
Ahorn Alaska TE 

Návod k použití 
Délka 7,48 m, šířka 2,37 m, výška 2,9, hmotnost 2980 kg 

 

        Víčko od palivové nádrže na naftu   

              

        Napouštění pitné vody    

              

        Přípojka 230 V     

              

        WC odpadní kazeta    

              

        Komín od bojleru    

          

         

              

        Vypouštěcí ventil odpadní vody   

              

        Prostor pro plynové bomby   

              

        Víčko od nádrže na Ad Blue   

              

              

              

              

              

              

             

 Hlavní ovládací panel 

Spínač stropních světel 

Spínač LED pásků  

Spínač nočního osvětlení  

Spínač venkovního osvětlení  

Stav motorové baterie 

Stav pitné vody  

Stav nadstavbové baterie  

Čerpadlo pitné vody 

 

    Zapnutí boileru. 
    Poloha O vypnuto. Po zapálení hořáku svítí zelená kontrolka.  

    Pokud dojde k zapnutí boileru a není puštěný plyn, rozsvítí se    

     červená kontrolka. Následně je nutné pustit plyn a resetovat    

    boiler červeným tlačítkem vedle konektoru.      

    Boiler je umístěn ve skříňce pod postelí za ovladačem. 



 

 

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

    pojistky. 

     Pokud jste připojení na 230 V  tady je 

      hlavní jistič 

     Vypínače plynu ve voze ve skříňce pod vařičem 

 

 

     

    Detektor plynu. Při zvýšené koncentraci plynu  

    spustí akustický poplach. 

    Ovladač naftového topení Webasto. Otočením 

     zapnete. Vodorovná poloha je přibližně 22 stupňů. 

    Spotřeba nafty cca 0,2 lt/hod. Je možné použít topení  

     za jízdy.  

 

Toaleta 

Před prvním použitím je nutné nalít do toalety rozkladovou 

 chemii.Ta zajišťuje rozložení obsahu. Nalijte přibližně 1 dl 

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. 

 

 

       WC kazeta 

       Před vyjmutím kazety musí být zavřená záklopka. Stlačte žlutou 

       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. 

 

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.  

Sjižděcí postel 
Před použitím postele sundejte opěradlo na sedačce vedle kuchyně. Dále musí být zapnutý na hlavním ovladači spínač nočního 

osvětlení a uvolněný bezpečnostní pás u postele nade dveřmi. Následně otočte zámek do zapnuté polohy a pomocí šipek sjeďte 

s postelí dolů. Žebřík je na posteli. 



 

Trezor  
Je umístěn pod postelí vzadu na levé straně (po směru jízdy). Pro otevření použijte  

kód 2255B. Následně otočením ovladače trezor otevřete. Doporučujeme trezor používat 

na cennosti a doklady hlavně v jižních zemích Evropy jako je Itálie, Francie, Španělsko atd... 

Okna HEKI 
Nejprve stlačte aretační tlačítko 

a následně posuňte hrazdu do jedné ze 

 tří poloh. Pozor! Za jízdy okna vždy zavírat! 

Televize má svůj samostatný návod ve voze. 

Není připojená na anténu ani satelit. Lze  

přehrávat DVD, externí HDD nebo Flashky. Za 

jízdy vždy televizi zajistěte popruhy. 

Zabezpečovací zařízení 

Vůz je vybaven elektronickým zabezpečení. Výstup poplachu je pouze akustický. Tzn spustí vnitřní siréna. Pro zapnutí a vypnutí 

systému použijte dálkový ovladač na klíčích. Pokud se na ovladači po stisknutí rozsvítí zelená kontrolka, váš příkaz je ústřednou 

     potvrzen. 

 

     Tlačítko vypnuto 

 

     Tlačítko zapnuto vše 

 

     Tlačítko zapnuto doma. Tzn. máte zabezpečené pouze všechny dveře a uvnitř vozu se 

     můžete volně pohybovat. 

 

Markýza 

Na voze je namontovaná kvalitní markýza THULE. Je nutné použít podpěry, kdykoliv chcete markýzu vyrolovat o víc jak cca 1,5 m. 

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

 


