
Check Lista / Skrócona instrukcja obsługi kampera 

Na czas podróży sprawdzić: 

Na zewnątrz:     
    
- zamknąć wszystkie okna ścienne i dachowe 
- zamknąć drzwi od garażu z dwóch stron 
- zamknąć drzwi od butli z gazem i toalety WC 
- zamknąć klapki od prądu i wody 
- nałożyć klapkę od wylotu spalin gazowych 
- zamknąć dopływ gazu  
- sprawdzić zamknięcie markizy zewnętrznej 
- usunąć podpory podwozia lub najazdy jeśli 
zostały zastosowane 
- spuścić szarą wodę i zmniejszyć ilość czystej 
wody do poziomu minimalnego 
 

Wewnątrz: 
 
- zabezpieczyć przedmioty w szafkach 
- zamknąć szafki naciskając uchwyt 
- zabezpieczyć produkty w lodówce 
- zabezpieczyć produkty i akcesoria w garażu 
- schować drabinki 
- zabezpieczyć szafki i drzwi od kabiny 
prysznicowej w łazience. 
- opróżnić toaletę 
- zabezpieczyć telewizor i uchwyt TV 
- wyłączyć ogrzewanie ciepłej wody 
- wyłączyć pompę wody i Webasto 

 

Dodatkowe informacje z obsługi pojazdu: 

- obsługa kasety WC – opróżnić kasetę otwierając korek i trzymając przycisk niebieski odpowietrzenia następnie wlać 

120ml (cały korek) środka niebieskiego do WC i dolać do kasety 2 litry wody czystej. Pamiętać przed wyciągnięciem 

kasety aby muszla była opróżniona poprzez otwarcie i zamknięcie zasuwy. 

- aby włączyć ogrzewanie ciepłej wody trzeba ściągnąć klapkę zewnętrzną wylotów spalin gazu następnie włączyć 

dopływ gazu i przycisk włączenia kotła przestawić na pozycję 50 stopni. Na czas podróży wyłączyć, zamknąć gaz i 

zabezpieczyć klapką wylot spalin. 

- ogrzewanie kabiny Webasto – włączamy ją poprzez użycie pokrętła pod siedzeniem w jadalni. Połowa nastawy 

pokrętła to 20 stopni temp. 

- w przypadku mycia pojazdu, nie polewać kratek zewnętrznych lodówki i nie używać dużego ciśnienia wody, 

stosować środek do mycia pojazdów kempingowych lub delikatnych środków chemicznych 

- w łazience nie używać silnych środków chemicznych tj. z dodatkiem chloru czy silnych związków powierzchniowo 

czynnych. Używać środki specjalnie przystosowane do pojazdów kempingowych 

- w przypadku używania markizy zewnętrznej przy mocnym wietrze używać pasów zabezpieczających oraz w nocy 

zwijać roletę z uwagi na możliwość wystąpienia złych warunków atmosferycznych. Używając roletę pamiętamy że 

rozwijamy ją do długości około jednego metra i wyciągamy podpory po dwóch stronach. Roleta nie może swobodnie 

zwisać bez zabezpieczeń - podpór! 

- używać czujnika gazu i narko-gazów poprzez włączenie urządzenia naciskając przycisk. Prawidłowe działanie 

sygnalizuje świecenie na zielono czujnika 

- pamiętać o wysokości pojazdu i szerokości podczas poruszania się pod wiaduktami, tunelami itp. oraz uważać na 

gałęzie i konary drzew, kable. Pamiętać że pojazd zachodzi na zakręcie! 

- tylna oś pojazdu jest nieco szersza od przedniej więc uważać na pobocza, krawężniki itp. 

- nie przekraczamy prędkości 120km/h z uwagi na możliwą zmniejszoną sterowność pojazdu 

- pamiętamy o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 3500kg 

- gdy słyszymy odgłos działającej pompy wody w sposób ciągły to oznacza ze jest za mało wody czystej w zbiorniku i 

pompa nie może utrzymać ciśnienia. Aby nie uszkodzić pompy - wyłączamy ją i uzupełniamy zbiornik wody! 

- staramy się używać moskitier z uwagi na owady 


