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HobbyConnect*

HobbyConnect umożliwa obsługę większości komponentów w przyczepie 
campingowej, które mogą być przyłączone do magistrali (bus) także za 
pomocą urządzeń mobilnych (smartphone/tablet/PC/notebook). Podstawę 
takiego zastosowania stanowi obecnie aplikacja „MyHobby“.

Aplikacja MyHobby-App jest z reguły bezpłatna i do dyspozycji także bez 
systemu HobbyConnect w wersji demo.

-  Aplikacja MyHobby jest do dyspozycji tylko dla systemów 
operacyjnych iOS lub Android.

-  Aplikacja MyHobby jest stale rozbudowywana i aktualizo-
wana i oferuje zawsze nowe funkcje In-App.

-  Wersja HTML (dostęp do funkcji pojazdu przez Internet) 
jest w trakcie rozwoju.

W wersji demo komponenty w przyczepie campingowej nie 
są połączone z aplikacją.

Do zbudowania połączenia pomiędzy komponentami w przyczepie cam-
pingowej, które mogą być przyłączone do magistrali, a aplikacją niezbędny 
jest System HobbyConnect w formie zainstalowanego w przyczepie cam-
pingowej urządzenia Connect-Box z zintegrowaną kartą SIM.

Warunkiem nawiązania połączenia pomiędzy przyczepą campingową a 
aplikacją jest aktywacja funkcji Connect-Box na serwerze i jej edytowanie 
do odpowiedniego pojazdu. W aplikacji MyHobby-App należy wprowadzić 
kod dostępu (klucz MyHobby) w celu aktywizacji systemu.

Karta SIM zawiera 12-miesięczny abonament telefoniczny m2m (do 
przesyłu danych przez Internet). Czas trwania umowy rozpoczyna się z 
chwilą połączenia się systemu za pomocą karty SIM z serwerem. Po upływie 
10 miesięcy od chwili pierwszego nawiązania kontaktu użytkownik otrzy-
muje od aplikacji MyHobby-App komunikat wzywający do odpłatnego 
przedłużenia abonamentu telefonicznego. Jeżeli nie nastąpi przedłużenie 
umowy, karta SIM zostaje dezaktywowana. Przedłużenie istniejącego 
abonamentu jest możliwe na okres dalszych 12 miesięcy. Po upływie tego 
okresu następuje unieważnienie karty SIM, a do dalszej aktywizacji syste-
mu HobbyConnect należy zakupić u stałego przedstawiciela handlowego 
Hobby nową kartę SIM.

Aktywizację funkcji Connect-Box wykonuje właściwy part-
ner kontraktowy po wezwaniu przez klienta. Klient otrzy-
muje następnie pocztą elektroniczą klucz dostępu lub kartę 
kodową bezpośrednio od dealera.

Connect-Box kontaktuje się z serwerem automatycznie za 
pomocą karty SIM po przyłączeniu Connect-Box do sie-
ci elektrycznej. Proszę przyłączyć Connect-Box do techni-
ki pokładowej pojazdu dopiero wtedy, gdy pragną Państwo 
korzystać z systemu HobbyConnect.
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Ogólne wskazówki dot. używania Systemu HobbyConnect
Dane dostępu i ustawienia użytkownika są administrowane przez przed-
stawiciela handlowego Hobby.
-  Proszę skontaktować się z Państwa dealerem, jeżeli zamierzają Państwo 

zmienić swoje dane użytkownika..
-  Z kluczem dostępu (klucz MyHobby) należy obchodzić się ostrożnie. 

Każda osobą będąca w posiadaniu klucza dostępu może przejąć zdal-
ne sterowanie przyłączonych komponentów. O utracie klucza dostępu 
należy natychmiast zawiadomić swojego dealera.

-  Proszę nie zapomnieć o zmianie ustawień użytkownika i kont użytkownika 
także w wypadku nabycia i dalszej sprzedaży pojazdu wyposażonego 
w system HobbyConnect.

Obsługa aplikacji „MyHobby“

Proszę zainstalować aplikację MyHobby-App na swoim urządzeniu mo-
bilnym i uruchomić.

Aplikacja jest uruchamiana za pomocą punktu „Przyłącz MyHobby“ j.

Rejestracja
Przy pierwszym włączeniu aplikacji użytkownik musi się najpierw 
zarejestrować. Do zarejestrowania się należy skorzystać z menu k. Proszę 
kontynuować zgodnie z opisem w punkcie ilustracja 3.

Jeżeli aplikacja była już uruchomiona, mogą przejść Państwo do danych 
swojego konta za pomocą punktu menu „Klucz MyHobby“ p.

-  Bez przedłużenia abonamentu zdalne sterowanie kompo-
nentami jest możliwe tylko w bliskim otoczeniu w zasięgu 
Bluetooth.

-  Aby transmisja danych była możliwa, przyczepa campin-
gowa musi znajdować się w Europie.

- Czas trwania abonamentu telefonicznego wynosi 12 
miesięcy, przedłużenia są odpłatne.

-  Po upływie okresu przedłużenia umowy karta SIM staje się 
nieużyteczna.

-  Stosowane są specjalne karty SIM m2m, które dostępne 
tylko u dealerów Hobby.
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Ilustracja 1
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Opisy i instrukcje mogą różnić się od siebie w zależności od 
systemu operacyjnego mobilnego urządzenia końcowego.

Demo test
TEST SyMuLACJI MyHOBByTESTEn

Przyłączenie MyHobby
KLuCZ MyHOBBy LuB BLuETOOTH 1



System operacyjny iOS
Do rejestracji mogą przejść Państwo za pomocą punktu „Brak konta? 
Kliknij tutaj“ l.

Proszę zarejestrować się zgodnie z opisem w ilustracji 4.

Ilustracja 3

Ilustracja 4

Proszę podać swój adres e-mail, swoje imię i nazwisko oraz hasło dostępu. 
następnie nacisnąć przycisk „Załóż darmowe konto“ o.

W następnym kroku otrzymają Państwo wiadomość e-mail zawierającą 
link potwierdzający. Proszę kliknąć na ten link potwierdzający w celu 
zakończenia procedury rejestracji (funkcja w toku rozwoju).

W przyszłości będą Państwo mogli otrzymać swój adres e-mail oraz 
ustalone hasło za pomocą maski wprowadzania danych (ilustracja 2/
ilustracja 3) i potwierdzić przyciskiem „Rejestracja“/„Log in“ m, w celu 
uruchomienia aplikacji.

W ten sposób mogą przejść Państwo do menu Start.
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Ilustracja 2

System operacyjny Android
Ilustracja obok przedstawia menu rejestracji w systemie operacyjnym 
Android.

Do rejestracji mogą przejść Państwo za pomocą punktu „Brak konta? nowa 
rejestracja.“ l. Proszę zarejestrować się zgodnie z opisem w ilustracji 4.

Za pomocą funkcji „Zapomniałem hasła“ n można cofnąć hasło dostępu, 
nowe hasło zostanie przesłane na podany adres e-mail.

E-mail:

Hasło:

Brak konta? Nowa rejestracja. 3

LOg IN 4

Zapomniałem hasła 5

Log in

Aby móc korzystać z MyHobby, muszą 
się Państwo najpierw zalogować. Przy 
zarejestrowaniu się podali Państwo swój 
adres e-mail oraz hasło. W następnym 
kroku należy wpisać swój klucz MyHobby.

Adres e-mail:

Hasło:

Załóż darmowe konto

Imię:

nazwisko:

mustermann

maxim

•••••••

maxim@mustermann.de
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Aby móc korzystać z MyHobby, muszą 
się Państwo najpierw zalogować. Przy 
zarejestrowaniu się podali Państwo swój 
adres e-mail oraz hasło. W następnym 
kroku należy wpisać swój klucz MyHobby.

Adres e-mail:

Hasło:

Brak hasła? Kliknij tutaj.

Log in 4
3



Aktywizacja połączenia Bluetooth 
W celu zbudowania połączenia między Państwa urządzeniem mobilnym a 
panelem obsługi TFT w przyczepie campingowej, należy aktywować funkcję 
Bluetooth przy obu Komponentach.

W celu używania funkcji aplikacji zostaną Państwo wezwani przez program 
do aktywacji funkcji Bluetooth (ilustracja 7).

W górnej części ekranu wyświetlany jest wpisany klucz MyHobby (niewi-
doczny w tym miejscu ze względu na ochronę danych).

Za pomocą przycisku „usuń klucz MyHobby“ r  można przerwać 
połączenie i usunąć wprowadzony klucz dostępu.

1. Proszę włączyć funkcję Bluetooth swojego urządzenia mobilnego i 
skorzystać w tym celu z instrukcji obsługi producenta.

2.  Proszę włączyć funkcję Bluetooth swojego panelu obsługi TFT w 
przyczepie campingowej. Proszę postępować w tym celu zgodnie 
poniższymi wskazówkami:

Ilustracja 6

Ilustracja 7
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Klucz MyHobby
Proszę wybrać punkt menu „Klucz MyHobby“ p i wprowadzić klucz 
dostępu.

-  Klucz dostępu otrzymają Państwo od swojego dealera.
-  Proszę zwrócić szczególną uwagę na duże i małe litery.
-  System wyświetla wiadomość o zbudowaniu połączenia z 

przyczepą campingową.

Po zbudowaniu pierwszego połączenia przyczepy campingo-
wej z aplikacją za pomocą klucza dostępu następuje aktywi-
zacja funkcji Bluetooth. Przed pierwszym połączeniem zbu-
dowanie połączenia za pomocą Bluetooth nie jest możliwe.

Ilustracja 5

Proszę wybrać w menu Start podmenu HobbyConnect      za pomocą 
przycisku lub softkey lub klawisza sterowania.

Aktualny status połączenia jest wyświetlany w menu Start         :

biały: instalacja HobbyConnect jest zainstalowna
pomarańczowy: budowa lub przerwanie połączenia Bluetooth.
zielony: połączenie Bluetooth aktywne
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Ilustracja 8
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Moja strona

Log in

Załóż darmowe konto

Klucz MyHobby

Bluetooth

Połączenia z MyHobby

Moje ustawienia Wiadomości

Warunki użytkowania

O nas

7
8

Usuń klucz MyHobby

Zasilanie elektry-
czne

Zbiornik wody
nIvEAuAAnDuIDIng 
DRInKWATERTAnK

23,0°C
W POJEźDZIE

Fockbek
12,5°C nA ZEWnąTRZ

3 użytkowników
POJAZD OFFLInE

5 
OśWIE

Proszę włączyć Bluetooth w 
celu umożliwienia aplikacji 

„MyHobby“ połączenia się z 
przyczepą campingową

ustawienia OK



System odlicza czas 2 minut – w tym czasie przyczepa cam-
pingowa jest sygnalizowana urządzeniu mobilnemu za pomocą 
Bluetooth.

Aktywacja lub dezaktywacja połączenia Bluetooth za pomocą funkcji włącz/
wyłącz        w podmenu.12

Ten komunikat jest wyświetlany na panelu TFT, jeżeli połączenie Bluetooth 
nie doszło do skutku.

Proszę ponownie sprawdzić na swoim urządzeniu mobilnym ustawienia 
Bluetooth.

Ilustracja 12

Ilustracja 9
12
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Ilustracja 11

Ilustracja 10

Ten proces może trwać do 30 sekund.

na ilustracji obok (Ilustracja 11) przedstawione jest zrealizowane 
połączenie Bluetooth.

Po skutecznej aktywacji funkcji Bluetooth mogą Państwo połączyć kompo-
nenty pojazdu za pomocą przycisku „Bluetooth“ q w menu Start aplikacji 
i uruchomić następnie funkcję „Szukaj“        .
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1. Aktywacja Bluetooth na panelu 
obsługi

Panel obsługi w pojeździe zawiera 
menu do obsługi Bluetooth. Proszę 
teraz włączyć Bluetooth.

2. Szukanie komponentów Bluetooth

nacisnąć klawisz „Szukaj“ na dole w 
celu aktywacji połączenia Bluetooth.

Szukaj 13

Połączenie Bluetooth już istnieje.

Usuń połączenie



Obsługa funkcji aplikacji
na panelu obsługi wyświetlone są wszystkie funkcje, które mogą być w 
aplikacji wyczytywane i/lub obsługiwane.

Elementy obsługi wyświetlane w menu aplikacji różnią się od 
siebie w zależności od wyposażenia przyczepy campingowej.
Przez jednorazowe kliknięcie na wybraną funkcję można 
przejść do podmenu w celu uzyskania szczegółowych infor-
macji dot. danej funkcji.

Jeżeli połączenie z przyczepą campingową nie doszło do 
skutku, jest to odpowiednio sygnalizowane. W tym wypadku 
menu jest wyświetlane matowo wraz z komunikatem „Brak 
sterowania/Pojazd offline“.

Brak połączenia może mieć następujące przyczyny:
-  Klucz dostępu został wprowadzony nieprawidłowo, proszę 

wprowadzić ponownie.
-  Sygnał urządzenia Connect-Box jest za słaby. W zależności 

o warunków odbioru z sieci, przyczyną brakującego 
sygnału może być miejsce lokalizacji.

Podmenu: W pojeździe 
Proszę aktywować funkcję zawiadamiania        , jeżeli chcą być Państwo stale 
informowani o statusie jednego z przyłączonych urządzeń lub temperaturze.
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Ilustracja 13

Ilustracja 14

Ilustracja 15

7

Jeżeli mają Państwo pytaniu lub w razie wystąpienia trudności 
mogą skontaktować się Państwo ze swoim dealerem.

Status baterii 
ZASILAnIE BATERIą

Zbiornik wody
POZIOMOWSKAZ

23,0°C
W POJEźDZIE

Fockbek
12,5°C ZEWnąTRZ

Brak sterowania
POJAZD OFFLInE

-
OśWIETLEnIE 

WłąCZOnE

Status baterii
DOłADOWyWAnIE 

BATERII
Zbiornik wody
POZIOMOWSKAZ

W POJEźDZIE
19,5°C ZEWnąTRZ

1 użytkownik
POJAZD OnLInE

9
OśWIETLEnIE 

WłąCZOnE
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Ogrzewanie
System jest wyłączony

Instalacja 
klimatyzacyjna
System jest wyłączony

Ogrzewanie 
podłogi 

Temperatura 
wewnętrzna
Wyślij wiadomość

TemperaTura wewnęTrzna

15

15



Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
D-24787 Fockbek/Rendsburg  www.hobby-caravan.de


