
Forster A 699 HB 

Návod k použití 
Délka 6,99m, šířka 2,37 m,  výška 3,1m !,  hmotnost 2880 kg 

 

        Víčko od palivové nádrže na naftu   

              

        Napouštění pitné vody    

              

              

              

        WC odpadní kazeta    

              

        Komín od topení a bojleru   

              

        Vypouštěcí ventil odpadní vody   

              

         

Prostor pro plynové bomby   

       

       

       

       

 Přípojka 230 V     

       

       

       

       

        

Hlavní ovládací panel 

Vnitřní teploměr 

Čerpadlo pitné vody 

Stav baterií  

Aux – spíná zapalování na sporáku, světla v garáži 

 a některé zásuvky 

Venkovní osvětlení 

Stav pitné vody 

Spínač světel 

Vypnuto, zapnuto celého ovládače  

            

Plyn 
Po otevření ventilu plynové bomby, je potřeba na 5 sekund stisknout tlačítko tlakové     

 pojistky.  

Pozor na plynové bombě se vše utahuje zprava doleva a to vč. ventilu. 



Topení a  boiler. 
      Pouze teplá voda 60 °C      

      Pouze teplá voda 40 °C (letní EKO provoz)    

              

      Poloha O vypnuto 

 

      Pouze topení       

      Topení a teplá voda 60 °C      

              

      Kolečkem se stupnicí 1-5 regulujeme vnitřní teplotu vzduchu. 22 °C je 

       přibližně mezi 2 a 3. 

 

Po zapnutí svítí zelená LED. Žlutá LED - systém topí. Blikání žluté LED signalizuje poruchu. Nejčastěji není puštěný plyn. 

Pokud jste připojení na 230 V  tady po vařičem je hlavní jistič. 

 

    Vypínače plynu ve voze také ve skříňce pod vařičem. 

 

 

    Toaleta 

Před prvním použitím je nutné nalít do toalety rozkladovou 

 chemii. Ta zajišťuje rozložení obsahu. Nalijte přibližně 1 dl  

nebo vložte 1 tabletu a spláchněte cca 2 lt. vody. Splachovadlo 

je zde. Pozor, musí být zapnuté čerpadlo. Před použitím toalety 

je nutné otevřít záklopku pákou pod mísou. Pozor! Vždy 

zase zavírat. Na splachovadle je i signalizace naplnění kazety. 

Pro pohodlné použití toalety odsunete umyvadlo směrem doprava po odjištění zajišťovacího 

kolíku. Po použití opět zajistíme! 

 

  

 

 

 

 

    

     

WC kazeta 

Před vyjmutím kazety musí být zavřená záklopka. Stlačte aretaci na kazetě dole a kazetu 

vyjměte. Odšroubujte uzávěr a  vyprázdněte na vhodné místo. Při vyprazdňování použijte 

odvzdušňovací tlačítko vzadu na kazetě. Pozor, neotáčejte při vyprazdňování kazetu 

držákem dolů. Přes odvzdušňovací ventil pak protéká. Vždy minimálně ještě jednou 

propláchněte vodou. 

Odvzdušňovací tlačítko. 



Lednice 

 

Lednici zapneme podržením tlačítka Zap. 3 sec. 

  

Pokud se dotkneme na displeji tohoto symbolu, měníme pohon ledničky. 

 A - automaticky, plyn, 230V a alternátor. Tímto symbolem měníme  

chladící výkon ledničky. Při prvním zapnutí nechte ledničku pár hodin 

 na plný výkon. Následně výkon snižte na 1 až 2 dílky. V případě, že lednička vyhlásí poruchy a začne blikat, vypněte ji (podržte 5 

sec.). Odstraňte závadu a znovu ji zapněte. Nejčastější závadou je absence plynu.  

Přestavění sedačky na dvojlůžko 
Nejdříve odstraníme obě opěradla a sedáky. Stisknutím tlačítka zalomíme nohu stolu. Zvednutím stůl uvolníme z konzole a 

vložíme do prostoru mezi sedačky. Prostor stolu doplníme matrací a vrátíme zpět  

oba sedáky. 

 

 

 

 

      Toto je finále. 

 

Okna HEKI 
Nejprve stlačte aretační tlačítko a  

následně posuňte hrazdu do jedné ze 

 tří poloh. Pozor! Za jízdy okna vždy  

zavírat! 

 

Tady je zasunovací žebřík pro přístup na 

zadní dvojlůžko. 

 

 

Žebřík pro přístup do alkovny je zde. 

Pod matrací je ochranná síťka proti spadnutí z postele. 

 

 

 

Markýza 

Na voze je namontovaná kvalitní markýza Dometic. Je nutné použít podpěry, kdykoliv chcete markýzu vyrolovat o víc jak cca 1 

m. Podpěry seřiďte tak, aby mohla při deští odtékat voda. Při větru, markýzu zatáhněte. Mohlo by dojít k jejímu poškození. 

 


