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HobbyConnect*

Med HobbyConnect kan du styra de flesta BUS-kompatibla komponenter-
na i husvagnen via mobila enheter (Smartphone/Tablet/ PC/bärbar dator). 
Förutsättningen för detta är idag „MyHobby“-appen.

MyHobby-appen är generellt gratis och finns även i en demo-version utan  
HobbyConnect-systemet.

-  MyHobby-appen finns bara tillgänglig för operativsyste-
men iOS eller Android.

-  MyHobby-appen vidareutvecklas och uppdateras konti-
nuerligt. På så sätt tillkommer hela tiden nya App-funkti-
oner.

-  En HTML-version (åtkomst till fordonet via Internet) är un-
der utveckling.

Komponenterna i den egna husvagnen är inte anslutna till ap-
pen i demo-versionen.

För att upprätta förbindelsen mellan de BUS-kompatibla komponenterna 
i husvagnen och appen krävs HobbyConnect-systemet i form av en in-
stallerad Connect-Box med integrerat SIM-kort i husvagnen.

Förutsättningen för att anslutningen mellan husvagnen och appen skall 
byggas upp är att Connect Boxen är frikopplad på servern och att den 
tilldelats fordonet. I MyHobby-appen skall åtkomstnyckeln (MyHobby-
nyckeln) matas in för att en anslutning skall kunna ske.

Till SIM-kortet hör ett 24-månaders telefonavtal m2m (för dataöverföring 
via Internet). Avtalstiden börjar så snart systemet ansluter sig till servern 
via SIM-kortet. 22 månader efter att anslutningen etablerats första gången 
begär MyHobby-appen att telefonavtalet förlängs (kostnadspliktigt). Om 
avtalet inte förlängs avaktiveras SIM-kortet efter 24 månader. En förlängning 
av det befintliga av det befintliga avtalet kan göras under de följande 24 
månaderna. Efter att denna tidsperiod gått ut blir SIM-kortet ogiltigt. För 
att återigen aktivera HobbyConnect-systemet måste användaren köpa 
ett nytt SIM-kort hos Hobby-återförsäljaren.

Frikopplingen av Connect-Box utförs av den ansvarige åter-
försäljaren på uppmaning av kunden. Därefter får kunden 
åtkomstnyckeln sig tillsänd via e-post eller så överlämnas 
nyckelkortet.

Via SIM-kortet ansluter sig Connect-Box automatiskt till ser-
vern så snart boxen ansluts elektriskt. Anslut boxen till det 
fordonstekniska systemet först när HobbyConnect-systemet 
skall användas.
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Allmänna anvisningar för användning av HobbyConnect-systemet
Åtkomstdata och användarinställningar administreras via Hobby-återför-
säljaren.
-  Kontakta din återförsäljare om dina användardata ändras.
-  Hantera din åtkomstnyckel (MyHobby-nyckel) så att den inte kommer 

i orätta händer. Var och en som är i besittning av åtkomstnyckeln kan 
överta fjärrstyrningen av de anslutna komponenterna. Anmäl omedelbart 
till din återförsäljare om du förlorar åtkomstnyckeln.

-  Beakta ändringarna i användarinställningarna även när du köper eller 
säljer ett fordon, som är utrustat med HobbyConnect-systemet.

Hantering av „MyHobby“-appen

Installera MyHobby-appen på din terminalenhet och öppna därefter appen.

Appen startas med „Ansluta MyHobby“ j.

Registrering
När du startar appen för första gången måste du först registrera dig. Regis-
treringen gör du i menyn k. Fortsätt på det sätt som beskrivs på Bild 3.

Om du redan har startat appen kommer du avfrågningen av dina kontodata 
genom att välja „MyHobby-nyckel“ p.

-  Utan förlängning av fjärrstyrning av komponenterna kan de 
bara styras via Bluetooth i närområdet.

-  Husvagnen måste befinna sig i Europa för att en dataöver-
föring skall vara möjlig.

-  Telefonavtalets löptid uppgår till 24 månader. Förlängnin-
gar är kostnadspliktiga.

- Efter att förlängningsfristen har gått ut blir SIM-kortet oan-
vändbart.

-  Det används speciella m2m SIM-kort, som endast kan er-
hållas från Hobby-återförsäljarna.
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Bild 1

3

Beroende på den mobila terminalenhetens operativsystem 
kan beskrivningarna och framställningarna skilja sig åt.

Demo testa
MyHOBBy-SIMULERINg TESTA

Ansluta MyHobby
MyHOBBy-NyCKEL ELLER BLUETOOTH 1



Operativsystemet iOS
Du kommer till registreringen via „Ännu inget konto? Klicka här“ l.

gör registreringen på det sätt som beskrivs på Bild 4.

Bild 3

Bild 4

Skriv in din e-postadress, ditt för- och efternamn och bestäm ditt lösenord. 
Välj därefter knappen „Skapa gratis konto“ o.

I nästa steg får du ett e-postmeddelande, som innehåller en bekräftelselänk. 
Klicka på länken för att avsluta registreringen (funktionen är fortfarande 
under utveckling).

I framtiden matar du alltid in denna e-postadress och det innan bestämda 
lösenordet på inmatningsskärmen (Bild 2/Bild 3) och klickar på knappen 
„Logga in“ m för att starta appen.

Du kommer nu till startmenyn.
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Bild 2

Operativsystemet Android
Vidstående visas gränssnittet för registrering vid operativsystemet Android.

Du kommer till registreringen via „Ännu inget konto? Nyregistrering.“ l. 
gör registreringen på det sätt som beskrivs på Bild 4.

Via funktionen „glömt lösenordet“ n återställs lösenordet och ett nytt 
lösenord skickas till den angivna e-postadressen.

E-post:

Lösenord:

Ännu inget konto? Nytt registrera. 3

LOggA iN 4

glömt lösenordet 5

Logga in

För att kunna använda MyHobby måste du 
logga in först.
E-postadressen och lösenordet är de 
data, som du angett vid registreringen. 
MyHobby-nyckeln anges i nästa steg.

E-postadress:

Lösenord:

inrätta gratis konto

Förnamn:

Efternamn:

Förlagesson

Maxim

•••••••

maxim@förlagesson.se
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För att kunna använda MyHobby måste du 
logga in först.
E-postadressen och lösenordet är de 
data, som du angett vid registreringen. 
MyHobby-nyckeln anges i nästa steg.

E-postadress:

Lösenord:

Ännu inget konto? Klicka här.

Logga in 4
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Upprätta Bluetooth-anslutning
För att upprätta anslutningen mellan din mobila terminalenhet och TFT-
manöverpanelen i husvagnen måste du aktivera Bluetooth-funktionen på 
båda komponenter.

För att kunna använda app-funktionen uppmanas du därför innan använd-
ningen att aktivera Bluetooth (Bild 7).

 

På den övre bildskärmsranden visas den inmatade MyHobby-nyckeln 
(borttagen på detta ställe av personuppgiftsskäl).

Med knappen „Ta bort MyHobby-nyckeln“ r bryts anslutningen igen och 
den inmatade åtkomstnyckeln raderas.

1. Aktivera Bluetooth-funktionen på din mobila terminalenhet. Ta vid 
 behov hjälp av tillverkarens bruksanvisning till hjälp.

2.  Aktivera Bluetooth-funktionen på husvagnens TFT-manöverpanel. gör  
 på följande sätt:

Bild 6

Bild 7

9
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MyHobby-nyckel
Klicka på „MyHobby-nyckel“ p och skriv in åtkomstnyckeln.

-  Åtkomstnyckeln får du från din auktoriserade återförsäl-
jare.

-  Var speciellt uppmärksam på att skriva stora och små bok-
stäver korrekt.

-  Det följer ett meddelande när anslutningen till husvagnen 
etablerats.

Efter att förbindelsen mellan husvagnen och appen upprät-
tats när åtkomstnyckeln matats in är Bluetooth-funktionen 
frikopplad. Dessförinnan är ingen anslutning via Bluetooth 
möjlig.

Bild 5

10Välj undermenyn HobbyConnect         med Softkey eller styrningsknappen.

Den aktuella anslutningsstatusen visas på startdisplayen på en symbol        :

vit: HobbyConnect finns
orange: Bluetooth-anslutningen upprättas eller kopplas ner.
grön: Bluetooth-anslutning aktiv
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Bild 8
10 11

Min sida

Logga in

inrätta gratis konto

MyHobby-nyckel

Bluetooth

Anslutningar till MyHobby

Mina inställningar Meddelanden

Användningsvillkor

Om oss

7
8

Ta bort MyHobby-nyckel

Strömförsörjning
ACCUVOEDINg

Vattentank
NIVEAUAANDUIDINg 
DRINKwATERTANK

I FORDONET 12,5°C UTOMHUS

3 användare
FORDON OFFLINE

5 
LjUS

Aktivera Bluetooth så att 
MyHobby kan upprätta 

anslutningen till husvagnen

Inställningar OK



Systemet räknar ner tiden från 2 minuter. Under denna tid-
speriod visas husvagnen via Bluetooth för den mobila termi-
nalenheten.

Aktivera och avaktivera Bluetooth-anslutningen via På/Av-funktionen       i 
undermenyn.
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Detta meddelande visas på TFT-panelen när Bluetooth-anslutningen inte 
kunde upprättas.

Kontrollera Bluetooth-inställningarna på din mobila terminalenhet.

Bild 12

Bild 9
12
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Bild 11

Bild 10

Proceduren kan ta upp till 30 sekunder.

Vidstående (Bild 11) visas hur det ser ut när Bluetooth-anslutningen up-
prättats framgångsrikt.

Om Bluetooth-funktionen aktiverades framgångsrikt upprättar du nu kom-
ponenternas anslutning via knappen „Bluetooth“ q i appens startmeny. 
Därefter startar du funktionen „Söka“        .
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1. Aktivera Bluetooth i manöver-
panelen

I manöverpanelen i fordonet finns 
ett menyval för Bluetooth. Aktivera 
Bluetooth nu.

2. Sök efter Bluetooth-enheter

Tryck på knappen Söka för att upprät-
ta Bluetooth-anslutningen.

Söka 13

Det finns redan en Bluetooth-
anslutning.

Ta bort anslutning



Hantering av app-funktionen
Användargränssnittet visar de funktioner, som kan avläsas och eller styras 
via appen.

Beroende på husvagnens utrustning varierar de visade manö-
verelementen på appens användargränssnitt.
genom att klicka en gång på den önskade funktionen kom-
mer du till undermenyn för att få detaljerade informationer om 
respektive funktion.

Om ingen anslutning byggdes upp till husvagnen visas det-
ta med kännetecken. Översikts-gränssnittet visas bara matt 
och „Ingen styrning/fordon offline“ visas.

Det kan ha följande orsaker:
-  Åtkomstnyckeln matades in fel. Mata in den igen.
-  Connect-Boxens signal är för svag. Orsaken kan vara att 

det är dålig nätmottagning där du befinner dig.

Undermeny:  I fordonet 
Aktivera meddelandefunktionen         om du vill bli ständigt informerad om 
statusen hos en ansluten enhet eller temperaturen.
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Bild 13

Bild 14

Bild 15

7

Kontakta din avtalspartner vid frågor eller problem.

Batteristatus
BATTERIDRIFT

Vattentank
TANKINDIKERINg

23,0°C
I FORDONET

Fockbek
12,5°C UTOMHUS

Ingen styrning
FORDON OFFLINE

-
LAMPOR PÅ

Batteristatus
BATTERIET LADDAS

Vattentank
TANKINDIKERINg

I FORDONET
19,5°C UTOMHUS

1 användare
FORDON ONLINE

9
LAMPOR PÅ
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Värme
Systemet är avstängt

Klimatanläggning
Systemet är avstängt

golvvärme

Inomhustemperatur
Skicka 
meddelande

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


