazania	nieszczelności.	

Górne zabezpieczenie butli gazowej

Dolne zabezpieczenie na podłodze schowka 
na butlę gazową
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Symbole na kranach odcinających dopływ gazu

Ogrzewanie		Piekarnik		Kuchenka			Lodówka	

Krany odcinające i zawory 
Przy	pomocy	tych	kranów	może	zostać	odcięty	dopływ	gazu	do	
odpowiedniego	urządzenia.	

Każdy	z	kranów	jest	oznaczony	nalepką	dla	odpowiedniego	
urządzenia.	

Miejsce instalacji kranów odcinających
•	 Znajdują	się	one	w	bloku	kuchennym,	w	górnej	szufladzie.

W przypadku kranów odcinających i zaworów obowiązuje
•	 Podczas	jazdy	zamknąć	wszystkie	krany	od	urządzeń.
•	 Na	zamieszczonym	obok	zdjęciu	są	przedstawione	krany	

odcinające	w	stanie	zamkniętym.	Do	otwarcia	zaworów,	muszą	
być	one	ustawione	pionowo,	poprzez	obracanie.	

•	 Przy	napełnianiu	baku	pojazdu	ciągnącego,	na	promach	i	w	
garażu,	nie	mogą	być	używane	żadne	miejsca	zapalne.	

Wymiana butli gazowej
•	 Otworzyć	klapę	schowka	na	butlę	gazową.
•	 Zamknąć	główny	zawór	odcinający.	
•	 Odkręcić	regulator	ciśnienia	gazu	od	butli	gazowej	z	wężem	

gazu	przerzuconym	przez	rękę	(gwint	lewostronny).
•	 Poluzować	pasy	mocujące	i	wyjąć	butlę	gazową.
•	 Wstawić	pełną	butlę	z	powrotem	do	schowka	na	butlę	gazową.	
•	 Zamocować	w	pewny	sposób	pasy	mocujące.	
•	 Przykręcić	regulator	ciśnienia	gazu	na	butlę	z	wężem	przerzu-

conym	przez	rękę	(gwint	lewostronny).	
•	 Zamknąć	pokrywę	schowka	na	butlą	gazową.	
•	 Otworzyć	zawór	pełnej,	podłączonej	butli	gazowej.	
•	 Sprawdzić,	czy	na	miejscu	podłączeń	nie	ulatnia	się	gaz.	W	tym	

celu	spryskać	miejsca	podłączeń	sprayem	do	wskazywania	
nieszczelności

Przy	podejrzeniu	przecieku	w	instalacji	gazowej	należy	
natychmiast	zamknąć	krany	odcinające	w	karawanie	i	
zawory	butli	gazowych	w	schowkach	na	butle	gazowe.	

W	miarę	upływu	lat,	w	wyniku	wstrząsów,	mogą	
powstawać	niewielkie	nieszczelności.	Jeśli	podejrzewa-
cie	Państwo	nieszczelności,	zaangażujcie	Państwo	w	
sprawdzenie	swojego	autoryzowanego	sprzedawcę,	lub	
warsztat	specjalizujący	się	w	instalacjach	gazowych.	

Kontrola	szczelności	nie	może	odbywać	się	nigdy	przy	
otwartym	ogniu.	

Zawory odcinające dopływ gazu
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9.3 Gniazdo zewnętrzne gazu*

Przez	zewnętrzne	gniazdo	gazu	mogą	być	podłączone,	stojące	na	
zewnątrz	urządzenia,	jak	grill	czy	latarnia	gazowa.

Wtyczka	może	być	podłączona	tylko	wtedy,	kiedy	zamknięty	 jest	
główny	 zawór	 odcinający.	Poprzez	 cofnięcie	 pokrywki	 złącznika	
odblokowuje	się	zamknięcie	zabezpieczające.	

Zawór	 przyłączania	 jest	 tak	 skonstruowany,	 że	 zawór	 szybko	
zamykający	daje	się	zamknąć	tylko	wtedy,	kiedy	podłączony	 jest	
wąż,	doprowadzający	gaz.	W	celu	podłączenia	wtyczka	wprowad-
zana	jest	do	złącznika	zabezpieczającego.	

Kiedy	wąż	 doprowadzający	 gaz	 nie	 jest	 podłączony,	 zamknąć	
wejście	zaworu	przede	wszystkim	przy	pomocy	zatyczki	ochronnej.	

Ciśnienie	eksploatacyjne	urządzeń,	które	mają	być	
podłączone,	musi	wynosić	30	mbar.	

Maksymalna	moc	urządzeń,	które	mają	być	
podłączone:	1,5	kW.	

Gniazdo	zewnętrzne	gazu	nadaje	się	tylko	do	poboru	
gazu,	nie	do	wprowadzenia	do	instalacji	gazowej.	

Gniazdo zewnętrzne gazu
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10.1 Informacje ogólne W tym rozdziale znajdziecie Państwo wskazówki, dotyczące 
urządzeń w zabudowie karawanu. Wskazówki odnoszą się do 
obsługi urządzeń. 

W przypadku opisywanych urządzeń chodzi częściowo o 
wyposażenia specjalne. 

Pozostałe informacje na temat wbudowanych urządzeń, znajdzie-
cie Państwo w odrębnych instrukcjach obsługi, które są dołączane 
do pojazdu w niebieskich torbach serwisowych. 

 Naprawy w obrębie urządzeń wbudowanych, mogą być 
przeprowadzane tylko przez fachowca. 

Do prac konserwacyjnych i naprawczych mogą zostać 
użyte tylko części oryginalne producenta urządzenia. 

Każda zmiana na urządzeniu wbudowanym, jak także 
niezachowanie przepisów, dotyczących użytkowania, 
prowadzi do wygaśnięcia gwarancji, jak także do 
wyłączenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności. 
Ponadto wygasa dopuszczenie urządzenia do eksp-
loatacji, a przez to – w niektórych krajach – także 
dopuszczenie pojazdu do ruchu. 

Do eksploatacji urządzeń gazowych, regulatorów 
gazu i butli gazowych, zapoznajcie się Państwo ze 
wskazówkami rozdziału 9. 

Do eksploatacji urządzeń elektrycznych zapoznajcie 
się Państwo ze wskazówkami rozdziału 7. 

10.2 Ogrzewanie ciepłym powietrzem 

Miejsce wbudowania  
- w szafie lub w kącie komina.

Przed oddaniem do użytku 
• W karawanie są wbudowane liczne dysze wylotowe powietrza. 

Rury prowadzą ciepłe powietrze do dysz wylotowych powietrza. 
Obracać dysze w taki sposób, aby ciepłe powietrze wystąpiło 
tam, gdzie jest to pożądane. 

• Sprawdzić, czy komin jest wolny. Koniecznie usunąć każde przy-
krycie. 

• Przed pierwszym włączeniem sprawdzić, czy w automatach 
zapłonowych znajdują się funkcjonujące baterie. 

Ogrzewanie ciepłym powietrzem Truma

Ogrzewanie podczas jazdy jest zabronione. 

Nie używać pomieszczenia za ogrzewaniem w cha-
rakterze przechowalni przechowalni. 
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• Otworzyć zawór butli gazowej i kran odcinający w dopływie gazu. 
• Włącznik obrotowy j w ustawieniu termostatu 1-5. 
• Włącznik obrotowy j wcisnąć do dołu, aż do oporu. W tej po-

zycji zapłon odbywa się automatycznie, aż zapali się płomień. 
 Dźwięk zapłonu jest słyszalny. 
• Włącznik j trzymać wciśnięty jeszcze do 10 sekund, żeby 

włączyło się zabezpieczenie zapłonu. 
• Jeśli instalacja gazowa jest wypełniona powietrzem, może to 

potrwać do jednej minuty, aż gaz będzie gotowy do zapalenia. 
W tym czasie należy trzymać przycisk (1) wciśnięty, aż płomień 
się rozpali. 

1

Oddanie do użytku 

W zależności od rodzaju budowy, obudowa ogrze-
wania nagrzewa się w trakcie działania. Obowiązek 
zachowania staranności w stosunku do osób trzecich 
(w szczególności wobec małych dzieci), należy do 
użytkownika. 

Przy zakłóceniach odczekać 3 minuty przed ponowną 
próbą zapłonu, ponieważ istnieje zagrożenie wybuchu. 

• W momencie ponownego zapalenia się płomienia, w cza-
sie zakończenia zabezpieczania zapłonu (ok. 30 sekund), 
następuje ponowny zapłon. 

• Jeśli zapłon nie dojdzie do skutku, automat zapłonowy pracuje 
nadal, aż przy użyciu włącznika obrotowego j przełączy się 
na „0”.   

Wyłączanie 
• Obrócić włącznik obrotowy jdo pozycji „0”. Automat 

zapłonowy zostanie w ten sposób równocześnie wyłączony. 
• Wyłączyć dmuchawę (ustawić obrotowy włącznik na „0”). 
• Przy dłuższym czasie przestoju zamknąć zawór butli i zawór 

szybkiego odcinania w dopływie gazu. 

1

Przy pierwszym oddaniu do użytku ogrzewania może 
krótkotrwale dojść do obciążenia zapachem. Na-
tychmiast ustawić ogrzewanie przy pomocy włącznika 
obrotowego (1) do pozycji „5” i ustawić dmuchawę na 
najwyższy stopień. 

Dym i zapach znikają po krótkim czasie samoczynnie.

Włącznik obrotowy z termostatem i 
zapłonem



10. Urządzenia w zabudowie 

92

Wymiana baterii w automacie zapłonowym 
Jeśli nie są słyszalne żadne odgłosy zapłonu, albo są słyszalne tyl-
ko w odstępach dłuższych, niż 1 sekunda, należy odnowić baterię.  

• Upewnić się, że ogrzewanie jest wyłączone. 
• Zdjąć obudowę ogrzewania (por. instrukcją obsługi Truma).
• Przesunąć w górę okrycie kieszeni baterii i wymienić baterię 

(zwrócić uwagę na plus/minus).
• Ponownie zamknąć kieszeń baterii. 
• Ponownie zamontować obudowę. 
• Używać tylko odpornej na działanie temperatury (+70°C) i 

nierozlewającej się baterii Mignon. 

Instalować nowe baterie przed rozpoczęciem każdego 
sezonu grzewczego. 

Zwróćcie Państwo dodatkowo uwagę na odrębne in-
strukcje obsługi producenta. 

Dmuchawa recyrkulacyjna

2

Ogrzewanie Państwa karawanu jest wyposażone w dmuchawę 
recyrkulacyjną. Rozprowadza ona ciepłe powietrze w całym pomiesz-
czeniu dzięki funkcji licznych dysz wylotowych powietrza. Dysze wy-
lotowe powietrza mogą być indywidualnie obracane i otwierane w taki 
sposób, żeby ciepłe powietrze, o żądanym nasileniu, występowało 
tam, gdzie się tego chce. Żądana moc ogrzewania może być usta-
wione włącznikiem obrotowym k. Włącznik obrotowy k znajduje 
się w obudowie ogrzewania. 

Czujnik termostatu znajduje się na dole, na ogrzewaniu. 
Zwróćcie Państwo uwagę na fakt, że zimny przeciąg 
niekorzystnie wpływa na termostat. Tego rodzaju źródła 
zakłóceń należy usunąć, ponieważ nie gwarantuje to 
zadowalającej regulacji temperatury. 

Kieszeń baterii

Podwójny włącznik obrotowy dmuchawy 
recyrkulacyjnej

B

A
Regulacja ręczna
• Ustawić dolny pierścień   na pozycji „M”. 
• Ustawić żądaną moc ogrzewania na górnym pierścieniu     .

Wyłączanie
• Ustawić dolny pierścień   iw pozycji „0”. 

Tryb automatyczny
• Ustawić dolny pierścień   na pozycji „A”. 

B
A

B

B

Elektronika reguluje wymaganą moc dmuchawy i ogranicza liczbę 
obrotów oraz wartość ustawioną na górnym pierścieniu     . A

Poziom Booster 
• Ustawić dolny pierścień  na pozycji          . 
• Ustawić moc dmuchawy na górnym pierścieniu   na pozycji „5” 

(dla maksymalnego zwiększenia prądu powietrza). 

B
A

Górny pierścień   reguluje stopień dmucha-
wy, dolny pierścień   rodzaj działania.

A
B

Termostat pokojowy 
•  Średnią temperaturę pokojową 22 °C osiąga się bez trybu dmuch-

awy, przy pomocy ustawienia termostatu na górnym pierścieniu   
na ok. „3”. Dla wygodnego rozmieszczenia ciepłego powietrza, 
Truma poleca tryb z dmuchawą i bez ustawienia termostatu na 
górnym pierścieniu      na ok. „4”. 

•  Dokładne ustawienie termostatu musi być ustalone odpowiednio 
do rzutu poziomego i indywidualnego odczuwania ciepła. 

A

A
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10.3 Dodatkowe ogrzewanie elektryczne *

Dodatkowe ogrzewanie elektryczne jest zintegrowane z ogrzewa-
niem ciepłego powietrza. Wynikają z tego trzy możliwości ogrze-
wania: 
- tylko ogrzewanie gazowe
-  ogrzewanie gazowe + ogrzewanie elektryczne 
-  tylko ogrzewanie elektryczne

Z pomocą dodatkowego ogrzewania elektrycznego osiąga się 
szybsze nagrzanie pojazdu. Dysponuje ono trzema poziomami mocy: 
-   500 W
- 1000 W
- 2000 W

Dodatkowe ogrzewanie elektryczne (Ultraheat) działa 
tylko przy podłączeniu karawanu do zasilania 230 V. 

Przed włączeniem Ultraheat koniecznie zwrócić uwagę 
na to, aby zabezpieczenie dostawy prądu z kempingu, 
odpowiadało ustawionym poziomom mocy. 

Kabel zasilający w prąd do karawanu musi być 
całkowicie odwinięty z bębna.
 
Osłona ogrzewania staje się w trakcie użycia częściowo 
bardzo gorąca. 

Przy równoczesnym ogrzewaniu elektrycznym i ga-
zowym, część elektryczna wyłączna się ze względu na 
możliwe przegrzanie przez silniejszy grzejnik gazowy. 

Włączanie
• Ustawić włącznik obrotowy na żądaną pozycję (zielona lampka 

kontrolna świeci się przy „działaniu”).
• Ustawić żądaną temperaturę dmuchawy recyrkulacyjnej. 

Wyłączani
• Wyłączyć ogrzewanie włącznikiem obrotowym

Ultraheat

230 V ~

2000

500

1000

1
3

57

9

Standardowy włącznik obrotowy

Menu - dodatkowe ogrzewanie elektryczne
TFT

Aby zapewnić równomierne i szybkie rozprzestrzeni-
anie oraz obniżenie temperatury powierzchniowej na 
urządzeniu grzewczym, ogrzewanie musi działać z 
włączoną dmuchawą recyrkulacyjną. 

Ultraheat

6

500 W

on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

1

2

8

7

6 5 4 3

 Wskaźnik poziomu temperatury 
 Wskaźnik poziomu działania  
 Funkcja „z powrotem” (opuszczanie menu)
 Informacje o producencie urządzenia  
 Menu dolne – wybór poziomu działania 
 Menu dolne – ustawienie poziomu temperatury 
 Wskaźnik – ogrzewanie włączone: on = tak; off = nie   
 Funkcja / ogrzewanie włączone/ wyłączone 

1
2
3
4
5
6
7

  8
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Ogrzewanie znajduje się na środkowym pasie komunikacyjnym 
podłogi i ma szerokość 60 cm. Długość jest uzależniona od pojazdu. 
Ogrzewanie nie służy do ogrzewania pomieszczenia, tylko redukuje 
stratę ciepła przez podłogę. 

Włączanie i wyłączanie podgrzewania podłogi 24 V
Włącznik znajduje się w panelu sterowania. Ogrzewanie podłogowe 
działa tylko w przypadku podłączenia karawanu do sieci 230 V.

Dane techniczne:
Napięcie 24 V z własnego transformatora 230 V/ 24 V. Podjęcie pracy 
leży, w zależności od długości konstrukcji, pomiędzy 150 W i 320 W. 

10.4 Elektryczne podgrzewanie podłogi *

Nie stawiać przedmiotów przez dłuższy okres czasu na 
włączonym ogrzewaniu podłogi, aby uniknąć lokalnych 
spiętrzeń ciepła.
 
Nie wiercić otworów w podłodze i nie wkręcać żadnych 
śrub. 

10.5 . Odgrzewanie ciepłej wody *

Ogrzewanie gazu ciekłego Compact 3020 jest ogrzewaniem wody z 
odrębnym eksploratorem ciepłej wody (zawartość: 8,5 l )  
Podgrzewanie systemu ogrzewania może mieć miejsce bez 
konieczności napełnienia eksploratora ciepłej wody świeżą wodą. 

Miejsce wbudowania 
• W szafie na ubrania.

Istotne wskazówki 
• Przed oddaniem ogrzewania do użytku starannie przeczytać 

odrębną instrukcję obsługi. 
• Przy nieużywaniu pojazdu zawsze wyłączyć włącznik główny 

ogrzewania. 
• Przy zagrożeniu mrozem zawsze spuścić wodę z eksploratora 

ciepłej wody (por. 8.2). 
• Bez wypełnienia glikolem ogrzewanie nie może być uruchomi-

one. 
• Aby w najlepszy sposób wykorzystać zasadę konwekcji, cyrku-

lacja powietrza w karawanie, na przykład za oparciami, nawie-
wem zimowym, w skrzyniach łóżek i za szafami do pakowania 
rzeczy, nie może być w żaden sposób zakłócona. 

Używanie ogrzewania ciepłej wody podczas jazdy jest 
zabronione. 

Ogrzewanie ciepłej wody Alde

Pozycja wbudowania w szafie
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Sposoby działania 
• Działanie na gaz ciekły
• Działanie na elektryczne naboje ogrzewania (230 V)
• Kombinowane działanie na gaz ciekły i naboje ogrzewania

Rodzaje funkcji
• Przygotowanie ciepłej wody 
• Ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody 
• Ogrzewanie 

Jednostka operatywna
W pozycji spoczynku wskazywane jest, które funkcje ogrzewania są 
aktywne. Oświetlanie tła na monitorze jest wyłączone. Po upływie 
dwóch minut, jednostka operatywna przechodzi automatycznie z 
pozycji ustawienia, do pozycji spoczynku, jeśli nie następuje nacisk 
na klawisz, bądź kiedy przy pomocy strzałki została ustawiona faza 
spoczynku. 

Inne szczegółowe informacje o obsłudze, zastosowa-
niu i pielęgnacji ogrzewania ciepłej wody, znajdziecie 
Państwo w odrębnej instrukcji obsługi „Alde Compact 
3020”. 

Przy wyposażeniu pojazdu w panel sterowania TFT, 
funkcje główne ogrzewania ciepłej wody mogą być 
obsługiwane poprzez panel przy wejściu (por. str. 61). 

Start ogrzewania 

Aby uruchomić start ogrzewania, wciśnijcie Państwo przycisk on/ 
off – następnie pojawi się obraz startowy. Ogrzewanie startuje na 
ostatnio używanym ustawieniu. 

Kontrolujcie Państwo w regularnych interwałach pozi-
om płynu w urządzeniu rozprężającym. Przy zimnym 
ogrzewaniu płyn powinien znajdować się 1 cm powyżej 
oznaczenia „min.”. 

Panel sterowania do ogrzewania wody
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A
B
C

D E F G H I

J K

Stan spoczynku

A. Zegar. Zegar wskazuje datę i czas (jeśli jest aktywny). 
B. *Temperatura zewnętrzna. Temperatura zewnętrzna jest wido-

czna. 
C. Temperatura wewnętrzna. Temperatura wewnętrzna jest wido-

czna. 
D. Pompa cyrkulacyjna. Ten symbol jest widoczny, kiedy pompa 

cyrkulacyjna jest włączona. 
E. Automatyczna start – ogrzewanie. 
 Ten symbol jest widoczny, kiedy funkcja została aktywowana. 
F. Automatyka dzienna. Ten symbol jest widoczny, kiedy funkcja 

jest aktywna. 
G. * Butla gazu ciekłego pełna/pusta. Ten symbol jest widoczny, 

kiedy sensor na regulatorze gazu butli jest podłączony i został 
aktywowany. Jeśli został aktywowany Eis Ex*, widoczne są 
symbole ustawionego trybu wraz z symbolem butli. 

H.  H. Automatyka nocna. Ten symbol jest widoczny, kiedy funk-
cja jest aktywna. 

I. 230 Volt. Ten symbol pojawia się, kiedy do ogrzewania jest 
przyłączone napięcie 230 V. 

J. Klawisz on/off. Włącznik główny ogrzewania. 
K. Klawisz MENU. Klawisz do menu ustawień. 
 
 Funkcje, oznaczone * , należą do osprzętu. Nie są instalowane 

we wszystkich pojazdach. 

Menu ustawień
Wystartujcie Państwo menu ustawień poprzez naciśnięcie klawisza 
MENU. Oświetlenie tła włącza się i widoczne są ustawialne funkcje. 
Jednostka operatywna przechodzi do pozycji spoczynku po 30 se-
kundach - jeśli nie naciśnie się na parasol.  

 Ustawienie żądanej temperatury

Temperatura może być ustawiona od + 5°C do + 30°C w krokach 
od 0,5°C. 

1.  Temperatura wskazywana jest równocześnie temperaturą 
ustawioną. 

2. Podwyższcie Państwo temperaturę poprzez naciśnięcie „+”. 
Obniżcie Państwo temperaturę poprzez naciśnięcie „-„. 

3. Ustawienia są zakończone i ogrzewanie pracuje, aż do 
osiągnięcia ustawionej temperatury. 

 
W przypadku, kiedy automatyka dzienna lub nocna 
powinny działać, nie można wykonywać ustawienia 
temperatury. Symbole plus i minus są wtedy szare. 

Menu podstawowe

Menu ustawień
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 Ciepła woda
        
Kocioł grzewczy może być użyty także bez napełniania bojlera 
świeżej wody.

1. Wyłączanie ciepłej wody. Kiedy nie ma zapotrzebowania na 
ciepłą wodę, naciśnijcie Państwo na „-„. 

 (Symbol jest   pusty)

3. Więcej ciepłej wody. Jeśli potrzebujecie Państwo większej 
ilości wody, możecie Państwo tymczasowo ustawić 
temperaturę wody do 65°C. Naciśnijcie Państwo klawisz „+”  

 (Symbol jest   wypełniony całkowicie) 
 
 Po upłynięciu 30 minut, ogrzewanie powraca do swojego 

normalnego trybu działania. Jeśli wybraliście Państwo większą 
ilość ciepłej wody, pompa cyrkulacyjna ją utrzymuje. 

2. Tryb normalny. Kiedy została napuszczona świeża woda i 
pożądana jest ciepła woda, naciśnijcie Państwo na „+”. 

 (Symbol jest   wypełniony do połowy)

W przypadku, kiedy automatyka dzienna działają, a 
ciepła woda została wyłączona, nie można już ponow-
nie przeprowadzić ustawienia ciepłej wody. Symbole 
plus i minus będą wtedy szare. 

Jeśli funkcja „Działanie pompy” jest ustawiona na 
„Cont”, nie możecie jej Państwo wybrać.  

Jeśli funkcja „Działanie pompy” jest ustawiona na 
„Cont”, funkcja „Działanie pompy ciągłe” wyłącza się 
po 30 minutach, ale jest ponownie możliwa do akty-
wowania poprzez ciągłe działanie pompy. 

Jeśli potrzebna jest wyłącznie ciepła woda, jak, np. 
latem, kiedy nie ma dużego zapotrzebowania na ogrze-
wanie, nie muszą być wykonane żadne nowe ustawie-
nia, ogrzewanie steruje tę funkcję automatycznie. 
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 Ogrzewanie prądem 
        
Użyjcie Państwo następującej procedury w celu aktywacji ogrzewania 
prądem. Im wyższy jest wybrany tryb, tym szybsze jest ogrzewanie. 

Jeśli prąd i gaz zostaną wybrane jednocześnie, może być ustawio-
ny priorytet pomiędzy gazem i prądem (por. Menu narzędzi). Kocioł 
ogrzewania nie stosuje żadnego wyższego trybu, niż ten, potrzebny, 
nawet, jeśli wybrane zostało 3 kW. 

1.  Start i zmiana w krokach różnych stopni ogrzewania (off, 1kW, 
2 kW albo 3 kW) z „+” albo „-„.  

 Ustawiona wartość jest widoczna na monitorze. Przy aktywo-
waniu wskazywany jest zielony symbol plus. 

2.  W celu wyłączenia elektrycznego trybu ogrzewania, naciśnijcie 
Państwo ponownie przycisk „-„, aż osiągnięte zostanie off. 

 Ogrzewanie gazem
        
W ten sposób aktywujecie Państwo ogrzewanie gazem: 
Jeśli prąd i gaz zostaną wspólnie wybrane, może zostać wybrany 
priorytet pomiędzy gazem i prądem (por. Menu narzędzi). 

1.  Uruchomcie Państwo tryb gazowy przez nacisk na płomień gaz 
ciekłego. Symbol gazu ciekłego jest aktywowany i wyświetla 
się na zielono. 

2. Aby wyłączyć tryb gazowy, naciśnijcie Państwo na płomień 
gazu ciekłego, symbol stanie się niebieski. 
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10.6 Bojler *

Opcjonalny bojler o zawartości 14 litrów ogrzewa wodę elektrycznie 
przy pomocy zintegrowanego pręta grzewczego. Zastępuje on se-
ryjne termy Truma. 

Napełnianie bojlera 
• Zamknąć zawór odpływu w dopływie zimnej wody. Ustawić 

dźwignię poziomo. 
• Włączyć zasilanie prądu przez użycie włącznika głównego na 

panelu sterowania. 
• Otworzyć przynajmniej jeden kran i pozostawić tak długo otwarty, 

aż bojler wypełni się po wyparciu powietrza i aż popłynie woda. 
• Zamknąć ponownie kran z wodą

Opróżnianie bojlera
• Wyłączyć zasilanie prądu na panelu sterowania. 
• Otworzyć krany w kuchni i łazience. 
• Otworzyć zawór odpływu na bojlerze. Ustawić dźwignię poziomo. 
• Zawartość wody jest opróżniana bezpośrednio na zewnątrz.

W wyłączonym bojlerze przed rozpoczęciem każdej 
jazdy należy założyć klapę komina.
 
Przed oddaniem bojlera do użytku koniecznie zdjąć 
klapę komina. 

Przy zagrożeniu zamarznięciem opróżnić bojler. 

Nigdy nie używać bojlera bez zawartości wody. 

Jeśli używana jest tylko instalacja zimnej wody bez 
bojlera, kocioł bojlera napełniany jest także wodą. 
Aby zapobiec szkodom, spowodowanym przez mróz, 
zawartość musi zostać spuszczona, nawet jeśli bojler 
nie był używany. 

Wyłączyć bojler
• Wyłączyć bojler na włączniku obrotowym.
• Nałożyć klapę komina, zamknąć zawór szybkiego zamykania.

Boiler EL

230 V ~

Tryb elektryczny
• Włączyć bojler na elemencie do obsługi, zapala się lampa kontrolna. 

Temperatura w trybie elektrycznym nie jest wybierana i 
jest ustawiona automatycznie na ok. 70°C. 

Bojler pracuje tylko przy podłączeniu karawanu do za-
silania 230 V w instalacji elektrycznej. 

Bojler

Panel sterowania bojlera
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Przy wysokich temperaturach zewnętrznych pełna moc chłodzenia 
jest gwarantowana tylko poprzez wystarczający nawiew. Aby 
osiągnąć lepszy nawiew, wysłońcie Państwo przyczepę kempingową 
na tej stronie, na której znajduje się wywietrznik lodówki. 

10.7 Lodówka

Lodówka standardowa: 
Kiedy zamkniecie Państwo drzwi lodówki i je dobrze dociśniecie, 
blokują się one automatycznie.  

Zamek Dometic

Zamknięcie drzwi lodówki

Zamek (Super) Slim Tower

Przed oddaniem do użytku, zwróćcie Państwo uwagę 
na odrębne instrukcje obsługi producenta. 

Podczas jazdy drzwi lodówki muszą być zawsze zamknięte 
i zablokowane.

(Super) Slim-Tower:
W celu zamknięcia lodówki pociągnąć za uchwyt, nacisnąć na drzwi 
i ponownie puścić uchwyt. 

2

3

1

Tryby działania 
Lodówka może działać na trzy metody. Żądany rodzaj działania jest 
ustawiany z włącznikiem wyboru energii. 

- tryb 12 V: zaopatrzenie w prąd z akumulatora pojazdu 
ciągnącego j. (Zamek zapłonu jest włączony). 

-  tryb 230 V: zaopatrzenie w prąd z oddzielnego źródła k. 
-  gaz ciekły: butle gazowe z karawanu l.

Lodówka Dometic

Tryby działania lodówki

SlimTower

Super SlimTower
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Tryb 12 V
Tryb 12 V może być używany tylko podczas jazdy przy włączonym 
silniku. W trakcie przerw na odpoczynek i dłuższych postojach należy 
wyłączyć tryb 12 V i ewentualnie wybrać inny tryb. 

• Ustawcie Państwo włącznik wyboru energii na symbol akumu 
 latora j. 
• Tryb 12 V funkcjonuje tylko przy włączonym silniku pojazdu   
 ciągnącego. 
• Lodówka pracuje bez regulacji termostatycznej (tryb ciągły).    
 Tryb 12 V powinien od tego czasu służyć jedynie do    
 utrzymywania raz osiągniętej temperatury. 
• W celu wyłączenia włącznika wyboru energii przekręcić go na  
 pozycję 0 m.

Tryb 230 V
• Ustawcie Państwo włącznik energii na tryb sieciowy k. 
• Ustawcie Państwo temperaturę przy pomocy termostatu o  
 poszczególnym stopniom termostatu nie są przyporządkowane  
 żadne absolutne wartości temperatur. 
• W celu wyłączenia, przekręcić włącznik wyboru energii na   
 pozycję 0 m.

Tryb gazowy
• Ustawcie Państwo włącznik wyboru energii na tryb gazowy l.
• Otworzyć główny zawór odcinający na butli i zawór odcinający 

gazu „lodówka”. 
• Całkowicie odkręcić termostat o i trzymać wciśnięty. Lodów-

ka włącza się przez naciśnięcie przycisku manualnego zapłonu 
p. 

• Jeśli tryb gazowy jest aktywny, wskaźnik okna kontrolnego 
przesuwa się na zielony obszar n. Dopiero wtedy wolno 
puścić termostat. 

• Powtórzcie Państwo poprzedni krok, jeśli zapłon nie nastąpił. 
• Regulujcie Państwo siłę chłodzenia przy pomocy termostatu 

(6), poziomom temperatur nie są przyporządkowane żadne 
absolutne wartości temperatur. 

• W celu wyłączenia przekręcić włącznik wyboru energii na 
pozycję 0 m. 

• Zamknąć główny zawór odcinający na butli gazowej i wentyl 
odcinający „lodówka”. 

• Produkty spożywcze przechowywać w zamkniętych pojemni  
 kach, folii aluminiowej, lub innych podobnych opakowaniach. 
• Nigdy nie przechowywać ciepłych produktów spożywczych w  
 lodówce – najpierw je wystudzić. 
• Towary, które wydzielają lotne, zapalne gazy, nie mogą być   
 przechowywane w lodówce. 
• Przechowujcie Państwo wrażliwe produkty spożywcze w   
 bezpośredniej bliskości żeberek chłodzenia, albo możliwie nisko.

Przechowywanie produktów spożywczych

Używanie urządzenia na gaz jest zabronione  
- na stacjach benzynowych
- w trakcie jazdy
- podczas transportu karawanu pojazdem 

transportującym lub holowniczym. 
Istnieje zagrożenie pożarem.

4
2

3 1 5 6

Korzystanie z lodówki

7
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Zamrażalnik nadaje się do przygotowywania kostek lodu i 
krótkotrwałego przechowywania zamrożonych produktów 
spożywczych. Nie nadaje się do zamrażania produktów 
spożywczych. 

Lodówka nie została przygotowana z myślą o profes-
jonalnym przechowywaniu środków medycznych. 

Warunki otoczenia wpływają na działanie agrega-
tu chłodzącego. System reaguje ociężale na zmiany 
regulatora termostatu, utratę zimna przy otwartych 
drzwiach czy przechowywanie towarów. Przy tempe-
raturach poniżej + 10°C, zamontujcie Państwo okrycie 
zimowe (Osprzęt Dometic). Przy przedłużających się 
temperaturach od + 32°C, rozsądne jest zainstalowa-
nie dodatkowego nawietrznika (Osprzęt Dometic). 

Włączcie Państwo lodówkę przynajmniej 12 h 
przed wypełnieniem i przechowujcie w nim, w miarą 
możliwości, tylko schłodzone rzeczy. 

Wyjmowany zamrażalnik  ((Super) Slim Tower)
Dla zoptymalizowania miejsca zamrażalnik może być optymalnie 
usunięty. 

Usuwanie zamrażalnika 
•  Odciągnąć w dół zaciski zabezpieczające pod zamrażalnikiem. 
• Przesunąć oba zaciski do środka. 
• Lekko pociągnąć do siebie zamrażalnik. 
• Odhaczyć drzwi.  
• Usunąć spód.

Przy dłuższym czasie stania lodówka powinna być przestawiona 
na pozycję wentylacji, co zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych 
zapachów. 

W celu aktywacji pozycji wentylacji, przesunąć zasuwę j do przodu 
wraz lekkim naciśnięciem. 

Ustawienie normalne Ustawienie wywietrzania

Wskazówki do demontażu znajdują się na drzwiach 
zamrażalnika. 

1

Odryglować podstawę zamrażalnika

Wyjąć podstawę zamrażalnika
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10.8 Kuchenka gazowa 

Blok kuchenny karawanu jest wyposażony w 3-palnikową kuchenkę 
gazową. 

Przed oddaniem do użytku
• Otworzyć zawór butli oraz zawór szybkiego zamykania w 

dopływie gazu. 
• Przy użyciu kuchenki muszą być otwarte: luka dachowa lub okno. 
• Gałki urządzeń gazowych, które przy włączaniu są wciskane, 

muszą się po wciśnięciu samoczynnie przełączyć do poprzed-
niej pozycji. 

• Gniazdo powyżej kuchenki nie może być włączone podczas 
korzystania z kuchenki. Zamknąć klapę okrywającą. 

Korzystanie 
• Odkryć pokrywy j, wcześniej odwrócić kran z wodą. 
• Gałkę obrotową k wybranego palnika ustawić na pozycji 

zapłonu (duży płomień) i wcisnąć. 
• Palniki zapalają się automatycznie.
• Przytrzymać gałkę obrotową k przez dalszych 5-10 sekund. 
• Puścić gałkę obrotową k i obrócić na żądane miejsce (duży 

lub mały płomień). 
• Jeśli zapłon jest bezskuteczny, powtórzyć procedurę od 

początku. 

Kuchenka lub pozostałe urządzenia, które pobierają 
powietrze z wnętrza pomieszczenia, nie mogą być nigdy 
użyte do ogrzewania pojazdu. W razie zignorowania 
tego, zachodzi nagłe zagrożenie życia przez niedobór 
tlenu i wydzielający się potencjalnie, bezzapachowy, 
dwutlenek węgla.  

Kuchenka nie może być używana przy zamkniętej po-
krywie szklanej. 

2

• Do odłączenia płomienia gazu przekręcić gałkę obrotową k 
na pozycję „0”. 

• Zamknąć zawór odcinający kuchenki gazowej.

Przy korzystaniu z gorących garnków, patelni i podob-
nych przedmiotów, używać rękawic kuchennych lub 
ręczników. Niebezpieczeństwo zranienia!

Kombinacja kuchenki i zlewu

Pokrywa szklana

Pokrętła do ustawiania płomienia kuchenki 
gazowej

1
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Ze względu na niebezpieczeństwo eksplozji, nigdy nie 
pozostawiać włączonego gazu. 

Pokrywa szklana j musi być po zakończeniu gotowa-
nia tak długo otwarta, aż wystygną palniki. W przeciw-
nym przypadku mogłaby pęknąć. 

Nie przechowywać w pobliżu kuchenki łatwo zapalnych 
przedmiotów, jak ręczniki kuchenne, serwetki, itp. 
Niebezpieczeństwo pożaru!

10.9 Wyciąg kuchenny *
Panel do gotowania jest opcjonalnie dostępny z wyciągiem ku-
chennym. Wbudowana dmuchawa prowadzi opary, powstałe pod-
czas gotowania, bezpośrednio na zewnątrz. 

10.10 Piekarnik *

• W celu włączenia wyciągu kuchennego wcisnąć prawy włącznik 
funkcyjny. Poprzez przytrzymanie włącznika wiatraka, może 
zostać wybrana prędkość wywietrznika w 15 różnych stopniach. 

Istnieje możliwość dodatkowego przełączenia lampy kuchennej do 
panelu sterowania przy pomocy lewego włącznika.

Filtr, na którym zbiera się tłuszcz z oparów, powstających 
podczas gotowania, musi być regularnie czyszczony. 

• Otwory wywietrzające w piekarniku nie mogą być 
zamknięte. 

• Przy korzystaniu z piekarnika muszą być otwarte: 
luka dachowa lub okno. 

• Otworzyć kran odcinający piekarnika - przy 
wystąpieniu zapachu natychmiast ponownie 
zamknąć kran i butle gazowe. 

• Drzwiczki piekarnika muszą pozostać otwarte pod-
czas zapłonu. 

• Nigdy nie korzystać z piekarnika bez zawartości 
(bez podgrzewanych potraw).

• Nie korzystać z grilla dłużej, niż 25 minut i 
korzystać z niego wyłącznie przy otwartych drzwi-
czkach piekarnika. 

• Piekarnik nie może być nigdy użyty do ogrzewania 
karawanu. 

• Nie można korzystać jednocześnie z grilla i piekarnika.
•  Urządzenie nie może być w żadnym wypadku 

podłączone do sieci 230 V. 
• Nigdy nie korzystać z piekarnika podczas jazdy.

Wyciąg kuchenny

Przełączniki funkcyjne 
wyciągu kuchennego

Piekarnik
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Włączanie
• Włączyć zasilanie prądu 12 V na włączniku głównym panelu 

sterowania. 
• Otworzyć główny zawór odcinający na butli gazowej i zawór 

odcinający gazu „Piekarnik”. 
• Całkowicie otworzyć drzwi piekarnika. 
• Ułożyć blachę lub rożen w taki sposób, aby płomienie ich 

bezpośrednio nie dotykały. 
• Lekko wcisnąć włącznik i ustawić do na żądanej pozycji 

zapłonu (piekarnik lub grill).
• Wcisnąć włącznik. Gaz płynie do urządzenia i płomień jest za-

palany poprzez zapłon. 
• Trzymać włącznik przez 10 sekund, aż zawór zabezpieczający 

zapłon otworzy dopływ gazu. 
• Puścić włącznik i ustawić go na żądanej pozycji trybu działania 

(tylko piekarnik). 
• Płomień musi palić się równomiernie. Musi być przede wszy-

stkim niebieski i mieć jasne krawędzie. 
• Po upływie 1 minuty ostrożnie zamknąć drzwi piekarnika, żeby 

nie zgasić płomienia. 

Zapłon

Piekarnik

Przycisk włączający 

Grill

1 2 3 4

1
2
3
4

Wyłączanie
• Włącznik ustawić w pozycji zerowej. Płomień gaśnie. 
• Zamknąć główny zawór odcinający na butli gazowej i zawór 

odcinający gazu „Piekarnik”. 

Zwróćcie Państwo uwagę na odrębne instrukcje 
obsługi producenta urządzenia. 

• Kiedy zapłon nie powiódł się, powtórzyć procedurę 
od początku. 

• W przypadku nieumyślnego zgaszenia płomienia 
palnika, przekręcić gałki obrotowe na ustawienie 
zerowe i pozostawić palnik wyłączony co najmniej 
przez minutę. Dopiero wtedy ponownie go zapalić. 

Obsługa piekarnika



10. Urządzenia w zabudowie 

106

10.11 Kuchenka mikrofalowa *
Kuchnia karawanu może być wyposażona w kuchenkę mikrofalową 230 
V, która jest umieszczona w wiszącej szafce kuchennej, pod drzwiami 
szafki lub roletą. Urządzenie nadaje się do rozmrażania, podgrzewania i 
gotowania produktów spożywczych w zakresie prywatnym. 

Gotowanie
• Włóżcie Państwo jedzenie do urządzenia kuchenki mikrofalowej 

i zamknijcie drzwiczki. 
• Włączcie Państwo POWER j, żeby wybrać żądaną moc („600 

W”/ „500 W”/ „400 W”).  
• Wciśnijcie Państwo ustawione uprzednio numery na przycis-

kach m, aby wprowadzić żądany czas gotowania. 
• Wciśnijcie Państwo klawisz STARTn.

Podczas używania kuchenki mikrofalowej 
pozostawić drzwiczki szafki, lub roletę otwarte. 
Niebezpieczeństwo przegrzania!

Przy wyborze poziomu „600 W” lub „500 W” maksy-
malny czas gotowania wynosi 15 minut. Przy wyborze 
poziomu mocy „400 W” maksymalny czas gotowania 
wynosi 30 minut. 

Wskazówki, dotyczące bezpieczeństwa i informacje 
szczegółowe na temat korzystania, obsługi i pielęgnacji 
kuchenki mikrofalowej, znajdziecie Państwo w odrębnej 
instrukcji obsługi. 

Kuchenka mikrofalowa

1 2

3

4 4 4

5 6

7

 POWER: wybrać program gazu

 DEFROST: Rozmrażanie produktów spożywczych

 DISPLAY: wskazuje czas gotowania, moc i aktualny czas

 Klawisze numerowane 10 sec/30 sec/1 min: wybór czasu 

 gotowania

 START: Start programu gotowania lub rozmrażania.

 STOP/CLEAR: Zatrzymanie programu gotowania lub rozmrażania.

 Otwieranie drzwi

1

2

3

4

5

6

7

Obsługa kuchenki mikrofalowej Zakończenie programu jest sygnalizowane dźwiękiem, powtarza się to 
co dwie minuty, aż do momentu wciśnięcia przez Państwa przycisku, 
lub otwarcia drzwi. 



10. Urządzenia w zabudowie 

107

10.12 Dachowa instalacja klimatyzacyjna *

Instalacja klimatyzacyjna znajduje się w suficie pokoju mieszkalnego 
w miejscu okna dachowego. 

Dla właściwego użycia i optymalizacji funkcjonowania instalacji kli-
matyzacyjnej, powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące 
punkty: 

Ustawianie kierunku nadmuchu
Dopływ powietrza do wnętrza pojazdu może być regulowany przez
ustawienia dyszy nadmuchu powietrza. 

�

�

�

�

�

�

�

• Uważać na izolację cieplną, uszczelnić szpary i 
przykryć powierzchnie szklane. 

• Nie zapychać i nie przykrywać wlotów powietrza i 
otworów.

• Nie wlewać wody do instalacji klimatyzacyjnej. 
• Łatwopalny materiał trzymać z dala od instalacji. 
• Zamykać drzwi i okna i jedynie, od czasu do czasu, 

krótko i intensywnie przewietrzyć. Przy otwartych 
oknach, do pojazdu dostaje się stale ciepłe i wilgotne 
powietrze. Jest w nim schładzane, a wilgotność kon-
centruje się we wnętrzu. 

Dachowa instalacja klimatyzacyjna

Ustawianie kierunku nadmuchu
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11. Wyposażenie 

Wyposażenie Przy obsłudze wyposażenia, zwróćcie Państwo uwagę na wyczerpujące 
instrukcje obsługi, instrukcje instalacji i schematy połączeń producenta 
wyposażenia. Znajdują się one w torbie serwisowej. 

• Każda zmiana stanu warsztatowego karawanu może utrudniać 
dynamikę pojazdu i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

• Wyposażenie niedopuszczone przez HOBBY, elementy 
nadbudowy - przebudowywane i zabudowywane - 
mogą prowadzić do uszkodzeń pojazdu i do naruszenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nawet, jeśli dysponuje 
się ekspertyzą, ogólną homologacją czy nawet pozwoleniem 
na budowę dla tych części, nie daje to pewności zachowania 
jakości produktu odpowiadającej przepisom. 

• Na szkody spowodowane częściami, nieposiadającymi 
zezwolenia HOBBY i niedozwolonymi zmianami, nie ma 
gwarancji. 

W poniższej tabeli są podane ogólne informacje na temat wyposażenia dodatkowego. Jeśli te części mają 
być wożone w - albo - na karawanie i nie należą do seryjnego wyposażenia, muszą zostać wzięte pod 
uwagę, przy ustalaniu dodatkowego ładunku. 

Podwozie/ bezpieczeństwo 
Felgi z lekkiego materiału 0,00
Koło zapasowe z lekkiego materiału, czarne,   
 polerowane z uchwytem AL-KO, 
 w miejsce zestawu do naprawy opon 26,00
Koło zapasowe z lekkiego materiału, czarne,   
 polerowane z uchwytem AL-KO 28,20
Koło zapasowe z uchwytem AL-KO 
 (montaż w korytarzu dolnym) 28,20
Koło zapasowe z uchwytem AL-KO, 
 zamiast zestawu do naprawy koła 
 (montaż w korytarzu dolnym) 26,00
Koło zapasowe z uchwytem, 
 zamiast zestawu do naprawy opon 
 (w schowku na butlę gazową) 20,00
Obciążenie pojazd jednoosiowy  do 29,00
Obciążenie pojazd tandemowy 4,30
Obciążenie Premium 1800 kg na 2000 kg 7,30
Obciążenie/ odciążenie bez zmiany technicznej 0,00 
Podpórki do dużych obciążeń, zamiast podpórek   
 wykręcanych 1,60 
Wskaźnik siły obciążenia na kole dziobowym   
 prowadzącym 0,60
Zabezpieczenie przed kradzieżą głowicy zestawu   
 najazdowego WINTERHOFF „ROBSTOP” 3,00

Nadwozie  
Dodatkowa klapa serwisowa 0,50
Garaż 5,00
Okna dziobowe, wystawiane 11,30
Stelaż rowerowy dyszowy na dwa rowery  9,70
Stelaż rowerowy rufowy na dwa rowery 6,80
THULE OMNISTOR Markiza dachowa 6200,
  260 cm 23,00

Przedmiot                                         Ciężar (kg)

THULE OMNISTOR Markiza dachowa 6200, 
 300 cm 26,00
THULE OMNISTOR Markiza dachowa 6200, 
 350 cm 30,00
THULE OMNISTOR Markiza dachowa 6200, 
 400 cm 32,00
THULE OMNISTOR Markiza dachowa 6200, 
 450 cm 34,00

Przestrzeń mieszkalna  
Klapy Soft-Close 0,50
Narzuta  1,50
Stół podnoszony na kolumnie  0,50
Wykładzina podłogowa, zdejmowana  do 13,00
Wyposażenie ze skóry  10,00
Kombinacja tapicerki, według zamówienia 
 z kolekcji tapicerki Hobby  0,00

Kuchnia  
Kuchenka mikrofalowa  12,00
Piekarnik (36 l) ze światłem, grillem i 
 elektrycznym zapłonem 15,00
Wyciąg kuchenny DOMETIC, włączając
 10-stopniową regulację obrotową Hobby 3,00

Spanie  
7-strefowy materac piankowy z drewnianą ramą   
 sprężynową 2,90
Łóżko dziecięce 3-piętrowe 15,00
Łóżko francuskie zamiast łóżka pojedynczego z 
dodatkowym łóżkiem dziecięcym (UKF/CKF) 15,00
Łóżko Queen w dziobie  8,00
Poszerzenie łóżka dla grupy siedzeń 1,00

Przedmiot                                         Ciężar (kg)
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Przedmiot                                        Ciężar (kg) Przedmiot                                         Ciężar (kg)
Składane łóżko dziecięce przez środkową grupę   
 siedzeń 25,00
Wysuwane poszerzenie łóżka do łóżek 
 pojedynczych do modyfikacji w łóżka typu F 5,00

Łazienka  
Roleta ochronna przeciw insektom  1,50
Szafa zamiast prysznica  2,50
Sztanga na ubrania w kabinie prysznica 0,30
Urządzenie prysznicowe w odrębnej umywalni 2,80

Woda/ gaz/ elektryka  
Adapter 7/13-pinowy do kabla przyłączającego   
 samochodu osobowego  0,30
Bojler elektryczny TRUMA 14 l 15,00
Czujnik przeciwpożarowy  0,20
Gniazdo ładowania USB 0,00
Gniazdo zewnętrzne gazu  1,50
Gniazdo zewnętrzne przedsionka namiotu, 
 włączając wyjście 230 V, wejście SAT i TV / 
 włącznik 12 V w gnieździe zewnętrznym 
 przedsionka namiotu 0,40
Pakiet samowystarczalny, wliczając regulator   
 ładowania* z Boosterem, akumulatorem, 
 sensorem akumulatora i skrzynką 
 na akumulator 29,00
Panel sterowania TFT do systemu oświetlenia i 
 baku, włączając CI-BUS + WLAN 0,00
Panel sterowania TFT do systemu oświetlenia 
 i baku, włączając Cl-BUS 0,00
Pilot radiowy do systemu oświetlenia  0,30
Przyłącze wody City  0,50
Regulator ładowania do zasilania 12 V* 
 z Boosterem, sensorem akumulatora i 
 skrzynką na akumulator 2,80
Zbiornik świeżej wody 50-litrowy 
 (zamiast 25-litrowego zbiornika świeżej wody) 28,00

Ogrzewanie/ klimatyzacja  
Dodatkowe ogrzewanie elektryczne 
 Ultraheat -TRUMA   2,00
Klimatyzacja dachowa DOMETIC FreshJet 
 1700/2200 29,00/ 30,00
Ogrzewanie ciepłej wody ALDE  28,00
Podgrzewanie podłogi do typu 540 4,00-6,00
Przygotowanie klimatyzacji dachowej 0,50
System ciepłego powietrza TRUMA ISOTHERM  3,00

Multimedia 
Maszt antenowy TELECO 0,90
System dźwiękowy BLAUPUNKT, składający się z   
 tunera DVD/ MP3 z pilotem, 4 głośników i 
 subwoofera 12,50
Uchwyt ramienny do telewizora, włączając 
 niezbędne wejścia i kabel wideo (Cinch) 2,00
Wyciąg na płaski monitor, włączając niezbędne 
 wejścia (na 620 CL) i kabel wideo (Cinch) 3,00
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12.1 Konserwacja Interwały konserwacji 
Dla karawanu i związanych w nim instalacji, istnieją stałe interwały 
konserwacji.

W przypadku interwałów konserwacji obowiązuje
• Pierwszą konserwację przeprowadzić po upływie 12 miesięcy od 

daty pierwszej rejestracji pojazdu u wyspecjalizowanego sprze-
dawcy HOBBY. 

• Wszystkie inne przeglądy przeprowadzać raz w roku u wyspecjali-
zowanego sprzedawcy HOBBY.

• Przeprowadzać konserwację wszystkich urządzeń wbudowanych 
odpowiednio w interwałach, wskazanych w poszczególnych 
instrukcjach obsługi. 

Hobby poleca, by przed każdą wizytą u partnera serwisowego, 
nawiązać z nim kontakt i zasięgnąć informacji na temat tego, 
czy posiada on odpowiednie możliwości serwisowania (np. 
wystarczający pomost podnoszący) – w celu uniknięcia ewentual-
nych nieporozumień. 

HOBBY gwarantuje 5-letnią gwarancję na szczelność 
karawanu według wymogów gwarancyjnych. 
Z tego względu należy co 12 miesięcy przyprowadzić 
pojazd do dealera HOBBY, z którym macie Państwo 
podpisaną umowę, w celu płatnego sprawdzenia 
szczelności. 

Płatny przegląd instalacji gazowej powinien być spraw-
dzony co dwa lata przez biegłego eksperta w dziedzinie 
gazu ciekłego. Przegląd ten powinien być potwierdzony 
na zaświadczeniu o przeglądzie, według DFVG G 607 i 
EN 1949. Osobą odpowiedzialną za terminowe zlecenie 
przeglądu, jest użytkownik. 

Regulator bezpieczeństwa i węże należy wymienić 
najpóźniej po 10 latach!

Ze względów bezpieczeństwa, wszystkie części za-
mienne do urządzenia, muszą odpowiadać danym 
producenta urządzenia i powinny być wbudowane 
przez niego, albo przez upoważnionego przez niego 
przedstawiciela. 
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12.2 Budowa wozu Głowica przyłączania w pojeździe ciągnącym 
Zwróćcie Państwo uwagę na to, by głowica przyłączania miała 
odpowiednie wymiary, nie była uszkodzona, była czysta i wolna od 
smaru. Przy głowicach powlekanych dacrometem (matowa, srebrna 
powłoka antykorozyjna), jak także w głowicach lakierowanych, należy 
przed rozpoczęciem pierwszej jazdy, całkowicie usunąć warstwę 
powłoki przy użyciu papieru ściernego o grubości 200-240, żeby nie 
odkładała się na powierzchni powłoki trącej. Powierzchnia głowicy 
musi być „metalicznie gładka”. Uszkodzona lub zanieczyszczona 
głowica powoduje zwiększone zużycie powłoki trącej, nasmarowana 
głowica eliminuje działanie stabilizatora. Do czyszczenia nadają się 
np. rozpuszczalnik lub spirytus. 

1
W przypadku smarowania i oliwienia obowiązuje
• Lekko naoliwić ruchome części, jak bolce i miejsca przegubowe 

w dźwigni hamulca ręcznego i drążek prowadzący w zespole 
najazdowym. 

• Po każdym przejechaniu 5000 km nasmarować miejsca łożyska 
na kadłubie zespołu najazdowego j.

 Ważne: elementy trące sprzęgania zabezpieczającego WS 
3000 nie mogą być, w żadnym wypadku, oliwione lub sma-
rowane. 

• Od czasu do czasu sprawdzić ruch łożyska drążka przesuwalnego. 
• Uwalniać od zabrudzeń i oliwić, w regularnych odstępach, ws-

zelkie przesuwne i części łożysk.

Smarowanie i oliwienie 
Kontrolujcie Państwo regularnie i smarujcie regularnie miejsca prze-
suwne i elementy łożyska pojazdu. W karawanach, które są mało 
używane, konieczna jest konserwacja raz w roku. 

Osie z naciągiem gumowym nie muszą być konserwowane. 

Oś (osie) karawanu jest (są) wyposażone w kompakto-
we łożyska koła. Piasta bębna, łożysko kompaktowe i 
nakrętka osi, stanowią zamkniętą jednostkę. Łożyska 
kompaktowe nie muszą być konserwowane, dzięki za-
stosowaniu specjalnego smaru.

Pozostałe wskazówki znajdziecie Państwo w załączonych 
instrukcjach obsługi dostawcy osi. 

Prace konserwacyjne i ustawienia instalacji hamul-
cowej mogą być zasadniczo przeprowadzane przez 
autoryzowane warsztaty specjalistyczne. 

Zaczep kulkowy 
Trzymajcie Państwo wnętrze zaczepu kulkowego w obszarze powłoki 
trącej czysto i bez smaru. W zabrudzonych powłokach trących po-
wierzchnia może być czyszczona papierem ściernym (grubość 200-
240). Następnie wyczyścić powierzchnię benzyną do czyszczenia 
albo spirytusem. Wszystkie ruchome łożyska i bolce są łatwe do na-
oliwienia. Poprzez regularną konserwację i pielęgnację podwyższacie 
Państwo żywotność funkcji i bezpieczeństwo Państwa WS 3000. 

Łożyska na kadłubie zespołu najazdowego.

Zaczep kulkowy. 
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1
Wymiana łożyska trącego 
Elementy trące j są, w przypadku zużycia, bardzo łatwe do wy-
mienienia. Firma Winterhoff oferuje odpowiednie części zamienne. 
Zwróćcie Państwo uwagę na wyczerpujące wskazówki, dotyczące 
montażu w komplecie części zamiennych producenta.  

Odgłosy podczas jazdy 
Podczas jazdy mogą wystąpić odgłosy, które nie mają jednak wpływu 
na funkcję zaczepu kulkowego. 

Możliwe są następujące przyczyny wystąpienia odgłosów: 
1. Pokryta powłoką dacometrową głowica sprzęgająca na   
 pojeździe ciągnącym. 
2. Ocynkowana lub polakierowana głowica sprzęgająca na   
 pojeździe ciągnącym. 
3. Uszkodzona, zardzewiała lub zabrudzona głowica sprzęgająca  
 na pojeździe ciągnącym. 
4. Zabrudzone elementy trące (1) w zaczepie kulkowym. 
5. Suchy bieg drążka wozu albo rury wozu w tulejce zespołu na  
 jazdowego. 

Środki zaradcze
do 1., 2. oraz 3.:
wypolerować powierzchnię głowicy sprzęgającej i wyczyścić ro-
zpuszczalnikiem lub spirytusem. 

do 4.: 
wyczyścić powierzchnie elementów trących papierem ściernym - 
grubość 200-240 i następnie oczyścić benzyną do czyszczenia lub 
spirytusem. 

do 5.: 
smarowanie tulejek przy pomocy smarowniczki, jak także - zdjęcie 
harmonijki miecha i natłuszczenie odkrytych elementów. 

1

12.3 Hamulce Pierwsza inspekcja
W przypadku używanych hamulców kołowych, chodzi o niesamod-
zielnie ustawialne hamulce bębnowe (wyjątek: Premium). 

Do zabezpieczenia nienagannego funkcjonowania hamulców, ha-
mulce kołowe muszą być regularnie korygowane.

Pierwsza inspekcja musi być przeprowadzona po 500 km (także 
Premium), wszystkie pozostałe inspekcje – po każdych 10.000 km, 
najpóźniej po upływie roku. Przeprowadzenie inspekcji musi zostać 
udokumentowane przez warsztat wykonujący w książeczce serwiso-
wej KNOTT. Wpisane dowody są także warunkiem do ewentualnych 
roszczeń z tytułu gwarancji, jak także uwzględnienia wytycznych do 
konserwacji i pielęgnacji. 

Elementy trące

Rysunek schematyczny elementów trących
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12.4 Wymiana żarówek w światłach tylnych
Poniższy opis wymiany żarówek w światłach tylnych odnosi się do 
modelu ONTOUR. 

W modelach Premium i Landhaus są wmontowane inne światła 
tylne, których łatwa wymiana nie jest, niestety, możliwa. Zwróćcie 
się Państwo w tym przypadku do właściwego sprzedawcy, który 
wspomoże Państwa przy wymianie. 

Światła tylne modeli Premium są częściowo wyposażone 
w lampy LED, przy czym każda odrębna lampa posiada 
unormowane ustawienie. Poszczególne lampy LED nie 
mogą być wymienione ze względów pozwoleniowo-
technicznych, przy defekcie musi zostać wymienione 
całe światło tylne. 

• Odkręcić obie śruby j w popsutej lampie. 

• Wykręcić ujęcie żarówki z oprawy poprzez przesunięcie sztyftu 
l w kierunku, wskazywanym strzałką.

 

• Wyjąć zepsutą lampę z oprawy oświetlenia i odłączyć przewód 
poprzez jednoczesne naciśnięcie obu zaczepów k. 

Wymiana żarówek w światłach tylnych ONTOUR

1 1 1

2

3

Odkręcić śrubę

Wcisnąć zaczepy, aby odłączyć przewód

Wyjąć lampę z oprawy
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• Wykręcić żarówkę m z obudowy i wymienić na nową.

• Z powrotem w odwrotnej kolejności. Zwrócić przy tym uwagę, 
aby napis n na lampie nie był umiejscowiony do góry nogami. 

4

5
W przypadku wymiany większej liczby lamp, należy ko-
niecznie zwrócić uwagę na to, by lampy nie zostały pod-
mienione i żeby trafiły na swoje poprzednie miejsca. 

Wymiana oświetlenia tablicy rejestracyjnej

• W celu wymiany oświetlenia tablicy rejestracyjnej, w pierwszym 
kroku odkręcić śrubę o. 

• Odkręcić oba przewody p i nałożyć je na nowe lampy (miejsce 
przyłączenia może być dowolnie wybrane). 

• Przy montażu nowego oświetlenia należy zwrócić uwagę na to, 
aby zamknięta strona q lampy wskazywała na materiał moco-
wania oświetlenia r. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie 
stopieniem się mocowania oświetlenia przy nagrzaniu. 

• Ponownie przykręcić śruby o mocujące. 

6

7

8

9

Wymiana żarówki

Oznaczenie lampy nie może znajdować się 
do góry nogami

Lampa tablicy rejestracyjnej

Odłączenie przewodu

Element świecący
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10

11

Tylne światło przeciwmgielne ONTOUR
• Odkręcić obie śruby       w tylnym świetle przeciwmgielnym, w 

celu wymiany żarówki. Wymienić żarówkę       i śruby  
skręcić ponownie z obudową.  

10  
11 10

Wymiana żarówek tylnych świateł – modele De Luxe 
(Edycja), Excellent i Prestige. 
• Usuńcie Państwo obie śruby j. 

• Odłączcie tylne światło od mocowania oświetlenia. 

1

Odkręcić śrubę

Zmienić żarówkę

Odkręcić śruby

Strona wewnętrzna tylnego światła
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• Wyjmijcie Państwo żarówkę ruchem obrotowym z obudowy.

 Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. 

Wykręcić żarówkę z obudowy

Konserwacja i wymiana baterii czujnika 
przeciwpożarowego*

Konserwacja 
System ostrzegania przed pożarem nie wymaga konserwacji. 
Oczyśćcie Państwo, od czasu do czasu, kurz z obudowy i zwróćcie 
uwagę na to, żeby otwór powietrza nie został zanieczyszczony, czy 
nawet zatkany na przez insekty czy inne czynniki. Urządzenie po-
winno być w razie potrzeby 2 razy w roku oczyszczone na sucho i 
odkurzone od zewnątrz przy pomocy odkurzacza. 

Mieć na uwadze instrukcję obsługi producenta 
urządzenia. 

Czujnik przeciwpożarowy - zamknięty
(1) Przycisk sprawdzający. 

(2) Otwory na zamknięcie.

(3) Bateria typ 9VDC 6F22.

(4) Wtyczka kontaktu.

(5) Haki zamknięcia. 

1

2

3

4

5

Zmiana baterii
Dla zachowania zdolności funkcjonowania, bateria musi być regular-
nie odnawiana – najpóźniej po zabrzmieniu sygnału ostrzegawczego. 
• Obracać ostrożnie obudowę czujnika przeciwpożarowego do 

momentu, w którym daje się on zdjąć z zamocowania. 
• Wyjąć zużytą baterię i oddzielić ją od wtyczki kontaktu. 
• Połączyć nową baterię z wtyczką kontaktu. Wtyczka kontaktu 

musi przy tym wcisnąć się w biegun baterii.
• Włożyć baterię do otworu na baterię czujnika przeciwpożarowego. 
• Obudowę czujnika przeciwpożarowego ostrożnie zasadzić otwora-

mi zamknięcia na haki zamknięcia i ostrożnie obracać w kierunku, 
zgodnym z kierunkiem wskazówek zegara, aż obudowa zasadzi 
się na zamocowaniu. 

Czujnik przeciwpożarowy – otwarty

1

2 3 4 5
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Test
• Naciśnijcie Państwo przycisk testowy przez co najmniej 4 sekundy, 

aż do rozlegnięcia się alarmu. Alarm rozlega się, kiedy elektronika 
funkcjonuje i wyłącza - kiedy puścicie Państwo przycisk testowy. 

Przetestujcie Państwo czujnik przeciwpożarowy po każdej 
wymianie baterii. 

Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci domowych. 
Zużyte baterie oddajcie Państwo swojemu sprzedawcy, 
lub w punkcie skupu. 

12.5 Wietrzenie Wystarczające nawietrznie i odprowadzanie zużytego powietrza, są 
nieodzowne dla zapewnienia błogiego klimatu pomieszczeń. Do tego 
unika się powstawania uszkodzeń korozyjnych i skraplania się wody. 

Rosa tworzy się poprzez 
- małą powierzchnię pomieszczeń.
- oddychanie i wydzieliny ciała pasażerów.
- wnoszenie wilgotnego ubrania. 
- używanie kuchenki gazowej i piekarnika*.

Dbać o unikanie szkód, spowodowanych tworzeniem 
się rosy, poprzez wystarczającą wymianę powietrza!

12.6 Pielęgnacja W przypadku pielęgnacji obowiązuje
• Części z tworzyw sztucznych (np.: zderzaki, płachty) myć wodą 

o temperaturze do 60°C z dodatkiem łagodnych środków 
czyszczących z gospodarstwa domowego. 

• Tłuste i oleiste powierzchnie, czyścić spirytusem. 

Środki niepolecane do użycia
-  środki szorujące (zarysowanie powierzchni) 
-  środki czyszczące, zawierające aceton (natychmiastowe 
 uszkodzenie tworzywa sztucznego)
-  środki do czyszczenia chemicznego
- rozcieńczalniki
-  alkohole 
-  ostre środki czyszczące, zawierające rozpuszczalniki
-  środki czyszczące z grupy chemicznej, jak ketony, estry, 
 aromatyczne rozpuszczalniki
-  aromatyczne węglowodory (np.: wszystkie paliwa do pojazdów  
 mechanicznych). 

Pojazd myć tylko w myjniach specjalnie do tego przez-
naczonych. 

Używać środków czyszczących w miarę oszczędnie. 
Agresywne środki, jak na przykład środek do czysz-
czenia felg, obciążają naszą przyrodę. 
    

Korzystać tylko ze środków piorących i dostępnych w 
handlu środków czyszczących, przy tym zawsze sprawdzić 
instrukcję używania środka i tolerancję na niego. 
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Mycie przy pomocy urządzenia wysokociśnieniowego

Czyszczenie na zewnątrz
Pojazd nie powinien być czyszczony częściej, niż jest to konieczne. 

W przypadku czyszczenia zewnętrznego, obowiązuje
• Opłukać pojazd słabym strumieniem wody. 
• Umyć pojazd miękką gąbką i ogólnie dostępnymi w handlu 

środkami czyszczącymi. Przy tym często płukać gąbkę.
• Osuszyć pojazd przy pomocy ściereczki irchowej.
• Po umyciu, w celu całkowitego osuszenia, pozostawić pojazd 

na pewien czas na zewnątrz w celu całkowitego wysuszenia. 

Przed umyciem karawanu przy użyciu urządzenia 
wysokociśnieniowego, zwrócić uwagę na instalację obsługi 
urządzenia wysokociśnieniowego. 
Przy myciu zachować minimalny odstęp co najmniej 700 mm 
pomiędzy karawanem i dyszą urządzenia wysokociśnieniowego. 
Zwróćcie Państwo uwagę na to, że woda wypływa z dys-
zy pod ciśnieniem. Przez niewłaściwe używanie urządzenia 
wysokociśnieniowego, może dojść do uszkodzeń karawanu. 
Temperatura wody nie może przekroczyć 60°C. Należy ruszać 
strumieniem wody podczas całej procedury mycia. 
Strumień nie może być skierowany bezpośrednio na szczeliny 
drzwi, szczeliny okien, okna akrylowe, elektryczne części za-
wieszenia, łączniki wtykowe, uszczelki, kratki wentylacyjne, klapy 
serwisowe, kominy spalinowe i pokrywy dachowe. Pojazd może 
zostać uszkodzony, albo woda może dostać się do wnętrza. 

Gruntownie osuszyć oprawki świateł, ponieważ łatwo 
zbiera się w nich woda. 

Nie spryskiwać nalepek i kontaktów zewnętrznych 
bezpośrednio urządzeniem wysokociśnieniowym. 
Aplikacje mogłyby się odkleić. 

Przy myciu powierzchni obowiązuje
• Powierzchnie lakierowane smarować od czasu do czasu   
 woskiem. Zwrócić przy tam uwagę na wskazówki, dotyczące  
 używania producenta wosku. 

Przy polerowaniu powierzchni obowiązuje
• W wyjątkowych przypadkach wygładzić uszkodzone przez   
 warunki atmosferyczne powierzchnie lakierowane przy użyciu  
 środków polerujących. Polecamy pastę do polerowania bez   
 rozpuszczalników. 

Należy unikać bezpośredniego kontaktu z tworzywami sztucznymi, 
jak PCV, miękkie PCV i im podobnymi (np. naklejki). 

Poprzez składniki, zawierające rozpuszczalniki i ich kontakt z opi-
sanymi powyżej tworzywami sztucznymi, nie można uniknąć prze-
noszenia miękkich PCV i w efekcie doprowadzenia łamliwości części. 
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Przeprowadzać prace polerujące tylko w szczególnych 
przypadkach i niezbyt często, ponieważ przy polerowa-
niu usunięta zostaje zewnętrzna warstwa lakieru. Przy 
częstszym polerowaniu, dochodzi w ten sposób do zużycia. 

W przypadku zabrudzeń smołą i żywicą obowiązuje
• Usunąć warstwy smoły i żywicy, jak także inne zabrudzenia 

organiczne przy użyciu benzyny do czyszczenia lub spirytusu.

W przypadku uszkodzeń obowiązuje 
• Niezwłocznie naprawiać uszkodzenia, żeby uniknąć powsta-

wania kolejnych szkód, spowodowanych korozją. W tym przy-
padku skorzystajcie Państwo z pomocy swojego sprzedawcy 
Hobby, będącego partnerem w umowie. 

Nie stosować żadnych agresywnych środków 
rozpuszczających, jak produkty zawierające ketony i estry. 

Podwozie 
Osady soli uszkadzają ocynkowane ogniowo podwozie i mogą 
prowadzić do powstawania oparzeń spowodowanych solą. Opar-
zenia spowodowane solą nie są jednak wadą; w tym przypadku 
chodzi jedynie o przeszkodę optyczną. Po jazdach zimowych lub po 
wodzie, zawierającej sól, powierzchnie ocynkowane ogniowo należy 
spłukać czystą wodą. 

Spód podwozia
Spód podwozia karawanu jest specjalnie powlekany. W przypadku 
uszkodzeń - od raz naprawić warstwę ochronną. Na powierzchnie 
powlekane nie stosować spryskiwaczy olejowych. 

Końcówki zasysania zużytego powietrza z ogrzewania 
znajdują się po spodem pojazdu i nie mogą być w 
żadnym wypadku uszkodzone przez opary sprayu czy 
pielęgnację spodu podwozia. 

Pokrywy dachowe, okna i drzwi
Ze względu na swoją wrażliwość okna nie wymagają szczególnie 
starannej pielęgnacji. 

W przypadku pielęgnacji obowiązuje
• Natrzeć ogumienie drzwi i okien lekko talkiem. 
• Szyby akrylowe okien czyścić na mokro tylko z pomocą czystej 

gąbki lub miękkiej ściereczki. Przy czyszczeniu na sucho szyby 
mogłyby się podrapać.

Szyby czyścić tylko na mokro, przy użyciu wody. Nie 
stosować żadnych ostrych i agresywnych środków 
czyszczących, zawierających zmiękczacze, alkohol czy 
rozpuszczalniki!
Talk jest dostępny w sklepach specjalistycznych 
wyposażenia samochodu. 
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Podczas czyszczenia polecane są następujące metody 

Metoda A: 
• Używać wyłącznie ogólnie dostępnych środków czyszczących 

na bazie wody. 
• Alternatywnie zmieszać 2 łyżki amoniaku na 1 litr. Zmoczyć 

ścierkę płynem i lekko nakładać na plamę. Odwrócić ścierkę, 
żeby plama dotknęła czystej ścierki. 

Ta metoda nadaje się szczególnie do usuwania: 

- wina, mleka, lemoniady
- krwi
- długopisu, atramentu
- moczu, potu
- śluzu 
- wymiocin

Wskazówki na temat czyszczenia materiałów 
zawierających teflon.

Czyszczenie od wewnątrz

W przypadku tapicerki siedzeń, poduszek i firan obowiązuje
• Pokrycia siedzeń czyścić miękką szczotką lub odkurzaczem. 
• Silnie zabrudzone pokrycia tapicerki, narzuty i firany- oddać do 

czyszczenia – nie prać samodzielnie!
• Jeśli jest to konieczne – ostrożnie czyścić pianą, uzyskaną z 

lekkiego środka czyszczącego.

Aby zmniejszyć problem wilgotności, przy czyszczeniu 
od wewnątrz, oszczędnie używać wody. 

• Plamy zawsze od razu wyczyścić. 
• Plamy ocierać – nie trzeć.
• Pracować od zewnątrz do wewnątrz.
• Nigdy nie usuwać plam przy użyciu środków 

czyszczących gospodarstwa domowego. 
• Regularnie odkurzać tapicerkę w celu usunięcia 

nagromadzonego brudu. 

Metoda B: 
• Do czyszczenia na sucho korzystać tylko z łagodnych, bez-

wodnych rozpuszczalników.
• Namoczyć ścierkę i działać, jak przy metodzie A

Ta metoda nadaje się szczególnie do usuwania: 

- wosku, świecy
- ołówka

Czekolada lub kawa powinny być niezwłocznie umyte letnią wodą.
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W przypadku powierzchni mebli obowiązuje
• Drewniane fronty mebli czyścić wilgotną ściereczką lub gąbką. 
• Wytrzeć czystą ściereczką bez kurzu. 
• Korzystać z łagodnych środków do pielęgnacji mebli.

• Powłokę podłogi czyścić przy użyciu środków do czyszczenia 
podłóg PCV i czystej wody. Nie kłaść wykładziny dywanowej 
na mokrą powłokę PCV. Wykładzina dywanowa i powłoka PCV 
mogłyby się skleić. 

• Nie używajcie Państwo w żadnym przypadku chemicznych 
środków czyszczących, albo waty stalowej, ponieważ przez to 
dochodzi do uszkodzenia powłoki PCV. 

W przypadku wykładziny podłogowej obowiązuje
• Czyszczenie odkurzaczem i szczotką
• Jeśli jest to konieczne – czyścić przy użyciu pianki do czysz-

czenia wykładzin lub umyć szamponem.

W przypadku PCV obowiązuje 

Piasek i kurz na powłoce PCV, które są regularnie 
wnoszone, mogą uszkodzić powierzchnię. Sprzątajcie 
Państwo podłogę, przy korzystaniu każdego dnia, od-
kurzaczem lub miotłą. 

W przypadku zlewu i kuchenki obowiązuje
• Zlew czyścić zwykłymi środkami, będącymi w gospodarstwie 

domowym lub specjalnymi środkami do pielęgnacji stali nierd-
zewnej. 

W przypadku toalety obowiązuje 
• Czyścić neutralnym, płynnym mydłem i nie używać drapiącej 

ścierki. 
• Do czyszczenia toalety i instalacji wodnej, jak także do odkami-

eniania instalacji wodnej, nie używać esencji octowej. Esencja 
octowa może uszkadzać uszczelki lub części instalacji. 

• Uszczelki gumowe w toalecie powinny być regularnie czysz-
czone wodą i pielęgnowane środkami do smarowania uszcze-
lek (nie używać wazeliny i innych tłuszczy roślinnych. Regularne 
stosowanie ich do uszczelki drzwi przesuwanych w toalecie 
gwarantuje, że są one stale elastyczne i dłużej funkcjonują.

Nie wrzucać żadnych żrących środków do otworów 
odpływu. Nie wlewać gotującej wody do otworów odpływu. 
Żrące środki i gotująca woda uszkadzają rury odpływowe 
i syfony. 
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W przypadku urządzeń wbudowanych obowiązuje
• Ogrzewanie: przynajmniej raz w roku, przed początkiem sezo-

nu, usunąć kurz, zbierający się na wymienniku powietrza, płycie 
dolnej i kole wiatraka instalacji ciepłego powietrza. Koło wiatraka 
czyścić ostrożnie przy pomocy pędzla, lub małej szczoteczki. 

• Mieszanka glikolowa ogrzewania ciepłej wody* powinna być 
wymieniana co dwa lata, ponieważ pogarszają się takie jej 
właściwości, jak np.: ochrona przed korozją. 

• Regularnie odkurzać przestrzeń tylną lodówki i czyścić ją. Dbać 
także czystość kratki wywietrznika. Utrzymywać elastyczność 
gumowej uszczelki drzwi przy pomocy odrobiny talku i 
sprawdzać na obecność pęknięć w fałdzie rozciągalnej.

• Filtr wyciągu kuchennego* musi być co pewien czas czyszczo-
ny, ponieważ zbiera się w nim tłuszcz. Do czyszczenia poleca-
my użycie odrobiny płynu do zmywania. 

Po zakończeniu prac pielęgnacyjnych, usunąć z pojazdu 
wszelkie środki czyszczące i pielęgnujące! W przeci-
wnym wypadku, przy temperaturach powyżej 50°C, 
istnieje ryzyko eksplozji!

12.7 Przerwa zimowa karawanu 
Wraz z obniżaniem się temperatury, dla wielu kamperów kończy 
się sezon. Karawan musi być odpowiednio przygotowany do 
przerwy zimowej. 

Ogólnie obowiązuje 
• Zimować karawan w pomieszczeniu zamkniętym tylko wtedy, 

kiedy jest on suchy i dobrze przewietrzony. W przeciwnym 
przypadku lepiej jest odstawić karawan na wolnym powietrzu. 

• Przykryć zespół sprzęgania zabezpieczającego. Nasmarować 
drążek hamulcowy i wspornik przyłączenia.

• W miarę możliwości osuszyć karawan. Wykręcić podpory, aby 
nieco odciążyć koła i osie. W miarę możliwości wesprzeć pod-
wozie przy pomocy podkładanych podpórek. 

• Zamknąć butle gazowe i zawory szybkiego zamykania.
• Kto posiada akumulator zapasowy (pakiet samowystarczalny), 

powinien go odłączyć, najlepiej – wymontować i przechowywać 
w miejscu, zabezpieczonym przed działaniem mrozu. Mniej 
więcej raz w miesiącu kontrolować stan ładowania i ewentual-
nie doładować. 

• Rozłożyć płyty przykrywające z odstępami, żeby nie blokować 
wietrzenia. 

W przypadku nadwozia zewnętrznego obowiązuje
• Karawan obficie i gruntownie umyć (por. 12.6).
• Sprawdzić pojazd na wypadek uszkodzeń lakieru. Ewentual-

nie naprawić uszkodzenia; przeprowadzić przypadające prace 
remontowe. 

• Powłokę zewnętrzną natrzeć specjalnym środkiem do 
pielęgnacji lakieru. 

• Części metalowe podwozia chronić środkami przeciwko korozji. 
• Sprawdzić spód podłogi na obecność szkód i w miarę potrzeby 

- naprawić uszkodzenia. 
• Upewnić się, że do odpowietrzaczy podłogowych, wywietrzni-

ków ogrzewania i lodówki (zamontować plandeki zimowe*) nie 
może przedostać się żadna woda. 
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W przypadku urządzeń wewnętrznych obowiązuje
• Posprzątać wnętrze. Dywany, tapicerkę i materace odkurzyć i 

suszyć oraz przechowywać w miarę możliwości poza karawa-
nem. Ewentualnie tak ustawić w pojeździe, aby nie miały one 
kontaktu wodą powstającą z kondensacji.

• Umyć powłokę PCV i gładkie powierzchnie przy pomocy lekkie-
go ługu mydlanego. 

• Opróżnić i umyć lodówkę. Ustawić drzwi lodówki w pozycji do 
wietrzenia (por. 10.7).

• Przestrzenie do przechowywania, szafy, elementy wyciągane i 
klapy mebli po umyciu pozostawić otwarte, w celu zapewnienia 
obiegu powietrza. 

• Stałe wywietrzniki pozostawić otwarte. Jeśli karawan jest 
postawiony w zamkniętym pomieszczeniu, luka dachowa może 
pozostać otwarta. 

• Przy suchej pogodzie karawan gruntownie wietrzyć co 6 tygod-
ni. 

• Ustawić pokojowe odwilżacze powietrza we wnętrzu i regular-
nie suszyć i zmieniać granulat. 

• Jeśli jest to konieczne, ogrzać przyczepę kempingową w celu 
uniknięcia wody kondensacyjnej i pleśni. 

• Wyłączyć wyłącznik główny 12 V. 

12.8 Eksploatacja w okresie zimowym

W przypadku przygotowań obowiązuje
• Sprawdzić pojazd na obecność uszkodzeń lakieru i uszkodzeń 

spowodowanych rdzą i ewentualnie je poprawić. 
• Upewnić się, że do napowietrzaczy i odpowietrzaczy ogrzewania 

nie może przedostawać się woda. 
• Chronić części metalowe spodu podłogi przy użyciu środka 

ochronnego na basie wosku. 
• Lakierowane powierzchnie zewnętrzne konserwować przy użyciu 

odpowiedniego materiału. 

Przygotowania
Dzięki ogólnej koncepcji pojazdu karawan warunkowo nadaje się 
do eksploatacji zimowej. Na prawdziwy kemping zimowy poleca-
my Państwu zoptymalizowanie karawanu do Państwa osobistego 
odczucia. Odpowiedzialny za Państwa obsługę partner serwisowy, 
chętnie Państwu doradzi. 

Kemping zimowy

W przypadku zbiorników obowiązuje
• Wyczyścić, zdezynfekować, odkamienić i całkowicie opróżnić 

przewody wody i armatury.
• Wyczyścić zbiornik wody pitnej i opróżnić przez odkręcenie 

rury przepływowej. 
• Zbiornik na ścieki wyczyścić i opróżnić. 
• Wyczyścić i opróżnić zbiornik na wodę spłukiwaną w toalecie 

i zbiornik na fekalia. Deskę klozetową wyczyścić, pielęgnować 
przy użyciu środków do smarowania uszczelek i pozostawić 
otwartą. 

• Całkowicie opróżnić termę/ bojler. 
• Przy wyposażeniu w ogrzewanie ciepłej wody: podgrzewacz 

ciepłej wody dobrze wypłukać i spuścić wodę. 
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Jeśli pomimo tego jeszcze gdziekolwiek tworzy się 
woda kondensacyjna, powinna być po prostu starta. 
Przed wejściem uwolnić buty i ubranie ze śniegu, za-
pobiega to wzrostowi wilgotności powietrza. 

W trakcie fazy snu koniecznie nadal ogrzewać pojazd!

W przypadku ogrzewania obowiązuje 
• Zarówno otwory zasysające, jak także otwory spalinowe in-

stalacji grzewczej muszą być pozbawione śniegu i lodu (ewen-
tualnie używać przedłużenia komina). 

• Nagrzanie karawanu wymaga długiej procedury wstępnej, sz-
czególnie w przypadku podgrzewania ciepłej wody. 

• Także podczas nieobecności i w nocy nie wyziębiać wnętrza i 
pozostawić ogrzewanie włączone na mniejszą moc. 

• Zużycie gazu zimą jest znacznie wyższe, niż latem. Zapas butli 
11 kg wystarcza na niecały tydzień. 

• Przy dłuższych pobytach opłaca się ustawienie przedsionka 
namiotu. Służy on jako śluza na klimat i zanieczyszczenia. 

Zwróćcie Państwo uwagę na wskazówki producenta 
urządzeń wbudowanych, dotyczące eksploatacji w 
okresie zimowym. 

W przypadku wentylacji obowiązuje
Przy eksploatacji zimowej przez zamieszkiwanie pojazdu przy niskich 
temperaturach, tworzy się woda kondensacyjna. Aby zagwarantować 
dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach i zapobiec szkodom na 
karawanie, spowodowanym przez wodę kondensacyjną, ważne jest 
wystarczające wietrzenie. 

• Nie zamykać stałych wywietrzników powietrza.
• W fazie nagrzewania pojazdu ogrzewać go przy najwyższym 

ustawieniu. Otworzyć przestrzenie do pakowania, szafy, ele-
menty wyciągane, klapy mebli, odsunąć firany, rolety i plisy. 
Osiąga się w ten sposób optymalne wietrzenie. 

• Ogrzewać tylko z włączoną instalacją cyrkulacji powietrza.
• Rano podnieść wszystkie poduszki i materace, przewietrzyć 

skrzynie do pakowania i osuszyć wilgotne miejsca. 
• Kilka razy dziennie intensywnie wietrzyć.
• Przy temperaturach zewnętrznych poniżej 8°C powinny być 

zainstalowane pokrowce zimowe* na kratkach wywietrznika 
lodówki. 
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Oszczędzanie energii zimą
W prosty sposób możecie Państwo oszczędzać energię w po-
mieszczeniach mieszkalnych. Dotyczy to przed wszystkim ogrze-
wania zimą. 

W przypadku oszczędzania energii obowiązuje
• Dokładnie dozować sposób obchodzenia się z odpowietrza-

niem pojazdu. 
• Drzwi wejściowe otwierać możliwie mało i na krótki czas. 
• Na kempingu zimowym ustawić przedsionek namiotu. 

Po zakończeniu sezonu zimowego

W przypadku pielęgnacji obowiązuje
• Przeprowadzić czyszczenie zewnętrzne i konserwować blach 

przy użyciu środków ogólnie dostępnych w sprzedaży. 
• Nie zapomnieć o usunięciu przedłużeń komina, obudowy lo-

dówki i in.

W przypadku zbiorników obowiązuje 
• Przy wystarczającym ogrzewaniu pomieszczeń wewnętrznych 

nie należy konserwować zbiornika świeżej wody, przewodów 
doprowadzania wody i term/ bojlera. Wszelkie zapasy wody 
napełnić dopiero po całkowitym nagrzaniu wnętrza. 

• Ponieważ ścieki są odprowadzane na zewnątrz pojazdu, powin-
ny być wymieszane ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu 
lub z solą kuchenną. Odpływ rury ściekowej musi być wolny. 

• Toaleta może być normalnie używana także przy chłodnej 
pogodzie, tak długo, jak wnętrze karawanu będzie ogrzewane. 
Jeśli istnieje niebezpieczeństwo mrozu, zbiornik fekaliów i wody 
z toalety (zależne od modelu) powinny zostać opróżnione. 
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13.1 Środowisko i mobilne podróżowanie

Używanie przyjazne dla środowiska
Osoby podróżujące mobilnie i użytkownicy karawanów ponoszą w 
naturalny sposób szczególną odpowiedzialność za środowisko. Z 
tego względu używanie karawanu powinno być zawsze przyjazne 
dla środowiska. 

W przypadku używania przyjaznego dla środowiska obowiązuje
• Przy dłuższych pobytach w miastach i gminach wybierać miejs-

ca postojowe, specjalnie przeznaczone dla kombinacji karawa-
nowych. Zwróćcie Państwo odpowiednio wcześnie uwagę, na 
odpowiednie możliwości parkowania. 

• Nie zakłócać ciszy i czystości przyrody. 
• Usuwać ścieki, fekalia i odpady zgodnie z przepisami. 
• Zachowywać się wzorcowo, żeby osoby podróżujące mobilnie i 

kierowcy karawanów nie zostali ogólnie naznaczeni, jako truci-
ciele środowiska. 

W przypadku ścieków obowiązuje
• Gromadzić ścieki na pokładzie tylko we wbudowanych zbiorni-

kach na ścieki albo, w razie konieczności, w nadających się do 
tego zbiornikach!

• Nigdy nie opróżniać ścieków na łonie natury, lub do studzienek 
kanalizacyjnych. Kanalizacja miejska nie trafia najczęściej do 
stacji oczyszczania ścieków. 

• Zbiorki ścieków opróżniać tak często, jak jest to możliwe, 
nawet, jeśli nie jest on w pełni napełniony (higiena). Zbior-
nik ścieków, w miarę możliwości, spłukiwać czystą wodą po 
każdym opróżnieniu. 

Opróżniajcie Państwo swój zbiornik ścieków tylko w 
miejscach specjalnie do tego przeznaczonych, jednakże 
nigdy na łonie natury! Stacje utylizacji ścieków znajdują 
się, z reguły, na parkingach autostrad, placach kempin-
gowych i stacjach benzynowych. 

W przypadku fekaliów obowiązuje
• Do zbiornika fekaliów wprowadzać tylko dopuszczone środki 

sanitarne. 

Poprzez instalację systemu aktywnego filtra 
węglowego (sprzedaż osprzętu) można ewentualnie 
zapobiec używaniu płynów sanitarnych!

Płyn sanitarny dozować bardzo oszczędnie. Przedaw-
kowanie go nie jest gwarancją zapobieżenia powsta-
waniu zapachu!
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Przyjazne obchodzenie się ze środowiskiem odbywa 
się nie tylko w interesie przyrody, ale także w interesie 
osób podróżujących mobilnie i kierowców karawanów! 
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W przypadku odpadów obowiązuje
• Śmieci sortować i dostarczać materiały nadające się do recy-

clingu do ponownego wykorzystania. 
• Opróżniać pojemniki na śmieci w przeznaczonych do tego 

śmietnikach lub kontenerach. 
• Nie pozostawiać niepotrzebnie włączonego silnika pojazdu w 

trakcie postoju. Zimny silnik w pustym przebiegu, wydziela sz-
czególnie wiele substancji szkodliwych. Temperatura działania 
silnika jest najszybciej osiągana podczas jazdy. 

Usuwanie 
• Nigdy nie przepełniać zbiornika na ścieki. Zbiornik niezwłocznie 

opróżnić najpóźniej po zapaleniu się wskaźnika pełnego 
napełnienia. 

• Nigdy nie opróżniać fekaliów do studzienek kanalizacyjnych! 
Kanalizacja miejska nie dostaje się najczęściej do stacji oczysz-
czania ścieków. 

Opróżniać fekalia tylko na miejscach specjalnie do 
tego przeznaczonych, jednakże nigdy na łonie natury!  
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14.1 Dane na temat podwozia
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Technicznie 
dopuszczalny 

ciężar całkowity 
[kg]

Dopusz-
czalny 

udźwig osi

Oś(-ie) 1) Hamulec 
koła

Zespół 
najazdowy 

Przyłącznik 
zabezpieczający

Wzdłużnica

360 KB T18B • 1100 1100 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
390 SF P28B • 1100 1100 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
400 SFe S15K • 1300 1300 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
440 SF F28? • • 1300 1300 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
455 UF N22? • • 1350 1350 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
460 LU J52K • 1350 1350 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
460 UFe C43? • • • 1350 1350 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
460 HL R63B • 1200 1200 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
470 KMF K33B • 1300 1300 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 12 B WS 3000 H45 One Piece
490 KMF A33K • 1400 1400 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
495 UFe F43K • 1500 1500 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
495 UL L24? • • • • 1500 1500 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
495 UL L24H • 1700 1700 VGB 18 MV 25-2025 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
540 UL M24? • • 1500 1500 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
540 UFe E43? • • 1500 1500 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
540 UFf K40L • 1500 1500 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
540 WLU J49L • 1500 1500 VGB 15 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
540 KMFe P33? • • 1600 1600 VGB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
545 KMF R33? • • 1600 1600 VGB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
560 UL B24? • • 1600 1600 VGB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
560 UL B24H • 1800 1800 VGB 18 MV 25-2025 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
560 KMFe C33? • • • 1700 1700 VGB 18 MV 25-2025 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
560 WLU H49M • 1600 1600 VGB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
560 CFe T58L • 1600 1600 VGB 16 MV 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
560 CFe T58H • 1800 1800 VGB 18 MV 25-2025 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 15 A
620 CL S44M • 1900 1000/1000 VGB 10 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
650 UMFe E25M • 1900 1000/1000 VGB 10 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
650 KMFe B33K • 1900 1000/1000 VGB 10 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
650 KFU C46M • 1900 1000/1000 VGB 10 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
650 UFf J40H • 2000 1100/1100 VGB 11 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
650 UKFe R45H • 2000 1100/1100 VGB 11 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
660 VIP N57L • 1900 1000/1000 VGB 10 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
660 WFU P50M • 1900 1000/1000 VGB 10 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
660 WFU P50H • 2000 1100/1100 VGB 11 M 20-2425/1 KFL 20 A WS 3000 H50 ZHL 20 A
690 VIP N57L • 2200 1200/1200 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C1
720 UKFe G45M • 2200 1200/1200 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C1
720 UML D26M • 2200 1200/1200 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C1
720 KFU M46M • 2200 1200/1200 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C1
770 CL S44E • 2300 1200/1200 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C1
770 CFf T60E • 2300 1200/1200 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 27 A WS 3000 D50 ZHL 27 C1

1) Zmiana pojazdu z osią tandemową z TGV na osie DB, miała miejsce w obecnym sezonie.
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Wielkość

Felgi 

Przyłącze koła Wyko-
nanie

Wielkość opon Długość 
podłogi

Szerokość 
całkowita

Ślad Rozpiętość Długość 
nadwozia

Długość
z Gk oraz 

RI.

Długość 
całkowita

5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 195/70 R 14 XL 3890 2100 1850 3677 4296 4565 5972
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 195/70 R 14 XL 4018 2100 1850 3699 4424 4693 6100
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 195/70 R 14 XL 3857 2300 2050 3637 4296 4785 5972
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 195/70 R 14 XL 4033 2300 2050 3710 4472 4961 6138
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 195/70 R 14 XL 4372 2300 2050 3814 4811 5300 6477
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 195/70 R 14 XL 4644 2300 2050 4025 5083 5572 6749
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 195/70 R 14 XL 4522 2300 2050 3891 4961 5450 6627
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 195/70 R 14 XL 4669 2100 1850 4099 5075 5344 6751
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 195/70 R 14 XL 4750 2200 1950 4088 5156 5425 6832
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 185 R 14 C 4766 2300 2050 4109 5205 5694 6886
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 185 R 14 C 4648 2300 2050 3981 5087 5576 6768
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 185 R 14 C 5005 2300 2050 4201 5444 5933 7125
6 J x 15 5/112, ET 30 OJ 15/5 195/70 R 15 C 5293 2300 2050 4468 5562 6434 7630
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 185 R 14 C 5171 2300 2050 4269 5610 6099 7291
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 185 R 14 C 5152 2300 2050 4193 5591 6080 7272
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 185 R 14 C 5223 2300 2050 4348 5662 6151 7343
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 185 R 14 C 5152 2300 2050 4207 5591 6080 7272
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 185 R 14 C 5323 2300 2050 4269 5762 6251 7443
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 185 R 14 C 5323 2500 2250 4407 5762 6254 7423
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 185 R 14 C 5411 2500 2250 4356 5850 6342 7511
6 J x 14 5/112, ET 30 OJ 14/5 195 R 14 C 5696 2500 2250 4591 5965 6843 8016
5½ J x 15 5/112, ET 30 Stal 195/70 R 15 C 5411 2500 2250 4336 5850 6342 7511
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 185 R 14 C 5411 2500 2250 4329 5850 6342 7511
5½ J x 14 5/112, ET 30 Stal 185 R 14 C 5411 2500 2250 4289 5850 6342 7511
6 J x 14 5/112, ET 30 OJ 14/5 195 R 14 C 5696 2500 2250 4539 5965 6843 8016
4½ J x 13 4/100, ET 30 Stal 155/80 R 13 XL 5923 2500 2250 4287 6362 6854 8023
4½ J x 13 4/100, ET 30 Stal 155/80 R 13 XL 6223 2500 2250 4387 6662 7154 8323
4½ J x 13 4/100, ET 30 Stal 155/80 R 13 XL 6223 2500 2250 4387 6662 7154 8323
4½ J x 13 4/100, ET 30 Stal 155/80 R 13 XL 6273 2500 2250 4462 6712 7204 8373
5 J x 13 4/100, ET 30 OJ13/4 165 R 13 C 6508 2500 2250 4712 6777 7655 8828
5 J x 13 4/100, ET 30 OJ13/4 165 R 13 C 6559 2500 2250 4623 6828 7706 8879
5 J x 13 4/100, ET 30 OJ13/4 165 R 13 C 6223 2500 2250 4382 6662 7154 8323
4½ J x 13 4/100, ET 30 Stal 155/80 R 13 XL 6223 2500 2250 4460 6662 7154 8323
5 J x 13 4/100, ET 30 OJ13/4 165 R 13 C 6545 2500 2250 4757 6814 7692 8865
5 J x 13 4/100, ET 30 OJ13/4 165 R 13 C 6923 2500 2250 4740 7362 7854 9040
4½ J x 13 4/100, ET 30 Stal 165 R 13 C 6923 2500 2250 4774 7362 7854 9028
4½ J x 13 4/100, ET 30 Stal 165 R 13 C 6923 2500 2250 4725 7362 7854 9040
4½ J x 13 4/100, ET 30 Stal 165 R 13 C 6923 2500 2250 4740 7362 7854 9040
4½ J x 13 4/100, ET 30 Stal 165 R 13 C 7578 2500 2250 4625 7758 --- 9136
4½ J x 13 4/100, ET 30 Stal 165 R 13 C 7578 2500 2250 4625 7758 --- 9136
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14.2 Możliwości obciążenia
Wykonanie standardowe
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Technicznie 
dopuszczalny 

ciężar całkowity 
[kg]

Obciążenie 
osi 
[kg]

Oś Opony Hamulec Zespół 
najazdowy 

Widelec 
wozu

360 KB T18B • 1100 1100 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece
390 SF P28B • 1100 1100 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece
400 SFe S15K • 1300 1300 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece
440 SF F28? • • 1300 1300 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece
455 UF N22? • • 1350 1350 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece
460 LU J52K • 1350 1350 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece
460 UFe C43? • • • 1350 1350 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece
460 HL R63B • 1200 1200 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece
470 KMF K33B • 1300 1300 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 12 B One-Piece
490 KMF A33K • 1400 1400 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A

•
•

495 UFe F43K • 1500 1500 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A
•

495 UL L24H • 1700 1700 VGB 18 MV 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 KFL 20 A ZHL 15 A
495 UL L24? • • • • 1500 1500 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A

L24? • • • •
540 UL M24? • • 1500 1500 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A

M24? • •
540 UFe E43? • • 1500 1500 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A

E43? • •
540 UFf K40L • 1500 1500 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A

K40L •
540 WLU J49L • 1500 1500 VGB 15 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A

J49L •
540 KMFe P33? • • 1600 1600 VGB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A
545 KMF R33K • • 1600 1600 VGB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A
560 UL B24? • • 1600 1600 VGB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A
560 UL B24H • 1800 1800 VGB 18 MV 195 R 14 C LI 106 25-2025 KFL 20 A ZHL 15 A
560 KMFe C33? • • • 1700 1700 VGB 18 MV 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 KFL 20 A ZHL 15 A
560 WLU H49M • 1600 1600 VGB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A
560 CFe T58? • 1600 1600 VGB 16 MV 185 R 14 C LI 102 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 15 A
560 CFe T58H • 1800 1800 VGB 18 MV 195 R 14 C LI 106 25-2025 KFL 20 A ZHL 15 A
620 CL S44M • 1900 1000/1000 VGB 10 M 155/80 R 13 XL LI 84 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A

S44M •
650 UMFe E25M • 1900 1000/1000 VGB 10 M 155/80 R 13 XL LI 84 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A

E25M •
650 KMFe B33K • 1900 1000/1000 VGB 10 M 155/80 R 13 XL LI 84 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A

B33K •
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Technicznie 
dopuszczalny 

ciężar całkowity 
[kg]

Obciążenie 
osi
[kg]

 

Oś
Nowość!

 

Dodatkowa belka 
poprzeczna z tyłu

Koła 
Nowość!

Hamulce 
Nowość!

Zespół jezdny 
Nowość!

Widelec 
wozu 

Nowość!

Ciężar 
[kg]

1350 1350 brak brak brak brak brak brak 0,0
1350 1350 brak brak brak brak brak brak 0,0
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185 R 14 C LI 102 brak KFL 20 A brak 11,7
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185 R 14 C LI 102 brak KFL 20 A brak 11,7
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185 R 14 C LI 102 brak KFL 20 A brak 11,7
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185 R 14 C LI 102 brak KFL 20 A brak 11,7
1500 1500 VGB 15 MV 201.340.001 185 R 14 C LI 102 brak KFL 20 A brak 11,7
1350 1350 brak brak brak brak brak brak 0,0
1500 1500 VGB 15 MV brak 185 R 14 C LI 102 brak KFL 20 A brak 9,7
1500 1500 brak brak brak brak brak brak 0
1600 1600 VGB 16 MV brak brak brak brak brak 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 brak brak 29
1600 1600 VGB 16 MV brak brak brak brak brak 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 brak brak 29
1750 1750 brak brak brak brak brak brak 0
1600 1600 VGB 16 MV brak brak brak brak brak 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 brak brak 29
1600 1600 VGB 16 MV brak brak brak brak brak 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 brak brak 29
1600 1600 VGB 16 MV brak brak brak brak brak 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 brak brak 29
1600 1600 VGB 16 MV brak brak brak brak brak 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 brak brak 29
1600 1600 VGB 16 MV brak brak brak brak brak 0
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 brak brak 29
1750 1750 VGB 18 MV 34 1462 93 03 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 brak brak 29
1750 1750 VGB 18 MV brak 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 brak brak 26
1750 1750 VGB 18 MV brak 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 brak brak 26
2000 2000 DB 20 MV brak 225/70 R 15 C LI 112 brak brak ZHL 20 A 7,3
1750 1750 brak brak brak brak brak brak 0
1750 1750 VGB 18 MV brak 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 brak brak 26
1750 1750 VGB 18 MV brak 195/70 R 15 C LI 104 25-2025 brak brak 26
2000 2000 DB 20 MV brak 225/70 R 15 C LI 112 brak brak ZHL 20 A 7,3
2000 1100/1100 VGB 11 M brak 165 R 13 C LI 91 brak brak brak 4,0
2200 1200/1200 VGB 13 M brak 165 R 13 C LI 91 brak KFL 27 A brak 4,3
2000 1100/1100 VGB 11 M brak 165 R 13 C LI 91 brak brak brak 4,0
2200 1200/1200 VGB 13 M brak 165 R 13 C LI 91 brak KFL 27 A brak 4,3
2000 1100/1100 VGB 11 M brak 165 R 13 C LI 91 brak brak brak 4,0
2200 1200/1200 VGB 13 M brak 165 R 13 C LI 91 brak KFL 27 A brak 4,3

Maksymalne obciążenie 
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Technicznie 
dopuszczalny 

ciężar całkowity 
[kg]

Obciążenie 
osi 
[kg]

Oś Opony Hamulec Zespół 
najazdowy 

Widelec 
wozu

650 KFU C46M • 1900 1000/1000 VGB 10 M 155/80 R 13 XL LI 84 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A
C46M •

650 UFf J40H • 2000 1100/1100 VGB 11 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A
650 UKFe R45H • 2000 1100/1100 VGB 11 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A
660 VIP N57L • 1900 1000/1000 VGB 10 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A

N57L •
660 WFU P50M • 1900 1000/1000 VGB 10 M 155/80 R 13 XL LI 84 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A

P50M •
660 WFU P50H • 2000 1100/1100 VGB 11 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 20 A ZHL 20 A
690 VIP N57L • 2200 1200/1200 VGB 13 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C1
720 UKFe G45M • 2200 1200/1200 VGB 13 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C1
720 UML D26M • 2200 1200/1200 VGB 13 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C1
720 KFU M46M • 2200 1200/1200 VGB 13 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C1
770 CL S44E • 2300 1200/1200 VGB 13 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C1
770 CFf T60E • 2300 1200/1200 VGB 13 M 165 R 13 C LI 91 20-2425/1 KFL 27 A ZHL 27 C1

Wykonanie standardowe 
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Technicznie 
dopuszczalny 

ciężar całkowity 
[kg]

Obciążenie 
osi
[kg]

 

Oś
Nowość!

 

Dodatkowa belka 
poprzeczna z tyłu

Koła 
Nowość!

Hamulce 
Nowość!

Zespół jezdny 
Nowość!

Widelec 
wozu 

Nowość!

Ciężar 
[kg]

2000 1100/1100 VGB 11 M brak 165 R 13 C LI 91 brak brak brak 4,0
2200 1200/1200 VGB 13 M brak 165 R 13 C LI 91 brak KFL 27 A brak 4,3
2200 1200/1200 VGB 13 M brak brak brak KFL 27 A brak 0,3
2200 1200/1200 VGB 13 M brak brak brak KFL 27 A brak 0,3
2000 1100/1100 VGB 11 M brak brak brak brak brak 4,0
2200 1200/1200 VGB 13 M brak 165 R 13 C LI 91 brak KFL 27 A brak 4,3
2000 1100/1100 VGB 11 M brak 165 R 13 C LI 91 brak brak brak 4,0
2200 1200/1200 VGB 13 M brak 165 R 13 C LI 91 brak KFL 27 A brak 4,3
2200 1200/1200 VGB 13 M brak brak brak KFL 27 A brak 0,3
2500 1300/1300 brak brak 165 R 13 C LI 93 brak brak ZHL 27 C 1,8
2500 1300/1300 brak brak 165 R 13 C LI 93 brak brak ZHL 27 C 1,8
2500 1300/1300 brak brak 165 R 13 C LI 93 brak brak ZHL 27 C 1,8
2500 1300/1300 brak brak 165 R 13 C LI 93 brak brak ZHL 27 C 1,8
2500 1300/1300 brak brak 165 R 13 C LI 93 brak brak ZHL 27 C 1,8
2500 1300/1300 brak brak 165 R 13 C LI 93 brak brak ZHL 27 C 1,8

Maksymalne obciążenie 
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14.3 Ciężary pojazdu

Model Ciężar własny Wyposażenie 
podstawowe

Masa w stanie 
gotowym do jazdy 

[kg]

Technicznie 
dopuszczalny 

ciężar całkowity 
[kg]

Doładowanie

360 KB ONTOUR [kg] 62 967 1100 134
390 SF ONTOUR 910 62 972 1100 129
460 HL ONTOUR 1026 62 1088 1200 113
470 KMF ONTOUR 1050 47 1097 1300 204
440 SF de Luxe Edition 1047 62 1109 1300 192
460 UFe de Luxe Edition 1148 62 1210 1350 141
495 UL de Luxe Edition 1220 62 1282 1500 219
545 KMF de Luxe Edition 1365 72 1437 1600 164
560 KMFe de Luxe Edition 1416 87 1503 1700 198
400 SFe de Luxe 1028 62 1090 1300 211
440 SF de Luxe 1045 62 1107 1300 194
455 UF de Luxe 1065 62 1127 1350 224
460 LU de Luxe 1118 62 1180 1350 171
460 UFe de Luxe 1145 62 1207 1350 144
490 KMF de Luxe 1164 62 1226 1400 175
495 UL de Luxe 1218 62 1280 1500 221
540 UL de Luxe 1252 87 1339 1500 162
540 KMFe de Luxe 1286 87 1373 1600 228
545 KMF de Luxe 1364 72 1436 1600 165
560 KMFe de Luxe 1414 87 1501 1700 200
650 KMFe de Luxe 1546 87 1633 1900 268
455 UF Excellent 1070 62 1132 1350 219
460 UFe Excellent 1152 62 1214 1350 137
495 UFe Excellent 1206 62 1268 1500 233
495 UL Excellent 1219 62 1281 1500 220
540 UL Excellent 1262 87 1349 1500 152
540 UFe Excellent 1280 87 1367 1500 134
540 UFf Excellent 1250 87 1337 1500 164
540 WLU Excellent 1287 72 1359 1500 142
540 KMFe Excellent 1290 87 1377 1600 224
560 UL Excellent 1381 87 1468 1600 133
560 KMFe Excellent 1415 87 1502 1700 199
560 CFe Excellent 1378 87 1465 1600 136
660 VIP Excellent 1600 87 1687 1900 214
690 VIP Excellent 1790 87 1877 2200 324
495 UL Prestige 1226 62 1288 1500 213
540 UFe Prestige 1292 87 1379 1500 122
560 UL Prestige 1390 87 1477 1600 124
560 WLU Prestige 1388 72 1460 1600 141
620 CL Prestige 1561 87 1648 1900 253
650 UMFe Prestige 1575 87 1662 1900 239
650 KFU Prestige 1617 87 1704 1900 197
660 WFU Prestige 1613 72 1685 1900 216
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720 UKFe Prestige 1806 87 1893 2200 308
720 UML Prestige 1751 87 1838 2200 363
720 KFU Prestige 1835 72 1907 2200 294
495 UL Premium 1338 62 1400 1700 301
560 UL Premium 1486 87 1573 1800 228
560 CFe Premium 1501 87 1588 1800 213
650 UFf Premium 1620 87 1707 2000 294
650 UKFe Premium 1684 87 1771 2000 230
650 VIP Premium 1697 87 1784 2000 217
660 WFU Premium 1667 72 1739 2000 262
770 CFf Landhaus 1841 72 1913 2300 388
770 CL Landhaus 1875 72 1947 2300 354

Model Ciężar własny Wyposażenie
 podstawowe

Masa w stanie 
gotowym do jazdy 

[kg]

Technicznie 
dopuszczalny 

ciężar całkowity 
[kg]

Doładowanie
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14.4 Opony i felgi 
Wykonanie 
standardowe

Felgi standardowe do 
wykonania standardowego Felgi LM do wykonania standardowego 

Oznaczenie 
handlowe
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techn.
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Technicznie 
dopuszczalny 

ciężar 
całkowity 

[kg] 

Obciążenie 
osi
[kg]

 

Felga 
stalowa 

Wielkość opony Ciśnienie 
powietrza 

(bar) 

Felga LM 
wielkość

Felga LM 
oznaczenie 

Felga LM 
kolor

Wielkość opony Ciśnienie 
powietrza 

(bar)

360 KB T18B • 1100 1100 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 srebrny 195/70 R 14 C LI 101 4,5
390 SF P28B • 1100 1100 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 srebrny 195/70 R 14 C LI 101 4,5
400 SFe S15K • 1300 1300 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 srebrny 195/70 R 14 C LI 101 4,5
440 SF F28? • • 1300 1300 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 srebrny 195/70 R 14 C LI 101 4,5
455 UF N22? • • 1350 1350 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 srebrny 195/70 R 14 C LI 101 4,5
460 LU J52K • 1350 1350 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 srebrny 195/70 R 14 C LI 101 4,5
460 UFe C43? • • • 1350 1350 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 srebrny 195/70 R 14 C LI 101 4,5
460 HL R63B • 1200 1200 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 srebrny 195/70 R 14 C LI 101 4,5
470 KMF K33B • 1300 1300 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 srebrny 195/70 R 14 C LI 101 4,5
490 KMF A33K • 1400 1400 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5

•
495 UFe F43K • 1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5

•
495 UL L24? • • • • 1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5

• • • •
495 UL L24H • 1700 1700 Felgi LM są seriami 6 x 15 OJ 15/5 czarny 195/70 R 15 C LI 104 4,5
540 UL M24? • • 1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5

• •
540 UFe E43? • • 1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5

• •
540 UFf K40L • 1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5

•
540 WLU J49L • 1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5

•
540 KMFe P33? • • 1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5
545 KMF R33? • • 1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5
560 UL B24? • • 1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5
560 UL B24H • 1800 1800 Felgi LM są seriami 6 x 14 OJ 14/5 czarny 195 R 14 C LI 106 4,5
560 KMFe C33? • • • 1700 1700 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 srebrny 195/70 R 15 C LI 104 4,5
560 WLU H49M • 1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5
560 CFe T58L • 1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5
560 CFe T58H • 1800 1800 Felgi LM są seriami 6 x 14 OJ 14/5 czarny 195 R 14 C LI 106 4,5
620 CL S44M • 1900 1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 84 3,3 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 91 3,8

•
650 UMFe E25? • 1900 1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 84 3,3 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 91 3,8

•

 Felgi stalowe: Moment dociągający 110 Nm  Felgi LM: Moment dociągający 120 Nm

Śruby kół:  tolerancja dla wszystkich 13” + 14” felgi stalowe i wszystkie felgi z materiałów lekkich (włączając 15”) zaczep kulkowy
 Tolerancja dla wszystkich 15” Felgi stalowe KUGELBUND.        
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Jeśli zamówienie specjalne na koło zapasowe jest łączone z zamówieniem specjalnym „Felga LM”, koło seryjne 
jest montowane na feldze stalowej, jako koło zapasowe. 
Jako wyjątek modele Premium otrzymują koła zapasowe LM (zamówienie specjalne).
Felgi LM dla pojazdów jednoosiowych zasadniczo w połączeniu z oponami markowymi. 
           
 

Maksymalne zwiększenie 
(obciążenie) Felgi stalowe dla obciążenia Felgi LM dla obciążenia 

Technicznie 
dopuszczalny 

ciężar całkowity 
[kg] 

Obciążenie osi
[kg]

 

Felga 
stalowa 

Wielkość opony Ciśnienie 
powietrza 

(bar) 

Felga LM 
wielkość

Felga LM 
oznaczenie 

Felga LM 
kolor

Wielkość opony Ciśnienie 
powietrza 

(bar)

1350 1350 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 srebrny 195/70 R 14 C LI 101 4,5
1350 1350 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 srebrny 195/70 R 14 C LI 101 4,5
1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5
1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5
1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5
1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5
1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5
1350 1350 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 OJ14/5 srebrny 195/70 R 14 C LI 101 4,5
1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5
1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 srebrny 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1500 1500 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 srebrny 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 srebrny 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1750 1750 Felgi LM są seriami 6 x 15 OJ15/5 czarny 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 srebrny 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 srebrny 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 srebrny 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1600 1600 5½ x 14 185 R 14 C LI 102 4,5 6 x 14 OJ14/5 srebrny 185 R 14 C LI 102 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 srebrny 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 srebrny 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 srebrny 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 srebrny 195/70 R 15 C LI 104 4,5
2000 2000 Felgi LM są seriami 6 x 15 OJ15/5 czarny 225/70 R 15 C LI 112 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 srebrny 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 srebrny 195/70 R 15 C LI 104 4,5
1750 1750 5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104 4,5 6 x 15 OJ15/5 srebrny 195/70 R 15 C LI 104 4,5
2000 2000 Felgi LM są seriami 6 x 15 OJ15/5 czarny 225/70 R 15 C LI 112 4,5
2000 1100/1100 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 91 3,8
2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 91 3,8
2000 1100/1100 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 91 3,8
2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 91 3,8
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Technicznie 
dopuszczalny 

ciężar 
całkowity 

[kg] 

Obciążenie 
osi
[kg]

 

Felga 
stalowa 

Wielkość opony Ciśnienie 
powietrza 

(bar) 

Felga LM 
wielkość

Felga LM 
oznaczenie 

Felga LM 
kolor

Wielkość opony Ciśnienie 
powietrza 

(bar)

650 KMFe B33K • 1900 1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 84 3,3 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 91 3,8
•

650 KFU C46M • 1900 1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 84 3,3 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 91 3,8
•

650 UFf J40H • 2000 1100/1100 Felgi LM są seriami 5 x 13 OJ13/4 czarny 165 R 13 C LI 91 3,8
650 UKFe R45H • 2000 1100/1100 Felgi LM są seriami 5 x 13 OJ13/4 czarny 165 R 13 C LI 91 3,8
660 VIP N57L • 1900 1000/1000 Felgi LM są seriami 5 x 13 OJ13/4 czarny 165 R 13 C LI 91 3,8

•
660 WFU P50M • 1900 1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 84 3,3 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 91 3,8

•
660 WFU P50H • 2000 1100/1100 Felgi LM są seriami 5 x 13 OJ13/4 czarny 165 R 13 C LI 91 3,8
690 VIP N57L • 2200 1200/1200 Felgi LM są seriami 5 x 13 OJ13/4 czarny 165 R 13 C LI 91 3,8
720 UKFe G45M • 2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 91 3,8
720 UML D26M • 2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 91 3,8
720 KFU M46M • 2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 91 3,8
770 CL S44E • 2300 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 91 3,8
770 CFf T60E • 2300 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 91 3,8

 Felgi stalowe: Moment dociągający 110 Nm  Felgi LM: Moment dociągający 120 Nm

Śruby kół:  tolerancja dla wszystkich 13” + 14” felgi stalowe i wszystkie felgi z materiałów lekkich (włączając 15”) zaczep kulkowy
 Tolerancja dla wszystkich 15” Felgi stalowe KUGELBUND.        

Wykonanie 
standardowe

Felgi standardowe do 
wykonania standardowego Felgi LM do wykonania standardowego 
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Jeśli zamówienie specjalne na koło zapasowe jest łączone z zamówieniem specjalnym „Felga LM”, koło seryjne 
jest montowane na feldze stalowej, jako koło zapasowe. 
Jako wyjątek modele Premium otrzymują koła zapasowe LM (zamówienie specjalne).
Felgi LM dla pojazdów jednoosiowych zasadniczo w połączeniu z oponami markowymi. 
           
 

Technicznie 
dopuszczalny 

ciężar 
całkowity 

[kg] 

Obciążenie osi
[kg]

 

Felga stalowa Wielkość opony Ciśnienie 
powietrza 

(bar) 

Felga LM wielkość Felga LM 
oznaczenie 

Felga LM kolor Wielkość opony Ciśnienie 
powietrza 

(bar)

2000 1100/1100 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 91 3,8
2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 91 3,8
2000 1100/1100 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 91 3,8
2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 91 3,8
2200 1200/1200 Felgi LM są seriami 5 x 13 OJ13/4 czarny 165 R 13 C LI 91 3,8
2200 1200/1200 Felgi LM są seriami 5 x 13 OJ13/4 czarny 165 R 13 C LI 91 3,8
2000 1100/1100 Felgi LM są seriami 5 x 13 OJ13/4 czarny 165 R 13 C LI 91 3,8
2200 1200/1200 Felgi LM są seriami 5 x 13 OJ13/4 czarny 165 R 13 C LI 91 3,8
2000 1100/1100 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 91 3,8
2200 1200/1200 4½ x 13 165 R 13 C LI 91 3,8 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 91 3,8
2200 1200/1200 Felgi LM są seriami 5 x 13 OJ13/4 czarny 165 R 13 C LI 91 3,8
2500 1300/1300 Felgi LM są seriami 5 x 13 OJ13/4 czarny 165 R 13 C LI 93 3,8
2500 1300/1300 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 93 3,8
2500 1300/1300 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 93 3,8
2500 1300/1300 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 93 3,8
2500 1300/1300 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 93 3,8
2500 1300/1300 4½ x 13 165 R 13 C LI 93 3,8 5 x 13 TR1 503 srebrny 165 R 13 C LI 93 3,8

Maksymalne zwiększenie 
(obciążenie) Felgi stalowe dla obciążenia Felgi LM dla obciążenia 
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14.5 Wartości ciśnienia w oponach podczas pompowania

Jako zasadę ogólną można przyjąć, że w napompowanej oponie, co dwa miesiące, ma miejsce spadek ciśnienia 
o 0,1 bar. Aby zapobiec powstawaniu szkód lub pęknięciu opony, należy regularnie sprawdzać ciśnienie. 

Wielkość tabeli Ciśnienie napełniania w bar 

155/80 R 13 XL 3,3
165 R 13 C 3,8
185 R 14 C 4,5
195/70 R 14 XL 3,2
195/70 R 14 C 4,5
195 R 14 C 4,5
195/70 R 15 C 4,5
225/70 R 15 C 4,5

*

 XL XL albo reinforced*

*
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Lampy
 Wymiana żarówek tylnych świateł 113
Listwa pokrowca 37
Listwa przedsionka namiotu 37
Lodówka 100
Ładowanie 15
Łóżka dziecięce 47

M 
Moduł WLAN 67

O 
Obciążenie dachu 37
Ochrona środowiska 126
Odgłosy jazdy 112
Ogrzewanie 32
Ogrzewanie ciepłej wody 94
Ogrzewanie ciepłym powietrzem 90
Okna
Okna witrynowe 49 
Oliwienie 111 
Opony 24
Osprzęt 108

P
Pakiet samowystarczalny 73
Panel boczny 58
Panel sterowania 54
Piekarnik 104
Pielęgnacja 117
Pielęgnacja 119
Pielęgnacja 119
Pilot 58
Plisa 52
Podwozie 119
Pokrycie bezpiecznika 75
Pokrywa dachowa 51
Przebudowa łóżek 31
Przełączanie urządzenia 13
Przyłączenie / odłączenie 18
Pushlock 41

A
Akumulator zapasowy 73
Apteczka podręczna 6

B
Baki 79
Bojler 99

C
Ciśnienie napełnianej opony 24
Cofanie 11
Część górny drzwi 34
Czyszczenie na zewnątrz 118
Czyszczenie wewnątrz 120

D
Dach 37
Dane techniczne 128
Definicja mas 16
Definicja masy 16
Dodatkowe ogrzewanie elektryczne 93
Dodatkowe wyposażenie 17
Drzwi i klapy
 Wewnętrzne 33
Drzwi wejściowe 33
Drzwi
 otwieranie i zamykanie 40

E
Eksploatacja w okresie zimowym 123
Elektryczne podgrzewanie podłogi 94

F
Felgi 25

G
Gaszenie pożaru 4
Gaz 85
Głębokość profilu 25

H 
Hamulce 11
Hamulec blokujący 20

I
Inspekcja główna 7
Instalacja gazowa 85
Instalacja hamulcowa zespołu najazdowego 21
Instalacja wodna 13

J
Jazda 10
Jazda na zakrętach 11
K
Kamizelka ostrzegawcza 6
Klapa schowka na butlę gazową 36
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Indeks

R
Regulator 86
Roleta chroniąca przed insektami 50

S
Schowek na butlę gazową 87
Sieć pokładowa 74
Siła nacisku 16
Smarowanie 111 
Spód podłogi 119
Stelaż rowerowy 38
Stoły 43
Stopień 35
Stół podnoszony 44
Stół podnoszony na kolumnie 43
Stół wiszący 44
System sterowania światła 76
Szuflady 40

T
Technicznie dopuszczalny ciężar całkowity 15
Terma 57
Toaleta 83
Trójkąt ostrzegawczy 6

U
Uchwyt okienny 43
Ultraheat 62
Urządzenia nawiewu i wentylacji 31
Urządzenia wozu 111
Ustawianie pojazdu 12

V
VIN (numer identyfikacyjny pojazdu) 14

W
Wentylacja stała 31
Wewnętrzne 33
Wiatrak recyrkulacyjny 92
Wiek opon 25
Wietrzenie 117
Włącznik ochronny FI 71
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 54
Wtyczka CEE 70
Wybór miejsca do parkowania 12
Wyciąg kuchenny 104
Wykręcane podpórki 23
Wymiana koła 26
Wyposażenie na nagły wypadek 6
Wyposażenie podstawowe 17
Wyświetlacz TFT 69
Wywietrznik dachowy 53

Z
Zabezpieczenie pojazdu 12
Załadunek 15
Zaopatrzenie w ciepłą wodę 81
Zaopatrzenie w energię elektryczną 69
Zaopatrzenie w gaz 87
Zaopatrzenie w wodę 79
Zawory 86
Zbiornik na ścieki 82
Zbiornik świeżej wody 60
Zdolność do tempa 100 8
Zestaw do naprawy opony 29
Zewnętrzne 33
Zezwolenie 31
Żarówki świateł tylnych 113
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