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1. Inledning

Bäste husbilsägare,
Vi gratulerar dig till köpet av din nya plåthusbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss är vår
sporre och vår skyldighet att år för år förbättra våra plåthusbilar med nya idéer, tekniska innovationer och praktiska detaljer.
Läs igenom denna bruksanvisning noga, även om du tidigare en längre tid varit ägare till en
husbil eller en plåthusbil. En korrekt hantering av alla tekniska detaljer ökar körglädjen och
bibehåller plåthusbilens värde.
Utnyttja också erfarenheterna och sakkunskapen hos din återförsäljare, som du bör ha ett
ingående samtal med innan du ger dig ut på din första resa med din nya plåthusbil från HOBBY.
Vi önskar dig och dina reskamrater många angenäma resor med din nya plåthusbil från HOBBY.
Ditt
HOBBY – Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
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1. Inledning

Kapitel 1: Inledning
1.1 Allmänt
Våra plåthusbilar vidareutvecklas ständigt. Vi ber om förståelse
för att vi förbehåller oss rätten till ändringar av utrustning, form
och teknik.
Utgående från beskrivningar i instruktionsboken kan därför inte
några anspråk göras gällande mot HOBBY. Utrustningsnivån vid
tidpunkten för instruktionsbokens tryckning och kan på motsvarande sätt överföras till alla planlösningsvarianter.
Vi ber dig beakta att alla individuella varianter inte kan beskrivas. Din återförsäljare besvarar gärna speciella frågor beträffande utrustning och teknik.
Din HOBBY–plåthusbil är konstruerad enligt modern teknik och
godkända säkerhetstekniska regler. Trots alla skyddsåtgärder
kan det hända att personer eller plåthusbilen skadas om inte
säkerhetsanvisningarna i denna instruktionsbok eller varningsanvisningarna på dekalerna i plåthusbilen beaktas.

Vi vill uttryckligen informera om att vi inte tar något ansvar
för skador eller driftsstörningar som beror på att denna
bruksanvisning inte beaktats.
• Plåthusbilen får användas endast i tekniskt felfritt skick.
• Driftstörningar som kan inverka menligt på personernas
eller plåthusbilens säkerhet skall omedelbart åtgärdas av
fackman.
• Broms- och gasanläggningen får endast kontrolleras och
repareras av en auktoriserad och yrkesutbildad person.
• De föreskrivna kontroll- och inspektionsintervallerna
skall följas.

Innan första resan
Använd inte instruktionsboken endast som uppslagsverk utan
gör dig förtrogen med dess innehåll innan du startar.
Fyll i garantikorten för inbyggda enheter och tillbehörsdelar som
finns i de separata instruktionsböckerna och sänd garantikorten
till respektive tillverkare. Härmed säkerställer du garantianspråket
för alla enheter.

1. Inledning

HOBBY lämnar dessutom 5 års garanti på plåthusbilen täthet
enligt garantivillkoren. Vid husvagnens leverans får du en
garantibok „5 års garanti på täthet“ från återförsäljar.
Den årliga täthetsprovningen debiteras. Obs! Om täthetsprovningen inte utförs gäller inte den 5-åriga täthetsgarantin.

1.2 Symboler och upplysningar i instruktionsboken
Denna handbok förklarar plåthusbilen på följande sätt:
Text och bilder
Den text som hänför sig till bilder finns direkt vid bilderna.
Detaljer i bilderna (här: ingångsdörr) är märkta med nummer
j.

1

Märkning av detaljer med hjälp av positionsnummer
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1. Inledning

Uppräkningar
Uppräkningar görs punktvis och är markerade med ett
bindestreck före.
Hanteringsanvisningar
Hanteringsanvisningar presenteras också i punktform och
börjar med en uppräkningspunkt.
Anvisningar
Anvisningar som gör dig uppmärksam på viktiga detaljer som
garanterar att plåthusbilen och tillbehörsdelarna fungerar
felfritt. Beakta att beskrivna detaljer kan avvika på grund av
olika utrustning.

Varningsanvisningar
Varningsanvisningarna gör dig uppmärksam på farosituationer som, om de ignoreras, kan leda till materialoch även
personskada.

Miljötips
Miljötipsen hänvisar till möjligheter att reducera 		
miljöbelastningen.

Specialutrustningar
Du har valt en plåthusbil med individuell utrustning.
Denna bruksanvisning beskriver alla modeller och utrustningar,
som erbjuds inom samma program. Därför kan det finnas med
utrustningsvarianter, som du i förek. fall inte valt.
Skillnader och därmed alla tilläggsutrustningar är markerade med
en stjärna " ".

*

Specialutrustningar är delvis modellberoende och därmed inte
tekniskt realiserbara i varje modell. Vid frågor vänder du dig till
din auktoriserade Hobby-återförsäljare.
Om utrustningar och modeller inte är beskrivna i denna
bruksanvisning ber vi dig beakta de bifogade tilläggsbruksanvisningarna.

Publiceringens aktualitet
Plåthusbilarnas höga säkerhets- och kvalitetsnivå säkerställs med
ständig vidareutveckling. I sällsynta fall kan det leda till avvikelser
mellan beskrivningen och fordonet.

1.
2. Inledning
Säkerhet

Kapitel 2: Säkerhet
2.1 Ändamålsenlig användning
Plåthusbilen är konstruerad för att erbjuda ett mobilt boende vid
privat och ej yrkesmässig användning. Det rör sig om ett beboeligt
fritidsfordon med en boende-enhet, som kan användas tillfälligt
eller årstidsvis och som uppfyller kraven för konstruktionen och
användningen hos ett vägfordon.Den är inte avsedd för permanent
boende. Därutöver får inte fler än det avsedda antalet personer
övernatta i fordonet. På allmänna vägar och gator får fordonet
bara användas i enlighet med bestämmelserna i vägtrafikförordningen och andra relevanta lagar och bestämmelser.
Plåthusbilen är konstruerad för att erbjuda ett mobilt boende
vid privat och ej yrkesmässig användning. Plåthusbilen får inte
användas för att transportera personer/djur och/eller gods. Vid
körning på allmän väg är plåthusbilden endast avsedd för att ta
med personlig utrustning.
Det är förbjudet att transportera osäkrade laster och/eller kollin.
Varje person i plåthusbilen skall under färden sitta på en stol, som
är utrustad med säkerhetsbälte och säkerhetsbältet skall vara
påsatt. Antalet personer i plåthusbilen får inte överstiga antalet
sittplatser utrustade med ett säkerhetsbälte.

Det är viktigt att se till att plåthusbilens tillåtna totalvikt och det/
de tillåtna axeltrycket/-en inte överskrids för någon axel.
All annan användning av plåthusbilen än den som beskrivs här är
förbjuden och betraktas som ej ändamålsenlig.

2.2 Allmänt
• Plåthusbilen får endast framföras på allmän väg med ett
giltigt körkort med korrekt körkortsklass.
• För inbyggnadsutrustningen (kylskåp, värme, kokare osv.)
och för basfordonet skall driftsanvisningarna och bruksanvisningarna från respektive tillverkare beaktas.
• När tillbehör eller specialutrustning installeras, kan plåthusbilens mått, vikt och köregenskaper förändras. Vid montering av tillbehör i efterhand kan det hända att detta måste
föras in i registreringsbeviset.
• Använd endast däck och fälgar som är godkända för din
plåthusbil. Uppgifter om däck- och fälgstorlektar framgår av
fordondsdokumenten eller Kapitel 14.4. Däck och fälgar.

På och i plåthusbilen har varnings- och hänvisningsdekaler
satts upp. Dessa finns till för din säkerhet och får inte avlägsnas.
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2. Säkerhet

RETTUNGSKARTE
Vantana K65 ET

Modellexempel räddningskort

Räddningskort
Räddningskortet för plåthusbilen finns under solskyddet. Vid en
olycka hittar räddningstjänsten alla erforderliga informationer
specifikt för denna fordonsmodell på kortet.

Hantera räddningskortet omsorgsfullt. Gör det inte oläsligt
och förvara det alltid på den avsedda platsen bakom solskyddet.

2.3 Brandskydd
Skyddsåtgärder mot brand
• Lämna inte barn och andra personer som kräver omsorg
ensamma i bilen.
• Håll brännbara material på betryggande avstånd från värmeelement och kokkärl.
• Endast en auktoriserad fackman får göra ändringar på elsystemet, gasolsystemet och inbyggd utrustning.
• Vid ingångsdörren skall en ABC-pulversläckare placeras.
• Läs anvisningarna på brandsläckaren.
• I närheten av spisen bör ett brandtäcke finnas.
• Håll reträttvägarna fria.
• Gör dig förtrogen med säkerhetsåtgärderna på området.
Förfar så här vid brand
• Evakuera omedelbart passagerarna.
• Stäng huvudspärrventilen på gasolflaskan och förbrukarnas
gasolspärrventiler.
• Lämna inte barn och andra personer som kräver omsorg ensamma i bilen.
• Slå ifrån elförsörjningen.
• Alarmera och kalla på brandkåren.
• Bekämpa själv branden endast om det kan ske utan risk.

2. Säkerhet

En förstagångsanvändning av torrpulversläckare rekommenderas bara om det är sannolikt, att läckan kan stoppas
genom att stänga flaskventilen, eller att flaskan kan avlägsnas snabbt.

Rökdetektor*

elektriska system och att den är igång även när elförsörjningen
är avstängd.
• För att aktivera rökdetektorn drar du av skyddsfolien från
blockbatteriet och sätter in batteriet.
• Testa rökdetektorn med testknappen.

Beakta också den bifogade bruksanvisningen från tillverkaren.
Närmare information om hanteringen av batteriet och hur
batteriet byts framgår av kapitlet 12 Skötsel och underhåll.
Rökdetektor förhindrar inga bränder och den släcker heller
inga bränder. Om den används på rätt sätt ger den dig bara
de avgörande sekunderna för att du skall kunna rädda dig och
dina medpassagerare och larma brandkåren.
Rökdetektor

Skåpbilen är utrustad med en batteridriven rökdetektor i taket. Vid
rökutveckling i fordonet hörs en kraftig alarmsignal, som varnar
personerna i plåthusbil för en eventuell brand.
Egenströmförsörjningen med det inbyggda 9V blockbatteriet
säkerställer att rökdetektorn fungerar oberoende av fordonets
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2.4 Utrustning
2.4.1 Nödfallsutrustning
Som förberedelse för ett nödfall skall du medföra följande tre
räddningsartiklar och göra dig förtrogen med deras användning.

Förbandslåda
Förbandslådan bör alltid vara tillgänglig och förvaras på en bestämd plats i plåthusbilen. När artiklar ur förbandslådan använts
skall de omedelbart ersättas. Kontrollera regelbundet bäst-föredatum.

Reflexväst *

I vissa länder och delstater är det krav på att bära en varningsväst enligt EN 471 med vitrödreflekterande ränder när fordonet
lämnas på vägar utanför tätorter och uppmålade haverilinjer på
vägen.
- till följd av olycka eller haveri blir stående på ett oöversiktligt vägparti, vid dåligt sikt på grund av vädret, skymning eller
mörker eller
- till följd av olycka eller haveri blivit stående på vägkanten till
motorväg och en varningstriangel skall ställas upp.

100 m
Beifahrerseite
K65 VANTANA 2015

Minimiavstånd mellan varningstriangel och plåthusbil

Varningstriangel
Även varningstriangeln bör alltid vara tillgänglig och förvaras
på en bestämd plats i plåthusbilen, lämpligast tillsammans med
förbandslådan.
Fahrerseite
K65 VANTANA 2015

I nödfall
• Ställ upp varningstriangeln minst 100 m bakåt från
olycksplatsen!
Beakta de nationella bestämmelser gällande medförandet
och användandet av nödfallsutrustning för det land där du
befinner dig med plåthusbilen.

2. Säkerhet

2.5 Innan färden
2.5.1 Vad som skall beaktas innan den första
färden
Registrering
Alla fordon som kör på allmän väg skall vara registrerade. Det
gäller även din nya plåthusbil. Registreringen görs hos Bilprovningen eller Vägverket.
Verktygslåda

2.4.2 Verktyg ombord
I varje fordon finns en individuell grundutrustning med verktyg
och tillbehör. Verktygslådan bifogas fordonet löst. Vid utleveransen finns den i bakdelen under sängen.

Registreringen ombesörjs i det flesta fall av svensksålda bilar
genom Hobbys registrerade importör för plåthusbilar, Forsbergs
Fritidscenter.
Besiktning
Intervallen för besiktningstiderna varierar beroende på fordonets
vikt. Vid mindre än eller lika med 3500 kg totalvikt skall plåthusbilen besiktigas första gången vid tre års ålder, andra gången vid
fem års ålder och därefter varje år.
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Besiktningen genomförs av Svensk Bilprovning
Vid besiktningstillfället skall du förelägga:
Registreringsbevis
Giltigt bevis för provtryckning av gasolsystemet. Första
provningsintyget får du från återförsäljaren.

Ta kontakt med din återförsäljare om du har några frågor!

• Vid den första färden skall hjulmuttrarna dras åt efter 50
km.
• Innan tankning med bränsle skall de gasdrivna inbyggnadsenheterna stängas av.

• Ställ in ytterbackspegeln på fordonet.
• Mörkläggningar av fram- och sidorutor komplett öppning och
säkring, tag o förek. fall av termoförhänget* och stuva det.
• Fordonstaket skall vara fritt från snö och is innan färd.
• Kontrollera före start regelbundet trycket i däcken. Felaktigt
tryck i däcken kan leda till högre slitage, skada eller punktering.
• Kontrollera sådana vätskor, såsom olja, kylvatten, bromsvätska och vindrutespolarvätska.
Kör iväg först när din plåthusbil uppfyller alla villkor för
att betraktas som trafikduglig.

2.5.2 Innan varje färd
Trafiksäkerhet
• Kontrollera före start att signal- och belysningssystemet (slå
till batterihuvudströmbrytare), styrningen och bromsarna
fungerar korrekt.
• Låt efter en längre tids stillestånd (ca 10 månader) en auktoriserad fackverkstad kontrollera bromssystemet och gasolsystemet.

Beifahrerseite
K65 VANTANA 2015

Förbered fordonet innan färden!

2. Säkerhet

Som fordonsägare/förare ansvarar du för fordonets tillstånd.
Därför bör du beakta följande punkter:

Batteri
• Ladda batterierna fulla innan varje resa. Se avsnittet
"Påbyggnadsbatteri" i kapitel 7.
• Aktivera batterihuvudströmbrytaren.

Förarhytt
Glöm inte följande:
• Ställ in sittpositionen.

• Stäng alla snabbstängningsventiler till de enskilda gasförbrukarna, med undantag för avstängningsventilen för värmen, om
fordonet är utrustat med ett gastrycksreglage för körning (t.ex.
Control CS).
• Lås ordentligt dörrar (även kylskåpsdörr (absorber-kylskåp*), kylskåpsfack), utdragslådor och luckor (Stänga
köksskjutlådornas centralförslutning).
• Säkra bordet och sänk ned det om möjligt.
• Släck innerbelysningen.
• Säkra i förekommande fall TV-hållaren*, demontera TV:n*
om möjligt och förvara den på ett säkert ställe.
• Öppna mörkläggningssystemet* för förarhytten helt och
hållet och arretera det.

Invändigt
Förberedelser i plåthusbilen
• Lägg undan lösa föremål och stuva in dem i fack.
• Tunga och/eller voluminösa föremål (t.ex. TV, dryckesbackar) placeras på ett sådant sätt så att de inte kan sätta sig i
rörelse under färden se även kapitel 3.3 "Lastning").
• Koppla i förek. fall om kylskåpet till 12 V-drift (vid absorberkylskåp*).
• Säkra alla vätskor, även i kylskåpet, mot att rinna ut.
• Spänn fast gasolflaskorna.

Överbelasta inte fordonet! Beakta ovillkorligen tillåtet axeltryck, tekniskt tillåten totalvikt samt tillåten höjd, bredd och
längd för plåthusbilen.
Gasflaskor får bara transporteras fastsurrade i den avsedda
gasflasklådan.
Se till att det finns tillräckligt med ventilation. Inbyggda
tvångsventilatooner (takhuvar med tvångsventilation eller
svampformade takventiler) får aldrig täckas över. Håll
tvångsventilationer fria från snö och löv - risk för kvävning.
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Sätt i bodelen och förarhytten upp en lapp med alla viktiga
mått och vikter.

Utvändigt
Gå runt plåthusbilen och förbered den för färden:
Förberedelse av fordonet
• Stäng alla fönster i boendeutrymmet liksom även takhuvar
och takfönster.
• Kör in instigningssteget*.
• Kör i förek. fall in parabolantennen*.
• Släck i förekommande fall ingångslampan*.
• Stäng och säkra skjutdörren, bakluckor och serviceluckor på
påbyggnaden.
• Stäng spillvattentankens avtappningskran.
• Dra bort ansluten 230 V-nätsladd från stickuttaget på
utsidan.
• Säkra i förek. fall cyklar på cykelhållaren* , surra dem så
att de inte glider och säkerställ att befintliga belysningsanordningar inte täcks över. Olastade cykelhållare fälls in och
säkras.
• Hämta i förekommande fall in markisen* och förvara veven
på ett säkert ställe i plåthusbilen.

Beifahrerseite
K65 VANTANA 2015

Beakta några speciella förhållanden vid körning av en plåthusbil!

2.6 Under färden
Plåthusbilen är inte en personbil!
Den förhåller sig i många situationer på annat sätt än en “normal” bil. Ta därför hänsyn till följande speciella egenheter:
Fahrerseite

K65 VANTANA 2015

Passagerarnas säkerhet
Under körning gäller:
• Passagerarna får endast sitta på de platser som är
försedda med säkerhetsbälten.
• Under färden är det förbjudet för personer att vistas i
sängarna.

2. Säkerhet

• Montera endast barnstolar på sittplatser med fabriksmonterade trepunktsbälten.
• Vrid och arretera vridstolarna i färdriktningen. Under färden
får stolarna inte vridas.
• Arretera den förskjutningsbara stolen*i utgångspositionen.
• Lås inte upp dörren!
• Andra än bältade passagerare får inte finnas in bilen.

Körning
Gör en provkörning eller genomgå en säkerhetsträning innan du
ger dig ut på den första längre resan för att göra dig förtrogen
med körningen av plåthusbilen. Öva även backning. Basfordonet
är ett nyttofordon; anpassa körsättet med hänsyn till detta.
För körning gäller:
• Underskatta inte plåthusbilens längd och bredd. Större fordon
kan pga den relativt långa bakvagnen svänga ut och under
ogynnsamma förhållanden sätta sig.
• Underskatta inte plåthusbilens längd.
• Kör försiktigt in på gårdar eller genom portar.
• Om fordonet börjar pendla, bromsa försiktigt men ändå kraftfullt för att stabilisera fordonet.
• Accelerera aldrig om fordonet pendlar.
• Vid sidvind, isgata eller väta kan plåthusbilen börja pendla.

• Anpassa körhastigheten till väg- och trafikförhållandena.
• Kör aldrig snabbare i nedförsbacken än i uppförsbacken.
• En lång, svag nedförsbacke kan innebära fara. Anpassa hastigheten så att du i nödfall kan accelerera utan risk för dina
medtrafikanter.
• Vid omkörning och om du körs om av lastbilar eller bussar
kan plåthusbilen utsättas för luftsug. En lätt motstyrning
upphäver effekten.
• Kör förutseende och lägg in regelbundna pauser vid längre
färder.

Kurvtagning
På grund av sin höga tyngdpunkt är kurvtagning med plåthusbil
känsligare än med en vanlig personbil.
För kurvtagning gäller:
• Kör inte för snabbt in i kurvan!
• Kör alltid en litet större kurvradie i kurvor än om det hade
varit en personbil. Observera att plåthusbilen, beroende på
modell kan svänga ut med bakdelen.
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Ekonomisk körning

Backning/manövrering

Plåthusbilens motor är inte konstruerad för permanent körning
med fullt gaspådrag.

Din plåthusbil är betydligt större än en personbil.

För körning gäller:
• Undvik att hålla “gasen i botten”!
• De sista 20 km/h upp till max. hastigheten förbrukar upp till
50 % mer bränsle!

Bromsar
En plåthusbil har ett annat inbromsningsbeteende än en personbil.
Av det skälet är det, framför allt för orutinerade förare, lämpligt att
göra några försiktiga bromsprov på ett lämpligt område. Bromssträckan är längre än för en personbil. Den påverkas dessutom
av lasttillståndet.
För bromsarna gäller:
• Beakta att bromssträckan blir längre än normalt,
speciellt vid vått väglag.
• Välj inte ett högre växelläge vid körning i utförsbacke än vid
uppförsbacke.
Om det hållning din uppkomma störningar eller fel i plåthusbilens vägbeteende kontaktar för haveriservicen och låter en
auktoriserade verkstad utföra underhålls- och reparationsarbetena.

För rangering gäller:
• Även om backspeglarna är korrekt inställda uppstår en rätt
stor död vinkel.
• Vid parkering på oöversiktligt ställe låt någon hjälpa dig.

Tankning
I plåthusbilen finns förbrukare med öppen låga.
För tankning gäller:
• Alla gasolförbrukare (värme, kokare, absorber-kylskåp* (vid
gasdrift) etc.) skall stängas av!
• Stäng av mobiltelefonen!
• Tanka endast dieselbränsle resp. AdBlue i de härför avsedda tanköppningarna i enlighet med tillverkarens bruksanvisning.
• Fyll inte av misstag färskvattentanken med bränsle.

2. Säkerhet

2.7 Efter färden

Omkoppling av förbrukare

Val av uppställningsplats

För omkoppling av förbrukare gäller:
• Öppna huvudspärrventilen på gasolflaskan och gasolspärrventilerna på den utrustning som behövs.
• Koppla i förek. fall om kylskåpet från 12 V till gas eller 230 V,
eftersom 12 V-försörjningen stängs av automatiskt en kort tid
efter att motorn stängts av (gäller bara absorber-kylskåp ).

För val av uppställningsplats gäller:
• Undersök uppställningsplatsen vid dagsljus.
• Välj om möjligt en vågrät uppställningsplats.
• Kontrollera att fordonet är vågrät vid insteget (viktigt för att
absorber-kylskåpet skall fungera).
• Kompensera lutning genom att palla under med lämpliga
brädor eller kilar under hjulen.

*

Fordonsäkring
För säker uppställning gäller:
• Lägg i en växel.
• Dra åt parkeringsbromsen.
• Använd vid behov kilklossar (ingår inte i leverans).
När förarstolen svängs, se till att parkeringsbromsen av
misstag inte lossas.
Vid temperaturer kring 0° C och därunder får handbromsen
högst dras åt lätt så att denna inte fryser fast. Det är mycket
viktigt att lägga i en växel.

*

Vattensystem
Vatten som står kvar i färskvattentanken eller i vattenledningarna är efter en kort tid onjutbart.

Det är mycket viktigt att tömma ut allt restvatten innan
vattentanken fylls.

Kontrollera därför före varje användning att vattenledningarna
och färskvattentanken är rena, vid behov behandla dem med
desinfektionsmedel och skölj sedan noggrant med riklig mängd
rent vatten.
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Kapitel 3: Chassi
3.1 Allmänt
Ramen och axlarna hör till chassit. Inga tekniska ändringar får
göras, i annat fall gäller inte typgodkännandet längre!

Tekniska ändringar får endast göras med tillverkarens tillstånd.
Övriga anvisningar framgår av basfordonets instruktionsbok.
FIN Basfordon

3.2 Fordonsidentifieringsnummer (FIN)
Fordonsidentifieringsnumret med 17 tecken har slagits in på det
inre hjulhuset på framsätespassagerarsidan. För att förbättra läsbarheten är FIN därutöver även applicerad läsbart utifrån genom
vindrutan på en skylt på instrumentbrädan. Därutöver anges FIN
både på basfordonets typskylt och på Hobby-typskylten (i höger
B-stolpe i mitten ovanför dörrlåsupptagningen).
Ha FIN i beredskap vid förfrågningar eller besök hos din återförsäljare.

3. Chassi

3.3 Lastning
1
2
3
4
5
6
7
8

Hobby-fabriksskylt
1
2
3
4
5
6
7
8

Godkännandenummer
Tillverkarsteg
Fordonsidentifieringsnummer
Tillåten total massa
Tillåten totalvikt
Tillåtet axeltryck axel 1
Tillåtet axeltryck axel 2
Tillåtet axeltryck axel 3
Fabriksskylten får inte avlägsnas eller förändras.

3.3.1 Allmänt
För lastning gäller
• Lasta jämnt.Tunga eller skrymmande föremål
skall placeras i de nedre förvaringslådorna.
• Lasta aldrig plåthusbilen baktungt, eftersom väghållningen
påverkas negativt.
• Ju lägre plåthusbilens tyngdpunkt ligger desto bättre blir
väghållningen.
• I plåthusbilen med tandemaxel skall vikten fördelas jämnt på
båda axlarna.
• I innerutrymmet stuvas packning i skåp och
förvaringsfack.
• Lätta föremål såsom kläder och handdukar stuvas in i väggskåpen.
• Säkra dörrar och luckor.
• Kontrollera efter lastning den tekniskt tillåtna totala massan
och axeltrycket/-en.
• Spjälgaller Säkra madrasser, tvärbjälkar och i förek. fall sängbreddningar om dessa är i transportläge.
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Förvaringsutrymmet baktills
Vid lastning baktills skall de tillåtna axeltrycken och den tekniskt
tillåtna totalvikten beaktas. Fördela lasten jämnt och säkra den.
För hög punktbelastning kan skada golvbeläggningen.
All utrustning, som transporteras baktills skall fästas med surrningsöglor och lämpliga hållarband.

• Tillåten bakaxellast får absolut inte överskridas.
• Vid full last i det bakre förvaringsutrymmet försämras väghållningen avsevärt i och med att framaxeln avlastas.
• Innan färden skall det alltid kontrolleras att surrningsöglorna sitter fast.
• Det är fordonsägaren/föraren som ansvarar för att lasten
i det bakre garaget är korrekt säkrad.Använd om möjligt
godkända spännremssystem.
• Använd aldrig gummiexpandrar. Tänk på de mycket stora
kördynamiska krafterna, som kan uppträda i farliga situationer och vid kraftiga inbromsningar.

De maximalt tillåtna axeltrycken, som anges i regisreringshandlingarna och den tekniskt tillåtna totalvikten får inte
överskridas.
Överbelastning kan leda till funktionsbortfall eller till att
däcken spricker. Det kan i sin tur leda till att fordonet
hamnar ur kontroll. Därigenom sätter du dig själv och andra
trafikanter i fara.
Om du inte är säker på om du har överbelastat fordonet bör du
väga det på en offentlig våg.

3. Chassi

3.3.2 Viktdefinition plåthusbilar
För beräkningen av massorna och den tillåtna lasten på plåthusbilar,
som detta ger gäller direktivet (EU) nr. 1230/2012. Nedan beskrivs
de använda begreppen och beräkningsgrunderna.
1. Tillåten totalvikt
Uppgiften om den tillåtna totalvikten baseras på det HobbyWohnwagenwerk angivit. Denna massa tar hänsyn till de specifika
driftsförhållandena, som baseras på plåthusbilens konstruktion
och plåthusbilens konstruktionsmässiga prestanda, inklusive
faktorer såsom materialstabilitet, axelns och däckens bärighet
osv. Denna massa får av säkerhetstekniska skäl under inga omständigheter överskridas.
2. Egenvikt inkl basutrustning
Denna massa tar hänsyn till de specifika driftsförhållandena, som
baseras på plåthusbilens konstruktion och plåthusbilens konstruktionsmässiga prestanda, inklusive faktorer såsom materialstabilitet,
axelns och däckens bärighet osv. Denna massa får av säkerhetstekniska skäl under inga omständigheter överskridas.
Massa i körklart tillstånd motsvarar det tomma fordonets vikt, inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul (i förek. fall reparationsset),
bränsle (90%), AdBlue, extrabatteri, all standardutrustning, som
monterats av tillverkaren och 75 kg för föraren. Därtill kommer

färskvattenbehållarens (som är fylld till 10%) massa och en full
gasflaska. I detalj är dessa vikter sammansatta på följande sätt:

FIAT
Vantana
a) Gasolförsörjning
Antal inbyggda gasreglage:
Vikten på en 11 kg aluminiumflaska :
Vikt på en 11 kg flaska med gasol :

1
6
11

totalt:

16

95 l färskvattentank:
10 l varmvattenberedare (värme):

95
10

b) Vätskor

Standardutrustning totalt:

121 kg
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3. Extrautrustning/specialtillbehör
Vikten på den utrustning, som monteras på eller i plåthusbilen av
fabriken, utöver den standardmässiga utrustningen. Extrautrustningen anges i den faktiska fordonsmassan om
− den inte hör till den standardmässiga
utrustningen,
− den monterats under Hobbys ansvar,
− den kan beställas av kunden.
4. Faktisk massa (nyhet)
Summan av massan i körklart skick och det specialtillbehör och
den tilläggsutrustning, som monterats av fabriken.
5. Nyttolast/tillåten last
Differensen mellan den tekniskt tillåtna totala massan och den
faktiska fordonsmassan.
6. Minimi-nyttolast (nyhet)
Nyttolasten skall minst motsvara värdet för formeln 10 x (n + L),
varvid följane gäller:
n - Maximalt antal sovplatser
L - Påbyggnadens totala längd

I miniminyttolasten räknas föremål in, som användarna i plåthusbilen kan ta med och som inte ingår i massan vid körklart skick
eller i specialtillbehöret (t.ex. kläder, toalett- och köksartiklar,
livsmedel, campingutrustning, leksaker, husdjur).
Kvarvarande last (5.) skall alltid vara större än/lika med miniminyttolasten (6.). Detta skall beaktas vid fordonskonfigurationen.
Om man avstår från de under punkt 2 (massa i körklart tillstånd)
i tabellen angivna utrustningsföremålen och vätskorna ökar
nyttolasten (punkt 5) med detta värde.

3. Chassi

Enligt de villkor basfordonets tillverkare slagit fast för det
s.k. D-värdet för släpvagnsanordning är ytterligare ökning av
släpvagnsvikten inte möjlig.

3.5 Montering av extra utrustning
Införande av tillbehör i registreringsbeviset

Släpvagnskoppling

3.4 Släpvagnsanordning*
Den maximala totala dragvikten, släpvagnsvikten och axeltrycket framgår av kapitel 14 "Tekniska data".
Beakta plåthusbilens tillåtna stödlast, släpvagnsvikt, total
dragvikt och bakaxeltryck, framför allt också i kombination
med lastning av det bakre garaget.
Det är inte tillåtet att samtidigt använda dragkroken och baklasthållare, som t.ex. eBike-hållaren.
Under rangering för till- och frånkoppling får personer inte
befinna sig mellan plåthusbilen och släpet.

Låt din Hobby-handlare/verkstad montera eventuell extra
utrustning och ombesörja att den i förekommande fall förs in i
registreringsbeviset.
Beakta i förek. fall de nationella bestämmelserna i ditt land.
Kom ihåg att släpvagnskopplingen, motorcykelstället, luftfjädring och/eller tilläggsfjädrar bör införas i beviset.
Beakta att monterat tillbehör minskar lastvikten i plåthusbilen.
Beakta även beskrivningarna i Kapitel 11 Tillbehör.
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Väljarspaken på instrumentbrädan har följande fasta lägen:
− D: för val av växel framåt.
− N: för val av neutralläge (tomgång).
− R: för val av backväxel.
− P: för parkering av fordonet.
Automatisk
I körläget väljer styrmodulen växlarna beroende på de aktuella
körförhållandena och hastighet, last och stigning.

3.6 Automatiserad växellåda *
Såsom tillval är din skåpbil utrustad med en helautomatisk 9-växlad momentomvandlarlåda (Euro 6d TEMP-motorer), som förfogar
över driftslägena Automatisk och Autostick.
Eftersom in- och urkopplingen görs med en elektro-hydraulisk
enhet, som kontrolleras från växellådans styrdon krävs ingen
kopplingspedal, som därför inte heller finns. Både det valda läget och den ilagda växeln visas på multifunktionsdisplayen.

Autostick
Vid frekvent växling och under speciellt svåra förhållanden
(t.ex. stigningar) möjliggör autostick-läget att behålla en
lägre växel, vilket ger en bättre effekt i uppförsbacke och ett
bättre utnyttjande av motorbromsen i nedförsbacke.
• Detta läge aktiveras genom att förskjuta spaken åt vänster
och sedan framåt och bakåt för att växla.
Kick Down
När gaspedalen plötsligt trampas ner i botten, vid t.ex. omkörning
läggs en lägre växel i för att uppnå en bättre acceleration.

3. Chassi

Lägesinställaren (Drive Mode)
Det går att ställa in tre olika driftslägen:
- Normal
- Power (vid full last och branta nedförslut)
- Eco
- Fordonselektroniken ombesörjer de bästa prestanda med
avseende på det inställda läget.
- Det aktiva läget visas på instrumentbrädan.
- Efter start är systemet alltid inställt på normalfunktion.

Lämna aldrig fordonet med friläget (N) ilagt.

Tryck alltid på bromspedalen när fordonet står stilla och en
växel är ilagd tills du avser att köra vidare. Först då släpper
du bromsen och gasar försiktigt.
Om motorn skall gå på tomgång under en litet längre stund
är det lämpligt att lägga in friläget (N).
Det är inte tillåtet att använda gasen för att hålla fordonet
stillastående i t.ex. en uppförsbacke. Använd istället bromspedalen och gasa först när du skall köra iväg.

Om 1:a växeln skall läggas när backväxeln (R) är ilagd, eller
vice versa, får växlingskommandot ges först när fordonet står
helt stilla och bromspedalen är tryckt.
Ytterligare anvisningar framgår av bruksanvisningen till
basfordonet. Det är mycket viktigt att du gör dig förtrogen
med den automatiserade växellådans funktioner innan första
färden.
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Kapitel 4: Hjul och däck

4.2 Däck

4.1 Hjul

Använd endast däck som finns angivna i registreringsbeviset.
Andra däckstorlekar får endast användas med basfordonstillverkarens godkännande.

För hjulshjulmuttrar gäller
Efterdra hjulskruvarna eller hjulmuttrarna efter 50 km och efter
100 km färd vid nya fordon och efter hjulbyten. Använd för din
egen säkerhets inga andra hjul eller infästningshjälpmedel än de
ursprungligt avsedda. Kontrollera därefter att hjulskruvarna eller
hjulmuttrarna sitter ordentligt.
Hjulmuttrarnas resp. hjulskruvarnas åtdragningsmoment:
Fälgstorlek

Hjulmuttrar

Åtdragningsmoment

16''

M16 x 1,5 x 32

180 Nm

15''

M14 x 1,5 x 33

160 Nm

Kontrollera åtdragningsmomenten var 5000:e kilometer
eller minst en gång per år.

Andra däckdimensioner får endast användas om de godkänts
av tillverkaren (ABE).
• Kontrollera regelbundet däcken avseende slitage, mönsterdjup
och yttre skador
• Använd alltid däck av samma typ och samma utförande (sommar- eller vinterdäck).
• Kör försiktigt de första 100 km med nya däck så att däckens
vidhäftningsförmåga utvecklas fullständigt.
Skonsam körning för däcken
• Undvik hård inbromsning och rivstarter.
• Undvik långa färder på dåliga vägar.
• Kör aldrig med för tungt lastat fordon.
Din HOBBY-plåthusbil har slanglösa däck. I dessa däck får
slangar inte användas!
Vid snö, is och snöslask skall alla fordon ha däck märkta
med "M+S". Om detta missaktas riskerar du dryga böter.

4. Hjul och däck

Snökedjor
Kör inte snabbare än 50 km/h.
Använd inte snökedjor på bar mark.
Snökedjor får bara monteras på däck som är lika stora som
fordonets originaldäck.
Snökedjor får bara dras på de främre drivhjulen. Montering på
bakhjulen är absolut förbjudet.
Hjulkapslar skall tas bort när snökedjor används.

4.3 Lufttrycket i däcken
För kontroll av lufttrycket gäller
• En gång i månaden, dock allra senast en gång var tredje
månad. Innan varje idrifttagning kontrolleras och korrigeras
däcktrycket.
• Kontrollen bör ske på kalla däck.
• Vid kontroll eller justering av lufttrycket i varma däck bör
trycket vara 0,3 bar högre än i kalla däck.
• Om en körning med för lågt lufttryck är oundviklig (från
campingplatsen till nästa bensinstation) bör maxhastigheten
vara högst 20 km/tim.
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4.4 Mönsterdjup och däckålder
Byt ut däcken när de har ett mönsterdjup på bara 1,6 mm.
Minimiprofildjupet ger bara en rest av körsäkerhet. Följande
rekommendationer skall beaktas:
Sommarsäkerhetsgräns 3,0 mm
Vintersäkerhetsgräns 4,0 mm

1

2

3

Olika däcktryck

För lufttrycket i däcken gäller:
• Korrekt lufttryck i däcken j.
• För lågt lufttryck k.
• För högt lufttryck l.
Ett för lågt tryck leder till att däcket blir för varmt. Detta kan
leda till att däcket skadas. Ett alltför högt däcktryck leder
till högre slitage på friktionsytan och kan leda till skador
på hjulupphängningen.
Det rätta lufttrycket framgår av tabellen i kapitlet „Tekniska
data”.

Däcken får inte växlas korsvis, dvs. från höger fordonssida
och till vänster och vice versa.
Däcken åldras även om de används sällan eller inte alls.

Däcktillverkaren rekommenderar
• Byt däcken efter 6 år oberoende av hur djupt mönstret är.
• Undvik kraftiga stötar mot kantstenar, gropar eller andra hinder.

4. Hjul och däck

4.5 Fälgar
Använd endast den typ av fälgar som anges i registreringsbeviset. Om du vill använda avvikande fälgar måste hänsyn tas till
följande punkter.

DOT-nummer

Däckens ålder
Däck får inte vara äldre än 6 år, eftersom materialet torkar och
spricker med tiden. Det fyrsiffriga DOT-numret på däckflanken
(titta i förek. fall på insidan) anger tillverkningsdatumet. De första båda siffrorna betecknar veckan och de båda sista siffrorna
tillverkningsåret.
Exempel:
DOT 1819 betyder vecka 18 under tillverkningsåret 2019.

För andra fälgtyper gäller:
- Storlek,
- Dimension,
- Utförande,
- Inpressningsdjup och
- Bärkraften måste vara tillräckligt hög för tillåten totalvikt.
- Hjulskruvens konform måste motsvara fälgens (Kägelfläns,
Kulfläns).
Ändringar får endast göras med tillverkarens tillstånd.
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4.6 Hjulbyte
Förbereda hjulbytet
• Parkera fordonet på ett så jämnt och fast underlag som möjligt.
• Sätt på varningsblinkersen och ställ upp varningstriangeln vid
punktering på allmän väg.
• Dra åt handbromsen, lägg in första växeln och ställ hjulen
rakt fram. Vid fordon med automatisk växellåda sätts växelväljaren i läget ”P”.
• Placera underläggskilar framför och bakom det intakta hjulet
för att säkra fordonet.

Byte av hjul
• Om marken är mjuk placerad ett stabilt underlag, t.ex. en bräda
under vagnslyften.
• Sätt in vagnslyften i de härför avsedda upptagningshålen.
• Lossa hjulskruvarna ett varv med hjulnyckeln, men ta inte
bort dem.
• Lyft fordonet tills hjulet befinner sig 2 till 3 cm ovanför marken.
• Justera vagnslyften om den hamnat snett vid uppallningen.
• Ta bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
• Sätt på reservhjulet (ingår inte i leveransen) på hjulnavet och
rikta in det.
• Skruva in hjulinfästningen och drag åt lätt korsvis.

• Släpp ned fordonet med vagnslyften och tag bort den.
• Drag åt hjulinfästningsskruvarna jämnt med hjulnyckeln. Åtdragningsmomentets börvärde för hjulskruvarna framgår av
bruksanvisningen från basfordonstillverkaren. (eller Kapitel
4.1).

Efter att hjulet bytts ut skall hjulbultarna efterdras efter
50 km körning.
Sätt endast in vagnslyften (ingår inte i leveransen) i de härför
avsedda upptagningsborrhålen. Om vagnslyften används på
annat sätt kan det leda till skador på fordonet eller till och
med olyckor när fordonet faller ned.
Vagnslyften får bara användas för att byta hjul. Den får inte
användas för arbeten under fordonet. Livsfara!

Beakta också fordonstillverkarens bruksanvisning vid byte
av hjul.
Du bör alltid ha ett användbart reservhjul till hands. Byt därför
omedelbart ut det defekta hjulet.
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Hanteringen av snabbreparationssetet för däck beskrivs i
FIAT-handboken.
Tätningsvätskan har ett sista förbrukningsdatum. Kontrollera
därför hållbarhetsdatumet. Utrunnen tätningsvätska har går
inte att använda.
Kör inte kompressorn längre än 20 minuter i sträck. Risk för
överhettning.

Snabbreparationsset för däck

4.7 Snabbreparationsset för däck
Plåthusbilen har standardmässigt inget reservhjul. Istället medföljer det ett snabbreparationsset för däck.
Använd inte snabbreparationssetet om däcket skadat vid körning
utan luft i däcket. Vid skador på fälgen (deformering av kanalen
så att det strömmar ut luft) är en reparation inte möjlig. Mindre
stickskador, framför allt i däckets löpyta (max. diameter 4 mm) kan
tätas med snabbreparationssetet för däck. Dra inte ut främmande
kroppar (t.ex. skruvar eller spikar) ur däcket.
Snabbreparationssetet för däck kan användas vid yttertemperaturer på mellan -40°C och + 50°C.

Med hjälp av snabbreparationssatsen för däck går det endast
att göra en provisorisk däckreparation. Däcket bör dock
snarast kontrolleras och repareras av utbildade personer.
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Kapitel 5: Bodelens utsida
5.1 Ventilation och vädring
För ventilation gäller:
Rätt ventilation och vädring i plåthusbilen är en viktig förutsättning för en angenäm miljö i bodelen. I plåthusbilen finns en
dragfri ventilation ovanför drivhuvudet och en avluftning via
takkuporna integrerad. Det får inte påverkas på något sätt.

Säkerhetsventilationens öppningar får absolut inte stängas,
inte ens delvis. Håll galler och övertäckningar rena och
dammfria. Var vid användningen av ett förtält noga med
att ventilationen fungerar bra, eftersom ventilations- eller
frånluftsgallren då befinner sig inne i förtältet.

Vi rekommenderar att öppna takluckorna när plåthusbilen
används som bostad.
Matlagning, våta kläder osv alstrar kondens. En person
avger under en timme upp till 35 g vatten. Därför skall i
relation till relativ luftfuktighet ytterligare ventilering ske
via fönster och takluckor (se även „12.8 Vinterdrift”).

Kylskåp
En korrekt ventilation och avluftning av kylskåpet/kompressorn
är en förutsättning för att dess kyleffekt skall vara tillräcklig.
Ventilationsgallren får inte täckas över eller blockeras.

Blockera inte ventilationsgallren i kylskåpet för att inte begränsa kyleffekten och kylskåpets funktion.
Vid mycket höga yttertemperaturer är det lämpligt att skugga
fordonet för att upprätthålla kyleffekten.

5. Bodelens utsida

2
1

1

Ventilationsgaller golv

Ventilationsgaller sidovägg

Slimline Kylskåp

Absorber-kylskåp*

Kylskåpets kompressor försörjs med frisk luft via ventilationsgaller
i golvet.

Kylskåpet försörjs via galler med friskluft för att uppnå en
tillräcklig hög kyleffekt. Ventilationsgallret j sitter på plåthusbilens utsida. Avluftningsgallret
finns ovanför ventilationsgallret.

j

Ventilationsgallren finns under köksblocket och sticker, beroende
på modell, in i klädskåpet.
Överbelasta inte utdragslådorna i köksblocket och lägg inga kläder
eller andra föremål på ventilationsgallret i klädskåpet.

k

Ventilationsgallren kan stängas med lämpliga övertäckningar när
kylskåpet inte används.
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Dessa vinterövertäckningar är specialtillbehör och du kan köpa
dem hos din auktoriserade återförsäljare.

3

Beakta anvisningarna på kapslingarna. Närmare informationer
kan fås från kylskåpstillverkarnas bruksanvisningar.

Låsning ventilationsgaller

Borttagning av ventilationsgallren vid underhåll eller reparation

l

• Drag låset
nedåt ända till anslaget.
• Fäll upp ventilationsgallret försiktigt förs på den vänstra sidan.
• Drag sedan ut den högra sidan ur hållaren.

Vid körning och vid regn skall ventilationsgallren vara fast
isatta.

5. Bodelens utsida

1

2

Kompressor kylskåp 90 Ltr.

Kompressor kylskåp 70 Ltr.

Kompressor kylskåp
Vid kompressorkylskåpen i serierna ONTOUR och De Luxe sugs
kall luft in via de övre gallren och varm luft leds bort via dessa.

Se till att inte blockera kylskåpskompressorns ventilationsgaller
med kökshanddukar eller liknande så att den kan fortsätta att
suga in luft.

Värmekamin

Värme

j

Värmesystemet försörjs med förbränningsluft utifrån
. Samtidigt förs också värmesystemets
frånluft till utomhus.

k

Blockerade ventilationsöppningar leder till funktionsstörningar och kan leda in avgaser i husvagnen. Kvävningsrisk!
När kamin används se till att drag finns.
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5.2 Öppna och stänga dörrar och luckor
Bilnycklar
Tillsammans med skåpbilen levereras följande nycklar:
- Två nycklar, som passar till följande lås i basfordonet:
- Förardörr, Passagerardörr,
- Skjutdörr
- Bakdörrar
- Tanklock

Beakta instruktionsboken för basfordonet.

-

Två nycklar som passar till följande lås på bodelen:
- Toalettlucka.
- Färskvattenpåfyllningsstuts
Därutöver levereras en självhäftande aluminiumskylt med
basfordonets nyckelnummer.

1

Skjutdörr utsidan

Skjutdörr utsidan
Skjutdörrens dörrlås har anslutits till centrallåset.

Öppna
• Lås upp med nyckel.
• Dra i handtaget
.
• Öppna dörren ända till anslaget där den arreteras.

j

Stänga
• Dra i handtaget
för att lossa arreteringen.
• Dra igen dörren tills denna är helt stängd.
• Lås dörren med nyckeln.

j
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Fönstret i skjutdörren skall alltid vara stängt innan dörren
manövreras.

1

Kontrollera vid manövrering av dörren att inga personer och
inga djur kan komma till skada.
Ingångsdörren är din flyktväg i nödfall. Blockera därför aldrig dörren på utsidan.

2

Under färden skall skjutdörren alltid vara stängd och låst.
Grip inte tag myggjalusins styrskena vid påstigning, risk finns
för att den skadas.

Skjutdörr insidan

Skjutdörr insidan
Öppna
• Flytta regeln
taget ända till

j åt höger och öppna skjutdörren med handk anslaget.

Stänga
• Dra igen dörren v i handtaget tills låset hakar i och dörren är
helt stängd.

37

38

5. Bodelens utsida

2

1
Bakdörr utsidan

Bakdörr insidan

Bakdörrar

Bakdörr insidan (bakdörr vänster)
Vänster bakdörr går att öppna först när den högra bakdörren
redan är öppnad.

Bakdörrar utsidan (bakdörr höger)
Öppna
• Lås upp låset med nyckel.
• Dra i dörrhandtaget
.
• Öppna dörren till anslaget.

j

Öppna
• Manövrera den innanpåliggande spaken
på vänster dörr,
så att dörren låses upp. Öppna sedan dörren till anslaget.

k

Kontrollera vid stängningen av bakdörrarna att dörrarna går
i lås.

5. Bodelens utsida

1

Insektsskyddsplissé

Insektsskyddsplissé*
Insektsskyddsplissén i skjutdörren fås i önskad position
genom att dra. För att öppna förs skenan försiktigt till utgångspositionen för att vika plisséen korrekt.

j Insektsskyddsplissée skjutdörr
Insektsskyddet får bara dras ut vid öppnad skjutdörr. Stäng
skjutdörren först när insektsskyddsplisséen skjutits tillbaka
till utgångspositionen.

1

2

Porta Potti-lucka

Toalettlucka
Öppna
• Lås upp med nyckel j.
• Tryck på båda knapparna (
luckan åt sidan.

j och k) och sväng upp

Stänga
• Stäng toalettluckan åt sidan tills den hakar fast.
• Lås med nyckel j.
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Öppna
• Ta tag i luckan nedtills i laskan och dra den uppåt.
Stänga
• Ta tag i täckluckan i laskan och stäng tills den hakar i.
Hanteringen av de enskilda komponenterna framgår av de enskilda kapitlen Vatten (kapitel 8) och Elsystem (kapitel 7).

Täcklucka

Täckluckorna skall var fast förslutna under körning.

Täckluckor

Fyll aldrig andra vätskor utom vatten (t.ex. diesel, olja, rengöringsmedel) i färskvattentanken.

Täckluckorna täcker över åtkomsten till vatten-, gas- eller elektriska komponenter. Till exempel:
Färskvattenpåfyllningsstuts
Förtältseluttag på utsidan med antennanslutning*
CEE-utomhusuttag

5. Bodelens utsida

1

1
Ingångssteg utkört

Tanklock

Bränslepåfyllning
Det svarta tanklåset finns på fordonets vänstra sida, bakom dörren nedtills vid B-stolpen bakom en lucka. Omedelbart därunder
finns AdBlue-tanken.
Öppna
• Dra upp luckan utåt/framåt med fingret i ursparningen

j.

Stänga
• Tryck in luckan tills den snäpper fast.
Hanteringen av tanklåset och AdBlue-tanken framgår av den separata bruksanvisningen från FIAT.

5.3 Fotsteg*

Plåthusbilarna har ett elektriskt utkörbart fotsteg j (tillval på
Vantana ONTOUR).
Kliv inte ut innan fotsteget* är fullt utkört! Fotsteget*är
monterat under fordonsgolvet med hjälp av en inbyggnadslåda. Det begränsar plåthusbilens markfrigång och kan under
ogynnsamma omständigheter leda till att fordonet fastnar.
Din plåthusbil är därför inte lämpad för körning i terräng.

Se upp för olika steghöjd och att marken är stadig och plan.
Trapsteget kör in efter en kort fördröjning vid start av motorn.
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Brytaren skall hållas intryckt tills steget körts in eller ut
fullständigt.
Om trappsteget fungerar dåligt eller inte alls på grund av
frost måste gångjärnen rengöras eller tinas upp.

2

3
Fotstegsbrytare

Öppna
• Tryck brytaren
vid ingången.
Fotsteget* kör automatiskt utåt.

k

Stänga
• Tryck brytaren
vid ingången.
Fotsteget* kör automatiskt inåt.

l

Stå inte direkt i trappstegets aktionsområde när du manövrerar brytaren. Risk för personskador!

Beakta också tillverkarens separata bruksanvisning.

Vantana ONTOUR
Serien Vantana ONTOUR är standardmässigt utrustad med en
instegsfotpall.
Vid i- och urstigning gäller:
• Placera instegsfotpallen framför plåthusbilens skjutdörr.
• Se till att fotpallen står på ett stadigt underlag. På så sätt
undviks att fotpallen välter.

5. Bodelens utsida
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2
Lastad cykelhållare

5.4 Cykelställ *
Läs cykelhållarens separata bruksanvisning innan idrifttagningen.

Plåthusbilens köregenskaper förändras betydligt med pålastat
cykelställ. Anpassa körhastigheten med hänsyn till detta:
• Föraren ansvarar för en säker fastspänning av cyklarna.
Även i olastat skick skall det uppfällda lastsystemet säkras
med de befintliga säkringarna.
• Kontrollera att befintlig belysningsutrustning inte helt eller
delvis täcks av lasten.

Cykelhållare
Cykelhållarens maximalt tillåtna nyttolast är 35 kg.

Om den bakre cykelhållaren inte behövs skall den fällas upp och
säkras. Använd för detta de separata infästningarna
(i förek. fall i bipack).

j

Under körning med cyklar skall cykelhållaren fällas upp och säkringarna
skall surras fast väl. Varje cykel skall surras fast
i framhjulet och bakhjulet med säkringarna
. På ställningen
skall infästningarna från bipacken användas.

k

k
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Så här körs markisen ut
• Häng upp vevstången i drevets öga.
• Håll ena handen på vevstångens övre och andra handen på
dess undre vridhandtag. Under manövreringen skall veven dras
lätt i riktning mot operatören och hållas så vågrät som möjligt
mot transmissionsöglan.
• Vrid vevstången medurs tills markisen körts ut ca. 1 m.
• Fäll ut teleskopstöden på rörets insida och stöd markisen.
• Kör först därefter ut markisen till önskad position.
• Ta bort vevstången.
Markis

5.5 Markis *
Såsom tillval kan plåthusbilen förses med en markis, som sätts på
taket. Vid lyftsängs-modeller monteras markisen på sidoväggen.
• Markisen är ett solskydd och inte avsedd som allväders
skydd
• Se till att inom markisens ut- och inkörningsparti varken
personer eller hinder finns.
• Markisen är försedd med en utkörningsspärr. Kör inte
med våld mot slutspärren.
• Sätt alltid upp de inbyggda stöden under utkörd markis.
• Innan du startar skall markisen köras in fullständigt och
säkras.

Så här körs markisen in
• Häng upp vevstången i drevets öga.
• Vrid vevstången medurs tills markisen körts in ca. 1 m.
• Skjut ihop, fäll in och säkra teleskopstöden.
• Kör först därefter in markisen helt och säkra den.
• Ta bort vevstången och stuva ner den i plåthusbilen.

Om markisens tyg inte längre är spänt, kör in markisen tills
spänningen i tyget åter uppnås.
Beakta också tillverkarens separata bruksanvisning.

5. Bodelens
utsida
6. Bodelens
inre

Kapitel 6: Bodelens inre
1

6.1 Öppna dörrar, luckor och utdragslådor
Möbeldörrar med stängningsmekanism
I de övre förvaringsskåpen får endast lätta föremål förvaras.
Det är viktigt att inte belasta utdragslådorna med mer än
15 kg per utdragslåda.

Hållare med stängningsmekanism

Hållare med stängningsmekanism
(Vantana Premium)
Öppna
• Tryck på knappen
för att låsa upp luckan/utdragslådan.
• Dra i handtaget tills luckan/utdragslådan är öppen.

j

Stänga
• Sväng igen luckan/utdragslådan i handtaget tills den stänger
och låser sig av sig självt. Låsningen hörs tydligt. Om detta
inte är fallet skall luckan stängas manuellt.
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1
Möbellucka med Pushlock

Pushlock i kombination med
köksutdragslåda

Möbeldörrar/-luckor och utdrag med Pushlock
Öppna
• Tryck Pushlock
(tryckrasterknapp) så att knappen
hoppar ut.
• Dra försiktigt för att öppna dörren/luckan eller utdraget.

j

Stänga
• Stäng dörren/luckan eller utdraget.
• Tryck in pushlock tills knappen snäpper fast och låser dörren.

Gasflasklådans dörr

Gasflasklådans dörr
För att öppna och stänga gasflaskdörren skall båda pushlock
låsas upp och sedan låsas igen.

j

Under färden och vid användandet av skåpbilen för boende
bör gasflaskdörren alltid vara helt stängd när gasflaskor är
anslutna.
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1

Spegelskåp

Vridknapp

Spegelskåp

Tvättrumsdörr

Öppna
• Öppna spegelskåpsdörren genom att trycka på låset bakifrån mot den bakre kanten.

Öppna
• Vrid vridknappen

Stänga
• För spegelskåpsdörren till utgångspositionen tills denna
hakar fast av sig själv och märkbart.

Stänga
• Skjut försiktigt igen dörren med vridknappen
motstånd märks.

j åt vänster tills mekanismen öppnar.
j.

Dra sedan upp dörren försiktigt med vridknappen

j tills ett
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1

Kromkrokar i fordonet

TV-utdrag

Garderobskrok

6.2 TV-hållare*

I fordonet finns olika typer av garderobskrokar.

230 V uttag och antennanslutningen för TV resp. receiver finns
nära den modellberoende TV-inbyggnadsplatsen (Vantana
ONTOUR tillval).

Se till att krokarna inte belastas under färden.

TV-utdrag för platt bildskärm
• För att låsa upp trycks metallskenan
in och samtidigt
körs TV-hållaren ut.
• För att föra in in skjuts hållaren till utgångspositionen, tills
låsningen märks igen.

j
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Vid körning skall TV-hållaren alltid arreteras tillbaka i utgångsläget.
Den monterade TV-apparaten får inte väga mer än 8 kg. Vi
rekommenderar att ta av TV:n från hållaren innan färden
och stuva undan den på ett säkert sätt.
Mät upp din plåthusbils inbyggnadsmått innan du köper eller
monterar in en TV.
Måtten beror på modellen och specialutrustningen.
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6

1

5

2

4

Hängbord med utsvängbar bordsplatta

Hängbord nedsänkt

6.3 Bord

Sänka ner/ta bort bordet:
• Fäll in den utsvängbara nedre bordsplattan
helt och hållet
tills denna arreteras automatiskt.
• Tryck ner låset
.
• Lyft bordsplattan
ca. 30° framtills.
• Bordsfotens
nedre del dras ut nedåt och tas bort.
• Haka fast bordsplattan i den nedre vägghållaren
.
• Häng upp bordet i den nedre vägghållaren*. Låsningen
skall arreteras uppåt igen så att bordet är säkrat i hållaren.
• Sätt bordsplattan på golvet i framkanten med den förkortade
stödfoten
.

k

Hängbord
Hängbordets nedre platta kan svängas ut. För att bygga nödsängen i sittgruppen skall hängbordet sänkas ner eller tas bort.

Fälla ut bordsplattan
• Dra ut säkringsstiftet
.
• Sväng den nedre bordsplattan

j

k till önskad position.

l
m
n

p

o

l

6. Bodelens inre

2

1
Nödsäng för barn

6.4 Sittgrupper och sovavdelning
Sängarna är dimensionerade och testade för 100 kg per person (undantag: barnnödsäng i sittgruppen*).

Barnsäng i sittgruppen*
Sittgruppen kan byggas om till en nödsäng.
Barnnödsängen är inte avsedd att användas av barn under
6 år, som inte är under uppsikt.
Lämna aldrig småbarn utan uppsikt i skåpbilen.

Skydd mot att falla ut

Skydd mot att falla ut nödsäng för barn
Föräldrar ansvarar för att småbarn inte faller ut ur nödsängen.
Om småbarn finns in nödsängen så skall det säkerhetsnätet
för att skydda barnet mot att falla ut hängas in i fästena
på
båda sidorna upptills och nedtills. De övre fästena finns i taket.
De nedre hållarna är positionerade under sittdynan och under
upphängningsbordets bordsplatta.

j
k
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1
Bygga om sängar Vantana

Enkelsängar baktills

Bygga om dynor

Fristående sängar baktills

Ombyggnad
• Haka fast bordet
i den nedre skenan
(se 6.3 Bord).
• Vrid förarstolen 180°från körpositionen (se 6.9 Stolar i
förarhytten).
• Positionera tilläggsdynan
på bordet.

j

k

l

Lägg inte dynorna direkt på bordsytan när sängarna byggs
om. Risk för repor och att det uppkommer bruna fläckar från
svett. Vi rekommenderar ett sugande underlag (t.ex. frotté-,
eller bomullsduk).
Kontrollera att bordsplattan är väl fäst, sittlådor och dynor,
så att inget ramlar ner.

6. Bodelens inre

2

3

3

1
Positionering av tvärbalkar, spjälgaller och breddningsplatta

Positionering av breddningsplattan

Bygga sängarna
• Lägg tvärbalkarna
i de avsedda ursparningarna så att
spjälgallren
stöttas optimalt.
• Sänk därefter ned de båda spjälgallren
på tvärbalkarna.

• Lägg breddningsplattan
mellan de båda spjälgallren.
På undersidan av breddningsplattan finns en list, som ligger
an mot trappan i riktning mot fordonets front och som
fungerar som glidsäkring.

k

j

k

l
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4

Tilläggsdynor

Dubbelsäng baktills

• Lägg slutligen på madrasserna till vänster och höger. Var
uppmärksam på vinklingen i hörnen.
Kläm vid behov fast tilläggsdynan
för sängbreddningen
mellan madrasserna. På så sätt uppstår en stor liggyta.

Tvärgående säng baktills

m

Var vid små barn uppmärksam på risken för att de skall ramla ut ur sängen, framför allt när bakdörrarna är öppna.
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1

Positionering spjälgaller

Injustering av madrasserna

Bygga sängarna
• Fäll ned spjälgallret försiktigt från väggen tills denna ligger an
mot skenan.

• Lägg sedan på de tre madrasserna i fordonets längsgående
riktning.
Placera de två madrasserna med vinklingen
till vänster
och höger mot bakdörrarna.

j
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3
Uppstigningshjälp

Transportsäkring

Stiga upp i den tvärgående sängen baktills:
• Du kommer in i den diagonala sängen längst bak via ursparningarna
i skottväggen. Kontrollera att skottväggen är
förankrad i styrningen på
båda sidorna.

Bygga om säng till förvaringsutrymme
(för enskilda sängar och tvärgående sängar)

k

l

Var vid små barn uppmärksam på risken för att de skall
ramla ut ur sängen, framför allt när bakdörrarna är öppna.

Sängen kan fästas i sidoväggen för att erhålla ytterligare förvaringsutrymme baktills.
Fästa sängen
• Beroende på modellen fälls spjälgallren upp mot sidoväggen
(enkelsängar) eller madrasserna mot sidoväggen i färdriktningen (bakre diagonal säng). Vid enkelsängarna positioneras madrasserna på båda sidorna mot spjälgallren. På den
bakre diagonala sängen fälls därefter spjälgallret upp.
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1
Säkringsband och motstycke

Fönsterregel

j

• Surra madrasserna och gallerspjälen
med säkringsbanden.
• Skjut in säkringsbanden via ursparningen i motstycket
tills dessa låses i varandra.
• Spänna säkringsband.

k

Säkringsbanden skall alltid vara fast surrade vid transporten och får inte hänga ner.
Om transportsäkringen inte behövs för tillfället kan banden
tas bort i sin helhet. För att göra detta dras säkringsbandens
ändar ut ur de respektive ursparningarna.

6.5 Fönster
Beroende på hur fönstret är konstruerat har det ett eller flera
fönsterreglar med låsknappar
. För att kunna öppna dessa
fönsterreglar skall låsknapparna
tryckas in. I fordonet finns
olika typer av fönsterbockar.

j
j

Utställbart fönster med spärrlägen
Öppna
• Vrid alla fönsterreglar
90°.
• Tryck fönstret utåt i regeln tills ett klick hörs. Fönstret står automatiskt kvar i detta läge. Fönstret kan ställas in i flera steg.

k
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Stänga
• Lyft fönstret något så att utfällningshållaren hakar loss.
• Stäng fönstret.

2

k

• Vrid alla fönsterreglar
till utgångspositionen så att dessa griper
tag bakom de små bockarna och drar rutan mot tätningen.

1

Fönstren får inte vara öppna under färd. Använd aldrig avisningsspray eller en isskrapa för fönstren på plåthusbilen. I
annat fall kan plasten skadas.
Vid hög luftfuktighet kan det bildas imma inne i rutan, som
sedan går tillbaka igen vid torrt väder.

Steglösa fönsterutfällare

Steglösa fönsterutfällare
Öppna
• Vrid alla reglar
90°.
• Tryck fönstret utåt med den ena handen i regeln, tills den
önskade öppningsvinkeln har nåtts. Dra sedan med andra
handen åt vridskruven
tills ett motstånd märks och
fönstret håller sin position.

j

k

Stängd

Ventilation
Utöver den stängda och den öppna positionen kan fönsterreglarna placeras i ett mittläge för lätt ventilation.

Stänga
• Lossa vridskruven
så att fönstret kan fällas igen.
• Vrid alla reglar till utgångspositionen så att dessa griper tag
bakom de små bockarna och drar rutan mot tätningen.

k
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Kombinera
• Dra solskyddsrullgardinen långsamt och jämnt uppåt. Dra
sedan ner insektsskyddsrullgardinen ner till önskat steg.

1

2

När plåthusbilen inte används, skall rullgardinerna hållas
öppna för att undvika skador.

Sol- och insektrullgardin

Sol- och insektsskyddsrullgardin
Sol- och insektsskyddsrullgardiner är integrerade i fönsterramen och kan ställas in steglöst.
Stänga
• Sätt handtaget för solskyddsrullgardinen
eller laskan för
insektskyddsrullgardinen
långsamt och jämnt i önskad
position.

k

j

Öppna
• Skjut rullgardinen långsamt och jämnt uppåt.
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2
1
3
Mörkläggningssystem Frontsystem

6.6 Mörkläggningssystem för förarhytten *
Mörkläggningsgardinen får endast läggas upp när plåthusbilen
står stilla med avstängd motor. Innan körning startas skall systemet vikas ihop och låsas.
När plåthusbilen inte används skall mörkläggningssystemet
öppnas, i annat fall kan det till följd av värmeinverkan och UVstrålning skadas.

Mörkläggningssystemet får aldrig användas som solskydd
eller stängas under körning.

Sidosystem

Frontsystem

j
k

• Tryck ihop låsningarna
för att öppna stängningsmekanismen.
• För ihop handtagslisten
jämnt i mitten. Magnetlåsningen
låser automatiskt.

Sidosystem

j

• Tryck ihop låsningarna
för att öppna stängningsmekanismen.
• För handtagslisten
jämnt ända mot anslagslisten. Magnetlåsningen låser automatiskt.

l
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Om det inte är någon frost utomhus och om det någon gång
måste gå fort räcker det med att helt enkelt ställa upp förhänget och skjuta laskan mellan takhimmeln och solskyddet.
I detta fall kan man avstå från appliceringen på sidan.

Fotrumsisolering
Lägg ut den trågformade fotutrymmesisoleringen i förarhyttens fotutrymme.

Termoförhänge (Foto Optima)

6.7 Termoförhänge för förarhytt*
Ditsättning
• Utmed ovankanten finns en laska, som skjuts mellan takhimmeln och solskyddet.
• Fäst tryckknapparna på motstyckena utmed B-pelaren. De
ger en tät avslutning och stabilitet.
Innan färden skall termoförhänget avlägsnas helt och
hållet ur förarhyttas och stuvas undan i fordonet.
Termoförhänget har en lucka för åtkomst till radion och
ventilationen. Luckan stängs med magnetförslutning och
hållarknapp.

När färden påbörjas skall fotutrymmesisoleringen tas bort
helt ur förarhytten.
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6.8 Takluckor bodel
Säkerhetsanvisningar
• Öppna inte taklukan vid kraftig vind/regn, hagelskurar
osv och inte heller vid utetemperaturer under -20°C!
• Avlägsna snö, is och föroreningar innan du öppnar fönstret. Beakta takfönstrets höjd när du öppnar det under
träd, i garage mm.
• Öppna inte takluckorna med våld vid köld och snö, risk
finns för att gångjärnen och öppningsmekanismen brister.
• Trampa inte på takfönstret.
• Stäng och lås takfönstret innan du kör iväg. Öppna
insektrullgardinen och plisségardinen (viloläge).
• Vid kraftigt solljus stäng mörkläggningsgardinen endast
till ¾, i annat fall finns risk för värmeblockad.
• Vid en längre tids icke användning av fordonet så skall
rullgardinerna lämnas helt öppna.
Fläktventilernas öppningar skall alltid vara öppna.
Fläktventilerna får aldrig stängas eller täckas över!

1

Taklucka

Kontrollstiftet

Öppnas:
• Tackhuven kan fällas upp mot färdriktningen. Tryck på
låsknappen
och sätt takhuven i önskad position med

j

inställningsbygeln.
Stänga:
• För inställningsbygeln utmed styrningen och stäng takhuven. Huven är låst när bygeln hakar fast bakom låsknappen
.

j

Insektsskydds- och mörkläggningsplisséer
Båda plisséer kan ställas in steglöst genom förskjuta dem
vågrät.

6. Bodelens inre

1
Säten

Spak för att vrida stolarna

6.9 Vridbara stolar i förarhytten

Spakar
för att vrida finns på stolarnas innerkant i
förarhytten.

Alla plåthusbilar har vridbara förar- och passagerarstolar
med vilka boutrymmet kan byggas ut med dessa sittmöjligheter. Ytterligare anvisningar framgår av bruksanvisningen
till basfordonet.
• Vrid före start alla svängbara säten mot körriktningen
och lås dem i detta läge.
• Sätena måste under färden vara låsta i körriktningen och
får inte svängas.
• När fordonet står stilla: Se till att parkeringsbromsen
inte lossas när förarstolen svängs.

j

Stolsvängning
• Ställ upp armstöden (modellberoende).
• Skjut stolen till mittläget.
• Sväng stolen med spaken Stolen är nu uppspärrad.
• Tryck bälteslåset nedåt, så att det inte skadas.
• Sväng stolen till önskat läge.
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Sittbänk i påbyggnaden

Säkerhetsbälten

6.10 Sittplatser

6.11 Säkerhetsbälten i bodelen

Infästning av dynorna

Sittgrupperna är utrustade med säkerhetsbälten.

Sittdynorna hålls av en anti glidmatta.

Använd säkerhetsbälte

Kontrollera att sitt- och ryggdynorna sitter stadigt.

Bältet får inte vara snott eller vridet.
• Grip tag i låstungan och skjut ner i låset. Ett hörbart klick indikerar att bältet är låst.
• Bältets övre band skall ligga över skuldran och diagonalt
över bröstet.
• Bältets undre band skall ligga an mot höften.

6. Bodelens inre

Så här lossas bältet:
• Tryck på bältlåsets knapp för upplåsning av låstungan.

• Ta på bältena före start och håll dem kopplade under åkning.
• Bältena får inte skadas eller komma i kläm. Skadade säkerhetsbälten skall bytas ut i en fackverkstad.
• Bältesfästena, automatiska upprullningen och bälteslåsen
får inte förändras.
• Varje säkerhetsbälte är avsett för bara en person. Använd
inte säkerhetsbältet samtidigt för ett föremål och en person.
• Säkerhetsbältena är inte lämpliga för personer som är kortare än 150 cm. I detta fall skall i tillägg andra stöd användas.
• Efter en olycka skall säkerhetsbältet bytas ut.
• Vrid inte bältet; det måste sitta åt ordentligt.

6.12 Sittplatser

3
4

1
2

Sittplatserna 1 - 4: Tillåtna att användas under färd.
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Kapitel 7: Elinstallationer

7.2 Elsystemets element

7.1 Säkerhetsanvisningar

Råd och kontroller

De elektriska installationerna i HOBBY-plåthusbilarna är utförda enligt de gällande föreskrifterna och normerna.

Viktigt
• Plåtusbilens elektriska system bör kontrolleras en gång om
året av en kompetent elektriker. Om plåthusbilen används
ofta skall kontrollen ske årligen. Denne skall sedan utfärda
ett protokoll över skicket.
• Ändringar i elsystemet får göras endast av fackman.
• Koppla från batteriet och 230V nätet innan underhåll utförs.

• Säkerhets- resp. varselanvisningar på elektriska komponenternas skyltar får inte avlägsnas.
• Installationsutrymmena runt inbyggda elektriska enheter,
såsom säkringsfördelningar, strömförsörjningar osv får
inte användas som extra förvaringsutrymme
• Rökning och öppen eld är inte tillåtet vid kontroll av
elsystem.
• Arbeten på den elektriska anläggningen får bara utföras
av auktoriserade fackverkstäder.
• Icke fackmässiga ingrepp i bilens elsystem kan leda till fara
för eget och andra personers liv.
• För anslutningen till ett externt 230 V-nät får bara en
utomhuskabel med tre ledare och en CEE-stickkontakt
och koppling användas.

Batterier
• Beakta batteritillverkarens bruksanvisning.
• Batterisyra är giftig och frätande. Undvik kontakt med hud
och ögon.
• Om batteriet är helt urladdat skall det laddas upp igen under
minst2 4 timmar. Om batteriet varit urladdat i mer än 8
veckor kan det ha tagit skada.
• Undvik djupurladdning, i annat fall nedsättes batteriets
kapacitet och livslängd betydligt.
• Kontrollera regelbundet elektrolytnivån i batteriet (syrabatterier); AGM-batterier är underhållsfria, men de kräver
konstant återuppladdning/underhållsladdning.
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• Kontrollera att batteriklämmorna sitter ordentligt och tag bort
eventuella oxidskikt.
• Kontrollera regelbundet elektrolytnivån i batteriet (syrabatterier); AGM-batterier är underhållsfria, men de kräver konstant
återuppladdning/underhållsladdning.
• Kontrollera att batteriklämmorna sitter ordentligt och tag bort
eventuella oxidskikt.
• Ta loss bodelsbatteriets minuspol om batteriet en längre tid
inte används (mer än 1/2 månader). Den viloström som vissa
elektriska förbrukare förbrukar kontinuerligt laddar ur påbyggnadsbatteriet. Även om batterihuvudströmbrytaren brutits
kan batteriet laddas med laddaren. (underhållsladdning)
• Om förbrukarbatteriet tagits bort, skall pluspolen isoleras (för
undvikande av kortslutning när motorn startas).
Batteriladdare
• Laddaren arbetar sensorstyrt eller med laddningstekniken
IU1 U0, såvida sensorn inte är kalibrerad eller om CIBUSsystemet är offline. För kalibrering av sensorn skall Kapitel
7.3, underpunkten Batterihantering beaktas (endast TFT
manöverpanel).
• I händelse av missbruk lämnas ingen garanti och tillverkaren
fritar sig från allt ansvar.

• Ventilationsöppningarna i FIAT stolkonsolpaneler får inte
blockeras eller sättas igen. En tillräcklig ventilation skall vara
säkerställd.
Tanksonder
Sonden med stavar mäter innehållet i färsk- och avloppsvattentankarna.
• Låt inte vattnet i tankarna stå för länge. I annat fall kan det
bildas avlagringar, framför allt i exkrement- och avloppsvattentanken.
• Spola tankarna regelbundet.
230V Huvudströmställare med jordfelsbrytare
230 V huvudbrytaren försörjer och skyddar 230 V förbrukarna.
• För att stänga av 230 V-försörjningen i hela anläggningen
sätts 230 V huvudbrytaren på "0" (OFF).
Säkringar
• Den trasiga säkringen får endast bytas ut efter det en auktoriserad fackverkstad åtgärdat felet.
• Den nya säkringen skall ha samma amperevärde som den gamla.
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7.3 Manöverpanel
Standardmässig manöverpanel
(Vantana Ontour/Vantana De Luxe)

Radio/navigeringsenhet
• Om knappen trycks kort sätts radion/navigeringsenheten på
eller stängs av.

Elektrisk uppvärmning avloppsvattentank*

Den standardmässiga manöverpanelen finns inne i fordonet,
ovanför ingångsdörren. Med hjälp av dessa manöverpaneler kan
bland annat belysningsenheter styras. Därutöver visas diverse
nivåer och batteriladdningar.

• Genom att trycka kort på knappen startas och stängs den
elektriska uppvärmningen avloppsvattentanken. Om lampan
under visningssymbolen lyser grönt så är den elektriska uppvärmningen av avloppsvattentanken aktiv.

Nätstickkontaktsfunktion

Visningssymboler standardmässig manöverpanel
Påbyggnadsbatteriets laddning
Denna symbol visar påbyggnadsbatteriets laddning under färden. Om lampan under visningssymbolen lyser grönt så laddas
batteriet.

Lampan under denna symbol lyser grönt så snart fordonet är
anslutet till 230 V-nätet.
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Visningsknappar standardmässig manöverpanel
Följande visningsknappar ger information om vattentankens nivåer
och spänningen i påbyggnads- och startbatteriet. Uppgifterna visas
med en ljusindikering i ljussignalfärger. Håll den önskade knappen
intryckt för att tända respektive visningar

Spänning påbyggnadsbatteri

Spänning startbatteri

Nivå färskvattentank

Batteriindikering/nivåindikering
Färsk- och avloppstank
Batteri

Färskvatten

Avloppsvatten

grön > 13,5V

grön 4/4 full

röd 4/4 full

grön 12,6V - 12,8V

grön 3/4 full

röd 3/4 full

gul 12,3V - 12,5V

gul 1/2 full

gul 1/2 full

gul 11,6V - 12,2V

gul 1/4 full

gul 1/4 full

röd tom

grön tom

röd < 11,5V

LED-status huvudströmställare
Grön belysning:
komplett drift.

Nivå avloppsvattentank

Orangefärgad belysning:
den kompletta ljusstyrningen är avstängd.

Huvudströmställare

Ingen belysning:
Alla komponenter som styrs via standard-manöverpanelen är
avstängda, undantaget är permanentförsörjare (t.ex. värme,
kylskåpsstyrning, vattenpump m.m.).
Funktionerna hos huvudströmställaren finns angivna i beskrivningen till TFT-manöverpanelen.
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TFT-manöverpanel
(Vantana Premium eller Vantana De Luxe tillval)

Systemet består av en styrelektronik, en TFT-panel med knappfält
och flera sidopaneler. Det möjliggör manövrering av de olika
lamporna och några 230 V-förbrukare. Därutöver visas olika
informationer och mätvärden på TFT-displayen.
Via följande länk kan TFT manöverpanelen för en simulering även
visas i digital form:
https://rmtft.hobby.greenteam.space/
Hanteringen sker precis som vid den analoga varianten (undantagna är funktionerna via den vridbara styrknappen).

Manöverpanelernas knappsymboler
Huvudströmställarfunktion
• Är systemet i drift slår en kort tryckning på huvudströmställaren all belysning från. Samtliga 12 V permanentförsörjare
(t.ex. vattenpump, kylskåpsstyrning, värme och insteg) förblir
aktiverade. Systemet lagrar tidigare inkopplade apparater som
vid en nästa tryckning av huvudströmställaren återaktiveras.
Med denna återställs också den inställningsbara belysningens
dimningsstatus.
• Om huvudströmbrytaren hålls intryckt i minst fyra sekunder
när anläggningen är igång stängs även 12 V-uttagen av helt
och hållet (gäller även toalettspolning och vattenpump), utöver
de för tillfället aktiverade apparaterna. De aktuella driftsstatusarna sparas inte.
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Absorber-kylskåpet* drivs automatiskt med 12 V när motorn är
igång, utan att huvudströmbrytaren på Hobby-manöverpanelen
behöver manövreras. För detta skall kylskåpets väljarbrytare
stå i 12 V-drift. Alla andra 12 V-förbrukare skall vid drift från
påbyggnadsbatteriet aktiveras via huvudströmbrytaren (Undantaget är värmen, IsEx, fjärrvisningen DuoControl*, gasvarnaren*, den elektriska fotplattan*, den elektriska tankvärmaren,
Hobby Connect och gaskokarens elektriska tändning).
Kompressor-kylskåp försörjs generellt bara från påbyggnadsbatteriet med energi (12 V), oberoende av parkeringsdrift
(autark), parkeringsdrift (extern 230 V nätdrift) eller kördrift
(fordonsmotor PÅ).
Vid standardmässig manöverpanel lyser LED under knappen
grönt när huvudströmbrytaren är aktiverad.

Vägglampor/
			
belysning sittgrupp

taklampa

• Med ett kort tryck på knappen tänds eller släcks den respektive
lampan. Med ett längre tryck regleras ljusstyrkan. Den inställda ljusstyrkan sparas så att den ställs in igen efter att lampan
släckts och tänts igen. Om systemets spänningsförsörjning
bryts tänds vägglampan med full effekt vid första tillslaget efter

avbrottet. Om ljusstyrkan reglerats till ett minimum med dimning
släcks lampan. Eftersom denna status sparas skall lampan dimmas
upp igen så att den lyser. Vid mycket låga dimningssteg kan det
av tekniska skäl uppkomma en flimring. Reglera upp ljusstyrkan
om detta är störande.
Vägglamporna skall i förek. fall vara tända vid lampan för att
kunna styras via kontrollpanelen.

Taste Memory
• Med denna knapp kan belysningstillstånd sparas och sedan
aktiveras igen. En kort tryckning på denna knapp aktiverar det
senast sparade tillståndet hos alla kopplingsbara 12 V-lampor.
Ett belysningstillstånd sparas med en längre tryckning på
denna knapp. 230 V-förbrukarnas status (t.ex. varmluftsvärme)
sparas inte med denna knapp.
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*

Instegslampa
(Serie Ontour tillval)

Startdisplay TFT-manöverpanel
1

• Om denna knapp trycks tänds och släcks instegslampan. Denna
lampa går inte att tända när motorn är igång. När motorn startas
släcks lampan automatiskt.

01.09.15

2

3

4

09:11

22,5 °C

21,5 °C

Instegslampan skall vara släckt vid körning på allmän väg.

A
B

Kökslampor
• Om knappen trycks kort tänds eller släcks kökslamporna.

C

LED stämningsbelysning
• Genom att trycka kort på knappen tänds och släcks den
indirekta belysningen i bodelen.
Vid serien Ontour är denna knapp inte belagd.

Statisk rubrikrad A
Visar permanent

1

Datum

2

Tid

3

Innertemperatur

4

Yttertemperatur
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Huvuddisplay B

Laddning via generator
startad och påbyggnads- och startbatteriet
är parallellkopplade.
Achtung
Netz- und Autospannung!
Popupfenster /
Motorn är
Fehlermeldung

Här kan de aktuella tillstånden och värdena för de befintliga
komponenterna läsas av på de fastställda ställena.
Stand-by läge
- Displayens bakgrundsbelysning dämpas något om ingen
funktion utförts under en minut.
- Displayen stängs av och blir svart om ingen funktion utförts
under 10 minuter.

09.01.15

Till/Från-brytare
strömförsörjning
Ein / Aus Schalter
Heizung
Klimaanlage
Stromversorgung
Om
symbolen visas med grön färg är 12 V-uttagen
och vattenpumpen aktiv. Den vita symbolen anger att
Ultraheat
ljusstyrningen
stängdes av. Om
huvudströmbrytaren kühlen
230 Volt
hålls intryckt i ca. 4 sekunder stängs 12 V-anläggningen av och symbolen visas med
orange färg.
WLAN
heizen
PKW
Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

Heizung
Ein/Aus Schalter am Display

Klimaanlage

Wassertank

230 Volt
Ultraheat
230 Volt
Anger
att plåthusbilen är ansluten till nätet.
PKW
Therm

WLAN
Stromzuführ

Wassertank
Frischwassertank

kühlen

heizen

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Varningsmeddelande motor och nätspänning
Varningen avges först 3 ggr och skall kvitteras. Varningen
åtgärdas. I annat fall
Ein // Aus
Aus visas
Schalterinte längre när felet
Ein
Schalter
Heizung
Heizung
Stromversorgung
Stromversorgung
avges
meddelandet så länge tills fordonet stängts av
eller nätstickkontakten dragits ut.
230 Volt
Volt
230

Batterihantering
PKW = störning
röd
PKW
Wasser Ver- und Endsorgung

Batteriet laddas
Heizung

Batteriet laddas ur
Klimaanlage
Therm
Therm

Fußbodenheizung

Abwassertank

WLAN
Fußbodenheizung
Fußbodenheizung

Therm

Heizung
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Abwassertankheizung

Klimaanlage
Klimaanlage

Ultraheat
Ultraheat

kühlen
kühlen

WLAN
WLAN

heizen
heizen

Wassertank
Wassertank
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m Display

Klimatanläggning*

us Schalter
versorgung

Truma-värme Ein / Aus Schalter
Heizung
Klimaanlage
Wasser Ver- und Endsorgung
Stromversorgung

Heizung

Klimaanlage

olt

Ultraheat
Heizung

Ultraheat

kühlen

m

odenheizung

ung

te)

röd = störning, grön = i drift

kühlen

Grön = i drift
Röd = störning

230 Volt
Den
separata
tillverkarspecifika
manöverpanelen
för Truma-Heizung
Ein/Aus
Schalter
am
DisplayEin
Ein / Aus
Schalter
/ Aus Schalter
Heizung
Stromversorgung
Ein
Aus
Schalter
Heizung
värmen skall vara tillkopplad
för
att
apparaten också skall Heizung
Ein
//Aus
Schalter
Stromversorgung
Stromversorgung
Stromversorgung
identifieras på TFT-manöverpanelen.
WLAN
WLAN
heizen

Klimaanlage

PKW

Kompressorkylskåp
Wassertank

230 Volt
230 Volt
230Volt
Volt
230

SlimLine

WLAN
Stromzuführ
vit
= avstängd
PKW
Ein/Aus Schalter am Display PKW

grön = påslagen
PKW
Ein/Aus Schalter am DisplayPKW
Abwassertankheizung
röt
= störning
Frischwassertank

Kyla
kühlen
kühlen
kühlen
kühlen

Heizung

heizen
Värma
heizen
heizen
heizen

Ultraheat
Ultraheat
Ultraheat
Wassertank
WLAN
WLAN
WLAN
WLAN

Klimaanlage Wassertank
Wassertank
Wasser Ver- und Endsorgung

Stromzuführ
Radio
Fußbodenheizung
Heizung
Färskvattentank
Therm
Frischwassertank
Therm

Heizung
Abwassertankheizung
Klimaanlage

Frischwassertank
Einstellungen
Klimaanlage
Abwassertank
Avloppsvattentank

Klimaanlage
AUX (Externe Geräte)
WLAN

Abwassertank
Zurück
röd
= full
WLAN
Heizung

Therm
Therm

Fußbodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizung

WLAN
Radio
Abwassertankheizung

Heizung avloppstank elektrisk*
Värme

Abwassertankheizung
Abwassertankheizung
Einstellungen
Om
symbolen visas grönt är den respektive AUX
funktionen
Klimaanlage
(Externe Geräte)

iKlimaanlage
drift.
AUX (Externe Geräte)
WLAN

Klimaanlage
Klimaanlage

heizen

Wasser Ver- und
Endsorgung
Ultraheat

Wassertank
AUX* Is-Ex (endast vid tilläggsutrustning DuoControl)Wassertank
Wasser Ver- und Endsorgung
AUX (Externe Geräte)
Therm grönt är den respektive funktiOm
symbolen visas
Abwassertank
WLAN
Stromzuführ
Heizung
onen
i drift.

röd = tom

Klimaanlage
AktuelltKlimaanlage
läge:

AUX (Externe Geräte)
Zurück
Radio

WLAN
Radio
Abwassertankheizung

Radio

Abwassertankheizung

Einstellungen

Einstellungen

(funktion klimat)
(funktion klimat)

Automatik (funktion klimat)

Luftcirkulation (funktion klimat)
SAT-anläggning*
Grön = i drift, satellit hittad
Orange = antennen roterar

HOBBY Connect*
Grön = i drift, anslutning aktiv
Orange = systemet startar eller avslutas

Füllstand
Füllstand
7. Elinstallationer
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Frischwassertank
Abwassertank
Softkey-menylist C

09.01.15

Wassertank

Här kommer man till komponenternas och inställningarnas
respektive menyer.
Softkeys
"Softkeys" utför de kommandon, som anges ovanför i den understa menyraden (C). De leder till exempel till undermenyer,
ökar eller minskar de visade värdena eller framställer returnknappen (tillbaka-funktion).
Styrknapp
Styrknappen och "Softkeys" gör det möjligt att bekvämt navigera mellan menyerna. Genom att vrida väljs menypunkten
eller visningsvärdet bredvid eller så ökas eller minskas värdena.
Genom att trycka kommer man till undermenyer eller bekräftar
ett ändrat värde. Valda funktioner/symboler Värden som skall
ändras har vit bakgrund.

12:30

23,5 °C

18,0 °C

automatic
tank
control

automatic
tank
control

Alarm

Elektrisk
uppvärmning
avloppsvattentank

Färsktank

Avloppsvattentank

Färsk- och avloppsvattentank
I denna meny kan färskvattentankens nivå läsas av. Via den vänstra softkey (på/av symbol) kan alarmet aktiveras (grön). Vid en
aktiverad alarm ljuder en signalton när tanken fylls. Alarmtonerna ljuder i allt kortare intervall när tanken fylls. Färskvattentankens nivå uppdateras automatiskt på manöverpanelen med några sekunders intervall.
Menyn lämnas via funktionen "Tillbaka" eller så skiftar visningen
automatiskt efter en timme till startdisplayen.

Batteriemanagement
76
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Elektrisk uppvärmning avloppsvattentank
Såsom tillval kan skåpbilen förses med en avloppstankvärmare.
Värmefunktionen aktiveras och avaktiveras via Softkey.
I undermenyn visas symbolen med grön färg om funktionen är
aktiv. Värmedriften startar automatiskt när
- yttertemperaturen faller under 5° C,
- antingen 230 V nätanslutningen ligger på eller motorn är
startad.
Symbolen på startdisplayen blir grön först när de ovan
nämnda faktorerna gäller och värmedriften startats.

09.01.15

Batteriemanagement

Charger
Charger

Undermeny
inställning av
batteritypen

Visning
batteriladdning

12:30

23,5 °C

U : 14,2 V
I : 7,2 A
t : 1,3 h
U T: : 12,3
V
26,0°C
I R: : 5,3 1A

18,0 °C

U : 13,5 V
I : 3,6 A
t : 0,0 h
T : 21,0°C
R:
1

U : 14,2 V
I : 7,2 A
t : 1,3 h
T : 26,0°C
R:
1

: 6,5 h
T : 0,0 °C
R: 0

Påbyggnadsbatteri

Fordonsbatteri

Batterihantering
I batterimenyn visas batteriernas aktuella status:
060 Ah GEL

09.01.15

12:30

12:30

23,5 °C

18,0 °C

- Bat. 1 =
Påbyggnadsbatteri
- Bat. Mot. = fordonsbatteri (startbatteri)
- Bat. 2 =
tilläggsbatteri* (visas endast när plåthusbilen är
Bat. 1: 060 Ah AGM
utrustad med ett tilläggsbatteri).
Bat. 2: 060 Ah Standard

23,5 °C

18,0 °C

Motor: 060 Ah GEL

09.01.15

Laddningen visas i batterisymbolen. I exemplet visas batteriet i
laddat tillstånd.

09.

7. Elinstallationer

U = aktuell laddningsspänning
I = aktuell laddningsström/urladdningsström
t = Batteriets kvarvarande laddningstid/kvarvarande ångtid
i timmar
T = Batteriets temperatur
R = Kalibreringskontroll av batterisensorn
Batteriets temperatur får inte överskrida 50 °C. Från och
med dessa värde avges ett varningsmeddelande och batteriet visas rött på startdisplayen. Batteriet kan inte laddas vid
en överhettning. Om varningen inträffar flera gånger skall
en verkstad uppsökas.

Värdet "R" är kalibreringskontrollen. Om "1" matas ut är sensorn
kalibrerad (bör-tillstånd). Om värdet "0" matas ut kan mätvärdena avvika något och sensorn bör kalibreras om.
Kalibreringen sker vanligtvis automatiskt. Laddnings- resp. urladdningsströmmen får dock inte vara större än 150 mA.
Kalibrera sensor manuellt
Systemet kan kalibreras manuellt om ingen förbrukare är startad
i 12 V-drift.
Genom att öppna batterifrånskiljaren skall påbyggnadselektroniken stängas av (se position batterifrånskiljare). Nu kan sensorn
kalibrera sig. Denna procedur är avslutad efter ca. 3 timmar. Om
batterifrånskiljaren aktiveras igen skall värdet 1 visas på displayen.

Under kalibreringen får fordonet inte vara anslutet till 230
V-nätet (laddaren får inte ladda batteriet under kalibreringensfasen). Medan sensorn för startbatteriet kalibreras får
därutöver inte fordonet startas.

Charger (batteriladdning)
Batteriladdning via laddaren vid 230 V nätanslutning.
Batteriladdning via generatorn, motorn är
startad. Laddaren är inte aktiv.

Om symbolerna till "Charger" visas är husbilen ansluten till
230 V-nätet och plåthusbilen laddningsregleraren identifierades. Batteriet laddas. Om 230 V nätanslutningen ligger
på och symbolerna till laddningsregleraren inte visas laddar
systemet enligt parameterlinjen.

77
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Felmeddelanden
09.01.15

12:30

23,5 °C

09.01.15

18,0 °C

Varningsmeddelande underspänning
Varningen visas när ett spänningsvärde på 10,8 V eller lägre
mäts upp under minst 3 minuter
på ett batteri.

I menyn visas symbolen för det berörda batterier, påbyggnadseller startbatteri.
Meddelandet kan kvitteras och batteriet bör laddas omgående.

09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Bat. 1:
SOH: 42 %
U : 14,2 V

Bat. Mot.:
SOH: 92 %
U : 14,2 V

Varningsmeddelande batteriladdning
(SoH = State of Health)
Varningen visas när den ursprungliga kapaciteten för ett batteri faller
under 50%.

Batterisensorerna skall vara kalibrerade för att detta meddelande skall visas.
Meddelandet kan kvitteras och det berörda batteriet bör bytas ut.

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Bat. 1: 095 Ah AGM
Motor: 095 Ah GEL

Inställning av batteritypen
Batteriernas typ och kapacitet har ställts in från fabriken. Vid
byte av batteritypen skall dessa inställningar ändras.
Välj önskat värde med pilknapparna eller via styrknappen och
öka eller minska med +/- funktionerna. Om ett värde förändras
via styrknappen skall den bekräftas genom att trycka på styrknappen.
Om de inställda värdena inte stämmer överens med de för det
faktiskt installerade batteriet visas felaktiga värden i batteristyrningen. Inställningen av batteritypen påverkar laddningsbeteendet och skall därför ställas in korrekt.

Menyn kan lämnas via funktionen "Tillbaka" eller så skiftar visningen automatiskt efter 1 minut till startdisplayen.

Lichtsystem

09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Lichtsystem

01.07.15

14:00

-------

På/Av

Timer

09.01.15

-------

aktiverad timer
(blå punkt)

12:30

23,5 °C

Lampa tänd (grön
punkt)
18,0 °C

18:00 to 20:30 on
Ljussystem
------01.07.15 för 14:00
I menyn
ljussystemet
väljs------önskad lampa med styrknappen
0:00 att
to trycka
0:00 på
off styreller pilfunktionerna (gul indikering) Genom
knappen eller vänster Softkey tänds eller släcks respektive lam09.01.2015
pa (aktiverade
lampor visas grönt).
17:00 to 22:00

Lamporna Säng 3 och Säng 4 är inte belagda.

Via timer-funktionen kommer man till undermenyn för programmering av timern. Endast taklampan (upptills) och ingångslampan* (nere) kan styras via timern.
blå punkt = aktiverad timer
grön punkt = utgången på ljusstyrningen är aktiv

7. Elinstallationer

09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

18:00 to

20:30 on

0:00 to

0:00 off

Programmera timern
Aktivera det önskade värdet via pilknapparna eller aktivera styrknappen och välj genom att trycka på "På/Av"-funktionen eller
styrknappen. Tiden kan ställas in genom att vrida på styrknappen eller via "+/-"-funktionerna. Den inställda tiden bekräftas
genom att återigen trycka på styrknappen eller via "På/Av"funktionen.
Aktivera/avaktivera timern
Timern aktiveras först när funktionen till höger ändras från "off"
till "on" (tillvägagångssätt identisk med programmering av timer).
Avaktivera timern genom att funktionen återställs från "on" till
"off".
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Heizungsmenü TRUMA Combi

HAUPTD
Heizung

80
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w

g

Den aktiverade timern visas i ljussystemets huvudmeny med
en blå punkt i den motsvarande lampsymbolen.
Hauptdisplay / Inhalt

09.01.15

Heizung

12:30

ALDE

23,5 °C

Raumtempera

18,0 °C

w
m

18 °C

Menyn kan lämnas via funktionen "Tillbaka" eller så skiftar visningen automatiskt efter 1 minut till startdisplayen.

09.01.15

40°C
12:30

g
m

Warmwasserb
23,5 °C

18,0 °C

w
m

18 °C

Gas

on

on

Menüleiste / Einstellungen

g
m

50°C oder 65°C möglich

Gas / 1000 W / 2000 W / 3000 W möglich

A

Värmemeny
Plåthusbilen är standardmässigt utrustad med ett Truma Combi värmesystem. Såsom tillval kan detta ersättas av ett Truma
Combi E-värmesystem (eldrift möjlig) eller med ett Alde varmvattenbaserat värmesystem.
09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Funktionerna på TFT-manöverpanelen är i hög grad identiska för
båda varianter.
beskrivs det standardmässiga
Com18 °C
on I det följande
off
bi-värmesystemet. Skillnader gentemot Combi elvärmen anges.
09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

09.01.15

12:30

t

on

18 °C

on

23,5 °C

18,0 °C

09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0

Via TFT-manöverpanelen kan endast värmesystemets grundfunktioner styras. För att kunna använda utvidgade funktioner
så skall skåpbilen vara utrustad med en tillverkaregen LCD manöverpanel CP Plus (Vantana Premium eller tillval i Vantana De
Luxe) för kombivärmen.
Funktioner, som är i drift visas med gröna symboler.
40 °C

ungen

HAUPTDISPLAY
Raumtemperatur

MENÜLEISTE

HAUPTDISPLAY
Warmwasserbereitung

MENÜLEISTE

HAUPTDISPLAY

MENÜLEIS

7. Elinstallationer

I menyn för den elektriska tillsatsvärmaren visas på den första
blicken temperaturstegen (°C) och effektstegetHauptdisplay
(°C) (gas/el
*).
/ Inhalt
Den nedre menysymbolen visas med grön färg när värmen är
i drift.

09.01.15

Vidstående visas värdet
on = på eller
off = värme ur drift (vit symbol).

on

12:30

23,5 °C

18,0 °C

18 °C

81

09.01.15

12:30

on

Menüleiste / Einstellungen

Via funktionen "På/Av" i menylisten C aktiveras eller avaktiveras värmen.
Om man stänger av värmesystemet via Från-funktionen
förblir de inställda värdena sparade. Om driften startas igen
via Till-funktionen aktiveras de senast använda funktionerna
automatiskt.

Inställning
av önskad rumstemperatur
HAUPTDISPLAY
MENÜLEISTE
I steg om 1°C grader från +5°C till +30°C
Raumtemperatur

weiß, wenn Warmluftbetrieb AUS

Betrieb AN / AUS

grün, wenn Warmluftbetrieb AN

Warmwasserbereitung

weiß, wenn Warmwasserb

grün, wenn Warmwasserb
Einstellen der Temperatur

Einstellbare Warmwassertempe

Einstellbarer Temperaturbereich 5°C - 30°C
Zurück

De symboler, som visas i menylisten C gällande temperatur och
effektsteg och info-symbolen leder till ytterligare undermenyer
via Softkeys eller genom att val via styrningsknappen.

HAUPTDISPLAY

82

18,0 °C
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09.01.15

09.01.15
12:30

12:30
23,5 °C

23,5 °C
18,0

18,0 °C

09.01.15
12:30

09.01.15

12:30
23,5 °C

23,5 °C
18,0

18,0 °C

09.01.15

09.01.15
12:30

12:30
23,5 °C

Truma
Truma Ger
GmbH & C
http://www

on

ÜLEISTE

Betrieb AN / AUS

Einstellen der Temperatur
peratur

Zurück

on

40 °C

40 °C

Ökning
avHAUPTDISPLAY
varmvattenmängden under
kort tidMENÜLEISTE
HAUPTDISPLAY
MENÜLEISTE
Tillfällig ökning
av varmvattentemperaturen från 40°C till
Warmwasserbereitung
Warmwasserbereitung
60°C vid ökad varmvattenförbrukning.
weiß, wenn Warmwasserbereitung
AUS
weiß, wenn Warmwasserbereitung
AUS
grün, wenn Warmwasserbereitung
AN
grün, wenn Warmwasserbereitung
AN

Betrieb AN / AUS

Ovanstående meny
kan bara
väljas vid värmesystemen
Truma
HAUPTDISPLAY
Informationsseite
MENÜLEISTE
HAUPTDISPLAY
Informationsseite
MENÜLEISTE
Combi El*:

Betrieb AN / AUS

Energieart: Gas

Driftssätt

Energieart: Gas

Einstellen der Temperatur
Einstellen der Temperatur
FörEinstellbare
att ändra
värdena väljer
du värde med
styrknappen
(genom
Einstellbare Warmwassertemperatur
Warmwassertemperatur
40°C oder 60°C 40°C oder 60°C
att trycka sparas värdet gult och kan ändras).
Med
symbolerna
Zurück
Zurück
"+/-" eller genom att vrida på styrknappen kan det önskade värdet väljas. Det ändrade värdet skall ändras genom att trycka på
styrknappen. Via "På/Av"-funktionen kan varmvattenberedningen sättas på och stängas av.

BestätigenEnergieart
der ausgewählten Energieart
Bestätigen der ausgewählten

Auswahl der Energieart
Auswahl der Energieart
Välj mellan gas-, blandningsdrift
(gas+el)
eller elektrisk drift. Vid
blandningsdrift
och
elektrisk
drift
skall
den
öns-kade effekten
Energieart:
Gas + Elektro (1800 W) Zurück
Zurück
Energieart: Gas + Elektro
(1800 W)
väljas.
Energieart:
Gas + Elektro (900 W)
Energieart: Gas + Elektro
(900 W)

Energieart:
Elektro (900 W)
Energieart: Elektro (900
W)

Truma: 1 blixt = 0,9kW, 2 blixtar = 1,8kW

Energieart:
Energieart: Elektro (1800
W) Elektro (1800 W)

Untermenükann
der Energiearten
Das Untermenü derDas
Energiearten
nur bei den kann nur bei den
4E oder
6E aufgerufen werden.
Heizungen TRUMAHeizungen
Combi 4E TRUMA
oder 6E Combi
aufgerufen
werden.
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23,5 °C

Via pilarna (menylist C) eller
genom att
väljer
12:30vrida styrknappen
23,5 °C
18,0
°C
09.01.15
du önskat driftssätt (gul bakgrund) och aktiverar via "På/Av"funktionen eller genom att trycka på styrknappen.

18,0 °C

09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Truma
Truma Gerätetechnik
GmbH & Co KG
http://www.truma.com/

Beakta beträffande detta även beskrivningarna i kapitel 10.

40 °C

eitung AUS

MENÜLEISTE

HAUPTDISPLAY

Informationsmeny
Informationsseite
Här visas data om apparattillverkaren

MENÜLEISTE

Betrieb AN / AUS

Energieart: Gas

Bestätigen der ausgewählten Energieart

Einstellen der Temperatur

Energieart: Gas + Elektro (900 W)

Auswahl der Energieart

Zurück

Energieart: Gas + Elektro (1800 W)

Zurück

eitung AN

ur 40°C oder 60°C

Energieart: Elektro (900 W)

Energieart: Elektro (1800 W)
Das Untermenü der Energiearten kann nur bei den
Heizungen TRUMA Combi 4E oder 6E aufgerufen werden.

Undermenyerna växlar via "Tillbaka"-funktionen till huvudmenyn. Huvudmenyn kan via "Tillbaka"-funktionen lämnas och
återgå till startdisplayen. Alla menyer växlar automatiskt till
startdisplayen efter en minut.

83
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09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

4

De symboler, som visas i menylisten C leder till ytterligare undermenyer via Softkeys eller val via styrningsknappen.
Menylist C
Drift PÅ/AV

on

Kompressor kylskåp (SlimLine)
Kylskåpets huvudmeny visar på första blicken det aktuella
driftssättet och det inställda temperatursteget. Den nedre menysymbolen visas med grön färg när kylskåpet är i drift.
Vidstående visas värdet
on = på eller
off = kylskåpet är ur drift (vit symbol).
Via funktionen "På/Av" i menylisten C aktiveras eller avaktiveras kylskåpet.

Val av driftssätt
Temperaturinställning
Informationssida
Tillbaka

Endast SlimLine-kylskåpet kan visas och styras via TFTmanöverpanelen.
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09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Val av driftssätt
Med hjälp av pilknapparna via softkeys eller genom
att vrida styrknappen kan det önskade driftssättet
väljas.
Det valda driftssättet får gul bakgrund och skall
övertas genom att trycka på styrningsknappen.
Det aktuella driftssättet visas nedtills till vänster
på displayen och sätts på och stängs av via På/Avfunktionen. Den påslagna funktionen visas med
grön färg.

Display

Menylist C

Automatik

Drift PÅ/AV

Nattläge

Val av driftssätt

Super cool

Tillbaka

85
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09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Fel

3

Kylskåpstemperatursteg

Display
Inställt
temperatursteg
Inställningsbara
temperatursteg 1 - 5

Felkoder TFT-manöverpanel
I följande tabell beskrivs de enskilda felkoderna till kompressorkylskåpet SlimLine:

Menylist C
Inställning
av temperatursteget

Felbeskrivning

E01

Batteriskydd/batteriunderspänning
Batterispänningen ligger under det inställda minimivärdet.

E02

För många startförsök eller så förbrukar fläkten för
mycket ström
För många startförsök av fläkten/kompressorn under
en kort tid eller så är fläktens strömförbrukning större
än 0,5 A.

E03

Motor startfel
Rotorn är blockerad eller så är differenstrycket i kylvätskesystemet för högt (> 5 bar).

E04

För lågt motorvarvtal
Köldsystemet är alltför kraftigt belastat och kan inte
upprätthålla motorns varvtal (< 1850 rpm).

E05

Termisk avstängning av elektroniken
Köldsystemet är alltför starkt belastat eller så är omgivningstemperaturen för hög -> elektronikenheten blir
för het.

E06

Termostatfel
Temperaturgivaren i kylskåpet är inte ansluten eller så
föreligger en kortslutning.

Tillbaka

0 °C

Klima DOMETIC
7. Elinstallationer

09.01.15

12:30

23,5 °C

12:30

09.01.15

18,0 °C

23,5 °C

Klima DOMETIC

18,0 °C

DOMETIC

Dometic
Info:
Dometic Servicepartner
http://service-location.dometic.com
http://dometic.com

87

1
12:30

09.01.15

19 °C
23,5 °C

18,0 °C

DOMETIC

1

on

19 °C
on

Informationsmeny
Här visas data om apparattillverkaren
Undermenyerna växlar via "Tillbaka"-funktionen till huvudmenyn. Huvudmenyn kan via "Tillbaka"-funktionen lämnas och
återgå till startdisplayen.
menyer 23,5
växlar
automatiskt
till
°C
18,0 °C
09.01.15Alla 12:30
startdisplayen efter en minut.

Klimatanläggning DOMETIC*
Kompatibla klimatanläggningar kan anslutas med Hobby
ClBus-systemet och kan därmed styras via TFT-manöverpanelen Tala med din auktoriserade återförsäljare om detta.

09.01.15

12:30

23,5 °C

09.01.15

18,0 °C

12:30

09.01.15

23,5 °C

12:30

23,5 °C

18,0 °C

18,0 °C

I menyn för klimatanläggningen Dometic visas på den första
20° C
blicken temperaturstegen det inställda driftssättet. Den nedre
menysymbolen visas med grön färg när klimatanläggningen är
i drift.
20° C
Ovanstående blir värdet
on = på eller
off = klimatanläggningen är ur drift (vit symbol).

09
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09.01.15

12:30
09.01.15

23,5 °C
12:30

18,0
23,5 °C
°C

18,0 °C

09.01.15

12:30
09.01.15

23,5 °C
12:30

18,0
23,5 °C
°C

20° C

Undermenyn Val av driftssätt
Kyla
Värma
Automatisk drift
Cirkulationsdrift
Driftssättet kan ändras via softkeys in menylist C "+/-" eller genom att vrida på styrknappen. Det nya driftssätet skall bekräftas
genom att trycka på styrknappen eller via softkey på/av.

18,0 °C

20° C

Temperaturinställning
Här kan den önskade temperaturen ställas in. Ej
möjlig vid luftcirkulationsdrift, eftersom ingen kyleller värme funktion är aktiv.

09.01.15

09
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5 °C

18,0 °C

09.01.15

12:30 09.01.15 23,5 °C12:30

18,0 °C23,5 °C

18,0 °C

09.01.15

12:3009.01.15

23,5 °C12:30

18,0 °C23,5 °C

18,0 °C

Dometic
Dometic
Info:
Info:
Dometic Servicepartner
Dometic Servicepartner
http://service-location.dometic.com
http://service-location.dometic.com
http://dometic.com
http://dometic.com
20° C

2

2

Ställa in fläktsteg
Här kan det önskade fläktsteget ställas in (steg
1-3 och maximal ventilation). Vid automatisk drift
regleras även ventilationen automatiskt, så att
ingen separat inställning kan göras här.
Fläktsteget kan bara väljas vid driftssätten "Kyla" och "Luftcirkulation". Vid de övriga driftssätten styr takklimatanläggningen fläkten automatiskt.

Värdena kan ändras via softkeys in menylisten C "+/-" eller genom
att vrida på styrknappen. Det nya värdet övertas automatiskt när
undermenyn lämnas.

Informationsmeny
Här visas data om apparattillverkaren
Undermenyerna växlar via "Tillbaka"-funktionen till huvudmenyn. Huvudmenyn kan via "Tillbaka"-funktionen lämnas och
återgå till startdisplayen. Alla menyer växlar automatiskt till
startdisplayen efter en minut.
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Radiovorbereitung
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06.06.16

12:25

27,4°C

26,4°C

09.01.15

12:30

23,5 °C

Radiovorbereitung

18,0 °C

35%
09.01.15

Klimatanläggningen TRUMA*
Vid en kompletteringsutrustning med klimatanläggningen Truma går det därutöver att välja undermenyn för styrning av belysningen.
Genom att öka eller minska värdet via "+/-"funktionen eller styrknappen ändras intensiteten i den belysning, som är integrerad
i klimatanläggningen. Bekräfta det nya värdet genom att trycka
på styrknappen eller med funktionen "På/Av" (vänster softkey).
Välj funktionen "Tillbaka" för att lämna menyn. Menyn växlar
automatiskt till startdisplayen efter en minut.

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Radio
Via "På/Av"-funktionen kan radion sättas på och stängas av. Om
radion är på visas symbolen grönt.
Välj funktionen "Tillbaka" för att lämna menyn. Panelen växlar
automatiskt till startdisplayen efter en minut.

AUX
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AUX

09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

06.06.16

12:35

27,4 °C

26,4 °C

19.2°E

09.01.15

12:30

23,5 °C

GER
North

18,0 °C

on

AUX (Funktion Duo Control inkl. Is-Ex*)
AUX är en extern reläutgång som sätter på och stänger av isEx-patronen.
Is-Ex-patronen
skall 12:30
alltid sättas23,5på°C manuellt
med TFT-pa18,0 °C
09.01.15
waste water heater enabled:
nelen.
>off
waste water heater enabled:
aux connection enabled:
>off
>off
all lin devices available:
auxärconnection
enabled:
Om >off
plåthusbilen
utrustad med
fjärrindikeringen för Duo
trade show mode:>off
Control
patronen
bara
kopplas
via fjärrindikeringen
>off kan is-ex
all lin devices available:
och bortfaller på>off
TFT manöverpanelen.
trade show mode:
>off
Restore Defaults Menü, Taste
links außen
09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Restore Defaults Menü, Taste links außen

Visning är-läge

SAT-anläggning KATHREIN*
I satellitanläggningens huvudmeny visas SAT-anläggningens ärtillstånd nere till vänster.
Är-tillstånd
parked:

Antenn i parkeringsposition
(symbol vit)
parking: Antenn kör till parkeringsposition
(symbol orange)
search: Antennen ställs upp och letar efter satelliter
(symbol orange)
optimize: Antennen driftsklar, men optimerar mottagningen
(symbol grön)
on:
Antenn uppställd
(symbol grön)
idle:
Nödstoppsfunktionen bekräftad
(symbol vit)
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Vidstående till höger visas följande:

06.06.16

12:35

27,4 °C

26,4 °C

Position
						
vald satellit
Albania North

Funktioner i menylisten C:
Ställa upp antennen/sätta i parkeringsposition
(också via softkey eller styrknapp)

Undermeny ställa in position

Nödstoppsfunktion, uppställning eller parkering
avbryts

Inställningsbara länder är sparade i listan över länder.
Inställningsbara regioner är North/Middle/South.

Om en satellituppdatering visas på displayen kan
det bekräftas med denna softkey.

Undermeny ställa in position				
						
Undermeny ställa in satellit
								
		
Undermeny Informationer om apparattillverkaren		
								
Tillbaka-funktion

Inställning av ladet kombinerat med regionen
Tillbaka
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06.06.16

12:35

27,4 °C

26,4 °C

06.06.16

12:35

27,4 °C

26,4 °C

CAP 650
Version: 2.23
KATHREIN-Werke KG
Info:
http://kathrein.com

19.2° E ASTRA

		
Undermeny ställa in satellit
Inställningsbara satelliter är sparade i satellitlistan.

Inställning av satelliten
Tillbaka
Om menyn lämnas ställs antennen upp automatiskt och den
visade satelliten söks.

Informationsmeny
Här visas data om apparattillverkaren
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Felkoder
Felkod
01

Felets namn
Ingen förbindelse
med vridanläggningen

Orsaker

Åtgärd

Defekt koaxialkabel eller stickkontakt

Kabeln eller stickkontakten kan bytas ut av en auktoriserad återförsäljare.

Ingen spänningsförsörjning till
vridanläggningen

Kontrollera om batterifrånskiljaren är tillslagen, batteriet är urladdat eller
om 230 V nätspänningen är ansluten.

Förväxlade koaxial-anslutningar vid Den röda masterkabeln skall sitta i uttaget ”Input”.
input och output
02

03
04

05
06

Ingen fri sikt på satelliterna

Byt plats eller ta bort sikthindret, om möjligt. Ändra sökningsnivå

Vistelse utanför den upplysta
zonen

Välj en annan satellit, t.ex. ”Hotbird” istället för ”Astra” i norra och östra
Europa.

Kraftig molnighet

Vid kraftiga åskväder och mycket tät molnighet kan satelliten inte se
genom molntäcket.

Tändningssignalen leder till att
vridanläggningen körs in
Anläggningen har kört in i ett hinder eller så har den frusit fast.

Slå ifrån tändningen.

För litet spänning för drift av servomotorer.

Stäng av andra förbrukare, ladda batteriet.

Antennen har förlorat positioneringen.

Låt en auktoriserad Hobby-återförsäljare kontrollera utrustningen för
uppdateringar.

Nätspänningen
ombord är för låg

Stora förbrukare på fordonsnätet
sänker den totala effekten.

Ladda batteriet, anslut 230 V

Anläggningens
temperatur är för
hög

t.ex. mekanisk överbelastning,
omgivningsinverkningar

Satellit ej hittad

Tändningssignal
ligger på
Mekaniskt anslag

Avlägsna hinder, befria anläggningen från snö och is, starta anläggningen
på nytt.

Stäng eventuellt av stora förbrukare (t.ex. elektriska värmeelement).
Manövrera inte antennen och lägg in en avkylningspaus.
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Felkod
07
08
09

Felets namn
Det finns ingen
söktransponder.
Vridantenn
belagd

Orsaker

Åtgärd

Felaktig eller manuellt ändrad
Ladda ner korrekt lista. Din auktoriserade återförsäljare kan hjälpa dig
sändarlista
med det.
Antennen kan inte styras med
Avsluta/Stoppa hanteringen via Smartphone/Tablet.
CI-Bus, eftersom en annan enhet
belägger antennen ”exklusivt” (t.ex.
Streaming).

Uppdateringen
misslyckades

Om status är ”Fel” så skall felkoden utvärderas. Dessa felkoder visas på Kathrein-styrningens display, om de skulle uppträda. Observera att anläggningen stängs av delvis vid dessa fel för att undvika skador på utrustningen. Avlägsna om möjligt felkällan innan anläggningen startas igen. Försök inte att
öppna eller manipulera anläggningen utan låt en auktoriserad Hobby-verkstad utföra detta.
Problem

Orsak

Lösning

Långa söktider

Anläggningen söker i fel region.

Hittar inte satelliten/ingen
mottagning
Vridanläggningen beter sig
okontrollerat

Du är utanför den belysta zonen.

Ställ in den region i vilken du befinner dig (se kap. 7 Undermenyn Ställa
in position).
Välj en annan satellit.

Vridanläggningen har ”förlorat”
satelliten och hittar den inte igen.

Återställ (reset) anläggningen. På baksidan av CAP 650 finns en återställnings (reset) knapp.

Dessa problem är inga fel som leder till ett stopp och ett felmeddelande. De har därför heller ingen felkod.
Fel skall kvitteras. Det kan ske med Kathrein-styrdonet eller
via nödstoppsfunktionen i SAT-anläggningens meny på TFT
manöverpanelen.

95

Datum
Uhrzeit
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31.08.15

7:48

7:48

21,4°C

21,4°C

31.08.15

20,4°C

Visning av data från rubrikraden A
Denna meny visar data från rubrikraden A på ett översiktigt sätt.
Menyn kan lämnas via funktionen "Tillbaka". Det sker inget automatiskt byte till startdisplayen.
Datum
Tid
Innertemperatur
Yttertemperatur

01.09.15

20,4°C

08:59

19,5 °C

17,5 °C

01.09.15

0 °C

8:59

0 °C

12:00

		
Inställningsmeny (för data från rubrikraden A)
I inställningsmenyn kanh datumet och tiden ställas in. Det
önskade värdet ställs in med styrknappen eller via pilarna till
vänster och höger. Genom att trycka på styrknappen värdena
därefter ändras genom att vrida (höger = öka värdet, vänster =
minska värdet) eller med plus- och minusfunktionen. Det ändrade värdet skall bekräftas genom att trycka på styrknappen och
sparas först då.
Väckningstiden ställs in och bekräftas enligt samma princip. Timern
aktiveras via Till-/Från-funktionen. Den aktiverade timern visas grönt.
Dessutom går det att kalibrera den visade inomhus- och utomhustemperaturen, eftersom temperaturinverkningar på sensorerna kan leda
till en avvikelse mellan de visade och den faktiska temperaturen.

7. Elinstallationer

Temperaturvisningen kan maximalt ändras med +/-12 °C.
Välj funktionen "Tillbaka" för att lämna menyn. Panelen växlar
automatiskt till startdisplayen efter en minut.

09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

HOBBY
Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Strasse 15
24787 Fockbek
Deutschland

Info-meny TFT-panel
Här visas data om apparattillverkaren.
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7.3.1 HobbyConnect*
Med HobbyConnect kan du styra de flesta CIBUS-kompatibla
komponenterna i plåthusbilen 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 demoversion utan HobbyConnect-systemet.
Komponenterna i den egna plåthusbilen är inte anslutna till
appen i demo-versionen.
-

-

MyHobby-appen finns bara tillgänglig för operativsystemen iOS eller Android.
MyHobby-appen vidareutvecklas och uppdateras kontinuerligt och erbjuder därför från tid till annan nya In Appfunktioner.
En HTML-version (åtkomst till fordonet via Internet) är
under utveckling.

För att upprätta förbindelsen mellan de CIBUS-kompatibla
komponenterna i plåthusbilen och appen krävs HobbyConnectsystemet i form av en installerad Connect-Box med integrerat
SIM-kort i plåthusbilen.

Förutsättningen för att anslutningen mellan plåthusbilen 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.
Frikopplingen av Connect-Box utförs av den ansvarige
återförsäljaren 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
servern så snart boxen ansluts elektriskt. Anslut boxen till
det fordonstekniska systemet först när HobbyConnectsystemet skall användas.

Till SIM-kortet hör ett 24-månaders telefonavtal Telenor (för
dataöverföring m2m via Internet). Avtalstiden börjar så snart
systemet ansluter sig till servern via SIM-kortet. Innan tiden
gått ut uppmanas du att förlänga telefonavtalet (avgiftsbelagt) i
MyHobby-appen. Om avtalet inte förlängs avaktiveras SIM-kortet
efter 12 månader. Vid förlängning av det befintliga avtalet går
HobbyConnect-systemet att använda i ytterligare 12 månader
Om abonnemanget går ut avaktiveras SIM-kortet. För att återigen
aktivera HobbyConnect-systemet skall betalningen förlängas via
e-postmeddelandet.
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-

-

-

Telefonavtalets löptid uppgår till 24 månader. Förlängningar är kostnadspliktiga.
Efter att förlängningsfristen har gått ut blir SIM-kortet
oanvändbart.
Ett nytt SIM-kort kan förvärvas i kombination med en ny
HobbyConnect-Box från din återförsäljare.
Om du använder en internet-anslutning i utlandet kan
det uppkomma ytterligare kostnader.

Utan förlängning av fjärrstyrning av komponenterna kan
de bara styras via Bluetooth i närområdet.
Plåthusbilen skall finnas i något av de skrafferat markerade länderna på sidan 113 för att en dataöverföring skall
vara möjlig.
HobbyConnect-systemet inhämtar, bearbetar och använder data enligt godkännande gällande personuppgifter.
Fortsatt lagring av dessa data, framför allt var fordonet
befinner sig kan avslutas genom att ta bort SIM-kortet ur
styrenheten.

Allmänna anvisningar för användning av HobbyConnect-systemet
Åtkomstdata och användarinställningar administreras via Hobbyåterförsäljaren.
- 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 HobbyConnectsystemet.
- Observera att din terminalenhet skall kunna skicka och ta
emot mobila data. Om denna funktion skulle vara avaktiverad,
eller om du inte har någon mobil internet-förbindelse så kan
HobbyConnect-systemet bara styras via Bluetooth.
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Connect Box

Nyckelkort

Förinställningar

Hobby Connect Box-nyckeln för att ansluta appen med fordonet
finns i de bifogade underlagen.

Kontrollera för det första om den monterade Hobby Connectboxen är ansluten till mikro USB-anslutningen och om den försörjs
med ström.
USB-strömförsörjningskabeln skall vara ansluten till Hobby Connect Box. Med en blinkande röd och grön LED på ovansidan till
vänster framgår det om boxen arbetar.

För plåthusbilar är serienumret på nyckelkortet.
Förväxlar inte serienumret med Hobby-nyckeln.

Om det inte finns någon nyckel angiven på kortet kontaktar du
din Hobby-återförsäljare. Denne kommer att skicka dig Hobbynyckeln med e-post. (Se avsnittet MyHobby-nyckel)
Om du inte kan logga in dig med dina inloggningsdata så kan
det bero på att ditt konto ännu inte aktiverats. I detta fall
vänder du dig till din Hobby-återförsäljare.
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Hantering av „MyHobby“-appen

2

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

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

Demo testa

MYHOBBY-SIMULERING TESTA

Ansluta MyHobby

MYHOBBY-NYCKEL ELLER BLUETOOTH

1

Bild 1

Startbildkärm vid öppning av appen när ännu ingen användare
är inloggad.
Appen startas med „Ansluta MyHobby“

j.

Registrering
När du startar appen för första gången skall du först registrera
den. Registreringen gör du i menyn
. För att registrera gör du
i enlighet med de följande avsnitten ”Operativsystem Android”
eller ”Operativsystem iOS”, beroende på vilken operativsystem
din mobila terminalenhet har.

k

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

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

E-post:
Lösenord:

E-postadress:

Ännu inget konto? Nytt registrera.

LOGGA IN

3
4

Lösenord:

Ett e-postmeddelande skickas till
den inmatade e-postadressen, som
innehåller en länk för att återställa
ditt lösenord.

Ännu inget konto? Klicka här.

Logga in

Återställ lösenord

Glömt lösenordet

Bild 2

5

3
4

Bild 3

Bild 2a

Operativsystemet Android
Ovan visas gränssnittet för registrering vid operativsystemet
Android.
Du kommer till registreringen via „Ännu inget konto? Nyregistrering.“
. Gör registreringen på det sätt som beskrivs på Bild 4a.

l

n

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

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

l

Gör registreringen på det sätt som beskrivs på Bild 4a.
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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. MyHobbynyckeln anges i nästa steg.

Min sida

Min sida
Mina inställningar

Mina inställningar

Meddelanden

Meddelanden

E-postadress:
maxim@förlagesson.se

Anslutningar till MyHobby

Gratulerar!

Du har registrerat ett MyHobby-konto.
Vi har skickat dig ett e-postmeddelande med anvisningar hur du aktiverar
ditt konto. Därefter kan du fortsätta
och logga in dig.

Lösenord:
•••••••

Förnamn:

MyHobby-nyckel
Bluetooth

OK

7
8

Om oss

Maxim

Användningsvillkor

Efternamn:
Förlagesson

Inrätta gratis konto

Bild 4 a

6

Logga in

Logga in

Inrätta gratis konto

Inrätta gratis konto

Bild 4 b

Bild 5

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.
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“
för att starta appen.

m

Du kommer nu till startmenyn.

MyHobby-nyckel
För att återförsäljaren skall kunna generera Hobby-nyckeln håller
du följande data i beredskap:
- (Kan läsas av på boxen, finns i de bifogade dokumenten
eller så kan du läsa av dem i TFT-menyn för Hobby Connect
under CB nummer xxxxxx)
- och chassinumret
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Ange MyHobby-nyckel

MyHobby-nyckel

Ta bort MyHobby-nyckel
Anslut till MyHobby

9

Bild 7

På den övre bildskärmsranden visas den inmatade MyHobbynyckeln (borttagen på detta ställe av personuppgiftsskäl).

r

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

Bild 6

När du har fått Hobby-nyckeln väljer du ”My-Hobby-nyckel”
och matar in åtkomstnyckeln.
-

p

Åtkomstnyckeln får du från din auktoriserade återförsäljare.
Var speciellt uppmärksam på att skriva stora och små
bokstäver korrekt.

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

Därutöver anger den röda knappen att MyHobby-nyckeln är
korrekt och att man kan återgå till huvudmenyn.
Beroende på vilka komponenter som monterats och fordonstypen
finns det skillnader i appen och vilka funktioner som finns. (Se
App-funktioner).
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Strömförsörjning
ACCUVOEDING

Vattentank

NIVEAUAANDUIDING

Aktivera Bluetooth
så att
DRINKWATERTANK
MyHobby kan upprätta
anslutningen till husbilen

Inställningar
I FORDONET

OK
12,5°C UTOMHUS

Bild 9 10

Välj undermenyn HobbyConnect 10 med Softkey eller styrningsknappen.
3 användare

FORDON OFFLINE

LJUS

5

Bild 8

Upprätta Bluetooth-anslutning
För att upprätta anslutningen mellan din mobila terminalenhet och
TFT-manöverpanelen i plåthusbilen måste du aktivera Bluetoothfunktionen på båda komponenter.
För att kunna använda app-funktionen uppmanas du därför innan
användningen att aktivera Bluetooth (Bild 8).

1. Aktivera Bluetooth-funktionen på plåthusbilens TFT-manöverpanel. Gör på följande sätt:

Bild 10

11

Aktivera och avaktivera Bluetooth-anslutningen via På/Avfunktionen 11 i undermenyn.
Systemet räknar ner tiden från 2 minuter. Under denna
tidsperiod visas plåthusbilen via Bluetooth för den mobila
terminalenheten.

2. Aktivera Bluetooth-funktionen på din mobila terminalenhet.
Ta vid behov hjälp av tillverkarens bruksanvisning till hjälp.
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Det finns redan en Bluetoothanslutning.

1. Aktivera Bluetooth i manöverpanelen
I manöverpanelen i fordonet finns
ett menyval för Bluetooth. Aktivera
Bluetooth nu.
2. Sök efter Bluetooth-enheter
Tryck på knappen Söka för att upprätta
Bluetooth-anslutningen.

Söka

12

Ta bort anslutning

Bild 11

Bild 12

Om Bluetooth-funktionen aktiverades framgångsrikt upprättar
du nu komponenternas anslutning via knappen „Bluetooth“
i appens startmeny. Därefter startar du funktionen „Söka“ 12 .

(Bild 12) visas hur det ser ut när Bluetooth-anslutningen
upprättats framgångsrikt.

q

Proceduren kan ta upp till 30 sekunder.
Bild 13

Detta meddelande visas på TFT-panelen när Bluetooth-anslutningen inte kunde upprättas.
Kontrollera Bluetooth-inställningarna på din mobila terminalenhet.
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Batteristatus
BATTERIDRIFT

Vattentank

Batteristatus
laddar

Vattentank
tankindikering

Fockbek

18,5°C
i husbilen

16,0°C
utsidan

-

2 användare
Husbil online

0 st
lampor tända

TANKINDIKERING

23,0°C

I FORDONET

12,5°C UTOMHUS

Ingen styrning

FORDON OFFLINE

LAMPOR PÅ

Bild 14

Bild 15
Om ingen anslutning byggdes upp till plåthusbilen visas
detta med kännetecken. Översikts-gränssnittet visas bara
matt och det visas en information: ”Ingen styrning/fordon
offline”.
Det kan ha följande orsaker:
- Boxen anslöts inte till USB strömförsörjningskabeln.
- Boxen är inte aktiverad. Boxen aktiverar sig automatiskt
så snart plåthusbilen varit ansluten en viss till elnätet.
- Boxen anslöts inte till USB strömförsörjningskabeln.

Kontakta din avtalspartner vid frågor eller problem.

Hantering av app-funktionen vid plåthusbil
Betjäningsytan visar de funktioner, som kan läsas av och/eller
styras via appen.
Beroende på fordonets utrustning varierar de visade manöverelementen på appens gränssnitt. Genom att peka en gång
på den önskade funktionen kommer du till undermenyn för
att få detaljerade informationer om respektive funktion.
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Separat
strömförsörjning
Varmvattenberedare

Batteri 1
Hus

Värme
avloppsvattentank

Batteri 2
Motor
Ström
meddelande

Skicka
vattennivå

Bild 16

Bild 17

Batterihantering
Batterierna i bussystemet visas i batteristyrningen. Batterimenyn
kan identifiera upp till 3 batterier om var och en av dessa har en
batterisensor.

Vatten och avlopp
Vattennivåerna i färskvatten- och avloppstanken kan läsas av i
denna undermeny.

Samtliga uppgifter skickas via sensorerna.
Värden för ström, spänning, nätdrift och ur-/uppladdning visas.
Även motorbatteriet visas. Du få dig ett meddelande tillskickat
när batterispänningen sjunker under en kritisk nivå.

Här kan du vid behov manuellt sätta på och stänga av avloppstankvärmen och varmvattenberedaren för uppvärmningsvattnet.
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Info

Innertemperatur
Värme Systemet
är avstängt

Om din husvagn har
en klimatanläggning så kontrollerar
du om husvagnen är
ansluten till elnätet.

Till/Från
Temperatur steg
Önskat steg: 5

Klimatanläggningen
går ej att nå
Extrafunktion
kylskåp:

Modus

Skicka
frostvarning

Bild 18

Bild 19

Innertemperatur
Med innertemperatur menas, beroende på utrustning, regleringen av värmen, klimatanläggningen*. Beträffande inställningarna
och klimatanläggningen finns en ytterligare undermeny vid
plåthusbilar med namnet ”Extrafunktion”.
Om t.ex. ingen klimatanläggning monterats identifieras detta av
systemet och meddelas. (Bild 19)
Därutöver kan du få dig ett meddelande tillskickat om systemet
identifierar en frostfara så att du i förekommande fall kan starta
värmen för att förhindra frost i fordonet.

Bild 20

Is ex-patronen* styrs i extramenyn om denna komponent är
monterad.
Kylskåpet visas bara på plåthusbilar med hängande kylskåp
(SlimLine). Andra kylskåp finns inte i bussystemet.
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utomhus

utomhus

Idag

Idag

I morgon

I morgon

Onsdag

Onsdag

Skicka position

Skicka position

Bild 21

Bild 22

Väder och position
Yttertemperaturen registreras av en sensor. En väderprognos
visas för de närmaste tre dagarna.

Positionen visas med hjälp av GPS-data.

Om du ställt av fordonet på en plats aktiverar du därefter platsmeddelandet.
Därigenom vet systemet att skåpbilen inte skall förflytta sig från
sin plats. Om fritidsfordonet ändå förflyttar sig från positionen
skickas efter en ändrad radie på 1 km ett automatiskt meddelande
till din terminalenhet.
Om du har avaktiverat platsbestämningen för din mobila
enhet används den senast kända platsen. Väderrapporten
kan därefter avvika kraftigt.

Data sparas inte. Om det finns en GPS-anslutning visas alltid
den plats där du befinner dig. Genom att klicka på kartan leds
du vidare till Google Map-vyn.
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Kökslampa

Kök 2

Utomhusbelysning

Taklampa

Vägglampa

Badrum

Säng
vänster 1

Säng
höger 1

Säng
höger 2

Huvudström
brytare

Stämningsbel. 1

Säng
vänster 2

Ljusgrupper

Bild 23

Bild 24

Användare
I denna meny visas hur många användare som är kopplade till fordonet via Internet. Om du har loggat via Bluetooth visas det här.

Belysning

Maximalt åtta användare kan samtidigt ansluta sig till fordonet. Om inloggningen sker via Bluetooth så kan endast en
person komma åt systemet.

I menyn för belysning kan du tända och släcka lamporna enskilt
eller som ljusgrupp (flera lampor samtidigt).
För att skapa ej ljusgrupp tänds de önskade lamporna och sparas under Ljusgrupper. Huvudströmbrytaren koppla alla lampor
samtidigt.
Belysningen kan inte dimmas med appen.
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Min sida

Bruksanvisning

Mina inställningar Meddelanden

Sökning

Anslutning till MyHobby

MyHobby-nyckel
Bluetooth
via

Användningsvillkor
Version

13

Bruksanvisning

14

BRUKSANVISNING

Logga ut

Bild 25

Bild 26

Bild 27

Version

Bruksanvisning

Om du öppnar undermenypunkten "Version" 13 i inställningarna
kan du se informationer om ditt HobbyConnect-system (Bild 26).

Via HobbyConnect-System kan den digitala versionen av bruksanvisningen laddas ner. För att göra detta väljer du undermenypunkten ”Bruksanvisning” 14 (Bild 27).
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MyHobby app är tillgänglig i följande länder:

Min sida
Mina inställningar

Meddelanden

Låg vattennivå i din …
Vattenvarning!
Vattennivån är på 25%
2019-05-16 09:48

Låg vattennivå i din …
Vattenvarning!
Vattennivån är på 25%
2019-05-16 09:48

Bild 28

De meddelanden som visas i systemet kan raderas vid behov
genom att du aktiverar papperskorgen upptills till höger i meddelandeöversikten (Bild 28).
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Möjliga fel
Möjliga fel

Lösningsförslag

Övrigt

Hittar inte appen i Store

Kontrollera apparatens inställningar; skriv ihop
MyHobby, ej separerat.

Kontrollera appens inställningar i respektive land.

Hobby Connect Box identifieras inte.

Kontrollera om apparaten försörjs med ström.

Röd och grön LED skall blinka upptills till
vänster.

Boxen har ström, men identifieras inte.

Kontrollera datakabeln på boxen, starta om
apparaten genom att skilja den från spänningsförsörjningen i 10 sekunder och sedan
ansluter den igen.

Kontakta återförsäljaren.

Inloggad i appen, men boxen är i offline-läge.

Låt kontrollera GSM- och GSM-mottagningen via återförsäljare.

Ändra i förekommande fall plats för att
kontrollera.

Endast klimatanläggningen identifieras inte.

Manövrera huvudströmbrytaren direkt på takklimatanläggningen så att apparaten är i drift.

Uppsök återförsäljare.

Förbindelsen bröts.

Skilj strömkabeln i 10 sekunder från boxen
och starta om.

Fortsatt ingen anslutning, låt återförsäljaren
kontrollera data.

Det finns app-anslutning, men de kopplade
elementen i fordonet reagerar inte.

Kontrollera om HobbyConnect-ikonen i TFTmanöverpanelen visas. Lämna i förekommande fall demoläget.

Om ikonen inte visas, kontrollera strömtillförseln. Skilj den åt ett kort ögonblick, i
förekommande fall.

Hobby-nyckeln fungerar inte.

Mata in igen, var speciellt uppmärksam på
stora och små bokstäver.

Kontakta återförsäljaren efter ett flertal
misslyckade försök.

Bluetooth-anslutningen fungerar inte.

Kontrollera din mobila enhets inställningar,
om Bluetooth är tillkopplat.

Avståndet till fordonet är för stort.
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Baksida stegplatta TFT-visning

1

Allmänna anvisningar till TFT-displayen
Tiden och datumet buffras av ett knappcellsbatteri av typen 3V
210 mAh, CR2032. Om tiden inte är exakt eller inte visas alls
skall detta knappcellsbatteri bytas.
Knappcellen finns i en hållare på baksidan av LCD-indikeringens
mönsterkort
. För att byta batteriet skall LCD-indikeringen
demonteras ur möbelfronten. För att göra detta snäpps den förkromade ramen försiktigt ut ur hållaren. Därefter blir de skruvar
synliga med vilka plastdelen sitter fast i möbeln. Genom att lossa dessa skruvar demonteras indikeringen.

j

Var vid byte av batteriet noga med att knappcellsbatteriets
poler hamnar rätt i hållaren. En felaktig polning kan leda till
att indikeringen skadas.

1

2

3

Sidopanel(er) säng
• Varje sidopanel kopplar med en kort manövrering Belysning
säng vänster
, Säng höger
. Knappen
kopplar
stämningsbelysningen* (serierna De Luxe och Premium) vid
sängen. Vid en längre manövrering regleras ljusstyrkan. Den
inställda ljusstyrkan sparas så att den ställs in igen efter att
lampan släckts och tänts igen.

j

Knappen

l

k är inte belagd på serien Ontour.

k
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2

1

3

Brytare tvättrum

Fotbrädesbrytare

Sidopanel tvättrum

Sidopanel(er) ingång

• Med en kort manövrering av knappen tänds belysningen i
tvättrummet.

Dessa sidopanelerns funktioner kvarstår också när när huvudbrytarfunktionen på TFT-panelen är avstängd. Sidopanelen styr
den elektriska fotbrädan. (Vantana Ontour tillval).

j

• När knappen
hålls intryckt körs trappsteget ut och när
knappen
hålls intryckt körs den in igen.
• Genom att kort trycka på knappen
tänds instegslampan (ej
när motorn är igång och tillval på serien Ontour, standardmässigt tänds och släcks istället vägglampan).

l

k
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Köks- och takbelysning

CEE-Uttag på utsidan

Sidopanel kök

7.4 Strömförsörjning

• Genom att kort trycka på dubbelbrytarens vänstra knapp
tänds och släcks köksbelysningen.
• Genom att kort trycka på dubbelbrytarens högra knapp
tänds och släcks taklampan.

Inmonteringsstället för elcentralen är för alla fordon under höger
framstol.

högra

Plåthusbilen kan försörjas med ström via följande anslutningar:
- 230 V-nätanslutning 50 Hz.
- via generatorn vid startad motor
- Via påbyggnadsbatteriet
Alla 12 V förbrukare, såsom belysning, vattenförsörjning osv.
står till förfogande.
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Plåthusbilens motor skall vara avstängd innan 230 V
nätanslutningen upprättas.

2
1

Lossa anslutningen
• Stäng av säkringsautomaten
genom att trycka ner kopplingsvippan
.
• Dra av CEE-stickkontakten
.
• Tryck täckluckan nedåt tills den hakar i.

3

n

4

Försörjning via nätanslutning
Plåthusbilen ansluts till 230 V-nätet via CEE-uteuttaget
sidoväggen.

ji

Ansluta CEE-matningsstickkontakten
• Stäng av säkringsautomaten
(se även sid. 119) genom att
trycka ner kopplingsvippan
(se även sid. 119).
• Fäll upp det utomhusuttagets täcklucka
uppåt (se kapitel
5.2 Täckluckor).
• Linda av anslutningsledningen helt och hållet.
• Öppna CEE-uttagets v lock 90° uppåt..
• Sätt på stickkontakten
tills den hakar fast.
• Sätta på säkringsautomaten
(se även sid. 119) igen.

m

o

m

Använd endast stickkontakt och kabel enligt CEE-norm.

230 V-inmatningsstickkontakt ansluten

o
n

o

k
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Vid nätdrift via en kabelvinda måste kabeln vara fullständigt avrullad då kabeln genom induktion kan uppvärmas
som sedan kan leda till kabelbrand (såvida inget överhettningsskydd finns).

5
• 230 V-nätet i plåthusbilen är dimensionerat för en total
effektförbrukning på 2300 W. Vid anslutning av ytterligare
förbrukare, såsom vattenkokare osv. är det viktigt att se
till att detta effektvärde inte överskrids med hänsyn till de
förbrukare (t.ex. kylskåp, värme osv.) som är i drift.

6
Säkringsautomat med jordfelsbrytare

Säkring av 230 V-anläggningen
Säkringen av 230 V-anläggningen sker med en tvåpolig 13 Aautomatsäkring
, som befinner sig i sittgruppens sittlåda och
som är åtkomlig via facket på sidan.

o

För nätanslutning gäller
• Plåthusbilen får endast anslutas till 230 V- nätet med en högst
25 m lång utomhusledning
3 x 2,5 mm2 med CEE-stickpropp och koppling.
• Efter att nätanslutningen stuckits in laddas påbyggnads- och
fordonsbatteriet automatiskt upp av laddaren i plåthusbilen
(även om kontrollpanelen inte är tillslagen).
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2

Jordfelsbrytarens utlösningstid med en 30 mA felström är
mindre än 0,1 sek.

Efter idrifttagning av den elektriska anläggningen skall jordfelsbrytarens funktion kontrolleras. Brytaren
(position på I-ON),
som ligger på spänning och är tillslagen, skall lösa ut när testknappen
trycks.

j

1

k

n

(S. 119) skiftar automatiskt nedåt och skall
Kopplingsvippan
efter framgångsrik kontroll kopplas om uppåt till "Till-läget".
Jordfelsbrytare och testknapp

Jordfelsbrytare
Fordonet är standardmässigt utrustat med en jordfelsbrytare för
att bryta en strömkrets vid en möjlig felström. Om en störning
uppstår bryter personskyddsbrytaren hela 230 V strömkretsen.

Inga reparationer för utföras på jordfelsbrytaren.
En jordfelsbrytare garanterar inget skydd mot riskerna
med en elektrisk stöt.

Alla nätdrivna enheter förlorar vid utlösning av jordfelsbrytaren (även vid test) programmeringen och återställs till
fabriksinställningarna.

Om säkringsautomaten (utanför knappfunktionen) har löst ut
måste man vänta en kort stund innan återinkoppling kan ske.
- Om säkringsautomaten förblir tillslagen förelåg endast en överbelastning.
- Om säkringsautomaten utlöser igen och plötsligt föreligger en
kortslutning eller ett jordfel.
Apparater, där jordfelsbrytaren utlöser under driften är defekta och
skall kontrolleras eller repareras av en behörig elektriker.
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I så fall är det meningslöst att slå till säkringsautomaten
igen. Säkringsautomaten utlöser också om du håller i kopplingsvippan.

Drift med motorn igång
Så fort motorn startas, kopplar ett relä ihop startbatteriet och
bodelsbatteriet. Generatorn uppmanar därför båda batterierna
. Om fordonsmotorn utfärdas, är båda batterierna kopplas bort
från varandra igen Därav följer att startbatteriet inte kan urladdas av bodelen.
Stäng alltid av motorn innan 230 V nätanslutningen upprättas via CEE-utomhusuttaget.

Absorber-kylskåpets* 12 V-försörjning är bara möjlig vid körning. Vid motorstillestånd stängs 12 V-kylskåpsdriften av igen
automatiskt.
För att ladda ett urladdat påbyggnadsbatteri under färden bör
så få 12 V-förbrukare som möjligt sättas på.

Checklista för kontroll
• Stäng av motorn.
• Slå på 12V huvudströmställaren.
• Koppla bort alla 12 V förbrukare.
• Starta motorn.
Spänningen i bodelsbatteriet skall stiga när
- motorns varvtal ligger över tomgångsvarvtalet.
- startbatteriet inte är fullständigt urladdat.
Generatorns laddning indikeras på kontrollpanelen. Om detta
inte är fallet skall följande kontrolleras:
• Är 50 A-säkringen i inkommande ledningen till bodelsbatteriet nära bilbatteriet i ordning?
• Ligger signalen "Motorn är igång" på ingångsmodulen?
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Drift via påbyggnadsbatteri
• Endast batterier med bunden elektrolyt (gel- eller AGMbatterier) får monteras på ställen som fabriken angivit.
• Ett installerat batteri får inte öppnas.
• Vid byte av påbyggnadsbatteri får endast batterier av
samma konstruktion och kapacitet användas (inställning
av batteritypen på manöverpanelen - sid. 78)
• Innan bort- resp. till koppllingen av påbyggnadsbatteriet
skall 230 V-försörjningen, 12 V-försörjningen och alla
förbrukare stängas av.
• Före byte av säkringar måste laddningsregulatorn kopplas
spänningsfri.
• Före en defekt säkring byts ut, skall orsaken för utlösningen
åtgärdas.
• Se till att de nya säkringarna har samma styrka som tidigare
använda.
Vid drift via påbyggnadsbatteriet fungerar 230 V-förbrukarna inte.

Fordonselektrisk utrustning under främre passagerarstolen

Position påbyggnadsbatteri 95 Ah AGM
Påbyggnadsbatteriet är monterat i höger framstols konsol på en
batterigrundhållarplatta med en golvinfästning. Vid kompletteringsutrustning i efterhand eller vid byte av batteriet skall stolen
inklusive vridkransen demonteras.
Tilläggsbatteriet (extrautrustning) är placerat på en batterihållarplatta i vänster förarstolskonsol.
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Drift och laddning av hjälpbatteriet
När plåthusbilen inte är ansluten till 230 V försörjning, förser
hjälpbatteriet bilens elsystem med 12 V likspänning. Eftersom
batteriet endast har en begränsad kapacitet, skall elförbrukarna
inte användas under en längre period utan batteriladdning eller
230 V nätanslutning. Vissa elektriska förbrukare hämtar en permanent viloström från påbyggnadsbatteriet, som laddar ur detta.
Påbyggnadsbatteriet laddas via följande strömkällor:
- via generatorn när motorn är igång.
- via laddaren Dometic PerfectCharge SMP439.
(endast via 230 V-nätinmatning)
- i förek. fall via en solpanel*

Intelligent batterisensor (IBS)

Batterisensor*

(Vantana Premium, serien De Luxe tillval)
En intelligent batterisensor (IBS) är ansluten till batteripoolen, som
mäter och övervakar den aktuella strömmen, den aktuella spänningen och temperaturen direkt på batterierna. Kalibreringen av
batterisensorerna sker i normala fall automatiskt. För att kalibrera
batterisensorn manuellt beaktar du beskrivningen i kapitel 7.3
Om batterisensorns försörjningsspänning bryts så krävs en
omkalibrering.
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En förutbestämning av batteritiden vid aktuell förbrukning är
möjlig. IBS hjälper samtidigt till att se till så att batteriet byts
i rätt tid, även vid aktiv energistyrning för att bringa de olika
förbrukarnas effektkrav och batteriets uppladdning i samklang.
Visningen av laddningstillståndet, åldringen och batteriets
kvarvarande livslängd sker på manöverpanelens TFT-display.
Laddningen sker skonsamt enligt parameterprincipen med en
"intelligent" laddare.
Den batterisensorn skyddas av en 10 A.
• Påbyggnadsbatteriet skall laddas i minst 24 timmar efter varje
resa och innan varje tidsbegränsad avställning.
- Kontrollera batteriets laddning innan varje resa (se sida
		76). Upprätta i förekommande fall en nätans lutning så
		 att batteriet laddas.
- Laddningen av batteriet bara sker om det har en minsta
		 spänning på 8V.
- Utnyttja under resan varje möjlighet att ladda upp batteriet.
• Efter en viss brukstid och låg temperatur förlorar batteriet
kapacitet.
• Om fordonet står stilla en längre tid utan att användas bör
batteriet kopplas loss genom att batterströmbrytaren frånskiljs,
efter att batteriet laddats optimalt.
- Om batteriet åldrats så att kapaciteten sjunkit till under
50% av den nominella avges en varning.

• Efter idrifttagning för första gången skall IBS till att börja
med samla mätdata (ca. 3 timmar).
- Under denna tid fastställs batteriets vilospänning.
- För det krävs en laddnings-/urladdningsström
		 på < 150 mA.
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Laddaren är direkt ansluten till påbyggnadsbatteriet, så att påbyggnadsbatteriet också kan laddas via 230 V-nätet när batteribrytaren är öppen.
Batterisensorn* (modellberoende) fortsätter också att vara
aktiv när batteri-frånskiljaren är öppen.

Batterifrånskiljare

Position batteriströmbrytare
Batterifrånskiljaren befinner sig på höger framstol.
För att skydda påbyggnadsbatteriet mot djupurladdning när
fordonet inte används är detta försett med en huvudströmbrytare . När brytaren slås av skiljs bodelbatteriet helt och
hållet från 12 V-nätet.
Position "Off" = Frånskiljning från 12 V-nätet.

För att hålla batterierna laddade även vid vilodrift är det nödvändigt att ansluta fordonet till en 230 V nätanslutning en gång var
6:e vecka. Laddningstiden bör uppgå till minst 24 timmar.
När plåthusbilen används och under färden skall batterihuvudströmbrytaren vara tillslagen. Det elektriska ingångssteget* går inte in automatiskt vid avslagen huvudströmbrytare.

Om batteriströmbrytaren är öppen under en längre tid kan de
personliga radio- och/eller navigeringsapparatinställningarna
gå förlorade. Dessa inställningar måste sedan göras igen.
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Laddaren är åtkomlig bakifrån på höger framstol.

Laddare

3

Laddare Dometic PerfectCharge SMP 439

1

2

4

Laddaren försörjer batterierna med elektrisk energi.
Det befintliga kylsystemet arbetar passivt utan en aktiv fläkt.
Vid långvariga och höga laddningsströmmar till båda batterier tas
laddningsströmmen till startbatteriet tillbaka via en elektronisk
strömbegränsning och begränsar på så sätt att påbyggnadsbatteriet laddas med prioritet.
Om batterisensorn mäter en batteritemperatur på över 52°C så
avbryter styrningen laddningsprocessen så att en överladdning
av batteriet förhindras.

8
Anslutningar laddare

7

6

5

7. Elinstallationer

j Ingång för växelströmsdrift
k LIN2-anslutningsdosa
l LIN1-anslutningsdosa
m Startrelädosa
n
o
p
q

Status-LED
LIN-Bus-anslutningsdosa/temperatursensor
Urvalsbrytare för batterityp
Batterianslutnings-stickkontakt

127

128

7. Elinstallationer

7.5 Bilens elsystem
Om plåthusbilen skall anslutas till 230 V-nätet laddas batteriet
automatiskt av laddaren.
Alla 12 V-förbrukare försörjs direkt från påbyggnadsbatteriet. Vid
230 V nätdrift laddas dessa automatiskt via laddaren.
Alla lampor i plåthusbilnen är 12 volt-LED-lampor. Endast större
elektriska apparater, såsom Combi E-värme*, klimatanläggning *,
absorber-kylskåp * vid nätdrift osv. är 230 V-enheter.

1
Säkringskoppling

Huvudsäkring
påbyggnadsbatteri

Säkringskoppling

Säkringarna för de enskilda interna strömkretsarna finns i
centralstyrningen.
I vissa modeller kan kopplingsschemat avvika.
Byt säkringen först sedan orsaken till felet är känd och
åtgärdad.

j

Original 50A säkringen
, som säkrar laddningsledningen till
påbyggnadens elektriska system finns direkt vid startbatteriet.
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12V Steckd. MSG 12V Steckd. Garage

-
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1

+
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SI 1

7,5 A

SI 1

CP Plus

E2

1
2

+

SI 2
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4

-

+

Ambiente 10
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+

10

1

2

+

-
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-

2

1

2

+

-

SI 8

1
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1

1

2

+
Kl. 15

E13

+
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3

Taster 4
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-

1

+

2

-

E14
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1
2
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E16
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Motor
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1=D+

30A

Abwasser- FrischwasserSonde
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Temperatur
Fühler
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15 A

4

+
+
Wasserpumpe
+

SI 2

2

2=Zündung

IBS1

15 A

3

3

+
Trittstufe
1

+

2
1

+
-

SI 3

E11
2

+

9

1

1

2
Vorzeltleuchte

M

2

ProgrammierStecker

3

E3

SI 7

1

GasUmschaltung
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Fahrzeug

1

+
-
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1

SI 12

E9

Zusatzbatt.

SI 4

E15
E12

+

1
2

AUX

-
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4

+
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E8
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3

+
+
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-

+
B+

2

-

2

+
-
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+

1

+

8

7

1
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7,5 A

+
D+

E27

+

2

1
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1
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-

6

1

1

2
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-

3

SI 12

-

+

CI-Bus
CI-Bus

SI 7
SI 6

2

E17

+

SI 12

E19 2
-

2
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1

+
Toilette
+

-

2

+
-
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2

1

+

1

2

SI 13

SI 12 1

-

+
-

SI 8

E28 2

1

+

Alde Booster
Backofen

+

+

2

CI-Bus

15 A

-
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+
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Kühlschrank

E4
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1

Gaswarner
Fernanzeige

KS2

SI 11 7,5 A

SI 9

1

SI 11/Poly

4

E5 2

KS-Beleuchtung

KS1

+

Zündung Kocher
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-
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1
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USB
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1: Plus über Hauptschalter
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1: Plus geschaltet über D+
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-
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1
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2

2
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-
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2
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1
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4

2
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1
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1
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1
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SI 5
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E12: Wasserpumpe
1: Schaltleitung Masse
2: Schaltleitung
3: Wasserpumpe Plus
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E14: Heizung
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+

SI 9

E2: 12V Truma Heizungsbedienteil CP Plus
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E24

15 A

SI 9

SI 17

M

SI 9

E15
1

SI 9

violett

SI 5

Trittstufe

violett

SI 4

Vantana

Bett 1

Leselampe
Garagenlampe
Kleiderschranklampe

Anslutningsbeläggning centralstyrning

WLAN

AnzeigePanel

Taster 2A

Taster Tür

Innen
Temperatur
Fühler
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Uttag inomhus

Uttag inne i fordonet
Uttag inne i fordonet får inte användas för apparater som
används utomhus.

USB-dubbelladdningsuttag

USB-dubbelladdningsuttag*

Anslutningarna är endast avsedda för laddning av USB-kompatibla
enheter. Anslutningen till det utanpåliggande USB-uttaget är
tillgänglig ovanifrån.
5 V USB-anslutningen försörjs med ström via 12 V fordonsnätet.

7. Elinstallationer

Kabelfärger (E3):
Vantana ONTOUR/De Luxe*:
svart = jord
gul = permanentplus till påbyggnadsbatteriet B2
vit = plus från påbyggnadsbatteriet B2 via huvudströmbrytare panel
brun = D+signal

TV-anslutningar

7.6 TV-anslutningar (Vantana ONTOUR tillval)
TV-enhet
Inbyggnadsområdet för platt-TV finns ovanför sittgruppen på
skiljeväggen till badrummen.
De tillhörande anslutningarna finns i omedelbar närhet.
Den tillhörande anslutningen för SAT-antennen (E3) finns bakom
möbelpanelen, som finns i det hängande skåpet till höger bredvid
TV-anslutningarna.

Reservledning (80): 2 x 75 mm²
(från fabriken för Cl-buss SAT-anläggning/ej ansluten i centralstyrning).
Vantana Premium:
svart = jord
röd
= permanentplus till påbyggnadsbatteriet
grå
= D+signal
orange = Plus från påbyggnadsbatteriet via TFT-panelens
		 huvudströmbrytare
80 (reservkabel, ej ansluten):
Förberedelse för CI bussanslutning
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7.6 Speciella belysningar
De belysningar, som beskrivs här kopplas direkt på enheten
och kan inte styras centralt via manöverpanelen.

Klädskåp vänster säng

230 V utomhusuttag inkl. koaxial-anslutning*
Plåthusbilen har såsom tilläggsutrustning ett kombinerat förtältsutomhusuttag med koaxial-anslutning.
Här kan t.ex. en teve för förtältet anslutas. Den integrerade
antennanslutningen kan alltefter koppling användas som ingångs- eller utgångshylsdon. Detaljerad information får du hos
din Hobby-återförsäljare.

7. Elinstallationer

Bild 1

Bild 2

Entrélampa/Instegslampa/Garagelampa
Entrédelen vid skjutdörren och skåpbilens bakdel är utrustad med
en lampa. Denna kan inte manövreras via kontrollpanelen eller
någon av sidopanelerna.
Lampan kan tippas i ramen:
- höger = släckt (se bild 1)
- mitten = kontinuerlig belysning tänd (se bild 2)
- vänster = automatisk tändning av ljuset när skjutdörren/bak
		 dörren öppnas.
Lampan släcks automatiskt om skjutdörren/bakdörren förblir
öppen under en längre tid.

Navigator

7.8 Mobil navigering *
Din plåthusbil kan vara utrustad med ett mobilt navigeringssystem med integrerad backningskamera.
• Läs igenom tillverkarens bruksanvisning noga innan
första användningen.
• Distrahering från trafiken kan leda till olyckor.
• Manövrera inte apparaten under färd.
• Titta bara på displayen under säkra trafiksituationer.
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7.9 I efterhand installerade apparater
Senare installerade elektroniska apparater som används under
körning (t.ex. mobiltelefoner, radioapparater, backningskameror,
navigationsutrustning o.dyl.) skall fullständigt uppfylla EMC-bestämmelserna. Apparaterna skall ha ett godkännande enligt ECE
10. I annat fall kan störande inverkan på befintliga elektroniska
system inte uteslutas.

Backningsvideosystem *
Alla plåthusbilar är standardmässigt förberedda för anslutning av
ett backningsvideosystem:
Den främre anslutningen av den monterade videokabeln ligger
i alla fordon under det övre högra facket i instrumentbräda och
är tillgänglig efter att det inre skalet demonterats.Vid körning
fungerar kamerasystemet som backspegel.
Den bakre kabeländen är tillgänglig utifrån genom att skruva av
det tredje mittplacerade bromsljuset.
Följande ledning har monterats:
Serie

Tillverkare

Artikelbeteckning

Artikelnummer

Vantana

Dometic

Kamerakabel för
plåthusbil

9102200098

Apparater som installeras i efterhand och inte är godkända för
användning under körning skall vara CE-märkta.
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Kapitel 8: Vatten
8.1 Allmänt

Det rekommenderas att bedöma det påfyllda vattnet
speciellt kritiskt innan det används.

• Vid hantering av livsmedel skall alltid vatten av dricksvattenkvalitet användas. Det gäller också vatten för handtvätt
och rengöring av föremål, som kommer i kontakt med
livsmedel.
• För att säkerställa en fullvärdig vattenkvalitet bör vattnet
helst tappas direkt ur det allmänna dricksvattennätet.
Informera dig i förväg om den lokala vattenkvaliteten.
• Det är inte tillåtet att använda trädgårdsslangar, vattenkannor eller andra material, som är olämpliga för dricksvatten
för att fylla på den mobila anläggningen.
• Om plåthusbilen inte används under en längre tid skall hela
vattenanläggningen tömmas..
• Vattensystemet skall spolas noga innan idrifttagningen och
efter långa stagnationstider. Om föroreningar konstateras
bör materialet desinficeras med härför godkända och
lämpliga medel.

Dränkbar pump

8.2 Vattenförsörjning
Vattenförsörjningens funktion
Värme, kök och toalettutrymme försörjs med
färskvatten via en dränkbar pump. Tandempumpen fungerar
elektriskt:
- via påbyggnadsbatteri
- Vid anslutning av plåthusbilen till 230 V nätet via strömförsörjningen.
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För den dränkbara tandempumpen gäller
• Den dränkbara tandempumpen är endast lämplig för vatten.
• Den dränkbara tandempumpen tål under korta stunder temperaturer upp till 60 ºC.
• Undvik att låta den gå torr.
• Skydda pumpen mot frysning.
• Kraftiga stötar, slag eller kraftigt förorenat vatten kan förstöra
pumpen.

2

1
Den dränkbara tandempumpen är underhållsfri.
Den dränkbara tandempumpen startar automatiskt när
vattenkranarna öppnas.

Färskvattentanken

Färskvattentanken
Tanken

j har en volym på 95 l och är positionerad i sittgruppen.

Färskvatten fylls på via påfyllningsröret på sidoväggen.
Färskvatenstutsen markeras med ett blått lock oh en vattenkransymbol på ramens övre kant. Locket öppnas och stängs
med nyckeln för utvändiga lucklås och entrédörren. Om tanken
överfylls tränger överskottsvattnet ut genom ett överlopp på
påfyllningsstutsen. Om tanken överfylls tränger överskottsvattnet
ut genom ett överlopp på påfyllningsstutsen.

8. Vatten

1

Påfyllningsstuts för färskvattentanken

Öppna
• Lås upp låset
med nyckel.
• Skruva upp det blå locket kraftigt moturs och ta av det.

j

Stänga
• Sätt på det blå locket och vrid på medurs.
• Lås låset
med nyckeln.

j

k

Kontrollera de röda servicelocken
(sidan 136) regelbundet, eftersom dessa kan lossna om färskvattentanken fylls
på ofta.

Påfyllning av vattensystemet
• Ställ upp husvagn vågrätt.
• Stäng alla vattenkranar.
• Koppla på genom att trycka huvudströmställaren på manöverpanelen.
• Stäng avtappningsventilen (Frostcontrol) till varmvattenberedaren.
• Lås upp tanklocket och öppna det genom att vrida det moturs.
• Fyll på vattentanken via färskvattenpåfyllningsröret.
• Ställ alla vattenkranar i läge „varm“ och öppna dem. Vattenpumpen kopplas på.
• Låt vattenkranarna stå öppna tills vattnet som rinner ur
kranarna är utan luftblåsor. Bara på så sätt säkerställs att varmvattenberedaren också är fylld med vatten.
• Ställ alla vattenkranar i läge „kall“ och låt dem stå öppna.
Kallvattenledningarna fylls nu med vatten.
• Låt vattenkranarna stå öppna tills vattnet som rinner ur
armaturerna är utan luftblåsor.
• Stäng alla vattenkranar.
• Stäng påfyllningsröret.
Kan kontrolleras kapaciteten i färskvattentankar på kontrollpanelen .
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Tillsätt aldrig på frostskyddsvätska eller andra kemikalier i
vattenkretsloppet. Risk för förgiftning! Värm upp färskvattentanken vintertid.

Tappa vatten
• Beroende på hur blandarna resp. förblandningsventilen
ställts in blandas vatten till den inställda temperaturen.

Varmvattenberedning
Varmvattenberedningen sker via varmluftsvärmaren (se även
kapitel 10.2.1). Inställningsalternativen beskrivs på sidan 162
"Ändra varmvattensteg".
Vid risk för frost töms varmvattenberedaren via en säkerhetsresp. avtappningsventil (se även sidan 170 Frost Control).

Frost Control

Position frostvaktsventil
Frostvaktsventilen finns direkt vid varmluftsvärmen i sittbänken och är åtkomlig via möbelluckan på sidan.

8. Vatten

Vid en temperatur under ca 3° C på den strömlösa säkerhets- resp. avtappningsventilen öppnar denna automatiskt
och tömmer vid risk för frost varmvattenberedaren via ett
avtappningsrör.
När kallvattensystemet används utan varmvattenberedare
fylls även denna med vatten. För att undvika frostskada måste varmvattenberedaren tömmas genom avtappningsventilen även om varmvattenberedaren inte används.

1

Avtappningsventil för färskvattentank

Så här töms färskvattentanken
Avtappningsventilen finns direkt på färskvattentanken.
• För att tömma färskvattentanken öppnas vridratten
vänster.

j åt

När värmen inte är tillslagen och när fordonet inte används
och framför allt vid frost skall färskvattentanken alltid tömmas
helt och hållet.
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3

2

Avloppsvattenutlopp

Så här töms spillvattentanken
• På vänster sida, under fordonet finns avloppsvattenutsläppet.

k

l

• Öppna skjutanordningen
genom att vrida för att tappa
ur avloppsvattnet.
• Efter att avloppsvattnet har runnit ut helt och hållet stängs
skjutanordningen igen.
Tömma vattenanläggningen
• Stäng av elen till vattenpumpen på manöverpanelen genom
att trycka på huvudströmbrytaren (ca. 4 sekunder).
• Öppna alla vattenkranar i mittläge.
• Häng upp handduschen i duschläge.

• Öppna alla avtappningsventiler (även frostvakter).
• Skruva bort skruvlocket från reningsöppningen på färskvattentanken k (Seite 136) .
• Ta upp vattenpumpen och håll den uppåt tills vattenledningarna är helt tomma.
• Kontrollera att tanken, värmesystemet, armaturerna och
ledningarna är fullständigt tomma. Om så behövs, blås med
tryckluft ut kvarsittande vatten (max. 0,5 bar).
• Sätt in vattenpumpen i färskvattentanken igen och stäng
öppningarna.
• Låt vattenkranarna och avtappningsventilerna vara öppna.
• Rengör och spola tankarna noga.
• Låt om möjligt vattensystemet fullständigt torka.
• Glöm inte att tömma toalettkassetten.
Om plåthusbilen vid frost inte används, skall hela vattensystemet tömmas. Låt vattenkranarna stå öppna i mittläge. Låt
alla avtappningsventiler stå öppna.
Töm spillvattentanken endast på för ändamålet avsedda ställen, men aldrig i naturen! Hanteringsstationer finns i regel på
motorvägsrastställen, campingplatser och bensinstationer.
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Spillvattentanken
Avloppsvattentaken är monterad under golvet och isolerad.
Tillval
Efter att ha satt på den elektriska avloppstankvärmaren på kontrollpanelen värms tanken med en värmepatron. Härigenom
förhindras att avloppsvattnet fryser vid lättare frost (se även beskrivningen på sidan 76).

Vid kraftig köld tillsätt i tillägg frostskyddsmedel (t.ex. koksalt) så att spillvattnet inte kan frysa.
När fordonet inte används är spillvattentanken inte tillräckligt frostskyddad. Vid risk för frost töm därför spillvattentanken fullständigt.
Häll aldrig kokhett vatten direkt i tvättställets avlopp. Detta
kan leda till deformation och otäthet i spillvattensystemet.
Låt alltid även kallt vatten rinna med.
Avloppsvattentankens påfyllningsmängd kan kontrolleras på
manöverpanelen.

8.3 Toalett

0505

Vridtoaletten består av två delar, den fast installerade toaletten
och en uttagbar latrintank. Innan toaletten kan användas måste
latrintanken förberedas enligt vidstående beskrivning och sedan
sättas tillbaka i sin utgångsposition.

0606

Förbereda latrintanken
• Öppna toalettluckan (se 5.2) och dra stoppbygeln uppåt för
borttagning av exkrementtanken.
Exkrementtanken kan tas bort endast när spärren är

0707

upptryckt.

0808

0909
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• Skjut tillbaka exkrementtanken på sin plats.
06
Kom ihåg att exkrementtanken är låst med stoppbygeln.
• Stäng åter serviceluckan.

05•

För aldrig in sanitärtillsatser direkt genom sliden eller toalettbäckenet, eftersom detta kan skada latrintankens slidtätning.
Tillför alltid vätskan via tömningsstutsen.

• Dra rakt ut exkrementtanken mot stopp.
07
06
• Tippa lätt exkrementtanken och dra sedan ut den.
• Placera latrintanken upprätt, vrid uthällningsstutsen uppåt
och öppna.

08

09

Tillsätt sparsamt sanitärvätska. En överdosering garanterar
inte att lukten elimineras!

• Tillsätt given mängd sanitärvätska i exkrementtanken.
• Fyll sedan på vatten tills exkrementtankens botten är fullständigt täckt (ca. 3 liter).
• 09
Stäng tömningsstutsen igen och vrid tillbaka den.

12
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2

3

1
Vridtoalett

Nivåindikering

Användning av vridtoaletten

Tömning av exkrementtank

• Stäng toalettlocket och vrid nyckeln med båda händerna till
önskad position (medurs max. 90°, moturs max. 170°).
• Öppna därefter låsplattan genom att flytta handtaget
åt6
höger.
• Håll spolknappen
intryckt några sekunder för att spola
toaletten.

Latrintanken skall tömmas senast när enstegs nivåvisningen
tänds. Vi rekommenderar att redan tidigare tömma tanken.
• Öppna toalettluckan och dra stoppbygeln uppåt för
borttagning av exkrementtanken.

j

k

l Nivåvisning
Vridtoaletten kan både användas med öppen och stängd
förslutningsplatta. Använd endast toalettpapper lämpligt
för skåpbilstoaletter. Vanligt toalettpapper leder lätt till att
toaletten sätter igen sig.
Toaletten är dimensionerad för en maximal vikt på 120 kg.

1305

1406

l

Exkrementtanken kan tas bort endast när spärren är
upptryckt.
Töm endast latrintanken i härför avsedda tömningsstationer.

08
• 07
Dra ut draghandtaget på till full längd.

09
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12

05

06

För att tömma tanken utan att stänka trycks ventilationsknappen medan tankinnehållet hälls ut. Ventilationsknappen
bör bara tryckas när tömningsstutsen pekar nedåt.
Beakta också den bifogade bruksanvisningen från tillverkaren av utrustningen.
För att undvika vattenskador i ditt fordon bör latrintanken
inte vara fylld till mer än 3/4 vid färd. I annat fall kan den
skvalpa över genom ventilationssystemet.

• 14
För exkrementtanken till för ändamålet
0715 avsett hanteringsställe.
• Placera latrintanken upprätt och vrid uthällningsstutsen uppåt.
• Ta bort uthällningsstutsens förslutning.
• Rikta latrintanken med uthällningsstutsen nedåt.
• Tryck på avluftningsknappen med tummen och håll den intryckt. Exkrementtanken töms.
• Spola igenom exkrementtanken med färskvatten (ca. 5 liter).
Glöm inte att skruva på locket på tömningsstutsen igen.
• Skjut tillbaka exkrementtanken på sin plats. Skjut in exkrementtanken så långt att fästklämman låser exkrementtanken i
läget.
• Stäng åter serviceluckan.

08

09

12
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Kapitel 9: Gasol
9.1 Allmänna säkerhetsregler för användning
av gasolanläggningar
Gasoldrifttrycket är 30 mbar.
Det är förbjudet att använda värmesystemet under färd.
Undantag:
Fordonet är utrustad med en gastrycksreglerare för körning
(t.ex. Controll CS).

Kontroll av gasolanläggning
• Gasolanläggningar skall före första start provas av sakkunnig.
• Provningen av gasolanläggningen skall av gasolfackkunnig
upprepas vartannat år. Provningen skall attesteras på provningsintyget enligt DVGW arbetsblad G 607, EN 1949 eller
motsvarande.
• Även reglerare, slangar och avgasstyrningar skall kontrolleras.
• Säkerhetsreglerarna och slangledningen skall bytas ut efter
senast 10 år. Högtrycksslangar skall bytas ut 5 år efter tillverkningsdatum. Om det konstateras sprickor, porösa ställer
eller dylikt skall slangen bytas ut omedelbart.

• Fordonsägaren ansvarar för att provning utförs. Det gäller även
för fordon, som inte är godkända vägtrafik.
Om misstanke finns att gasol strömmar ut skall följande
åtgärder vidtas:
• Stäng gasolflaskans spärrventil.
• Tändkällor som t.ex. öppen eld eller rökning är strängt
förbjudet.
• Ventilera lokalen.
• Evakuera farozonen.
• Upplys närmaste omgivning (uppsikt) och eventuellt
brandkåren.
Gasolanläggningen får åter tas i bruk först sedan en sakkunnig kontrollerat anläggningen.

Monterad utrustning och ändringar
• Inbyggnader och ändringar på gasanläggningen får endast
utföras av en propangasfackman.
• Använd endast utrustning med enhetligt anslutningstryck
på 30 mbar.
• Varje förändring i gasolsystemet måste gasprovas och
skriftligt bekräftas av en auktoriserad sakkunnig.
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Regulatorer och ventiler
• Använd endast speciella fordonsreglerare med säkerhetsventil. Andra typer av reglerare är inte tillåtna enligt
DVGW:s arbetsblad G 607 och klarar inte de kraftiga
påfrestningarna.
• Tryckregleringsutrustningar måste ha ett fast tryck på 30
mbar. För detta gäller kraven enligt EN 12864, bilaga D.
Tryckregleringsutrustningen har en flödesmängd på
1,2 kg/h.
• Anslut regulatorn resp. högtrycksslangen noga till flaskan (Observera: vänstergängning). Använd inte nycklar, tänger eller
liknande verktyg.
• Vid temperaturer under 5 ºC skall ett avisningssystem
(is-ex ) användas för regulatorn.

*

2

1
Högtrycksslang

Takmonterad gasreglerare

Gasreglerare för Frankrike och Storbritannien*

På grund av nationellt specifika föreskrifter är gasreglaget vid
fordon, som levererats till Frankrike och Storbritannien fast monterat i gasflasklådans innertak. Det kräver att en högtrycksslang
används. Därmed är de standardmässigt använda lågtrycksslangarna uteslutna.
- takmonterat gasreglerare
- högtrycksslang

k

j

Vid takmonterade gasreglerare används högtrycksslangar.
Det är mycket viktigt att beakta detta vid ett eventuellt byte
av slang. Skruvkopplingarna på gasoltryckets regulator har
vänstergänga. Högtrycks-gasslangarna skall bytas ut vart 5:e år
(avgörande är det påtryckta tillverkningsdatumet på slangen).

9. Gasol

Före driftstart
• Avgasröret måste ordentligt anslutet till värmesystemet och
kaminröret. Avgasröret måste vara felfritt.
• Ventilationer måste vara fria.
• Avlägsna vid behov snön från kaminröret.
• Avlägsna smuts och snösörja från förbränningsluftens
insugningsöppning i sidoväggen. Avgas kan i annat fall få en
otillåtet hög CO-halt.
• Säkerhetsventilationerna får inte stängas.
• Vi rekommenderar att ha en ABC-pulversläckare med en
kapacitet på minst 1 kg i beredskap vid ingångsdörren och
att ha ett brandtäcke bredvid gashällen. Informera dig om de
säkerhetsåtgärder mot brand som vidtagits på det aktuella
området (se även brandskydd kapitel 2.3).
Använd aldrig bärbara kokare eller värmare. Undantaget är elektriska värmare (beakta ineffekten). Använd dock inga strålningsvärmare, eftersom dessa innebär en risk för brand och kvävning.

Läs noga tillverkarnas bruksanvisningar!

Säkerhetsanvisningar i gasflasklådan

9.2 Gasolförsörjning
Plåthusbilen har ett propangassystem (gasflaskan ingår inte i
leverans). Gassystemet används för följande apparater:
- Spis
- Värme
- Varmvattenberedare
- I förek. fall ytterligare specialtillbehör
- I förek. fall absorberkylskåp*
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3

4

5

2

1
Infästningsremmar

Ansluten gasflaska

Gasflaskorna skall vara stängda under färden, såvida ingen
kollisionssensor finns.

Gasflaskkoffert
Åtkomsten till gasflasklådan finns baktills i fordonet bakom en
möbeldörr och den är åtkomlig via bakdörrarna.

j
l

Gasflasklådan rymmer 2 x 11 kg propangasflaskor
. Gasflaskorna är via ett säkerhetsreglage
med slang
anslutna till försörjningsenheten
. Flaskorna är fästa med vardera
två separat remmar
i väggen.

n

m

k

För gasflaskkofferten gäller:
• Kontrollera gasflaskornas fastsättning före varje färd.
Ställ upp gasflaskorna upprätt och stäng ventilerna.
• Dra åt lösa remmar.
• Gasflasklådan är inte lämplig för transport av tillbehör (t.ex.
livsmedel eller elektriska apparater).
• Gasolflaskornas spärrventiler måste alltid vara fritt åtkomliga.
• Gasflaskkoffertens ventilationsöppningar får inte stängas.
• Lås gasflaskboxen så att den är oåtkomlig för obehörig.

Gasflaskor får bara transporteras i gasflasklådan.

Gasflaskbyte
Rök inte och använd inte heller öppen låga vid byte av gasflaskor. Kontrollera efter byte av gasflaskorna om det tränger
ut gas vid anslutningarna. För att göra detta besprutas anslutningsstället med läckagespray.
Vid anslutning till gasolflaska skall slangledningen vara spänningsfri och ej knäckt.

9. Gasol

Regleringen skall placeras ovanför flaskventilen.
Observera att gastätningsytorna alltid skall vara rena och felfria.

1
• Öppna flaskboxens dörr.
• Stäng huvudspärrventil på gasflaskan. Beakta pilens riktning.
• Skruva för hand av gastrycksregleraren/högtrycksslangen*
från gasflaskan (vänstergängning).
• Ta loss fästremmarna och lyft bort gasflaskan.
• Sätt in den nya gasflaskan i flaskboxen och surra ordentligt
fast med båda remmarna.
• Skruva för hand på gastrycksregleraren/högtrycksslangen*
på gasflaskan (vänstergängning).
• endast vid utrustning med kollisionssensor*:
Tryck fast slangbrottssäkringen (grön knapp) på högtrycksslangen (se 151).
• Kontrollera att anslutningarna är täta. Kontrollera anslutningarna med läckspray.
• Stäng flaskboxens dörr.

2
3
Gasavstängningskranar

Gasavstängningskranar och ventiler
För varje installerad gasenhet har en tillhörande gasavstängningsventil monterats. Med dessa kranar kan gastillförseln till respektive enhet brytas. Varje symbol är markerad för respektive enhet.
Gasavstängningskranarnas monteringsställe
- i sittbänken, åtkomlig via möbelluckan på sidan

j Värme
k Kylskåp*
k Gashäll
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För spärrventiler och ventiler gäller:
• Under körning skall ventilerna på alla gasenheter varastängda.
• För att öppna ventilerna skall dessa vridas 90°. Öppnade
gasavstängningsventiler har samma flödesriktning som gasledningen.
• Vid påfyllning av fordonets bränsletank på färjor eller i garaget får ingen gasbrännare vara igång.

Vid ett förmodad läckage i gasanläggningen skall avstängningskranarna i fordonet och gasflaskornas ventiler i
flasklådan stängas av.
Till följd av vibrationer kan under årens lopp små otätheter
uppstå. Om otätheter misstänks, låt återförsäljaren eller en
fackverkstad kontrollera gassystemet.
Täthetsprovning får absolut inte göras med öppen låga.

Gasreglerare med kollisionssensor *

Med MonoControl CS och DuoControl CS går att värma fordonet
även under färd.
Den integrerade kollisionssensorn bryter omedelbart gastillförseln vid en olycka och förhindrar därmed att det strömmar ut gas.
Gasflödet bryts vid en olycka med en direktverkande fördröjning
på 4,0 g ± 1,0 g.

Beakta också tillverkarens separata bruksanvisning.
Vid byte av gasflaska skall den bifogade skruvhjälpen användas för att skruva på och av högtrycksslangarna. Den förhindrar skador på förskruvningen på grund av felaktigt verktyg.

9. Gasol

Idrifttagning
4

7
6

1
8

10

3

5

• Öppna i förekommande fall gasavstängningskranar.
• Anslut gasflaskan/orna 2 och kontrollera att slanganslutningen är felfri.
• Öppna flaskventilen 1 .
Tryck kraftigt på slangbrottssäkringen 3 på högtrycksslangen
i ca. 5 sekunder.
Tryck kraftigt på den gula resetknappen
7 för att återställa, vrid något medurs
och håll i 5 sekunder och säkerställ att
den förblir i positionen ”driftsklar”.

7
2
Schemaritning MonoControl CS

1 Flaskventil
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Gasflaska
Slangbrottssäkring
Högtrycksslang
Högtrycksslang
MonoControl CS/DuoControl CS
Resetknapp
Stål-/kopparrör
Utlösningselement för kollisionssensor
Skruvhätta (provningsanslutning)
Skruvhjälp
Torx T20
Vridknapp för driftsflaska/reservflaska
Statusvisning driftsflaska/reservflaska

Resetknapp i position
ej driftsklar

Om den gula återställningsknappen 7 inte
är tryckt (position ”ej driftsklar”), så skall
kollisionssensorn återställas.

7

Resetknapp i position
driftsklar

11
Skruvhjälp

9

Om återställningen inte är
framgångsrik så används torxen
12 T20 12 på skruvhjälpen 11
för att stödja vridrörelsen medurs.
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14

5

Vid ett flasktryck under 0,4 bar skiftar ventilen automatiskt
driftsflaska.

4
3

6
7

13

1

10

8

2

Schemaritning DuoControl CS vertikal

Omkopplingsventil gasanläggning med två flaskor *

Omkopplingsventilen DuoControl CS möjliggör en automatisk
omkoppling från driftsflaskan och till reservflaskan.
Funktionssättet är anpassat till MonoControl CS.

13 Vrid vridknappen åt vänster resp. höger ända till anslaget för
att bestämma driftsflaska.
14 Visar driftsflaskans status.
Grön: Gasuttag ur den vänstra flaskan (driftsflaska).

Röd: Gasuttag ur den högra flaskan (reservflaska), kontrollera
anslutningen till den vänstra flaskan och kontrollera nivån.

I omkopplingsventilen DuoControl CS är en Is-Ex-patron
integrerad, som förhindrar att ventilen fryser. Observera
beskrivningen till TFT manöverpanelen, meny AUX (sidan 91).

9. Gasol

DuoC

f

f

dd
ee

cc
bb

a Till (sommardrift)
b Från
c Till och värma (vinterdrift)
d Röd LED
e Grön LED
f Gul LED EisEx (vinterdrift)

aa

Fjärrindikering för DuoControl CS

Fjärrvisning för omkopplingsventil *

Fjärrvisningen är kopplad till omkopplingsventilen för gasanläggningen med två flaskor.
Sommardrift
Brytare nedåt a.
LED visar driftsflaskans status.
full = grön LED lyser
tom = röd LED lyser
Vinterdrift
Brytare uppåt c.
Utöver driftsflaskans status värms omkopplingsventilen upp
(gul LED lyser).

Gasfilter*
Ditt fordon kan vara extrautrustat med ett gasfilter för Truma
Duo-/MonoControl. Beakta den medföljande anvisningen från
tillverkaren. Byt även filterdynan vid varje flaskbyte.

Byte av filterdynan
Använd endast original Truma filterdynor (art.nr 50681-01).
Gasrest: Rök inte, ingen öppen eld. Innan öppningen skruvas
gasflaskan/flaskventilen igen och gasflaskans högtrycksslang
skruvas av.
Vid hantering av gasfiltret så skall detta alltid vara riktat nedåt.
Kontrollera att huvmuttern sitter fast på gasfiltret med skruvhjälpen (ingår i leveransen).
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Ta av filterkoppen

• Tryck snäppsliden nedåt och håll den intryckt medan du vrider
filterkoppen åt vänster. Ta sedan av filterkoppen nedåt.

Sätta dit filterkoppen

• Sätt an filterkoppen nedtills på filterhuset såsom visas på vidstående bild.

Byta ut filterdynan

• Ta ut den nya filterdynan ur plastpåsen. Stjälp sedan påsen
över den dessförinnan avtagna filterkoppen och skaka sedan
med en vridrörelse försiktigt ned den gamla filterdynan i påsen. Lägg den nya filterdynan i filterkoppen så att den ligger
platt i botten på koppen.

• Tryck filterkoppen uppåt och därefter åt höger så att snäppsliden hakar i filterhuset.
Vid inflänsningsdrift så skall den fria ingången stängas med
den bifogade förslutningshättan.

10. Inbyggd utrustning
9. Gasol

Avfallshantering

Kapitel 10: Inbyggd utrustning
10.1 Allmänt

Avfallshantera den använda filterdynan och rengöringsmaterial i
enlighet med de administrativa bestämmelserna i användningslandet. Nationella föreskrifter och lagar (i Tyskland är detta t.ex.
kretsloppsekonomi- och avfallslagen och de respektive kommunala avfallsekonomistadgarna) skall beaktas. I andra länder skall
de respektive gällande föreskrifterna beaktas.

I detta kapitel finns anvisningar kring plåthusbilens inbyggda
utrustning. Anvisningarna avser endast manövreringen av utrustningen. Delvis är den beskrivna utrustningen tilläggsutrustning.
Ytterligare informationer om de olika inbyggda utrustningarna
framgår av de separata bruksanvisningarna, som bifogats fordonet
i den blå servicefickan.
Reparationer på inbyggd utrustning får bara utföras av en
fackman.
Vid underhålls- och reparationsarbeten får bara originaldelar
från tillverkarna av utrustningen användas.
All förändring av inbyggd utrustning och om användningsföreskrifterna inte följs leder till att garantin och ansvarsförbindelser slutar gälla. Därutöver upphör godkännandet att
använda utrustningen och i vissa länder slutar även fordonets
registreringsbevis att gälla.
Beträffande användningen av gasutrustning, gasreglerare
och gasflaskor skall anvisningarna i kapitel 9 beaktas.
Beträffande driften av elektrisk utrustning skall anvisningarna i kapitel 7 beaktas.
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10.2 Värme
Det är förbjudet att använda värmesystemet under färd.
Undantag:
Fordonet är utrustad med en gastrycksreglerare för körning
(tilläggsutrustning) (t.ex. Control CS).

10.2.1 Truma kombi-värme C4/C6E*

Truma-Combi-Varmluftvärme

Gasolvärmeelementet Combi 4 är en varmluftsvärme med
integrerad varmvattenberedare (volym: 10l).
Uppvärmningen är utan inskränkning möjlig både med och
utan vatten.

Fordonet kan såsom tillval utrustas med Kombi 6E-värme*, som
har ytterligare värmestavar för den elektriska driften.
Monteringsställe
- i sittlådan.

Driftstart
• I plåthusbilen har flera luftutsläppsmunstycket monterats.
Rör leder varmluften till luftutsläppsmunstyckena. Ställ in
munstyckena i så att varmluften strömmar ut där det är
önskvärt.
• Kontrollera att kaminröret är fritt. Alla kåpor måste tas bort.
• Öppna gasflaskan och gasavstängningskranen i gastilledningen.
• Utrustningen får bara användas i ett tekniskt felfritt skick.
• Låt omedelbart åtgärda störningar. Åtgärda endast störningar om åtgärdandet beskrivs i denna bruksanvisnings
felsökningsanvisning.
• Genomför inga reparationsarbeten eller förändringar på
utrustningen.
• En defekt apparat får bara repareras av tillverkaren eller
dess serviceorganisation.

10. Inbyggd utrustning

Om systemets strömförsörjning är bruten måste tiden matas
in på nytt igen.
Kombi-värmesystemets grundfunktioner kan manövreras via
panelen på ingången (se kapitel 7.3).

Manöverpanel Truma CP Classic
(Vantana ONTOUR och De Luxe)

1
2
5
3
4

LED-visning

Betydelse

grön

Apparaten är i drift

gul

LED lyser: Varmvattenberedaren är i uppvärmningsfasen
LED blinkar: Varning

röd

Störning
Beträffande detaljerat felmeddelande, se apparattillverkarens
bruksanvisning.

Varmvattendrift
• Vrid vridströmbrytaren till läget
(välj 40°C eller 60°C). Den
gröna och gula LED:n lyser.
Om den inställda temperaturen inte uppnåddes så stängs värmen av och den gula LED:n slocknar.

k

Varrmvattendrift är endast tillåten med en fylld varmvattenberedare.
Truma-manöverpanel CP Classic

j Vridknapp för rumstemperatur (steg 1-5)
k Varmvattendrift (vattentemperatur 40°C eller 60°C)
(värme utan kontrollerad vattentemperatur eller
l Värmedrift
med tömd vattenanläggning)
m Värmedrift (värma med kontrollerad vattentemperatur)
n Vridströmbrytare ”från”

Värmedrift
1. Uppvärmning med kontrollerad vattentemperatur

m

• Rikta in vridströmbrytaren i läget
.
Välj önskad temperatursteg (1-5) med vridknappen
- den
gröna LED:n lyser, den gula anger samtidigt att vattnet håller på
att värmas upp.

j
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När det inställda stegets temperatur har uppnåtts så återgår
värmesystemet till det lägsta steget. Vattnet värms upp till
60°C. När detta inträffat så stängs värmen av och den gula
LED:n slocknar.
2. Uppvärmning utan kontrollerad vattentemperatur/
med tömd vattenanläggning

l

• Rikta in vridströmbrytaren i läget
.
Hantera vridknappen
såsom beskrivs under punkt 1.
Den gula LED:n lyser bara vid vattentemperaturer under 5°C.
Om det inställda stegets temperatur uppnåddes så stängs värmen av.Varmluftsfläkten fortsätter att arbeta med lågt varvtal
så länge temperaturen på apparaten är högre än 40°C.

j

Stänga av
• Rikta in vridströmbrytaren i läget
Den gröna LED:n slocknar.

n.

LCD-manöverpanel Truma Combi CP Plus*
(standardmässigt i Vantana Premium)

1
2
6

3

7

5

9

8

4

Truma-manöverpanel Combi CP plus
Din husvagn förfogar över iNet ready-funktionen. Truma CP
plus manöverdel fungerar som gränssnitt för manövreringen
av anslutna enheter via Truma App och iNet Box.
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Visnings- och manöverelement

q

ı
ı

ı ı

j
k
l
m
n
o
p
q
r

Vrid-/tryckknapp
Med rid-/tryckknappen
kan börvärden och parametrar väljas,
ändras och sparas genom att peka. De valda menypunkterna
blinkar.

Visning
Statusrad
Menyrad (uppe)
Menyrad (nere)
Visning nätspänning 230 V (laddningsström)
Visning tidskopplingsur
Inställningar/värden
Vrid-/tryckknapp
Tillbaka-knapp

q

Med vrid-/tryckknappen
går det att välja menyer på raderna
och
och göra inställningar. Visningen görs via displayen
med belyst bakgrund. Med Tillbaka-knappen
sker tillbakasprång ur en meny.

l
j

m

r

Vrida åt höger (+)
- Menyn gås igenom från vänster till höger.
- Öka värden.
Vrida åt vänster (-)
- Menyn gås igenom från höger till vänster.
- Sänka värden.
Peka
- Överta (spara) ett valt värde.
- Val av en menypunkt, skifta till inställningsnivån.

Ì ≠ªΩ
Ì ≠ªΩ

Trycka (3 sekunder)
- Huvudfunktion TILL/FRÅN
- iNet-ready: Funktionsändring vrid-tryckknapp
(se APP-läge)

Tillbaka-knapp
Genom att trycka på Tillbaka-knappen
sker ett återsprång
från en menyn och inställningar förkastas. Det betyder att de
tidigare värdena bibehålls.

r
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Idrifttagning

Välja inställningsnivå
Peka på vrid-/tryckknapp Das
Displayen visar inställningsnivån.
Den första symbolen blinkar.

Start-/Stand by-bildskärm
Efter att ha anslutit manöverdelen
med spänningsförsörjningen visas
en startbildskärm efter ett fåtal
sekunder.
Efter några minuter utan inmatning visas automatiskt en
Stand by-bildskärm.
Om tiden är inställd (se "Ställa in tid"), skiftar visningen på
displayen mellan tid och inställd rumstemperatur.
Om ingen tid ställts in visas den inställda rumstemperaturen
ständigt.

Funktioner

l m

Funktionerna på menyraderna
och
till manöverdelen kan
väljas i godtycklig ordning. Driftsparametrarna visas på statusraden
resp. på visningarna
och
. Funktionen kan variera beroende på utrustning och konstruktion.

k

n o

Till-/frånslagning
Tillslag
• Peka på vrid-/tryckknappen.
Dessförinnan inställda värden/driftsparametrar blir aktiva
igen efter tillslagningen.

Koppla från
• Håll vrid-/tryckknappen intryckt i mer än 4 sekunder: iNetready: Efter 2 sekunder visas "APP" på displayen. Efter ytterligare
2 sekunder visas "OFF" på displayen.
Avstängningen av manöverdelen Truma CP plus kan fördröjas
några minuter på grund av kvardröjande interna processer i
värmesystemet eller klimatsystemet* (under denna tid står
det ”OFF” på displayen).

10. Inbyggd utrustning

Ändra rumstemperatur

APP läge i kombination med en iNet Box
Funktion
I APP-läget övergår de anslutna enheterna och manöverdelen
Truma CP plus till Stand by.
- ingen värmefunktion
- ingen varmvattenberedning
- ingen drift av klimatsystemet
- ingen funktion hos kopplingsuret i manöverdelen Truma CP plus

Välj med vrid-/tryckknappen symbolen på menyraden
• Skifta till inställningsnivån genom att peka.
• Välj önskad temperatur med vrid-/tryckknappen.
• Peka på vrid-/tryckknappen för att bekräfta värdet.

a

Manöverdelen CP plus förblir klar för mottagning av kommandon
via Truma APP eller den infraröda fjärrkontrollen till klimatsystemet*.
De anslutna enheterna förblir manövrerbara.
Aktivera APP-läget
• Tryck på tryck-/vridknappen i cirka 2 sekunder tills "APP" visas i
cirka 2 sekunder.
• Släpp vrid-/tryckknappen.
• De innan inmatade värdena sparas.
Avsluta APP-läget
APP-läget avslutas,
- när det överförs nya värden via Truma APP eller klimatsystemets*
infraröda fjärrkontroll;
- när manöverdelen Truma CP väcks genom att trycka på vrid-/
tryckknappen. De innan sparade värdena övertas då för den
förnyade driften.

l

3
a = Värme 1)
- Värmen är igång. Symbolen lyser.
- Inställningsbart temperaturområde 5 - 30°C. (steg om 1°C)
- Snabba temperaturförändringar möjliga med vrid-/tryckknapp
(på Stand by-bildskärm).
1)

Så länge den önskade rumstemperaturen inte har nåtts 		
blinkar symbolen.
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Välja energityp

Ändra varmvattensteg
Välj med vrid-/tryckknappen symbolen på menyraden
• Skifta till inställningsnivån genom att peka.
• Välj önskad temperatur med vrid-/tryckknappen.
• Peka på vrid-/tryckknappen för att bekräfta värdet.

a

b

c

l

d

Välj med vrid-/tryckknappen symbolen på menyraden
• Skifta till inställningsnivån genom att peka.
• Välj önskad energityp med vrid-/tryckknappen.
• Peka på vrid-/tryckknappen för att bekräfta värdet.

a

b

c

3
a = Varmvattenberedare1)
b = 40° 2)			
c = 60° 			
d = BOOST1)			
			
			

Varmvattenberedning är igång
Varmvattentemperatur 40°C
Varmvattentemperatur 60°C
Riktad, snabb uppvärmning av
varmvattenberedaren för ett tidsfönster på max. 40 minuter.

* (endast vid kombi elvärme)

d

e

3
Symbol
a
b
c
d
e

Driftssätt
Gas
EL 1
EL 2
MIX 11)
MIX 21)

Energityp
Gas
EL
EL
EL + Gas
EL + Gas

1)

Sp länge den önskade vattentemperaturen inte uppnåtts 		
blinkar symbolen.

1)

2)

Varmvattentemperaturen 40°C kan vid kombinerad
rums- och vattenuppvärmning under hållas på 40°C under 		
en begränsad tid.

Elektrisk värmeeffekt: Steg 1: 900 W; steg 2: 1800W

Blandad drift (el och blandad drift är specialutrustning)

l
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Så snart värmen startas (rumstemperatur, varmvattensteg
aktivt) visas den energityp, som valdes vid förra uppvärmningen. Fabriksinställningen är gas.

Speciella förhållanden vid blandad drift
Avbrott i spänningsförsörjningen 230 V:
Värmen kopplar automatiskt om till gasdrift. Så snart spänningsförsörjningen 230 V har återställts koppla värmen automatiskt om till blandad drift.
Störningar vid förbränningen (t.ex. brist på bränsle):
Combi Gas
Värmen kopplar automatiskt om till eldrift. Om
värmen skall gå i blandad drift skall orsaken
till störningen åtgärdas. Sätta på och stänga av
värmen på manöverdelen.
Speciella förhållanden vid elektrisk drift
- Om 230 V spänningsförsörjningen bryts och 12 V-försörjningen aktiveras visas en felkod på displayen.
- När 230 V spänningsförsörjningen har kommit tillbaka startas
värmen automatiskt med de tidigare inställningarna. Felkoden slocknar.

Välja fläktsteg
Välj med vrid-/tryckknappen symbolen på menyraden
• Skifta till inställningsnivån genom att peka.
• Välj önskad fläktsteg med vrid-/tryckknappen.
• Peka på vrid-/tryckknappen för att bekräfta värdet.

a

b

c

d

l

e

3
Driftssätt Betriebsart
OFF
		
		
a
VENT 1)
		
		
b
ECO
		
		
c
HIGH 2)

Beskrivning
Fläkten är avstängd.
(Kan endast användas när ingen
utrustning är i drift.)
Luftcirkulation när ingen utrustning
är igång. Varvtalet kan ställas in i
10 steg.
Automatisk reglering av fläkten
beroende på värme-effekten,
optimerad på de aktuella värmekraven.
Högt fläktsteg
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d
BOOST
		
		
		
e
NIGHT
		
		
		
		

Snabb rumsuppvärmning
Tillgänglig när differensen mellan
vald och aktuell rumstemperatur är
mer är 10°C.
Värmen arbetar endast med dellast.
I förekommande fall kan den
inställda rumstemperaturen inte
uppnås (beroende på fordonsstorlek
och yttertemperatur).

1)

Kan leda till högre motorslitage, beroende på användnings		
frekvensen.

2)

Fläktsteget "HIGH" är förbundet med högre strömförbrukning, högre
bullernivå och ökat motorslitage.

Mata in starttidpunkten
• Med vrid-/tryckknappen ställs
timmarna och därefter minuterna
in.

Mata in sluttidpunkt
• Med vrid-/tryckknappen ställs
timmarna och därefter minuterna
in.

Så snart värmen startas (rumstemperatur, varmvattensteg
aktivt) visas det fläktsteg, som valdes vid förra uppvärmningen. Fabriksinställningen är "ECO".

Ställa in tidskopplingsur
Tidskopplingsuret kan bara väljas när manöverdelens tid
ställts in.
Om tidskopopplingsuret är aktiverat (ON) visas först menyn
Aktivera tidskopplingsur OFF).

Välj med vrid-/tryckknappen symbolen på menyraden
- Skifta till inställningsnivån genom att peka.

m

Förgiftningsfara på grund av avgaser.
Det aktiverade tidskopplingsuret sätter på värmen även när
plåthusbilen är parkerad. Värmesystemets avgaser kan leda till
förgiftningar i slutna utrymmen (som t.ex. garage, verkstäder)
Om fritidsfordonet parkeras i slutna utrymmen:
• Stäng av bränsletillförseln (gas) till värmen.
• Avaktivera manöverdelens tidskopplingsur (OFF).
• Stäng av värmen på manöverdelen Truma CP plus.

10. Inbyggd utrustning

Om start-/sluttidpunkten vid inmatningen överskreds tas
hänsyn till driftsparametrarna förest efter att nästa start-/
sluttidpunkt nåtts. Fram till dess förblir de driftsparametrar
giltiga, som ställts in utanför tidskopplingsuret.

Välja energityp

* (endast vid kombi elvärme)
• Välj önskad energityp med vrid-/
tryckknappen.
• Peka på vrid-/tryckknappen för
att bekräfta värdet.

Ställa in rumstemperatur
• Välj önskad rumstemperatur
med vrid-/tryckknappen.
• Peka på vrid-/tryckknappen för
att bekräfta värdet.

Menyn Välja energityp visas när en värme med elektriska värmestavar
är anslutna (specialutrustning).

Välja fläktsteg
Ställa in varmvattensteg
• Välj önskat varmvattensteg med
vrid-/tryckknappen.
• Peka på vrid-/tryckknappen för
att bekräfta värdet.

• Välj önskat fläktsteg med vrid-/
tryckknappen.
• Peka på vrid-/tryckknappen för
att bekräfta värdet.

Välj menyn Fläktsteg. Det visas när värme/varmvattensteg
ställdes in.
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Aktivera tidskopplingsur (ON)

Ställa in tid

• Aktivera tidskopplingsuret (ON)
med vrid- och tryckknappen.
• Peka på vrid-/tryckknappen för
att bekräfta värdet.

Tidskopplingsuret förblir aktivt så länge, även under ett antal
dagar, tills den avaktiverats (OFF).
När tidskopplingsuret programmerats och är aktiv, blinkar
tidskopplingsurets symbol.

Avaktivera tidskopplingsur (OFF)
• Skifta till inställningsnivån genom att peka.
• Avaktivera tidskopplingsuret (OFF)
med vrid- och tryckknappen.
• Peka på vrid-/tryckknappen för
att bekräfta värdet.

• Tidsvisningen blinkar.
• Med vrid-/tryckknappen (24 hläge) ställs timmarna in.
- Efter att återigen ha pekat på
vrid-/tryckknappen blinkar
minutvisningen.
• Peka på vrid-/tryckknappen för
att bekräfta värdet.
Servicemeny
Mata ut den anslutna utrustningens versionsnummer
Visa värmens eller manöverdelens
versionsnummer.

10. Inbyggd utrustning

Ändra manöverdelens bakgrundsbelysning

Återställa till fabriksinställning (RESET)
Reset-funktionen återställer manöverdelen till fabriksinställningen.
Alla inställningar raderas därmed.

Bakgrundsbelysningen kan ställas
in i 10 steg.

Bekräfta reset
– Peka på vrid-/tryckknappen
Visning nätspänning 230 V

Ändra språk
Välj det önskade språket bland de
tillgängliga språken (t.ex. engelska,
tyska, franska, italienska).

Kalibrera temperaturgivare (OFFSET)
Värmesystemets temperaturgivare kan anpassas individuellt till
fordonets storlek. Inställningen
av offseten görs i steg om 0,5°C i
intervallet 0°C till -5°C.

Symbolen signaliserar att 230 V
nätspnningen (laddningsström) är
tillgänglig.

Visning endast i kombination med ett värmesystem Combi E
CP plus ready möjligt, som innehåller ytterligare värmestavar
för elektrisk drift. (Tilläggsutrustning)
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Varning
Vid en varning visas en varningssymbol för att signalisera att
en driftsparameter har nått ett odefinierat tillstånd. I detta fall
fortsätter utrustningen att arbeta. Så snart driftsparametern är i
börområdet igen slocknar denna symbol.

Läsa ut varningskod
• Välj symbolen med vrid- och
tryckknappen.
• Peka på vrid-/tryckknappen.
Den aktuella varningskoden
visas. Med fellistan kan orsaken
till varningen fastställas och
åtgärdas.
W = Varning
42 = Felkod
H = Värme
Orsaken åtgärdad/återgång till
inställningsnivån
• Peka på vrid-/tryckknappen.
Orsaken ej åtgärdad/återgång till
inställningsnivån
• Tryck på återställningsknappen.

I detta fall är varningen i manöverdelen inte kvitterad och
varningssymbolen kvarstår. Manöverdelen kvarstår i statusen Varning. Ytterligare anslutna apparater kan manövreras.

10. Inbyggd utrustning

Störning
Vid en störning hoppar manöverdelen omedelbart till menynivån
"Störning" och visar felkoden Störning.
E = Störning
41 = Felkod
H = Värme
Orsaken åtgärdad/återgång till
inställningsnivån
• Peka på vrid-/tryckknappen.
• Respektive apparat startas om.
Detta kan ta några minuter på grund av interna processer
hos anslutna apparater.

Om orsaken inte åtgärdats kommer störningen att uppträda igen
och manöverdelen hoppar återigen till menynivån "Störning".
Orsaken ej åtgärdad/återgång till
inställningsnivån
• Tryck på återställningsknappen.

I detta fall är störningen i manöverdelen inte kvitterad och varningssymbolen kvarstår. Apparaten förblir i störningsstatus.
Ytterligare anslutna apparater kan manövreras.
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k
n

k
m
o

Schemaritning FrostControl

FrostControl
FrostControl är en strömlös säkerhets- resp. avtappningsventil.
Vid risk för frost tömmer den automatiskt varmvattenberedaren genom ett avtappningsrör.
Vid övertryck i systemet utjämnar säkerhetsventilen automatiskt trycket stötvis.
k
m
n
o

Vridomkopplarens läge „Drift“
Tryckknappens läge „stängd“
Tryckknappens läge „tömma“
Avtappningsrör (är draget ut genom vagnsgolvet)

Säkerhetsventil för varmvattenberedare (FrostControl)

Aktivera
• Tryck in knappen lätt från position (m), vrid samtidigt brytaren
90° till positionen (k).
• När brytaren är i position (k), förblir knappen i position (m).
Avaktivera
• Vrid brytaren från position (k) i 90° så att den står parallellt
med Frost Control.
• Knappen snäpper samtidigt från position (m) till position (n).
Först vid en temperatur från ca 7° C vid avtappningsventilen
kan den manuellt stängas med tryckknappen (i läge m) och
varmvattenberedaren fyllas på. Vid en temperatur under
ca 3° C vid avtappningsventilen öppnar den automatiskt,
tryckknappen hoppar upp (läge n) och vattnet rinner genom
avtappningsröret (o) ur varmvattenberedaren.

10. Inbyggd utrustning

10.3 Kylskåp
Läs före start tillverkarnas separata bruksanvisningar.

Förvaring av livsmedel
• Förvara alltid livsmedel i slutna behållare, aluminiumfolier
eller liknande.
• Sätt aldrig in varma livsmedel i kylskåpet. Låt dem svalna
först. Förvara om möjligt endast förkylda varor.

1
Kylskåp SlimLine

Absorber-kylskåp*

Kompressor-kylskåp

• Varor, som kan avge flyktiga och/eller brännbara gaser får
inte förvaras i kylskåpet.
• Känsliga livsmedel skall förvaras närmast kylgallren eller så
långt ned som möjligt.

Kylskåpet drivs via 12 V-batteriet. Kyleffekten kan påverkas av
- omgivningstemperaturen,
- mängden förvarade livsmedel,
- hur ofta dörren öppnas.

Frysfacket är avsett för att göra isbitar och för att under en kort
tid förvara frysta livsmedel. Det är inte lämpligt för infrysning.
Hela hängkylskåpet SlimLine får belastas med 35 kg.

Kylskåp SlimLine (endast för Vantana Premium)
Kompressorn finns i fordonsgolvet under köket. Observera att
buller härifrån kommer från kompressorn och inte beror på någon
defekt på fordonet.
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Låsning av kylskåpsdörr

I undermenyn kan du ställa in temperatursteget. Termostaten
reglerar temperaturen på följande sätt:

Under körning skall kylskåpsdörren alltid vara stängd och låst.

Öppna
• Fäll handtaget
nedåt för att lossa låsningen och sväng
upp dörren resp. dra ut kylutdragslådan.

1 = minsta kyleffekten
5 = högsta kyleffekten

j

Stänga
• Sväng igen dörren resp. sväng tillbaka kylutdragslådan till utgångspositionen så att dessa arreterar märkbart.
Risk för klämskador
Stick inte in händerna i kylutdragslådans styrskenor och rör
inte dörrarnas gastrycksfjädrar.Om dörrlåsen inte är helt låsta
bildas kondensvatten. Det kan leda till fuktskador.
Dra inte den utdragna kylutdragslådan nedåt.

Drift
Vid idrifttagning för första gången av kylskåpet kan det
uppkomma en lukt som försvinner efter några timmar. Lufta
boutrymmet väl.

Kylskåpet drivs via påbyggnadsbatteriet. Sätt på och stäng av
kylskåpet via TFT-manöverpanelen (se 7.3, TFT-manöverpanel).

Kylskåpet uppnår sin driftstemperatur efter några timmar.

Driftssätt
Driftssätt ”Automatik”:
Kompressorn arbetar på medelhögt varvtal. När kylskåpet
har uppnått medelhög temperatur stängs kompressorn
av. När en fördefinierad temperatur har överskridits sätts
kompressorn på igen.
Driftssätt "Nattläge":
Kompressorn arbetar med reducerat varvtal. Efter en
gångtid på 6 timmar kopplar systemet automatiskt om till
driftssättet ”Automatik”.
Driftssätt "Super cool":
Kompressorn arbetar på maximalt varvtal ända tills
bör-temperaturen har uppnåtts, dock högst 30 minuter.
Därefter kopplar systemet automatiskt om till driftssättet
”Automatik”.
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Öppna
• Dra kylskåpsdörren mot dig i det högra fästet och sväng sedan upp dörren åt vänster (70 l kylskåp). Vid 90 l kylskåpet
finns därutöver möjligheten att öppna dörren åt höger genom att hantera den vänstra hållaren spegelvänt.
Stänga
• Sväng tillbaka dörren till sin ursprungliga position, tills den
hakar i märkbart.
Kompressor-kylskåp
Vantana ONTOUR (70 l)

Kompressor-kylskåp
Vantana De Luxe (90 l)

Kylskåp Vantana ONTOUR / Vantana De Luxe
Kompressorkylskåpet finns på sidan i köksblocket. Beroende
på modell så har den en kapacitet på 70 eller 90 liter.Under 70 l
kylskåpet, vars dörr går att öppna i riktning mot ingången, finns
ett ytterligare förvaringsfack för en snabb åtkomst från utifrån.
Dörren till 90 l kylskåpet går dock att öppna både åt höger och
vänster, tack vare det praktiska dubbelanslaget.
Låsning av kylskåpsdörr
Under körning skall kylskåpsdörren alltid vara stängd och låst.

Risk för klämskador. Stick inte in fingrarna i gångjärnet. Se till
att varken blockera eller manipulera ventilationen.
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Driftssätt

m LED-visning Boost-läge

I detta läge är kyleffekten maximal. Inget kyleffektssteg
kan väljas.

Vantana ONTOUR/De Luxe

n LED-visning störning

Tänds så snart en störning föreligger.

o LED-visning kyleffektssteg 1-5

Denna visning anger valt kyleffektssteg.

1

2

3

4

5

6

7

Manöverfält

j Strömbrytarknapp

Sätt på eller stäng av kylskåpet genom att hålla denna
knapp intryckt i 5 sekunder.

k LED-visning Performance-läge

I detta läge kan samtliga 5 kyleffektssteg väljas (1-5).

l LED-visning Silent-läge

I detta läge har fläkt och kompressor en reducerad
hastighet. Tre kyleffektssteg kan väljas (1-3).

8

p Knapp temperaturval

Tryck på knappen för att ställa in önskad temperatur.
En stapel - Lägsta kyleffekten
Tre staplar - Medelhög kyleffekt
Fem staplar - Högsta kyleffekten

q Knapp modulval

Tryck på denna knapp för att skifta fram och tillbaka mellan de enskilda lägena. Du kan se vilket läge du har valt på
LED-visningen.
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1

Absorber-kylskåp

Absorber-kylskåp*
Vid hög utetemperatur kan full kyleffekt endast åstadkommas
med tillräckligt god ventilation. För att uppnå en bättre ventilation
skall plåthusbilen skuggas på den sida som kylskåpsventilationsgallret finns (se kapitel 5.1).
Omgivningsförhållandena påverkar kylaggregatets effekt.
Systemet reagerar trögt på ändringar av termostatregleraren,
köldförlust när dörren öppnas eller när varor läggs in. Vid temperaturer under +10°C sätter du dit vinterskyddet (tillbehör
Dometic).
Vid ihållande temperaturer på över +32°C rekommenderas
installation av en tillsatsfläkt (tillbehör Domeitc).
Starta kylskåpet minst 12 tim innan det bestyckas.

Låsning av kylskåpsdörr Ventileringsposition

Låsning av kylskåpsdörr
Under körning skall kylskåpsdörren alltid vara stängd och låst.

Öppna:
• Vrid bort låsningen
åt sidan ända till anslaget, tills
kylskåpsdörren kan öppnas.

j

Stänga:
• Vrid låsningen
kåpsdörr.

j till utgångspositionen vid stängd kyls-

Vid en längre stilleståndstid bör kylskåpet ställas om på ventileringsposition. På så sätt undviker du dålig lukt. Ovanstående bild
visar ventilationspositionen.
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j

• Ställ energiväljaromkopplaren i läge batteridrift.
• 12 V-driften fungerar endast när bilens motor är igång.
• Kylskåpet saknar termostatreglering (permanentdrift).
12 V-driften skall därför endast upprätthålla en uppnådd
temperatur.
• För frånkoppling ställ energiomkopplaren i 0-läge
.

2

4

m

230V-drift

3

1

6

5

7

Manövrering kylskåp

Driftsätt
Kylskåpet kan användas på tre sätt. Det önskade driftssättet
ställs in med energiväljarbrytaren.
- 12 V-drift:
		
- 230 V-drift:
- Gasol: 		

j (motorn

Strömförsörjning via generatorn
startad).
Strömförsörjning från extern källa
Gasflaskor från plåthusbilen
.

l

k.

12V-drift
Kylskåpet kan endast användas med 12 V under körning med
motorn igång. Under vilopauser och längre mellanstopp så bör
12 V-driften stängas av och i förek. fall ett annat driftssätt väljas.

k

• Ställ energiväljaromkopplaren i läge nätdrift.
• Reglera temperaturen med termostaten
.
Temperaturstegen har inte tilldelats några absoluta temperaturvärden.
• För frånkoppling ställ energiomkopplaren i 0-läge
.

o

m

Gasdrift
• Ställ energiomkopplaren i läge gasdrift.
• Öppna huvudspärrventilen på gasflaskan och gasspärrventilen „Kylskåp“.
• Vrid helt upp termostaten o och håll den nedtryckt.
Kylskåpet tänder genom att trycka på knappen för manuell
tändning
.
• Om gasdriften är aktiv vandrar kontrollfönstrets visare till
det gröna området
(modellberoende).
Släpp först därefter termostaten.

l

n

p
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• När tändning lyckats, släpp termostaten.
Upprepa föregående steg om tändning inte lyckats.
• Reglera kyleffekten med termostaten
.
Temperaturstegen har inte tilldelats några absoluta temperaturvärden.
• För frånkoppling ställ energiomkopplaren i 0-läge
.
• Stäng huvudspärrventilen på gasflaskan och gasspärrventilen „Kylskåp“.

o

1

m

Det är förbjudet att driva utrustningen
med gas
- under färden
- på tankstationer
- på färjor
- ej tillåtet under transport av fordonet med ett transporteller bogseringsfordon. Brandfara.

Gashäll med 2 flammor

10.4 Gasspis
Plåthusbilen är utrustad med en gasplatta med två lågor.
Före driftstart
• Öppna flaskventilen och snabbventilen i gasinloppsledningen.
• När kokaren används skall takluckan eller köksfönstret vara
öppnat.
• Manövervred på gasenheter som vid tändning måste tryckas
in, skall av sig själv åter fjädra tillbaka.
• Vägguttagen ovanför spisen får inte användas när spisen är i
bruk. Stäng skyddskåporna.
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Beakta den medföljande anvisningen från tillverkaren. Spis
eller annan utrustning som tar förbränningsluften ur bodelen
får aldrig användas för uppvärmning av plåthusbilen. Om detta
ignoreras uppstår livsfara till följd av syrgasbrist och eventuellt
alstrad luktlös koloxid.
Spisen får inte användas med stängt glasskydd.

l

• Tänd lågan med hjälp av tändaren
.
• Håll ratten k ytterligare 5-10 sekunder nedtryckt för aktivering av lågsäkringen.
• Släpp ratten k och vrid den önskat läge (stor eller liten
låga).
• Om tändning inte lyckats, starta om från början.
• För frånkoppling av gaslågan vrid tillbaka ratten k (till „0“
läget.
• Stäng gaskokarens gasavstängningsventil.
Använd grythandskar eller grytlappar vid hantering med heta
kokkärl, stekpannor och liknande föremål. Förbränningsrisk!

2

2

Håll glasskyddet öppet så länge brännarna avger värme. I
annat fall finns risk för att glasskivan spricker.

3

Manöverelement för gashäll

Så här används spisen
• Starta 12 V strömförsörjningen via huvudströmbrytaren på
kontrollpanelen.
• Öppna glasövertäckningen
(sidan 177).
• Sätt vridknappen k till det önskade brännarstället i tändningspositionen (stor flamma), tryck och håll intryckt.

j

Håll glasövertäckningen
(sidan 177) öppen så länge
efter kok-ningen som brännarna avger värme. I annat fall
kan glasplattan spricka.

j

Lätt flambara föremål som kökshanddukar, servietter o.dyl.
får inte ligga nära spisen. Brandrisk!
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• Under färd skall SAT-anläggningen sänkas ner i parkeringspositionen. Den ökade fordonshöjden när antennen inte
är nedsänkt leder till att olycksrisken ökar. Det är endast
fordonsföraren som ansvarar för på- och tillbyggnadernas
tillstånd och skick. Nedsänkningen sker automatiskt vid
motorstart.
• Maximalt tillåten hastighet är 130 km/h.
• Vid storm eller åskväder kan det uppstå skador på rotationsenheten och på fordonet.

10.5 SAT-anläggning *
SAT-anläggningen är CI-buskompatibel och kan därmed styras
via manöverpanelen på vid ingången.
Detaljerade beskrivningar om styrningen via manöverpanelen finns i Kapitel 7.

SAT-anläggningen är lämplig för alla receivrar resp. alla TVapparater med SAT Tuner och erbjuder specialfunktioner, som
t.ex. att det vanliga TV-programmet kan överföras via kabel och
parallellt kan ytterligare ett program streamas till mobila enheter. Vid byte av program justerar den automatiskt in sig på andra
satelliter.

• SAT-anläggningen har en nödavstängning vid överbelastning.
• Det kan uppkomma funktionsstörningar eller skador på
SAT-anläggningen om denna används utanför det tillåtna
temperaturintervallet på -20°C till +45°C.
• Eftersom antennen är utsatt för svängningsbelastningar
vid körning så skall det regelbundet (beroende på hur ofta
husvagnen körs) kontrolleras att den sitter fast och lossade delar skall dras åt.
• Beakta också apparattillverkarens separata bruksanvisning.
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Kapitel 11: Tillbehör
För hantering av tillbehör beakta tillbehörtillverkarnas utförliga
användarinstruktioner, monteringsanvisningar och kopplingsscheman. Dessa hittar du i dokumentfodralet.
• Ändringar av plåthusbilens fabriksskick kan påverka väghållningen och trafiksäkerheten.
• Tillbehör som HOBBY inte godkänt såsom på-, ombyggnads- eller installationsenheter kan leda till skada på
plåthusbilen och dessutom ha en negativ inverkan på
plåthusbilens trafiksäkerhet. Även om dessa delar har blivit
godkända av någon myndighet, kan de vara av skada när de
byggs in i plåthusbilen.
• Vi frånsäger oss allt ansvar för skador som uppstår till följd
av delar eller ändringar dom inte är godkända av Hobby.

I tabellen nedan anges vikter för specialtillbehör. När tillbehör medförs i eller på plåthusbilen som inte ingår i standardutrustningen måste de beaktas vid bestämning av tillåten belastning.

Utrustning

Vikt [kg]

Motorisering/chassin (kan ej kompletteringsutrustas)
FIAT Ducato 2,3 l - 1180 Multijet Power, Euro 6d-Temp,
2.287 ccm, 130 kW / 178 PS,
med Start-/Stopp-teknologi och ECO-Pack
FIAT Ducato 2,3 l - 140 Multijet, Euro 6d-TEMP,
2.287 ccm, 103 kW / 140 PS,
med Start-/Stopp-teknologi och ECO-Pack
FIAT Ducato 2,3 l - 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP,
2.287 ccm, 118 kW / 160 PS,
med Start-/Stopp-teknologi och ECO-Pack
FIAT Light chassi, 3.500 kg
Basfordon
Automatisk växellåda, 9 växlar
Dieseltank, 90 liter
Dimstrålkastare
Farthållare
Instrumentpanel med kromringar
Klimatanläggning, automatisk
Kylargrill svart
LED-varselljus
Ratt och växelspaksknopp i läderutförande
Släpvagnskoppling
Stötfångare fram lackerad i fordonets färg

15,0

0,0

15,0
20,0

18,0
13,0
2,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
0,5
29,0
0,0
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Utrustning
Designvarianter
Lackering antingen silver, svart eller grå
Fälgar
Lättmetallfälgar 16" original FIAT
Förarhytt
Förar- och passagerarstol klädda med boutrymmestyg
Fotmatta i förarhytten
Mörkläggningssystem REMIS för fram- och sidorutor
i förarhytten
Termoförhängen inkl. isolering av fotutrymmet

Vikt [kg]

0,00
16,00

3,0
1,5
3,5
4,5

Påbyggnad
Cykelhållare THULE för 2 cyklar, svart,nyttolast 35 kg
9,5
Dometic-Seitz takhuv Mini Heki 280 x 280 mm med
mörkläggnings- och insektsskyddsrullgardin för tvättrum 2,0
Instegsfotplatta, utkörbar, bredd 550 mm
1,6
LED-instegslampa med integrerat vattenavlopp
0,6
Takmarkis THULE-OMNISTOR i svart,
bredd 375 cm eller 400 cm
31,9 eller 34,0
Fönster
Förhängsfönster, utfällbart, dubbelt glasat och tonat i
sovavdelningen vänster/höger

4,0

Utrustning
Ramfönster, utfällbart, dubbelt glasat och tonat för
standardmässiga fönster
Ramfönster, utfällbart, dubbelt glasat och tonat i
sovavdelningen vänster/höger
Dynkombination
"Vigo"
Boutrymme
Heltäckningsmatta bodel, uttagbar
Kök
Kylskåp DOMETIC, 80l, 12V/230V/ + gas,
absorberteknik
Kylskåp DOMETIC, 90 l, med dubbelanslag,
kompressorteknik

Vikt [kg]

8,0
4,0

0,0

10,00

8,0
2,0

Sova
Dynor för att bygga om sittgruppen inkl. fallskydd

2,0

Vatten/Gas/El
AAvloppstank 90 l, uppvärmd 1,0
Extra uttag 12 V (fritt valt monteringsställe)
Extra uttag 230 V (fritt valt monteringsställe)

0,5
0,5
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Utrustning

Vikt [kg]

Fjärrvisning för gastrycksreglering TRUMA DuoControl
0,6
Förberedelse för backkamera
0,8
Förberedelse för solenergianläggning
1,0
Gasfilter TRUMA för Mono- resp. DuoControl
0,4
Gastrycksreglerare TRUMA DuoControl
inkl. omkopplingsautomatik, kollisionssensor och is-Ex 2,0
Gastrycksreglerare TRUMA MonoControl
inkl. Crash sensor
1,0
HOBBY CONNECT, fjärrstyrning för fordonsteknik via app 0,6
Rökdetektor
0,2
TFT-manöverpanel inkl. CI-BUS och batteristyrningssystem
med HELLA-batterisensor
0,5
Trådlöst alarmsystem med gasvarnare för narkosgaser,
propan och butan
1,0
USB-dubbeluttag vardera 1 x för boende- och sovområdet 0,1
Utomhusuttag 230 V inkl. Sat/TV-anslutning
0,4
Ytterligare fordonsbatteri AGM 12 V/95 Ah 28,0
Värme/klimat
Förberedelse takklimatanläggning
LCD-manöverpanel TRUMA Combi CP Plus
Värmesystem TRUMA Combi 6 E istället för Combi 4

1,5
1,1
1,1

Utrustning

Vikt [kg]

Multimedia
Förberedelse för SAT-anläggning
0,7
LED-plattskärm 22" inkl. Tuner/Receiver och DVD-spelare 3,4
Navigationssystem DAB+ ready inkl. CD-/DVD-spelare,
backningskamera och databas med uppställningsplatser 4,7
SAT-anläggning KATHREIN CAP 650 inkl. TWIN-LNB
15,0
TV-anslutning, inkl. 12 V / 230 V och antennuttag
0,1
Utdrag för platt bildskärm
2,6
Vid Euro 6d TEMP-motorer beräknas CO2-värdet i CoC
bland annat via fordonsmassan. Fordonets leveransskick
från fabriken får av det skälet inte förändras med avseende
på specialtillbehör (alla typer av på-, in- eller ombyggnader)
innan datumet för ibruktagandet.

Tillbehör
12. Underhåll11.
och
skötsel

Kapitel 12: Underhåll och skötsel
12.1 Underhåll
Serviceintervaller
För plåthusbilen och dess installationer har följande serviceintervaller fastslagits.
För serviceintervaller gäller
• Första servicen skall utföras 12 månader efter första registreringen hos en HOBBY-återförsäljare.
• Låt därefter service utföras en gång om året hos en HOBBYåterförsäljare.
• Service- och underhållsarbetena på basfordonet samt alla
installerade enheter skall utföras enligt de serviceintervaller
som anges i respektive driftinstruktioner.
Kontrollen av gasanläggningen och kaminerna skall göras
regelbundet av en gasolexpert i enlighet med de nationella
föreskrifterna (i Tyskland vartannat år). Provningen skall attesteras på provningsintyget enligt DVGW arbetsblad G 607,
EN 1949 eller motsvarande. Plåthusbilens ägare ansvarar för
att kontroll utförs.

Säkerhetsregulator och slangar skall bytas ut senast efter 10
år. Högtrycks-gasslangar skall bytas ut redan efter 5 år.
Av säkerhetsskäl skall reservdelar alltid motsvara tillverkarens uppgifter och monteras antingen hos tillverkaren eller
en av tillverkaren anvisad verkstad. Ta kontakt med din
handlare för information.

Ta även hänsyn till serviceintervallerna för basfordonet Fiat.
Hobbys frivilliga garanti (5 år) vad gäller plåthusbilens täthet
enl. garantivillkoren träder bara i kraft om täthetskontrollerna
(faktureras) genomförts korrekt. För att göra detta skall plåthusbilen lämnas in till en auktoriserad Hobby-återförsäljare
efter 12-18 månader. Efter genomförandet av den första
täthetskontrollen skall denna upprepas var 12:e månad under
garantitiden.
Innan du besöker en servicepartner rekommenderar Hobby
att du kontaktar denne och frågar om de erforderliga pacitet
för att undvika eventuella missförstånd.
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12.2 Bromsar

1

2

3

4

Åtkomst bild 1

Åtkomst bild 2

Åtkomst bild 3

Åtkomst bild 4

Bromssystemets komponenter ingår i plåthusbilens typgodkännande. Om du ändrar något i bromssystemet gäller inte längre
typgodkännandet. Ändringar får göras endast med tillverkarens
tillstånd.
Låt för din egen säkerhet en auktoriserad Fiat-verkstad
regelbundet gå igenom bromsarna.

12.3 Byte av backljusglödlampor
För bromssystemets underhåll gäller
• Kontrollera regelbundet bromsvätskenivån.
• Kontrollera regelbundet bromssystemet och bromsslangarna
avseende läckage. Det förekommer att gnagare biter sönder
gummislangar.
• Använd en bromsolja med samma egenskaper som oljan i
bromskretsen.
Ytterligare informationer finns i bruksanvisningen till Fiat
Ducato.

Till höger om bakdörren finns en ursparning i den övre möbelövertäckningen
, som kan tas ut. (bild 1, modellberoende). Via
en ytterligare ursparning
är bakljusglödlamporna åtkomliga.

j

k

Alternativt är åtkomst till bakljusglödlamporna möjlig via det
övre högra, öppna facket (bild 3, modellberoende). Ta bort kåpan
genom att dra denna över ursparningen
.

l

I gasflasklådan finns åtkomst till bakljusglödlamporna på den
vänstra sidan (bild 4, modellberoende). För att ta bort kåpan
skall skruvarna lossas.

m
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Om flera glödlampor skall bytas är det viktigt att se till att
lamporna inte förväxlas och att de hamnar på rätt ställe.

2

Innan byte av ljuskällor, skall plåthusbilens strömförsörjning
slås ifrån och tändningen slås ifrån.
Ljuskällor kan vara heta!
Låt inga vätskor (t.ex. regnvatten) tränga in i kåpan.

5

12.4 Underhåll och batteribyte i brandvarnare*
Följ bruksanvisningen från tillverkaren av enheten.

1

Rökdetektor stängd

Underhåll
Brandvarnaren är underhållsfritt
Ta med jämna mellanrum bort
det damm som sitter fast på
kapslingen och se till att ventilationsöppningarna inte förorenas
av insekter el. dyl eller att de
stängs igen.

Apparaten bör torkas av fuktigt vid behov cirka 2 ggr per år och
dammsugas av utifrån med en dammsugare.

3

4

1

Kontrollknapp

2

Upptagningar
för låset

3

Blockbatteri
typ 9VDC 6F22

4

Kontaktstickkontakt

5

Låshake

Rökdetektor öppen

Batteribyte
För att upprätthålla funktionsdugligheten skall blockbatteriet
bytas ut senast när informationssisgnalen ljuder.
• Vrid rökgasvarnarens kapsling moturs så långt att den går att
ta av från hållaren.
• Ta ut det förbrukade blockbatteriet och skilj det från kontaktanslutningen.
• Anslut det nya blockbatteriet till kontaktanslutningen. Kontaktanslutningarna skall därvid haka i blockbatteriets poler.
• Lägg batteriet i rökgasvarnarens batterifack.
• Placera rökgasvarnarens kapsling med låsupptagningarna på
låshakarna och vrid försiktigt medurs tills kapslingen hakar in
i hållaren.
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Test
• Tryck på kontrollknappen i minst 4 sekunder tills ett alarm
ljuder. Alarmet ljuder när elektroniken fungerar och slocknar
så snart du släpper kontrollknappen.
Testa rökdetektorn efter varje batteribyte.
Släng inte batterier i hushålsavfallet. Lämna in dina förbrukande
batterier till återförsäljaren eller en batteriinsamling.

12.5 Ventilation
En tillräcklig ventilation och vädring av bodelen är absolut nödvändig bör en behaglig boendemiljö. Speciellt under svalare dagar
och efter en längre tids icke användning av fordonet konstaterar
man en ökad fuktighet inne i fritidsfordon. Framför allt kan
fukten uppträda på enkelglasade rutor. Delvis kan man till och
med observera fuktiga ställen på möbelytor, på ytterväggarnas
insidor och i många fall också i skåp. Därutöver kan det bildas
mögelsvamp på grund av fukten, som sedan snabbt sprider sig
till andra ytor.
Detta fenomen påverkar inte bara välbefinnandet, utan kan också
leda till skador på komponenter. Denna fuktighet kommer för

det mesta ur rumsluften. Luft har egenskapen att koppla ihop
sig med vatten. Ju varmare luften är, desto mer vatten kan den
binda (relativ luftfuktighet).
Om en luft som anrikats kraftigt med vattenånga avkyls och om
därvid mättnadsgränsen uppnås, avger den en del av vattnet i form
av kondensat. Man talar i detta fall om så kallade ”köldbryggor”. I
första hand uppkommer fukt dock vid små luftrörelser på grund
av byggtekniska förhållanden eller bristande ventilation.
Kondens bildas genom
- begränsat utrymme
- passagerarnas utandningsluft och transpiration
- förvaring av fuktiga kläder
- användning av gasolspisen
- mycket varm duschning, tvättning eller diskning
När en person sover avger hen cirka 1 liter vatten per natt via
huden och utandningsluften. Den ytterligare vattenånga som tas
upp av luften måste ledas ut kontinuerligt ur fritidsfordonet med
tillräcklig ventilation. Enbart av hygieniska skäl är det nödvändigt
att luften byts ut 0,5 till 1,0 ggr i timmen, så att nivån på skadliga
ämnen och lukt hålls nere.
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För att undvika skador till följd av kondens bör utrymmet
ventileras väl!
I samband med vädring och därpå följande uppvärmning skall
alla skåp- och hängskåpsdörrar öppnas för att få en optimal
luftväxling.
Ventilera i enlighet med behoven men ändå energimedvetet.
I det sammanhanget går en del värmeenergi förlorad. Det
måste dock accepteras för att uppnå ett hälsosamt rumsklimat
och för att undvika fuktskador. Det viktiga är att hålla denna
förlust så låg som möjligt. Det lyckas du bäst med genom att
ventilera kort och intensivt. Öppna därför takluckor, fönster
och dörren helt och hållet, men kort. Se till att det blir korsdrag. Efter cirka 10 till 15 minuter är den förbrukade, fuktiga
rumsluften utbytt mot torr och frisk luft, som kan ta upp
ytterligare vattenånga efter att ha värmts upp.

12.6 Skötsel
För skötsel gäller
• Plastdelar (t.ex. stötstänger, kjolar) rengörs med varmt vatten
med 60°C och ett milt handdiskmedel.

Tvätta bilen endast på platser som är avsedda för biltvätt.
Använd sparsamt med rengöringsmedel. Aggressiva medel
som t.ex. fälgreningsmedel belastar vår miljö.
Använd endast diskmedel eller vanligt rengöringsmedel. Kontrollera alltid med bruksanvisningen att medlet är kompatibelt.

Rengöringsmedel som bör undvikas
- Skurande rengöringsmedel (repar ytan)
- Acetonhaltiga rengöringsmedel (leder omedelbart till att plasten
skadas)
- Medel för kemisk rengöring
- Förtunningsmedel
- Alkoholer
- Skarpa eller lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel
- Rengöringsmedel ur den kemiska gruppen, såsom ketoner, estrar
och aromatiska lösningsmedel
- Aromatiska kolväten (t.ex. alla fordonsbränslen)
Undvik direktkontakt med plaster såsom PVC, mjuk PVC och
liknande (t.ex. etiketter).
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På grund av det lösningsmedelshaltiga innehållet eller dess kontakt
med innan beskrivna plaster går det inte att undvika en överföring
av mjukgörare och därmed en försprödning av delarna.

Utvändig tvätt
Tvätta endast fordonet när det är smutsigt.
För biltvätt gäller
• Spola bilen med en svag vattenstråle.
• Tvätta av fordonet med en mjuk svamp och vanligt rengöringsmedel. Skölj svampen ofta.
• Spola sedan med mycket vatten.
• Torka bilen med ett sämskskinn.
• Efter tvättning låt bilen stå ute tills den är helt torr.
Torka noggrant av strålkastare och lampramarna eftersom
vatten ofta samlas på dessa ställen.

Läs noga bruksanvisningen för högtrycksaggregatet innan
tvättning startas. Vid tvättning håll mellan plåthusbilen och
högtrycksmunstycket ett avstånd om minst 700 mm. Kom ihåg
att vattenstrålen kommer ut med tryck ur rengöringsmunstycket. Om högtryckstvättaren hanteras på fel sätt finns risk för
att skador uppstår på plåthusbilen. Vattnets temperatur får inte
överskrida 60° C.
Rotera ständigt vattenstrålen under tvättning. Rikta inte strålen direkt mot dörrskåror, fönsterskåror, akrylfönster, elektriska
påbyggnadsdelar, stickkontakter, tätningar, kylskåpsgtätningsgaller, serviceluckor, avgaskaminer eller takhuvar. Fordonet kan
skadas eller så tränger vatten in i dess inre.
För utvändig tvättning gäller
• Lackerade ytor skall vid tillfälle efter tvättning behandlas
med vax. Beakta vaxtillverkarens bruksanvisning.
För polering av ytor gäller

Högtryckstvätt
Spruta inte direkt med högtrycksaggregatet på dekaler eller
dekorer på utsidan. Risk finns att de lossar.

• I undantagsfall kan ytor som angripits av väder och vind
arbetas upp med polermedel. Vi rekommenderar polerpasta
utan lösningsmedel.
Polera endast i specialfall och inte för ofta då risk finns för att
lackets översta skick poleras bort. Vid för frekvent polering
uppstår slitage.
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För förorening genom tjära och kåda gäller
• Tjära och kåda samt andra organiska föroreningar kan avlägsnas med tvättnafta eller sprit.
Använd inte aggressiva lösningsmedel som ester- eller ketonhaltiga produkter.

För skador gäller
• Reparera skador omedelbart för att undvika ytterligare skador
från korrosion. Ta hjälp av din Hobby-handlare.

Takkupor, fönster, speglar och dörrar
Skivor måste behandlas speciellt noga på grund av sin käns
lighet.
För skötsel gäller
• Bestryk gummitätningarna lätt med talk.
• Rengör rutor av akrylplast endast med en ren, våt svamp och
en mjuk trasa. Vid torr rengöring kan rutorna få repor.
Rutor och speglar får endast göras våtrengöras med vatten.
Använd inga skarpa och aggressiva tvättmedel, som innehåller
mjukgörare eller lösningsmedel.

Använd inga klingor för att rengöra speglar eller rutor. Torka
av speglar och fönster med roterande rörelser med en fuktig
mikrofiberduk eller läderlapp utan rengöringsmedel.

Tak
För att husvagnstaket inte skall angripas bör takplåten rengöras minst en gång per år.

Inre rengöring
För att minska fuktproblemen skall sparsamt med vatten
användas vid rengöring av de inre ytorna.

För klädsel på stolar och dynor samt gardiner gäller
• Rengör stolklädseln med en mjuk borste eller en dammsugare.
• Kraftigt nedsmutsade dynor, överkast och gardiner skall
lämnas in till kemtvätt. Tvätta dem inte själv. Kraftigt nedsmutsade madrasser, dynor, dagtäcken och gardiner skall
lämnas in till kemtvätt. Tvätta dem inte själv. Ta inte bort
överdragen från madrasserna eller dynorna.
• Om möjligt rengör försiktigt med skum från fintvättmedel.
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Rengöringsanvisningar för material med teflon-innehåll
•
•
•
•
•

Behandla alltid fläckar omgående.
"Dutta" på fläckarna. Gnid inte.
Förarbeta utifrån och in.
Tag aldrig bort fläckar med hushållsrengöringsmedel.
Dammsug dynorna regelbundet för att få bort smutsansamlingar.

Följande metoder rekommenderas för rengöringen:
Metod A:
• Använd endast vanliga i handeln förekommande vattenbaserade rengöringsmedel.
• Alternativ 2: tillsätt två matskedar ammoniak till 1 liter.
Fukta en duk med lösningen och "dutta" försiktigt på
fläcken. Vänd duken, så att fläcken kommer i kontakt med
en ren dukyta.
Denna metod är speciellt lämplig för borttagning av:
- Vin, mjölk, läsk
- Blod
- Kulspetspenna, bläck
- Urin, svett
- Slam
- Kräk

Metod B:
• Använd endast milda, vattenfria lösningsmedel för torr
rengöring.
• Fukta duken och gå tillväga på samma sätt som vid metod A.
Denna metod är speciellt lämplig för borttagning av:
- Vax, stearinljus
- Blyerts
Choklad eller kaffe bör endast tvättas av med ljummet vatten.
För heltäckningsmattan (modellberoende/tillval) gäller
• Rengör med dammsugare eller en borste.
• Om så behövs behandla med skum eller
schampo för mattor.
För PVC-beläggningen gäller
Sand och damm kan skada PVC-ytbehandlingen om den
beträds ofta. Rengör golvet dagligen när det används med en
dammsugare eller kvast.

• Golvbeläggningen rengörs med rengöringsmedel för PVCgolv och rent vatten. Lägg inte tillbaka heltäckningsmattor
på ett vått golv. Heltäckningsmattan kan då fastna i PVCgolvbeläggningen.
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• Använd under inga omständigheter kemiska rengöringsmede eller stålull. Härigenom skadas PVC-beläggningen.
För möbelytor gäller
• Rengör trämöbelytor med en fuktig trasa eller svamp.
• Torka med en dammfri och mjuk duk.
• Använd endast milda möbelvårdmedel.
För toalettrummet gäller
• Rengör med neutral flytande tvål och en ej skurande duk.
• Ättiksprit får inte användas för rengöring av toaletten och
vattensystemet eller för avkalkning av vattensystemet.
Ättikspriten kan skada systemets tätningar och komponenter.
• Toalettens gummitätningar bör regelbundet rengöras med
vatten och vårdas med tätningssmörjmedel (använd inte vaselin eller andra vegetabiliska fetter).. Om slidtätningen och
andra tätningar till toaletten används regelbundet säkerställs
att dessa alltid är flexibla och håller länge.
Frätande medel får inte tillsättas i avloppet. Kokhett vatten
får inte hällas i avloppet. Frätande medel och kokhett vatten
skadar avloppsrör och vattenlås.

För diskmaskinen och kokaren gäller
• Delar i rostfritt stål rengörs med vanliga i hemmet förekommande medel eller speciella skötselmedel för rostfritt stål.
För färskvattentanken gäller
• Spola ur den regelbundet med rent
vatten.
• Rengör i förek. fall tätningsytorna
i tanken och smörj in dem med
vaseline.
Färskvattentank

Rengöring av färskvattentanken
• Efter att vattnet släppts ut ur färskvattentanken skall den
restvätska som samlat sig i spåret tas upp med en duk.
För inbyggnadsutrustning gäller
• Truma kombi-värme:
- Varmvattenberedaren bör avkalkas regelbundet (minst 2 gånger
per år). För rengöring, desinficering och skötsel rekommenderar
vi lämpliga, vanliga i handeln förekommande produkter. Klorhaltiga produkter är olämpliga.
- Den kemiska metoden för att bekämpa mikroorganismer i apparaten kan stöttas genom att regelbundet värma upp vattnet
i varmvattenberedaren till 70°C.
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- Säkerhets-/avtappningsventilen (FrostControl) skall aktiveras
regelbundet (minst 2 ggr per år) för att avlägsna kalkavlagringar
och för att säkerställa att den inte är blockerad.
• Kylskåpet:
- Kontrollera regelbundet avfrostningsvattnets avlopp i kylskåpet. Rengör vid behov avfrostningsvattnets avlopp. Om det är
igensatt samlas avfrostningsvatten i botten på kylskåpet. Du
hittar avfrostningsvattnets avlopp i mitten av dropprännan
(SlimLine).
- Smörj in dörrens tätningsgummi en gång per år med litet talkum
och kontrollera om det finns sprickor i expansionsvecket.
- Dammsug och rengör regelbundet bakom kylskåpet. Håll
fläktgallren rena (absorber-kylskåp*).
Efter att skötselarbetena avslutats avlägsnas alla sprayflaskor
med rengöringsmedel eller vårdande medel ur plåthusbilen. Annars finns risk för explosioner vid temperaturer över 50 ºC.

12.7 Vinterförvaring av plåthusbilen
När temperaturerna faller slutar säsongen för många campare.
Plåthusbilen måste också förberedas för vinteruppehållet.
Allmänt gäller
• Plåthusbilen bör endast övervintra i ett slutet utrymme om
detta är torrt och välventilerat. I annat fall är det bättre att
ställa av plåthusbilen utomhus.
• För att skona däcken pallas fordonet upp, eller så förflyttas
fordonet något varannan månad.
• Stäng gasolflaska/-or och snabbstängningsventiler.
• Koppla bort batteriet eller montera helst ut det och förvara
det frostsäkert. Kontrollera laddningen ca. en gång i månaden och underhållsladda vid behov.
• Kontrollera kylsystemets frostskydd. Fyll på vid behov.
• Lägg på presenningar med mellanrum så att ventilationen
inte hindras.
Utvändig vård och kontroll
• Tvätta plåthusbilen noga (se 12.6).
• Kontrollera fordonet för (lack-)skador. Bättra på skadorna i
förek. fall. Utför nödvändiga reparationer.
• Efterbehandla plåthusbilens plåt med vax eller ett speciellt
lackvårdsmedel.
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• Chassits metalldelar skyddas med ett rostskyddsmedel.
• Kontrollera underredet för skador och bättra på i förek. fall.
Uppsök en återförsäljare vid svårare skador.
• Kontrollera att vatten inte kan rinna in i golvavluftningen,
värmesystemet och absorber-kylskåpets* fläkt (montera
vinterövertäckning*).
För behållare gäller
• Vattenledningar och armaturer rengörs, desinficeras, avkalkas och töms i sin helhet. Lämna armaturerna öppna.
• Töm och rengör färskvattentanken (se kapitel 8 Vatten).
• Töm och rengör avloppsvattentanken.
• Rengör och töm toalettspolnings- och latrintanken. Rengör
toalettsliden, vårda med tätningssmörjningsmedel och lämna
den öppen.
• Varmvattenberedaren töms i sin helhet.
• Vid vattenbaserat värmesystem: spola ur varmvattenberedaren väl och tappa ur vattnet.
För inredningen gäller
• Rengör innerutrymmena. Dammsug mattor, dynor och madrasser och förvara dem om möjligt utanför plåthusbilen på
ett torrt ställe. I annat fall ställs de upp i plåthusbilen så att
de inte kommer i kontakt med kondensvatten.
• PVC-ytor och andra släta ytor rengörs med en vanlig tvållösning.

• Töm och rengör kylskåpet. Kylskåpsdörren öppnad eller lämna
den i ventilationsposition (se 10.3 Kylskåp).
• Förvaringsutrymmen, skåp, utdragslådor och möbelluckor
lämnas öppna efter rengöringen så att luftcirkulationen
förbättras.
• Tvångsventilationer lämnas öppna. Om plåthusbilen övervintrar i ett slutet utrymme kan takluckan lämnas öppen.
• Vädra ur plåthusbilen var fjärde till var sjätte vecka vid torrt
väder.
• Placera en luftavfuktare inne i plåthusbilen och torka eller
byt granulatet regelbundet.
• Öppna batterihuvudströmbrytaren.
• Vid behov värms plåthusbilen upp för att undvika mögel på
grund av kondensvatten.
• Slå ifrån 12 V huvudströmbrytaren.

12.8 Användning på vintern
Förberedelser
Plåthusbilen är genom sin konstruktion i viss mån vinterduglig.
Om du vill ägna dig åt vintercamping rekommenderar vi dig att
optimera plåthusbilen i enlighet med ditt personliga behov. Din
Hobby-återförsäljare ger dig gärna råd.
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För förberedelserna gäller
• Kontrollera fordonet för lack- och rostskador. Bättra på vid
behov.
• Kontrollera att inget vatten kan rinna in i ventilationen,
avluftningen och värmesystemet.
• Underredets metalldelar skyddas med ett vaxbaserat rostskyddsmedel.
• Lackerade yttre ytor konserveras med lämpligt material.
• Fyll bränsletanken med vinterdiesel, kontrollera frostskydd i
vindrutespolarvattnet och kylmedel.
Beakta även anvisningarna från tillverkarna av de olika
inbyggnadsapparaterna gällande användningen på vintern.

För ventilationen gäller
När plåthusbilen används under vintern uppstår kondensvatten
vid låga temperaturer. För att säkerställa en god kvalitet på
inomhusluften och för att undvika skador på fordonet på grund
av kondensvatten är en tillräcklig ventilation mycket viktig.
• Stäng inte tvångsventilationer.
• Värm upp fordonet med maximal effekt under uppvärmningsfasen. Öppna förvaringsutrymmen, skåp, utdragsenheter, möbelluckor, gardiner, rullgardiner och plisséer. På så
sätt uppnås en optimal ventilation och avluftning.
• Värm endast med tillslagen luftcirkulationsanläggning.

• På morgonen tas alla dynor och madrasser upp, lufta förvaringslådor och torka ut fuktiga ställen.
• Vädra kort men flera gånger om dagen.
• Vid yttertemperaturer under 8° C bör vinterövertäckningar*
monteras på kylskåpets ventilationsgaller (absorber-kylskåp*).
Om det trots detta bildas kondensvatten någonstans torkas
det helt enkelt upp.
Borsta av snö från skor och kläder innan du stiger in. På så sätt
undviks en förhöjd luftfuktighet.

För uppvärmningen gäller
• Både värmeanläggningens insugs- och utblås-öppningar
skall vara snö- och isfria.
• Uppvärmningen av fordonet från kallt tillstånd tar lång tid,
framför allt vid vattenburen värme.
• Undvik permanent ventilation under uppvärmningsperioden. Öppna fönster förorsakar en mångdubbel värmeförlust
jämfört med en ”stötvädring”.
• Skruva ner värmen under vädringen. Var dock försiktig vid
frost! Värmen får bara stängas av under en kort stötvädring.
I annat fall finns risk för att vattnet fryser.
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• Låt inte innerutrymmet kyla ut när plåthusbilen är tom eller
under natten, utan låt värmen arbeta med låg effekt.
Under sovfasen är det viktigt att fortsätta värma upp fordonet.

• Gasolförbrukningen är avsevärt högre på vintern än på sommaren. Förrådet på två 11 kg-flaskor räcker i knappt en vecka.
• Vid längre uppehåll lönar det sig att sätta upp ett förtält. Det
fungerar som klimat- och smutssluss.
För behållare gäller
• Om innerutrymmena värms upp tillräckligt finns ingen risk
för att färskvattentanken, vattenledningarna eller varmvattenberedaren skall frysa. Fyll på samtliga vattenförråd först
efter att innerutrymmet värmts upp helt och hållet.
• Avloppsvattentanken är uppvärmd när värmen är igång. Vid
kraftig frost skall litet frostskyddsmedel eller koksalt tillsättas. Om fordonet inte används skall avloppstanken tömmas
helt och hållet.
• Toaletten kan också användas på normalt sätt vid kall väderlek så länge plåthusbilens innerutrymme är uppvärmt. Vid
risk för frost skall latrintanken tömmas helt och hållet.

Efter vintern
För skötsel gäller
• Tvätta grundligt bilens underrede och motorn. På så sätt avlägsnas korrosionsfrämjande ämnen som t.ex. vägsalt.
• Genomför yttre rengöring och rengör plåtar med vanlig i
handeln förekommande bilvax.
• Glöm inte att ta bort kaminförlängningar och liknande.

Spar energi på vintern
Det är ytterst enkelt att i bodelen spara energi. Detta gäller
främst vid uppvärmning på vintern.
Så här sparas energi
• Ställ exakt in ventilation resp. värmespjäll.
• Sätt i förarhytten upp isolermattor på sidorna och i vindrutan
Sätt dit vintermattor för sido- och vindruta (t.ex. termoförhänge*, se 6.7).
• Sätt dit skiljemattan mellan förarhytten och bostadsdelen (ingår
inte i leveransen) eller stäng skjutdörren till förarhytten
• Öppna ytterdörren så litet som möjligt och då endast kort.
• Sätt eventuellt upp ett litet förtält som köldskydd vid vintercamping.
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Kapitel 13: Avfallshantering och
miljöskydd
13.1 Miljö och bilresor
Miljövänlig användning
Ägare av husbilar, plåthusbilar och husvagnar har naturligtvis
ett speciellt ansvar för miljön. Se till att husbilen används på ett
miljövänligt sätt.

För miljövänlig användning gäller
• För längre uppehåll i städer och tätorter hör med kommunen beträffande parkeringsplatser för husbilar och plåthusbilar.
• Påverka inte lugnet och renheten i naturen.
• Avfallshantera gråvatten, toatankens innehåll och avfall på
korrekt sätt.
• Uppträd förebildligt så att ägare av husbilar, plåthusbilar och
husvagnar inte generellt stämplas som miljöbovar.
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För gråvatten gäller
• Samla gråvattnet ombord i den inbyggda gråvattentanken eller
i nödfall i lämpliga behållare.
• Häll aldrig ut gråvattnet ute i naturen eller i gatubrunnar.
Dagvattnet renas för det mesta inte i reningsverken.
• Töm gråvattentanken så ofta som möjligt, även om den inte är
helt full (hygienskäl). Spola om möjligt gråvattentanken med
rent vatten efter varje tömning.
Töm gråvattentanken endast på godkända tömningsplatser,
aldrig ute i naturen! I regel finns tömningsplatser på rastplatser längs motorvägen, campingplatser och bensinstationer.

För toatanken gäller
• Använd bara godkända saneringsmedel i toatanken.

Genom att installera ett aktivt kolfilter (tillbehörshandel)
behöver saneringsmedel ev. inte användas.
Dosera saneringsmedlet mycket sparsamt. En överdosering
är ingen garanti för att förhindra dålig lukt.
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Avfallshantering
• Låt toatanken aldrig bli helt full. Töm senast och omedelbart
när nivåindikeringen tänds.
• Häll aldrig ut toatanken i gatubrunnar. Dagvattnet renas för
det mesta inte i reningsverken.

Töm gråvattentanken endast på godkända tömningsplatser,
aldrig ute i naturen!

För avfall gäller
• Källsortera och lämna återvinningsbar material till återvinningen.
• Töm avfallsbehållarna så ofta som möjligt i de härför avsedda
tunnorna och containrarna. På så sätt förhindras obehaglig lukt
och svårhanterliga avfallsanhopningar.
För rastplatser gäller
• Lämna alltid rastplatser i rent skick, även om avfallet kommer
från andra.
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• Låt inte motorn gå på tomgång i onödan när fordonet står still. En
kall motor släpper ut speciellt mycket farliga ämnen när den går
på tomgång. Motorn när driftstemperatur snabbast under färd.
Ett skonsamt umgänge med naturen är inte bara i naturens
intresse utan i alla husbils-, plåthusbils och husvagnsägares
intresse.

13.2 Skrotning av Plåthusbil
När du inte längre vill använda din plåthusbil så skall den omhändertas för återvinning. Vid tryckningstillfället föreskriver lagen att
basfordonets tillverkare ansvarar för denna återvinning.
Din HOBBY-plåthusbil skall alltså återtas och avfallshanteras fackmannamässigt korrekt via Fiats heltäckande återförsäljarnät.
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Kapitel 14: Tekniska data
14.1 Chassidata
Serie

Typ

Basfordon

Motorisering3)
Serie

K60 FT

Vantana ONTOUR

K1

Ducato Light

120 PS (88 kW)

K65 ET

Vantana ONTOUR

K1

Ducato Light

120 PS (88 kW)

K60 FT

Vantana De Luxe / Premium

K1

Ducato Light

K65 ET

Vantana De Luxe / Premium

K1

Ducato Light

Hobby
Modell

Avgasutsläpp

Chassis

Bältessystem
Aguti

Sittplatser

Euro 6d-Temp

Hochdach L4H2

G2000 ASBC (Art. 118733)

4

Euro 6d-Temp

Hochdach L5H2

G2000 ASBC (Art. 118733)

4

140 PS (103 kW)

Euro 6d-Temp

Hochdach L4H2

G2000 ASBC (Art. 118733)

4

140 PS (103 kW)

Euro 6d-Temp

Hochdach L5H2

G2000 ASBC (Art. 118733)

4

FIAT Ducato X290

alla mått i mm

alla vikter i kg			

1) utan ytterbackspegel, utan sidoblinkers
2) dragkrok är extrautrustning
3) FIAT: 120 Multijet: 88 kW (120 PS); 140 Multijet: 103 kW (140 PS); 160 Multijet Power: 118 kW (160 PS); 180 Multijet Power : 130 kW (178 PS)
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t.t.
[kg]

tillåtet
axeltryck
fram

tillåtet
axeltryck
bak

Släpvagnsv.
obromsat3)

Släpvagnsv.
bromsat3)

max. tillåtet
axeltryck3)

max.
tot.
bruttovikt

Totallängd

Höjd

3300

1750

1900

750

2500

100

5800

5998

3500

1850

2000

750

2500

100

6000

6363

3500

1850

2000

750

2500

100

6000

3500

1850

2000

750

2500

100

6000

Bredd

Spår
fram

Spår
bak

Hjulbas

ÖF

ÖB

2)

2642

2050

1810

1790

4035

948

1015

2642

2050

1810

1790

4035

948

1380

5998

2669

2050

1810

1790

4035

948

1015

6363

2669

2050

1810

1790

4035

948

1380
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14.2 Lastmöjligheter
Hobby
Modell

Serie

Typ

Basfordon

Sittplatser

t.t.
[kg]

4

3500

tillåtet
axeltryck
fram

tillåtet
axeltryck
bak

Släpvagnsv.

Släpvagnsv.

max. tillåtet

bromsat1)

axeltryck1)

max. tot.
bruttovikt

Höjd

obromsat1)

2500

100

6000

2642

Maximal last Vantana 3500 kg
K60 FT Vantana ONTOUR
alla mått i mm

K1

Ducato Light

1850

alla vikter i kg			

1) dragkrok är extrautrustning

			

Pålastning plåthusbil till 3500 kg genom ändrat chassi 1.
Trappsteg (bara möjligt från fabrik).

2000
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14.3 Fordonsvikter
Modell

Serie

Vikt
basfordon

Förare

Diesel
[kg]

Tomvikt [kg]

Standardutrustning

Tjänstevikt

Tillåten
totalvikt

Tillåten
lastvikt

FIAT Ducato X290
K60 FT

Vantana Ontour

2521

75

57

2688

121

2809

3300

491

K65 ET

Vantana Ontour

2637

75

57

2804

121

2925

3500

575

K60 FT

Vantana De Luxe

2610

75

69

2789

121

2910

3500

590

K65 ET

Vantana De Luxe

2729

75

69

2908

121

3029

3500

471

K60 FT

Vantana Premium

2639

75

69

2818

121

2939

3500

561

K65 ET

Vantana Premium

2734

75

69

2913

121

3034

3500

466
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14. Tekniska data

14.4 Däck och fälgar
Lightchassi
Hobby
Modell

Serie

Tillåten
totalvikt
[kg]

Extrautrsutning

Serie
till.
axeltryck
fram

till.
axeltryck
bak

Däckdimensioner

Stålfälg

Aluminiumfälg

Däckdimensioner

Stålfälg ww.
Aluminiumfälg

Hjulinfästning*

3300 / 3500 1750 / 1850 1900 / 2000 215/70 R 15 CP 1) 6 J x 15, ET 68

---

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68 2) 5 / 71 / 118

215/70 R 15 CP 1) 6 J x 15, ET 68

---

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68 2) 5 / 71 / 118

FIAT Ducato X290
K60 FT

Vantana ONTOUR

K65 ET

Vantana ONTOUR

3500

1850

2000

K60 FT

Vantana De Luxe / Premium

3500

1850

2000

225/75 R 16 CP

---

6 J x 16, ET 68

---

---

5 / 71 / 118

K65 ET

Vantana De Luxe / Premium

3500

1850

2000

225/75 R 16 CP

---

6 J x 16, ET 68

---

---

5 / 71 / 118

1) Automatisk växellåda Fiat (tillval) alltid bara i kombination med 16" hjul (även vid Light-chassin).
Vid automatisk växellåda är bromsanläggningen från Maxi-chassin monterad (hjulanslutning: 5/78/130)
2) Endast utförandet 16''-LM möjligt

* Antal hjulskruvar/mittcentrering/hålkrets 					

14. Tekniska data

14.5 Däcktrycksvärden

14.6 Kylskåp SlimLine RMVOC90

Plåthusbil
Däck

Fyllnadstryck (bar)

Anslutningsspänning:

Basis

Campingdäck (CP)
215/70 R 15 CP

fram: 5,0

bak: 5,5

FIAT

225/75 R 16 CP

fram: 5,5

bak: 5,5

FIAT

Standard- och vinterdäck (C)

Nominell ström:
Kyleffekt:

12 V
3,5 A (12 V )
0 °C bis +12 °C

Bruttovolym:

90 l

Nettovolym:

88 l

Max. last:

215/70 R 15 C

fram: 4,0

bak: 4,5

FIAT

Energiförbrukning (vid +5 °C innertemperatur
och +25 °C yttertemperatur):

225/75 R 16 C

fram: 5,2

bak: 5,2

FIAT

Klimatklass:
Omgivningstemperatur:
Luftfuktighet:
Konstant krängning:
Ljudemission:
Mått (B x H x D):
Vikt kylskåp:

35 kg
30 Ah/24 h
ST
+16 °C bis +38 °C
max. 90 %
max. 30°
42 dB(A)
1430 x 426 x 381 mm
20 kg

Vikt kompressor:

6 kg

Mängd kylvätska:

80 g

Motsvarande CO2:
GWP:
Provning/certifikat:
Kylkretsen innehåller R134a.
Innehåller fluorerade växthusgaser
Hermetiskt sluten utrustning

0,058 t
1430

1

205

206

14. Tekniska data

Index
A
Användning av spishällen 177
Asfaltsmuts 189
Avgaser 145
Avloppstank 141 tömma 140
B
Backa 16
Backningskamera 134
Bakdörrar 38
Batteriströmbrytare 125
Bord 50
Brandskydd 8
Bromsar 16, 184
Bränslepåfyllningsstuts 41
Bygga om sängarna 52
Byte av hjul 30
Byte av ljuskällor
till bakljus 184
C
Chassi 18
Cykelhållare 43
D
Dynombyggnad 52
Däck 26
Däcktryck 205
Däcktryck 27
Dörrar och luckor
insidan 45
Dörrar
Öppna och stänga 36

E
Ekonomisk körning 16
Elektrisk anläggning
Säkringar 119
Elinstallationer Säkerhetsanvisningar 66
F
Fordonsidentifieringsnummer 18
Fordonsnyckel 36
Fordonssäkring 17
FrostControl 170
Fälgar 29
Färskvattentank 136
tömma 139
rengöra 190
Fönster 57
Förbandslåda 10
Förbereda fordonet 14
Förvaringsutrymmet baktills 20
G
Gas 145
Gasanläggning
Avstängningskranar och
ventiler 149
Inbyggnader och ändringar 		
145
Kontroll 145
Reglage och ventiler 146
Gasflaska byta 148
Gasflasklåda 148
Gasförsörjning 147
Gashäll 177 Drift 178
Godkännande 11

Grundutrustning 21
H
Hartssmuts 189
Hängbord 50
I
Ingångsdörr 36
Ingångsfotsteg 42
Insektsskydd 39,59
J
Jordfelsbrytare 120
K
Kontroll av
gasanläggningen 145
Kontrollbesiktning 10
Koppla om förbrukare 17
Kylskåp 171
Köra 15
Kurvor 15
skona däcken 26
backa 16
Köra i kurvor 15

M
Markis 44
Miljö 196
Avfall 198
Avloppsvatten 197
Avfallshantering 198
Exkrement 197
Rastplatser 198
Möbeldörrar 45
Möbelytor Skötsel 190
Mörkläggningssystem
Förarhytt 60
N
Navigering 133
Nätanslutning 118
Nödfallsutrustning 10
Verktygsset 11
Förbandslåda 10
Varningstriangel 10
O
Omkopplingsventil 152

P
Profildjup 28
L
Pushlock 46
Laddare Monteringsställe 126 Påbyggnader 23
Laddning
Påbyggnadsbatteri 122
när motorn är igång 121
Batteribyte 124
Last 13, 19
Monteringsställe 122
Last 22
Luckor
R
Öppna och stänga 36
Rangera 16
Räddningskort 8
Rökdetektor 9

14. Tekniska data

Underhåll 185
S
SAT-anläggning 179
Sittplatser Översikt 65
Skjutdörr insidan 37
Skydda miljön 196
Skötsel 187
Inbyggnadsenheter 191 		
Fönster och dörrar 		
189 		
Möbelytor 190
Sätes- och dynöverdrag, 		
gardiner 189
PVC-beläggning 190 		
Heltäckningsmatta 190
Toalettutrymme 191
Inbyggnadsdelar 191
Snökedjor 27
Solskydd 59
Spara energi 15
Stolar i påbyggnaden 64
Strömförsörjning 117
Säkerhetsbälten i
påbyggnaden 64
Säkring av den elektriska
anläggningen 119
Säkringsbeläggning 128
T
Takkupor 62
Tanka 16
Tekniskt tillåten
totalvikt 21
Termoförhänge 61

TFT-manöverpanel 68
TFT-manöverpanel 69
Tillbehörsvikter 180
Toalett Användning 141
Tömma kassett 143
Toalettlucka 40
Toalettrum Skötsel 191
TV-enhet 131
TV-hållare 48
Täckluckor 40
U
Uppfällningsfönster 57
USB dubbelt laddningsuttag 130
W
Val av uppställningsplats 17
Varmvattenberedning 138
Varningstriangel 10
Vattenpåfyllningsstuds 40
Ventilation 186
Ventiler 146
Vikt i körklart
tillstånd 21
Vinterdrift 193
Ventilation 194
Vinterdäck 27
Vinterpaus 192
Basfordonet 192
Behållare 193
Inredning 193
Värme 156
Y
Yttre rengöring 188
Polering 189

Vaxning 189
Yttre uttag 132
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Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
D-24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de

