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Kære autocampister!

Tillykke med købet af din nye Hobby-kassevogn. Vi vil gerne takke dig, for den tillid du viser os 
ved at købe vores produkt. Samtidig er dette med til, at vi som producent vil gøre vores yderste 
for hele tiden at fremstille kassenvogne, der er innovative, praktiske, i gedigen kvalitet og desi-
gnmæssigt på forkant. Hermed mener vi, at du som forbruger for de bedste oplevelser med din 
kassevogn fra Hobby. 

Læs venligst denne instruktionsbog omhyggeligt, også selvom du allerede har kørt kassevogn 
i længere tid. Så undgår du fejlbetjeninger og skader på køretøjet og dets udstyr. En korrekt 
håndtering af alle tekniske detaljer øger køreglæden og gør, at kassevognens værdi bibeholdes.

Hvis du mod forventning ikke skulle kunne finde de oplysninger, du har brug for i denne 
vejledning, står der et forhandlernet i hele Europa til din rådighed. Her kan du altid hente råd 
og vejledning. Før du første gang kører af sted med din kassevogn, er det en god ide at få en 
gennemgang af vognen hos din forhandler. 

Vi ønsker dig og dine ledsagere en afslappende rejse og håber, at du må få mange gode ture 
med din nye Hobby-kassevogn.

Med venlig hilsen
HOBBY-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
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Kapitel 1: Inledning
1.1 Generelt

Vore kassevogne videreudvikles hele tiden. Vi beder om 
forståelse for, at ændringer mht. udstyr, form og teknik 
forbeholdes. 

I denne håndbog finder du også beskrivelser af udstyrsvarian-
ter, som ikke hører ikke med til standardudstyret. 

Der kan ikke gøres krav gældende mod HOBBY pga. manualens 
indhold. Vi har beskrevet det på trykningstidspunktet eksiste-
rende udstyr. Desværre kan vi ikke beskrive alle individuelle 
varianter. Ved specielle spørgsmål mht. udstyr og teknik står 
HOBBY-forhandleren gerne til rådighed. 

Deres HOBBY-kassevogn er bygget iht. den aktuelle tekniske 
standard og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. På trods af 
alle sikkerhedsforanstaltninger kan personer blive kvæstet eller 
kassevognen beskadiget, når sikkerhedsreglerne i denne manu-
al samt advarslerne i form af klistermærker på kassevognen ikke 
iagttages. Kassevognen må kun benyttes, når den er i fejlfri stand. 
Fejl, som påvirker sikkerheden for personer eller kassevognen 
skal straks afhjælpes af fagpersonale. Bremserne, el-installati-

Inden første tur

De skal ikke kun benytte den foreliggende manual til at slå op i, 
men gøre dem grundigt fortrolig med den. 

Udfyld garantibeviserne til de indbyggede apparater og tilbehørs-
dele i de separate vejledninger og indsend garantibeviserne til 
apparaternes producenter. Derved sikrer De Deres garantikrav 
for alle apparater. Din Hobby-forhandler tilmelder din kassevogn 
til garantiordningen.

Vi gør udtrykkelig opmærksom på, at vi ikke overtager 
ansvar for skader eller driftsforstyrrelser, som opstår ved 
tilsidesættelse af denne brugsanvisning.

•  Kassevognen må kun benyttes når den er i tek-nisk fejlfri 
stand.

•  Fejl, som kan påvirke sikkerheden af personer eller kasse-
vognen, skal omgående afhjælpes af fagligt personale.

•  Bremser og gasanlæg må kun efterses og repareres af 
dertil autoriserede fagfolk.

•  De angivne kontrol- og serviceintervaller skal overholdes.

onen og gasinstallationen må kun kontrolleres og repareres af 
autoriserede installatører. Personligt udstyr og ekstratilbehør må 
kun medbringes op til den tilladte totalvægt.
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1

HOBBY yder via forhandleren en 5 års garanti for at kassevo-
gnen er tæt i henhold til garantibetingelserne. Ved udlevering 
af Deres kassevogn, får de af Deres autoriserede Hobby for-
handler udleveret et hæfte med betingelserne. Forudsætning 
for garantien er, at de gentagne serviceintervaller overholdes 
og gennemføres regelmæssigt. Serviceintervallerne skal gen-
nemføres hos en autoriseret Hobby-forhandler og af denne 
dokumenteres i Hobby-kundeservicehæftet. Desuden med-
deler forhandleren den gennemførte inspektion til Hobby.

De årlige tæthedskontroller er betalingspligtige. Hvis du ikke 
får foretaget de angivne tæthedseftersyn bortfalder den 5 
års tæthedsforsikring.

1.2 Instruktionsbogens opbygning

Denne instruktionsbog er opbygget på følgende måde:

Tekster og illustrationer
Tekster, som hører til de forskellige billeder, står direkte ved
detaljer i illustrationerne (her: indgangsdør) og markeret med 
positionsnummer j.

Mærkning af detaljer ved hjælp af positionsnumre
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Ekstraudstyr
Du har valgt en kassevogn med individuelt udstyr.

I denne brugsanvisning beskrives alle modeller og alle udstyrsva-
rianter, som tilbydes inden for samme program. Der kan således 
være indeholdt udstyrsvarianter, som du evt. ikke har valgt.

Forskelle og dermed alt ekstraudstyr er markeret med en stjerne "*".

Ekstraudstyr er til dels afhængig af modellen og kan således ikke 
realiseres teknisk i hver model. Har du spørgsmål, så henvend dig 
til din Hobby-forhandler.

Brugsanvisningens aktualitet

Kassevogn høje sikkerheds- og kvalitetsniveau sikres ved en 
stadig videreudvikling. I sjældne tilfælde kan der derfor opstå 
afvigelser mellem beskrivelsen og køretøjet.

Hvis udstyr og modeller ikke er beskrevet i denne brugsanvis-
ning, så læs de medfølgende ekstra brugsanvisninger.

Betjeningsanvisninger

Betjeningsanvisningerne er ligeledes punktopstillede og begynder 
med en prik "•".

Oplysninger gør opmærksom på vigtige detaljer, der er 
nødvendige for at kassevognen og dens udstyr fungerer, 
som det skal. Husk, der vil kunne forekomme afvigelser i 
beskrivelsen på grund af det forskellige udstyr.

Advarselshenvisninger gør opmærksom på farer; hvis de ikke 
overholdes kan materialet blive beskadiget, eller mennesker 
kan endog komme til skade.

Miljøråd viser Dem muligheder for at reducere belastningen 
af miljøet.

Henvisninger

Advarselshenvisninger

Miljøråd

Vejledninger

Vejledningerne er punktopstillede og vises med en foranstillet 
bindestreg "-".
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Kapitel 2: Sikkerhed
 

Der er anbragt advarsels- og oplysningsmærkater på og 
i kassevogne. De tjener til Deres sikkerhed og må ikke 
fjernes.

2.2 Generelt

•  Brugsvejledningerne til de hårde hvidevarer (køleskab, 
varmeanlæg, kogeapparat osv.) samt andre manualer til 
basiskøretøjet skal altid iagttages.

•  Hvis der installeres tilbehør eller ekstraudstyr, kan kassevog-
 nens dimensioner, vægt og køreegenskaber ændres. Noget 

af det monterede udstyr er registreringspligtigt.
•  Der må udelukkende benyttes dæk og fælge, som er god-

kendt til din kassevogn. Oplysninger om dæk- og fælgstør-
relse kan findes i kassevognens dokumenter eller i kapitel 
14.4.

Kassevognen er konstrueret som mobilt overnatningssted til pri-
vat brug, ikke kommicielt brug. Der er tale om et fritidskøretøj med 
bodel, der forbigående eller på bestemte tider af året anvendes 
som bolig, og mht. konstruktion og brug opfylder kravene for 
kørsel på offentlige veje. 

Den må ikke anvendes som permanent bolig. Desuden må ikke 
flere end det oplyste antal personer overnatte i kassevognen. 
På offentlige gader og veje må kassevognen kun anvendes iht. 
færdselsloven og indregistreringsreglerne.

kassevognen må udelukkende trækkes af personbiler, ikke af last-
biler, busser eller lignende. Den må ikke anvendes til transport af 
personer/dyr og/ eller gods. Under kørslen må ingen personer/dyr 
opholde sig i kassevognen; på offentlige veje er kassevognen ude-
lukkende bestemt til medtagning af personligt udstyr. Herved er 
det forbudt at transportere last og/eller pakker, der ikke er sikret.

Vær opmærksom på, at kassevognens teknisk tilladte totalvægt 
og det tilladte akseltryk pr. aksel ikke overskrides.

2.1 Tilsigtet brug

Enhver anden brug end den her opførte er forbudt og gælder 
som ikke tilsigtet brug.
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Redningskort 
Redningskortet til din kassevogn finder du bag solskærmen. Ved 
et uheld kan redningsmandskabet på dette kort finde alle oplys-
ninger, der er vigtige for denne model.

RETTUNGSKARTE
Vantana K65 ET

Håndtér redningskortet omhyggeligt, pas på, at det ikke bli-
ver ulæseligt og altid opbevares på det dertil bestemte sted 
bag solskærmen.

Modeleksempel redningskort

2.3 Brandbeskyttelse
 
•  Børn og sårbare mennesker må aldrig være alene i køretøjet. 
• Hold brandfarlige materialer væk fra alle
 opvarmnings- og kogeapparater.
•  Forandringer på el-installationen, 
 gasinstallationen eller indbygningsapparaterne må kun udføres 

af autoriserede værksteder. 
•  Anbring en ABC-pulverslukker ved indgangsdøren. 
•  Læs instruktionerne på ildslukkeren. 
•  Anbring et brandtæppe ii nærheden af gasblusset.
•  Hold alle flugtveje frie.
•  Gør Dem fortrolig med alle sikkerhedsforanstaltninger, som er 

truffet på området. 
 
Ved ildebrand
• Evakuer alle passagerer.
• Luk for hovedventilen og gasventilerne på samtlige gasfor-

brugere.
• Gasflasker, som ikke kan fjernes, skal køles med vand.
•  Sluk for el-forsyningen.
•  Giv alarm og tilkald brandvæsnet.
•  Brand må man kun selv bekæmpe, hvis det er muligt uden 

risiko.
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Følg også røgdetektorproducentens oplysninger.

Yderligere oplysninger om håndtering af batteriet og batte-
riskift findes i kapitel 12 Vedligeholdelse og pleje.

Røgdetektoren hverken forhindrer eller slukker brande. Hvis 
den fungerer, som den skal, sørger den evt. for de afgørende 
sekunder, som er nok til at redde dig selv og til at alarmere 
redningstjenester.

Brugen af tørslukningspulver anbefales kun, hvis det er 
sandsynligt, at lækagen kan stoppes ved at lukke flaskeven-
tilen eller flasken kan fjernes hurtigt.

Røgdetektor

Kassevognen er udstyret med en batteridreven kohlenmonoxid-
alarm, der er monteret i kassevognens loft. Hvis der udvikles røg 
i køretøjet udgives en støjende alarm, som advarer brugerne om 
en evt. brand.
Den egne strømforsyning med det indbyggede 9 V-batteri sørger 
for, at røgdetektoren også fungerer uafhængigt af køretøjets 
elektriske installation og også hvis strømforsyningen er frakoblet.

Røgdetektor

• Træk beskyttelsesfolien af fra blokbatteriet og sæt   
batteriet i for at aktivere røgdetektoren.

• Afprøv kohlenmonoxidalarmen via testknappen. 
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100 m

Beifahrerseite

K65 VANTANA 2015

Fahrerseite

K65 VANTANA 2015

2.4.1 Nødudstyr
For at være forberedt til en nødsituation, bør De altid medbringe 
følgende tre hjælpemidler og gøre Dem fortrolig med dem (med-
følger ikke!).

Førstehjælpskasse
Førstehjælpskassen bør altid være i nærheden og have en fast 
plads i bilen / kassevognen. Når der er brugt/taget dele ud af 
førstehjælpskassen, skal de omgående erstattes med nye. Hold-
barhedsdatoen skal kontrolleres regelmæssigt.

Advarselsvest*
Iht. EN 471 er det i nogle lande pligt at medføre og bære en advar-
selsvest med hvide retro-reflekterende striber, når man forlader 
køretøjet på gader og veje uden for bymæssig bebyggelse og på 
nødspor. Føreren skal bære denne advarselsvest, hvis køretøjet
- går i stå udenbys på en landevej på grund af et uheld eller en 

motorskade, på et uoverskueligt punkt på vejen, på grund af 
vejrbetinget dårligt udsyn, skumring eller mørke, eller

- bliver stående på nødsporet på en motorvej på grund af 
uheld- eller motor-skade og stedet skal afsikres med en ad-
varselstrekant.

2.4 Udstyr

Advarselstrekant
Advarselstrekanten bør altid ligge parat og have en fast plads i 
kassevogn, helst sammen med førstehjælpskassen.

I en nødsituation
• Advarselstrekanten skal opstilles mindst 100 m bag bilen!

Vær opmærksom på de nationale regler i rejselandene mht. 
medtagning og brug af nødudstyr.

Kassevogne fra 3,5 t tilladt totalvægt skal desuden medføre 
en ekstra advarselsblinklampe og fra 4 t tilladt totalvægt 
mindst 2 stopklodser (ikke indeholdt i leveringsomfanget).

Minimumsafstand mellem advarselstrekant og kassevogn
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2.4.2  Værktøjssæt

I hvert køretøj ligger et værktøjssæt med individuelt basisudstyr. 
Værktøjskassen følger løst med køretøjet. Ved udlevering ligger 
den i garagen eller under sengen.

Værktøjskasse

Indregistreringen skal De fremlægge

-  Registreringsattest del II og/eller Certificate of Conformity 
(CoC)

-  I Tyskland: elektronisk forsikringsbevis / eVB-nummer
-  Identitetskort eller anmeldelsesblanket
-  evt. indregistreringsfuldmagt
-  I Tyskland evt. betalingsservice for betaling af bilskat

Fremstilling til syn (Tyskland)
Kassevogne op til 3,5 tons tilladt totalvægt skal, ligesom perso-
nbiler fremstilles til syn, første gang efter fire år, efterfølgende 
hvert andet år. Fremstilling til syn kan gennemføres ved en 
autoriseret synsvirksomhed, der har tilladelse hertil (i Tyskland 
TÜV, DEKRA, GTÜ, KÜS).

2.5 Før kørslen

Ved hvert syn skal du fremvise:
-  registreringsattest del I;
-  gyldig gasattest på gasinstallationen. Første dokumentation 

får du hos din forhandler.
2.5.1 Hvad man være opmærksom på før første tur

Indregistrering (Tyskland)
Alle køretøjer, som kører på offentlige gader og veje, er regist-
reringspligtige og således også din nye kassevogn. Registrering-
sattesten ansøger du om hos dit lokale motorkontor.
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Som køretøjets ejer / bruger er du ansvarlig for køretøjets og 
kassevogn tilstand. Derfor skal De være opmærksom på de ef-
terfølgende punkter:

Klargør kassevogne inden kørsel!

Beifahrerseite

K65 VANTANA 2015

Fahrerseite

K65 VANTANA 2015

Trafiksikkerhed
•  Før du kører, skal du kontrollere at signaler, lygter, (tænd for 

batterihovedafbryderen), styrefunktioner og bremser virker.
•  Hvis kassevognen ikke har været benyttet i længere tid (ca. 

10 måneder) skal bremsesystem og gasanlæg kontrolleres 
på et autoriseret værksted.

•  Indstil sidespejlene på trækkøretøjet.
•  Åbn mørklægningsplisserne på front- og sideruderne fuld-

stændigt og sikr dem, eller tag dem af og pak dem ned (alt 
efter model), tag evt. termogardinet* af og pak det ned.

•  Kassevognens tag skal før kørslen rengøres for sne og is. 

2.5.2 Før hver kørsel

Kør først af sted, når kassevogne opfylder alle betingelser 
mht. trafiksikkerheden.

•  Kassevognens tag skal før kørslen rengøres for sne og is. 
•  Kontroller regelmæssigt dæktrykket før du kører.
 Forkert dæktryk kan føre til øget slitage samt beskadige 

dækkene og få dem til at eksplodere (se også kapitlet 14.5).
• Kontroller væsker som olie, kølevand, bremsevæske og 

sprinklervæske og fyld evt. mere på. 

Ændringer på køretøjet, som hører under STVZO, er
registreringspligtige! 

Ved kørsel i udlandet skal du informerer dig om evt. gældende 
nationale regler mht. indregistrering og fremstilling til syn af 
din kassevognen.

Har du yderligere spørgsmål, kan du altid få dem besvaret 
hos din autoriserede Hobby-forhandler!

• Ved første tur skal hjulmøtrikkerne efterstrammes efter 
50 km.

• Inden der påfyldes brændstof, skal de gasdrevne indbyg-
gede apparater slukkes.
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• Oplad batteriet altid helt, inden du tager af sted. Se afsnittet 
"Forbrugsbatteri" i kapitel 7.

• Tilkobl batteriafbryderen.

Batteri

Førerhus
Glem ikke følgende:
• Indstil siddepositionen.

Indvendigt
Indvendigt kontrolleres følgende
• Luk og lås alle vinduer samt tagluger forsvarligt.
•  Løse genstande fjernes og gemmes af vejen i rummene.
•  Tunge og/eller voluminøse ting (f.eks. flaskekasser) an-

bringes sikkert og sikres, så de ikke kan rutsje væk.(se også 
afsnit 3.3. Læsning).

• Indstil evt. køleskabet til 12 V (på absorberkøleskab*).
•  Sørg for, at ingen væsker, heller ikke i køleskabet, kan løbe 

ud.
•  Fastgør gasflaskerne.
• Luk hurtigstopventilerne på de enkelte gasforbrugere, undta-

gen på varmesystemets spærreventil, hvis køretøjet er udsty-
ret med en gastrykregulator til køremodus (f.eks. Control CS).

Kassevognen må ikke overlæsses! Overhold altid de tilladte 
akselbelastninger, den tilladte totalvægt samt den tilladte 
højde, bredde og længde for kassevognen.

Gasflasker må kun transporteres, når de er surret fast i 
gaskassen.

Sørg for tilstrækkelig ventilation Integrerede tvangsudluft-
ninger (tagluger med tvangsudluftning eller tagudluftning 
med paddehat) må aldrig tildækkes. Tvangsudluftningerne 
skal holdes fri for sne og løv – kvælningsfare!

• Luk låger/døre (også køleskabsdøren), skuffer og klapper 
helt i (luk evt. centrallåsen på køkkenskufferne).

• Lås bordet og sænk det, hvis det er muligt. 
•  Sikr evt. tv-holderen*, afmonter om muligt tv*et og anbring 

det et sikkert sted.
• Sluk for den indvendige belysning.
•  Åbn mørklægningssystemet i førerhuset fuldstændigt, og 

sikr det.
•  Fjern evt. termogardin* fra førerhuset.
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2.6 Under kørslen

Din kassevogn er ingen personvogn!
I mange situationer opfører den sig anderledes end en ”normal“ 
bil. Derfor skal du være særligt opmærksom på følgende: 

Passagerernes sikkerhed

Under kørslen
•  Der må kun sidde nogen på de pladser, som er 
 udstyret med sikkerhedssele.
• Sengene må ikke benyttes under kørsel.
•  Passagererne skal blive siddende fastspændt på deres 
 pladser!

Vær opmærksom på de særlige køreegenskaber!

Beifahrerseite

K65 VANTANA 2015

Fahrerseite

K65 VANTANA 2015

Udvendigt
Gå rundt om hele køretøjet og gør den klar til turen på følgende 
måde:

Klargøre kassevognen
•  Kør indgangstrinnet* ind.
•  Sikr evt. lampen* ved indgangen.
• Kør evt. markisen* ind og opbevar håndsvinget sikkert i 

kassevognens. 
• Kør evt. parabolantennen* ind.
• Luk og lås skydedør, bagsmæk og stuverumsklapperne. 
•  Luk hanen til spildevandstanken.
•  Fastgør gasflaskerne.
• Træk evt. 230 V el-kablet ud af den udvendige stikdåse.
• Anbring cyklerne sikkert på cykelholderen*, spænd dem fast, 

så de ikke kan skride og kontroller, at belysningsanordningerne 
ikke er tildækket. Vip cykelholderen op og fastgør den, hvis du 
ikke transporterer cykler. (se kapitel 5.4) 

Anbring godt synligt en seddel i bodelen og i førerhuset med 
alle vigtige mål og vægtangivelser.
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Kørsel
Lav en prøvekørsel før den første store tur for at gøre dig fort-
roligt med, hvordan det er at køre med kassevognen. Øv dig i at 
bakke. Basiskøretøjet er et erhvervskøretøj; sørg for at tilpasse 
din kørsel tilsvarende.

Tænk på følgende under kørslen
• Undervurder ikke kassevognens længde. Større køretøjer 

kan skride ud til siden, fordi de er relativt lange bagtil og 
under ugunstige forhold røre jorden med bagenden. 

•  Vær forsigtig, når du kører på gårdspladser og gennem 
porte.

•  Hvis der er sidevind, glat eller vådt kan kassevognen begyn-
de at svinge ud. 

•  Brems ved pendulbevægelser forsigtigt, men kraftigt, for at 
stabilisere køretøjet.

•  Du må aldrig accelerere ved pendulbevægelser.

• Børnesæder må kun isættes, hvis der fra fabrikken er monte-
ret trepunktsseler.

•  De drejbare sæder drejes i kørselsretningen og fikseres. 
Under kørslen må sæderne ikke drejes.

•  Dørene må ikke låses op!
•  Der må ikke være personer i køretøjet, som ikke er fast-

spændte!

Kørsel i sving
En kassevogn kan i forhold til en personbil lettere komme til at 
vippe på grund af sin højde.

Kørsel i sving
•  Kør ikke for hurtigt ind i svingene!
• Kør altid lidt længere ud, når du svinger.
•  Vær opmærksom på, at kassevognen, alt efter model, skrider 

ud bagved.

•  Kørehastigheden skal tilpasses vejene og trafikforholdene.
•  Kør principielt samme hastighed ned ad bakke som opad.
•  Lange, let nedadskrånende strækninger kan blive farlige. 

Afpas hastigheden fra starten, så du til stadighed kan sætte 
farten op, uden at være til fare for andre trafikanter.

•  Når du overhaler eller selv bliver overhalet af lastbiler eller 
busser kan luftsuget rykke i kassevognen. En let modstyring 
kan ophæve denne virkning. 

• Kør forudseende, hold regelmæssige pauser ved længere 
ture.
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Tankning
Der er indbygget et antal forbrugere med åben flamme i kasse-
vognen.

Tænk på følgende, når du tanker
• Sluk for alle gasforbrugene (varme, gasblus, absorberkøleskab* 

(ved gasdrift) osv.)!
•  Sluk for mobiltelefoner!
•  Fyld udelukkende diesel på.
•  Pas på, at du ikke kommer til at fylde diesel i frisk-
 vandstanken.

Bakning/manøvrering
Din kassevogn er noget større end en personbil. 

Når du skal manøvrere den skal du være opmærksom på 
følgende
•  Også selvom sidespejlene er indstillet korrekt, er der en 

betydelig død vinkel. 
•  Når du bakker og parkerer på uoverskuelige steder, er det 

nødvendigt at få en anden til at give dig tegn.
Bremser 
En kassevognen reagerer anderledes end en personbil, når den 
bremses ned. Derfor anbefales det, især hvis du er uøvet mht. at 
køre med en kassevogn, at gennemføre nogle forsigtige brem-
setest på et dertil egnet areal. Kassevognenes bremselængde er 
længere end hos en personbil. Den påvirkes desuden betydeligt 
af, hvor tungt den er læsset.

For bremsning gælder følgende
•  Vær opmærksom på en større bremselængde, især hvis det 

er vådt.
•  Ved kørsel ned ad bakke, skal der ikke bruges højere gear 

end op ad bakke.

Kør økonomisk
Motoren i din kassevogn er ikke dimensioneret til at køre under 
konstant fuld belastning.

Tænk på følgende under kørslen
•  Kør ikke med ”speederen i bund“!
•   De sidste 20 km/h op til tophastigheden koster op til 50% 

mere i brændstof!

Hvis der opstår fejl eller fejlfunktioner mht. kassevognens  
køreegenskaber, ring efter auto assistance få kassevognen
serviceret på et autoriseret værksted.
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2.7 Efter kørslen

Valg af stanpladsen

Vær især opmærksom på følgende
• Vælg helst holdepladsen ved dagslys.
•  Vælg så vidt muligt en vandret opstillingsplads.
•  Kontrollér, at den står vandret ved indgangen (vigtigt for 

absorber-køleskabets* funktion).
•  En evt. hældning skal udlignes ved at lægge dertil egnede 

kiler eller stopklodser under hjulene.

Sikring af køretøjet

Når du skal sikre køretøjet, skal du tænke på følgende
• Sæt køretøjet i gear.
• Træk håndbremsen.
• Læg evt. stopklodser under (intet leveringsomfang). 

Ved temperaturer omkring 0°C og lavere må parkeringsbrem-
sen kun strammes lidt, så den ikke fryser fast.

Når førersædet drejes, skal du passe på, at du ikke kommer 
til at løsne håndbremsen.

Omstilling af forbrugere

Når du omstiller forbrugerne skal du tænke på følgende: 
•   Stil køleskabet om fra 12 V til gas eller 230 V, da 12 V     
     forsyningen efter kort tid slår automatisk fra, når motoren  
     står stille (gælder kun for absorberkøleskab*).
•   Åbn for hovedventilen på gasflasken og spærreventilerne 

på de forbrugere, der skal benyttes.
 

Kontroller derfor altid, om vandledningerne og friskvandstan-
ken er rene, før du bruger af vandet. Friskvandsanlægget skal 
desinficeres og skylles regelmæssigt – før hver tur.

Inden vandtanken påfyldes, skal den altid tømmes for 
resterende vand.

Vandforsyning

Stillestående vand i vandtanken eller i vandslangerne bliver 
efter kort tid udrikkeligt.



3. Chassis18

Kapitel 3: Chassis
3.1 Generelt

Rammedele og aksler er en del af chassiset.
Der må ikke foretages tekniske ændringer, da standardtypegod-
kendelsen ellers bortfalder!

Tekniske ændringer kan kun foretages med producentens 
godkendelse.

Du kan finde yderligere oplysninger i den instruktionsbog der 
følger med basiskøretøjet. 3.2 Køretøjets identifikationsnummer (VIN) 

Køretøjets17-cifrede identifikationsnummer (VIN) findes på 
Renault-modellerne oven på højre trin, På Fiat sidder VIN numret 
også på et skilt  yderst til venstre på instrumentbrættet, så det 
kan ses udefra. Desuden er VIN angivet på såvel basiskøretøjets 
typeskilt og på Hobby-typeskiltet (i midten af højre B-søjle, oven 
for dørlåsekassen).

Hold venligst VIN-nummeret parat ved hver forespørgsel eller 
besøg hos din forhandler.

VIN Basiskøretøj
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3.3 Læsning

3.3.1 Generelt

For læsning gælder
• Fordel lasten ligeligt på venstre og højre side af kassevogn. 

Tunge eller voluminøse genstande pakkes ned i de nederste 
opbevaringskasser og i nærheden af akslerne.

•  Kassevogne må aldrig læsses således, at de er tungest er i 
bagenden, dette vil påvirke køreegenskaberne negativt.

•  Jo lavere kassevognens tyngdepunkt ligger, jo bedre er 
kørslen i sving og dens køreegenskaber.

•  Indvendigt placeres bagagen i skabe og opbevaringsrum.
• Tunge genstande skal sikres således, at de ikke rutsjer væk. 
• Lette genstande (tøj) lægges i overskabene. 
• Døre og luger skal sikres.
• Når alt er læsset, kontrolleres den tilladte totalvægt og 

akseltrykkene. 
• Fastgør sengebunde, madrasser og tværbjælker, hvis de er i 

transportstilling.

Typeskiltet må hverken fjernes eller ændres.

Ved siden af Hobby-fabriksskiltet findes et ekstra klister-
mærke med adressen på Hobby-Wohnwagenwerk. Dette 
klistermærke på ikke fjernes! Uden dette klistermærke bort-
falder køretøjets typegodkendelse.

Hobby-fabriksmærkat

godkendelsesnummer
fabrikanttrin
køretøjets identifikationsnummer
till. totalvægt
till. totalt akseltryk
till. akseltryk aksel  1
till. akseltryk aksel  2
till. akseltryk aksel  3

1
2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Der er altid anbragt to fabriksmærkater på køretøjet, for 
første (basiskøretøj) og andet godkendelsestrin (Hobby). 
Afgørende for kassevognens godkendelse er dataene på 
fabriksmærkatet for andet godkendelsestrin.

Fabriksmærkat
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Hvis du er usikker på, om du har overlæsset kassevognen, bør 
du veje den på en offentlig vægt.

Det maksimale akseltryk, som er angivet i køretøjets 
registreringspapirer samt den tilladte totalvægt må ikke 
overskrides.

Overlæsning kan medføre at dækkene svigter eller at de eksplo-
derer! Herved risikerer du at miste kontrollen over bilen, og du 
vil være til fare for dig selv og andre trafikanter.

Stuverum i bagenden
Overhold det tilladte akseltryk og den tekniske tilladte totalvægt, 
når du læsser i bagenden. Lasten skal fordeles jævnt og sikkert. 
For store punktbelastninger beskadiger gulvbelægningen.

Alt udstyr, der lægges i bagenden, skal fastgøres med surreøjer 
og egnede bagageremme.

• Det tilladte bagakseltryk må aldrig overskrides.
• Når garagen er fyldt helt, forringes køreegenskaberne be-

tydeligt, fordi forakslen aflastes.
• Kontrollér altid, om surreøjerne sidder fast, før du tager 

af sted.
• Det er køretøjests ejer/fører, der er ansvarlig for at last, der 

transporteres i garagen, er sikret korrekt. Benyt hertil om 
muligt godkendte spændeselesystemer. 

• Brug aldrig gummiremme. Tænk også på de ekstrem store 
køredynamiske kræfter, som kan opstå i farlige situationer 
som f.eks. ved fuldbremsninger.
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Til beregning af massen (vægt) og den deraf fundne nyttelast for 
kassevogne, gælder forordningen (EU) nr. 1230/2012 i Europa. 
I det følgende forklares de benyttede begreber og beregnings-
grundlag.

1.Tilladt totalvægt (TT)
Angivelsen af den tilladte totalvægt foretages i overensstem-
melse med Hobby-Wohnwagenwerk i samarbejde med pro-
ducenten af basiskøretøjet (Fiat, Renault). Denne masse tager 
hensyn til de specifikke driftsbetingelser, som beror på kassevo-
gnens konstruktionsmåde og den heraf betingede ydelsesevne, 
inklusive faktorer som materialestyrke, akslerne og dækkenes 
bæreevne osv. Denne masse må af sikkerhedstekniske årsager 
under ingen omstændigheder overskrides.

2. Vægt i køreklar tilstand
Vægten i køreklar tilstand svarer til vægten på det tomme 
køretøj inkl. smøremidler, værktøj, reservehjul (evt. reparati-
onssæt), brændstof (100 %), ekstra batteri, alt det fra fabrikken 
indbyggede standardudstyr samt 75 kg til føreren. Hertil kom-
mer vægten på drikkevands- og gastanke, som er fyldt 90% op. 
Vægtangivelserne er sammensat på følgende måde:

3.3.2 Massedefinition kassevogn
FIAT

Vantana

a) Flaskegasforsyning  
 

    Antal indbyggede gasregulatorer: 1
    Vægten på en11 kilos aluminiumsflaske: 5

     11 kilos gasfyldning: 11
 

i alt: 16
 

b) Væsker  
 

95 l drikkevandstank: 95
10 l vandvarmer (varmesystem): 10

 
Grundudstyr i alt:   121 kg
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Mindste nyttelast omfatter genstande, som brugerne kan med-
føre i kassevognen og som ikke er indeholdt i massen i køreklar 
stand eller i ekstra tilbehøret (f.eks. beklædning, toilet- og køkke-
nudstyr, fødevarer, campingudstyr, legetøj, husdyr). 

Den resterende  lasteevne (5.) skal altid være større/lig med 
mindste nyttelast (6.); dette skal man være opmærksom ved kon-
figuration af kassevogne.

Hvis man giver afkald på de under punkt 2 (vægt i køreklar 
stand) i tabellen opførte udstyrsgenstande og væsker øges 
nyttelasten/lasteevnen (punkt 5) med denne værdi.

3.  Ekstraudstyr / ekstra tilbehør
Vægten af det udstyr, der er monteret på eller i kassevognen 
foruden det fra fabrikken monterede seriemæssige udstyr. Ek-
stra tilbehøret kendetegnes i den faktiske køretøjsvægt, hvis

−  det ikke indgår i det seriemæssige udstyrsomfang,
−  blev monteret under Hobby's eller basiskøretøjproducentens 

ansvar,
−  kan bestilles af kunden.

4.  Faktisk vægt 
Summen af vægten i køreklar stand og det på fabrikken monte-
rede ekstra tilbehør / ekstraudstyr.

5.  Nyttelast / lasteevne
Differensen mellem den teknisk tilladte totalvægt og vægten i 
køreklar stand øget med passagerernes og ekstraudstyrets vægt.

6.  Mindste nyttelast
Nyttelasten skal mindst svare til værdien i formlen
10 x (n + L), hvorved der gælder:

n - højeste antal af sovepladser
L  - bodelens totallængde
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3.4 Anhængertræk*

Vær opmærksom på kassevognens tilladte støttelast, 
påhængslast, totale trækvægt og bagakseltryk, især i forbin-
delse med lastning af hækgaragen. Det er forbudt at benytte 
anhængertræk og bagagebærer* eller eBike-holder samti-
dig. Under frem- og tilbagekørsel ved på- og afkobling må 
ingen personer opholde sig mellem kassevogn og påhæng.

Den maks. træktotalvægt, trækbelastning samt  støttelasten 
kan findes i kapitel 14 "Tekniske data" .

Pga. påbud fra basiskøretøjets producent og fastlæggelsen 
af anhængertrækkets såk. D-værdi kan anhængerlasten ikke 
øges yderligere. 

3.5 Påmonterede dele

Indskrivning af tilbehør i Registreringspapirene (gælder ej 
danmark)

•  Få ekstraudstyret monteret hos din HOBBY-forhandler.
• Kør med din kassevogn til en synsvirksomhed.
•  Synsvirksomheden godkender det påmonterede udstyr og 

udsteder en tilsvarende attest.
•  Med godkendelsesattesten og registreringspapirerne del I og 

del II går du til motorkontoret. Her overføres ændringerne til 
registreringspapirerne.

Vær opmærksom på evt. nationale regler i udlandet. 

Glem ikke, at anhængerkobling, motorcykelholder, luftaff-
jedring og/eller ekstra fjederblade er registreringspligtige. 

Tænk på, at din kassevogne lasteevne reduceres, hvis der er 
monteret ekstraudstyr. 

Vær også opmærksom på oplysningerne i kapitel 11 Tilbehør.

Anhængertræk
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3.6 Automatgear*
Som ekstraudstyr kan tilkøbes en fuldautomatisk 9-trins-trans-
formerautomatikgear, med driftsmodusser Automatisk og Auto-
stick. 

Der er ingen koblingspedal, da dette ikke er nødvendigt, fordi 
ind- og udkobling foregår via en el-hydraulisk enhed, som kon-
trolleres via gearkassens styreenhed. Både den valgte funktion 
og det indkoblede gear vises i multifunktionsdisplayet.

Gearskifterhåndtaget på instrumentbrættet har tre faste ind-
stillinger:
− D: til fremadgearet.
− N: er lig med neutralstilling (frigear).
− R: til bakgearet.
-  P: til parkering af kassevognen.

Automatisk
I køremodus vælger styremodulet geartrinene for de forskel-
lige kørselsforhold iht. hastighed, belastning og stigning.

Autostick
Ved hyppigt gearskifte og under særlige vanskelige forhold 
(f.eks. stigninger) er det med Autostik-modus muligt, at bibe-
holde et lavere geartrin: bedre ydelse bakke op og bakke ned 
og udnyttelse af motorens bremsevirkning.
• Denne modus aktiveres ved at skubbe håndtaget til venstre 

og frem eller tilbage for at skifte gear.

Kick Down
Hvis speederen trykkes hurtigt ned, f.eks. ved overhaling, geares 
ned, for at opnå en bedre acceleration.
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Man må aldrig forlade køretøjet, når det står i frigear (N).

Når køretøjet står stille og er sat i gear skal man altid trykke 
på bremsepedalen, indtil man beslutter sig for at sætte i 
gang. Først derefter må man slippe bremsepedalen og give 
langsomt gas.

Det anbefales, at sætte gearet i frigear (N), hvis man står 
stille i længere tid med kørende motor.

Speederen må ikke aktiveres, for at holde køretøjet på 
samme sted (f.eks. på en bakke). Man skal i stedet anvende 
bremsepedalen og først benytte speederen, når man sætter 
i gang.

Modusregulator (Drive Mode)
Der kan indstilles tre forskellige driftsmodusser:
- Normal
- Power (ved fuld belastning og stejle skråninger)
- Eco

- Elektronikken sørger for de bedste køreegenskaber iht. den 
valgte modus.

- Den aktive modus vises på instrumentbrættet.
- Efter start er systemet altid indstillet på normal funktion.

Hvis man skal skifte til 1. gear, når køretøjet står i bakgear 
(R), eller omvendt, må der først skiftes gear, når køretøjet 
står helt stille, og man har trykket på bremsepedalen.

Se yderligere oplysninger i basiskøretøjets instruktionsbog. 
Det er vigtigt, at du lærer automatgearets funktioner at 
kende, før du kører første gang.
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Der er monteret slangefri dæk på din HOBBY kassevogn. 
Der må under ingen omstændigheder monteres slanger i 
disse dæk! 

Vinterdækpligt i Tyskland!

Ved sne, is og snesjap skal alle biler køre med vinterdæk 
(med "M+S"-symbol). Overtrædelse af dette påbud med-
fører bøder.

4.2 Dæk

Benyt kun de dæk, som er angivet i godkendelsespapirerne. 
Andre dækstørrelser må kun anvendes efter godkendelse fra 
basiskøretøjets fabrikant.
•  Dækkene kontrolleres regelmæssigt for jævn profilslitage, 

profildybde og udvendige beskadigelser. 
•  Anvend altid dæk af samme type og udførelse (sommer- el-

ler vinterdæk).
•  Kør nye dæk forsigtigt til på de første 100 km, så de kan 

udvikle en god vedhæftningsevne.

Dækskånende kørsel
• Undgå hård opbremsning og hurtig acceleration.
•  Undgå lange ture på dårlige veje.
•  Kør aldrig med overlæs.

Kapitel 4: Hjul og dæk 
  
4.1 Hjul

For hjulmøtrikker gælde
På nye køretøjer samt efter hver afmontering/montering skal 
hjulskruer og møtrikker strammes efter de første 50 km og 
endnu en gang efter 100 km. For din egen sikkerheds skyld må 
der ikke anvendes andre hjul eller befæstelsesmidler end de ori-
ginale. Derefter skal det kontrolleres, at hjulbolte- og møtrikker 
er strammet korrekt.

Tilspændingsmomenter for hjulmøtrikker og –skruer:

Tilspændingsmomenter skal kontrolleres for hver 5000 km 
eller mindst én gang om året.

Fælge Hjulbolte Tilspændingsmoment
16'' M16 x 1,5 x 32 180 Nm

15'' M14 x 1,5 x 33 160 Nm
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4.3 Dæktryk

For kontrol af dæktrykket gælder
•  Hver 4. uge, mindst hver 3. måned og inden hvert brug skal 

dæktrykket kontrolleres og korrigeres.
• Kontrollen skal foretages med kolde dæk.
•  Når dæktrykket kontrolleres eller justeres på varme dæk, skal 

trykket være 0,3 bar højere end på kolde dæk.
•  Hvis man ikke kan undgå at køre med et for lavt dæktryk (fra 

campingpladsen til næste tankstation) må den maksimale 
hastighed ikke ligge over 20 km/h.

Kør ikke hurtigere end 50 km/h.

Benyt ingen snekæder på snefri gader. 

Der kan kun monteres snekæder på dæk der har samme 
mål som, det vognen er udleveret med ab fabrik.

Snekæder må kun monteres på drivhjulene foran; det er 
absolut forbudt, at montere dem på baghjulene.

Pyntekapsler skal tage af, inden der monteres snekæder.

Snekæder
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4.4 Profildybde og dækkenes alder
Udskift dækkene senest, når profildybden kun er 1,6 mm.

Anbefaling fra dækproducenten
•  Udskift dækkene efter 6 år, uafhængigt af profildybden.
•  Undgå kraftige stød mod kantsten, vejhuller og andre større 
 ujævnheder.Et for lavt tryk medfører overophedning af dækket. Det kan 

medføre alvorlige skader på dækket. Et for højt dæktryk med-
fører øget slitage på løbefalden og kan medføre beskadigelser 
på hjulophænget.

Det korrekte dæktryk kan du finde i tabellen "Dæktryk" i 
kapitel 14 Tekniske data eller på mærkatet i gaskassen samt 
på hjulskærmene.

Dæk ældes også, hvis de kun benyttes en smule eller slet 
ikke.

Minimumsmønsterdybden skal ubetinget overholdes.
Følgende anbefalinger bør overholdes:
Sommersikkerhedsgrænse 3,0 mm
Vintersikkerhedsgrænse 4,0 mm 

Dæk må ikke byttes om på kryds, dvs. at dækkene i højre side 
ikke må flyttes over i venstre side og omvendt.1 2 3

For dæktrykket gælder
– Korrekt dæktryk j
– For lavt dæktryk k
– For højt dæktryk l

Forskellige dæktryk
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4.5 Fælge

Benyt kun de fælge, som er angivet i vognens papirer. Hvis du 
vil benytte andre fælge, skal du være opmærksom på følgende 
punkter.

For brugen af andre fælge gælder
-  Størrelse
-  udførelse
-  indpresningsdybde og
-  bæreevne skal være tilstrækkelige til den tilladte totalvægt.
-  Hjulmøtrikken skal svare til fælgenes udførelse (kugle- eller 

keglebund).

Ændringer er kun mulige med producentens godkendelse.

Dækkenes alder
Dæk bør ikke være ældre end 6 år. For det første taber kassevo-
gne efter denne tid tempo-100-forudsætningen, for det andet 
bliver materialet porøst gennem lange standtider og ældning. 
Det firecifrede DOT-nummer på siden af dækket (se evt. på in-
dersiden) angiver produktionsdatoen. De første to cifre står for 
produktionsugen, de sidste to cifre for produktionsåret.

Beispiel:
DOT 2720 betyder uge 27  i fabrikationsåret 2020.

DOT-nummer
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4.6 Hjulskift

Hjulskift
•  Hvis jorden er blød, lægges et stabilt underlag under don-

kraften, f.eks. en træplade.
•  Placer donkraften i de dertil beregnede huller.
•  Løsn skruerne ved at dreje dem nogle omgange med hjuln-

øglen, men fjern dem ikke endnu.
•  Løft køretøjet, til hjulet er 2 til 3 cm over jorden.
• Anbring donkraften på ny, hvis den bliver skævt, når den 

klodses op.
•  Fjern hjulboltene og tag hjulet af.
•  Sæt reservehjulet (ikke standardudstyr) på 
 hjulnavet og juster det.
•  Skrue hjulboltene i og stram dem let over kors.

Efter hjulskift skal hjulmøtrikkerne efter 50 km kontrolleres 
for, om de sidder fast, og eventuelt efterspændes. 

Donkraften må kun placeres i de dertil beregnede huller! Hvis 
donkraften sættes på andre steder, kan det medføre skader 
på køretøjet, eller endog ulykker ved at køretøjet falder ned!

Donkraften er kun beregnet til hjulskift.
Den må ikke benyttes til  arbejder under køretøjet! 
Livsfare! 

Forberedelse af hjulskift
• Parkér så vidt muligt køretøjet på en plan og solid under-

grund.
• Ved punktering på offentlig vej skal katastrofeblink tændes 

og stedet sikres med advarselstrekant.
• Træk håndbremsen, sæt i første gear og stil hjulene ligeud. På 

køretøjer med automatikgear*, sæt håndtaget i stilling "P".
•  Placér evt. stopklodser foran og bagved på det intakte hjul, 

for at sikre køretøjet.

•  Sænk og fjern donkraften.
•  Stram hjulboltene ensartet med hjulnøgle. Det korrekte til-

spændingsmoment for hjulbolte kan findes i basiskøretøjs-
producentens instruktionsbog (eller Kapitel 4.1).

Følg ved hjulskift også vejledningen i producentens in-
struktionsbog.

Der bør altid forefindes et reservehjul, der er parat til brug. 
Få derfor udskiftet det defekte hjul omgående.
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4.7 Dækreparationssæt

Kassevognen har ikke noget reservehjul. I stedet for medfølger 
et dækreparationssæt.

Dækreparationssættet må ikke benyttes, hvis hjulet er blevet 
beskadiget ved kørsel uden luft. Ved skader på fælgen (defirneret 
fælg, så der udtræder luft), kan hjulet ikke repareres. Små stikska-
der, isæt, på dækkets løbeflade (diameter maks. 4 mm) kan tætnes 
med dækreparationssættet. Fremmedlegemer (f.eks. skruer eller 
søm) må ikke trækkes ud af dækket.

Dækreparationssættet kan anvendes ved udvendige tempera-
turer mellem -20°C og +50°C.

Dækreparationssæt

Håndteringen af dækreparationssættet beskrives i den 
medfølgende brugsanvisning.

Kompressoren må ikke være tændt uafbrudt i mere end 20 
minutter. Der er fare for overophedning.

Der kan kun gennemføres en foreløbig reparation ved hjælp 
af dækreparationssættet. Dækket skal hurtigst muligt kon-
trolleres og repareres ved faguddannet personale.

Tætningsvæsken har en holdbarhedsdato. Vær opmærksom 
på udløbsdatoen! Tætningsvæske med udløbet holdbarheds-
dato sikrer ingen fejlfri funktion.
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Køleskabets ventilationsrist må ikke blokeres, så køleskabets 
køleydelse og funktion ikke påvirkes. 

Ved meget høje udvendige temperaturer kan det anbefales at 
stille kassevognen i skyggen.

Køleskab

En korrekt ventilation af køleskabet/kompressoren er en 
forudsætning for en tilstrækkelig køleydelse. Ventilationsriste 
må ikke overdækkes eller blokeres.

Kapitel 5:  Bodelen udvendig

5.1 Ventilation og udluftning

Ventilation
En korrekt ventilation og udluftning af kassevognen er en 
forudsætning for en behagelig komfort. I kassevognen er der 
indbygget en trækfri ventilation over drivhovedet. Udluftningen 
foregår via tagluger, som altid skal holdes fri, så deres funktion 
ikke påvirkes.

Vi anbefaler at åbne taglugerne, når kassegvognen anvendes 
som bolig. 

Ved madlavning, vådt tøj osv. opstår der vanddamp. Hver 
person udskiller i løbet af en time op til 35 g vand. Derfor 
skal man - alt efter den relative luftfugtighed - sørge for 
yderligere ventilation og udluftning via vinduer og tagluger 
(se også 12.8 Vinterbrug).

Sikkerhedsudluftningsåbningerne må ikke lukkes, heller ikke 
delvis. Hold rister og afdækninger rene og fri for støv.

Sørg ved brug af et fortelt for en god ventilation, hvis udluftnings- 
og ventilationsrister er placeret inde i forteltet.
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Absorberkøleskab*
Køleskabet forsynes med frisk luft udefra via en rist, så der 
opstår en tilstrækkelig køleeffekt. Indsugningsristen j sidder 
på kassevognens udvendige væg. Udblæsningsristen k sidder 
over indsugningsristen.

Ventilationsristen kan lukkes med tilsvarende afdækninger, hvis 
køleskabet ikke anvendes.

1

2

Ventilationsrist sidevæg

Kompressorkøleskab
Ved kompressorkøleskabene i serierne ONTOUR og De Luxe 
suges kold luft ind på ristene foroven, og den varme luft blæses 
ligeledes ud via dem.

Kompressorkøleskab 90 liter

Pas på, at kompressorens ventilationsrist ikke blokeres af 
viskestykker eller lignende, så den fortsat kan trække luft ind.

Kompressorkøleskab 70 liter
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Ved vinterbrug skal der isættes specielle afdækningsplader 
på de i siden anbragte ventilationsriste. Ved brug om vinteren 
skal der sættes specielle dækplader for ventilationsgitrene i 
siderne. Disse vinterdækplader er ekstraudstyr og kan købes 
hos din forhandler.

Følg oplysningerne på dækpladerne. Du kan finde nærmere 
oplysninger i køleskabsproducenternes brugsanvisninger.

3

Fjerne ventilationsriste for at vedligeholde og reparere dem
• Skub låseanordning(erne) l så langt op, som de kan 

komme.
•  Åbn først forsigtigt ventilationsgitrene i venstre side.
•  Træk derefter højre side ud af holderen.

Låsning udluftningsrist

Under kørslen og ved nedbør skal ventilationsristene være 
monteret.

Aggregatet på bagsiden af køleskabet bliver meget varmt 
under driften. Pas på, at du ikke kommer i kontakt med de 
varmeførende dele, når udluftningsristene er taget ud.
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Opvarmning
Varmesystemet forsynes med forbrændingsluft udefra j. Samti-
dig føres også udsugningsluften fra varmesystemet  k ud igen.

Blokerede aftræksrør kan medføre funktionsfejl og der er 
risiko for at røggas kommer ind i kassevogne. Kvælningsfare! 

Sørg om vinteren altid for, at luften kan slippe ud uden 
problemer.

Afgangsrør Se hertil basiskøretøjsproducentens instruktionsbog.

-  to nøgler, som passer til følgende låse i bodelen:
  - toiletklap,
  - påfyldningsstuds til drikkevand.
 

5.2 Åbne og lukke døre og klapper

Nøgler
Der udleveres følgende nøgler sammen med kassevognen:
- to nøgler, som passer til følgende låse i basiskøretøjet:
 - fører-/passagerdør,
 - skydedør,
 - bagdøre,
 - tankdæksel.2

1
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Skydedør udvendig

1

Låsen i skydedøren er tilsluttet til centrallåsesystemet.

Åbne
•  Lås låsen op med nøgle.
• Træk i dørhåndtaget j.
•  Åbn døren indtil anslag til den går i indgreb.

Lukke
•  Træk i dørhåndtaget j, for at løsne døren.
•  Træk i døren til låsen falder i hak.
•  Lås døren med nøglen.

Skydedør udvendig

For at undgå beskadigelser, må insektrullegardinets sty-
reskinne og dørens aflægningshylder ikke  benyttes som 
indstigningshjælp.

Vinduet i skydedøren skal altid være lukket, inden døren 
åbnes.

Pas på, ingen personer eller dyr kommer til skade, når du 
åbner døren.

Indgangsdøren er Deres flugtvej i nødsituationer. Bloker der-
for aldrig døren inde- eller udefra! Indgangsdøren skal være 
låst under kørsel.
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Skydedør indvendig

Åbne
• Drej låseriglen j til højre, og åbn døren på håndtaget k 

indtil anslag.

Lukke
• Træk i håndtaget k, indtil du kan mærke at låsen falder i 

hak, og døren er lukket fuldstændigt

1

2

Skydedør indvendig 

Bagdøre

Bagdør udvendig (bagdør i højre side)

Åbne
•  Lås låsen op med nøgle
•  Træk i dørhåndtaget j
•  Åbn døren indtil anslag

1
Bagdør udvendig
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2

Kontrollér, at dørene falder i hak og låses, når du lukker 
bagdørene. Hvis bagdørene er åbnet med 180°, skal man være 
opmærksom på trafikken eller evt. cyklister.

Hvis der er monteret en cykelholder*, kan kassevognen blive 
beskadiget, når bagdørene åbnes med 180°.

Bagdør indvendig (bagdør i venstre side)
Venstre bagdør kan først åbnes, når højre bagdør allerede er 
åbnet. 

Åbne
• Tryk på det indvendige håndtag k på venstre dør, for at åbne 

døren. Åbn så døren indtil anslag. Hvis bagdørene skal åbnes 
med 180°, skal de på indersiden anbragte åbningsknapper l 
trykkes og holdes nede, så døren kan åbnes yderligere med op 
til 90°. Tryk igen på knapperne, for at lukke døren.

Bagdør indvendig

Plisségardin 

Plisségardinet må kun trækkes ned ved åben skydedør, så 
flugtvejen ikke blokeres i en nødsituation, og for at undgå 
skader på både indgangsdør og plisségardin. Luk skydedøren 
først igen, når plisségardinet er skubbet op i udgangsstilling.

Plisségardin

1

Plisségardinet i skydedøren bringes i den ønskede position 
ved at trække i det. For at åbne det, bring skinnen forsigtigt 
i udgangsstilling, så plisséen foldes korrekt.

j Plisségardin skydedør

Låseknap

3
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Toiletklap

Åbne  
•  Lås låsen op med nøglen j.
• Tryk begge knapper (j og k) ned, og åbn klappen nedad.

Lukke
• Luk toiletklappen opefter, indtil den går i indgreb.
•  Lås låsen med nøglen j.

Porta-Potti-Klap

1 2

Afdækningsklapper

Afdækningsklapper dækker adgangen til vand-, gas- eller elek-
triske komponenter, f.eks.:
    
  Drikkevands-påfyldningsstuds  
    
  Udvendig forteltsstikdåse med antennetilslutning* 
       
  CEE strømstik 

Afdækningsklapper



5. Bodelen udvendig40

Åbne
• Låget åbnes ved at tage fat nederst på klappen og løfte ud i 

den.

Lukke
• Tag fat i klappens laske, og luk den, indtil den går i indgreb.

Betjening af de enkelte komponenter, se venligst afsnittene 
Vand (kapitel 8), Gas (kapitel 9) og Elektronik (kapitel 7).

Dækslet skal være lukket under kørsel.

Fyld aldrig andre væsker end vand (f.eks. diesel, olie eller 
rengøringsvæske) ind i drikkevandstanken.

1

Brændstofpåfyldningsstuds
Det sorte tankdæksel er anbragt i venstre side af køretøjet bag 
ved førerdøren, bag en klap nede på B-søjlen. AdBlue-tanken er 
anbragt direkte under den.

Åbne
• Træk klappen op ved at sætte fingeren ind i udsparingen j.

Lukke
•  Luk klappen i indtil du hører et klik.

Oplysninger vedr. håndteringen af tankdækslet findes i den 
separate Fiat brugsanvisning.

Tankdæksel
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Indgangstrin kørt ud

5.3 Dørtrin*
Kassevognene i serien De Luxe har et indgangstrin, der kan køres 
ud elektrisk j (valgfrit i Vantana ONTOUR).

1

Vær opmærksom på de varierende trinhøjder og at se efter 
om jorden er fast og plan, når du stiger ud.

Trinnet kører automatisk ind efter en kort ventetid.

Stig først op på dørtrinnet*, når det er helt kørt ud!

Indgangstrinnet* er ved hjælp af en indbygningskasse monteret 
under køretøjets bund. Dette begrænser kassevognens frihøjde 
og fører ved ugunstige forhold til, at køretøjet rører jorden. 
Kassevognen er derfor ikke egnet til at køre på uvejsomt terræn.

Trinkontakt

Lukke
• Tryk på  knap l. Dørtrinnet* køres automatisk ind.

3

Stil dig ikke direkte i trinnets udkørselsområde, når du trykker 
på kontakten. Risiko for at komme til skade!

Åbne
• Tryk på knap k. Dørtrinnet* køres automatisk ud.

2
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Knappernes funktion kan variere alt efter model.

Knappen skal holdes nede, indtil trinnet er kørt helt ind eller ud.

Hvis trinnet ikke virker korrekt eller slet ikke virker på grund af 
frost og snavs, skal hængslerne rengøres eller tøs op.

Vær opmærksom på producentens separate brugsanvisning.

5.4 Cykelholder*

Når der er cykler på cylkelholderen ændres køreegenskaberne.
Hastigheden skal tilpasses disse forhold:

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden du 
benytter cykelholderen.
Det anbefales at afprøve cykelholderen et par gange inden 
første tur, for at du kan gøre dig fortrolig med forholdene.

Lastet cykelholder
2

•  Der Fahrzeugführer ist für die sichere Befestigung der Fahr- 
 räder verantwortlich. Auch im unbeladenen Zustand muss  
 das hochgeklappte Ladesystem mit den vorhandenen 
 Sicherungen befestigt werden.

Vantana ONTOUR
Serien Vantana ONTOUR er som standard udstyret med et 
indgangstrin.

Ved ind- og udstigning gælder
•  Stil indgangstrinnet foran kassevognens skydedør.
•  Pas på, at trinnet står på et fast underlag. Således undgår du, 

at trinnet vælter.
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Cykelholderens maks. tilladte belastning er 35 kg.

Cykelholder

Hvis cykelholderen bagpå ikke anvendes, skal den vippes op og 
fastgøres sikkert. Anvend hertil de separate fastgørelser j (evt. 
i medfølgende pakke).

Ved kørsel med cykler skal cykelholderen være vippet ned og 
sikkerhedsanordningerne ksurret fast. Hver cykel skal være 
surret fast med sikkerhedsanordningerne k på hjulet foran 
og bagved. På stellet skal der anvendes de medfølgende fast-
gørelser.

1

•  Kontroller, at belysningsanordninger ikke delvis eller helt  
 tildækkes af lasten.

5.5 Markise*
Som ekstraudstyr kan kassevognen udstyres med en markise, 
der monteres op på taget.

•   En markise er en solafskærming ikke en afskærmning
     mod al slags vejr.
•   I markisens ind- og udkøringsområde må ingen personer 
    opholde sig og der må forhindringer være.
•   Markisen har et endestop for begrænse udfaldet. Der  

må aldrig køres med magt mod endestoppet.
•   Den udkørte markise skal altid understøttes med de
    Integrerede støtteben.
•   Før afgang skal markisen altid være kørt helt ind og sikret. 

Markise

1

2 2
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Udkørsel
•  Håndsvingets krog sættes ind i gearets ring j (S. 43).
•  Hold håndsvinget med en hånd fast i det øverste, med den 

anden hånd i det nederste drejehåndtag. Under brugen 
trækkes håndsvinget lidt hen mod brugeren og den holdes 
så lodret som muligt i forhold til gearringen.

• Drej håndsvinget med urets retning, indtil markisen er kørt 
ca. 1 m ud.

•  Klap teleskopstøttebenene på indersiden af udfaldsrøret ud 
og afstøt markisen. 

• Luk fastgørelseskrogen k (side 43).
• Kør først herefter markisen ud til den ønskede position.
•  Tag håndsvinget ud.

Hvis dugen i udkørt position ikke mere er spændt, kør marki-
sen så langt ind, til dugen ser spændt igen. 

Læs inden ibrugtagning også den separate brugsanvisning fra 
producenten.

Støttearm

• Klap efterfølgende støttearmene ud, som ligeledes er an-
bragt på indersiden af udfaldsrøret og fastgør dem, for at 
stabilisere markisen.

Indkørsel
• Løsn støttearmene, og klap dem sammen.
• Håndsvingets krog sættes ind i gearets ring.
• Drej håndsvinget med urets retning, indtil markisen er kørt 

ca. 1 m ind.
• Åbn fastgørelseskrogen k (side 43).
•  Skub teleskopstøttebenene sammen, de klappes ind og 

sikres.
• Kør så først markisen helt ind og sikr den.
•  Tag håndsvinget ud og læg detind i kassevognen.
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Kapitel 6: Bodelen indvendigt
6.1  Betjening af døre, klapper og skuffer

Der må kun lægges lette genstande i de øverste opbevarings-
skabe.

Håndtag med låsemekanisme

Åbne
•  Tryk på knappen j for at åbne lågen/skuffen.
•  Træk i håndtaget, indtil lågen/skuffen er åben.

Lukke
• Luk lågen/skuffen på håndtaget, indtil den lukkes og låses au-

tomatisk. Låsning kan fornemmes tydeligt. Hvis dette ikke er 
tilfældet, skal lågen lukkes manuelt.

1

Håndtag med låsemekanisme

Vær opmærksom på, at hver skuffe kun må belastes med 
maks. 15 kg.

Møbeldøre med lukkemekanisme

6. Bodelen indvendigt
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Møbeldøre/-låger og udtræk med pushlock-lås 

Åbne
•	 Tryk	på	pushlock-knappen	j,	indtil	knappen	hopper	ud.
•		Træk	forsigtigt,	for	at	åbne	døren/lågen	eller	udtrækket.

Lukke
•	 Luk	døren/lågen	eller	udtrækket.
•		 Tryk	pushlock-knappen	j	til	knappen	går	i	indgreb,	og	

døren/lågen	eller	udtrækket	er	låst.

Pushlock i forbindelse med 
køkkenskuffe

Under	 kørsel	 og	 når	 kassevognen	 anvendes	 til	 beboelse,	
skal	gaskassedøren	altid	være	lukket	helt,	når	gasflaskerne	
er	tilsluttet.

Gaskassedør
For	at	åbne	og	lukke	gaskassedøren,	skal	begge	pushlocks	j	
åbnes	og	efterfølgende	lukkes	igen.

Gaskassedør

1

1
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Badeværelsesdør

Åbne
•		 Drej	drejeknappen	k	mod	venstre,	indtil	mekanismen	

åbnes.	Træk	så	døren	forsigtigt	op	ved	at	tage	fat	i	dreje-
knappen	k.

Lukke
•		 Luk	døren	forsigtigt	op	ved	at	tage	fat	i	drejeknappen	k,	

indtil	du	føler	en	modstand.

Drejeknap

2

Spejllåger

Åbne
•	 Åbn	spejlskabsdøren	ved	at	trykke	på	låsen	j	bagfra	i	

nederste	kant.

Lukke
•	 Bring	spejlskabsdøren	i	udgangsposition,	indtil	den	automa-

tisk	og	følbart	går	i	indgreb

Spejllåger

1
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6.2 Tv-holder*
230	V-stikdåsen	samt	antennetilslutningen	til	fjernsyn	eller	recei-
ver	sidder	i	nærheden	af	tv-monteringsstedet	(alt efter model).

Tv-udtræk til fladskærms tv
•	 Skub	metalskinnen	j	til	venstre,	låseanordningen	åbnes,	og	

tv-holderen	kan	køres	ud.
•		 Kør	holderen	i	udgangsstilling	for	at	køre	den	ind,	 indtil	den	

går	i	indgreb.

1

Tv-udtræk

Garderobekroge

Der	er	monteret	forskellige	typer	garderobekroge	i	kassevognen.

Garderobekroge im Fahrzeug

Kontroller,	at	krogene	ikke	er	belastet	under	kørsel.	
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Før	du	kører,	skal	tv-holderen	altid	låses	i	udgangs-position.	

Mål	 kassevognens	 indbygningsmål,	 inden	du	 køber	 eller	
monterer	et	fjernsyn.	Målene	er	 afhængig	af	model	 samt	
ekstraudstyret.	Maks.	målene	for	tv-apparatet	er	535	x	351	
x	50	mm.	Tv-holderens	monteringssituation	giver	plads	til	en	
skærmdiagonal	på	op	til	22”.

Der	kan	anbringes	et	fjernsyn	på	op	til	8	kg	på	holderne.

Vi	anbefaler,	at	fjernsynet	tages	ned	af	holderen	under	kørsel	
og	at	det	opbevares	et	sikkert	sted.

Du	kan	finde	nærmere	oplysninger	om	LED-fladskærmen	i	
kapitel 10.5.
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6.3 Borde

Hængebord

Hængebordets	nederste	plade	kan	drejes	ud.	For	at	stille	nød-
sengen	op	i	siddegruppen*,	skal	hængebordet	sænkes	ned.

Dreje bordpladen
•		 Træk	i	låsetappen	j.
•		 Drej	den	nederste	bordplade	k	i	den	ønskede	position.

Sænke bordet
•		Klap	den	drejelige	nedre	bordplade	k	helt	sammen,	indtil	

den	går	i	indgreb.
•		Tryk	låseanordningen	(alt	efter	model)	l	ned.
•	 Løft	bordpladen	m	ca.	30°	foran.
•	 Nederste	del	af	bordbenet	n	trækkes	nedad	ud	og	lægges	

til	siden.
•	 Træk	bordpladen	ud	af	den	øverste	vægskinne	o.
•	 Hæng	bordet	ind	i	nederste	vægholder*.	Låsemekanismen	l	

skal	igen	låses	foroven,	så	bordet	sidder	godt	fast	i	holderen.
•		Tag	fat	i	bordpladens	forkant,	og	placér	det	afkortede	støt-

teben	p	på	gulvet.

1 2

3

45
Hængebord med drejelig bordplade

7

Hængebord sænket

6

Ved	kørsel	skal	bordet	afmonteres	og	pakkes	sikkert	ned	i	
køretøjet.
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6.4 Siddegrupper og soveområder

Ombygget siddegruppe

Alle	senge	er	konstrueret	til	og	testet	med	op	til	100	kg	pr.	
person.	

Ombygning
•		Hæng	 efterfølgende	 bordet	 ind	 i	 nederste	 skinne	 (se 6.3 

Hængebord).
•		 Som	 ekstraudstyr	 fås	 et	 ekstra	 sammenklappeligt	 under-

stel.	 Stil	 dette	understel	 op	 som	en	 klapstol,	 og	 drej	 begge	
drejeskruer	j	fast,	så	stellet	står	stabilt.

•		Placér	det	sammenklappelige	stel	 som	vist	på	ovenstående	
figur.

•		 Læg	efterfølgende	den	medfølgende	ekstra	hynde	på	hænge-
bord	og	sammenklappeligt	stel.

1

Ombygning siddegruppe*
Placér	det	sammenklappelige	stel	forsigtigt,	for	at	undgå,	at	
køleskab	og	B-søjle	bliver	beskadiget.

Læg	ikke	hynderne	direkte	på	bordet,	når	du	reder	op.	Du	
kan	risikere,	at	bordet	bliver	ridset	og	jordslået	på	grund	af	
kondensvand.	Vi	anbefaler	at	anvende	et	sugende	underlag	
(f.eks.	frotté	eller	bomuld).

Sørg	for,	at	bordplade,	bænke	samt	hynder	fastgøres	og	ligger	
godt,	så	de	ikke	falder	ned.		

Opstilling og placering af sammenklappeligt stel

Efterlad	aldrig	små	børn	uden	opsyn	i	kassevognen.
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Ombygning af sengen i førerhuset*
Ekstraudstyr	omfatter	en	liggehynde,	der	er	tilpasset	førerhuset,	
samt	 to	udligningskile	og	 en	 sikringsstrop,	 som	 sørger	 for	 at	
hynden	er	justeret	og	stabiliseret	optimalt.

Sengen i førerhuset Udligningskile

1

Ombygning
•	 Drej	fører-	og	passagersædet	i	kørselsretning,	og	arretér	
sæderne.

•		Vip	så	armlænene	op.
•		Placér	de	medfølgende	udligningskile	j	på	fører-	og	pas-
sagersædet.

•		Positionér	sengehynden	som	vist.

Sengene	må	hverken	ombygges	eller	bruges,	mens	motoren	
kører!

Liggehynder i position

2 4

3

•	 Før	den	medfølgende	sikkerhedssele	k	gennem	ringen	l	
på	undersiden	af	sengen,	og	sæt	selen	fast	på	håndtaget	m.
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Enkeltsenge i bagenden Ombygning af senge
•	 Læg	tværbjælkerne	j	ind	i	de	dertil	bestemte	udsparin-

ger,	således	at	sengebunden	k	støttes	optimalt.
•		 Sænk	så	sengebunden	k	ned	på	tværbjælkerne.
	

Enkeltsenge i bagenden Positionering tværbjælke og sengebund

2

1
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Seng på tværs i bagenden
Dobbeltseng i bagenden

•	 Læg	til	sidst	de	tre	madrasser	på	sengebunden,	vær	herved	
opmærksom	på	afskråningen	i	hjørnerne.

Vær	ved	små	børn	opmærksom	på,	at	der	er	risiko	for,	at	
de	kan	falde	ud	af	sengene,	især	når	bagdørene	står	åben.

Madrasser
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Ombygning af senge
•	 Klap	sengebunden	forsigtigt	ned	fra	væggen,	indtil	den	ligger	

på	skinnen.

Positionering sengebund

•	 Læg	efterfølgende	de	tre	madrasser	på	langs	i	forhold	til	
køretøjet.

	 Placér	herved	de	to	madrasser	med	afskråningen	j	til	
venstre	og	højre	for	bagdørene.

1

Positionering af madrasserne
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Ombygning af senge til stuverum 
(til enkelt- og tværsenge)

Sengen	kan	fastgøres	på	sidevæggen,	så	der	bliver	ekstra	stu-
verum	i	bagenden.

Fastgøre sengen
•	 Klap	alt	efter	model	enten	først	sengebundene	op	mod	

sidevæggen	(enkeltsenge),	eller	stil	madrasserne	mod	sidevæg-
gen	i	kørselsretning	højre	side	(tværseng	bagved).	Stil	så	ved	
enkeltsengene	madrasserne	i	begge	sider	mod	sengebundene.	
Klap	efterfølgende	sengebunden	i	tværsengen	i	bagenden	op.	

1

Transportsikring

Opstigning til seng på tværs i bagenden
•	 Opstigning	til	sengen	i	bagenden	k	via	skillevæggen.	Vær	

herved	opmærksom	på,	at	den	todelte	skillevæg	i	begge	sider	
er	forankret	i	føringerne	l.

3
Opstigningshjælp

Vær	ved	små	børn	opmærksom	på,	at	der	er	 risiko	 for,	 at	
de	kan	falde	ud	af	sengene,	især	når	bagdørene	står	åben.

2
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Hvis	der	ikke	er	brug	for	transportsikringen,	kan	remmene	
fjernes	helt.	Træk	hertil	 bagageremmenes	 ender	 ud	 af	 de	
respektive	udsparinger.

•	 Madrasser	og	sengebunde	skal	surres	fast	med	bagageremme	

j.
•		 Skub	bagageremmene	via	udsparingerne	ind	i	modstykket	

k,	indtil	de	går	i	indgreb.
•		 Spænd	bagageremmene	forsigtigt.

1

2

Bagageremmene	skal	altid	være	surret	fast	under	transpor-
ten	og	må	ikke	hænge	ned.

Bagagerem og modstykke

6.5 Vinduer 

Åbne
•	 Drej	alle	låse	k	90°.
•	 Skub	vinduet	udad	på	beslaget,	indtil	der	høres	et	klik.	Vin-

duet	bliver	automatisk	stående	i	denne	stilling.	Vinduet	kan	
indstilles	i	flere	trin.

1

Vinduesskyder

2

Alt	efter	vinduets	konstruktionstype	har	det	en	eller	flere	
greb	med	låseknapper	j.	For	at	åbne	disse	vinduesudsky-
dere	skal	låseknapperne	j	trykkes	ned.	Der	er	monteret	
forskellige	typer	udskydere	i	buscamper.

Vinduer med positionsstop
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Vinduesholdere trinløs

1
2

Lukke
•		 Løft	vinduet	en	smule,	så	positionsstoppet	løsnes.
•		 Luk	vinduet	i.
•	 Drej	alle	låse	k	i	udgangsstilling,	således	at	de	går	i	ind-

greb	bag	stopklodserne	og	trækker	ruden	mod	tætningen.

Vinduer	ved	køjesengen	kan	kun	åbnes	 lidt	 (Sikkerhedsfor-
anstaltning).	

Vinduer	må	 ikke	være	 åbnet	 under	 kørslen.	 Brug	 aldrig	
afisningsspray	eller	en	iskradser	til	vinduerne	på	buscamper.

Ved	høj	luftfugtighed	kan	der	dannes	kondensvand	mellem	
ruderne,	som	forsvinder	igen	i	tørt	vejr.

Vinduesskyderne	kan,	foruden	i	lukket	og	åben	position,	for	let	
ventilation	sættes	i	indgreb	i	midterposition	for	let	ventilation.

Lukket Ventilation

Vinduesholdere trinløs

Åbne
•	 Drej	alle	låse	j	90°.
•		Tryk	vinduet	med	den	ene	hånd	på	låseriglen	udefter,	indtil	

den	ønskede	åbningsvinkel	er	nået.	Stram	så	med	den	anden	
håns	drejeskruen	k	indtil	der	kan	mærkes	en	modstand	og	
vinduet	holder	sin	position

Lukke
•		 Løsn	drejeskruen	k	så	vinduet	kan	lukkes.
•		Drej	alle	låse	j	i	udgangsposition,	således	at	de	går	i	ind-

greb	bag	bøjlerne	og.	



6. Bodelen indvendigt 59

Sol- og insektrullegardiner
Der	er	sol-	og	insektrullegardiner	integreret	i	vinduesrammerne,	
og	de	kan	indstilles	trinløst.

Lukke
•	 Bring	solrullegardinet	j	eller	lasken	til	insektrullegardinet	
k	langsomt	og	jævnt	i	den	ønskede	position.

Åbne
•	 Skub	rullegardinet	med	håndtaget	langsomt	og	jævnt	op	eller	
ned.

21

Sol- og insektrullegardiner

Kombineret
•	 Træk	solrullegardinet	langsomt	og	jævnt	ned,	træk	så	insek-
trullegardinet	ned	til	det	ønskede	trin.

Lad	plisséerne	være	åben,	når	 kassevognen	 ikke	benyttes,	
for	at	undgå	følgeskader.

HOBBY TOP

Panorama-tagvinduet	"HOBBY	TOP"	er	som	standard	monteret	
i	Vantana	De	Luxe.	Tagvinduet	har	integrerede	plisséer,	som	kan	
lukkes	ved	at	trække	dem	for.

Tagvinduer

Mørklægningsrullegardiner	skal	altid	åbnes,	når	køretøjet	
står	stille	i	længere	tid	for	at	undgå,	at	varmen	ophobes.
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2

6.6 Førerhusets mørklægningssystem 

Der	må	kun	lukkes	for	mørklægningssystemet,	når	kassevognen	
står	 stille	og	motoren	er	 slukket.	 Inden	du	kører	 af	 sted,	 skal	
systemet	foldes	helt	sammen	og	låses,	eller	tages	af	og	pakkes	
ned	(alt efter model).

Når	 kassevognen	 ikke	 benyttes,	 skal	mørklægningssystemet	
åbnes,	da	det	ellers	tager	varigt	skade	af	varmepåvirkningen	og	
UV-strålerne.

Mørklægningssystemet	må	aldrig	benyttes	som	solskærm	
eller	lukkes	under	kørslen.

1

Mørklægningssystem frontrude De Luxe (ONTOUR optional)

Tagvinduet	skal	være	lukket	under	kørslen.

Åbne
•	 Drej	alle	vinduesbeslag	90°.
•		Skub	vinduet	udad	på	beslaget,	indtil	der	høres	et	klik.	Vin-
duet	bliver	automatisk	stående	i	denne	stilling.	Vinduet	kan	
indstilles	i	flere	trin.

Lukke
•	 Løft	vinduet	en	smule,	så	positionsstoppet	løsnes.
•		Klap	vinduet	i.
•		Drej	alle	vinduesbeslag	i	udgangsstilling,	således	at	de	går	i	
indgreb	bag	stopklodserne	og	trækker	ruden	mod	tætningen.
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Frontsystem 
De Luxe (ONTOUR ekstraudstyr)
•	 Tryk	låseanordningerne	j	sammen,	for	at	åbne	lukkemeka-
nismen.

•		Før	gribelisterne	k	sammen	i	midten.	Magnetlåsen	låser	
automatisk.

ONTOUR
•		Fire	medfølgende	metalvinkler	skal	skubbes	ind	mellem	
frontruden	og	A-søjlerne.

•		Læg	mørklægningssystemets	store	måtte	mod	frontruden.	
De	påsyede	magneter	på	mørklægningsmåtten	forbindes	
med	metalvinklerne.

Mørklægningssystem frontrude ONTOUR

3

Mørklægningssystem siderude 
De Luxe (ONTOUR ekstraudstyr)

Sidesystem 
De Luxe (ONTOUR ekstraudstyr)
•	 Tryk	låseanordningerne	j	sammen,	for	at	åbne	lukkemeka-
nismen.

•		Før	gribelisten	l	jævnt	hen	til	stoplisten.	Magnetlåsen	låser	
automatisk.

ONTOUR
•		 Læg	de	to	små	mindre	mørklægningsmåtter	mod	sideru-

derne,	så	magneterne	trækker.

Mørklægningssystem siderude
ONTOUR
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Inden	du	kører	af	sted,	skal	termogardinet	fjernes	helt	fra	
førerhuset	og	pakkes	ned	i	kassevognen.

6.7 Termogardin til førerhus* 
Montering
•	 Langs	overkanten	er	en	laske,	som	skubbes	ind	mellem	tag-
himmel	og	solskærm.

•		Sæt	trykknapperne	på	modstykkerne	langs	B-søjlen,	de	sørger	
for,	at	det	lukker	tæt	og	holder.

Termogardin

Termogardinet	har	en	klap,	så	du	kan	komme	til	radioen	og	
ventilationen.	Klappen	lukkes	ved	hjælp	af	en	magnetlukning	
og	en	holdeknap.

Hvis	det	ikke	fryser	udenfor	og	det	skal	gå	hurtigt,	kan	gardi-
net	bare	stilles	op	og	lasken	skubbes	ind	mellem	taghimmel	og	
solskærm.	I	så	fald	har	man	ikke	brug	for	monteringen	i	siden.

Inden	du	kører	af	sted,	skal	fodrumsisoleringen	fjernes	
fuldstændigt	fra	førerhuset.

Læg	den	karformede	fodrumsisolering	i	førerhusets	fodrum	
iht.	producentens	brugsanvisning.

Fodrumsisolering 
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6.8 Tagluger

Sikkerhedsregler

•		 Tagvinduer	må	ikke	åbnes	ved	kraftig	vind/regnvejr/hagl-
vejr	osv.	og	hvis	udetemperaturen	ligger	under	-20°C!	

•	 Tagvinduer	må	ved	frost	eller	sne	ikke	åbnes	med	magt,	
der	er	risiko	for	at	hængsler	og	åbningsmekanikken	går	i	
stykker.

•		 Der	skal	være	plads	nok	til	at	åbne	taglugen	under	
træer,	i	garager	og	lign.

•		 Træd	ikke	på	taglugen!
•		 Luk	og	lås	tagvinduer	før	du	kører.	Åbn	insektrullegardin	

og	foldegardin	(hvilestilling).	
•		 Ved	kraftig	solindstråling	må	mørk-lægningen	kun	luk-

kes	3/4,	ellers	er	der	risiko	for	varmeophobning.	
•	 Lad	rullegardiner	være	åben,	når	kassevogne	ikke	an-

vendes	i	længere	tid.
•		 Tvangsventilationens	udluftningsåbninger	skal	altid	

være	åbne.	Tvangsventilationens	åbninger	må	aldrig	
lukkes	eller	tildækkes!

1

Åbne 
•	 Stik	hånden	ind	i	håndsvingets	holder	og	klap	håndsvinget	ud	

i	brugerstilling.	Håndsvinget	drejes	i	urets	retning	indtil	lugen	
er	åbnet	så	meget,	som	man	ønsker.	Når	lugen	er	åbnet	helt	
er	der	mærkbar	modstand.	

Stor tagluge Kontroltappen 

Stor tagluge

Før	lugen	åbnes,	skal	man	kontrollere,	at	området	over	
lugen	er	fri.	Lugen	kan	åbnes	op	til	60°.
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Åbne

Lukke
•		 Tag	bøjlen	ud	af	føringen	og	luk	taglugen.	Lugen	låses,	hvis	

bøjlen	går	i	indgreb	bag	låseknappen	j.

•		 Taglugen	kan	åbnes	opad	modsat	kørselsretningen.	Tryk	
på	låseknappen	j	og	åbn	lugen	med	bøjlen	til	den	ønskede	
position.

1

Insekt- og mørklægningsplisseer
Begge	plisseer	kan	indstilles	trinløst	ved	at	forskyde	dem	
vandret.

Lille tagluge Låseknap

Lukke
•		 Håndsvinget	drejes	modsat	urets	retning	indtil	lugen	er	

lukket	og	der	er	mærkbar	modstand.	Kontroltappen	j
	(S. 63)	kan	ses,	når	taglugen	er	lukket	helt.	Drej	kun	hånds-

vinget	så	meget,	at	det	kan	vippes	ind	i	det	dertil	indrettede	
hak.	Håndsvinget	skal	være	klappet	tilbage	i	holderen,	for	at	
man	kan	være	sikker	på,	at	lugen	er	lukket	korrekt.

Kleine Dachhaube

Maks.	kørehastighed	er	100	km/t,	da	der	alt	efter	konstruk-
tion	eller	monteringsposition	 kan	udvikles	 støjgener	 eller	
opstå	skader.	
Tagluger skal være lukket under kørslen!
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6.9 Førerhusets sæder

•	Inden	afgang	drejes	de	drejbare	sæder	i	kørselsretningen	
og	fikseres.

•	Under	kørslen	må	sæderne	ikke	løsnes	og	drejes.
•	Når	kassevognen	standses	og	førersædet	drejes,	skal	du	
passe	på,	at	du	ikke	kommer	til	at	løsne	håndbremsen.

Alle	kassevogne	har	fører-	og	passagersæder,	som	kan	dre-
jes,	så	der	bliver	ekstra	siddemuligheder	i	bodelen.	For	be-
tjening	se	basiskøretøjets	instruktionsbog.

Sæder

Håndtaget	j	til	at	dreje	sæderne	er	anbragt	på	indersiden	af	
førerhusets	sæder.		

1

Dreje sæder
•		Hæv	armlænene.
•		Skub	sædet	i	midterposition.
•		Tag	fat	i	håndtaget	til	at	dreje	sædet.	Sædets	låseanordning		
	løsnes.

•		Tryk	selelåsen	nedefter,	så	den	ikke	bliver	beskadiget.
•		Drej	sædet	i	den	ønskede	stilling.

Håndtag til at dreje sæderne
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6.11 Sikkerhedsseler i bodelen

Siddegrupperne	i	midten	er	udstyret	med	sikkerhedsseler.	

•		Tag	fat	i	låsetungen	og	sæt	den	i	selens	lås,	så	du	kan	høre	
det	siger	klik.

•		Før	den	øverste	del	af	selen	over	skulderen	og	skråt	over	
brystet.

•		Læg	den	nederste	del	af	selen	rundt	om	bækkenet.

Tage selerne af
•		Tryk	på	knappen	på	selens	lås,	så	låsetungen	løsnes.

Fastspænding
Remmen	må	ikke	snos.

Sikkerhedsseler

6.10 Bodelens sæder

Fastgørelse af sædehynder

Sæde-	og	ryghynderne	holdes	med	en	anti-skrid-måtte.	

Sørg	for,	at	sæde-	og	ryghynder	ligger	godt	fast.

Bodelens sæder
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6.12 Oversigt over siddepladser

Siddepladser	1	-	4:	Må	benyttes	under	kørslen

•		Spænd	sikkerhedsselen,	inden	du	kører	af	sted	og	
	 tag	den	ikke	af.
•		Pas	på,	at	selebånd	ikke	bliver	beskadiget	eller	klemt.	
Sikkerhedsseler,	der	er	beskadiget,	skal	udskiftes	på	et		
autoriseret	værksted.

•		Der	må	ikke	foretages	ændringer	på	selefastgørelse,	oprul-
ningsautomatik	og	selelås.

•		Sikkerhedsselen	må	kun	benyttes	til	en	voksen	person..	
Genstande	må	ikke	bindes	fast	sammen	med	personer.

•		Sikkerhedsseler	er	ikke	tilstrækkelige	til	personer	under	
150	cm.	Brug	i	dette	tilfælde	ekstra	autostole.

•		Sikkerhedsseler	skal	udskiftes	efter	et	uheld.
•		Selebåndet	må	ikke	snos,	det	skal	ligge	plant	mod	
	 kroppen.

3

4
1

2
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Kapitel 7: El-installationer
7.1 Sikkerhedsoplysninger

De elektriske installationer i HOBBY-kassevogne er i overens-
stemmelse med gældende forskrifter og standarder.

• Sikkerhedsanvisninger og advarsler i form af skilte på de 
elektriske komponenter må ikke fjernes.

• Installationsrum til forbrugsbatteri, kontrolpanel, oplader 
og 230 V el-boks må ikke benyttes som ekstra opbeva-
ringsrum.

• Rygning og brug af åben ild er forbudt ved kontrollen af 
det elektriske anlæg.

• Fagligt ukorrekte indgreb i køretøjets elektriske system 
kan være livsfarligt for dig selv og andre.

• Ved tilslutningen til et eksternt 230 V-net må der kun 
benyttes et vandtæt 3-leder forlængerkabel med CEE-stik 
og kobling.

Gode råd og kontrolforanstaltninger

Vigtigt 
• Kassevogne el-installation bør kontrolleres og synes i inter-

valler på mindre end tre år, og hvis den anvendes hyppigt 
hvert år, af en autoriseret el-installatør. Der bør laves en rap-
port over installationens tilstand.

•  Eventuelle ændringer på det elektriske anlæg må kun fore-
tages af en aut. elektriker.

•  Åbn batteriets hovedafbryder og sluk for 230V forsyningen, 
før evt. vedligeholdelse/service.

Batterier
•  Følg batteriproducentens brugsanvisninger.
•  Batterisyren er giftig og ætsende. Undgå kontakt med hud og 

øjne.
• Det fuldstændig tømte batteri skal oplades i mindst 24 timer. 

Hvis batteriet har været afladet i mere end 8 uger, kan det 
have taget skade.

•  Undgå dybdeafladning af batteriet, ellers mindskes dens 
ydelseskapacitet og levetid tydeligt.

•  AGM-batterier er vedligeholdelsesfri men kræver konstant 
genopladning.

7.2 Elementer i det elektriske anlæg

Vær opmærksom på følgende
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• Kontroller at batteriets polklemmer sidder, som de skal, og 
fjern et evt. oxidlag.

•  Tryk på trykknappen, hvis batteriet ikke anvendes i længere 
tid (4 uger eller længere). Hvilestrømmen, som nogle elektris-
ke forbrugere har brug for, aflader batteriet. Trods frakoblet 
hovedafbrydere på betjeningspanelet kan batteriet aflades via 
laderegulatoren (vedligeholdelsesopladning).

• Hvis batteriet fjernes, skal pluspolen isoleres (for at undgå 
kortslutninger.

Batterioplader
•  Opladeren arbejder sensorstyret (TFT-betjeningspanel) eller 

iht. ladeteknikken IU1 U0, såfremt sensoren ikke er kalibreret 
eller CI-Bus-systemet er offline. I Optima ONTOUR (Edition/
Alkoven) arbejder opladeren som standard (standard betje-
ningspanel) udelukkende med ladeteknikken IU1 U0. For ka-
librering af sensoren, vær opmærksom på underpunktet Bat-
teristyring i kapitel 7.3 (kun TFT-betjeningspanel).

•  Hvis dette ikke overholdes bortfalder producentens garanti 
samt reklamationsretten.

•  Ventilationsåbningerne i sædekonsollernes beklædning må 
ikke blokeres eller lukkes. Sørg altid for en tilstrækkelig ven-
tilering.

Vandstandsmålere
Måler indholdet af friskvandstanken ved hjælp af stænger. 
•  Vandet i de forskellige tanke må ikke stå for længe, for at 

undgå at der dannes aflejringer (også i spildevands- og kloak-
tanken).

• Tankene skal skylles regelmæssigt.

230 V-sikringsautomat med HFI-relæ
230 V-sikringsautomaten føder og beskytter 230V-strømfor-
brugerne.
•  For at afbryde strømmen til hele anlægget, sættes 230 V-

sikringsautomaten på “0” (OFF).

Sikringer
•  En defekt sikring må kun udskiftes, hvis fejlårsagen blev 

afhjulpet af en autoriseret el-installatør.
•  Den ny sikring skal have samme størrelse (Ampere), som 

den gamle.



7. El-installationer70

Standard betjeningspanel

Standard betjeningspanelet er anbragt indendørs, oven for ind-
gangsdøren. Ved hjælp af dette betjeningspanel kan man bl.a. 
styre belysningsenhederne, desuden vises forskellige påfyldnings- 
og batteriladetilstande.

Visningssymboler standard betjeningspanel

Dette symbol viser forbrugsbatteriets opladning under kørslen. 
Lyser status-LED'en under visningssymbolet grøn, oplades bat-
teriet via generatoren.

Forbrugsbatteriets opladning Status-LEDen under dette symbol lyser grøn, så snart køretøjet 
er tilsluttet til 230 V-net.

Strømstiksfunktion

Radio-/navigationsapparat 

Elektrisk opvarmning spildevandstank* 

•  Med kort tryk på knappen tændes og slukkes radio-/naviga-
tionsbatteriet.

•  Tryk kortvarigt på knappen for at skifte el-spildevandstank-
varmeren. Hvis lampen under displaysymbolet lyser grønt, er 
den elektriske spildevandstankvarmer aktiv.

7.3 Betjeningspanel
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Visningssymboler standard betjeningspanel
De følgende visningsknapper informerer om niveauerne for drikke- 
og spildevandstanken og spændingen i forbrugs- og startbatteriet. 
Oplysningerne vises ved hjælp af en lysindikator med lyskurvefar-
ver. Tryk knappen ned og hold den nede for at lade de pågældende 
visninger lyse op.

Spænding forbrugsbatteri

Spænding startbatteri 

Niveau friskvandstank    

Niveau spildevandstank

Hovedafbryderknap

Batteriindikator/niveauindikator
Drikkevands- og spildevandstank

Hovedafbryderknappens funktioner kan findes i beskrivelserne 
til TFT-betjeningspanelet.

grøn > 13,5V

grøn 12,6V - 12,8V

gul 12,3V - 12,5V

gul 11,6V - 12,2V

rød  < 11,5V

grøn 4/4 voll

grøn 3/4 voll

gul 1/2 voll

gul 1/4 voll

rød  leer

rød  4/4 voll

rød  3/4 voll

gul 1/2 voll

gul 1/4 voll

grøn leer

               Batterie Frischwasser Abwasser

LED-status hovedafbryderknap
Grøn belysning:
fuld drift.

Orangefarvet belysning: 
hele lysstyringen er frakoblet.
Ingen belysning:  
alle komponenter, der styres via standard betjeningspanelet, er 
frakoblet, undtagen de permanente forbrugere (f.eks. varmesy-
stem, køleskabsstyring, vandpumpe osv.).
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Hovedafbryderfunktion

•  Hvis anlægget er startet op, slukker man helt for belysningen 
ved at trykke kort på hovedafbryderen. Alle permanente 
12 V-strømforbrugere (f.eks. vandpumpe, køleskabsstyring, 
varmesystem og indgangstrin) bliver ved med at være tændte. 
Systemet gemmer de apparater, som var tændte før, og ak-
tiverer dem igen, når der trykkes på hovedafbryderen. Herved 
genetableres også dæmpningstilstanden for de regulerbare 
belysninger.

•  Hvis hovedafbryderen holdes nede i mindst fire sekunder, når 
anlægget er tilkoblet, slukkes, ud over de på det tidspunkt ak-
tiverede enheder, også helt for 12 V- stikkontakterne (gælder 
også for toiletskyl og vandpumpe). Aktuelle driftstilstande 
gemmes ikke.

Betjeningspanelernes knapsymbolerTFT-betjeningspanel*

Systemet består af en styrelektronik, et TFT-panel med knapfelt 
og flere eksterne betjeningspaneler. Dette muliggør betjeningen 
af de forskellige lamper og nogle 230 V-forbrugere. Desuden 
vises på TFT-displayet forskellige oplysninger og måleværdier.

Via efterfølgende link kan du også få vist TFT-betjeningspanelet 
som simulering i digital form:
https://rmtft.hobby.greenteam.space/

Det betjenes lige som i den analoge variant (undtagen herfra er 
funktionerne via den drejelige styreknap).

j Styreknap

1

12 V-driften af absorberkøleskabet* kører automatisk, når 
bilens tænding er tændt, uden at man behøver at trykke på 
hovedafbryderen på Hobby-betjeningspanelet. Hertil skal 
køleskabets funktionsvælger stå på 12 V-modus.
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•   Med denne knap kan du gemme og hente belysningstilstande. 
Med kort tryk på knappen genkaldes den sidste gemte tilstand 
for alle koblbare 12 V-lamper. Belysningstilstanden gemmes 
ved at trykke knappen og holde knappen nede i længere tid. 
230 V-forbrugernes tilstande (f.eks. varmluftsystem) gemmes 
ikke med denne knap.

Knap Memory  (lige TFT-betjeningspanel)*

Spottene i førehuset kan tændes på Touch funktionen eller 
på hovedafbryderen.

Væglamperne skal være tændt direkte på lampen, for at de 
kan styres via betjeningspanelet.

Som standard er knappen for væglamper/belysning siddegrup-
pe ikke tilsluttet. Lamperne styres via hovedafbryderknappen 
eller direkte på selve lampen.

   

•  Med et tryk på knappen tændes og slukkes den pågældende 
lampe. Hvis knappen trykkes ned i længere tid, reguleres lysstyr-
ken. Den indstillede lysstyrke gemmes, så lysstyrken bevares, 
selvom lampen slukkes og tændes igen. Afbrydes systemets 
spændingsforsyning, lyser væglampen med fuld effekt, når den 
tændes igen for første gang. Hvis lysstyrken ved dæmpning blev 
reduceret til et minimum, slukkes lampen. Fordi denne tilstand 
gemmes, skal lampen skrues op igen, for at den lyser. Ved meget 

Væglamper/
belysning siddegruppe

Loftslampe

Alle andre 12 V-forbrugere skal under driften med forbrugs-
batteriet aktiveres via hovedafbryderen (undtagen varme, 
EisEx*, fjernvisningen DuoControl*, gasadvarsel*, det elek-
triske trin*, den elektriske tankvarmer*, HobbyConnect/+ 
og gasblussets elektriske tænding).

Kompressorkøleskabe forsynes generelt kun med energi 
(12 V) fra forbrugsbatteriet, uafhængigt om det er parkering 
(autark), parkering (ekstern 230 V-netdrift) eller ved kørsel 
(køretøjets motor AN).

På standard betjeningspanelet lyser LED'en under knappen 
grønt, når hovedafbryderen er aktiveret.

lave dæmpningstrin kan lampen flimre pga. tekniske årsager. 
Skru lysstyrken op, hvis det forstyrrer dig.
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Startdisplay TFT-betjeningspanel

09:11 22,5 °C01.09.15 21,5 °C

2 41 3

A

B

C

Statisk sidehoved A 
Viser permanent:

  dato

  klokkeslæt

  indetemperatur

  udetemperatur

2

4

1

3

•  Med kort tryk på knappen tændes og slukkes for køkkenlampen 
og spots'ene. 

•  Med kort tryk på knappen tændes og slukkes den indirekte 
belysning. 

LED-Ambientebelysning

Køkkenlampe

•  Ved tryk på denne knap tændes/slukkes lampen ved indgangen. 
Denne lampe kan ikke tændes, når motoren kører. Når der 
tændes for motoren, slukkes denne lampe automatisk.

Lampen ved indgangen skal være slukket, når der køres på 
offentlige gader og veje.

Lampen ved indgangen* 
(serie ONTOUR ekstraudstyr)

I serien ONTOUR er denne knap ikke tilsluttet.
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Opladning via generator
Motoren er startet, forsynings- og startbatteri er 
koblet parallelle.

Popupfenster / 
Fehlermeldung

Achtung Netz- und Autospannung!

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

OBS bil og netspænding    
Advarslen først udgives 3 x og skal kvitteres. Advars-
len vises ikke igen, når fejlen er afhjulpet. Ellers udgives 
den så længe, indtil trækkøretøjet frakobles eller net-
stikket bliver trukket ud.

Batteri ladet

Batteri afladet

Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

230 Volt

PKW

Therm

Fußbodenheizung

Heizung

Ultraheat

WLAN

Wassertank

Klimaanlage

kühlen

heizen

Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

230 Volt

PKW

Therm

Fußbodenheizung

Heizung

Ultraheat

WLAN

Wassertank

Klimaanlage

kühlen

heizenEin/Aus Schalter am Display

Stromzuführ

Frischwassertank

Abwassertank

Heizung

Klimaanlage

WLAN

Abwassertankheizung

AUX (Externe Geräte)

Radio

Wasser Ver- und Endsorgung

Heizung

Klimaanlage

WLAN

Abwassertankheizung

AUX (Externe Geräte)

Radio

Einstellungen

Zurück

Batteristyring
rød = fejl

Hoveddisplay B 
Her kan man aflæse de aktuelle tilstande og værdier af alle 
komponenter på fastlagte steder.

Til-/frakobling strømforsyning
Hvis symbolet er grønt, er 12 V-stikdåserne og vandpum-
pen aktiveret. Det hvide symbol viser, at lysstyringen 
blev frakoblet. Hvis der trykkes på hovedafbryderen i ca. 
4 sekunder, frakobles 12 V-anlægget, og symbolet bliver 
orange.

230 Volt 
Viser, at kassevognen er forbundet med strømnettet.

Stand-by-modus
-  Displayet bliver lidt mørkere, hvis der i et minut ikke udføres 

en funktion.
-  Displayet frakobles og bliver sort, hvis der i 10 minutter ikke 

udføres en funktion.

Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

230 Volt

PKW

Therm

Fußbodenheizung

Heizung

Ultraheat

WLAN

Wassertank

Klimaanlage

kühlen

heizen

Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

230 Volt

PKW

Therm

Fußbodenheizung

Heizung

Ultraheat

WLAN

Wassertank

Klimaanlage

kühlen

heizen
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Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

230 Volt

PKW

Therm

Fußbodenheizung

Heizung

Ultraheat

WLAN

Wassertank

Klimaanlage

kühlen

heizen

Klimaanlæg* 

Køle

Varme

Automatik

Luftrecirkulering

Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

230 Volt

PKW

Therm

Fußbodenheizung

Heizung

Ultraheat

WLAN

Wassertank

Klimaanlage

kühlen

heizen

Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

230 Volt

PKW

Therm

Fußbodenheizung

Heizung

Ultraheat

WLAN

Wassertank

Klimaanlage

kühlen

heizen

Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

230 Volt

PKW

Therm

Fußbodenheizung

Heizung

Ultraheat

WLAN

Wassertank

Klimaanlage

kühlen

heizen

Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

230 Volt

PKW

Therm

Fußbodenheizung

Heizung

Ultraheat

WLAN

Wassertank

Klimaanlage

kühlen

heizen

Aktuel modus:

HobbyConnect/HobbyConnect+*
Grøn   = i drift, forbindelse aktiv

Grøn  = i drift
Rød  = fejl

Elektrisk opvarmning spildevandstank*
Hvis symbolet er grønt, 
er den pågældende funktion tilkoblet.

Ein/Aus Schalter am Display

Stromzuführ

Frischwassertank

Abwassertank

Heizung

Klimaanlage

WLAN

Abwassertankheizung

AUX (Externe Geräte)

Radio

Wasser Ver- und Endsorgung

Heizung

Klimaanlage

WLAN

Abwassertankheizung

AUX (Externe Geräte)

Radio

Einstellungen

Zurück

Spildevandstank
rød = fuld

Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

230 Volt

PKW

Therm

Fußbodenheizung

Heizung

Ultraheat

WLAN

Wassertank

Klimaanlage

kühlen

heizen

Truma-varmesystem

Ein/Aus Schalter am Display

Stromzuführ

Frischwassertank

Abwassertank

Heizung

Klimaanlage

WLAN

Abwassertankheizung

AUX (Externe Geräte)

Radio

Wasser Ver- und Endsorgung

Heizung

Klimaanlage

WLAN

Abwassertankheizung

AUX (Externe Geräte)

Radio

Einstellungen

Zurück

AUX* Eis-Ex (kun ved særønske DuoControl)
Hvis symbolet er grønt, er den pågældende funktion 
tilkoblet.

Ein/Aus Schalter am Display

Stromzuführ

Frischwassertank

Abwassertank

Heizung

Klimaanlage

WLAN

Abwassertankheizung

AUX (Externe Geräte)

Radio

Wasser Ver- und Endsorgung

Heizung

Klimaanlage

WLAN

Abwassertankheizung

AUX (Externe Geräte)

Radio

Einstellungen

Zurück

Drikkevandstank
rød = tom

Det separate betjeningspanel for Truma-varmesystemet skal 
være tændt, så apparatet også genkendes på TFT-panelet.

rød = fejl, grøn = i drift

Ein/Aus Schalter am Display

Stromzuführ

Frischwassertank

Abwassertank

Heizung

Klimaanlage

WLAN

Abwassertankheizung

AUX (Externe Geräte)

Radio

Wasser Ver- und Endsorgung

Heizung

Klimaanlage

WLAN

Abwassertankheizung

AUX (Externe Geräte)

Radio

Einstellungen

Zurück

Enhver kassevogn, som har et TFT-betjeningspanel, 
har som standard HobbyConnect (styring via Blue-
tooth pr. app).
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Wassertank

automatic 
tank 
control

Drikkevands- og spildevandstank 
I denne menu kan man aflæse niveauet for drikke- og spilde-
vandstanken. Via venstre softkey (ON/OFF-symbol) kan 
alarmen aktiveres (grøn). Ved aktiveret alarm udgives en signal-
tone, når drikkevandstanken påfyldes. Alarmlydene udgives i 
tiltagende mindre intervaller, mens drikkevandstanken fyldes. 
Niveauet for begge tanke opdateres automatisk hvert sekund  
på betjeningspanelet.

Menuen forlades via "Tilbage"-funktionen eller skifter efter en 
time automatisk til startdisplayet.

Wasserversorung / Füllstände

automatic 
tank 
control

Füllstand 
Frischwassertank

Füllstand 
Abwassertank

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Elektrisk 
opvarmet 
spildevandstank

Spildevands-
tank

Drikkevands-
tank

Alarmfunktion

Softkey-menulinje C 
Her kommer man til komponenternes menuer og indstillinger. 

Softkeys
"Softkeys" udfører de ovenover på nederste menulinje (C) viste 
kommandoer. Med dem kommer man f.eks. til undermenuer, 
øger eller reducerer de viste værdier eller de fungerer som Re-
turn-knap ("tilbage"-funktion).

Styreknap
Med styreknappen kan man, ligesom med "softkeys", bekvemt 
navigere mellem menuerne. Ved at dreje knappen vælges det/
den pågældende menupunkt eller visningsværdi eller værdierne 
øges/reduceres; ved at trykke på knappen kommer man til un-
dermenuer eller bekræfter en ændret værdi. De valgte funkti-
oner/symboler vises med gult, værdier, der kan ændres har en 
hvid baggrund.

Klimaanlæg* 

HobbyConnect/HobbyConnect+*
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Batteriemanagement

Batteriemanagement
Lorem ipsum
jhgdsfsdgb
sdfbsdbs
sdfbsdbfsadbfasdb
sdbsdbsdbsdbdbsdb

optional

Bat. 1: 060 Ah AGM
Bat. 2: 060 Ah Standard
Motor: 060 Ah GEL

Charger

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

U
I
t
T
R

:
:
:
:
:

 14,2 V
 7,2 A
 1,3 h
 26,0°C
       1

U
I
t
T
R

:
:
:
:
:

 14,2 V
 7,2 A
 1,3 h
 26,0°C
       1

U
I
t
T
R

:
:
:
:
:

 13,5 V
 3,6 A
 0,0 h
 21,0°C
       1

Batteristyring
I batterimenuen vises den aktuelle tilstand af batterierne:
 
- Bat. 1  = forbrugsbatteri
- Bat. Mot.  = startbatteri
- Bat. 2  = ekstrabatteri* (vises kun, hvis kassevognen er  
  udstyret med et ekstrabatteri.)

Ladetilstanden vises i batterisymbolet, i eksemplet vises det 
opladte batteri.

Batterie-
management

 U : 12,3 V
 I : 5,3 A
  : 6,5 h
    T :  0,0 °C
    R :    0

Charger

GEL060 Ah
 

Undermenu 
Indstilling af 
batteritype

Forbrugs-
batteri

Visning 
batteriladning

Start-
batteri

Elektrisk opvarmning spildevandstank* 
(funktion Alde-centralvarme)
Hvis kassevognen er udstyret med en Alde-centralvarme*, op-
varmes spildevandstanken elektrisk. Varmefunktionen aktiveres 
og deaktiveres via softkey'en.

I undermenuen vises symbolet med grønt, hvis funktionen er 
aktiv. Varmedriften startes så automatisk, hvis:
-  udetemperaturen falder under 5 °C,
-  og der enten er tilsluttet en 230 V-nettilslutning eller motoren 

er startet.

Symbolet på startdisplayet bliver først grønt, når de oven-
nævnte faktorer er til stede og varmedriften blev startet.
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Oplader (batterilader)

Batteriopladning via generator, motoren er 
startet. Opladeren er ikke aktiv.

Køretøjet må under kalibrering ikke være tilsluttet til 230 V-
nettet (opladeren må ikke oplade batteriet i kalibreringsfasen).

Mens sensoren for startbatteriet kalibreres, må køretøjet ikke 
startes.

Opladning af batteri via oplader ved 230 V-
nettilslutning.

Hvis symbolerne til "Charger" vises, er 230 V-nettilslutnin-
gen tilsluttet til kassevogne en og laderegulatoren er blevet 
genkendt – batteriet oplades. Hvis 230 V-nettilslutningen 
er tilsluttet og symbolerne for laderegulatoren vises ikke, 
oplades efter karakteristik.

Værdien "R" viser kalibreringskontrollen. Hvis der vises et "1", er 
sensoren kalibreret (nom.-tilstand). Hvis der vises værdien "0", 
kan måleværdierne afvige lidt og sensoren bør kalibreres igen.

Kalibreringen sker normalt automatisk, lade-/ afladningsstrøm-
men må dog ikke være større end 150 mA.

Batteriets temperatur må ikke være højere end 50 °C. Fra 
denne værdi udgives en advarsel og batteriet vises med 
rødt i startdisplayet. Batteriet kan ikke oplades ved over-
opvarmning. Hvis advarslen optræder gentagne gange, skal 
der søges et autoriseret værksted.

Kalibrer sensoren manuelt 
Systemet kan kalibreres manuelt eller hvis ingen forbruger er 
tilkoblet ved 12 V-drift..

Bodelens batteri skal frakobles, når batteriskilleafbryderen 
åbnes (se Position batteriskilleafbryder). Nu kan sensoren ka-
libreres, proceduren er afsluttet efter ca. 3 timer. Hvis sikringen 
nu tilkobles igen, burde displayet vise værdien "1".

U   = aktuel ladespænding
I   = aktuel ladestrøm/afladningsstrøm
  = batteriets resterende opladnings-/løbetid i timer
T   = batteriets temperatur
R   = batterisensorens kalibreringskontrol
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Bat. 1: 095  Ah AGM

Motor: 080  Ah GEL

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Indstilling af batteritype
Batteriets type og kapacitet er indstillet ab fabrik. Ved skift af 
batteritype skal disse indstillinger ændres.

Vælg den ønskede værdi med piletasterne eller via styreknap-
pen og øg eller reducer dem ved hjælp af +/- funktionen. Hvis 
en værdi ændres via styreknappen, skal den bekræftes med et 
tryk på styreknappen.

Forlad menuerne via "Tilbage"-funktionen eller automatisk efter 
et minut.

Stemmer de indstillede værdier ikke overens med det fak-
tisk installerede batteri, vises forkerte visninger i batteristy-
ringen. Indstillingen af batteritype påvirker opladningen og 
skal derfor indstilles korrekt.

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

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

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C Indstilling af batteritype 
(SoH = State of Health) 

Advarslen kommer såfremt at bat-
teriets kapacitet er mindre en 50%.

Fejlmeldinger
12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C Advarsel underspænding

Advarslen vises, hvis der på et 
batteri måles en spændingsværdi 
på 10,8 V eller lavere i mindst 3 
minutter.

I menuen vises symbolet for det pågældende batteri, forbrugs-
nings- eller startbatteri.

Meddelelsen kan kvitteres og batteriet bør udskiftes omgående.

Batterisensoren skal være kalibreret, for at denne meddelelse 
kan vises.

Meddelelsen kan kvitteres og batteriet bør udskiftes.
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Lyssystemet
I lyssystemets menu vælges den ønskede lampe med styreknap-
pen eller pilefunktionerne (visning gul). Ved at trykke på styre-
knappen eller venstre softkey tændes eller slukkes den pågæl-
dende lampe (aktiverede lamper vises med grønt).

Via timer-funktionen kommer man til undermenuen for pro-
grammering af timeren. Kun loftslampen (oppe) og indgangs-
lampen* (nede) kan styres via timeren. 

Lamperne seng 3 og seng 4 er ikke tilsluttet.

Lichtsystem

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

18:00  to    20:30  on

  0:00  to      0:00  off

Programmere timer
Gå via pileknapperne eller styreknappen hen til en ønskede 
værdi og vælg den ved at trykke på "ON/OFF"-funktionen el-
ler styreknappen. Tiden kan indstilles ved at dreje styreknap-
pen eller via "+/-"-funktionen. Den indstillede tid bekræftes ved 
endnu engang at trykke på styreknappen eller via "ON/OFF"-
funktionen.

Aktivere/deaktivere timer
Timeren aktiveres først, funktionen til højre omstilles fra "OFF" 
til "ON" (fremgangsmåde identisk med den for "Programmere 
timer").

Timeren deaktiveres ved at stille funktionen tilbage fra "ON" 
til "OFF".

Lichtsystem

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

18:00  to    20:30  on

  0:00  to      0:00  off

Lichtsystem

09.01.2015
17:00 to 22:00 

14:00 -------01.07.15 -------

14:00 -------01.07.15 -------

On/Off Timer aktiveret tidsur 
(blå prik)

aktiveret 
lampe 

(grøn prik)

blå prik  = aktiveret tidsur
grøn prik  = udgang på lysstyringen aktiv
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Den aktiverede timer vises i lyssystemets hovedmenu med 
en blå prik i den pågældende lampesymbol.  

Menuen forlades via "Tilbage"-funktionen eller skifter efter et 
minut automatisk til startdisplayet.

Heizung ALDE

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

18 °C

50°C oder 65°C möglich

Gas / 1000 W / 2000 W / 3000 W möglich

18 °Con off

on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

ALDE 
www.alde.se
Service Alde
http://www.alde.se/suppoet/
Info: Alde App

Menu varmesystem 
Som standard er kassevognen udstyret med en Truma Combi-
varmer, som ekstraudstyr kan den erstattes med en Truma Com-
bi el-varmer (el-drift muligt).

Funktionerne på TFT-betjeningspanelet er næsten identisk ved 
alle tre varianter. Efterfølgende beskrives den standard Combi-
varmer, forskelle mht. Combi el-varmer er beskrevet.

Kun opvarmningens grundfunktioner kan styres via TFT-
betjeningspanelet. For at udnytte de udvidede funktioner, skal 
kassevognen være udstyret med et LCD-betjeningspanel CP 
Plus* til Combi-varmeren.

Funktioner, som aktuelt anvendes, vises med grønne symboler.

Heizungsmenü TRUMA Combi

Einstellbarer Temperaturbereich 5°C - 30°C

Informationsseite

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

18 °C 40 °Con on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Betrieb AN / AUS

Einstellungen Raumtemperatur

Einstellungen Warmwasserbereitung

Einstellungen Energiearten (erscheint nur bei TRUMA Combi 4E oder 6E mit elektrischer Heizmanschette)

Informationsseite

Zurück

18 °C

40°C

Gason

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Hauptdisplay / Inhalt

Menüleiste / Einstellungen

HAUPTDISPLAY MENÜLEISTE

Hauptdisplay / Inhalt

Menüleiste / Einstellungen

Heizung

Raumtemperatur

weiß, wenn AUS

grün, wenn AN

weiß, wenn Warmluftbetrieb AUS
mit eingestellter Temperatur

grün, wenn Warmluftbetrieb AN
mit eingestellter Temperatur

Warmwasserbereitung

weiß, wenn Warmwasserbereitung AUS
mit eingestellter Temperatur

grün, wenn Warmwasserbereitung AN
mit eingestellter Temperatur

Ausgewählte Energieart

Bei ON wird der letzte Betriebszustand der Heizung wiederhergestellt.
Bei OFF werden Heiz- und / oder Warmwasserbereitung ausgeschaltet.

Betrieb AN / AUS

Einstellen der Temperatur

Zurück

HAUPTDISPLAY MENÜLEISTE

Raumtemperatur

weiß, wenn Warmluftbetrieb AUS

grün, wenn Warmluftbetrieb AN

Einstellbare Warmwassertemperatur  40°C oder 60°C

Betrieb AN / AUS

Einstellen der Temperatur

Zurück

HAUPTDISPLAY MENÜLEISTE

Warmwasserbereitung

weiß, wenn Warmwasserbereitung AUS

grün, wenn Warmwasserbereitung AN

Bestätigen der ausgewählten Energieart

Auswahl der Energieart

Zurück

MENÜLEISTEHAUPTDISPLAY

Energieart: Gas

Energieart: Gas + Elektro (900 W)

Energieart: Gas + Elektro (1800 W)

Energieart: Elektro (900 W)

Energieart: Elektro (1800 W)

Das Untermenü der Energiearten kann nur bei den 
Heizungen TRUMA Combi 4E oder 6E aufgerufen werden.
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I menuen vises brugeren ved første øjekast den indstillede rum-
temperatur (°C), den kortfristede øgning af varmtvandsmæng-
den til bruseren (°C) og driftsmodus (gas/el*). Menusymbolet 
forneden vises med grønt, når varmeren er tændt.

Ved siden af vises værdien
ON = tændt 
OFF = varmer slukket (symbol hvidt).

Varmeren aktiveres eller deaktiveres via "ON/OFF"-funktionen 
på menulinjen C.  

Heizungsmenü TRUMA Combi

Einstellbarer Temperaturbereich 5°C - 30°C

Informationsseite

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

18 °C 40 °Con on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Betrieb AN / AUS

Einstellungen Raumtemperatur

Einstellungen Warmwasserbereitung

Einstellungen Energiearten (erscheint nur bei TRUMA Combi 4E oder 6E mit elektrischer Heizmanschette)

Informationsseite

Zurück

18 °C

40°C

Gason

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Hauptdisplay / Inhalt

Menüleiste / Einstellungen

HAUPTDISPLAY MENÜLEISTE

Hauptdisplay / Inhalt

Menüleiste / Einstellungen

Heizung

Raumtemperatur

weiß, wenn AUS

grün, wenn AN

weiß, wenn Warmluftbetrieb AUS
mit eingestellter Temperatur

grün, wenn Warmluftbetrieb AN
mit eingestellter Temperatur

Warmwasserbereitung

weiß, wenn Warmwasserbereitung AUS
mit eingestellter Temperatur

grün, wenn Warmwasserbereitung AN
mit eingestellter Temperatur

Ausgewählte Energieart

Bei ON wird der letzte Betriebszustand der Heizung wiederhergestellt.
Bei OFF werden Heiz- und / oder Warmwasserbereitung ausgeschaltet.

Betrieb AN / AUS

Einstellen der Temperatur

Zurück

HAUPTDISPLAY MENÜLEISTE

Raumtemperatur

weiß, wenn Warmluftbetrieb AUS

grün, wenn Warmluftbetrieb AN

Einstellbare Warmwassertemperatur  40°C oder 60°C

Betrieb AN / AUS

Einstellen der Temperatur

Zurück

HAUPTDISPLAY MENÜLEISTE

Warmwasserbereitung

weiß, wenn Warmwasserbereitung AUS

grün, wenn Warmwasserbereitung AN

Bestätigen der ausgewählten Energieart

Auswahl der Energieart

Zurück

MENÜLEISTEHAUPTDISPLAY

Energieart: Gas

Energieart: Gas + Elektro (900 W)

Energieart: Gas + Elektro (1800 W)

Energieart: Elektro (900 W)

Energieart: Elektro (1800 W)

Das Untermenü der Energiearten kann nur bei den 
Heizungen TRUMA Combi 4E oder 6E aufgerufen werden.

Indstilling af den ønskede rumtemperatur
I trin på 1°C , fra + 5°C til +30°C

De på menulinje C viste symboler til temperatur og effekttrin 
samt Info-symbolet fører via softkey'ene eller valg med styre-
knappen til yderligere undermenuer.

Hvis opvarmningen frakobles via "Off"-funktionen, bevares 
de indstillede værdier. Startes driften igen via "On"-funkti-
onen, aktiveres de sidst anvendte funktioner automatisk.
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Vælg ønsket driftsmodus (gul baggrund) ved hjælp af pilene (me-
nulinje C) eller ved at dreje styreknappen og aktiver den via "ON/
OFF"-funktionen eller ved at trykke på styreknappen. 

Se hertil også beskrivelserne i kapitel 10 Installerede 
apparater.

Heizungsmenü TRUMA Combi

Einstellbarer Temperaturbereich 5°C - 30°C

Informationsseite

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

18 °C 40 °Con on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Betrieb AN / AUS

Einstellungen Raumtemperatur

Einstellungen Warmwasserbereitung

Einstellungen Energiearten (erscheint nur bei TRUMA Combi 4E oder 6E mit elektrischer Heizmanschette)

Informationsseite

Zurück

18 °C

40°C

Gason

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Hauptdisplay / Inhalt

Menüleiste / Einstellungen

HAUPTDISPLAY MENÜLEISTE

Hauptdisplay / Inhalt

Menüleiste / Einstellungen

Heizung

Raumtemperatur

weiß, wenn AUS

grün, wenn AN

weiß, wenn Warmluftbetrieb AUS
mit eingestellter Temperatur

grün, wenn Warmluftbetrieb AN
mit eingestellter Temperatur

Warmwasserbereitung

weiß, wenn Warmwasserbereitung AUS
mit eingestellter Temperatur

grün, wenn Warmwasserbereitung AN
mit eingestellter Temperatur

Ausgewählte Energieart

Bei ON wird der letzte Betriebszustand der Heizung wiederhergestellt.
Bei OFF werden Heiz- und / oder Warmwasserbereitung ausgeschaltet.

Betrieb AN / AUS

Einstellen der Temperatur

Zurück

HAUPTDISPLAY MENÜLEISTE

Raumtemperatur

weiß, wenn Warmluftbetrieb AUS

grün, wenn Warmluftbetrieb AN

Einstellbare Warmwassertemperatur  40°C oder 60°C

Betrieb AN / AUS

Einstellen der Temperatur

Zurück

HAUPTDISPLAY MENÜLEISTE

Warmwasserbereitung

weiß, wenn Warmwasserbereitung AUS

grün, wenn Warmwasserbereitung AN

Bestätigen der ausgewählten Energieart

Auswahl der Energieart

Zurück

MENÜLEISTEHAUPTDISPLAY

Energieart: Gas

Energieart: Gas + Elektro (900 W)

Energieart: Gas + Elektro (1800 W)

Energieart: Elektro (900 W)

Energieart: Elektro (1800 W)

Das Untermenü der Energiearten kann nur bei den 
Heizungen TRUMA Combi 4E oder 6E aufgerufen werden.

Kortfristet øgning af varmtvandsmængden
Forhøjer midlertidigt vandets temperatur fra 40°C til 60°C ved 
øget varmtvandsforbrug. 

Vælg værdien ved hjælp af styreknappen for at ændre den (ved 
tryk på knappen bliver værdiens baggrund gul og kan ændres). 
Vælg den ønskede værdi ved hjælp af "+/-"-symbolerne eller ved 
at dreje styreknappen. Den ændrede værdi skal bekræftes med 
et tryk på styreknappen. Via "ON/OFF"-funktionen tændes og 
slukkes for tilberedning af varmt vand.

Heizungsmenü TRUMA Combi

Einstellbarer Temperaturbereich 5°C - 30°C

Informationsseite

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

18 °C 40 °Con on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Betrieb AN / AUS

Einstellungen Raumtemperatur

Einstellungen Warmwasserbereitung

Einstellungen Energiearten (erscheint nur bei TRUMA Combi 4E oder 6E mit elektrischer Heizmanschette)

Informationsseite

Zurück

18 °C

40°C

Gason

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Hauptdisplay / Inhalt

Menüleiste / Einstellungen

HAUPTDISPLAY MENÜLEISTE

Hauptdisplay / Inhalt

Menüleiste / Einstellungen

Heizung

Raumtemperatur

weiß, wenn AUS

grün, wenn AN

weiß, wenn Warmluftbetrieb AUS
mit eingestellter Temperatur

grün, wenn Warmluftbetrieb AN
mit eingestellter Temperatur

Warmwasserbereitung

weiß, wenn Warmwasserbereitung AUS
mit eingestellter Temperatur

grün, wenn Warmwasserbereitung AN
mit eingestellter Temperatur

Ausgewählte Energieart

Bei ON wird der letzte Betriebszustand der Heizung wiederhergestellt.
Bei OFF werden Heiz- und / oder Warmwasserbereitung ausgeschaltet.

Betrieb AN / AUS

Einstellen der Temperatur

Zurück

HAUPTDISPLAY MENÜLEISTE

Raumtemperatur

weiß, wenn Warmluftbetrieb AUS

grün, wenn Warmluftbetrieb AN

Einstellbare Warmwassertemperatur  40°C oder 60°C

Betrieb AN / AUS

Einstellen der Temperatur

Zurück

HAUPTDISPLAY MENÜLEISTE

Warmwasserbereitung

weiß, wenn Warmwasserbereitung AUS

grün, wenn Warmwasserbereitung AN

Bestätigen der ausgewählten Energieart

Auswahl der Energieart

Zurück

MENÜLEISTEHAUPTDISPLAY

Energieart: Gas

Energieart: Gas + Elektro (900 W)

Energieart: Gas + Elektro (1800 W)

Energieart: Elektro (900 W)

Energieart: Elektro (1800 W)

Das Untermenü der Energiearten kann nur bei den 
Heizungen TRUMA Combi 4E oder 6E aufgerufen werden.

Ovenstående menu kan kun vælges 
på Truma Combi E-varmeanlæg*
Driftsmodus

Der kan vælges mellem gas-, blandet modus (gas+el) eller el-mo-
dus. Ved blandet og el-modus skal den ønskede effekt vælges.

Truma:  1 blitz  = 0,9kW, 2 blitze = 1,8kW 
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Heizungsmenü TRUMA Combi

Einstellbarer Temperaturbereich 5°C - 30°C

Informationsseite

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

18 °C 40 °Con on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C 12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Betrieb AN / AUS

Einstellungen Raumtemperatur

Einstellungen Warmwasserbereitung

Einstellungen Energiearten (erscheint nur bei TRUMA Combi 4E oder 6E mit elektrischer Heizmanschette)

Informationsseite

Zurück

18 °C

40°C

Gason

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Hauptdisplay / Inhalt

Menüleiste / Einstellungen

HAUPTDISPLAY MENÜLEISTE

Hauptdisplay / Inhalt

Menüleiste / Einstellungen

Heizung

Raumtemperatur

weiß, wenn AUS

grün, wenn AN

weiß, wenn Warmluftbetrieb AUS
mit eingestellter Temperatur

grün, wenn Warmluftbetrieb AN
mit eingestellter Temperatur

Warmwasserbereitung

weiß, wenn Warmwasserbereitung AUS
mit eingestellter Temperatur

grün, wenn Warmwasserbereitung AN
mit eingestellter Temperatur

Ausgewählte Energieart

Bei ON wird der letzte Betriebszustand der Heizung wiederhergestellt.
Bei OFF werden Heiz- und / oder Warmwasserbereitung ausgeschaltet.

Betrieb AN / AUS

Einstellen der Temperatur

Zurück

HAUPTDISPLAY MENÜLEISTE

Raumtemperatur

weiß, wenn Warmluftbetrieb AUS

grün, wenn Warmluftbetrieb AN

Einstellbare Warmwassertemperatur  40°C oder 60°C

Betrieb AN / AUS

Einstellen der Temperatur

Zurück

HAUPTDISPLAY MENÜLEISTE

Warmwasserbereitung

weiß, wenn Warmwasserbereitung AUS

grün, wenn Warmwasserbereitung AN

Bestätigen der ausgewählten Energieart

Auswahl der Energieart

Zurück

MENÜLEISTEHAUPTDISPLAY

Energieart: Gas

Energieart: Gas + Elektro (900 W)

Energieart: Gas + Elektro (1800 W)

Energieart: Elektro (900 W)

Energieart: Elektro (1800 W)

Das Untermenü der Energiearten kann nur bei den 
Heizungen TRUMA Combi 4E oder 6E aufgerufen werden.

Info-menu
Her vises dataene vedrørende producenten.

Fra undermenuerne skiftes via "Tilbage"-funktionen til hoved-
menuen. Fra hovedmenuen kommer man via "Tilbage"-funkti-
onen tilbage til startdisplayet. Alle menuer skifter automatisk til 
startdisplayet efter et minut.

Klima  DOMETIC

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

DOMETIC
 

on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

220° C

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

19 °C

1

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

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Klima  DOMETIC

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

DOMETIC
 

on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

220° C

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

19 °C

1

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

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Klima DOMETIC*

Kompatible klimaanlæg kan forbindes med Hobby-CI-Bus-
systemet og således styres via TFT-betjeningspanelet. Få 
tilsvarende rådgivning hos din forhandler.

I menuen på Dometic-klimaanlægget vises brugeren ved første 
øjekast den indstillede driftsmodus, blæsertrin og den indstil-
lede rumtemperatur. Menusymbolet forneden vises med grønt, 
når klimaanlægget er tændt.

Ved siden af vises værdien
ON  = tændt (symbol grønt) eller
OFF = klimaanlæg slukket (symbol hvidt).
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Klima  DOMETIC

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

DOMETIC
 

on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

220° C

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

19 °C

1

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

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

 Temperaturindstilling
 Her indstilles den ønskede temperatur (16 - 31°C). 
 Ved recirkulations luft ikke muligt, fordi ingen køle-  
 eller varmefunktion er aktiveret.

Klima  DOMETIC

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

DOMETIC
 

on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

220° C

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

19 °C

1

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

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

 Undermenu Valg af driftsmodus
  

Driftsmodus kan ændres via softkey'ene på menulinje C med 
"+/-" eller ved at dreje styreknappen. Den ny driftsmodus skal 
bekræftes ved at trykke på styreknappen eller via softkey'en 
"ON/OFF".

 køle 

 varme

 automatisk modus 

 recirkulationsluft
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Værdierne kan ændres via softkey'ene på menulinje C med "+/-" 
eller ved at dreje styreknappen. Den nye værdi overtages auto-
matisk, når man går ud af undermenuen.

Klima  DOMETIC

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

DOMETIC
 

on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

220° C

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

19 °C

1

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

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

 Indstille blæsertrin
 Her indstilles det ønskede blæsetrin (trin 1-3 og  
 maks. ventilation). I automatisk modus reguleres  
 også ventilationen automatisk, således at der 
 her ikke kan foretages en separat indstilling.

Blæsertrinnet kan kun vælges manuelt i driftsmodus "Køle" 
og "Recirkulation". I de øvrige driftsmodusser styres blæ-
seren automatisk af tagklimaanlægget.

Klima  DOMETIC

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

DOMETIC
 

on

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

220° C

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

19 °C

1

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

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

  Info-menu
  Her vises dataene vedrørende producenten.

Fra undermenuerne skiftes via "Tilbage"-funktionen til hoved-
menuen. Fra hovedmenuen kommer man via "Tilbage"-funkti-
onen tilbage til startdisplayet. Alle menuer skifter automatisk til 
startdisplayet efter et minut.

De ovenstående funktioner findes kun på klimaanlæg 
med CI-bus.
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Radiovorbereitung

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Radiovorbereitung

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

Radio
Via "ON/OFF"-funktionen tændes og slukkes for radioen. Hvis 
radioen er tændt, er symbolet grønt.

Tryk på "Tilbage"-funktionen for at gå ud af menuen, ellers pa-
nelet skifter automatisk til startdisplayet efter et minut.

Klima TRUMA*
På et senere monteret Truma-klimaanlæg kan man desuden 
vælge undermenuen til regulering af lyset.

Ved at øge eller mindske værdien ved hjælp af  "+/-"-funkti-
onen eller styreknappen ændres intensiteten af den i klimaan-
lægget integrerede belysning (0 - 100%). Den indstillede værdi 
bekræftes ved at trykke på styreknappen eller via "ON/OFF"-
funktionen (venstre softkey).

Tryk på "Tilbage"-funktionen for at gå ud af menuen, menuen 
skifter automatisk til startdisplayet efter et minut. 

35%

12:25 27,4°C06.06.16 26,4°C
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AUX

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

waste water heater enabled:
>off
aux connection enabled:
>off
all lin devices available:
>off
trade show mode:
>off

Restore Defaults Menü, Taste links außen

AUX

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

waste water heater enabled:
>off
aux connection enabled:
>off
all lin devices available:
>off
trade show mode:
>off

Restore Defaults Menü, Taste links außen

AUX (funktion Duo Control inkl. Eis-Ex*)
AUX er en ekstern relæudgang, som tænder og slukker for Eis-
Ex-patronen i gaskassen.

Eis-Ex-patronen skal altid tændes manuelt via TFT-panelet.

Hvis kassevognen er udstyret med fjernvisningen for Duo-
Control, kan Eis-Ex-patronen tilkobles via fjernvisningen og 
findes ikke på TFT-betjeningspanelet.

7:48 21,4°C31.08.15 20,4°C

31.08.157:48

21,4°C 20,4°C

Visning af data på sidehoved A
Denne menu viser dataene fra sidehoved A i overskuelig form. 
Menuen kan kun forlades via "Tilbage"-funktionen, den skifter 
ikke automatisk til startdisplayet.

dato

klokkeslæt

indetemperatur

udetemperatur
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Einstellungsmenü

Datum
Uhrzeit

01.09.15

8:59

0 °C

12:00

0 °C

08:59 19,5 °C01.09.15 17,5 °C

  
Indstillingsmenu (for data på sidehoved A)
I indstillingsmenuen indstilles dato og klokkeslæt. Den ønskede 
værdi vælges med styreknappen eller ved hjælp af pilene vens-
tre og højre. Med tryk på styreknappen kan værdierne efterføl-
gende ændres ved at dreje knappen (til højre = øge værdien, til 
venstre = mindske værdien) eller via "plus-/minus"-funktionen. 
Den ændrede værdi skal bekræftes med et tryk på styreknap-
pen for at gemme den.

Vækketiden indstilles og bekræftes på samme måde. Vækkeuret 
aktiveres via "ON/OFF"-funktionen. Det aktiverede vækkeur 
vises med grønt.

Desuden er det muligt at kalibrere den viste indvendige og ud-
vendige temperatur, fordi temperaturpåvirkninger på følerne 

kan medføre en afvigelse mellem vist og faktisk temperatur. 
Temperaturvisningen kan ændres med maks. +/-12 °C.

Tryk på "Tilbage"-funktionen for at gå ud af menuen eller pane-
let skifter automatisk til startdisplayet efter et minut.

Info-menu TFT-panel
Her vises dataene vedrørende producenten.

12:30 23,5 °C09.01.15 18,0 °C

HOBBY 
Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Strasse 15
24787 Fockbek
Deutschland
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7.3.1  HobbyConnect (alt efter model/*) / 
HobbyConnect+*

Med HobbyConnect/HobbyConnect+ er det også muligt at 
styre de fleste CI-Bus-kompatible komponenter i kassevognen 
via smartphone/tablet. Forudsætning er aktuelt den gratis 
"HobbyConnect"-app. Ved HobbyConnect forbindes kassevo-
gnen via Bluetooth, ved HobbyConnect+ derimod via en instal-
leret Connect+-boks med integreret SIM-kort (mobiltelefonnet).

-  HobbyConnect-App fås kun til styresystemerne iOS el-
ler Android.

-  HobbyConnect-App videreudvikles og aktualiseres konti-
nuerligt og byder således fra tid til anden på nye In-App-
funktioner.

Betjening af HobbyConnect-app´en

Installer MyHobby-app´en på din enhed og åbn den.

Alt efter styresystem på den mobile enhed kan beskrivelser 
og billeder afvige fra hinanden.

App-Icon

Startskærm ved start af app'en, når der 
endnu ikke er tilmeldt en bruger. 
 
Registrering
Du skal registrere dig ved første start af 
app’en. Såfremt der endnu ikke er gennem-
ført en registrering, vises en tilsvarende 
registreringsflade.

Indtast din e-mailadresse, dit for- og 
efternavn og din adgangskode. Aktivér 
kassen til bekræftelse af handelsbetin-
gelserne. Tryk så på knappen "Tilmeld". I 
næste skridt modtager du en e-mail til den 
oplyste e-mailadresse, som indeholder et 
bekræftelseslink. Vælg bekræftelseslinket, 

for at afslutte din registrering. Fremover indtaster du så altid 
denne e-mailadresse og den fastlagte adgangskode i indtast-
ningsmenuen "Login".

Hvis du allerede har startet appen, kommer du via login-knappen 
under "Har du allerede en konto?" til indtastningsmenuen for dine 
login-data (e-mailadresse og adgangskode).

Registrierung
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Indtast din e-mailadresse og adgangsko-
den, bekræft de indtastede data efterføl-
gende med login-knappen.

Via funktionen "Glemt adgangskode" 
kommer du til en undermenu, hvor du 
kan sende en ny adgangskode til den 
indtastede e-mailadresse.
 

Login

Valg af forbindelse

1

2

Hvis login-dataerne blev indtastet korrekt, 
kommer til den ønskede forbindelse. Vælg 
Bluetooth j til forbindelsen via Hobby-
Connect eller GSM k til forbindelsen via 
HobbyConnect+.

Forbindelse via HobbyConnect (Bluetooth)
For at etablere en forbindelse mellem din mobile enhed og TFT-
betjenings-panelet i kassevogne, skal Bluetooth-funktionen 
aktiveres på begge komponenter.

For at kunne anvende app-funktionen, opfordres du derfor til at 
aktivere Bluetooth inden brugen.

1. Aktiver Bluetooth-funktionen 
på kassevogne ens TFT-betje-
ningspanel. Gå frem på følgende 
måde:

2. Aktiver Bluetooth-funktionen 
på din mobile enhed, se om 
nødvendigt efter i producentens 
brugsanvisning.

Systemet tæller tiden ned fra 2 minutter, i denne periode 
vises kassevognen via Bluetooth på den mobile slutenhed.

Vælg i startdisplayet underme-
nuen HobbyConnect j med 
softkeyen eller styreknappen.

Aktiver eller deaktiver Blue-
tooth-forbindelsen på ON/OFF-
funktionen k i undermenuen.

2

1
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Når Bluetooth-funktionerne er aktiveret, 
forbind komponenterne via knappen 
Bluetooth i appens startmenu (valg af 
forbindelse).

Denne procedure kan vare op til 
30 sekunder.

Forbindelsen etableres

Succesfuld Bluetooth-forbindelse

Her vises den vellykkede Bluetooth-
(HobbyConnect)-forbindelse.

Denne meddelelse vises i TFT-
panelet, hvis Bluetooth-forbin-
delsen ikke kunne etableres.

Kontroller Bluethooth-indstillingerne på din mobile slutenhed 
endnu engang.

Fejlmelding Bluetooth-forbindelse

Forbindelse via HobbyConnect+ (Connect+-Box/mobilnet)
Til etablering af forbindelsen mellem de Ci-BuS-kompatible 
komponenter i kassevogne og appen kræves HobbyConnect+-
systemet i form af en installeret Connect+-boks med integreret 
SIM-kort. 

Forudsætning for etablering af en forbindelse mellem kasse-
vogn og app er, at Connect+-boksen er frigivet på serveren og 
allokeret med det pågældende køretøj. I HobbyConnect-appen 
indtastes adgangskoden (HobbyConnect+-koden) for at frigive 
forbindelsen.

Connect+-boksen frigives af forhandleren efter anmod-
ning fra kunden. Efterfølgende får kunden adgangskoden 
tilsendt pr. e-mail eller kodekortet udleveres.
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Via SIM-kortet forbindes Connect+-boksen så automatisk 
med serveren, så snart boksen er tilsluttet elektrisk. Tilslut 
først boksen til kassevogne el-system, når HobbyConnect-
+systemet skal anvendes.

SIM-kortet omfatter et 12-måneders telefonabonnement fra 
Telenor (til dataoverførsel m2m via internettet). Perioden starter, 
så snart systemet via SIM-kortet forbindes med serveren. Inden 
tiden løber ud, vil du i HobbyConnect-app'en blive opfordret 
til betalingspligtig forlængelse af din telefonkontrakt.  Efter 
12 måneder deaktiveres SIM-kortet, såfremt abonnementet 
ikke forlænges. Hvis det aktuelle abonnement forlænges, kan 
HobbyConnect+-systemet anvendes i yderligere 12 måneder. 
Når abonnementet udløber, deaktiveres SIM-kortet. For at 
genaktivere HobbyConnect+-systemet skal betalingen ske via 
email-meddelelsen om forlængelsen.

-  Abonnementets løbetid er 12 måneder, forlængelser er 
betalingspligtige.

-  Efter at forlængelsesfristen er udløbet, deaktiveres SIM-
kortet.

-  Et nyt SIM-kort kan fås i forbindelse med en ny 
HobbyConnect+-Box hos en autoriseret forhandler.

-  Ved brugen af en internetforbindelse i udlandet kan der 
opstå yderligere omkostninger hos din mobiludbyder.

-  Uden forlængelse kan komponenterne kun styres via 
Bluetooth i nærområdet (HobbyConnect).

-  Kassevognen skal være inden for de lande, der vises skra-
veret på side 102, for at datatransmissionen er mulig. 

- HobbyConnect+-systemet indsamler, behandler og bruger 
data iht. databeskyttelsessamtykket. En yderligere lagring 
af disse data, især mht. køretøjets opholdssted, kan slettes 
ved at fjerne SIM-kortet fra styreenheden.     

Generelle oplysninger om brugen af HobbyConnect+-systemet
Adgangsdata og brugerindstillinger administreres af Hobby-
forhandleren.
-  Kontakt din forhandler, hvis du ændrer dine brugerdata.
-  Behandel din adgangskode (HobbyConnect+-kode) fortrolig. 

Enhver, der er i besiddelse af adgangskoden kan overtage 
fjernstyringen af de tilsluttede komponenter. Kontakt straks 
din forhandler, hvis du har tabt adgangskoden.

-  Husk også at ændre brugerindstillinger og brugerkonti ved køb 
og salg af et køretøj, som er udstyret med HobbyConnect+-
systemet.
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-  Vær opmærksom på, at din slutenhed skal sende og modtage 
mobile data. Hvis denne funktion er deaktiveret, eller du ikke 
har en mobil internetforbindelse, kan systemet kun styres via 
Bluetooth (HobbyConnect).

Forudindstillinger
Først skal det kontrolleres, om den monterede Hobby Connect+- 
Box er tilsluttet på Mikro USB-tilslutningen og forsynes med 
strøm.

USB-strømforsyningskablet skal være tilsluttet til Hobby Con-
nect+- Box. Ved hjælp af blinkende røde og grønne LED lamper 
foroven i venstre side kan man se, om boksen arbejder.

Connect+-Box

HobbyConnect+-koden til at forbinde app'en med køretøjet 
findes i den medfølgende dokumenter.

Ved kassevogne står serienummeret med på nøglekortet.

Hvis der ikke er noteret en Hobby-kode på kortet, så kontakt din 
Hobby-forhandler. Du vil så få tilsendt Hobby-koden pr. e-mail. 

Pas på, at du ikke tager fejl mellem serienummer og Hobby 
Connect+-kode.

Kodekort
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Hvis du ikke kan logge dig på med dine adgangsdata, så kan 
det være, at din konto endnu ikke er blevet aktiveret. Hen-
vend dig så ligeledes til din Hobby-forhandler.

Hold følgende data parat, så forhandleren kan generere Hobby-
nøglen: 
-  Serienummer på Connect+- Box
 (Kan aflæses på boksen, findes i de medfølgende dokumenter 

eller aflæses i TFT-menuen for HobbyConnect+ under CB-
nummer: xxxxxx)

-  Stelnummer

Kontakt din forhandler ved spørgsmål eller problemer.

Hvis der ikke blev etableret en forbindelse til kassevognen, 
indikeres dette som følger. Du bliver automatisk ført tilbage 
til siden med forespørgsel om den ønskede forbindelse og 
her opfordret til at etablere forbindelsen på ny.
Dette kan have følgende årsager:
-  Boksen blev ikke forbundet med USB-strømforsynings-

kablet.
-  Boksen er ikke aktiveret. Boksen aktiveres automatisk, 

så snart kassevognen er tilsluttet strømnetter i en vis pe-
riode.

-   Connect+-boksens signal er for svag. Afhængig af data-
forbindelsen kan opstillingsstedet være ansvarlig herfor.

Hvis ekstrafunktionen HobbyConnect+ 
er monteret i din kassevogn, forbind 
komponenterne via knappen GSM (Hob-
byConnect+) i appens startmenu (valg af 
forbindelse).

Herefter vises forespørgslen om Hobby-
boks-koden.

Indtast koden i indtastningsfeltet og tryk på 
bekræftelsesknappen. HobbyConnect+-
boksen forbindes med kassevogne.

Forbindelsen etableres

-  Adgangskoden får du hos din 
forhandler.

-  Vær især opmærksom på store 
og små bogstaver.

Denne procedure kan vare op til 
30 sekunder.

Indtastning Hobby-
boks-nøgle
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Succesfuld HobbyConnect+-
forbindelse

Her vises den gennemførte Hobby 
Connect+-tilslutning.

Brugerflade

Betjening af app-funktionen 
(HobbyConnect/HobbyConnect+)

På brugeroverfladen vises de funktioner, 
som kan aflæses og/eller styres via appen.

Alt efter udstyr kan betjeningse-
lementerne variere.
Ved at trykke på een af funktioner-
ne, viderestilles til undermenuen, 
hvor der er detaljeret informatio-
ner og betjeningsmuligheder.

I øverste linje på brugerfladen vises inden- og udendørstempe-
raturen. Desuden kan det aflæses, om kassevogne er forbundet 
med 230V-nettilslutningen og med hvilken forbindelsestype 
(HobbyConnect/HobbyConnect+).

Batteristatus
Batteristatus viser følgende:
Hvis kassevogne er udstyret med au-
tarkpakken* vises følgende batteristatus: 
-  om batteriet aflades eller oplades,
-  opladningstilstand,
-  spænding,
-  strøm,
-  hvor megen tid batteriet bruger til det 

er fuldstændig opladt eller hvor længe 
batteriet ved aktuelt strømforbrug kan 
levere strøm,

-  temperatur,
-  kalibrering batterisensor,
-  om laderegulatoren er tilsluttet til 230V-

nettet.

Batteristatus
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Niveau drikkevandstank

Vandtank
På vandtankindikatoren vises drikke-
vandtankens niveau i trin fra 0 (tom) til 
4 (fuld).

Varme
Under menupunktet Varme kan rum- og 
brugsvandstemperaturen reguleres/
kobles.

Varme

Klimaanlæg

I denne menu kan du, alt efter udstyr, 
styre og koble klimaanlægget.
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Oversigt over kassevognen
Oversigten over kassevognen viser et 
detaljeret totalbillede af de allerede 
fastlagte indstillinger (alt efter udstyr).

Desuden har du adgang til hovedafbry-
derfunktionen, hvormed du kan til- og 
ligeledes frakoble alle funktioner, der 
skal kobles via appen (gælder ikke for 
de permanente 12 V-strømforbrugere 
- se s. 94.

Position (kun HobbyConnect+)
Hvis du har stillet kassevognen på en 
plads, aktivér lokalitetstjenesten på din 
mobile slutenhed. Via knappen "Bestem 
lokalitet/Set current location" gemmes 
aktuel by og land for kassevognen i 
appen. Herved genkender systemet, 
at kassevognen ikke skal flyttes fra 
lokaliteten.

Aktivér alarmfunktionen i appen, for 
at frigive meddelelserne til din mobile 
slutenhed. Når fritidskøretøjets position 
ændres med en radius på mere end 1 
km, sendes en automatisk meddelelse 
til din slutenhed.Lokalitetstjeneste

Hvis du har deaktiveret lokalitetstjenesten på din mobilen-
hed, anvendes seneste, via knappen "Send aktuel lokalitet" 
fastlagte, lokalitet. 

Positionen vises ved hjælp af GPS-data.

Dataene gemmes ikke. Såfremt der findes en GPS-forbindelse, 
vises altid den aktuelle placering.

Oversigt over køretøjet

Bestemmelse af lokaliteten er ikke en sikkerhedstracker, 
som kan lokalisere kassevognens nøjagtige position.
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Lyset kan ikke dæmpes via 
app'en.

Lysstyringsmenu

Belysning
Lamperne kan tændes og slukkes i belys-
ningsmenuen.

Visning af de private data

Profil-/bruger-oversigt
I profil-/bruger-oversigten kan du se 
og/eller ændre dine private data (navn, 
e-mailadresse, adgangskode).

Der kan være maks. otte brugere 
forbundet samtidig med kassevog-
nen via internettet. Hvis tilmelding 
sker via Bluetooth, kan kun én 
bruger have adgang til systemet.

I denne oversigt vises desuden, hvor 
mange brugere der er forbundet med 
kassevognen via internettet. Hvis du har 
tilmeldt dig pr. Bluetooth, vises det her.
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Versionsinformation

Version (kun HobbyConnect+)
Når du åbner undermenuen "Hobby-
Connect+" i menuen "Profil", kan du se 
informationer til dit HobbyConnect+-
system.

Meddelelser
Under indstillingerne for meddelelser 
kan du selv bestemme, hvilke områder 
på kassevognen du informeres om via 
HobbyConnect-appen. 

Indstillinger for meddelelser

De i systemet viste meddelelser kan om 
nødvendigt slettes.

Indstillinger
Du kommer til indstillingsoversigten ved 
at vælge hosstående symbol oppe til 
højre i brugerfladen.

Indstillinger

Her kan du se, om der er en forbindelse 
til kassevognen via HobbyConnect eller 
HobbyConnect+.

I de enkelte underpunkter kan du se 
yderligere app-informationer, databes-
kyttelsesreglerne og kolofonen.
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Info-oversigt
I info-oversigten findes en søgelinje til 
at indtaste forskellige begreber til Hob-
byConnect/HobbyConnect+.

Hvis der findes informationer til disse 
begreber i systemet, vises de, når søge-
funktionen aktiveres.

Desuden besvares de hyppigst stillede 
spørgsmål til HobbyConnect/ Hobby-
Connect+ i info-oversigten.

Info-oversigt

HobbyConnect-App fås i følgende lande:
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HobbyConnect-App fås i følgende lande:

Mulige fejl Løsningsforslag Andet

App'en kan ikke findes i Store. Kontroller indstillingerne i apparatet; skriv 
HobbyConnect  i et ord, ikke i flere.

Kontroller app'ens indstillinger i det 
pågældende land.

HobbyConnect+-Box genkendes ikke. Kontroller, om apparatet forsynes med 
strøm.

Rød og grøn LED skal blinke oppe til 
venstre.

Boksen har strøm, men genkendes ikke. Kontroller datakablet på boksen, genstart 
apparatet ved at adskille det i 10 sekunder 
fra strømforsyningen og så tilslutte det igen.

Kontakt forhandleren.

Tilmeldt i app'en, boksen er dog i 
Offline-mode.

Få GSM og GSM-modtagelsen kontrolle-
ret af forhandleren.

Ændr evt. positionen i forbindelse med 
kontrollen.

Kun klimaanlægget genkendes ikke. Tryk på hovedafbryderen direkte på tag-
klimaanlægget, så det tilkobles.

Søg forhandler.

Forbindelsen blev afbrudt. Adskil strømkablet i 10 sekunder fra bok-
sen og genstart.

Fortsat ingen forbindelse, få dataene 
kontrolleret af forhandleren.

App-forbindelse forefindes, men koblede 
elementer i kassevognen reagerer ikke.

Kontroller, om HobbyConnect-ikonet vises 
på TFT-betjeningspanelet, gå ellers ud af 
demo-mode.

Hvis ikonet ikke kan ses, kontroller 
strømtilførslen. Adskil om nødvendigt 
kortvarigt.

Hobby-kode fungerer ikke. Indtast på ny, vær særlig opmærksom på 
store og små bogstaver.

Kontakt forhandleren efter flere for-
gæves forsøg.

Bluetooth-forbindelse fungerer ikke. Kontroller indstillingerne på din mobilen-
hed, og om Bluetooth er tændt.

Afstand til køretøjet for stor.

Mulige fejl



7. El-installationer104

Kontakt(er) seng

321

•  Hver kontakt ved siden af sengen tilkobles med et kort tryk 
på lys ved seng, venstre side j, lys ved seng, højre side l.  
Knappen k kobler ambientebelysningen* (serie De Luxe) i 
sengeområdet. Hvis knappen trykkes ned i længere tid, regu-
leres lysstyrken. Den indstillede lysstyrke gemmes, så lysstyrken 
bevares, selvom lampen slukkes og tændes igen.

Knappen k er ikke tilsluttet i serien ONTOUR. 

Generelle oplysninger til TFT-displayet

Klokkeslæt og dato lagres via en knapcelle j af typen 3V 210 
mAh, CR2032. Hvis batterie skulle være upræcis eller trods kor-
rekt indstilling ikke skulle gå, skal batteriet udskiftes. 

Batteri sidder i en holder på bagsiden af TFT-displayets print-
plade. TFT-displayet skal afmonteres fra enhedens front, for 
at skifte batteriet. Hertil vippes den forkromede ramme forsi-
gtigt ud af holderen. Derefter kan man se skruerne, som kunst-
stofdelen er fastgjort til enheden med. Ved at løsne skruerne, 
demonteres displayet fra enheden.

Sørg for, at batteriets poler placeres korrekt i holderen. Hvis 
polerne ikke vender korrekt, kan displayet tage skade.

1Bagside printkort TFT-skærm

Tre-knapper-betjeningsfelt
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Kontakt badeværelse

• Med et kort tryk på knappen tændes og slukkes lyset i bade-
 værelset (og evt. i den separate bruser).

Kontakt badeværelse

Kontakt indgang
Funktionerne på dette betjeningspanel er også aktiveret, når 
hovedafbryderfunktionen på betjeningspanelet er frakoblet. Be-
tjeningspanelet styrer det elektriske trin (Vantana ONTOUR 
valgfrit). 

• Ved tryk på knappen j køres trinnet ind og ved tryk på 
knappen l ud igen (knapfunktionerne kan variere alt efter 
model).

• Med kort tryk på knappen k tændes og slukkes indgangs-
lampen (ikke mens motoren kører og valgfrit i serien ONTOUR, 
som standard kobles væglampen i stedet for).

2

31

Trinkontakt

k
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7.4 Strømforsyning

Monteringsstedet for det centrale elektriske system er i alle 
køretøjer under højre forsæde.

Kassevognen kan forsynes med strøm via følgende tilslutninger:
- 230 V-strømtilslutning 50 Hz.
- Via generatoren, når motoren er startet.
- Via forbrugsbatteriet.
 
Alle 12 V-strømforbrugerne såsom belysning, vandforsyning 
osv. står til rådighed.

Udvendig CEE-stikdåse

Forsyning via nettilslutning

Kassevognen tilsluttes til 230V-nettet via CEE-fødestikket  
j i sidevæggen.

Tilslutning
•  Frakobl automatsikringen o (side 107) ved at trykke vippe-

kontakten n (side 107) ned.
•  Tag fat forneden i dækslet til den udvendige CEE-stikdåse 

k, og vip det opad (se kapitel 5.2 Dæksler).
•  Rul tilslutningsledningen helt ud.
•  Åbn dækslet på CEE-tilslutningsstikket l 90° opefter.
•  Sæt stikket m på, indtil det går i indgreb.
•  Kobl automatsikringen o (side 107) til igen.

230 V-forsyningsstik tilsluttet

4

1
2

3
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Kassevognens motor skal være slukket, inden 230 V-nettil-
slutningen etableres.

Der må kun anvendes CEE-godkendte stik og kabler.

Afbrud forbindelsen
• Sikringsautomaten o frakobles ved at trykke vippeafbry-

deren n ned.
•  Træk CEE-tilslutningsstikket m(side 106) ud.
•  Tryk dækslet k (side 106) nedad, indtil det falder i hak.

6

230 V-anlægget sikres med en to-polet 13 A-sikringsautomat 

o, som er anbragt i siddegruppens bænk og er tilgængelig via 
rummet i siden.

Sikring af 230 V-anlægget

5

Sikringsautomat med HFI-relæ

For nettilslutningen gælder
• Kassevognen må kun sluttes til 230 V-nettet med en maks. 

25 m lang ledning 3 x 2,5 mm2 med CEE-stik og kobling.
• Når netstikket er sat i, oplades forbrugs- og startbatteriet 

automatisk af opladeren i kassevognen (også selvom kon-
trolpanelet ikke er tændt).
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Hvis der anvendes en kabeltromle skal denne være helt 
udrullet, da det ellers kan føre til opvarmning og måske 
endda kabelbrand på grund af induktion (såfremt der ikke 
forefindes en overophedningsbeskyttelse).

• 230 V-nettet i kassevognen er dimensioneret til et samlet 
effektforbrug på 2300 W. Hvis der tilsluttes ekstra strøm-
forbrugere til såsom el-kedel osv. skal man under hensyn-
tagen til de i øjeblikket tændte strømforbrugere såsom 
køleskab, vandvarmer osv. være opmærksom på, at effekt-
forbruget ikke overskrides.

Der må ikke foretages reparationer på FI-relæets.

En HFI-relæet garanterer ingen beskyttelse mod  elek-
trisk stød. 

Den beskytter dog ikke mod en evt. strømulykke.

1

2

FI-relæ
Din kassevogn er som standard udstyret med et HFI-relæ for 
at afbryde en strømkreds ved evt. fejlstrøm. Ved fejl afbryder 
HFI-relæet hele 230 V-strømkredsen.

HFI-relæ og testknap
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Efter ibrugtagning af det elektriske anlæg skal HFI-relæets funk-
tion kontrolleres. Den spændingsførende og tændte afbryder j 
- stilling på I-ON - skal udløses ved aktivering af testknappen k. 
Vippeafbryderen n (se side 107) suser nedad og skal igen tryk-
kes op i "ON"-stillingen efter at der er fundet frem til fejlårsagen.

Denne afprøvning bør gennemføres mindst én gang om måneden 
for at sikre en fejlfri funktion af HFI-relæet i tilfælde af en fejl.

HFI-relæets reaktionstid med 30 mA fejlstrøm er mindre 
end 0,1 s.

Alle strømdrevne apparater mister deres programmering, 
når HFI-relæet aktiveres (også ved test) og sættes tilbage 
på fabriksindstillingerne.

Hvis sikringsautomaten (uden for testfunktionen) udløses, skal 
man vente i kort tid, inden den tændes igen.
-  Hvis sikringsautomaten forbliver tændt, var årsagen kun en  
 overbelastning.
-  Hvis sikringsautomaten igen udløses pludseligt, er årsagen  
 en kort- eller jordslutning.

Apparater, hvor beskyttelsesafbryderen udløses under driften, er 
defekte og skal kontrolleres og evt. repareres af en el-fagmand.

Gentagen tilkobling giver ingen mening. Sikringsautomaten 
udløses også, når vippeafbryderen holdes fast.

Drift ved kørende motor
Så snart motoren kører, parallelkobler et relæ startbatteriet og 
forbrugsbatteriet. Dynamoen oplader således begge batterier. 
Når motoren slukkes, adskilles begge batterier igen fra hinanden. 
Det er således ikke muligt at aflade starterbatteriet via opholds-
rummet.

12 V-forsyningen af køleskabet er kun mulig under kørslen. Når 
motoren står stille, frakobles 12 V-køleskabsdriften automatisk 
igen.

Sluk altid motoren, inden der etableres en 230 V-nettil-
slutning via den udvendige CEE-stikdåse.
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For at oplade et afladet forbrugsbatteri optimalt under kørs-
len, bør der tændes for så få 12 V-forbrugere som muligt.

Tjekliste
•  Sluk for motoren.
•  Tænd for 12 V-hovedafbryderen.
•  Sluk for alle 12 V-forbrugere.
•  Start motoren.

Forbrugsbatteriets spænding skal stige, når
-  motoromdrejningstallet ligger over 
   tomgangsomdrejningstallet.
-  startbatteriet ikke er helt afladet.

Opladningen af dynamoen vises i kontrolpanelet. Hvis dette 
ikke er tilfældet, skal følgende kontrolleres:

•  Er 50 A-sikringen i ledningen til forbrugsbatteriet i nærhe-
den af startbatteriet i orden?

•   Ligger signalet ”Motor kører“ på indgangsmodulet?

Drift via forbrugsbatteri

• Der må kun monteres akkumulatorer med bundne elek-
trolytter (gele- eller AGM-batterier) på de fra fabrikanten 
angivne steder.

•  De installerede batterier må ikke åbnes.
•  Når der skiftes batteri, må der kun anvendes batterier af 

samme type og kapacitet. (Indstil batteritype på betje-
ningspanel - se side 80)

•  Før batteriet afinstalleres eller installeres, løsnes den 
elektriske forbindelse til bilen, 230V-forsyningen, 12V-
forsyningen samt alle forbrugere.

•  Før der skiftes sikringer, skal strømmen til laderegula-
toren slås fra.

•  Før man skifter en defekt sikring, skal årsagen til at den 
er sprunget afhjælpes.

•  Sikringerne må kun udskiftes med sikringer af samme 
størrelse.

Ved drift via forbrugsbatteriet fungerer 230 V-forbrugerne 
ikke!
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Placering forbrugsbatteri 95 Ah AGM 

Forbrugsbatteriet er monteret i højre forsædekonsol på en bat-
teriholdeplade som er befæstiget i gulvet. For eftermontering 
eller udskiftning af batterierne skal sædet inklusive drejekransen 
afmonteres.

Køretøjets elektriske system under højre forsæde

Det ekstra batteri er i alle køretøjer placeret på en batterihol-
deplade i venstre forsædekonsol.

Ved drift via forbrugsbatteriet fungerer 230 V-forbrugerne 
ikke!

Drift og opladning af forbrugsbatteriet

Hvis kassevognen ikke er sluttet til 230 V-forsyningen, leverer 
forbrugsbatteriet 12 V-jævnstrøm til el-systemet. Da batteriet 
kun har en begrænset kapacitet, bør de elektriske forbrugere ikke 
køre i længere tid uden opladet batteri eller 230 V-nettilslutning. 
Nogle elektriske forbrugere trækker en permanent hvilestrøm fra 
forbrugsbatteriet, hvorved det aflades.

Forbrugsbatteriet oplades via følgende strømkilder:

-  via generatoren ved kørende motor
-  via opladeren Dometic PerfectCharge SMP439 (kun via 
 230 V-strømnet).
-  evt. via et solceller*.
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Batterisensor

Der er tilsluttet en intelligent batterisensor (IBS) på batteripolen, 
som yderst præcist måler og overvåger aktuel strøm, aktuel spæn-
ding og temperaturen direkte på batterierne. Batterisensoren 
kalibres som regel automatisk. For at kalibrere batterisensoren 
manuelt, vær opmærksom på beskrivelserne i kapitel 7.3 Bat-
teristyring.

Intelligent batterisensor (IBS)

Hvis batterisensorens forsyningsspænding går tabt, skal den 
kalibres på ny.

Batterisensoren er sikret med 10 A.

•  Forbrugsbatteriet skal oplades i mindst 24 timer før hver 
rejse, direkte efter hver rejse og før den opmagasineres:

 -  batteriets opladning skal kontrolleres før hver rejse 
  (se side 78).
 -  Etabler evt. nettilslutning og ryk på.  
  hovedafbryderen, så batteriet oplades.
 -  Batteriet oplades kun, hvis der er en min. spæn 

 ding på 8 V.
 -  Benyt enhver lejlighed til at oplade batteriet, når  

 du rejser.
• Hvis kassevognen står stille i længere tid uden at batteriet 

bruges, skal batteriet afbrydes ved at afmontre ledninger-
ne på batteriet, efter at den blev opladt optimalt.

Batteriets løbetid ved aktuelt forbrug kan beregnes. IBS hjælper 
med til rettidigt at skifte batteriet og også ved aktiv energistyring, 
for at bringe ydelseskravene af de enkelte forbrugere og batteriets 
opladning i overensstemmelse med hinanden.

Batteriets ladetilstand, ældning og restløbetid vises på betje-
ningspanelets TFT-display. Opladningen gennemføres skånsomt 
efter karakteristikprincippet ved hjælp af en "intelligent" oplader.
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Placering batteriafbryder
Batteriafbryderen er placeret direkte på højre forsæde.

For at beskytte forbrugsbatteriet mod dybdeafladning når 
kassevognen ikke benyttes, er denne udstyret med en batteri-
afbryder. Når denne drejes afbrydes alt 12 V.

Position "Off" = 12 V afbrudt

Batteriafbryder

•  Efter en vis brugstid og ved lave temperaturer mister 
batteriet noget af sin kapacitet.

 -  Når batteriet ældes og værdierne falder til under  
 50% af den oprindelig kapacitet, udgives en advarsel.

• Efter første ibrugtagning skal IBS først indsamle måledata 
(ca. 3 timer).

 -  I denne tid beregnes batteriets hvilespænding.
 -  Hertil kræves en op-/afladningsstrøm på <150 mA.
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Mens kassevognen anvendes og under kørsel skal batteriaf-
bryderen være ON.

Det elektriske indgangstrin* køres ikke automatisk ind, når 
batteriafbryderen er åben.

Hvis batteriafbryderen er åben i længere tid, kan de personlige 
indstillinger på radio- og/eller navigationsapparater gå tabt. 
Disse indstillinger skal så gennemføres på ny.

Opladeren er tilsluttet direkte til forbrugsbatteriet, således at 
forbrugsbatteriet også ved åben batteriafbryder kan oplades via 
230 V-nettet.

Batterisensoren* er også aktiveret ved åben batteriafbryder.

For at batterierne også i hvilemodus forbliver opladte, er det 
tvingende nødvendigt, at kassevognen hver 6. uge tilsluttes til en 
230 V-nettilslutning. Opladningstiden bør være mindst 24 timer.

Oplader Dometic PerfectCharge SMP 439

Opladeren forsyner batterierne med elektrisk effekt. Herved 
arbejder kølesystemet passivt uden en aktiv blæser.

Ved længerevarende høj ladestrøm til begge batterier reduceres 
ladestrømmen til startbatteriet via en elektronisk strømbegrænser 
og begrænses således, at forbrugsbatteriet opladning prioriteres.

Hvis batterisensoren måler en batteritemperatur på mere end 
52°C, afbrydes ladeprocessen af styringen, for at undgå en 
overopladning af batteriet.

Oplader
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j  Indgang til vekselstrømsmodus

k  LIN2-tilslutningsbøsning

l  LIN1-tilslutningsbøsning

m  Startrelæbøsning

n  Status-LED

o	LIN-Bus-tilslutningsbøsning/temperatursensor

p	Funktionsvælger til batteritype

q	Batteritilslutningsstik

Opladeren er tilgængelig bagfra på højre forsæde.

Tilslutninger oplader

3 2 1

8 7 6 5

4
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Sikringer 

Sikringerne til de enkelte interne strømkredse sidder i lyssty-
ringsmodulet.

På nogle modeller kan der være små afvigelser i sikringernes 
placering.

Defekte sikringer må kun udskiftes, hvis man kender fejlår-
sagen og har afhjulpet den.

Sikringer

Den originale 50 A-hovedsikring j er anbragt direkte på for-
brugsbatteriet. 

Hovedsikring
forbrugsbatteri

1

Hvis kassevognen tilsluttes til 230 V-nettet, oplades batteriet 
automatisk via opladeren.

Alle 12 V-forbrugere forsynes direkte af forbrugsbatteriet. Ved 
230 V-netforsyning forsynes de automatisk via opladeren.

Alle lamper i kassevognen er 12 V-LED-lamper.  Kun store elek-
triske apparater såsom Combi E-varmer*, klimaanlæg*, absor-
berkøleskab* ved netstrøm osv. kører på 230 V.

7.5 El-forsyning
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Hovedsikring
forbrugsbatteri

Kontaktplaceringen kan afvige lidt hos nogle modeller.

Tilslutninger centralstyringen
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Anschlussbelegung
Zentralsteuerung Moca 2021
Typ: EL624/EL626
Toptron GmbH

MasseBatterie 2 Batterie 1
Aufbau Motor

E2: 12V Truma Heizungsbedienteil CP Plus
      1: Plus / B+
      2: Masse
E3: Antenne / SAT-Vorbereitung

      4: Plus geschaltet über Hauptschalter

      2: Plus geschaltet über D+
      3: Plus / B+

E4: 12V Kühlschrank
      1: Masse
      2: Masse
      3: Plus

E5: 12V Kühlschrankbeleuchtung
       1: Plus / B+
       2: Masse
E6: Zündung Kocher
       1: Plus (abgesichtert durch Polyswitch)
       2: Masse
E7: Tankheizung
       1: Plus
       2: Masse
E8: AUX: Duo Control / Eis Ex (über TFT-Panel geschaltet,
       1: Plus
       2: Masse
E9: TV-Steckdose
       1: Plus über Hauptschalter
       2: Masse
E10: Reserve (12V Zusatzsteckdose)
       1: Plus über Hauptschalter
       2: Masse
E11: Vorzeltleuchte
       1: Plus
       2: Masse
E12: Wasserpumpe
       1: Schaltleitung Masse
       2: Schaltleitung
       3: Wasserpumpe Plus
       4: Wasserpumpe Masse
E13: Radio
       1: Plus geschaltet über Kl.15 / Zündung
       2: Plus / B+
       3: Masse
E14: Heizung
       1: Plus / B+
       2: Masse

E15: Trittstufe
       1: Motor
       2: Motor
       3: Endlagenschalter
       4: Endlagenschalter

(über TFT-Panel geschaltet - Funktion aktivieren!
bei Temp. unter 5°C + 230 V oder Motor an / D+)

                                                  Funktion aktivieren!)

      1: Masse

      4: Plus

E16: Alde Schnittstelle / W-LAN Spannungsversorgung
       1: Plus / B+
       2: Masse
E17: Dunstabzugshaube
       1: Plus über Hauptschalter
       2: Masse
E18: 12V Vorzeltsteckdose
       1: Plus über Hauptschalter
       2: Masse
E19: Elektrische Dachhaube
       1: Plus über Hauptschalter
       2: Masse
E20: USB-Ladesteckdose Wohnbereich
       1: Plus über Hauptschalter
       2: Masse
E21: 12V Toilette
       1: Plus über Hauptschalter
       2: Masse
E22: USB-Ladesteckdose Schlafbereich
       1: Plus über Hauptschalter
       2: Masse
E23: Alde Booster / Backofen
       1: Plus über Hauptschalter
       2: Masse
E24: 12V Steckdose Mittelsitzgruppe
       1: Plus über Hauptschalter
       2: Masse
E25: 12V Steckdose Garage
       1: Plus über Hauptschalter
       2: Masse
E27: Reserve
       1: Plus geschaltet über D+
       2: Plus / B+
       3: Masse
E28: Fernanzeige Duo C / Gaswarner
       1: Plus (abgesichtert durch Polyswitch)
       2: Masse
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USB-tilslutningen er udelukkende egnet til opladning af apparater 
med USB-stik.

5 V-USB-tilslutningen forsynes med strøm via kassevognens 12 
V-system.

Dobbelt USB-stik*
Dobbelt USB-stik

Stikdåser indendørs

1

Stikdåser indendørs

Indendørs stikdåser må ikke anvendes til apparater, der 
anvendes udendørs.
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Tv-enhed

Monteringsområdet for fladskærmen er over siddeområdet på 
skillevæggen til badeværelset.

De tilhørende tilslutninger er anbragt direkte i nærheden af den, 
f.eks. i et skab.

Tv-tilslutninger

7.6 Tilslutninger Parabolkabel (E3)

Alle Hobby-kassevogne er som standard forberedt til at tilslut-
te en parabolantenne. Følgende signaler er ab fabrik allerede 
tilsluttet centralstyringen:

Kanalfarver (E3):
sort  = stel
rød  = konstant plus fra forbrugsbatteri B2
grå  = D+ signal
orange  = plus fra forbrugsbatteri B2 via betjeningspanelets  
    hovedafbryder

Parabolkabel

Monteringsposition antenne og forberedelse til parabolkabel
Vantana ONTOUR / De Luxe 
Bag træpanelet til tv-tilslutninger
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Forberedelse til solceller*
Kabel til solceller

Ekstraudstyret omfatter et el-kabel 2 x 6,0mm², som forudinstalleres 
ab fabrik. Forreste ende placeres under venstre sædekonsol mellem 
1. forbrugsbatteri og centralstyringen. I bageste del af karosseriet 
kan kablet findes i nærheden af taget på følgende positioner:

Kabel forberedelse til solceller

Som ekstraudstyr fås en kombineret fortelt-udendørsstildåse med 
antennetilslutning til kassevognen. Her kan man f.eks. tilslutte et 
TV i forteltet. Den indbyggede antennetilslutning kan alt efter, 
hvordan man vil have den installeret, anvendes som indgangs- 
eller udgangsstikdåse. Du kan få nærmere information hos din 
Hobby-forhandler.   

Udvendig 230 V-stikdåse inkl. coaxial-tilslutning*
Udvendig forteltstikdåse med antennetilslutning
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Monteringsposition forberedelse til solceller

Vantana ONTOUR / De Luxe
K60 FT, K65 ET:
Bag træpanelet til tv-tilslutninger

Kabelenderne er markeret med et klistermærke "Forberedelse 
solceller".

Solpanelet tilsluttes individuelt af forhandleren.

Tagfordeling Tilslutningsledninger / forlængerled-
ninger (medfølger i tilbehøret)

Forberedelse tagklimaanlæg* 

Monteringsposition forberedelse for tagklimaanlæg

Vantana ONTOUR / De Luxe
K60 FT, K65 ET:
Overskab bagved, venstre side (i kørselsretning)

7.7 Specielle lamper

De beskrevne lamper tændes og slukkes direkte på lampen og 
kan ikke styres centralt via betjeningspanelet.
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7.8 Mobil navigation (*/alt efter model) 

Kassevognen er udstyret med et mobilt navigationssystem med 
integreret bakkamera. 
 

• Læs producentens brugsanvisning omhyggeligt inden 
første brug.

• Ukoncentreret kørsel kan medføre uheld.
• Apparatet må ikke betjenes under kørslen.
• Kig kun på displayet i sikre trafiksituationer.

Navigationsapparat

Indgangslampe/indstigningslampe/garagelampe

Indgangsområdet ved skydedøren og kassevognens bagende er 
udstyret med en lampe, som ikke kan betjenes via kontrolpanelet 
eller et af slavepanelerne.

Lampen kan vippes i rammen:
-  til højre  = off (se figur 1).
-  i midten  = kontinuerligt on (se figur 2).
-  til venstre  = lyset tændes automatisk, når skydedøren/ 
      bagdøren åbnes

Figur 1 Figur 2

Lampen slukkes automatisk, når skydedøren/bagdøren er 
åben i længere tid.
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Bak-kamera*
Forreste tilslutning af det installerede videokabel ligger under 
højre, øverste rum i instrumentbrættet og er tilgængelig efter at 
den indvendige beklædning er afmonteret. Ved kørsel fungerer 
kamerasystemet som bakspejl.

Den bageste kabelende er tilgængelig udefra, når den tredje, 
centrale bremselygte skrues af.

Følgende ledning er monteret:

Serie Producent Artikelbetegnelse Artikelnummer

Vantana Dometic Kamerakabel til 
kassevogn 9600000137

7.9 Senere installerede apparater

Eftermonterede elektroniske apparater, der benyttes under turen 
(f.eks. mobiltelefoner, radioudstyr, bakkameraer, navigations-
udstyr og lign.) skal opfylde EMC-bestemmelserne. Apparaterne 
skal være godkendte iht. ECE 10, ellers kan forstyrrelser på de 
monterede, elektroniske systemer ikke udelukkes.

Ved eftermontering af apparater, som ikke kan benyttes under 
turen, er en CE-mærkning tvingende nødvendigt.
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Kapitel 8: Vand
8.1 Generelt

•	Ved	omgang	med	fødevarer	skal	der	altid	benyttes	vand	
af	drikkevandskvalitet.	Dette	gælder	også	for	rengøring	
af	hænder	og	rengøring	af	genstande,	som	kommer	i	
kontakt	med	fødevarer.	

•		For	at	sikre	en	upåklagelig	vandkvalitet	bør	vandet	tap-
pes	direkte	fra	den	offentlige	vandforsyning.	

•		Haveslanger,	vandkander	eller	lignende	materialer,	der	er	
uegnet	til	drikkevand,	må	ikke	anvendes	til	at	fylde	den	
mobile	vandinstallation.

•		Når	kassevognen	ikke	benyttes	i	længere	tid	skal	hele	
vandinstallationen	tømmes	komplet.

•	 Vandinstallationen	skal	skylles	omhyggeligt	inden	den	
tages	i	drift	og	efter	lange	ståtid.	Hvis	der	konstateres	
forureninger	skal	materialet	desinficeres	med	hertil	
godkendte	og	egnede	midler.	

8.2 Vandforsyning

Man	bør	sikre	sig,	at	man	kun	anvender	drikkevand.	

Vandforsyningens funktion
Varmeanlæg,	køkken	og	toiletrum	forsynes	med	frisk	vand	via	en	
dykkepumpe.	Dykpumpen	fungerer	elektrisk:
-	 via	forbrugsbatteriet
-	 Ved	tilslutning	af	kassevogn	til	230	V	nettet:over	transfor-

meren.

For tandemdykpumpen gælder
•		Tandemdykpumpen	er	kun	egnet	til	vand.
•		Tandemdykpumper	tåler	i	kort	tid	temperaturer	op	til	60	ºC.
•		Undgå,	at	den	løber	tør

Dykpumpe
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Friskvandstank

Tanken	j	kan	rumme	95	l	og	er	monteret	i	bagenden.

Friskvand		påfyldes	via	påfyldningsstudsen,	der	er	anbragt	på	
sidevæggen.

Påfyldningsstudsen	til	 drikke	vanden	er	 forsynet	med	et	blåt	
dæksel	samt	et	vandhanesymbol	oppe	på	rammen.	Dækslet	åbnes	
og	lukkes	med	samme	nøgle	som	bruges	til	serviceklappen	og	
indgangsdøren.	Når	tanken	er	overfyldt	render	det	overskydende	
vand	ud	af	påfyldningsstudsen.

1

2

Friskvandstank

Tandemdykpumpen	er	vedligeholdelsesfri.	

Tandemdykpumpen	tilkobles	automatisk,	når	vandhanerne	
åbnes.

•		Pumpen	skal	beskyttes	mod	frost.
•		Kraftige	 stød,	 slag	 eller	meget	 snavset	vand	kan	ødelægge	
pumpen.
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Fyldning af vandanlægget
•		 Placer	kassevognen	vandret.
•		 Luk	alle	vandhaner.
•		 Tænd	for	hovedafbryderen	på	betjeningspanelet.
•		 Luk	tømmeventilen	(Frostcontrol)	på	vandvarmeren.
•	 Lås	tankdækslet	op	og	åbn	det	ved	at	dreje	det	mod	uret.
•		 Fyld	vandtanken	via	påfyldningsstudsen.
•		 Sæt	alle	vandhaner	på	”varm“	og	åbn	dem.	Vandpumpen	

tilkobles.
•		 Lad	vandhanerne	stå	åbne,	indtil	der	ingen	bobler	er	i	det	

vand,	der	kommer	ud	af	hanerne.	Kun	på	denne	måde	kan	
man	være	sikker	på,	at	vandvarmeren	også	er	fyldt	med	vand.

•		 Sæt	alle	vandhaner	på	”kold“	og	lad	dem	stå	åbne.	Koldt-
vandsledningerne	fyldes	med	vand.

•		 Lad	vandhanerne	stå	åbne,	indtil	der	ingen	bobler	er	i	det	
vand,	der	kommer	ud	af	hanerne.

•		 Luk	alle	vandhaner.
•		 Luk	for	påfyldningsstudsen.

Kontrollér	 det	 røde	 servicelåg	k (side 125)	 regelmæs-
sigt,	 fordi	 det	 kan	 løsne	 sig,	 når	 drikkevandstanken	 fyldes	
hyppigt.

Åbne
•		Lås	låsen	op	med	nøglen	j.
•		Drej	det	blå	låg	kraftigt	mod	urets	retning,	og	tag	det	af.

Lukke
•		Sæt	det	blå	låg	på,	og	drej	i	urets	retning.
•		Lås	låsen	med	nøglen	j.

Påfyldningsstuds til drikkevandstank

1



8. Vand 127

Der	må	 aldrig	 komme	 frostvæske	 eller	 andre	 kemikalier	
i	 vandets	 kredsløb.	 Forgiftningsfare!	Ved	vinterbrug	 skal	
friskvandstanken	opvarmes	tilstrækkeligt.

Vandmængden	i	drikkevandstanken	kan	kontrolleres	på	bet-
jeningspanelet.

Vandet aftappes
•		Alt	efter	blandingsarmaturets(-ernes)	eller	forblandeventilens	
stilling	blandes	vandet	til	den	indstillede	temperatur.

Vandopvarmning

Vandet	 opvarmes	 via	 varmluftopvarmningen	 med	 integreret	
vandvarmer	(se også kapitel 10.2.1),	indstillingsmulighederne	er	
beskrevet	på	side 152 "Ændre varmtvandstrin".

Hvis	der	er	risiko	for	frost,	 tømmes	vandvarmeren	automatisk	
via	en	 sikkerheds-	eller	 tømmeventil	 (se også side 160 "Frost 
Control").

Position frost sikkerhedsventil

Frost	sikkerhedsventil	er	anbragt	direkte	ved	varmluftsystemet	i	
siddebænken,	tilgængelig	via	møbelklappen	i	siden.

Frost Control
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Tømme drikkevandstank
Tømmeventilen	 er	 placeret	 i	 bagenden	bag	 en	møbelåbning,	
direkte	på	drikkevandstanken.

Drikkevandstanken	skal	altid	tømmes	helt,	når	varmeren	ikke	
er	tændt	eller	kassevognen	ikke	benyttes,	især	i	frostvejr.

•	 Åbn	drejehjulet	j	til	venstre	for	at	tømme	drikkevands-
tanken.

Tømmeventil til drikkevandstank

Ved	temperaturer	under	ca.	3°	C	på	den	strømløse	sikker-
heds-	eller	 tømmeventil	åbnes	den	automatisk	og	 tømmer	
vandvarmerens	indhold	via	en	tømmestuds,	når	der	er	fare	
for	frost.

Hvis	koldvandsanlægget	benyttes	uden	vandvarmer,	fyldes	
også	 her	 beholderen	 med	 vand.	 For	 at	 undgå	 frostskader	
skal	 vandvarmeren	 tømmes	 via	 tømmeventilen,	 også	 hvis	
den	ikke	blev	benyttet.

1
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Tømning af spildevandstank
•	 Spildevandsudløbet	k	sidder	i	venstre	side	under	

køretøjet.
•		Åbn	skyderen	l	ved	at	dreje	den,	for	at	tømme	spildevan-

det	ud.
•	 Luk	atter	for	hanen,	når	vandet	er	løbet	helt	ud,	skub	ven-

tilen	op	og	skru	låget	på	igen.

Tømning af vandanlægget
•		Sluk	for	strømmen	til	vandpumpen	på	betjeningspanelet	ved	

at	holde	hovedafbryderen	nede	i	et	stykke	tid	(4	sek.).
•		Åbn	alle	vandhanerne	i	midterstilling.
•		Hæng	håndbruseren	opad	i	brusestilling.
•		Åbn	alle	tømmeventiler	(også	frostvagten).

Når	 køretøjet	 ikke	 opvarmes	 i	 forbindelse	 med	 frostvejr,	
skal	hele	vandsystemet	tømmes.	Lad	vandhanerne	stå	åben	
i	midterstilling.	Lad	alle	tømmeventiler	stå	åben.

Tøm	kun	spildevandstanken	ud	 i	de	dertil	 indrettede	tøm-
mesteder	og	aldrig	i	den	fri	natur!	Der	er	i	reglen	placeret	
sanitetsstationer	på	motorvejsrastepladser,	campingpladser	
eller	tankstationer.

Spildevandsafløb

3 2

•		 Skru	dækslet	af	drikkevandstankens	k	(S. 125)	rengøringsåb-
ning.

•		 Skru	overløbsrøret	ud	af	drikkevandsstanken.
•		Tag	dækslet	af	vandtanken.	Tag	vandpumpen	ud	og	hold	den	

opad,	indtil	vandledningerne	er	helt	tømt.
•		Kontroller,	om	tank,	vandvarmer,	armaturer	og	ledninger	er	

tømt	fuldstændig.	Hvis	der	stadigvæk	er	vand	i	ledningerne,	
skal	det	blæses	ud	med	trykluft	(maks.	0,5	bar).

•		 Sæt	atter	overløbsrøret	og	vandpumpen	i	frisk-vandstanken	
og	luk	åbningerne.

•		 Lad	vandhaner	og	tømmeventiler	stå	åbne.	
•		Rengør	tankene	og	skyl	dem	omhyggeligt.	
•	 Lad	vandanlægget	tørre	så	længe	som	muligt.	
•		Glem	ikke	at	tømme	toiletkassetten.
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Spildevandstank

Spildevandstanken	er	monteret	under	bilen	og	isoleret.

Ekstraudstyr
Når	den	elektriske	spildevandsvarmer	er	tilkoblet	på	kontrolpa-
nelet,	opvarmes	tanken	via	en	varmepatron.	Herved	forhindres,	
at	spildevandet	fryser	ved	lettere	frost	(se også beskrivelsen på 
side 78).

Ved	 kraftig	 frost	 skal	 man	 desuden	 fylde	 lidt	 frostvæske	
(f.eks.	kogesalt)	på,	så	spildevandet	ikke	kan	fryse.

Når	 kassevognen	 ikke	 benyttes,	 er	 spildevandstanken	
ikke	 beskyttet	 tilstrækkelig	 mod	 frost.	 Derfor	 skal	 spilde-
vandstanken	tømmes	helt,	når	der	er	risiko	for	frost.

Hæld	aldrig	kogende	vand	ind	i	afløbsrørene.	Det	kan	føre	til	
deformeringer	og	utætheder	i	spildevandssystemet.

Vandmængden	 i	 spildevandstanken	 kan	 aflæses	 på	 betje-
ningspanelet.

8.3 Toilet
Drejetoilettet	består	 af	 to	dele,	 det	 fast	 installerede	 toilet	og	
en	fækalietank,	der	kan	tages	ud.	Inden	toilettet	kan	anvendes,	
skal	først	fækalietanken	forberedes	iht.	følgende	beskrivelse	og	
efterfølgende	sættes	tilbage	i	udgangsposition.

Forberedelse af fækalietanken
•	 Åbn	toiletklappen	(se 5.2 Toiletklap),	træk	bøjlen	opad,	og	tag	

fækalietanken	ud.

Fækalietanken	kan	kun	tages	ud,	når	skydespjældet	er	
lukket.
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Hæld	aldrig	 sanitetsvæske	direkte	gennem	skyderen	eller	
toiletskålen	 ind	 i	 tanken,	dette	kan	beskadige	 fækalietan-
kens	skyderpakning.

Hæld	altid	væskerne	i	via	hældetuden.

•	 Træk	fækalietanken	lige	ud	indtil	stoppet.
•		Vip	fækalietanken	let,	og	træk	den	så	helt	ud.
•		Placér	fækalietanken	oprejst,	drej	hældetuden	opad,	og	åbn	

den.

•	 Hæld	den	angivne	mænge	sanitetsvæske	i	fækalietanken.
•		Fyld	derefter	så	meget	vand	i,	at	bunden	er	dækket	helt	(ca.	

3	liter).
•		 Luk	hældetuden	igen,	og	drej	den	tilbage.	
•	 Skub	fækalietanken	på	plads	igen.

Brug	så	lidt	sanitetsvæske	som	muligt.	En	overdosering	er	
ingen	garanti	for,	at	der	ikke	opstår	evt.	lugtgener!
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•		Sørg	for,	at	fækalietanken	er	sikret	med	bøjlen.
•		 Lås	toiletklappen	igen.
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Brug af drejetoilettet
•	 Luk	toiletdækslet,	og	drej	skålen	med	begge	hænder	i	den	ønskede	

position	(i	urets	retning	maks.	90°,	mod	urets	retning	maks.	170°).
•		 Åbn	efterfølgende	lukkepladen	ved	at	bevæge	håndtaget	j	

til	højre.
•		Hold	skylleknappen	k	nede	 i	nogle	sekunder,	 for	at	skylle	

toilettet.

l	Niveauindikator

Drejetoilettet	kan	anvendes	med	både	åben	og	lukket	lukke-
plade.	Benyt	kun	specielt	toiletpapir,	der	er	egnet	til	kasse-
vogn-toiletter.	Normalt	toiletpapir	kan	tilstoppe	toilettet.

Toilettet	er	konstrueret	til	en	maks.	vægt	på	120	kg.

3

2

1

Tømning af fækalietanken
Fækalietanken	skal	tømmes	senest,	når	et-trins	niveauindika-
toren	l	lyser.	Det	anbefales,	at	tømme	tanken	tidligere.

•	Åbn	toiletlappen,	træk	bøjlen	opad,	og	tag	fækalietanken	ud.

Fækalietanken	kan	kun	tages	ud,	når	skydespjældet	er	
lukket.

Tøm	kun	spildevandstanken	ud	i	de	dertil	indrettede	tømme-
steder	og	aldrig	i	den	fri	natur.

•	 Træk	håndtaget	helt	ud.07
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Drejetoilet Niveauindikator
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•	 Tag	fækalietanken	til	et	af	de	dertil	indrettede	tømmesteder.
•		Placér	fækalietanken	oprejst,	og	drej	hældetuden	opad.
•		Fjern	kappen	fra	hældetuden.
•		Vend	fækalietanken	med	hældetuden	nedad.
•		Tryk	på	udluftningsknappen	med	tommelfingeren,	og	hold	

den	nede.	Nu	tømmes	fækalietanken.
•		Gennemskyl	fækalietanken	engang	med	frisk	vand	(ca.	5	

liter).	Glem	ikke	at	skrue	lukkekappen	igen	på	hældetuden.
•		 Skub	fækalietanken	på	plads	igen.	Skub	fækalietanken	så	

langt	ind,	indtil	klemmen	holder	fækalietanken	fast	i	låst	
stilling.

•		 Lås	toiletklappen	igen.
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For	at	tømme	tanken,	uden	at	sprøjte,	tryk	på	udluftnings-
knappen,	 mens	 du	 hælder	 tankindholdet	 ud.	 Udluftnings-
knappen	må	kun	trykkes,	hvis	hældetuden	vender	nedad!

Iagttag	også	producentens	medfølgende	brugsanvisning.

For	at	undgå	vandskader	på	kassevognen,	bør	fækalietanken	
ikke	være	fyldt	mere	end	¾	under	turen.	Ellers	kan	den	løbe	
ud	gennem	udluftningssystemet.
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Kapitel 9: Gas
9.1 Generelle sikkerhedsregler for brugen af 
	 	 gasanlæg	til	flaskegas

Hvis der er mistanke om, at der siver gas ud, skal følgende 
trin foretages:

• Luk for spærreventilen på gasflasken.
• Antændelseskilder som åben ild eller rygning er på det 

strengeste forbudt.
• Udluft rummene.
• Røm fareområdet.
• Informer til den direkte omgivelse (opsynsmand) og evt. 

brandvæsenet.

Gasanlægget må først tages i brug igen, når det er blevet 
kontrolleret af en aut. gasinstallatør.

Indbygninger og ændringer
•  Installationer og ændringer på gasanlægget må kun foretages 

af en autoriseret gasinstallatør.
•  Der må udelukkende anvendes apparater med 
 et ensartet tilslutningstryk på 30 mbar. 
• Enhver ændring på gasanlægget kræver en ny gaskontrol via 

en godkendt sagkyndig og dennes skriftlige attest.

Kontrol af gasanlægget
•  Inden første brug skal gasanlægget kontrolleres af en sagkyndig.
•  Kontrollen af flaskegasanlægget skal iht. de nationale regler 

gentages i regelmæssige intervaller af en autoriseret gasin-
stallatør (f.eks. i Tyskland hvert 2. år). Dette skal dokumente-
res på prøvningsattesten iht. DVGW-arbejdspapiret G 607 
og EN 1949 (Tysland).

•  Regulatorer, slanger og røggasføringer skal også kontrolleres.
•  Sikkerhedsregulatorer og rørledninger skal udskiftes senest 

efter 10 år, højtryksslanger efter 5 år (fra produktionsda-
to). Hvis der konstateres revner, porøse steder o. lign. skal 
slangen skiftes omgående. 

Gulvvarmen må ikke være tændt under kørslen!
Undtagelse:
Kassevognen er som ekstraudstyr udstyret med en gastrykre-
gulator til kørslen (f.eks. Control CS).

Driftstrykket for gas er 30 mbar.

•  Ejeren bærer ansvaret for, at kontrollen
 foranlediges. Dette gælder også for køretøjer, som ikke er 

godkendt til kørsel på offentlig vej. 
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Regulatorer	til	Frankrig	og	Storbritannie*
På grund af de specielle regler, som gælder i Frankrig og Storbri-
tannien, er regulatoren monteret på gaskassens væg. Dette 
kræver at der anvendes højtryksslanger og udelukker dermed 
de som standard anvendte lavtryksslanger.
- vægmonteret regulator j
- højtryksslange k

1

2

Højtryksslange Topmonteret gasregulator

Ved topmonteret gasregulatorer anvendes højtryksslanger. 
Vær altid opmærksom på, hvis slangerne evt. skal udskiftes. 
Forskruningerne på gasregulatoren har venstregevind.

Højtryksgasslanger skal senest udskiftes efter 5 år (afgørende 
er den på slangen printede produktionsdato).

Regulatorer	og	ventiler
•  Anvend udelukkende godkendte flaskeregulatorer. Andre 

regulatorer er iht.  DVWG-arbejdspapir G 607 (Tyskland) ikke 
tilladte og kan ikke klare de stærke belastninger.

• Trykregulatorer skal have et fast tryk på 30 mbar. Herfor 
gælder kravene iht. EN 12864, tillæg D. Trykreguleringsen-
hedens kapacitet skal være på 1,2 kg/h.

•  Tilslut omhyggeligt regulatoren eller højtryksslangen* på 
flasken med hånden. Derved må man ikke benytte nøgler, 
tænger eller lignende værktøj.

•  Ved temperaturer under 5 ºC bør anvendes et afisningsaggre-
gat (Eis-Ex)* for regulatorer.
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9.2 Gasforsyning
Kassevognen er udstyret med et propangasanlæg (gasflaske 
hører ikke med til standardudstyret). Dette anlæg leverer gas til 
følgende apparater:
- komfur
- køleskab
- varmeanlæg
- Evt. yderligere ekstraudstyr
- Evt. absorberkøleskab*

Sikkerhedsoplysninger	i	gaskassen

Inden brug
•  Røggasrøret skal være fastmonteret på varmeapparat og 

skorsten og være tæt. Røret må ingen synlige skader have.
•  Udluftningerne skal holdes frie.
•  I givet fald skal skorsten befries for sne.
•  Indsugningsåbningerne til forbrændingsluft under køretøjets 

bund skal befries for smuds og i givet fald også for snesjap. 
Ellers kan

 røggasserne få et utilladeligt højt CO-indhold.
•  Sikkerhedsudluftningerne må ikke lukkes.
•  Vi anbefaler at der stilles en ABC-pulverildslukker med en ka-

pacitet på min. 1 kg parat ved indgangsdøren samt et ildtæppe 
ved siden af komfuret.

 Gør Dem fortrolig med de sikkerhedsforanstaltninger, der er 
truffet mod ild på det sted, de opholder Dem (se 2.3).

Læs betjeningsvejledningerne fra apparaternes producenter 
opmærksomt igennem.

Anvend aldrig bærbare komfurer eller radiatorer. Undtagen 
herfra har el-varmere (vær opmærksom på effektforbruget), 
dog ingen strålevarmere, da de udgør en brand- eller kvæl-
ningsfare.
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Gaskasse
Gaskassen er bag en luge i bagenden, tilgængelig via bagdørene.

Gaskassen kan rumme 2 x 11 kg propangasflaskerj. Gas-
flaskerne er via en regulator k med slangel tilsluttet for-
syningsledningen m. Hver flaske er fastgjort med to separate 
spændremme n på væggen.

Gasflasker må kun transporteres i gaskassen.

1

2
4

3

5

Spænderemme Tilsluttet	gasflaske

For	gaskassen	gælder	følgende
•  Kontroller, at flaskerne er spændt godt fast, før du kører.
 Stil gasflaskerne lodret og luk ventilerne.
•  Bind løse remme fast igen.
•  Gaskassen er ikke egnet til at transportere tilbehør (f.eks. 

fødevarer eller elektrisk udstyr).
•  Spærreventilerne på gasflaskerne skal til enhver tid
 være frit tilgængelige.
•  Gaskassens ventilationsåbninger må ikke lukkes.
•  Gaskassen skal låses og beskyttes mod uvedkommende. 

Gasflasker skal være lukket under kørslen, såfremt der ikke 
er installeret en crash-sensor*.
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• Åbn gaskasselåget.
• Træk gasflaskeudtrækket ud (se beskrivelse).
• Luk hovedspærreventilen på gasflasken. Vær opmærksom 

på pilens retning.
• Skru gastrykregulatoren/højtryksslangen* med hånden af 

fra gasflasken (venstregevind). Der findes alternatvie regu-
latorer (i Danmark click on system) - se venligst de separate 
manualer.

• Løsn remmene og tag gasflasken ud.
• Sæt den fulde gasflaske ind i gaskassen igen, og spænd den 

omhyggeligt fast med begge spænderemme.
• Skru gastrykregulatoren/højtryksslangen* på gasflasken med 

hånden (venstregevind).

Skift	af	gasflasker

Ved udskiftning af gasflasker må der ikke ryges og ingen 
åben ild tændes. Efter udskiftning af gasflasker skal det altid 
kontrolleres, om de lækker gas. Hertil sprayes der læksøg-
ningsspray på tilslutningsstedet. 

Ved tilslutning til gasflasken skal slangeledningen være 
spændingsfri og uden knæk.

Regulatoren skal placeres oven over flaskeventilen. 

Gastætningsflader skal være rene og intakte.

• Åbn ventilen på den fulde, tilsluttede gasflaske (ved 
DuoControl CS, åbn begge gasflasker).

• kun når den er udstyret med en crashsensor*
 Tryk slangebrudssikringen (grøn knap) på højtryksslangen 

(se	S.	141).
• Kontroller, at der ikke siver gas ud ved tilslutningsstederne. 

Desuden sprayes der lækageindikator-spray på tilslutnings-
stederne.

• Kør gasflaskeudtrækket ind.
• Luk gaskasselåget.
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Gasspærrehaner	og	-ventiler
Der er monteret en gasventil for hvert installeret gasapparat. Med 
disse haner kan gastilførslen til de respektive apparater afbrydes. 
Hver hane er markeret med et symbol for det respektive apparat.

Placering af gasspærrehanerne
-  I bænken, tilgængelig via møbelklappen i siden.

Gasspærrehaner

j Varmeanlæg
k Køleskab* 
l Gasblus

1

2

3

Gasflaskeudtræk* (som standard i Vantana De Luxe)

Med gasflaskeudtrækket er det nemmere at udskifte gasflaskerne.

•  Træk stiften j for at løsne låseanordningen på udtrækket, 
så det kan trækkes ud.

•  Skub udtrækket i udgangsstilling, for at køre det ind, indtil 
det automatisk låses igen.

Under kørslen skal gasflaskeudtrækket være låst.

Gasflaskeudtræk Gasflaskeudtræk	med	gasflaske

1
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For	spærrehaner	og	ventiler	gælder	følgende
•  Luk alle ventiler på gasapparater under kørslen.
•  På billedet forneden vises de lukkede stophaner. For at 

åbne for ventilerne skal de drejes 90°. Åbne spærreventiler 
har samme løberetning som gasledningen.

•  Der må ikke være åben ild i nærheden, når kassevognens 
brændstoftank påfyldes på færger eller i garagen.

Hvis De har mistanke om en lækage i gasanlægget skal der 
straks lukkes for spærrehanerne i kassevognen og gasflasker-
nes ventiler i gaskassen.

Rystelser kan i med tiden medføre små utætheder. Hvis De 
har mistanke om utætheder, skal De overlade kontrollen til 
Deres fagforhandler eller et aut. værksted til gasanlæg.

En tæthedskontrol må aldrig gennemføres med åben flamme.

Gasregulator med crashsensor *
Med DuoControl CS kan campingvognen også opvarmes under 
kørslen.

Den integrerede crashsensor afbryder automatisk gastilførslen 
ved en kollision og forhindrer, at gas strømmer ud.

Gasflowet afbrydes ved et uheld med en direkte virkende for-
sinkelse på 4,0 g ± 1,0 g.

Se også den producentens separate brugsanvisning.

Anvend medfølgende skruehjælp til at skrue højtryksslanger-
ne af og på ved gasflaskeskift. Den forhindrer, at forskrunin-
gen beskadiges ved forkert værktøj.
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Eksempel	skematisk	tegning	MonoControl	CS

Flaskeventil
Gasflaske
Slangebrudsikring
Højtryksslange
Gasfilter
MonoControlCS/DuoControl CS
Resetknap
Stål-/kobberrør
Udløseelement til crashsensor
Skruekappe (prøvningstilslutning)
Indskruningshjælp
Torx T20
Drejeknap til driftsflaske/reserveflaske
Statusvisning driftsflaske/reserveflaske

1
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Resetknap	i	stilling	
driftsklar

7

Resetknap	i	stilling	ikke	
driftsklar

7 For tilbagestilling tryk kraftigt på den gule 
resetknap         , drej let i urets retning og 
hold i 5 sekunder, kontroller, at den bliver 
stående i stillingen "driftsklar".

7

Hvis den gule resetknap        ikke er trykket 
ned (stilling "ikke driftsklar"), skal crashsen-
soren stilles tilbage. 

7

Skruehjælpen

9
11

12

Hvis tilbagestillingen ikke 
lykkedes, brug Torx T20       på 
skruehjælpen       til at un-
derstøtte drejebevægelsen i 
urets retning.

12
11

Ibrugtagning
•  Evt. åbn gasspærrehanerne.
•  Tilslut gasflasken(erne)        og kontrollér, at slangetilslutningen 

er upåklagelig.
•  Åbn flaskeventilen         .
•  Tryk kraftigt på slangebrudsikringen        på højtryksslangen i ca. 

5 sekunder.

1

2

3
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Ved gasflasketryk under 0,4 bar skifter ventilen automatisk 
driftsflasken.

I omstillingsventilen DuoControl CS er der integreret en 
Eis-Ex-patron, som forhindrer at ventilen fryser ind. Vær 
opmærksom på beskrivelsen til TFT-betjeningspanelet, 
menu AUX (side 89).

Omstillingsventil	gasanlæg	med	to	flasker*
Omstillingsventilen DuoControl CS muliggør en automatisk 
omstilling fra drifts- til reserveflasken.

Funktionsmåden ligner MonoControl CS.

Skematisk	tegning	DuoControl	CS	vertikal

Drej drejeknappen til venstre eller højre indtil anslaget, for 
at bestemme driftsflasken.

Viser status for driftsflasken.
Grøn:  Gasudtagning fra venstre flaske (driftsflaske).
Rød:  Gasudtagning fra højre flaske (reserveflaske), 
          tilslutning til venstre flaske og kontroller niveau.

13

14
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DuoControl	i	forbindelse	med	gasflaskeudtræk

For at køre de to gasflasker i gasflaskekassen berøringsfrit 
ind og ud, skal slangerne tilsluttes til gasregulatoren, som 
vist i ovenstående fig.

Gasflaskeudtræk	DuoControl	CSFjernvisning	til	omskifteventil*
Fjernvisningen er koblet til omskifteventilen på to-flaske-gasan-
lægget.

Fjernvisning	til	DuoControl	CS

Om sommeren
Afbryder ned a.
LEDer status for driftsflasken:
fuld = grøn LED lyser
tom = rød LED lyser

Om vinteren
Afbryder op c.
Ved siden af statusvisning for driftsflasken opvarmes omskifte-
ventilen (gul LED lyser).

DuoC

f

bd
e

c

a

f

d

e

c

b

a

a  ON (om sommeren)
b  OFF
c  ON og varme 
 (om vinteren)
d  rød LED
e  grøn LED
f  gul LED
 EisEx (vinterbrug)
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Gasfilter*
Som ekstraudstyr kan kassevognen være udstyret med et gas-
filter til Truma DuoControl. Vær opmærksom på producentens 
brugsanvisning. Skift filterpaddet ved hvert flaskeskift.

Udskiftning	af	filterpad
Anvend kun originale Truma-filterpads (art.-nr. 50681-01).

Gasrest:	 Ingen	 rygning,	 ingen	 åben	 ild!	 Luk	 gasflasken	 /	
flaskeventilen	 inden	åbning	og	skru	højtryksslangen	af	fra	
gasflasken.

Ved håndtering med gasfilteret skal denne altid vise nedef-
ter. Kontroller med skruehjælpen (indeholdt i leveringsom-
fanget), at omløbsmøtrikkerne på gasfilteret sidder godt fast.

Skift	af	filterpad

• Tryk snapslåsen ned og hold den nede, mens filterkoppen 
drejes mod venstre. Tag så filterkoppen ud nedefter.

• Tag det nye filterpad ud af plastposen, sæt så posen hen over 
den udtagne filterkop og ryst den gamle filterpad ned i posen 
med en drejebevægelse. Sæt den nye filterpad således ind i 
filterkoppen, at den ligger fladt på koppens bund.

Aftagning af filterkoppen
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Montering	af	filterkoppen

Ved drift med kun én flaske skal den anden indgang lukkes 
med medfølgende slutkappe.

• Sæt filterkoppen nedefra på filterhuset, som vist på illustra-
tionen.

• Tryk filterkoppen op og så mod højre, således at snaplåsen 
går i indgreb i filterhuset.

Bortskaffelse Bortskaf den brugte filterpad samt evt. ren-
gøringsmateriale iht. bortskaffelsesreglerne 
i brugslandet.

Nationale regler og love (i Tyskland "Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz" og kommunernes bortskaffelsesregler) skal iagt-
tages. I andre lande skal de respektive gældende regler følges.
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Det er muligt at opvarme uindskrænket både med og uden 
vandindhold.

Gasvarmeren Combi er et varmluftvarmeanlæg med indbygget 
vandvarmer (indhold: 10 l).

10.2.1 Truma-Combi-varmeanlæg C4/C6E*

Truma-Combi-varmeanlæg

Kapitel 10: Installerede apparater
10.1 Generelt

Reparationer på indbygningsapparater må kun udføres af 
fagfolk.

Der må kun anvendes originale dele fra producenten i forbin-
delse med service og reparation.

Der må ikke foretages ændringer på de installerede apparater 
og oplysningerne i brugsanvisningerne skal følges, da garan-
tien plus krav om skadeserstatning i modsat fald bortfalder. 
Desuden bortfalder apparatets typegodkendelse og dermed 
i mange lande også køretøjets typegodkendelse.

I dette kapitel finder du oplysninger om de apparater, der er instal-
leret i kassevognen. Der er kun beskrevet, hvordan apparaterne 
betjenes. Nogle af de her beskrevne apparater er ekstraudstyr. Du 
kan finde yderligere oplysninger om de enkelte apparater i de se-
parate brugsanvisninger, som ligger i køretøjets blå servicetaske.

Se også oplysningerne i kapitel 9 angående drift af gasappa-
rater, gasregulatorer og gasflasker.

For drift af el-apparater se også oplysningerne i kapitel 7.

10.2 Varmeanlæg

Gulvvarmen må ikke være tændt under kørslen!
Undtagelse:
Kassevognen er som ekstraudstyr udstyret med en gastryk-
regulator til kørslen (f.eks. Control CS).
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Monteringssted:
- I bænken.

Disse modeller kan som ekstraudstyr udstyres med en Combi 
E-varmer*, som har ekstra varmelegemer til el-driften.

Hvis systemets strømforsyning er afbrudt, skal tiden indstilles 
på ny.

Combi-varmeanlæggets grundfunktioner kan betjenes via 
panelet ved indgangsdøren (se kapitel 7.3).

Betjeningspanel Truma CP Classic

Truma-betjeningspanel CP Classic 

j	Drejeknap til rumtemperatur (trin 1-5) 
k	Varmtvandsdrift (vandtemperatur 40°C eller 60°C)
l	Varmedrift (opvarmning uden kontrolleret vandtemperatur  
 eller med tømt vandsystem)
m	Varmedrift (opvarmning med kontrolleret vandtemperatur) 
n	Drejeomskifter "OFF"

3
5

4

2
1

•  Apparatet må kun benyttes når det er i teknisk fejlfri 
stand.

•  Fejl skal omgående afhjælpes. Fejlfunktioner skal straks 
afhjælpes. Fejl må kun afhjælpes selv, hvis afhjælpningen 
er beskrevet i fejlsøgningslisten i nærværende brugsanvis-
ning. 

•  Apparatet må ikke repareres og der må ikke foretages 
ændringer på det.

•  Et defekt apparat skal repareres af producenten eller 
dens autoriserede service.

Ibrugtagning
•   Der er monteret flere ventilationsdyser i kassevognen.  
 Den varme luft føres via rør til ventilationsdyserne. 
 Dyserne skal indstilles således, at varmluften blæser ud, 
 hvor det ønskes.
•   Kontroller, om skorstenen er fri. Evt. afdækninger skal fjernes.
• Åbn gasflasken og lukkeventilen på gasledningen.
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 Når temperaturen for det ønskede trin er nået, skifter varme-
sys-temet tilbage til laveste trin. Vandindholdet opvarmes til 
60°C. Når den er nået, frakobles varmesystemet, og den gule 
LED slukkes.

2. Opvarmning uden kontrolleret vandtemperatur / 
 med tømt vandsystem

• Sæt drejeknappen i position l.
 Vælg med drejeknappen j, som beskrevet under punkt 1.
 Den gule LED lyser kun ved vandtemperaturer under 5°C. 

Når temperaturen for det ønskede trin er nået, frakobles 
varmesys-temet.

 Varmluftventilatoren kører med lavt omdrejningstal, så læn-
ge temperaturen på apparatet er højere end 40° C.

Slukke

• Sæt drejeknappen i position n. 
 Den grønne LED slukkes.

LED-visning Betydning

grøn apparat i drift

gul
LED lyser: vandvarmer er i opvarmningsfase
LED blinker: advarsel

rød fejl

For detaljeret fejlfinding, se apparatproducentens brugsan-
visning.

Varmtvandsdrift
• Sæt drejeknappen i position k (vælg 40°C eller 60°C). 

Den grønne og den gule LED lyser. Når den indstillede tem-
peratur er nået, frakobles varmesystemet, og den gule LED 
slukkes.

Varmtvandsdrift er kun tilladt i forbindelse med en fyldt 
vandvarmer.

Varmedrift
1. Opvarmning med kontrolleret vandtemperatur

• Sæt drejeknappen i position m. Vælg med drejeknappen 

j det ønskede temperaturtrin (1-5) - den grønne LED 
lyser, den gule viser samtidig vandets opvarmningsfase.
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Truma-betjeningspanel Combi CP plus

Kassevognen er udstyret med iNet-ready-funktioner. Truma 
CP plus-betjeningsdelen anvendes herved som grænseflade 
for betjening af de tilsluttede apparater via Truma-app og 
iNet-boks.

LCD-betjeningspanel Truma Combi CP plus* Display- og betjeningselementer  
j Visning 

k Statuslinje
 
l Menulinje (oppe)
 
m Menulinje (nede)
 
n Indikator netspænding 230V (landstrøm)

o Indikator tidsur

p Indstillinger / værdier

q Dreje- / trykknap

r "Tilbage"-knap

Med dreje-/trykknappen  q kan man vælge menuer i linjerne  l 
og m og foretage indstillinger. Visningen sker på displayet j 
med baggrundsbelysning. Med "tilbage"-knappen r hoppes ud 
af en menu.
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Dreje- / trykknap
Med dreje- / trykknappen q kan man vælge og ændre 
nominelle værdier og parametre og lagre dem ved at trykke på 
knappen. Valgte menupunkter blinker.

Dreje til højre  (+)
- Menuen gennemløbes fra venstre til højre.
- Øgning af værdier.

Ì ≠ªΩ

ı ı

Ì ≠ªΩ

ı ı

Dreje til venstre  (-)
- Menuen gennemløbes fra højre til venstre.
- Sænkning af værdier.

Trykke
- Overtagelse (lagring) af en valgt værdi.
- Valg af et menupunkt, skift til indstillings-

niveau.

Tryk (i 3 sekunder)
- Hovedfunktion ON / OFF
- iNet-ready: ændring af funktioner via drej-

knappen (se APP modus)

"Tilbage"-knap
Ved at trykke på "tilbage"-knappen r hoppes ud af menuen og 
indstillingerne annulleres. De betyder, at de hidtidige værdier 
bevares.

Ibrugtagning

Start- / stand-by-skærmbillede

Få sekunder efter at betjeningspa-
nelet er forbundet med strømforsy-
ningen, vises start-skærmbilledet. 

Efter nogle minutter uden ind-
tastninger skiftes automatisk til et 
stand-by-skærmbillede.

Når klokkeslættet er indstillet (se "Indstil klokkeslæt”), vises 
skiftevis klokkeslæt og indstillet rumtemperatur i displayet. 
Hvis der ikke er indstillet et klokkeslæt, vises hele tiden den 
indstillede rumtemperatur.

Funktioner

Funktionerne i betjeningspanelets menulinjerl og m kan 
vælges i vilkårlig rækkefølge. Driftsparametrene vises på 
statuslinjen k eller i displayenen og o. Funktionerne kan 
variere alt efter udstyr og type.
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Ibrugtagning

Til- / frakoble

Tilkoble
•  Tryk på drej-/trykknappen.

Trykke på dreje- / trykknappen 
Displayet viser indstillingsniveauet. 
Det første symbol blinker.

Vælge indstillingsniveau

Tidligere indstillede værdier / driftsparametre aktiveres igen 
efter tilkobling.

Frakoble
•  Tryk på dreje-/trykknappen i mere end 4 sekunder: 
 iNet-ready: Efter 2 sekunder vises "APP" i displayet, efter yder-

ligere 2 sekunder vises "OFF".

Frakoblingen af betjeningsdelen Truma CP plus kan blive for-
sinket pga. internt efterløb af varmeanlæg eller klimasystem 
(i denne tid står der "OFF" i displayet).

APP-modus i forbindelse med en iNet-boks
Funktion
I APP-modus går de tilsluttede apparater samt betjeningsdelen 
Truma CP plus i stand-by.
-  ingen varmefunktion
-  ingen varmtvandstilberedning
-  klimasystemet fungerer ikke
-  ingen funktion af tidsuret i betjeningspanelet Truma CP plus

Betjeningspanelet CP plus forbliver klar til at modtage komman-
doer via Truma APP eller klimasystemets* infrarød-fjernbetjening. 
De tilsluttede apparater kan fortsat betjenes.

Tilkoble APP-modus
•  Tryk dreje-/trykknappen ned i ca. 2 sekunder, indtil der vises 

"APP" i displayet.
•  Slip dreje-/trykknappen.
•  De tidligere gemte værdier gemmes.

Afslutte APP-modus
APP-modus afsluttes,
-  hvis der via Truma-app eller klimasystemets* infrarød-fjernbet-

jening kan overføres nye værdier;
-  hvis betjeningsdelen Truma CP plus vækkes ved at trykke på 
 dreje-/trykknappen. De tidligere gemte værdier overtages så til
 driften.
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Vælge symbolet i menulinjen l med dreje- / trykknappen
-  Skifte indstillingsniveau ved at trykke på knappen.
-  Vælge den ønskede temperatur med dreje- / trykknappen.
-  Trykke på dreje- / trykknappen for at bekræfte værdien.

Ændre rumtemperaturen

a

a = varmer1)  
-  varmeren er tændt, symbolet lyser.
-  indstilleligt temperaturområde 5 - 30°C (1°C-trin).
-  Hurtige temperaturændringer mulige via dreje- / trykknappen 
 (på stand-by-skærmbillede).

3

1) Så længe den ønskede rumtemperatur ikke er nået, blinker symbolet.

a = vandvarmer1) )tilberedning af varmt vand er tændt
b = 40° 2)  varmtvandstemperatur 40°C
c = 60°   varmtvandstemperatur 60°C
d = BOOST1)  Målrettet, hurtig opvarmning af 
  vandvarmeren (vandvarmer har forrang) i  
  et tidsvindue på maks. 40 minutter. 

Vælge symbolet i menulinjen l med dreje- / trykknappen
•  Skifte indstillingsniveau ved at trykke på knappen.
•  Vælge den ønskede temperatur med dreje- / trykknappen.
•  Trykke på dreje- / trykknappen for at bekræfte værdien.

Ændre varmtvandstrin

1) Så længe den ønskede vandtemperatur ikke er nået, blinker symbolet.
2) Varmtvandstemperatur 40°C kan ved kombineret opvarmning af rum  
 og varmt vand kun i et begrænset tidsrum holdes på 40°C .

a b c d

3
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Symbol Driftsmodus Energitype 
a  Gas Gas
b   EL 1 El
c  EL 2  El
d MIX 1 1) El + Gas
e MIX 2 1) El + Gas

Vælge symbolet i menulinjen l med dreje- / trykknappen
•  Skifte indstillingsniveau ved at trykke på knappen.
•  Vælge den ønskede energitype med dreje- / trykknappen.
•  Trykke på dreje- / trykknappen for at bekræfte værdien.

Vælge energitype * (kun på Combi-E-varmeanlæg)

1) Blandet drift (el- og blandet drift er ekstraudstyr)

a b c d

3

e

Elektrisk varmeydelse Trin 1: 900 W; trin 2: 1800W

Inden el-varmeren tændes, skal man altid kontrollere, at 
campingpladsens strømforsyning er afsikret til det indstillede 
effekttrin.

Så snart varmeren er tændt (rumtemperatur, varmtvandstrin 
aktiveret) vises på statuslinjen den ved seneste opvarmning 
valgte energitype. Fabriksindstilling er gas.

Særlige oplysninger vedrørende blandet drift

Afbrydelse af strømforsyningen 230V:
Varmeren skifter automatisk til gasdrift. Så snart strømfor-
syningen 230V er etableret igen, skifter varmeren tilbage til 
blandet drift.

Fejl i forbrændingsproceduren (f. eks. brændstofmangel):

Combi Gas Varmeren skifter automatisk til el-drift. Når  
 varmeren igen skal køre i blandet drift, skal  
 fejlårsagen afhjælpes. Tænd og sluk 
 varmeren på betjeningspanelet.

Særegenheder ved el-drift
-  Hvis 230 V-spændingsforsyningen afbrydes og 12 V-forsynin-

gen er tilkoblet, vises en fejlkode i displayet.
-  Hvis 230 V-spændingsforsyningen er tilbage igen, startes 

varmeanlægget automatisk med de tidligere indstillinger. Fejl-
koden slettes.
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Symbol Driftsmodus Beskrivelse 
-  OFF Blæseren er slukket.(Kan kun 
  anvendes, hvis intet apparat er  
  tændt).
a   VENT1) Cirkulationsluft, hvis intet apparat 
  er tændt. Omdrejningshastighed kan  
  vælges mellem 10 trin.
b  ECO  Automatisk regulering af blæseren 
  afhængig af varmeydelsen, er 
  optimeret til aktuelt varmekrav.
c HIGH2) Højt blæsetrin

Vælge symbolet i menulinjen  l med dreje- / trykknappen
-  Skifte indstillingsniveau ved at trykke på knappen.
-  Vælge den ønskede blæsertrin med dreje- / trykknappen.
-  Trykke på dreje- / trykknappen for at bekræfte værdien.

Vælge blæsertrin

a b c d

3

e

Vælge symbolet i menulinjen m med dreje- / trykknappen
- Skifte indstillingsniveau ved at trykke på knappen.

Indstille tidsuret

Tidsuret kan kun vælges, når betjeningspanelets ur er blevet 
indstillet.
Når tidsuret er aktiveret (ON), vises først menuen Aktivere 
tidsur (OFF).

Så snart varmen er tilkoblet (rumtemperatur, varmtvandstrin 
aktiv), vises det blæsertrin, der var blevet valgt ved forrige 
opvarmning, på statuslinjen . Fabriksindstillingen er "ECO".

1) Kan medføre ydet motorslitage, alt efter hvor ofte den anvendes.

2) Blæsertrinnet "HIGH” er forbundet med forhøjet strømforbrug, 
større støjniveau og øget motorslitage.

d BOOST Hurtig opvarmning af rummet. Står  
  til rådighed, hvis forskellen mellem  
  valgt og aktuel rumtemperatur er  
  større end 10°C.
e NIGHT Varmeanlægget kører kun på dellast,  
  evt. kan den indstillede rumtemperatur  
  ikke opnås (afhængig af kassevognens  
  størrelse og udetemperatur).
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• Indstille timerne og efterføl-
gende minutterne med dreje- / 
trykknappen.

Indtaste starttidspunkt

• Indstille timerne og efterføl-
gende minutterne med dreje- / 
trykknappen.

Indtaste sluttidspunkt

Fare på grund af udstødningsgasser.
Den aktiverede timer tænder for varmeanlægget, også hvis 
campingvognen parkerer. Varmeanlæggets udstødningsgasser 
kan medføre forgiftninger i lukkede rum (som f.eks. garager, 
værksteder). Hvis campingvognen parkeres i lukkede rum:
•  Luk for brændstoftilførslen (gas) til varmeanlægget.
•  Deaktiver timeren på betjeningsdelen Truma CP plus 
    (OFF).
•  Sluk varmeanlægget påbetjeningsdelen Truma CP plus.

Hvis start-/sluttidspunktet overskrides ved indtastning, tages 
der først hensyn til driftsparametrene, når næste start-/
sluttidspunkt er nået. Indtil da gælder de uden for tidsuret 
indstillede driftsparametre.

Indstille rumtemperatur

•  Vælge den ønskede rumtempe-
ratur med dreje- / trykknappen.

•  Trykke på dreje- / trykknappen 
for at bekræfte værdien.

Indstille varmtvandstrin

•  Vælge den ønskede temperatur 
med dreje- / trykknappen.

•  Trykke på dreje- / trykknappen 
for at bekræfte værdien.
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Vælge energitype * (kun med Combi E-varmer)

•  Vælge den ønskede energitype 
med dreje- / trykknappen.

•  Trykke på dreje- / trykknappen 
for at bekræfte værdien.

Menuen Vælge energitype vises, når der er tilsluttet en varmer 
med elektriske varmelegemer (ekstraudstyr).

Vælge blæsertrin

•  Vælge det ønskede blæsertrin 
med dreje- / trykknappen.

•  Trykke på dreje- / trykknappen 
for at bekræfte værdien.

Menuen Blæsertrin vises, når der er indstillet et varmer- / 
varmtvandstrin.

Aktivere tidsur (ON)

•  Aktivere tidsur med dreje- / 
trykknappen.

•  Trykke på dreje- / trykknappen 
for at bekræfte værdien.

Tidsuret forbliver aktiveret, også over flere dage, indtil det 
deaktiveres (OFF).
Når tidsuret er programmeret og aktiveret, blinker symbolet 
for tidsur.

Deaktivere tidsur (OFF)

•  Skifte indstillingsniveau ved at 
trykke på knappen.

•  Aktivere tidsur med dreje- / 
trykkeknappen.

•  Trykke på dreje- / trykknappen 
for at bekræfte værdien.
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Servicemenu

Vise versionsnummer af varmer 
eller betjeningspanel.

Udlæse versionsnumre af tilsluttede apparater

Indstille klokkeslæt

• Timevisningen blinker.
•  Indstille timerne (24 h-modus) 

med dreje- / trykknappen.
•  Ved gentagen tryk på dreje- / 

trykknappen blinker minusvisnin-
gen.

•  Trykke på dreje- / trykknappen 
for at bekræfte værdien.

Vælg det ønskede sprog af de 
sprog, der forefindes (f. eks. en-
gelsk, tysk, fransk, italiensk).

Skifte sprog

Kalibrere temperaturføler (OFFSET)

Baggrundsbelysningen kan indstilles 
i 10 trin.

Ændre baggrundsbelysningen på betjeningspanelet

Varmerens temperaturføler kan 
tilpasses individuelt til køretøjets 
størrelse. Offsets kan indstilles 
med trin på 0,5°C i området 0°C 
til -5°C. 
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Reset-funktionen stiller betjenings-
panelet tilbage til fabriksindstil-
linger. Alle tidligere indstillinger 
slettes hermed.

Bekræfte reset
•  Trykke på dreje- / trykknappen

Tilbagestille til fabriksindstillinger (RESET)

Symbolet signaliserer, at der er 
230V netspænding (landstrøm) til 
rådighed.

Indikator netspænding 230V 

Visning kun muligt i forbindelse med en varmer Combi E CP 
plus ready , som indeholder ekstra varmelegemer til el-drift. 
(ekstraudstyr)

Advarsel

Ved en advarsel vises et advarselssymbol for at signalisere, at 
et driftsparameter har nået en ikke defineret tilstand. I dette 
tilfælde kører det tilsvarende apparat videre. Så snart drifts-
parameteren igen er inden for det nominelle område, slukkes 
symbolet.
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Udlæse advarslens kode

•  Vælge symbolet med dreje- / 
trykknappen.

•  Trykke på dreje- / trykknap-
pen Advarslens aktuelle kode 
vises. Ved hjælp af fejllisten 
kan advarslens årsag findes og 
afhjælpes.

W  = advarsel
42 = fejlkode
H  = varme

Årsag afhjulpet / vende tilbage 
til indstillingsniveau
- Trykke på dreje- / trykknappen. 

Årsag ikke afhjulpet / vende 
tilbage til indstillingsniveau
- Tryk på "Tilbage"-knappen.

I dette tilfælde er advarslen i betjeningspanelet ikke kvitte-
ret og advarselssymbolet vises fortsat. Betjeningspanelet 
forbliver i modus advarsel. Yderligere tilsluttede apparater 
kan betjenes.

Fejl

Ved en fejl hopper betjeningspanelet straks til menuniveau 
"Fejl" og viser fejlkoden Fejl.

E  =  fejl
41  =  fejlkode
H  =  varme

Årsag afhjulpet / vende tilbage
til indstillingsniveau
•  Trykke på dreje- / trykknappen.
•  Det pågældende apparat gen-

startes.

Årsag ikke afhjulpet / vend
tilbage til indstillingsniveau
• Tryk på "Tilbage"-knappen.

Dette kan på grund af interne efterløb af tilsluttede appara-
ter tage nogle minutter.

Hvis årsagen ikke blev afhjulpet, vil fejlen optræde igen bet-
jeningspanelet hopper igen til menuniveau "Fejl".

I dette tilfælde er advarslen i betjeningspanelet ikke kvitteret 
og advarselssymbolet vises fortsat. Apparatet forbliver i fejl-
tilstand. Yderligere tilsluttede apparater kan betjenes.
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Aktivere
• Tryk knappen let ind fra position (m), drej afbryderen samti-

dig 90° til position (k).
•  Når afbryderen er i position (k), forbliver knappen i position (m).
Deaktivere
• Drej afbryderen fra position (k) 90° i parallel stilling til Frost-

Control.
•  Samtidig hopper knappen fra position (m) i position (n).

Sikkerhedsventil til vandvarmer (FrostControl)

k

Først ved temperaturer fra ca. 7° C på tømmeventilen kan 
den manuelt lukkes med drejeknappen (position m) og vand-
varmeren påfyldes. 
Ved temperaturer under ca. 3° C på tømmeventilen åbnes den 
automatisk, trykknappen springer ud (position n) og vandet fra 
vandvarmeren løber ud via tømmestudsen (o).

FrostControl

FrostControl er en strømløs sikkerheds- og tømmeventil. Ved 
risiko for frost tømmer den automatisk vandvarmeren via en 
tømmestuds. Ved overtryk i systemet udlignes trykket stødvist 
via sikkerhedsventilen.

k  drejeknap position ”drift“
m  trykknap position ”lukket“
n  trykknap position ”tømme“
o tømmestuds (er ført ud gennem campingvognens bund)

k

m

n

o

Skematisk tegning FrostControl
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Læs producentens separate driftsvejledning inden 
idriftsættelse.

10.3 Køleskab

• Opbevar altid fødevarere altid i lukkede beholdere, alufolie 
el. lign.

• Sæt aldrig opvarmede fødevarer ind i køleskabet – lad dem 
afkøle først. Sæt helst forkølede varer i køleskabet.

Opbevaring af fødevarer

Absorberkøleskab*
• Varer, som kan afgive let flygtige, brændbare gasser, må ikke 

opbevares i køleskabet.
• Opbevar følsomme fødevarer direkte ved siden af kølerib-

berne eller så lang nede som muligt.  

Frostboksen er egnet til at tilberede isterninger og til kortvarig 
opbevaring af frosne fødevarer. Den er ikke egnet til at nedfryse 
fødevarer.

Kompressorkøleskabe
Køleskabet forsynes via 12 V-batteriet. Køleydelsen kan påvirkes 
af
- omgivelsestemperaturen,
- mængden af opbevarede fødevarer,
- hvor hyppigt døren åbnes.

Kompressorkøleskabet er anbragt i siden af køkkenblokken. Alt 
efter model (eller særønske) indeholder den 70 eller 90 liter. Under 
70 l-køleskabet, hvor døren kan åbnes i retning af indgangen, er 
et ekstra opbevaringsrum med hurtig adgang udefra. Døren på 
90 l-køleskabet kan derimod åbnes både til venstre og til højre, 
takket være det praktiske dobbeltsanslag.

Kompressorkøleskab 70 liter

Låseanordning på køleskab

Under kørslen skal køleskabsdøren altid være lukket og låst.

Kompressorkøleskab 90 liter
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Åbne
•  Træk køleskabsdøren i højre holdeskinne mod dig, og åbn døren 

så ved at dreje den til venstre (70 l-køleskab). På 90 l-køleskabet 
er det desuden muligt at åbne døren til højre ved at tage fat i 
venstre holdeskinne og åbne den spejlvendt.

Lukke
•  Drej døren tilbage i udgangsstilling, indtil den tydeligt går i ind-

greb.

Klemningsfare! Grib ikke ind i hængslet.
Pas på, at ventilationen hverken blokeres eller påvirkes.

90 l-køleskab: Risiko for at komme til skade! 
Køleskabsdørens låseanordning låses ved hjælp af spærretap-
per. Hvis disse spærretapper er manipuleret eller sidder skæve, 
kan køleskabsdøren løsne sig fra apparatet (afhjælpning: se 
producentens brugsanvisning).

Driftsmodus

j  On- og off-knap
 Tænd eller sluk køleskabet ved at holde denne knap nede  
 i 5 sekunder.
 

k  LED-visning Performance-modus
 I denne modus kan der vælges blandt alle 5 køleeffekttrin 

(1-5).
 

l  LED-visning Silent-modus
 I denne modus har blæser og kompressor en reduceret 

hastighed. Der kan vælges blandt tre køleeffekttrin (1-3).

87654321
Betjeningsfelt        

Hvis køleskabsdøren ikke længere kan lukkes, er håndtaget 
på dørens åbne side blokeret. Følg instruktionerne i produ-
centens brugsanvisning, for at løsne blokeringen.

70-liter-køleskab 
(Vantana ONTOUR)
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m  LED-visning Boost-modus
 Denne modus kører med maks. køleeffekt. Der kan ikke 

vælges et køleeffekttrin.
 

n  LED-visning Fejl
 Lyser, så snart der er en fejl.

o  LED-visning Køleeffekttrin fra 1-5
 Her vises det valgte køleeffekttrin.

p  Knap Temperaturvalg
 Tryk på knappen, for at indstille den ønskede temperatur.
 En bjælke - laveste køleeffekt
 Tre bjælker - mellemstor køleeffekt
 Fem bjælker - største køleeffekt

q  Knap Modusvalg
 Tryk på denne knap, for at skifte frem og tilbage mellem 

de forskellige modusser. Du kan se, hvilken modus der er 
valgt, på den lysende LED-visning.

90-liter-køleskab  
(Vantana De Luxe/Vantana ONTOUR valgfrit)

Køleskabet har et TFT-display. Det betjenes via den drejelige 
styreknap j.
Følgende symboler vises:

Styreknap

1

	 Indikator for temperaturindstilling 

 Blåt snefnug: Kompressoren kører

 Hvis snefnug: Kompressoren kører ikke

 Drift med jævnstrøm (forbrugsbatteri)

 Advarselstegn med fejlkode
05
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Performancet
• Alle termostatindstillinger kan vælges
• Kompressoren kører med høje omdrejninger
• Den eksterne ventilator kører med høje omdrejninger

Quiet
• Termostatindstillingerne 1, 2 og 3 kan vælges
• Kompressoren kører med lave omdrejninger
• Den eksterne ventilator kører med lave omdrejninger 

 
Boost
• Termostatindstillingerne er fast indstillet på 
 maksimum
• Kompressoren kører med høje omdrejninger
• Den eksterne ventilator kører med høje omdrejninger

User mode
Brugermodus

Rammeopvarmer
Symbolet lyser, når rammeopvarmeren er tændt. Fryse-
boksensrammeopvarmer reducerer kondensation.
 

Settings
Indstillinger (kun RCD-modeller)

Symbolet lyser, når køleskabet er tilsluttet til CI-bussen.

Symbolet lyser, når børnelåsen er aktiveret:
• Tryk 3 gange på drejeknappen inden for 1,5 sekund
   for at låse betjeningen op.
• Efter 10 sekunders inaktivitet låses betjeningen igen.

Bip fra:
Fejlmeldinger, advarselsmeldinger og en åben dør i en
længere periode signaleres ikke akustisk.

Bip til:
Fejlmeldinger, advarselsmeldinger og en åben dør i en
længere periode signaleres akustisk.

Bekræft valget, og gå tilbage til hovedmenuen.
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Fejlmeldinger indikeres med et advarselssymbol og mindst 
én fejlkode. Desuden lyder i 2 minutter en bippelyd, som 
gentages for hver 30 minutter. Vær hertil opmærksom på 
producentens brugsanvisning.

Tilkobling
• Tryk på reguleringen i 2 sekunder. Køleskabet starter med de 

sidst valgte indstillinger.

Navigation
• Tryk på reguleringen for at aktivere navigationsmenuen.
•  Drej reguleringen for at vælge den ønskede detailmenu.
•  Tryk på reguleringen for at åbne den valgte detailmenu.
•  Drej reguleringen for at navigere gennem detailmenuen. 
 De valgte indstillinger vises med blåt.
•  Tryk på reguleringen for at vælge den valgte indstilling..
•  Bekræft valget med        .

Driftsmodi

PERFORMANCE-modus:
Standardmodus
Valg af alle temperaturniveauer (1 til 5)  	
QUIET-modus:
Reduceret ventilator- og kompressoromdrejningstal 
med reduceret støj, f.eks. hvis brugeren ønsker at 
slappe af eller sove.
Valg af tre temperaturniveauer (1 til 3)

BOOST-modus:
Maksimal ydeevne, f.eks. til en umiddelbar nedkøling, 
eller efter at en større mængde ikke-kølede fødevarer 
er blevet lagt i køleskabet.
Intet valg af temperaturniveauer.

Frakobling
• Tryk på reguleringen i 4 sekunder. Der lyder et bip, og køle-

skabet frakobles.

Ved indstilling af QUIET- eller BOOST-modus går køleskabet 
automatisk tilbage på PERFORMANCE-modus efter 8 timer 
med den samme konfiguration, der var indstillet før skift til 
QUIET- eller BOOST-modus.

Ved udenomstemperaturer på mellem +15 °C og +25 °C skal 
man vælge den midterste temperaturindstilling.
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Absorberkøleskab*
Ved høje udetemperaturer kan den fulde køleeffekt kun opnås 
ved tilstrækkelig ventilation. For at opnå en bedre ventilation, 
skal kassevognen stilles i skyggen på den side, hvor køleskabets 
ventilationsrist er anbragt (se kapitel 5.1).

Absorberkøleskab (80 liter)

Køleaggregatets effekt påvirkes af omgivelsesbetingelser. 
Systemet reagerer trægt på ændringer på termostatregu-
latoren, kuldetab, når døren åbnes eller ved opbevaring af 
varer. Anbring vinteroverdækningen ved temperaturer un-
der +10°C (tilbehør Dometic). Ved kontinuerlige tempera-
turer over +32°C, anbefales det at installere en ekstra venti-
lator (tilbehør Dometic).
Tænd for køleskabet i mindst 12 timer, før du stiller noget 
ind i det.

Under kørslen skal køleskabsdøren altid være lukket og låst.

Låseanordning på køleskabet

Åbne
•  Drej låsemekanismen j til siden indtil anslag, indtil køles-

kabsdøren kan åbnes.

Lukke
•  Drej låsemekanismen j i udgangsstilling, mens køleskabs-

døren er lukket.

1

Låseanordning på køleskabet: Ventilationsstilling

Køleskabet bør stilles i ventilationsstilling, når det ikke an-
vendes i længere tid. Således undgås dårlig lugt. Ovenstående 
figur viser ventilationsstillingen.

Køleskabet er ikke bestemt til faglig korrekt opbevaring af 
medicin.
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Driftsarter
Køleskabet har tre forskellige indstillinger. Den ønskede forbrugs-
knappen indstilles med energivalgknappen.

- 12 V-modus: Strømforsyning via generator j (motor star-
tet).

-  230 V-drift: Strømforsyning fra en ekstern kilde k.
-  Flaskegas: Gasflasker fra kassevognen l.

12 V-drift
Drift med 12 V kan kun benyttes under kørslen, når motoren 
kører. Sluk for 12 V-driften i hvilepauser og ved længere mel-
lemstop, og vælg evt. en anden driftsmåde.

Driftsmodi køleskab

• Stil energivalgknappen på batteridrift  j.
• 12 V-driften fungerer kun, når motoren kører.
• Køleskabet arbejder uden termostatisk regulering (per-

manent drift). 12 V-driften bør derfor kun anvendes til at 
opretholde en allerede nået temperatur.

• Til at frakoble drejes energivalgknappen i position 0 m.

230 V-drift
• Stil energivalgknappen på netdrift k.
• Reguler temperaturen med termostaten o, de enkelte 

temperaturtrin står ikke for absolutte temperaturværdier.
• Til at frakoble drejes energivalgknappen i position 0 m.

Gasdrift
• Stil energivalgknappen på gasdrift l.
• Åbn for hovedventilen på gasflasken og gasventilen ”køles-

kab”.
• Åbn termostaten o helt og hold den trykket inde. Køles-

kabet tændes ved at trykke på knappen til manuel tænding 
p.

• Hvis gasdriften er aktiveret, bevæges viseren i kontrolvindu-
et i det grønne område n. Slip først så termostaten.

• Gentag de overnfor beskrevne trin, hvis det ikke blev tændt.
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Drift med 12 V bør kun benyttes under kørslen, når motoren 
kører. Frakobl 12 V-driften i hvilepauser og ved længere mellem-
stop, og vælg evt. en anden driftsmodus, såfremt køleskabet ikke 
er i automatisk modus.

Det er forbudt at anvende køleskabet med gas
-  ved kørsel (undtagen med udstyret crash-sensor)
-  på tankstationer
-  på færger
-  i parkeringshuse
-  hvis kassevognen transporteres med en transport- eller 

bugseringsbil.
Brand- /eksplosionsfare.

10.4 Gasblus

Kassevognens køkkenafdeling er udstyret med et gasblus med 2 
brændere.

Inden brug
•  Åbn flaskeventilen og hurtiglukningsventilen.
•  Åben taglugen eller køkkenvinduet, når gasblusset benyttes.
•  Betjeningsgrebene fra gasblussene, som skal trykkes ind for 

at tænde, skal efter trykket fjedre ud af sig selv igen.

Gasblus med 2 brændere

1

•   Reguler køleeffekten med termostaten o, de enkelte tem-
peraturtrin står ikke for absolutte temperaturværdier.

• Til at frakoble drejes energivalgknappen i position 0 m.
• Luk for hovedventilen på gasflasken og gasventilen ”køleskab”.
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Vær opmærksom på producentens brugsanvisning.

Gasblusset eller andre apparater, som tager forbrændingsluften 
fra rummet, må aldrig benyttes til atopvarme køretøjet. Hvis 
dette ikke overholdes, er der akut livsfare på grund af iltmangel 
og den eventuelt opstående lugtløse kulilte.

Gasblusset må ikke anvendes med lukket glasafdækning.

Drift
• Tilkobl 12 V-strømforsyningen på hovedafbryderen i 
 kontrolpanelet.
• Åbn glasafdækningen j (side 168).
•  Stil drejeknappen k af den ønskede brænder i tændpositi-

on (stor flamme) og tryk og hold den inde.
•  Tænd flammen ved hjælp af en antænder l hold antænde-

ren inde l indtil flammen tændes.
•  Hold drejeknappenknede i yderligere 5-10 sekunder, så 

flammesikringen reagerer.
•  Slip drejeknappen k og drej den til den ønskede 
 indstilling (stor eller lille flamme).

Betjeningselementer til gaskomfur

2

3

2
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Benyt grillhandsker eller grydelapper til håndtering af varme 
gryder, pander og lignende genstande. 
Forbrændingsfare!

Pas på, at flammen ikke brænder ud over gryden, men kun 
under den. 

På grund af eksplosionsfaren må gassen aldrig strømme ud, 
uden at være antændt.

Luk glasafdækningerne j (S. 168) dog ikke så længe der 
afgives varme fra brænderne. 

Let antændelige genstande som viskestykker, servietter osv. 
må ikke opbevares i nærheden af komfuret. Brandfare!

•  Sluk for gasflammen ved at dreje knappen k tilbage 
 på „0“.
•  Luk for gasblusets spærreventil.

10.5 Parabol-/Tv-kombination* 

Kombinationen består af et parabolanlæg fra mærket TELECO, 
en 22“ LED-fladskærm inkl. tuner/receiver + DVD-spiller og et 
passende tv-udtræk. Parabolanlægget kan styres direkte via tv-
apparatet. Der er således ikke brug for yderligere betjenings- 
eller styreenheder.

Parabolanlæg



10. Installerede apparater 171

LED-fladskærm Betjeningsknapper

Betjeningsknapper på tv-apparatet
På højre side af fladskærmen er forskellige betjeningsknapper, 
hvormed du kan styre de vigtigste funktioner:

Betegnelse Forklaring

INPUT
Vælge kilde
Tryk flere gange på knappen, for at vælge signal-
kilde

MENU Vise menuen

CH+
Næste kanal
Navigation

VOL+
Øge lydstyrken
Navigation

Tænde for tv-apparatet
• Tryk på hovedafbryderknappen, der er placeret på undersi-

den af   tv-apparatet. Fjernsynet er nu i standbytilstand.
• Tryk efterfølgende på den røde Power-knap på den tilhøren-

de fjernbetjening, eller tryk på Power-knappen i højre side 
af tv-apparatet.

Hovedafbryderknappen

Betegnelse Forklaring

VOL-
Sænke lydstyrken
Navigation

PLAY Afspille/stoppe DVD (i DVD-modus)
EJECT Udstøde DVD
POWER Tænde / slukke tv-apparatet
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Styring parabolanlæg

Parabolanlægget styres via tv-apparatet eller manuelt via sty-
reenheden.

For indstilling af tv-apparatet, f.eks. sprog- og billedind-
stillinger, se producentens brugsanvisning.

Slukke
• Tryk på den røde Power-knap på fjernbetjeningen eller på 

selve tv-apparatet (Standby-modus).
•  Tryk på hovedafbryderknappen på tv-apparatet. Nu er fjern-

synet slukket.

Inden antennen justeres skal det kontrolleres, at den ikke 
påvirkes af forhindringer (træer/huser osv.) i nærheden, så 
satellitsignalerne kan modtages uden problemer.

Brug aldrig parbolantennen ved kraftig vind (80 km/time), 
herved kan produktet blive beskadiget.

Indstilling af satellitten og justering af parabolanlægget

Når tv-apparatet er tændt, skal det først indstilles for satellitmod-
tagning, og der gennemføres en automatisk frekvenssøgning.

Vær herved opmærksom på producentens brugsanvisning.
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Efter første justering af antennen husker systemet satellitposi-
tionen og justeres tilsvarende igen.

Antennen køres ud og ind via de gule knapper "ON" og "PARK" 
n.

Antennen justeres via tv-apparatets fjernbetjening eller sty-
reenheden (monteringssted i klædeskabet/hængeskabet) på 
følgende måde:

I displayet j vises oplysninger til de aktuelle procedurer samt 
mulige fejlmeldinger.

Ved at trykke på Park-knappen k rejses og sænkes antennen. 
Mens antennen køres ud og ind, blinker LED'en i knappen.

Fjernbetjening Styreenhed parabolanlæg Ved kørsel skal parabolanlægget sænkes ned i parkerings-
position. Kassevognen er ellers højere end normalt, hvis 
antennen ikke er sænket og dette kan medføre en øget risiko 
for ulykker. Kassevognens fører er alene ansvarlig for dens 
tilstand og evt. monteret udstyr. Antennen sænkes automa-
tisk, når motoren startes.

Fordi antennen ved kørsel er udsat for vibrationsbelastninger 
skal der, alt efter hvor hyppigt der køres med kassevognen, 
i regelmæssige intervaller kontrolleres, om den sidder godt 
fast, og løse dele skal strammes.

5

1

2
3
4

Ved hjælp af SAT-knappen l startes satellitsøgningen. Under 
søgningen blinker LED'en i knappen.

Via Bluetooth-knappen m aktiveres og deaktiveres Bluetooth-
forbindelsen til en smartphone eller tablet. Flere oplysninger til 
denne funktion finder du i producentens brugsanvisning.
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Kapitel 11: Tilbehør

•	 Enhver	ændring	af	kassevognens	udstyr	ab	fabrik	kan	ændre	
køreegenskaberne	og	påvirke	færdselssikkerheden.

•		 Tilbehør,	på-,	om-	eller	indbygninger,	som	ikke	er	godkendt	
af	HOBBY,	kan	forårsage	skader	på	kassevognen	og	påvirke	
færdselssikkerheden.	Selv	hvis	der	foreligger	en	attest,	en	
generel	godkendelse	eller	en	type-godkendelse,	betyder	det	
ikke	med	sikkerhed,	at	produktets	beskaffenhed	er	i	orden.

•		 Der	overtages	intet	ansvar	for	skader,	som	opstår	ved	
ændringer	eller	brug	af	dele,	som	ikke	er	godkendt	af	Hobby.

Vedrørende	betjeningen	af	tilbehøret,	bedes	De	overholde	de	
udførlige	 betjeningsvejledninger,	monteringsanvisninger	 og	
strømskemaer	fra	tilbehørets	producent.	De	findes	i	servicedo-
kumentationen.

I	 den	 efterfølgende	 tabel	 opføres	 vægtangivelserne	 på	
ekstraudstyr.	Hvis	disse	dele	medtages	 i	eller	på	kassevognen	
og	ikke	hører	med	til	standard	standardudstyret,	skal	der	tages	
hensyn	til	dem	ved	beregning	af	lasten.

Motor / chassis (ingen opgradering mulig)
FIAT	Ducato	2,3	l	-	140	Multijet,	Euro	6d-TEMP,	
	 2.287	ccm,	103	kW	/	140	PS,	
	 med	start-/stop-teknologi	og	ECO-pakke		 0,0
FIAT	Ducato	2,3	l	-	160	Multijet	Power,	Euro	6d-TEMP,	
	 2.287	ccm,	118	kW	/	160	PS,	
	 med	start-/stop-teknologi	og	ECO-pakke		 15,0
FIAT	Ducato	2,3	l	-	180	Multijet	Power,	Euro	6d-TEMP,	
	 2.287	ccm,	130	kW	/	178	PS,	
	 med	start-/stop-teknologi	og	ECO-pakke		 15,0
FIAT	Light	Chassis,	3.500	kg		 20,0

Basiskøretøj
Anhængerkobling		 29,0
Automatisk	gearkasse,	9-trins		 18,0
Dieseltank,	90	liter		 13,0
Fartpilot		 0,2
Instrumentbræt	med	ringe	i	krom		 0,0
Klimaanlæg,	automatisk		 0,0
Kofanger	foran,	lakeret	i	bilfarve		 0,0
LED-kørelys		 0,2
Rat	og	gearknop	i	læder		 0,5
Tågelygter		 2,0

Genstand Vægt [kg]
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Designvarianter
Lakering	valgfrit	sølv,	sort	eller	fergrå,	kølergrill	og	
	 forlygteringe	tilsvarende	i	sort	eller	sølv		 0,0

Fælge
Alufælge	16",	original	FIAT		 10,0

Førerhus
Fodmåtte	til	førerhus		 1,5
Fører-	og	passagersæde	betrukket	med	møbelstof		 3,0
Mørklægningssystem	REMIS	til	front-	og	sideruder	
	 i	førerhuset		 3,5
Termogardiner	inkl.	fodrumsisolering		 4,5

Vinduer
Hængselrammevindue,	tonede	dobbeltglas	til	
	 standardvinduer		 8,0
Hængselrammevindue,	tonede	dobbeltglas,	
	 i	soveområdet	venstre/højre	side,	hver		 1,9
Hængselvindue,	tonede	dobbeltglas,	
	 i	soveområdet	venstre/højre	side,	hver		 2,1

Genstand Vægt [kg]

Karosseri
Cykelholder	THULE	til	2	cykler,	sort,	nyttelast	35	kg		 9,5
Gasflaskeudtræk,	passende	til	2	x	11-kg-flasker		 14,5
Indgangstrin,	elektrisk	udskydelig,	bredde	550	mm		 1,6
LED-indgangslampe	mit	integreret	vandafløb		 0,6
Tagluge	Dometic-Seitz,	Micro-Heki	280	x	280	mm	
	 med	mørklægningsplisséer	til	vaskerum		 2,0
Tagmarkise	THULE-OMNISTOR	i	sort,	bredde	375	cm	
	 eller	400	cm	31,0	eller		 33,0

Hyndekombinationer
"Vigo"		 0,0

Bodel
Gulvtæppe	i	bodelen,	udtagelig		 10,0

Soveafdeling
Sengeombygning	til	førerhus	inkl.	hynder		 10,0
Sengeombygning	til	siddegruppe	inkl.	hynder		 14,0

Køkken
Køleskab	DOMETIC,	80	l,	12	V/230	V/	+	gas,	
	 absorberteknik		 8,0

Genstand Vægt [kg]
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Genstand Vægt [kg]

Køleskab	DOMETIC,	90	l,	med	dobbeltanslag,	
	 kompressorteknik		 2,0

Vand/gas/elektrik
Ekstra	forbrugsbatteri	AGM	12	V	/	95	Ah		 28,0
Ekstra	stikdåser,	2	x	12	V	/	2	x	230	V		 2,0
Fjernvisning	til	gastrykregulator	TRUMA	DuoControl		 0,6
Forberedelse	til	bakkamera		 0,8
Forberedelse	til	solceller		 1,0
Gasfilter	TRUMA	til	Mono-	eller	DuoControl		 0,4
Gastrykregulator	TRUMA	DuoControl	inkl.	skifteautomatik		 	
	 crash-sensor	og	Eis-Ex		 2,0
Gastrykregulator	TRUMA	MonoControl	inkl.	crash-sensor		 1,0
HOBBY	CONNECT,	fjernstyring	til	teknikken	
	 via	TFT-betjeningspanel	og	Bluetooth	med	app		 0,5
HOBBY-CONNECT,	fjernstyring	til	teknikken	
	 via	mobiltelefon	med	app		 0,6
Spildevandstank	90	l,	opvarmet		 1,0
Trådløst	alarmsystem	med	gasalarm	til	narkosegasser,	
	 Propan	og	Butan		 1,0
Udvendig	stikdåse	12	V/230-V-stikdåse,	
	 inkl.	parabol-	/tv-tilslutning		 0,4
USB-dobbeltstikdåse,	1	til	bo-	og	1	til	soveområdet		 0,1

Varme-/klimaanlæg
Forberedelse	tagklimaanlæg		 1,5
LCD-betjeningspanel	Truma	Combi	CP	plus		 0,2
Varme	TRUMA-Combi	6	E,	i	stedet	for	Combi	4		 1,1

Multimedie
Navigationssystem	med	DAB+,	inkl.	CD-/DVD-spiller,	
	 bakkamera	og	parkeringspladsdatabase		 4,7
Parabol-/	tv-kombination	med	parabolanlæg	TELECO,	
	 LED-fladskærm	22"	inkl.	tuner	/	receiver	og	
	 DVD-spiller,	tv-udtræk		 15,4

Genstand Vægt [kg]

Ved	Euro	6d	(-TEMP)-motorer	beregnes	CO2-værdien	i	CoC	
blandt	 andet	via	 køretøjets	vægt.	 Leveringstilstanden	 ab	
fabrik	må	derfor	inden	første	indregistrering	ikke	forandres	
mht.	ekstra	tilbehør	(alle	typer	af	på-,	indbygningsdele	eller	
ombygninger).	
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Kapitel 12: Vedligeholdelse og pleje
12.1 Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesintervaller

For	kassevognen	og	de	deri	indeholdte	installationer	er	der	fast-
lagte	vedligeholdelsesintervaller.

Om vedligeholdelsesintervaller
•		 Første	serviceeftersyn	skal	foretages	senest	12	måneder	efter	

første	indregistrering	hos	din	HOBBY-forhandler.
•		 Lad	alle	videre	vedligeholdelser	gennemføre	hos	en	autoriseret	

Hobby	forhandler	en	gang	om	året.
•		 Vedligeholdelsen	af	alle	indbyggede	apparaterskal	gennem-

føres	i	overensstemmelse	med	de	vedligeholdelsesintervaller,	
som	er	angivet	i	de	tilsvarende	betjeningsvejledninger.

Følg	også	serviceintervallerne	for	basiskøretøjet	Fiat.

Den	af	Hobby	frivilligt	ydede	tæthedstryghed	på	kassevog-
nens	tæthed	iht.	betingelser	 (5	år)	gælder	kun,	hvis	tæthe-
dskontrollerne	 (betalingspligtige)	 blev	 gennemført	 korrekt.	
Hertil	skal	kassevognen	første	gang	efter	12	-	18	måneder	
efter	 første	 indregistrering	 kontrolleres	 af	 en	 autoriseret	
Hobby-forhandler.	Efter	den	første	tæthedskontrol	skal	den	
gentages	i	hele	garantiperioden	hver	12.	måned.

Hobby	 anbefaler,	 at	 kontakte	 servicepartneren	og	 spørge	
efter,	om	de	nødvendige	kapaciteter	(f.eks.	tilstrækkelig	stor	
lift)	forefindes,	for	at	undgå	evt.	misforståelser.

Kontrollen	af	gasanlæg	og	skorsten	skal	iht.	de	nationale	regler	
gentages	i	regelmæssige	intervaller	af	en	autoriseret	gasinstal-
latør	(f.eks.	 i	Tyskland	hvert	2.	år).	Ejeren	er	ansvarlig	for,	at	
kontrollen	bliver	foretaget	rettidigt.	Ejeren	er	ansvarlig	for,	at	
serviceintervallerne	for	kassevognen	overholdes.	

Sikkerhedsgasregulatoren	 skal	 udskiftes	 senest	 efter	10	år!	
Højtryksgasslanger	skal	allerede	udskiftes	efter	5	år.

12. Vedligeholdelse og pleje

Af	sikkerhedsmæssige	årsager	skal	reservedelene	til	et	appa-
rat	være	i	overensstemmelse	med	producentens	oplysninger	
og	skal	monteres	af	denne	eller	en	af	ham	aut.	installatør.
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12.3 Udskiftning af baglygte-pærer

Til højre for bagdøren, i øverste åbne rum, er adgangen til ba-
glygtepærerne (Figur 1). Fjern afdækningen ved at trække den 
ud via udsparingen j.

I gaskassen er adgangen til baglygtepærerne (Figur 2, alt efter 
model) i venstre side. Løsn skruerne for at fjerne afdækningen 
k.

Adgang Figur 1 Adgang Figur 2

1 2

12.2 Bremser

Bremsesystemets komponenter indgår i EU’s standardtypegod-
kendelse.

Hvis du ændrer nogle af bremsesystemets komponenter, bort-
falder standardtypegodkendelsen. Tekniske ændringer kan kun 
foretages med producentens godkendelse.

Få derfor for din egen skyld bremserne efterset regelmæs-
sigt på dit Fiat-værksted.

For vedligeholdelse af bremserne gælder følgende
•  Kontroller regelmæssigt bremsevæskens niveau.
•  Bremsesystem og bremseslanger kontrolleres regelmæssigt 

for lækager. Mårer gnaver tit i gummislanger.
•  Benyt kun bremseolietyper med de samme egenskaber
 som den olie, der er i bremsekredsløbet.

Du kan finde yderligere oplysninger i instruktionsbogen til 
Fiat Ducato.
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Hvis der skiftes flere lyskilder på en gang skal man altid være 
opmærksom på, at pærerne ikke forbyttes og at alle igen 
kommer i den oprindelige position.

Frakobl strømforsyningen for kassevognen og tændingen, 
inden du udskifter lyskilderne.

Pærer kan være meget varme!

Pas på, at der ikke trænger væsker ind i afdækningen (f.eks. 
regnvand)

12.4 Service og batteriskift på røgdetektoren

Vær opmærksom på producentens brugsanvisning.

Røgdetektor lukket

1

Service
Røgdetektoren har ikke brug for 
service. Fjern fra tid til anden 
evt. støv på huset og kontroller, 
at ventilationsåbningerne ikke er 
forurenet eller endda tilstoppet 
med insekter og lign.  

5 43

2  testknap  

 optagning til 
 låseanordning 

 blokbatteri type 
 9VDC 6F22 

 kontakter

 låsekrog 

1

2

3

4

5

Om nødvendigt bør apparatet rengøres med en tør klud ca. 2 x 
om året og støvsuges udvendig.

Batteriskift
For at bevare funktionssikkerheden skal blokbatteriet udskiftes
regelmæssigt, senest hvis der lyder en signaltone.
•  Drej røgdetektorens hus forsigtigt så langt imod urets retning, 

at det kan tages af fra holderen.
•  Tag det gamle blokbatteri ud og adskil det fra kontakterne.
•  Forbind det nye blokbatteri med kontakterne. Kontakterne 

skal herved gå i indgreb på blokbatteriernes poler.
•  Sæt batteriet ind i røgdetektorens batterirum.
•  Sæt røgdetektorens hus med udsparingerne på låsekrogene 

og drej det forsigtigt i urets retning, indtil det går i indgreb i 
holderen.

Røgdetektor åben
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12.5 Udluftning

En tilstrækkelig ventilation og udluftning af vognens indre er 
uundværlig for et behageligt klima i rummet. Især på køligere 
dage eller efter længere stilstand af køretøjet, er der risiko for 
øget fugtighed inde i køretøjet. Særdeles kan fugten optræde på 
ruder med enkelt glaslag. Til dels kan man endda på møbelover-
fladerne, på indersiden af ydervæggene, ofte også i skabe, se 
fugtige steder. Efterfølgende kan fugten medføre, at der udvikles 
skimmelsvampe, som så hurtigt bredere sig til andre områder. 

Dette påvirker ikke kun velværet, men kan også beskadige kom-
ponenter. Denne fugt kommer som regel fra rumluften. Luft har 
den egenskab, at den forbinder sig med vand. Jo varmere luften 

Kondensvand dannes på grund af
-  et for lille rumvolumen.
-  passagernes åndedræt og kropsfordampning.
-  fugtigt tøj, som bringes med ind.
-  brugen af gasblus. 
-  varmt til meget varmt brusebad, opvask eller skylning af 
 køkkenudstyr.

er, desto mere vand kan den binde (relativ luftfugtighed). Hvis en 
med vanddamp stærkt mættet luft afkøles og dermed når mæt-
hedsgrænsen, afgiver den en del af luften i form af kondensvand. 

Her taler man om såkaldte "kuldebroer". Fugtigheden fremmes 
dog også af en lav luftbevægelse pga. konstruktionen eller mang-
lende udluftning.

I søvne afgiver en person pr. nat via hud og åndedræt ca. en liter 
vand. Den ekstra vanddamp, som optages af luften, skal gennem 
tilstrækkelig udluftning regelmæssigt fjernes fra fritidskøretøjet. 
En 0,5 til 1,0-dobbelt luftudskiftning pr. time er alene af hygiej-
niske grunde nødvendigt, så rumluftens belastning med skadelige 
stoffer og lugt holdes nede.

Test
• Tryk i mindst 4 sekunder på testknappen, indtil der lyder en 

alarm. Alarmen lyder, når elektronikken virker og slukkes, så 
snart testknappen slippes.

Afprøv røgdetektoren efter hvert batteriskift.

Batterier må ikke smides i affaldsspanden. De brugte batterier 
skal afleveres hos forhandleren eller på et indsamlingssted. 
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12.6 Pleje

Køretøjet må kun vaskes på de specielt dertil beregnede 
vaskepladser. 
Benyt så lidt rengøringsmiddel som muligt. Aggressive midler 
somf.eks. fælgrenser belaster vores miljø.

Anvend kun opvaskemiddel eller almindelige rengøringsmidler, 
iagttag herved altid brugsanvisningen og rengøringsmidlets 
kompatibilitet.

Pleje
• Rengør plastdele (f.eks. kofangere, skørter) med op til 60°C 

varmt vand og et mildt håndopvaskemiddel.

Ikke anbefalede rengøringsmidler
- Skurrende rengøringsmidler (ridser på overfladen) 
-  Acetonholdige rengøringsmidler (plastmaterialet skades med 

det samme)
-  Midler til kemisk rengøring
-  Fortyndere
-  Alkoholer
- Skrappe eller opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler
-  Rengøringsmidler fra den kemiske gruppe som ketone, ester 

og aromatiske opløsningsmidler
-  Aromatiske kulbrinte (f.eks. alle brændstoffer til køretøjer) 

Direkte kontakt med plastmateriale som PVC, blød-PVC og lig-
nende (f.eks. klistermærker) skal absolut undgås.

På grund af de opløsningsmiddelholdige indholdsstoffer eller 
deres kontakt med de ovenfor beskrevne plastmaterialer kan en 
overførsel af blødgørere og derfor en skørning af delene ikke 
undgås.

For at undgå skader på grund af, at der dannes kondensvand, 
skal man sørge for tilstrækkelig ventilation! 

Åben ved udluftning og opvarmning alle skabsdøre og låger, 
for at få en optimal luftventilering.

Udluft efter behov, men alligevel energibevidst. Herved går 
evt. noget varmeenergi tabt. Dette skal dog accepteres mht. 
sunde rumklimatiske forhold og for at undgå fugtskader. Det 
kommer an på, at holde det tab så lille som muligt. Dette 
lykkes bedst med kort, intensiv udluftning.

Derfor skal tagluger, vinduer og døren åbnes helt i kort tid og 
om muligt sørges for gennemtræk. Efter ca. 10 til 15 minutter 
er den brugte, fugtige rumluft udskiftet med tør friskluft, 
som efter opvarmning igen kan optage yderligere vanddamp.
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Inden kassevognen vaskes med en højtryksrenser, skal højtryks-
renserens betjeningsvejledning læses igennem. Ved vask skal 
der overholdes en min. afstand på 700 mm mellem kassevogn 
og højtryksdyse. Husk, at vandstrålen kommer med tryk ud af ren-
gøringsdysen. Ved forkert håndtering af højtryksrenseren kan der 

For den udvendige rengøring gælder
•  Spul køretøjet af med en svag vandstråle.
•  Vask køretøjet med en blød svamp og et almindeligt rengø-

ringsmiddel. 
•  Skyl derefter af med rigeligt vand.
•  Tør køretøjet af med et vaskeskind.
•  Når køretøjet er vasket, skal man lade den stå ude i det fri i 

nogen tid, til den er fuldstændig tør.

Lygter og indfatninger tørres grundigt, da der nemt samler 
sig vand.

Vask med højtryksrenser

Der må ikke sprøjtes direkte på klistermærker og udvendig 
udsmykning med højtryksrenseren. Applikationerne kan 
løsne sig.

Udvendig rengøring
Køretøjet bør kun vaskes, når den er snavset.

For voksning af overfladerne gælder
•  Lakoverfladerne skal fra tid til andenefterbehandles med voks. 

Derved skal man overholde anvendelseshenvisningerne fra 
voksproducenten. 

For polering af overfladerne gælder
•  I undtagelsestilfælde skal lakoverflader, som påvirkes af vejret, 

behandles med polermiddel.Brug en polerpasta uden opløs-
ningsmiddel.

Der må ikke benyttes aggressive opløsningsmidler, som 
indeholder estere eller keton.

Poleringsarbejde må kun udføres i særlige tilfælde og ikke 
for hyppigt, da det øverste lag af lakken bliver fjernet ved 
polituren. Ved hyppig polering kan der forekomme slitage.

Fjernelse af tjære- eller harpiks
•  Tjære- og harpiksaflejringer samt andre organiske tilsmuds-

ninger fjernes med rensebenzin eller sprit.

opstår skader på kassevognen. Vandtemperaturen må ikke over-
skride 60° C. Vandstrålen skal hele tiden bevæges. Strålen må 
ikke rettes direkte mod dørsprækker, vinduessprækker, akryl-
vinduer, elektriske påmonteringsdele, stikforbindelser, tætnin-
ger, ventilationsrister, Opbevarings-/serviceklapper, skorsten 
eller tagluger. Kassevognen kan blive beskadiget eller der kan 
trænge vand ind i den.
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Værd at vide om skader
•  Skader skal repareres omgående, så de ikke forværres på grund 

af korrosion. Hertil skal De gøre brug af Deres autoriserede 
Hobby-forhandler.

Tagluger, vinduer, spejl og døre
Ruderne er meget sarte og skal derfor have en særlig omhyggelig 
behandling.

For plejen gælder
•  Gnid tætningsgummier let med talkum.
•  Acrylvinduer må kun rengøres med en ren våd svamp og en 

tør blød klud. Ved tør rengøring kan ruderne blive ridsede.

Tag

Tagpladen bør rengøres mindst en gang om året, så lakken på 
kassevognens tag ikke angribes.

Indvendig rengøring

For sæde-, hyndebetræk og gardiner gælder
•  Sædebetræk gøres rene med en blød børste eller en støvsuger.
•  Meget snavsede madrasser hynder, sengetæpper og gardiner 

skal sendes til rensning; du må ikke selv vaske dem! Fjern ikke 
betrækkene fra madrasser og hynder.

•  Om nødvendigt kan de renses forsigtigt med skum af finvaske-
middel.

For an minimere fugtproblemer bør man ved rengøring bruge 
så lidt vand som muligt.

Ruder må kun rengøres vådt med vand. Der må ikke anvendes 
kraftige og aggressive rengøringsmidler, som indeholder 
blødgørere, alkohol eller opløsningsmidler!

Benyt ikke en skrabere til at rengøre ruder eller spejl! Rengør 
spejl og vinduer med cirkulerende bevægelser og en blød 
microfiberklud eller læderklud uden rengøringsmidler.

Talkum kan købes i fagforretninger for biltilbehør. 

Rengøringsoplysninger for stoffer med Teflon-indhold

• Pletter skal altid behandles om gående.
•  Dup pletterne af uden at gnide.
•  Arbejd udefra og indefter.
•  Pletter må aldig fjernes med husholdningsrengøringsmidler.
•  Polstringen skal afsuges regelmæssigt, for at undgå 
 snavsophobninger.
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Følgende metoder anbefales til rengøring 

Metode A: 
•  Anvend gængse rengøringsmidler på vandbasis.
•  Som alternativ tilsættes 2 spiseskeer ammoniak på 1 liter. 

Fugt en klud med opløsningen og dup let på pletten. Vend 
kluden, så pletten tørres med det rene stykke af kluden.

Denne metode er særlig velegnet til at fjerne:
-  vin, mælk, sodavand
-  blod
-  kuglepen, blæk
-  urin, sved
-  mudder
-  opkast

Metode B: 
•  Anvend kun milde, vandfri opløsningsmidler til tør rengøring. 
•  Fugt kluden og gå frem som ved metode A.

Denne metode er særlig velegnet til at fjerne:
-  voks, stearinlys
-  blyant

Chokolade og kaffe bør kun vaskes af med lunt vand.

For PVC-gulvbelægningen gælder

Sand og støv kan ved regelmæssig brug beskadige PVC-
belægningens overfalde. Rengør derfor gulvet med støvsuger 
eller kost hver dag.

For gulvtæppet* gælder
•  Renses med en støvsuger eller en børste.
•  Om nødvendigt kan det behandles med tæpperens.

Instruktioner FIAT til håndtering af plastdele

Det anbefales, at gennemføre den normale rengøring af plastdelene 
inde i kassevognen med en klud, som er fugtet med en opløsning 
af vand og neutralt vaskemiddel. Anvend til rengøring af plastdele 
specielle produkter, der ikke indeholder opløsningsmidler og ikke 
forandrer komponenternes udseende og farve, for at fjerne fedtede 
og hårdnakkede pletter.
    

Anvend ikke alkohol, benzin eller deraf afledte produkter til 
rengøring af glasset på instrumentbrættet.

Sørg ved desinfektion af rattet for, at den alkoholholdige opløsning 
ikke kommer i kontakt med kombiinstrumentet. Påfør sprøjtedes-
infektion først på en egnet klud, for at forhindre at den kommer på 
kombiinstrumentet.
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Rengøring af toiletrummet
• Gør det rent med neutral, flydende sæbe og en blød klud.
• Brug aldrig kalkfjerner eller eddikkeholdige rengøringsmid-

ler, da disse kan ødelægge såvel vask som toilet.
• Toilettets gummitætninger skal regelmæssigt rengøres med 

vand og plejes med tætningssmøremiddel (ingen vaseline 
eller andet vegetabilsk fedt). Regelmæssig brug på sky-
despjældets tætning og toilettets andre tætninger sørger 
for, at de altid er fleksible og fungerer i længere tid.

For møbelflader gælder
•  Træmøbelfronter renses med en fugtig
 klud eller svamp.
•  Gnid dem tørre med en støvfri, blød klud.
•  Benyt milde møbelplejemidler.

Hæld ingen ætsende rengøringsmidler ind i afløbsåbningen. 
Hæld ingen kogende vand ind i afløbsåbningen. Ætsende 
midler eller kogende vand beskadiger afløbsrør og vandlåse.

• Gulvbelægningen renses med rengøringsmiddel til PVC-
gulvbelægninger. Læg ikke gulvtæpper på våd PVC-gulv-
belægning. Gulvtæppe og PVC-gulvbelægning kan klæbe 
sammen. 

• Brug aldrig kemiske rengøringsmidler eller ståluld, da dette 
kan beskadige PVC-belægningen.

Vask og komfur
• Rengør metaloverflader med almindelige rengøringsmidler  

eller specielle plejemidler til rustfrit stål..

For drikkevandstanken gælder

Rengøring drikkevandstank
• Optag den i rillen opsamlede resterende væske med en 

klud, når vandet er tømt ud af drikkevandstanken.

Drikkevandstank

For indbyggede apparater gælder
•  Truma vandvarmer/Combi-varmeanlæg: 
- Apparatet skal regelmæssigt afkalkes (mindst 2-gange om 

året). For rengøring, afkimning og pleje af vandvarmeren 
anbefales egnede, almindelige produkter. Klorholdige pro-
dukter er ikke egnede.

• Skyl den regelmæssigt igennem 
med rent, klar vand.

• Rens tætningsfladerne i tanken og 
smør med vaseline.
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Når vedligeholdelsesarbejdet erafsluttet, skal alle spraydåser 
medrengørings- eller plejemidler fjernes fra køretøjet! Ellers 
er der eksplosionsfare ved temperaturer over 50 ºC!

12.7 Vinterpause til kassevognen

Når temperaturerne falder slutter sæsonen for mange campister. 
Kassevogn en skal forberedes til vinterpausen.

Generelt gælder
• Kassevogn må kun stå i lukkede rum, hvis disse er tørre og 

godt ventilerede. Ellers er det bedre at lade Autpcamper stå 
udendørs.

• For at skåne dækkene, skal kassevognen klodses op og 
flyttes lidt hver anden måned.

• Luk for gasflaske(r) og hurtiglukkeventiler.
• Klem batteriet af, det er bedst at tage det ud og opbevare 

det frostsikkert. Kontroller opladningstilstanden ca. engang 
om måneden og oplad om nødvendigt. 

• Kontroller kølesystemets frostbeskyttelse, fyld evt. mere på.
• Placer presenninger med mellemrum imellem, så du ikke 

forhindrer udluftningen.

For bodelen gælder
• Vask kassevognen grundigt og omhyggeligt (se 12.6).
• Kontroller, om kassevogn har (lak-)skader. Reparer evt. ska-

der; udfør nødvendige reparationer.
• Udvendigt skal der efterbehandles  med voks eller et spe-

cielt lakplejemiddel.
• Metaldele på chassiset beskyttes med et korrosionsbeskyt-

telsesmiddel.

- Den kemiske metode til at bekæmpe mikroorganismer i  
apparatet kan yderligere understøttes ved at vandet i 

 vandvarmeren regelmæssigt opvarmes til 70 °C.
- Sikkerheds-/tømmeventilen (FrostControl) skal aktiveres  

regelmæssigt (min. 2 gange om året), for at fjerne 
 kalkaflejringer og være sikker på, at det ikke er blokeret.

•  Køleskab: 
-  Rengør også ventilationsristene. Smør tætningsgummiet i 

døren én gang om året med lidt talkum, og kontrollér for revner 
i strækfolden.

-  Kontrollér regelmæssigt, at kondensvandet løber af. Rengør 
kondensvandafløbet, hvis det er nødvendigt. Hvis det er til-
stoppet, samles kondensvandet i bunden af køleskabet.

-  Udsug og rengør rummet bag køleskabet i regelmæssige inter-
valler. Rengør også ventilationsristene (absorberkøleskab*).
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For interiøret gælder
• Rengør kassevognen indvendigt. Støvsug gulvtæpper, 

hynder og madrasser og opbevar dem om muligt uden for 
kassevognen i et tørt rum. Stil hynder og madrasser op, så 
de ikke kommer i berøring med kondensvand.

• Vask PVC-belægninger og glatte gulve med normal 
 sæbelud.

For beholdere gælder
• Vandledninger og armaturer skal rengøres, desinficeres, af-

kalkes og tømmes fuldstændigt. Lad armaturerne stå åbne.
• Rens og tøm frisvandstanken ved at dreje overløbsrøret ud 

(se Kapitel 8 Vand).
• Rens og tøm spildevandstanken.
• Rens og tøm toiletskylle- og fækalietanken. Rengør toilet-

tets skydespjæld, plej med tætningssmøremiddel og lad stå 
åben.

• Tøm vandvarmer/vandopvarmer fuldstændigt.

• Kontroller undervognen for skader og udbedr dem evt.
• Kontroller undervognen for skader og kontakt en autoriseret 

forhandler, hvis der opdages skader.
• Sørg for, at der ikke kan løbe vand ind i absorberkøleska-

bets* bundhuller, varme og køleskabsventilator (montér 
vinteroverdækning*).

• Tøm og rengør køleskabet. Lad køleskabsdøren stå i ventila-
tionsstilling (se 10.3).

• Lad opbevaringsrum, skabe, udtræk og møbellåger stå åbne 
efter regøring, så luftcirkulationen sikres.

• Lad tvangsudluftningerne stå åben. Hvis kassevognen står i 
et lukket rum, skal taglugen stå åben.

• Udluft kassevognen i tørt vejr for hver fire til seks uger.
• Opstil affugtere i kassevognen, og tør eller udskift granula-

tet regelmæssigt.
• Åbn batteriets hovedafbryder.
• Om nødvendigt opvarmes kassevognen, så der ikke dannes 

skimmelsvamp på grund af kondensvand.
•  Sluk for 12 V- hovedafbryderen.

12.8 Vinterbrug

Forberedelser 
Kassevognen er konstrueret således, at den er betinget egnet til 
vinterbrug. Til ægte vintercamping anbefaler vi at optimere kasse-
vognen efter dine egne behov. Din forhandler rådgiver dig gerne.

Vær opmærksom på følgende
• Kontroller, om kassevognen har lak- eller rustskader og 

udbedr dem evt.



12. Vedligeholdelse og pleje188

For ventilationen gælder
Om vinteren dannes der kondensvand ved lave temperaturer, 
når man bor i kassevognen. For at få et godt indeklima og undgå 
skader på kassevognen på grund af kondensvand, er det vigtigt 
at sørge for en tilstrækkelig udluftning.

Hvis der alligevel skulle dannes kondensvand et eller andet 
sted, tørres det bare af. Fjern sne fra sko og tøj, inden du stiger 
ind i kassevognen, således undgås at luftfugtigheden øges.

• Tvangsudluftningerne må ikke blokeres.
• I opvarmningsfasen skal der altid opvarmes med maksimal 

ydelse. Åbn opbevaringsrum, skabe, udtræk, møbellåger, 
gardiner, rullegardiner og plisseer. Således opnår man den 
bedste ventilation og udluftning.

• Der må kun tændes for varmeapparatet, når ventilationsan-
lægget er tændt.

Følg de forskellige producenters oplysninger vedrørende 
vinterbrug.

Kassevognen skal altid opvarmes, når der soves i den!

For opvarmning gælder
• Både varmeanlæggets indsugnings- og udluftningsåbninger 

skal være fri for sne og is (brug evt. skorstensforlængelser).
• Det tager, især ved centralvarmen, lang tid at opvarme kas-

sevognen.
•  Undgå lang udluftning i varmeperioden. Åbne vinduer sørger 

for et meget større varmetab end en "stødudluftning".
•  Skru ned for varmen under udluftning. Men vær forsigtig 

ved frost! Der må kun skrues ned for varmen ved en kort 
stødudluftning, ellers er der risiko for at vandet fryser til is.

• Lad ikke kassevognen blive helt kold om natten eller når du 
ikke er hjemme, lad varmeren køre videre med lav ydelse.

• Tag om morgenen alle hynder og madrasser op, udluft opbe-
varingsrummene og tør fugtige steder.

• Udluft i kort tid flere gange om dagen.
• Ved ydertemperaturer under 8° C bør der monteres vinter-

afdækninger* på køleskabets udluftningsgitre.

•  Sørg for, at der ikke kan trænge vand ind gennem tvangsud-
luftningerne i gulvet og i varmesystemet.

•  Metaldele på undervognen beskyttes med et rustbeskyt-
telsesmiddel på voksbasis.

•  Lakerede udvendige flader beskyttes med et egnet middel.
•  Fyld brændstoftanken med vinterdiesel, sørg for at der er 

frostsikker sprinklervæske i sprinkleranlægget og kontroller 
kølemidlet. 
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For beholdere gælder
• Ved tilstrækkelig indvendig opvarmning, burde der ikke 

være nogen risiko for, at friskvandstank, vandledninger og 
vandvarmeren fryser til. Påfyld først alle vandbeholdere, når 
kassevognen er opvarmet indvendig.

• Fordi spildevandet opsamles uden for kassevognen, skal der 
tilsættes frostvæske eller kogesalt til spildevandet. Afløbs-
rørets udløb skal holdes frit.

• Toilettet kan også i koldt vejr benyttes normalt, så længe 
kassevognen er opvarmet indvendigt. Når der er risiko for 
frost, skal både fækalietanken tømmes.

• Frakobl køleskabet, tø det af og rengør. Lad køleskabets dør 
åben, så der ikke dannes skimmel.

• Gasforbruget er om vinteren meget højere end om som-
meren. Beholdningen i to 11 kg flasker holder i knap en uge.

• Ved længere ophold på samme sted, kan det betale sig at 
opstille et fortelt. Det fungerer som klima- og snavssluse.

Når vintersæsonen er ovre

Pleje
•  Foretag en grundig vask af undervogn og motorer. 
 Derved fjernes korrosionsfremmende optøningsmidler (salt, 

ludrester).
•  Rengør den udvendigt og konserver plader med almindelig 

bilvoks.
•  Glem ikke at fjerne forlængerrør fra skorstenen, køleskabs-

beklædninger m.m.  

Spare energi om vinteren 

Du kan nemt spare energi i beboelsesdelen. Det gælder især for 
opvarmningen om vinteren.

Tænk på følgende, hvis du vil spare energi
• Udluftningen skal indstilles præcist.
•  I førerhuset anbringes isoleringsmåtter på side- og forruder 

(f.eks. termogardin*, se 6.7)
•  Placer en måtte mellem førerkabine og beboelsesområde 

(hører ikke med til standardudstyret).
•  Indgangsdøren skal helst åbnes så lidt som muligt og kun i 

kort tid.
•  Til vintercamping sættes evt. et lille fortelt foran, som be-

skytter mod kulden.

Absorberkøleskab*: Montér begge vinteroverdækninger 
ved vekselstrøm og jævn-strøm. Montér kun nederste vinte-
roverdækning ved gasdrift eller automatisk modus. Herved 
undgås en varmeophobning og køleskabets røggasser udledes 
korrekt.
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Kapitel 13:  
Bortskaffelse og miljøbeskyttelse

13.1 Miljø og camping

Brug naturen med omtanke
Campister – både i autocampere, campingvogne og 
kassevogne – har et særligt ansvar for miljøet. Naturen 
kan sagtens tåle at »blive brugt«. Men det skal skemed 
omtanke.

Den miljøvenlige campist er opmærksom på følgende
•	 Indhent	inden	længere	ophold	i	byer	og	kommuner,	oplys-

ninger	om	opstillingssteder	specielt	til	kassevogne	og	benyt	
disse.

•		 Undlad	at	genere	naturens	ro	og	renhed.
•		 Spildevand,	fækalier	og	affald	skal	bortskaffes	ordentligt.
•		 Udvis	ansvarligt	adfærd,	så	campister	ikke	generelt	stemples	

som miljøsvin.
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Sådan håndterer De fækalier
•		 Kom	altid	kun	godkendte	sanitetsmidler	i	fækalietanken.

Sådan håndterer De spildevand
•	 Spildevand	fra	kassevognen	må	kun	opsamles	i	indbyg-

gede	spildevandstanke	eller	til	nød	i	andre	dertil	egnede	
beholdere!

•		 Hæld	aldrig	spildevand	ud	i	naturen	eller	i	kloaknedløb!	Klo-
aksystemet	løber	for	det	meste	ikke	over	et	rensningsanlæg.

•		 Tøm	spildevands-tanken	så	ofte	som	muligt,også	hvis	den	
ikke	er	fyldt	fuldstændigt	(hygiejne).	Skyl	så	vidt	muligt	
spildevandstanken	med	rent	vand	efter	hver	tømning.

Tøm	altid	kun	deres	spildevandstank	ud	i	de	dertil	beregne-
de	bortskaffelsessteder,	aldrig	i	den	frie	natur!	Der	er	som	
regel	 placeret	 sanitetsstationer	på	motorvejsrastepladser,	
campingpladser	eller	tankstationer.

Ved	 installation	 af	 et	 aktivkulfiltersystem	 (kan	 købes	hos	
din	campingforhandler)	kan	brugen	af	sanitetsvæske	i	givet	
fald undgås!

Dosér	sanitetsvæske	meget	sparsommeligt.	En	overdosering	
er	ingen	garanti	for,	at	en	eventuel	lugtdannelse	forhindres!
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For affald gælder
•		 Sorter	affaldet,	hvor	det	er	påkrævet,	og	sørg	for,	at	gen-

brugsaffald	bliver	indleveret	på	de	anviste	steder.
•		 Affaldsbeholdere	skal	tømmes	så	ofte	som	muligt	i	de	dertil	

beregnede tønder eller containere.	Sådan	undgås	ubehageli-
ge	lugte	og	problematisk	skrald	inde	i	vognen.	

For rastepladser gælder
•		 Ryd	altid	op	på	rastepladsen	inden	du	forlader	den,	også	

selvom snavset skulle stamme fra andre.
•		 Husaffald	må	ikke	bortskaffes	i	de	her	opstillede	skralde-

spande. 

Bortskaffelse
•		 Lad	aldrig	fækalietanken	blive	for	fuld.	Senest,	når	påfyldnings-

standsindikatoren	lyser,	skal	tanken	omgående	tømmes.
•		 Fækalier	må	aldrig	tømmes	ud	i	kloaknedløb!
	 Kloaksystemet	løber	for	det	meste	ikke	over	et	rensningsan-

læg.

Fækalietanken	må	kun	tømmes	ud	på	de	dertil	specielt	bereg-
nede	bortskaffelsessteder,	aldrig	i	den	frie	natur!
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13.2  Tilbagetagning af kassevognen 
	 	 (gælder	kun	tyskland)

Hvis	det	på	et	eller	andet	tidspunkt	skulle	komme	så	vidt,	at	du	
definitivt	vil	skille	dig	af	med	din	kassevogn	og	skal	aflevere	den	
til	genbrug,	er	producenten	(på	tryktidspunktet)	af	basiskøretøjet	
ansvarlig	for	tilbagetagning.

Din	HOBBY-kassevogn	skal	altså	tilbagetages	gratis	og	bortskaffes	
på	behørig	måde	via	Fiat	forhandlernet.

En	 skånsom	behandling	 af	miljøet	 er	 ikke	 kun	 i	 naturens	
interesse, men også i alle campisters interesse!

•	 Lad	ikke	trækkøretøjets	motor	være	tændt	længere	end	
absolut	nødvendigt.	En	kold	motor	udstøder	især	i	tomgang	
mange	skadelige	stoffer.	Motorens	driftstemperatur	opnås	
hurtigst,	når	den	kører.
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14.1 Chassidata

Hobby
model

Serie Type Basis-
køretøj

Motorisering3)

standard
Udstødnings-
gasemission

Chassis Selesystem
Aguti

Sidde-
pladser

FIAT Ducato X290

K60 FT Vantana ONTOUR K1 Ducato Light 120 PS (88 kW) Euro 6d-Temp EVAP ISC Højt tag  L4H2 G2000 ASBC (Art. 122161) 4

K65 ET Vantana ONTOUR K1 Ducato Light 120 PS (88 kW) Euro 6d-Temp EVAP ISC Højt tag  L5H2 G2000 ASBC (Art. 122161) 4

K60 FT Vantana De Luxe K1 Ducato Light 140 PS (103 kW) Euro 6d-Temp EVAP ISC Højt tag  L4H2 G2000 ASBC (Art. 122161) 4

K65 ET Vantana De Luxe K1 Ducato Light 140 PS (103 kW) Euro 6d-Temp EVAP ISC Højt tag  L5H2 G2000 ASBC (Art. 122161) 4

Kapitel 14: Tekniske data

alle mål i [mm]  alle vægtangivelser i [kg]   

1) uden sidespejle
2) anhængerkobling er ekstraudstyr          
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) 
4) Udhæng foran
5) Udhæng i bagenden
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Hobby
model

Serie Type Basis-
køretøj

Motorisering3)

standard
Udstødnings-
gasemission

Chassis Selesystem
Aguti

Sidde-
pladser

FIAT Ducato X290

K60 FT Vantana ONTOUR K1 Ducato Light 120 PS (88 kW) Euro 6d-Temp EVAP ISC Højt tag  L4H2 G2000 ASBC (Art. 122161) 4

K65 ET Vantana ONTOUR K1 Ducato Light 120 PS (88 kW) Euro 6d-Temp EVAP ISC Højt tag  L5H2 G2000 ASBC (Art. 122161) 4

K60 FT Vantana De Luxe K1 Ducato Light 140 PS (103 kW) Euro 6d-Temp EVAP ISC Højt tag  L4H2 G2000 ASBC (Art. 122161) 4

K65 ET Vantana De Luxe K1 Ducato Light 140 PS (103 kW) Euro 6d-Temp EVAP ISC Højt tag  L5H2 G2000 ASBC (Art. 122161) 4

TT
[kg]

till. 
akseltryk 

foran

till. 
akseltryk 

bagi

anhængerl. 
u/bremser2)

anhængerl. 
m/bremser2)

maks. tilladt 
støttelast 2)

maks. 
saml. 

totalv.

total-
længde 

højde bredde1) spor
vidde
foran

spor
vidde
bagi

akselaf-
stand

ÜV 4) ÜH 5)

3300 1750 1900 750 2500 100 5800 5998 2642 2050 1810 1790 4035 948 1015

3500 1850 2000 750 2500 100 6000 6363 2642 2050 1810 1790 4035 948 1380

3500 1850 2000 750 2500 100 6000 5998 2669 2050 1810 1790 4035 948 1015

3500 1850 2000 750 2500 100 6000 6363 2669 2050 1810 1790 4035 948 1380
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14.2 Opvejningsmuligheder 

Hobby
model

Serie Typ Basiskøretøj Sidde-
pladser

TT
[kg]

till. akseltryk
foran

till. akseltryk
bagi

anhængerl
u/bremser.1)

anhængerl
m/bremser1)

maks. tilladt
støttelast1)

maks. saml. 
totalv.

højde

Opvejning Vantana til 3500 kg

K60 FT Vantana ONTOUR K1 Ducato Light 4 3500 18502) 2000 750 2500 100 6000 2642

alle mål i [mm]  alle vægtangivelser i [kg] 

1) anhængerkobling er ekstraudstyr  
2) Forakseltryk ved automatisk gearkasse 1960 kg

 
   Opvejning kassevogn til 3500 kg ved ændret chassis 1. Trin 

(kun muligt ab fabrik)
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14.3 Køretøjsvægt

Model Serie Vægt
Basiskøret.

Fører Diesel 
[kg]

Egenvægt 
[kg]

Grundudstyr Vægt i køreklar 
stand

Till. Totalvægt Lasteevne  

FIAT Ducato X290

K60 FT Vantana Ontour 2569 75 57 2701 121 2822 3300 478

K65 ET Vantana Ontour 2713 75 57 2845 121 2966 3500 534

K60 FT Vantana De Luxe 2659 75 69 2803 121 2924 3500 576

K65 ET Vantana De Luxe 2780 75 69 2924 121 3045 3500 455
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14.4 Dæk og fælge

1) Automatisk gearkasse Fiat (ekstraudstyr) altid kun i forbindelse med 16"-hjul (også med Light-chassis). 
 Ved automatisk gearkasse anvendes bremseanlægget fra Maxi-chassiset (hjultilslutning: 5/78/130)
2) Kun udførelse 16''-Alufælge muligt
3)  Forakseltryk ved automatisk gearkasse 1960 kg (ekstraudstyr).

*  Antal hjulbolte / midtercentrering / hulkred

Hobby
model Serie TT

[kg]
till. akseltryk

foran
till. akseltryk

bag dækstørrelse stålfælge alufælge dækstørrelse stålfælge ww. 
alufælge boring*

K60 FT Vantana ONTOUR 3300 / 3500 1750 / 18503) 1900 / 2000 215/70 R 15 CP1) 6 J x 15, ET 68 --- 225/75 R 16 CP 6 J x 16, ET 682) 5 / 71 / 118

K65 ET Vantana ONTOUR 3500 18503) 2000 215/70 R 15 CP1) 6 J x 15, ET 68 --- 225/75 R 16 CP 6 J x 16, ET 682) 5 / 71 / 118

K60 FT Vantana De Luxe 3500 18503) 2000 225/75 R 16 CP --- 6 J x 16, ET 68 --- --- 5 / 71 / 118

K65 ET Vantana De Luxe 3500 18503) 2000 225/75 R 16 CP --- 6 J x 16, ET 68 --- --- 5 / 71 / 118

 

Lightchassis
Serie Ekstraudstyr
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14.5 Dæktryk

Kassevogn

Dæk Dæktryk [bar] Basis

Campingdæk (CP)

215/70 R 15 CP foran 5,0 bagved 5,5 FIAT

225/75 R 16 CP foran 5,5 bagved 5,5 FIAT

Standard- og vinterdæk (C)

215/70 R 15 C foran 4,0 bagved 4,5 FIAT

225/75 R 16 C foran 5,2 bagved 5,2 FIAT

Vær også altid opmærksom på dæktrykoplysningerne på de 
klistermærker, der er anbragt på køretøjet.
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Indeks
A
Advarselstrekant 10

B
Bagdøre 37
Bakning 16
Bakvideosystem 123
Batteriafbryder 113
Bilnøgler 36
Borde 50
Brandsikring 8
Bremser 16, 178
Brændstofpåfyldningsstuds 40

C
Cykelholder 42

D
Drikkevandstank 125
  tømme 128
  rengøre 187
Dæk 26
Dækmønster 28
Dæksler 39
Dæktryk 27
Dæktrykværdier 199
Døre
  åbne og lukke 35
Døre og klapper
  indvendig 45

E
El-anlæg sikringer 107

El-installationer
  sikkerhedsoplysninger 68
  energibesparelse 15

F
Forbrugsbatteri 110
  batteriskift 110
  monteringssted 111
Forureninger med tjære 182
FrostControl 159
Fælge 29
Førstehjælpskasse 10

G
Gas 134
Gasanlæg
  spærrehaner og ventiler 139
  indbygninger og ændringer 134
  kontrol 134
  regulatorer og ventiler 135
Gasforsyning 136
Gaskasse 137
Gasblus 168
  drift 169
Grundudstyr 21

H
Harpikssnavs 182
HFI-relæ 108
Hjulskift 30
Hovedeftersyn 10
Hængebord 50

I
Indgangsdør 36

Indgangstrin 41
Indregistrering 11

K
Klapper
  åbne og lukke 35
Klargøre autocamperen 14
Komfurets betjening 169
Kontrol af gasanlæg 134
Køleskab 161
Kørsel 15
  sving 15
  dækskånende 26
  bakning 16
Kørsel i sving 15

L
Lasteevne 22

M
Manøvrering 16
Markise 43
Miljøbeskyttelse 190
  affald 192
  spildevand 191
  bortskaffelse 192
  fækalier 191
  rastepladser 192
Myggenet 38, 59
Møbeldøre 45
Møbelflader
  pleje 185
Mørklægningssystem
  førerhus 60

N
Navigation 122
Nettilslutning 106
Nødudstyr 10
  værktøjssæt 11
  førstehjælpskasse 10
  advarselstrekant 10

O
Ombygning af hynder 51
Ombygning til seng 51
Omstilling af forbrugere 17
Omstillingsventil 142
Oplader
  monteringssted 114
Opladning
  ved kørende motor 109

P
Parakobl-/tv-kombination 170
Pleje 181
  vinduer og døre 183
  møbelflader 185
  sæde-, hyndebetræk,
  gardiner 183
  PVC-belægning 184
  gulvtæppe 184
  toiletrum 185
  installerede apparater 185
Pushlock 46
Pålæsning 13, 19
Påmonteringer 23

R
Redningskort 8
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Røgdetektor 9
  vedligeholdelse 179
Røggas 134

S
Siddepladser
  oversigt 67
Sikkerhedsseler i bodelen 66
Sikring af det elektriske anlæg  
 107
Sikring af køretøjet 17
Sikringer 116
Skifte gasflaske 138
Skifte pærer i baglygter 178
Skydedør indvendig 37
Snekæder 27
Solafskærmning 59
Spildevandstank 130
  tømme 129
Standard betjeningspanel 70
Strømforsyning 106
Stuverum i bagenden 20
Sæder i bodelen 66

T
Tagluger 63
Tankning 16
Teknisk tilladt
  totalvægt 21
Termogardin 62
TFT-betjeningspanel 72
Tilbehørsvægt 174
Toilet
  anvendelse 132
  tømme kassetten 132

Toiletklap 39
Toiletrum
  Pleje 185
Trækruder 57
tv-enhed 119
Tv-holder 48

U
Udvendig rengøring 182
  polere 182
  vokse 182
Udvendig stikdåse 120
Understel 18
USB-dobbeltstikdåse 118

V
Valg af holdeplads 17
Vandopvarmning 127
Vandpåfyldningsstuds 39
Varme 146
Ventilation 180
Ventiler 135
VIN (vehicle identification   
 number) 18
Vinduer 57
Vinterbrug 187
  ventilation 188
Vinterdæk 26
Vinterpause 186
  basiskøretøj 186
  beholdere 187
  interiør 187
Vægt i køreklar stand 21

Ø
Økonomisk kørsel 16
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