
ALGUNS CONSELLS

QUAN NO UTILITZEM EL VEHICLE...

A TENIR EN COMPTE

ABANS DE MARXAR!

• Si és possible, guardar el vehicle en un lloc on hi hagi endolls. Com que no és bo tenir-lo endollat 
sempre, aconsellem utilitzar un programador horari.

• En el garatge tot el material ha d’estar estacat.

• No utilitzar gasoil Biodiesel.

• Portar 2-3 metres de mànega amb diferents adaptadors.

• És important que a l’hivern es buidin tots els dipòsits d’aigua.

• Revisar la càrrega de les bombones de gas si es fa un viatge llarg. A l’hivern, en condicions extremes 
de fred, una ampolla de gas pot durar 3 o 4 dies, a l’estiu es pot fer una estimació de 15 dies, però 
depèn del funcionament de la nevera.

• No emmagatzemar material pesant als armaris superiors.

• Comprovar el cable, les falques recollides i el graó de la porta abans d’arrencar.

• A l’aparcar, verificar que no s’està envaint un carril de circulació o vorera.

• Els parabrises són més grans que els dels cotxes. Comprovar, regularment, el nivell del líquid neteja 
parabrises.

• A l’hora de rentar el vehicle no s’han d’utilitzar productes químics, ni raspalls per les finestres de 
l’habitacle.

• Si es fa nit, comprovar que el vehicle està el més pla possible. Es dorm millor i la nevera i la calefacció 
funcionaran sense problemes. Un simple got d´aigua servirà de nivell.

• Buidar els dipòsits de les aigües grises i el WC químic als llocs indicats. Cuidem el nostre entorn i la 
imatge del nostre col·lectiu.

• A l’estiu, a llocs amb temperatures elevades, evitar tancar del tot les enfosquidores de les claraboies. 
Deixar un mínim espai perquè circuli l’aire calent i evitar que s’arribin a deformar per l’excés de 
temperatura.

• Durant la temporada d’hivern, quan s’utilitzi la calefacció, és preferible baixar la temperatura 
del termòstat al mínim, i no anar aturant i engegant la caldera durant el dia. D’aquesta manera, 
s’aconsegueix un millor rendiment i ens estalviem que es dispari la vàlvula de seguretat de la caldera 
i ens deixi sense aigua.

• Neveres trivalents: deixar, sempre, la funció automàtica amb la “A”. Amb aquesta funció, canvia 
de gas a 12v o a 220v de la forma més eficient. 

• Repassar claraboies, mampares, calaixos, armaris, nevera i finestres abans d’arrencar.

• No circular mai amb les claraboies obertes.

• Revisar que no hi hagi objectes que es puguin moure quan es facin canvis de direcció.

• Si hi ha un llit manual al sostre, comprovar que està fixat/collat.

• Verificar que el seient del conductor està fix (en cas que sigui giratori).



MANTENIMENT

ALTRES

• Visitar el concessionari més proper i donar-se d’alta a la pàgina web (si és possible).

• Fer revisió/manteniment una vegada a l’any amb el fabricant del xassís.

• Fer revisió d’estanquitat una vegada a l’any.

• Respectar la MMA del vehicle.

• Revisar la pressió dels pneumàtics regularment, i sobretot, després de no utilitzar el vehicle durant 
un temps.

• Atenció a les mides del vehicle (alçada, amplada i voladiu posterior).

• En cas de dubtes sobre la ruta, es pot revisar a Google earth.

• A carreteres amb poc trànsit, podeu utilitzar el control de velocitat.

• És important actualitzar les apps de Victron regularment, sinó es podria perdre la garantia.


