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Bijlage bij gebruiksaanwijzing caravan 2017
Beschrijvingen voor:
- HobbyConnect
					- MyHobby-app

NL

HobbyConnect*
HobbyConnect maakt het mogelijk de meeste BUS-compatibele onderdelen in de caravan ook via mobiele eindapparaten (smartphone/
tablet/pc/notebook) te bedienen. Voorwaarde hiervoor is momenteel de
“MyHobby”-app.
De MyHobby-app is in principe gratis en ook zonder het HobbyConnectsysteem in een demoversie beschikbaar.
In de demoversie zijn de onderdelen in de eigen caravan niet
met de app verbonden.
- De MyHobby-app is alleen beschikbaar voor de besturingssystemen iOS of Android.
- De MyHobby-app wordt voortdurend verder ontwikkeld
en geactualiseerd en biedt zo voortdurend nieuwe inapp-functies.
- Een HTML-versie (toegang tot het voertuig via internet) is
in ontwikkeling.
Voor de verbindingsopbouw tussen de BUS-compatibele onderdelen in de
caravan en de app is het HobbyConnect-systeem in de vorm van een geïnstalleerde Connect-box met geïntegreerde SIM-kaart in de caravan nodig.
Voorwaarde voor de verbindingsopbouw tussen caravan en app is de
activering van de Connect-box op de server en de toewijzing aan het
desbetreffende voertuig. In de MyHobby-app moet de toegangscode
(MyHobby-code) worden ingevoerd om de box vrij te geven.

De Connect-box wordt geactiveerd door de verantwoordelijke dealer nadat de klant daarom heeft verzocht. Aansluitend krijgt de klant de toegangscode per e-mail toegezonden of de codekaart overhandigd.
Via de SIM-kaart verbindt de Connect-box zich automatisch
met de server zodra de box elektrisch wordt aangesloten. Sluit
de box pas op de boordtechniek aan als u het HobbyConnectsysteem wilt gebruiken.
De SIM-kaart bevat een 12 maanden geldig telefooncontract m2m (voor
datatransmissie via internet). De looptijd van het contract begint zodra het
systeem via de SIM-kaart met de server is verbonden. 10 maanden na de
eerste verbindingsopbouw krijgt u via de MyHobby-app het verzoek om
het telefooncontract tegen betaling te verlengen. Na 12 maanden wordt
de SIM-kaart gedeactiveerd als er geen verlenging heeft plaatsgevonden.
Een verlenging van het bestaande contract is dan nog eens 12 maanden
mogelijk. Na het verstrijken van deze termijn wordt de SIM-kaart ongeldig:
om het HobbyConnect-systeem daarna opnieuw te activeren moet dan
een nieuwe SIM-kaart bij de Hobby-dealer worden gekocht.
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- De looptijd van het telefooncontract bedraagt 12 maanden; aan het verlengen ervan zijn kosten verbonden.
- Na afloop van de verlengingstermijn wordt de SIM-kaart
onbruikbaar.
- Er wordt gebruik gemaakt van speciale m2m SIM-kaarten
die alleen via de Hobby-dealer verkrijgbaar zijn.
- Zonder verlenging is een bediening van de onderdelen op
afstand alleen nog mogelijk via Bluetooth op korte afstand.
- Voor datatransmissies moet de caravan zich binnen Europa bevinden.

Algemene aanwijzingen voor het gebruik van het HobbyConnectsysteem
De toegangsgegevens en gebruikersinstellingen worden beheerd door de
Hobby-dealer.
- Neem contact op met uw dealer zodra uw gebruikersgegevens veranderen.
- Behandel uw toegangscode (MyHobby-code) vertrouwelijk. Iedereen die
in het bezit van de toegangscode is, kan de afstandsbediening van de
aangesloten onderdelen gebruiken. Meld het verlies van de toegangscode onmiddellijk aan uw dealer.
- Houd er a.u.b. rekening mee dat gebruikersinstellingen en gebruikersaccount kunnen veranderen bij aan- en verkoop van een voertuig dat
beschikt over het HobbyConnect-systeem.

Bediening van de MyHobby-app
Afhankelijk van het besturingssysteem van het mobiele eindapparaat kunnen beschrijving en illustratiemateriaal van elkaar afwijken.
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Installeer de MyHobby-app op uw eindapparaat en open deze vervolgens.
De app wordt gestart via “MyHobby aansluiten”

j.

Registratie
Als u de app voor het eerst start, moet u zich eerst registreren. Registratie
vindt plaats via het menu
. Ga door zoals beschreven bij afbeelding 3.

k

Als u de app al hebt gestart, komt u door het selecteren van “MyHobbycode”
uit bij het overzicht van uw accountgegevens.

p

Demo Testen

MyHobby-simulatie testen

MyHobby aansluiten

MyHobby-code of Bluetooth
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Afbeelding 1
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Besturingssysteem Android
Hiernaast wordt het registratiescherm van het besturingssysteem Android
weergegeven.

Aanmelden
E-mail:

U kunt zich laten registreren via “Nog geen account? Nieuw registreren.”
. Registreer uzelf zoals beschreven op afbeelding 4.

l

Wachtwoord:

Nog geen account? Nieuw registreren.

Aanmelden

Wachtwoord vergeten
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Via de functie “Wachtwoord vergeten”
wordt het wachtwoord gereset
en wordt een nieuw wachtwoord naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.
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Afbeelding 2

Besturingssysteem iOS
U kunt zich laten registreren via “Nog geen account? Klik hier.”
Om MyHobby te kunnen gebruiken, moet
u eerst inloggen. Het e-mailadres en het
wachtwoord zijn de gegevens die u bij de
registratie hebt opgegeven. De MyHobbycode wordt in een volgende stap ingevoerd.

l.

Registreer uzelf zoals beschreven op afbeelding 4.

E-mailadres:

Wachtwoord:

Nog geen account? Klik hier.

Inloggen
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Afbeelding 3

Geef uw e-mailadres, uw voor- en achternaam aan en leg uw wachtwoord
vast. Druk vervolgens op de knop “Gratis account aanmaken”
.

o

Om MyHobby te kunnen gebruiken, moet
u eerst inloggen. Het e-mailadres en het
wachtwoord zijn de gegevens die u bij de
registratie hebt opgegeven. De MyHobbycode wordt in een volgende stap ingevoerd.

Vervolgens ontvangt u een e-mail met een bevestigingslink. Druk op de
bevestigingslink om uw registratie af te sluiten (functie nog in ontwikkeling).

E-mailadres:
victor@voorbeeld.nl

Voortaan voert u steeds op het invulscherm dit e-mailadres en het zojuist
vastgelegde wachtwoord in (afb. 2 / afb. 3) en drukt op de knop “Aanmelden / Inloggen”
om de app te starten.

Wachtwoord:

m

•••••••

Voornaam:

U komt nu in het startmenu.

Victor

Achternaam:
Voorbeeld

Gratis account aanmaken
Afbeelding 4
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MyHobby-code
Druk op “MyHobby-code”

Mijn pagina
Mijn instellingen

Mededelingen

- U ontvangt de toegangscode van uw dealer.
- Let op: er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters
en kleine letters!
- Er verschijnt een mededeling zodra er een verbinding met
de caravan tot stand is gekomen.

Verbindingen met MyHobby

7
8

MyHobby-code
Bluetooth

p en voer de toegangscode in.

Nadat via de invoer van de toegangscode de caravan voor
het eerst is verbonden met de app, is de Bluetooth-functie
vrijgegeven. Daarvóór is verbinding via Bluetooth mogelijk.

Over ons

Gebruiksvoorwaarden

Aanmelden
Gratis account aanmaken
Afbeelding 5

Bovenaan het beeldscherm krijgt u de ingevoerde MyHobby-code te zien
(om privacyredenen hier verwijderd).
MyHobby-code verwijderen

9

r

wordt de verbinding weer
Via de knop “MyHobby-code verwijderen”
verbroken en de ingevoerde toegangscode verwijderd.

Afbeelding 6

Bluetooth-verbinding tot stand brengen
Om een verbinding tot stand te brengen tussen uw mobiele eindapparaat en
het TFT-scherm in de caravan, moet u bij beide onderdelen de Bluetoothfunctie activeren.
Stroomtoevoer
Accuvoeding

Watertank

Niveauaanduiding

Activeer Bluetooth
zodat
drinkwatertank
"MyHobby"een verbinding
met de caravan tot stand kan
brengen

Instellingen

O.K.

23,0°C

In het voertuig

Fockbek

12,5°C buiten

3 gebruikers

Voertuig offline

Lamp
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Om gebruik te kunnen maken van de app-functies, wordt u daarom door
de applicatie verzocht Bluetooth te activeren (afbeelding 7).
1. Activeer de Bluetooth-functie op uw mobiele eindapparaat, raadpleeg
zo nodig de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
2. Activeer de Bluetooth-functie op het TFT-scherm van de caravan.
U gaat als volgt te werk:

Afbeelding 7

Kies op de startdisplay het submenu HobbyConnect 10 via softkey of
regelknop.
Op de startdisplay krijgt u in één oogopslag de actuele verbindingsstatus 11
te zien:
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Afbeelding 8

11

wit:
oranje:
groen:

HobbyConnect beschikbaar
Bluetooth-verbinding wordt tot stand gebracht of verbroken.
Bluetooth-verbinding actief
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Activeer en deactiveer de Bluetooth-verbinding via de AAN/UIT-functie 12
in het submenu.
Het systeem telt de tijd van 2 minuten af; tijdens deze periode
verschijnt de caravan via Bluetooth op het mobiele eindapparaat.
Afbeelding 9

12
Als de Bluetooth-functies met succes zijn geactiveerd, brengt u de verbinding
van de onderdelen via de knop “Bluetooth”
in het startmenu van de app
tot stand en start u vervolgens de zoekfunctie 13 .

q

1. Bluetooth op bedieningspaneel
activeren
Het bedieningspaneel in het voertuig
bevat een menukeuze voor Bluetooth.
Bluetooth nu activeren a.u.b.

Deze procedure kan max. 30 seconden duren.

2. Zoeken naar Bluetooth-apparaten
Druk hieronder op de knop “Zoeken”
om de Bluetooth-verbinding op te
bouwen.

Zoeken

13

Afbeelding 10

Er bestaat al een Bluetoothaansluiting.

Een geactiveerde Bluetooth-aansluiting wordt aangegeven als op de afbeelding hiernaast (afb. 11).

Aansluiting verwijderen
Afbeelding 11

Deze melding verschijnt op het TFT-scherm als er geen Bluetooth-verbinding
tot stand kon worden gebracht.
Controleer in dat geval de Bluetooth-instellingen van uw mobiele eindapparaat opnieuw.
Afbeelding 12
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Als er geen verbinding met de caravan tot stand is gebracht,
wordt dit op het scherm getoond. De symbolen op het overzichtsscherm worden slechts vaag weergegeven en er verschijnt een mededeling “Geen bediening / voertuig offline”.
Accustatus

Accuvoeding

23,0°C

In het voertuig

Watertank

Niveauaanduiding
drinkwatertank

Fockbek

12,5°C buiten

Dit kan de volgende oorzaken hebben:
- De toegangscode is onjuist ingevuld; a.u.b. opnieuw invoeren.
- Het signaal van de Connect-box is te zwak. Afhankelijk van
de netwerkdekking kan de locatie hiervoor verantwoordelijk zijn.
Neem bij vragen of problemen contact op met uw dealer.

Geen bediening

Voertuig offline

-

Lampen aan

Afbeelding 13

Bediening van de app-functies
De bedieningsinterface toont de functies die via de app kunnen worden
afgelezen en/of aangestuurd.

Accustatus

Accu laadt op
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In het voertuig

1 gebruiker

Voertuig online

Watertank

Niveauaanduiding
drinkwatertank

Afhankelijk van de uitrusting van de caravan variëren de weergegeven bedieningselementen op het app-scherm.
Door eenmaal de gewenste functie aan te raken komt u terecht
in het submenu, waar u gedetailleerde informatie krijgt over
de desbetreffende functie.

19,5°C buiten
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Lampen aan

Afbeelding 14

Submenu: In het voertuig 14
Activeer de meldingsfunctie 15 als u voortdurend op de hoogte wilt blijven
van de status van een aangesloten apparaat of over de temperatuur.

Binnentemperatuur

Verwarming

Het systeem is uitgeschakeld

Airconditioning

Het systeem is uitgeschakeld

Vloerverwarming

15

Binnentemperatuur
Melding
versturen

15

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

www.hobby-caravan.de

