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Jeďte velmi pomalu a přitom lehce brzděte, aby brzdy „jely
nasucho“

Promažte ruční brzdu a podpěrné kolečko

Najeďte na vyrovnávací klíny, dobře vyrovnejte a uvolněte ruční
brzdu
Naplňte nádrž na pohonné hmoty (plná nádrž nemůže korodovat)

Zakryjte oj ochranným obalem
Eventuelně zakryjte také plynovou skříň na oji

Naplňte ochranu pro zamrznu pro motor a stěrače

Odstavte nejlépe v suché garáži. Pokud to není možné, nechejte
přívěs venku a zakryjte krycí plachtou tak, aby větrací otvory
nebyly překryty

Vyklopte stěrače od oken

Zvyšte tlak pneuma k o 0,5 bar nad běžný tlak

Odpojte autobaterii a připojte ji na nabíječku

Cca 1x za měsíc:

Cca 1x za měsíc:

- popojeďte s přívěsem, aby se zabránilo škodám na
pneuma kách a osách při dlouhém stání
- vyvětrejte
- vyměňte odvlhčovací granulát

- popojeďte s vozidlem, aby se zabránilo škodám při dlouhém stání
- vyvětrejte
- vyměňte odvlhčovací granulát

ZIDLA
UVNITŘ VO
Vykliďte všechny potraviny
Vyprázdněte ledničku, odmrazte ji a vyčistěte
Dvířka lednice a mrazáku nechejte zlehka pootevřené
PVC podlahy a hladké plochy vyčistěte mýdlovým roztokem
Polstry a matrace zvedněte a postavte pro lepší cirkulaci vzduchu
Vyprázdněte skříně a úložné prostory a nechejte otevřená dvířka
Odstraňte materiály, které mohou navlhnout (koberečky,
povlečení, ručníky,…)

ZIDLA
ZVENKU VO
Pečlivě umyjte vnější stěny a zakonzervujte (nezapomeňte na
podběhy kol)
Nutné opravy by měly proběhnout nyní. Na podzim a v zimě
nebývají servisy tolik vy žené, jako na jaře.
Pokud je to možné, vyčistěte podvozek a zkontrolujte jeho
poškození
Boční i střešní okna vyčistěte čis čem pro akrylová skla
Uzavřete plynový ven l, plyn z vedení nechejte vyprchat
a odpojte hadice

Vyčistěte koupelnu (nezapomeňte na splachování toalety)

Pokud je to možné, vyndejte plynové láhve a uskladněte je
v suchu

Odpojte palubní baterii, zajistěte pro mrazu a uskladněte
v suchu

Markýzu vyčistěte a nechejte uschnout, případně promažte
klouby

Odpojte a vymontujte elektroniku (jako např. televizi)

Vozidlo postavte rovně a vyrovnejte s najížděcími klíny, karavan
podepřete podpěrami

Promažte zámky a panty

Těsnění ve dveřích a oknech ošetřete silikonovým sprejem

Zazimujte vodní soustavu – všechny nádrže vyčistěte
odpovídajícím čis čem a zcela vyprázdněte (nezapomeňte
na bojler, sprchovou hlavici a čerpadla, zde zůstává nejvíce vody!)

Vozidlo mírně zvedněte zvedákem (odlehčíte tak kolům a osám
a předcházíte škodám)

Otevřete všechny vodní i vypouštěcí kohoutky

Zabezpečte pro krádeži

Uzavřete plynovou láhev, odpojte ji od plynového vedení
a nasaďte ochrannou krytku
Umístěte do prostoru odvlhčovač s granulátem

Vše pro karavany, camping a volný cas

www.mujcaravan.cz

