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Liite matkailuvaunujen käyttöohjeeseen 2017
Kuvaukset:
- HobbyConnect
			- MyHobby-sovellus

FIN

HobbyConnect*
HobbyConnectin avulla matkailuvaunun useimpia BUS-väylään sopivia
komponentteja voi käyttää myös mobiililaitteilla (älypuhelin/tabletti/tietokone/notebook). Edellytyksenä on tällä hetkellä ”MyHobby”-sovellus.
MyHobby-sovellus on aina ilmainen ja käytettävissä demoversiona myös
ilman HobbyConnect-järjestelmää.
Komponentit omassa matkailuvaunussa eivät demoversion
kautta ole yhteydessä sovellukseen.
- MyHobby-sovellus on saatavilla vain käyttöjärjestelmiin
iOS ja Android.
- MyHobby-sovellusta kehitetään ja päivitetään jatkuvasti,
ja se tarjoaa siten jatkuvasti uusia sovelluksen sisäisiä
toimintoja.
- HTML-versio (yhteys ajoneuvoon internetin kautta) on kehittämisvaiheessa.
Matkailuvaunun BUS-väylään sopivien komponenttien ja sovelluksen
välisen yhteyden luomiseksi matkailuvaunussa tarvitaan HobbyConnectjärjestelmä eli vaunuun asennettu liitäntäyksikkö (Connect-Box), jossa on
integroitu SIM-kortti.
Edellytys matkailuvaunun ja sovelluksen välisen yhteyden muodostumiselle
on liitäntäyksikön kytkeminen vapaaksi palvelimella ja yhdistäminen vastaavaan ajoneuvoon. MyHobby-sovellukseen on syötettävä kirjautumiskoodi
(MyHobby-koodi) vapauttamisen mahdollistamiseksi.
Liitäntäyksikön vapaaksi kytkemisen hoitaa toimivaltainen
sopimuskumppani asiakkaan pyynnöstä. Tämän jälkeen
asiakas saa kirjautumiskoodin sähköpostitse tai hänelle luovutetaan koodikortti.
SIM-kortin kautta liitäntäyksikkö ottaa automaattisesti
yhteyden palvelimeen, kun yksikkö on kytketty virtalähteeseen.
Yhdistä yksikkö matkailuvaunun tekniikkaan vasta sitten, kun
HobbyConnect-järjestelmää on tarkoitus käyttää.
SIM-kortti sisältää 12 kuukauden m2m-puhelinliittymäsopimuksen (datan
siirtämiseksi internetin kautta). Sopimuksen voimassaoloaika alkaa, kun
järjestelmä ottaa SIM-kortin kautta yhteyden palvelimeen. Kymmenen (10)
kuukauden kuluttua ensimmäisestä yhteydenotosta MyHobby-sovellus pyytää jatkamaan puhelinliittymäsopimusta korvausta vastaan. Kahdentoista
(12) kuukauden kuluttua SIM-kortti deaktivoidaan, mikäli sopimusta ei ole
jatkettu. Olemassa olevaa sopimusta voi tällöin vielä jatkaa 12 kuukauden
ajan. Tämän määräajan umpeutumisen jälkeen SIM-kortti ei enää kelpaa.
Jos HobbyConnect-järjestelmä halutaan aktivoida uudelleen, on hankittava uusi SIM-kortti Hobby-sopimuskumppanilta.
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- Puhelinliittymäsopimuksen voimassaoloaika on 12 kuukautta, ja sen jatkaminen on maksullista.
- Jatkoajan umpeuduttua SIM-korttia ei voi enää käyttää.
- Sovelluksen kanssa käytetään erityisiä m2m-SIM-kortteja,
joita saa ainoastaan Hobby-sopimuskumppaneilta.
- Jos sopimusta ei jatketa, komponenttien kauko-ohjaus on
mahdollista vain Bluetoothin kautta lähialueella.
- Matkailuvaunun on oltava Euroopassa, jotta datan siirto on
mahdollista.

Yleisiä ohjeita HobbyConnect-järjestelmän käytöstä
Kirjautumistietoja ja käyttäjäasetuksia hallinnoidaan Hobby-sopimuskumppanin kautta.
- Ota yhteyttä sopimuskumppaniisi, jos muutat käyttäjätietojasi.
- Käsittele kirjautumiskoodiasi (MyHobby-koodia) luottamuksellisesti.
Jokainen, jolla on käytössään kirjautumiskoodi, voi kauko-ohjata järjestelmään liitettyjä komponentteja. Ilmoita kirjautumiskoodin katoamisesta
välittömästi kauppiaallesi.
- Muista muuttaa käyttäjäasetuksia ja käyttäjätilejä myös ostaessasi tai
myydessäsi ajoneuvoa, joka on varustettu HobbyConnect-järjestelmällä.

”MyHobby”-sovelluksen käyttö
Kuvaukset ja esitykset saattavat poiketa toisistaan mobiililaitteen käyttöjärjestelmän mukaan.
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Asenna MyHobby-sovellus laitteeseesi ja avaa sovellus.
Sovellus käynnistetään kohdasta ”Liitä MyHobby”

j.

Rekisteröinti
Kun käynnistät sovelluksen ensimmäistä kertaa, sinun on ensin rekisteröidyttävä. Rekisteröinti tapahtuu valikossa
. Jatka kuten kuvassa 3
kuvaillaan.
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Kun olet jo käynnistänyt sovelluksen, pääset kohtaan, jossa pyydetään
tilitietojasi, valitsemalla ”MyHobby-koodin”
.

p

Kokeile demoa

Kokeile MyHobby-simulaatiota

Liitä MyHobby

MyHobby-koodi tai Bluetooth

1

Kuva 1
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Käyttöjärjestelmä Android
Vasemmalla näkyy rekisteröintinäyttö käyttöjärjestelmässä Android.

Ilmoittaudu

l.

Pääset rekisteröitymään kohdasta ”Ei vielä tiliä? Rekisteröidy.“
Rekisteröidy kuten kuvassa 4 kuvaillaan.

Sähköposti:
Salasana:

n

Ei vielä tiliä? Rekisteröidy.

Ilmoittaudu

Salasana unohtui
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Toimintoa ”Salasana unohtui”
käyttämällä salasana nollataan ja uusi
salasana lähetetään annettuun sähköpostiosoitteeseen.

4
5

Kuva 2

Käyttöjärjestelmä iOS
Pääset rekisteröitymään kohdasta ”Ei vielä tiliä? Klikkaa tästä”
Käyttääksesi MyHobbya sinun on kirjauduttava sisään. Sähköpostiosoite ja
salasana ovat ne tiedot, jotka ilmoitit rekisteröitymisen yhteydessä. MyHobby-koodi
syötetään seuraavassa vaiheessa.

l.

Rekisteröidy kuten kuvassa 4 kuvaillaan.

Sähköpostiosoite:

Salasana:

Ei vielä tiliä? Klikkaa tästä.

Kirjaudu sisään
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Kuva 3

Ilmoita sähköpostiosoitteesi, etu- ja sukunimesi ja vahvista salasanasi.
Valitse tämän jälkeen ”Luo maksuton tili”
.

o

Käyttääksesi MyHobbya sinun on kirjauduttava sisään. Sähköpostiosoite ja
salasana ovat ne tiedot, jotka ilmoitit rekisteröitymisen yhteydessä. MyHobby-koodi
syötetään seuraavassa vaiheessa.

Seuraavassa vaiheessa saat sähköpostiviestin, joka sisältää vahvistuslinkin. Valitse vahvistuslinkki rekisteröinnin päättämiseksi (toiminto vielä
kehittämisvaiheessa).

Sähköpostiosoite:
maija@meikäläinen.fi

Salasana:

Tulevaisuudessa syötät aina sovelluksen käynnistämiseksi tämän sähköpostiosoitteen ja juuri vahvistamasi salasanan syöttömaskissa (kuva 2 /
kuva 3) ja napsautat kohtaa ”Ilmoittaudu / Kirjaudu sisään”
.

•••••••
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Etunimi:
maija

Pääset käynnistysvalikkoon.

Sukunimi:
meikäläinen

Avaa maksuton tili
Kuva 4
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MyHobby-koodi
Valitse ”MyHobby-koodi”

Minun sivuni
Minun asetukseni

Ilmoitukset

Yhteydet MyHobbyyn
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MyHobby-koodi
Bluetooth
Tietoa meistä

Käyttöehdot

Ilmoittaudu

p ja syötä kirjautumiskoodi.

- Kirjautumiskoodin saat sopimuskumppaniltasi.
- Tarkista, että isot ja pienet kirjaimet ovat oikein.
- Näyttöön tulee ilmoitus, kun yhteys matkailuvaunuun on
luotu.
Kun matkailuvaunun yhteys sovellukseen on luotu ensimmäisen kerran kirjautumiskoodin avulla, Bluetooth-toiminto on
vapautettu. Tätä ennen yhteydenotto Bluetoothin kautta ei
ole mahdollista.

Avaa maksuton tili
Kuva 5

Kuvaruudun yläosassa näytetään syötetty MyHobby-koodi (poistettu tässä
kohtaa tietosuojasyistä).
Poista MyHobby-koodi
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Toiminnosta ”Poista MyHobby-koodi”
kirjautumiskoodi poistetaan.

r yhteys katkaistaan ja syötetty

Kuva 6

Bluetooth-yhteyden luominen
Mobiililaitteesi ja matkailuvaunun TFT-ohjauspaneelin välisen yhteyden
luomiseksi molemmissa komponenteissa on aktivoitava Bluetooth-toiminto.
Virransyöttö

Accuvoeding

Vesisäiliö

Niveauaanduiding
Bluetooth,
jotta
drinkwatertank

Aktivoi
MyHobby voi luoda yhteyden
matkailuvaunuun

Asetukset

Asetukset

23,0°C

Fockbek

ajoneuvossa

12,5° C ulkona

3 käyttäjää

Ajoneuvolla ei
internet-yhteyttä
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Jotta voit käyttää sovellustoimintoja, sovellus pyytää sinua siksi aktivoimaan
Bluetoothin (kuva 7).

1. Aktivoi Bluetooth-toiminto mobiililaitteessasi; käytä tarvittaessa valmistajan käyttöohjetta.
2. Aktivoi Bluetooth-toiminto matkailuvaunun TFT-ohjauspaneelissa. Toimi
näin:

valais

Kuva 7

Valitse käynnistysnäytössä alavalikko HobbyConnect 10 Softkey-näppäimen tai säätimen avulla.
Senhetkinen yhteystila näytetään käynnistysnäytössä 11 :
Kuva 8

10

11

valkoinen: HobbyConnect käytössä
oranssi:
Bluetooth-yhteyttä muodostetaan tai se katkaistaan.
vihreä:
Bluetooth-yhteys aktiivinen
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Aktivoi ja deaktivoi Bluetooth-yhteys alavalikossa Päällä/Pois päältä
-toiminnon 12 avulla.

Kuva 9

Järjestelmä aloittaa laskemisen 2 minuutista, ja tämän ajan
kuluessa matkailuvaunu näytetään Bluetoothin kautta mobiililaitteelle.

12
Kun Bluetooth-toiminnot on aktivoitu, yhdistä komponentit kohdasta
”Bluetooth”
sovelluksen käynnistysvalikossa ja käynnistä sitten hakutoiminto 13 .

q

1. Aktivoi Bluetooth ohjauspaneelista
Ajoneuvon ohjauspaneelissa on
Bluetooth-valinta. Aktivoi Bluetooth
nyt.

Haku voi kestää 30 sekuntia.

2. Hae Bluetooth-yksikköjä
Näpäytä alla olevaa Haku-painiketta
Bluetooth-yhteyden luomiseksi.

Haku

13

Kuva 10

Vasemmalla (kuva 11) näytetään onnistunut Bluetooth-liitäntä.
Bluetooth-liitäntä on jo olemassa.

Poista liitäntä.
Kuva 11

Tämä ilmoitus tulee TFT-paneeliin, jos Bluetooth-yhteyttä ei saatu muodostettua.
Tarkista mobiililaitteesi Bluetooth-asetukset uudelleen.
Kuva 12
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Jos matkailuvaunuun ei muodostettu yhteyttä, tämä näkyy
näytössä. Yleisnäkymä näytetään vain himmeänä, ja näytössä on ilmoitus ”Ei ohjausta / Ajoneuvolla ei internet-yhteyttä”.

Akun tila

Akkukäyttö

Vesisäiliö

Säiliön täyttöaste

23,0°C

Ei ohjausta

Ajoneuvolla ei
internet-yhteyttä

Ota yhteyttä sopimuskumppaniisi, jos sinulla on kysyttävää
tai ongelmia.

Fockbek

Ajoneuvossa

Tämä voi johtua seuraavista seikoista:
- Kirjautumiskoodi syötettiin väärin, syötä se uudelleen.
- Liitäntäyksikön signaali on liian heikko. Vastaanoton
laadusta riippumatta syynä voi olla sijainti.

12,5° C ulkona

-

Valaisimet päällä

Kuva 13

Sovelluksen toimintojen käyttö
Käyttömaskissa näkyvät toiminnot, joita sovelluksen avulla voidaan lukea
ja/tai ohjata.

Akun tila

Akku latautuu
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Ajoneuvossa

1 käyttäjä

Ajoneuvolla
internet-yhteys

Vesisäiliö

Säiliön täyttöaste

Sovelluksen maskissa näytettävät ohjauselementit vaihtelevat
matkailuvaunun varustelun mukaan.
Näpäyttämällä kerran haluamaasi toimintoa pääset alavalikkoon, jossa saat yksityiskohtaisia tietoja kulloisestakin
toiminnosta.

19,5°C ulkona

9

valaisimia päällä

Kuva 14

Alavalikko: Ajoneuvossa 14
Aktivoi ilmoitustoiminto 15 , jos haluat jatkuvasti tietoa liitetyn laitteen tilasta
tai lämpötilasta.

Sisälämpötila

Lämmitys

Järjestelmä on pois päältä

Ilmastointilaite

Järjestelmä on pois päältä

Lattialämmitys
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Sisälämpötila
Lähetä
ilmoitus

15

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

www.hobby-caravan.de

