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Brugsanvisning til Campingvogn 2017
- HobbyConnect
- MyHobby-app

DK

HobbyConnect*
HobbyConnect gør det muligt at styre de fleste BUS-kompatible komponenter i campingvognen via mobile slutenheder (smartphone/tablet/
pc/notebook). Kræver "MyHobby"-appen.
MyHobby-appen er gratis og fås også som demoversion uden HobbyConnect-systemet.
Komponenterne i selve campingvognen er via demoversionen ikke forbundet med appen.
- MyHobby-appen fås kun til styresystemerne iOS eller Android.
- MyHobby-appen videreudvikles og opdateres kontinuerligt og byder således på stadig nye In-App-funktioner.
- En HTML-version (adgang til campingvognen via internettet) er under udvikling.

Til etablering af forbindelsen mellem de BUS-kompatible komponenter i
campingvognen og appen kræves HobbyConnect-systemet i form af en
installeret Connect-boks med integreret SIM-kort.
Forudsætning for etablering af en forbindelse mellem campingvogn og app
er, at Connect-boksen er frigivet på serveren og allokeret med det pågældende køretøj. I MyHobby-appen indtastes adgangskoden (MyHobbykoden) for frigivelsen.

Connect-boksen frigives af forhandleren efter anmodning
fra kunden. Efterfølgende får kunden adgangskoden tilsendt
pr. e-mail eller kodekortet udleveres.
Via SIM-kortet forbindes Connect-boksen så automatisk med
serveren, så snart boksen er tilsluttet elektrisk. Tilslut først
boksen til campingvognens el-system, når HobbyConnectsystemet skal anvendes.

SIM-kortet inkluderer et 12-måneders mobilabonnement m2m (til datatransmission via internettet). Perioden starter, så snart systemet via
SIM-kortet forbindes med serveren. 10 måneder efter første opkobling
adviserer MyHobby-app´en til at forlænge abonnementet mod betaling.
Efter 12 måneder deaktiveres SIM-kortet, såfremt abonnementet ikke
forlænges. Det aktuelle abonnement kan så forlænges med yderligere 12
måneder. Efter at denne frist er gået, bliver SIM-kortet ugyldigt, til fornyet
aktivering af HobbyConnect-systemet skal der så købes et nyt SIM-kort
hos Hobby-forhandleren.
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- Abonnementets løbetid er 12 måneder, forlængelser er betalingspligtige.
- Efter at forlængelsesfristen er udløbet, bliver SIM-kortet
ugyldig.
- Der kan kun anvendes specielle m2m SIM-kort, som kun
kan købes hos Hobby-forhandlere.
- Uden forlængelse kan komponenterne kun styres via Bluetooth i nærområdet.
- Campingvognen skal være inden for Europa, for at datatransmissionen er muligt.

Generelle oplysninger om brugen af HobbyConnect-systemet
Adgangsdata og brugerindstillinger administreres af Hobby-forhandleren.
- Kontakt din forhandler, hvis du ændrer dine brugerdata.
- Behandel din adgangskode (MyHobby-kode) fortrolig. Enhver, der er i
besiddelse af adgangskoden kan overtage fjernstyringen af de tilsluttede
komponenter. Kontakt straks din forhandler, hvis du har tabt adgangskoden.
- Husk også at ændre brugerindstillinger og brugerkonti ved køb og salg
af et køretøj, som er udstyret med HobbyConnect-systemet.

Betjening af "MyHobby"-app´en
Alt efter styresystem på den mobile enhed kan beskrivelser
og billeder afvige fra hinanden.
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Installer MyHobby-app´en på din enhed og åbn den.
Appen startes via "Tilslut MyHobby"

j.

Registrering
Du skal registrere dig ved første start af appen. Registreringen gennemføres
i menuen
. Fortsæt som beskrevet i fig. 3.

k

Hvis du allerede har startet app´en, kommer du til indtastning af dine kontodata ved at vælge "MyHobby-adgangskode"
.

p

Test demoversion

Test MyHobby-simulering

Tilslut MyHobby

MyHobby-kode eller Bluetooth

1

Fig. 1
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Android styresystemet
Her vises registreringsoverfladen på styresystemet Android.

Log på

Du kommer til registreringen via "Ingen konto endnu? Ny registrering."
Gennemfør registreringen som beskrevet i fig. 4.

E-mail:
Adgangskode:

Endnu ingen konto? Ny registrering.

Log på

Glemt adgangskode

l.

n

3

Via funktionen "Glemt adgangskode"
nulstilles adgangskoden og der
sendes en ny adgangskode til den oplyste e-mailadresse.

4
5

Fig. 2

iOS styresystemet
Du kommer til registreringen via "Ingen konto endnu? Klik her"
Du skal først logge på, for at kunne anvende
MyHobby. E-mailadresse og adgangskode
er de data, der skal oplyses ved registreringen. I næste trin angives MyHobby-koden.

l.

Gennemfør registreringen som beskrevet i fig. 4.

E-mailadresse:

Adgangskode:

Endnu ingen konto? Klik her.

Log på
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Fig. 3

Indtast din e-mailadresse, dit for- og efternavn og fastlæg din adgangskode.
Vælg efterfølgende knappen "Opret gratis konto"
.

o

Du skal først logge på, for at kunne anvende
MyHobby. E-mailadresse og adgangskode
er de data, der skal oplyses ved registreringen. I næste trin angives MyHobby-koden.

I næste trin modtager du en e-mail, som indeholder et bekræftelseslink.
Vælg bekræftelseslinket for at afslutte registreringen (funktion endnu under
udvikling).

E-mailadresse:
per@danmark.dk

Adgangskode:

Fremover indtastes så altid denne e-mailadresse og den lige fastlagte
adgangskode på indtastningsskærmen (fig. 2/fig. 3) og bekræftes så med
knappen "Tilmeld"/ "Log på"
, for at starte app´en.

•••••••

m

Fornavn:
per

Du kommer nu til hovedmenuen.

Efternavn:
danmark

Opret gratis konto
Fig. 4
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MyHobby-kode
Vælg "MyHobby-kode"

Min side
Mine indstillinger

Meddelelser

- Adgangskoden fås hos forhandleren.
- Vær særlig opmærksom på store og små bogstaver.
- Der vises en meddelelse, hvis forbindelsen til campingvognen er etableret.

Forbindelser til MyHobby
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MyHobby-kode
Bluetooth

p og indtast adgangskoden.

Efter at campingvognen for første gang er forbundet med appen ved at indtaste adgangskoden, er Bluetooth-funktionen
frigivet. Forinden er det ikke muligt at oprette en forbindelse
via Bluetooth.

Om os

Brugerbetingelser

Log på
Opret gratis konto
Fig. 5

Oppe i skærmen vises den indtastede MyHobby-kode (her fjernet af datasikkerhedsmæssige årsager).
Fjern MyHobby-kode
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Via knappen "Fjern MyHobby-koden"
adgangskoden slettes.

r afbrydes forbindelsen igen og

Fig. 6

Etablering af Bluetooth-forbindelse
For at etablere en forbindelse mellem din mobile enhed og TFT-betjeningspanelet i campingvognen, skal Bluetooth-funktionen aktiveres på begge
komponenter.
Strømtilførsel
Accuvoeding

Vandtank

Niveauaanduiding

Aktivér Bluetooth, drinkwatertank
så "MyHobby"
kan etablere forbindelsen til
campingvognen.

Indstillinger

OK

23,0°C

Fockbek

i køretøjet

12,5°C udendørs

3 brugere

Køretøj offline

5 stk

For at kunne anvende app-funktionen, opfordres du derfor til at aktivere
Bluetooth inden brugen (fig. 7).
1. Aktiver Bluetooth-funktionen på din mobile enhed, se om nødvendigt
efter i producentens brugsanvisning.
2. Aktiver Bluetooth-funktionen på campingvognens TFT-betjeningspanel.
Gå frem på følgende måde:

Lamp

Fig. 7

Vælg i startdisplayet undermenuen HobbyConnect 10
eller styreknappen.

med softkeyen

Den aktuelle forbindelsesstatus vises i startdisplayet 11 :
Fig. 8

10

11

hvid:
orange:
grøn:

HobbyConnect forefindes
Bluetooth-forbindelse etableres eller afbrydes.
Bluetooth-forbindelse aktiv
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Aktiver eller deaktiver Bluetooth-forbindelsen på ON/OFF-funktionen 12i
undermenuen.
Systemet tæller tiden ned fra 2 minutter, i denne periode vises
campingvognen via Bluetooth på den mobile slutenhed.
Fig. 9

12
Hvis det lykkedes at aktivere Bluetooth-funktionen, forbind nu komponenterne via knappen "Bluetooth"
i appens startmenu og start efterfølgende
"Søg"-funktionen 13 .

q

1. Aktiver Bluetooth på betjeningspanel
På betjeningspanelet i køretøjet findes et menuvalg til Bluetooth. Aktiver
Bluetooth nu.

Denne procedure kan vare op til 30 sekunder.

2. Søg efter Bluetooth-enheder
Tryk nede på Søg-knapperne for at
etablere Bluetooth-forbindelsen.

Søg

13

Fig. 10

Her (fig. 11) vises den vellykkede Bluetooth-forbindelse.
Der forefindes allerede en Bluetoothtilslutning

Afbryd tilslutning
Fig. 11

Denne meddelelse vises i TFT-panelet, hvis Bluetooth-forbindelsen ikke
kunne etableres.
Kontroller Bluethooth-indstillingerne på din mobile slutenhed endnu engang.
Fig. 12

6

Hvis der ikke blev etableret en forbindelse til campingvognen, indikeres dette som følger: Oversigts-overfladen vises
kun mat og der vises "Ingen styring/køretøj offline".

Batteristatus

Batteridrevet

23,0°C

I campingvognen

Ingen styring

Køretøj offline

Vandtank

Niveauindikator

Fockbek

12,5°C udendørs

Dette kan have følgende årsager:
- Der blev indtastet en forkert adgangskode, indtast adgangskoden igen.
- Connect-boksens signal er for svag. Afhængig af dataforbindelsen kan opstillingsstedet være ansvarlig herfor.
Kontakt din forhandler ved spørgsmål eller problemer.

-

Lamper tændt

Fig. 13

Betjening af app-funktionen
På brugeroverfladen vises de funktioner, som kan aflæses og/eller styres
via appen.

Batteristatus

Batteri oplader
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I campingvognen

1 bruger

Køretøj online

Alt efter udstyr kan betjeningselementerne variere.
Ved at trykke på een af funktionerne, viderestilles til undermenuen, hvor der er detaljeret informationer og betjeningsmuligheder.

Vandtank

Niveauindikator

19,5°C udendørs

9 stk.

lamper tændt

Fig. 14

Undermenu: I campingvognen 14
Aktivér meddelelsesfunktionen 15 , hvis du hele tiden vil være informeret
om det tilsluttede apparats status eller temperatur.

Indetemperatur

Varmelegeme

Systemet er frakoblet

Klimaanlæg

Systemet er frakoblet

Gulvvarme

15

Indetemperatur
Send
meddelelse

15

Fig. 15
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Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
D-24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de

