
Inledning

Vi gratulerar till ditt val av HOBBY husbilen och hoppas att den alltid är en trogen 

reskamrat.

Läs noga igenom instruktionsboken även om du är van att köra med husbil. På så sätt kan 

du undvika felhantering och skador på husbilen och utrustning. Rätt hantering av husbilens 

alla tekniska detaljer ökar körglädjen och bidrar till att husbilen behåller sitt värde.

Vi önskar dig och dina passagerare mycket semesterglädje och trevliga resor med din 

HOBBY-husbil!

HOBBY-Wohnwagenwerk 

Ing. Harald Striewski GmbH
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Inledning

1.2 Innan första resan 

Använd inte instruktionsboken endast som uppslagsverk 
utan gör dig förtrogen med dess innehåll innan du startar.

Fyll i garantikorten för inbyggda enheter och tillbehörsdelar 
som finns i de separata instruktionsböckerna och sänd 
garantikorten till respektive tillverkare. Härmed säkerställer du 
garantianspråket för alla enheter.

HOBBY lämnar genom din avtalspartner 5 års garanti på 

husbilens täthet i enlighet med garantivillkoren. Vid bilens 

leverans får du en garantibok „5 års garanti på täthet“ från 

återförsäljaren. 

Obs!  Om den årliga täthetsprovningen inte utförs gäller inte den 

5-åriga täthetsgarantin.
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Kapitel 1: Inledning
Våra husbilar vidareutvecklas ständigt. 
Vi ber om förståelse för att vi förbehåller oss rätten till ändringar 
av utrustning, form och teknik. Utgående från beskrivningar i 
instruktionsboken kan därför inte några anspråk göras gällan-
de mot HOBBY. Utrustningsnivån vid tidpunkten för instrukti-
onsbokens tryckning och kan på motsvarande sätt överföras 
till alla planlösningsvarianter. Vi ber dig beakta att alla indivi-
duella varianter inte kan beskrivas. Din återförsäljare besvarar 
gärna speciella frågor beträffande utrustning och teknik.

1.1 Allmänt  
 
Din HOBBY–husbil är konstruerad enligt modern teknik och 
godkända säkerhetstekniska regler. Trots alla skyddsåtgärder 
kan det hända att personer eller husbilen skadas om inte sä-
kerhetsanvisningarna i denna instruktionsbok eller varnings-
anvisningarna på dekalerna i husbilen beaktas. Husbilen får 
användas endast i tekniskt felfritt skick. 

Driftstörningar som kan inverka menligt på personernas eller 
husbilens säkerhet skall omedelbart åtgärdas av fackman.
Bromssystemet och gasolsystemet får endast kontrolleras och 
repareras av en auktoriserad fackverkstad.

De föreskrivna kontroll- och inspektionsintervallerna skall fö-
ljas.
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Innan husbilen tas i bruk skall följande anvisningar 
beaktas: 

•	 Kontrollera	däcktrycket.
 Se avsnitt däcktryck
•	 Lasta	fordonet	korrekt.	Beakta	härvid	tillåten	totalvikt.
 Se avsnitt Tillåten belastning
•	 Ladda	upp	batterierna	före	varje	resa.
 Se avsnitt Startbatteri och Bodelsbatteri.
• Vid utetemperatur under 0° skall fordonet värmas upp  
 innan vattensystemet fylls på.
 Se avsnitt Vattenförsörjning/påfyllning av färskvattentank
•	 Hjulmuttrarna	skall	efterdras	efter	50	km	körning.
•	 Före	tankning	av	bränsle	skall	gasoldrivna	apparater		
 stängas av.
•	 Gasolflaskor	får	endast	transporteras	fastsurrade	i		
	 härför	avsedd	gasolflaskbox.
•	 Under	vintercamping	med	risk	för	frost	skall	fordonet		
 värmas upp även under natten.
 Se avsnitt Vinterdrift/värme.
•	 Håll	den	mekaniska	ventilationens	öppningar	fria.
 Se avsnitt Fönster/takfläkt/ventilation.
•	 När	fordonet	inte	används,	skall	hela	vattensystemet		
 tömmas och vattenkranarna vara halvt öppnade. Detta  
 skyddar vattensystemet mot frostskador.
 Se avsnitt Tömning av vattensystemet.

1.3 Symboler och upplysningar i instruktionsboken

Denna handbok förklarar husbilen på följande sätt:

Text	och	bilder
Den text som hänför sig till bilder finns direkt vid bilderna.
Detaljer i bilderna (här: ingångsdörr) är märkta med nummer 
(1).

Uppräkningar
Uppräkningar görs punktvis och är markerade med ett 
bindestreck före.
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Miljötips

 Miljötipsen hänvisar till möjligheter att reducera   

 miljöbelastningen.

Hanteringsanvisningar
Hanteringsanvisningar presenteras också i punktform och 
börjar med en uppräkningspunkt.

Anvisningar

 Anvisningar som gör dig uppmärksam på viktiga   

 detaljer som garanterar att husbilen och tillbehörsdelarna  

 fungerar felfritt. Beakta att beskrivna detaljer kan avvika på  

 grund av olika utrustning.

Varningsanvisningar

 Varningsanvisningarna gör dig uppmärksam på   

 farosituationer som, om de ignoreras, kan leda till material-  

 och även personskada.
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Kapitel 2: Säkerhet
 
2.1 Allmänt 

•  Husbilen skall ventileras väl. Installerad fläktventilation 
(takluckor med fläktventilation eller takfläktsventiler) får 

 aldrig täckas över. Håll fläktventilationen fri från snö och löv 
– i annat fall finns risk för kvävning! 

•  Beakta ingångsdörrens och hyttdörrens genomgångshöjd. 
•  Beskrivningarna och bruksanvisningarna för inbyggd utrust-

ning (kylskåp, värmesystem, spis mm.) samt för basfordonet 
skall ovillkorligen beaktas. 

•  När tillbehör eller specialutrustning installeras, kan husbil-
ens mått, vikt och köregenskaper förändras. Montering av 
viss extra utrustning behöver föras in i registreringsbeviset.

•  Använd endast däck och fälgar som är godkända för husbil-
en. Uppgifter om däck- och fälgstorlekar kan du hitta i bilens 
handlingar. 

•  Vid parkering av husbilen skall alltid parkeringsbromsen 
dras åt. 

2.2 Brandskydd 
 
Skyddsåtgärder mot brand 
•  Lämna aldrig barn ensam i husbilen. 
•  Håll brännbara material på betryggande avstånd från 
 värmeelement och kokkärl. 
•  Endast en auktoriserad fackman får göra ändringar på elsy-

stemet, gasolsystemet eller inbyggd utrustning. 
•  Vid huvudingångsdörren bör en eldsläckare ställas upp. 
•  Gör dig förtrogen med anvisningarna på eldsläckaren. 
•  I närheten av spisen bör en brandfilt finnas. 
•  Håll flyktvägarna fria. 
•  Gör dig förtrogen med säkerhetsåtgärderna på området. 

Brandbekämpning 
•  Evakuera samtliga personer i husbilen. 
•  Stäng gasolbehållarnas ventiler. 
•  Bryt elförsörjningen. 
•  Larma och kalla på brandkåren. 
•  Bekämpa bara elden om detta kan göras utan risk. 

02-1
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2.3 Trafiksäkerhet 

•  Kontrollera före start att signal- och belysningssystemet, 
styrningen och bromsarna fungerar korrekt. 

•  Låt efter en längre tids stillestånd (ca 10 månader) en aukto-
riserad fackverkstad kontrollera bromssystemet och gasol-
systemet. 

•  Öppna och säkra mörkläggningsgardinerna på front- och 
sidorutorna. 

•  Under åkning är det förbjudet att vistas i alkoverna. 
•  På vintern måste taket vid start vara snö- och isfritt. 
•  Kontrollera före start regelbundet trycket i däcken. Felaktigt 

tryck i däcken kan leda till högre slitage, skada eller punkte-
ring. 

•  Barnstolar får monteras endast på sittplatser med på fa-
briken monterade trepunktsbälten. 

•  Sväng de svängbara sätena i körriktning och lås dem. Under 
körning får stolarna inte svängas. 
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2.4 Registrering

Alla fordon som kör på allmän väg skall vara registrerade. Det 
gäller även din nya husbil. Registreringen görs hos Bilprovningen 
eller Vägverket. 

Registreringen ombesörjs i det flesta fall av svensksålda vagnar 
genom Hobbys registrerade importör för husbilar, Forsbergs 
Fritidscenter. 

Besiktning
Intervallen för besiktningstiderna varierar beroende på fordonets 
vikt. Vid mindre än eller lika med 3500 kg totalvikt skall husbilen 
besiktigas första gången vid tre års ålder, andra gången vid fem 
års ålder och därefter varje år. Fordon som har en totalvikt från 
3501 kg och uppåt skall besiktigas varje år.
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2.5 Före och under körning

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

Utvändigt
Gå runt husbilen och förbered den för färden:

Förberedelse av fordonet

•  Fäll upp eventuellt utkörda stödben.

•  Stäng alla fönster i bodelen samt alla takluckor

•  Stäng och lås ingångsdörrar och serviceluckor.

•  Stäng spillvattentankens avtappningskran.

Besiktningen genomförs av Svensk Bilprovning.

Vid besiktningstillfället skall du förelägga:
-  Registreringsbevis
-  Giltigt gasolprovningsintyg

Ta kontakt med din återförsäljare om du har några frågor!



Säkerhet 02-4

•  Stäng alla kranar och snabbventiler på gasolenheterna.   

Med undantag för värmeelement som används under   

färden.

•  Dra anslutna elkablar ur stickuttaget på utsidan.

•  Dra ner TV-antennen så långt som möjligt.

•  Säkra taklasten mot förskjutning.

•  Säkra cyklar mot förskjutning.

•  Släck förtältets lampa.

Förberedelser invändigt

•  Lägg undan lösa föremål och stuva in dem i fack.

•  Ställ ned tunga föremål.

•  Koppla eventuellt om kylskåpet till 12 V.

•  Säkra alla vätskor, även i kylskåpet, mot att rinna ut.

•  Spänn fast gasolflaskorna.

•  Stäng gasolflaskornas huvudventil och snabbventilerna       

för de enskilda gasolförbrukarna om inte TRUMA 

SecuMotion finns monterad; med den nya gasolregulatorn 

är uppvärming under körning officiellt tillåten.

Invändigt

Även inne i bodelen måste du förbereda ett och annat.

• Lås ordentligt dörrar (även kylskåpsdörren), utdragslådor 

och luckor.

•  Kläm fast bordssäkringen.

•  Tunga och/eller skrymmande föremål (såsom TV, Radio) 

skall säkras mot förskjutning innan färden påbörjas.

•  Öppna mörkläggningsgardinen i förarhytten helt och säkra 

den i öppnat läge.

Överbelasta inte fordonet! Beakta ovillkorligen tillåtet 

axeltryck, tekniskt tillåten totalvikt samt tillåten höjd, bredd 

och längd för husbilen.

Sätt i bodelen och förarhytten upp en lapp med alla viktiga 

mått och vikter.
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Innan du startar

Innan du startar bör du kunna besvara följande frågor med 

“Ja”:

• Finns förbandslådan och varningstriangeln ombord?

• Är belysningen (backstrålkastare, halvljus, bromsljus 

 och blinkrar) i ordning?

Obs! Använd inte mobiltelefonen på en bensinstation.

Kom ihåg följande punkter:

• Ställ in inre och yttre backspeglar samt stolen.

• Kontrollera belysningen.

Förarhytt

Dessutom:

• Kontrollera däcktrycket.

• Vätskor som t.ex. olja, kylvatten, bromsvätska och   

spolarvätska bör eventuellt fyllas på.

• Stäng av alla gasolförbrukare (värme, kylskåp etc.)   

innan du tankar bilen.

•  Kläm fast bordssäkringen.

2.6 Anvisningar för färden

Husbilen är inte en personbil!

Den förhåller sig i många situationer på annat sätt än en 

“normal” bil. Ta därför hänsyn till följande speciella egenheter:

Lastning

För lastning gäller:

• Fördela lasten jämnt. Tunga och skrymmande föremål   

bör stuvas i nedre lådor!

• Surra taklasten ordentligt!

• I bodelen skall bagaget stuvas in i skåp och    

förvaringsfack.
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• Säkra dörrar och luckor.

• Efter avslutad lastning kontrollera totalvikten på en  

allmän våg.

Axeltrycket och tillåten totalvikt får inte överskridas.

Bromsar

För bromsarna gäller

• Beakta att bromssträckan blir längre än normalt,   
speciellt vid vått väglag.

• Välj inte ett högre växelläge vid körning i utförsbacke än 
vid uppförsbacke.

Rangering

Din husbil är betydligt större än en personbil.

För rangering gäller:
• Även om backspeglarna är korrekt inställda uppstår en 

rätt stor död vinkel.
• Vid parkering på oöversiktligt ställe låt någon hjälpa dig.

Passagerarnas säkerhet

Under körning gäller:

• Passagerarna får endast sitta på de platser som är   

försedda med säkerhetsbälten.

• Under körning är det förbjudet för passagerare att   

vistas i alkoven eller bäddarna.

• Passagerarna måste sitta med påtagna säkerhetsbälten!

• Lås inte upp dörren!

• Andra än bältade passagerare får inte finnas in bilen.

Taklast (max. 50 kg) 

Importören och husbilshandlare rekommenderar att inte an-
vända taket som lastyta. Dels med tanke på lastsäkring och 
dels med tanke på försämrade köregenskaper.
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Körning

Provkör husbilen inför en längre färd för att göra dig förtrogen 

husbilens körning. Öva även backning.

För körning gäller:

• Underskatta inte husbilens längd.

• Kör försiktigt in på gårdar eller genom portar.

• Vid sidvind, isgata eller väta kan husbilen börja pendla.

• Anpassa körhastigheten till väg- och trafikförhållandena.

• En lång, svag nedförsbacke kan innebära fara. Anpassa 

hastigheten så att du i nödfall kan accelerera utan risk för 

dina medtrafikanter.

• Kör aldrig snabbare i nedförsbacken än i uppförsbacken.

• Vid omkörning och om du körs om av lastbilar eller 

bussar kan husbilen utsättas för luftsug. En lätt 

motstyrning upphäver effekten.

Backning

För backning gäller:

• Vid backning bör du ta en dirigerare till hjälp.

Kurvtagning

På grund av sin höga tyngdpunkt är kurvtagning med husbil 

känsligare än med en vanlig personbil.

För kurvtagning gäller:

• Kör inte för snabbt in i kurvan!

Ekonomisk körning
Husbilens motor är inte konstruerad för permanent körning 

med fullt gaspådrag.

För körning gäller:

• Undvik att hålla “gasen i botten”!

• De sista 20 km/h upp till max. hastigheten förbrukar upp 

till 50 % mer bränsle!

Tankning 
I husbilen finns förbrukare med öppen låga.
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För tankning gäller:

• Alla gasolförbrukare (värme, kylskåp etc.) skall stängas   

av!

• Stäng av mobiltelefonen!

• Tanka endast dieselbränsle.

• Fyll inte av misstag färskvattentanken med bränsle.

Spar energi på vintern

Det är ytterst enkelt att i bodelen spara energi. Detta gäller 

främst vid uppvärmning på vintern.

Så här sparas energi:

• Ställ exakt in ventilation resp. värmespjäll.

• Sätt i förarhytten upp isolermattor på sidorna och i 

vindrutan (ingår inte i standardleverans).

• Sätt upp en skiljematta mellan förarhytten och    

bodelen (ingår inte i leverans).

• Använd aluminiumbelagda fönstermattor och    

fönsterrullgardiner. Dessa skyddar både mot köld och   

värme.

• Öppna ytterdörren sällan och så kort stund som möjligt.

• Vid vintercamping kan som skydd mot kölden ett   

förtält monteras.
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2.7 Verktygssats

2.8 Nödfallsutrustning

Som förberedelse för ett nödfall skall du medföra följande 

tre räddningsartiklar och göra dig förtrogen med deras 

användning.

Förbandslåda (standardutrustning)

Förbandslådan bör alltid vara tillgänglig och förvaras på 

en bestämd plats i husbilen. När artiklar ur förbandslådan 

använts skall de omedelbart ersättas. Kontrollera regelbundet 

bäst-före-datum.

7 6 5

21 3 4

Basfordonet (FIAT) är utrustat med standardverktygssats.

-  Skruvmejsel (1)

-  Hylsnyckel (2)

-  Vev för stödbenen (3)

-  Spärrnyckel (4)

-  Domkraft (5)

-  Kilklossar (6)

-  Verktygspåse (7)

Reflexväst (ingår ej i leverans)
Vi rekommenderar att du medför en reflexväst enligt EN 471 
med vita reflekterande band som skall bäras om du vid haveri 
går ur bilen på vägar och vägrenar utanför tätorter. Föraren bör 
använda denna reflexväst om husbilen
•  till följd av olycka eller haveri blir stående på ett oöversikt-

ligt vägparti, vid dåligt sikt på grund av vädret, skymning 
eller mörker eller

•  till följd av olycka eller haveri blivit stående på vägkanten 
till motorväg och en varningstriangel måste ställas upp.
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Varningstriangel (standardutrustning)

Även varningstriangeln bör alltid vara tillgänglig och förvaras 

på en bestämd plats i husbilen, lämpligast tillsammans med 

förbandslådan.

I nödfall

• Ställ upp varningstriangeln minst 100 m bakåt från   

olycksplatsen!

Eldsläckare (ingår inte i leverans)

Gör dig förtrogen med eldsläckarens hantering.

Kontrollera påfyllningsdatum! Vartannat år bör eldsläckaren 

kontrolleras.

Skyddsåtgärder mot brand

• Lämna aldrig barn ensam i bilen.

• Informera dig om nödutgångarnas läge och hantering.

• Håll utrymningsvägarna fria.

• Håll brännbara material på betryggande avstånd från   

värmeelement och kokkärl.

• Placera en eldsläckare nära bodelens ingångsdörr.

• I närheten av spisen bör en brandfilt finnas.

• Gör dig förtrogen med anvisningarna på eldsläckaren.

• Gör dig förtrogen med de säkerhetsåtgärder mot brand 

som vidtagits på området.

Brandbekämpning

• Alla passagerare skall evakueras.

• Stäng ventiler och gasolbehållare.

• Slå ifrån elförsörjningen.

• Alarmera och kalla på brandkåren.

• Bekämpa själv branden endast om det kan ske utan risk.

100 m



Säkerhet

Belgien 2,50 12 upp till 7,5 50 90/120 *1 120
   mer än 7,5  60/90 *1 90
Bulgarien 2,60 11 upp till 7,5 50 90 120
   mer än 7,5  70 100
Danmark 2,55 12 upp till 3,5 50 80 110
   mer än 3,5  70 70
Tyskland 2,55 12 upp till 3,5 50 100 130 *2
   3,5 upp till 7,5  80 100*19
   mer än 7,5  60 80
Estland 2,50 12 upp till 3,5 50 90 110
   mer än 3,5  70 90
Finland 2,60 12  50 80 *15 80 *15
Frankrike 2,50 12 upp till 3,5 50 90 *3/110 *1;3 130 *3
   mer än 3,5  80 *3/100 *1;3 110 *3
Grekland 2,50 12  50 110/120 *1 120
Storbritannien 2,55 12  48 96/112 *1 112
Irland 2,50 12  48 96/112 *1 112
Island 2,55 12  50 90 *4 
Italien 2,55 12 upp till 3,5 50 90/110 *1 130
   mer än 3,5  80 100
Jugoslavien 2,50 12 upp till 3,5 60 80/100 *1 100
   mer än 3,5  80 80
Kroatien 2,55 12  50 80/100 *1 130 *18
Lettland 2,50 12 upp till 7,5 50 90 *2 90
Litauen 2,50 12 upp till 3,5 50 90 110 *9
   mer än 3,5  70

Land  Mått (m))  Till.   Högsta hastighet (km/h)

 Bredd  Längd totalvikt (t) I tätorter Utanför tätorter Motorvägar

02-11

2.9 Maxhastigheter

Kör inte med högre hastighet än vad som är tillåtet i respektive land!
I tabellerna nedan anges högsta tillåtna hastigheten för husbilar i europeiska länder. 

(gällande 03.01.2000)
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EJR Macedonien 2,50 12  50/60 80 80
Nederländerna 2,55 *14 12  50 80/100 *1 120
Norge 2,55 12,4 upp till 3,5 50 80/90 *1 90
   3,5 upp till 7,5  80 80
Österrike 2,55 12 upp till 3,5 50 100 130 *8
   3,5 upp till 7,5  70 80
Polen 2,50 12 upp till 2,5 60 90 130
   mer än 2,5  70 70
Portugal 2,55 12 upp till 3,5 50 90/100 *17 120 *7
   mer än 3,5  80/90 *17 90
Rumänien 2,50 12 upp till 3,5 50 90 90
   mer än 3,5 40 60 60
Ryssland 2,50 12  50 90 *10 90 *10
Sverige*16 2,60 24 upp till 3,5 50 70/90 *17 110
   mer än 3,5  80/90 *1 90
Sverige 2,60 24 upp till 3,5 50 70/90 110
   mer än 3,5  80/90 90
Schweiz 2,55 12 upp till 3,5 50 80/100 120
   mer än 3,5*12  100 100
Slovakien  2,50 12 upp till 3,5 60 90 130
   3,5 upp till 6,0  80 80
Slovenien 2,55 12 upp till 3,5 50 80/100 100
   mer än 3,5  80 80
Spanien 2,55 12  50 80/90/100 100
Tjeckiska 2,50 12 upp till 3,5 50 90 130
Republiken   mer än 3,5  80 80
Turkiet 2,50 10  50 80 130
Ukraina 2,50 12  60 90 110
Ungarn 2,50 12 upp till 3,5 50 80/100 120
   mer än 3,5  70 80
Cypern 2,50 16,5  50 80 100

02-12

Land  Mått (m)  Till.   Högsta hastighet (km/h)

 Bredd  Längd totalvikt (t) I tätorter Utanför tätorter Motorvägar
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*1:  På motortrafikleder.
*2: Rekommenderad högsta hastighet 130 km/h.
*3:  Vid väta bör hastigheten reduceras med 10 km/h, på motorvägar med 20 km/h.
*4:  På icke asfalterade vägar (grusväg): 80 km/h.
*5: På vägar med mer än ett körfält i båda riktningarna.
*6:  På motorvägar.
*7:  En förare  som inte haft körkortet längre än ett år får inte köra snabbare än 90 km/h. Motsvarande dekaler (kan fås hos ACP) måste vara  
 uppsatta på ett synligt ställe bak på bilen.
*8: Från kl 22-5 Uhr gäller på alla motorvägar 110 km/h, med undantag av A1 (Salzburg-Wien) och A2 Salzburg-Villach).
*9:  Upp till 1100 ccm: 70 km/h, bis 1800 ccm: 80 km/h, över 1800 ccm: 90 km/h.
*10: 70km/h för körkort under 2 år,.
*11:  För motorfordon över 7,5 totalvikt krävs enligt §57a STVZO en färdskrivare. Det är dock oklart om detta även gäller för privat använda   
 husbilar.
*12:  För alla fordon över 3,5t totalvikt och alla vägar måste en avgift för tungtrafik erläggas.
*13:  Enligt erfarenheterna under de senaste åren inga anmärkningar gjorts mot tyska fordon beträffande överskriden bredd eller längd.
*14:  På huvudtrafikvägar 2,55 m, på vägar märkta med “B” 2,20 m.
*15:  Husbilar med första registrering fr.o.m 1995 upp till en tjänstevikt på 1875 kg, samt fr.o.m. 1981 registrerade husbilar upp till en tjänstevikt på  
 1800 kg får köra högst 100 km/h.
*16: På svenska campingplatser är ofta ett slutet gråvattensystem obligatoriskt. 
*17:  Enligt skyltar.
*18:  På vägar som motsvarar motorvägar.
*19:  12. Undantag VO till StVO av den 18.03.2005

Beakta trafikskyltarna 253, 273 och 277 enligt §41 STVO.

Beakta även § 3,§ 7 och § 18 STVO.
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Vattensystem 

Om husbilen vid frost inte värms upp, skall hela vattensyste-
met tömmas. Låt alla vattenkranar och avtappningsventiler 
stå öppna. Så kan frostskada elimineras. 
Vatten som står kvar i färskvattentanken eller i vattenled-
ningarna är efter en kort tid otjänligt. Därför skall vattenled-
ningarna innan de på nytt används spolas med flera liter 
färskvatten. 

2.10 Efter avslutad körning

Val av uppställningsplats

För val av uppställningsplats gäller:

•  Välj om möjligt en vågrät uppställningsplats.

•  Undersök uppställningsplatsen vid dagsljus.

Fordonsäkring

För säker uppställning gäller:

• Lägg i en växel.

• Dra åt parkeringsbromsen.

• Kör ut eventuella fordonsstöd.

• Använd vid behov kilklossar (ingår inte i leverans)

Vid köldgrader lägg alltid i en växel men dra endast lätt åt 

parkeringsbromsen för att undvika att den fryser fast!

När förarstolen svängs, se till att parkeringsbromsen av 

misstag inte lossas.

Omkoppling av förbrukare

För omkoppling av förbrukare gäller:

• Koppla om kylskåpet från 12 V till gasol eller 230 V.   

Detta är nödvändigt då 12 V-försörjningen efter en kort   

stund automatiskt slås ifrån vid avstängd motor.



Chassi
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Definition av vikter för husbilar (2007) 

För beräkning av massan (vikten) och därav resulterande till-

läggslastning av husbilar gäller det europeiska direktivet 92/21/

EEG. Nedan förklaras begreppen och beräkningsprinciperna.

1. Tekniskt tillåten totalvikt 
Uppgiften om den tillåtna totalvikten baserar på det Hobby-
Wohnwagenwerk i samråd med biltillverkaren angivit. Denna 
har tagits fram efter utförliga beräkningar och försök och får 
av säkerhetstekniska skäl under inga omständigheter övers-
kridas. 

2. Tjänstevikt
Tjänstevikten motsvarar vikten för ett tomt fordon inklusive 
smörjmedel, verktyg, reservhjul (ev. reparationssats), bränsle 
(100%), extra batteri, all standardutrustning som monterats 
vid fabriken samt 75 kg för föraren samt dessutom basutrust-
ning som gasol, vatten, elsystem. 

3. Standardutrustning

Standardutrustningen omfattar all utrustning och alla vätskor 

som krävs för en säker och ändamålsenlig användning av for-

donet. Hit hör:

Kapitel 3:  Chassi
3.1 Chassi

Ramen och axlarna hör till chassit. Inga tekniska ändringar får 

göras, i annat fall gäller inte typgodkännandet längre!

Tekniska ändringar får endast göras med tillverkarens 

tillstånd.

Övriga anvisningar framgår av basfordonets instruktions-

bok.

3.2 Lastning

I registreringsbeviset angivet maximalt axeltryck och tillåten 

totalvikt får inte överskridas.

Husbilsvikter enligt 92/21/EWG

Beakta definitionen för husbilsmassa!
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4. Lastvikt 
Lastvikten motsvarar tekniskt tillåten totalvikt minus husbilens 
tjänstevikt. I detta värde skall ingå vikten för passagerare (nor-
malt beräknat till 75 kg x antalet sittplatser - förutom föraren), 
extrautrustning och personlig utrustning. 

Se till att hänsyn tas till vikten av alla föremål som trans-

porteras i husbilen, dvs passagerare, tilläggsutrustning, 

standardutrustning och personlig utrustning som t.ex. 

kläder, livsmedel, husdjur, cyklar, surfbrädor, andra 

sportgrejor etc.

Under inga omständigheter får den tekniskt tillåtna total-

lasten överskridas i husbilen.

 

          

a) Gasolförsörjning 

Antal 11 kg gasolflaskor  2   2  2  

Vikten på en 11 kg aluminiumflaska 5,5   5,5              5,5 

Vikt på en 11 kg gasolflaska  (90 %) 10,0   10,0           10,0 

                         totalt: 31    31              31 

b) Vätskor 

100 l färskvattentank  (90 %) -   90            90  

10 l färskvattentank  (90 %) 9   -            - 

  Standardutrustning totalt: 40   121            121        

 

Toskana 

övriga 

Toskana 
exklusiv 

alla 

Toskana
D 615 AK

GFLC/KLC

5. Ändrad viktklassificering (OBS. ej tillämpbart i Sverige)

Före körning måste färskvattentankens bräddventil 

öppnas. 

För att reducera tjänstevikten skick har färskvattentanken för-
setts med en bräddventil. Ventilen sitter till höger i sätet och 
är märkt med en varning. Före körning måste bräddventilen 
öppnas; färskvattentankens innehåll reduceras av viktskäl till 
ca 10 l. När husbilen står stilla kan ventilen stängas, varvid 
tankens hela volym kan utnyttjas. 

Reducering av tjänstevikten genom minskat färskvattenvolym 
skall finnas med i bilens registreringsbevis. Körning på allmän 
väg med husbilen är i detta fall endast tillåten när bräddven-
tilen är öppen. Bilens förare ansvarar för att denna bestäm-
melse följs. 
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Hobby Serie Typ Basfordon Motoralternativ5) Chassi Kopplingsutrustning Bältessystem Sittplatser Tillåten till. axeltryck Släpvagn Släpvagn Ekipagets 

Modell Standard alternativ 6) totalvikt fram bak obromsad 3) bromsad 3) max totalvikt

D 600 FL Toskana (F) F3 FIAT Ducato 35 Light 130 Multijet 160 Multijet Power Lågramschassi med ramförlängning 2646-Ar VP 230 4 3500 1850 2000 750 1300 4800

D 600 GFLC Toskana (F) F3 FIAT Ducato 35 Light 130 Multijet 160 Multijet Power Maxi-lågramschassi 2645-A VP 230 4 3500 1850 2000 750 1000 4500

D 650 ES Toskana (F) F3 FIAT Ducato 35 Light 130 Multijet 160 Multijet Power Lågramschassi med ramförlängning 2646-A VP 230 4 3500 1850 2000 750 1000 4500

D 650 FLC Toskana (F) F3 FIAT Ducato 35 Light 130 Multijet 160 Multijet Power Lågramschassi med ramförlängning 2646-A MP 230 4 3500 1850 2000 750 1000 4500

D 650 FLC Toskana Exclusive (G) F3 FIAT Ducato 35 Light 130 Multijet 160 Multijet Power Lågramschassi med ramförlängning 2646-A MP 230 4 3500 1850 2000 750 1000 4500

D 650 GFLC Toskana Exclusive (G) F3 FIAT Ducato 35 Light 130 Multijet 160 Multijet Power Maxi-lågramschassi 2645-A VP 230 4 3500 1850 2000 750 1000 4500

D 690 GELC Toskana Exclusive (G) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Maxi-lågramschassi 2645-A MP 230 4 4000 2100 2400 750 1000 5000

D 750 FLC Toskana Exclusive (G) F4 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power AL-KO AMC 45HT AMC58G-A MP 240 4 4500 2100 2x1500 750 1550 6000

D 750 ELC Toskana Exclusive (G) F4 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power AL-KO AMC 45HT AMC58G-A MP 240 4 4500 2100 2x1500 750 1550 6000

D 750 GELC Toskana Exclusive (G) F4 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power AL-KO AMC 45HT AMC58G-A MP 240 4 4500 2100 2x1500 750 1550 6000

D 595 AK LC Toskana (E) F3 FIAT Ducato 35 Light 130 Multijet 160 Multijet Power Lågramschassi med ramförlängning 2646-A VP 230 4 3500 1850 2000 750 1300 4800

D 615 AK GFLC Toskana (E) F3 FIAT Ducato 35 Light 130 Multijet 160 Multijet Power Maxi-lågramschassi 2645-A VP 230 4 3500 1850 2000 750 1100 4600

D 615 AK KLC Toskana (E) F3 FIAT Ducato 35 Light 130 Multijet 160 Multijet Power Maxi-lågramschassi 2645-A MP 231 4 3500 1850 2000 750 1100 5100

D 670 AK KMC Toskana (E) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Maxi-lågramschassi 2645-A MP 232 4 4000 2100 2400 750 1100 5100

D 670 AK GFM Toskana (E) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Maxi-lågramschassi 2645-A VP 232 4 4000 2100 2400 750 1100 5100

D 670 AK FLC Toskana (E) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Lågramschassi med ramförlängning 2646-A MP 230 4 4000 2100 2400 750 1100 5100

D 670 AK GFLC Toskana (E) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Maxi-lågramschassi 2645-A VP 230 4 4000 2100 2400 750 1100 5100

D 725 AK GFMC Sphinx (H) F4 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power AL-KO AMC 45HT AMC58G-A MP 251 4 4500 2100 2x1500 750 1550 6000

D 770 AK GEMC Sphinx (H) F4 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power AL-KO AMC 45HT AMC58G-A MP 250 4 4500 2100 2x1500 750 1550 6000

Chassidata husbil säsong 2007 

alla dimensioner i [mm]   alla vikter i [kg] 

1) Iveco, Fiat och Ford Van: inkl. takreling (serie); övriga Ford-modeller: utan bakstege och takreling (specialtillbehör) 

2) utan backspegel, utan sidoblinkers 

3) Släpvagnskoppling är specialtillbehör 

4) Bakkant basfordon till bakkant på bodelens bakre vägg.

5) FIAT 130 Multijet: 95,5 kW (130 hk); 160 Multijet Power: 115,5 kW (157 hk) -FORD: 2.2 TDCi 81 kW (110 hk); 2.2 TDCi 96 kW (130 hk); 2.4 TDCi 85 kW (115 hk); 2.4 TDCi 102 kW (140 hk) - IVECO 3.0 

HPI 107 kW (146 hk); 3.0 HPT 130 kW (176 hk) 

6) Antalet sittplatser kan minska till följd av specialtillbehörets vikt. 
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Bodel Totallängd Höjd Bredd Spårvidd Hjulbas Överhäng Överhäng 

Längd 4) 1) 1) 2) fram bak fram bak 1)

4035 6476 2870 2330 1810 1980 3800 948 1728

4035 6476 2870 2330 1810 1980 3800 948 1728

4533 6974 2870 2330 1810 1980 3800 948 2226

4533 6974 2870 2330 1810 1980 3800 948 2226

4533 6974 2870 2310 1810 1790 3800 948 2226

4533 6974 2870 2310 1810 1790 3800 948 2226

5028 7469 2900 2310 1810 1790 4035 948 2486

5612 8053 2910 2310 1810 1860 4316 948 1989

5612 8053 2910 2310 1810 1860 4316 948 1989

5612 8053 2910 2310 1810 1860 4316 948 1989

3705 6146 2990 2330 1810 1980 3450 948 1748

4015 6456 2990 2330 1810 1980 3450 948 2058

4015 6456 2990 2330 1810 1980 3450 948 2058

4554 6995 3020 2330 1810 1980 4035 948 2012

4554 6995 3020 2330 1810 1980 4035 948 2012

4554 6995 3020 2330 1810 1980 4035 948 2012

4554 6995 3020 2330 1810 1980 4035 948 2012

5143 7620 3320 2330 1810 1860 3778 948 2094

5612 8089 3320 2330 1810 1860 4316 948 2025
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Däck och fälgar för bashusbilar, säsong 2007

 * Antal hjulskruvar/mittcentrering/hålkrets

                                        Basutförande med stålfälgar                  

Hobby
Modell

Tillåten 
totalvikt 

(kg) fram bak 

Däck-
dimensioner 

Hjulin-
fästning*

Stålfälgar 
Däck-

dimensioner 
Hjulin-

fästning*

600 FL Toskana (F) 3500 1850 2000 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118 6 J x 15, ET 68 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118

600 GFLC Toskana (F) 3500 1850 2000 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118 6 J x 15, ET 68 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118

650 ES Toskana (F) 3500 1850 2000 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118 6 J x 15, ET 68 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118

650 FLC Toskana (F) 3500 1850 2000 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118 6 J x 15, ET 68 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118

650 FLC Toskana Exclusive (G) 3500 1850 2000 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118 6 J x 15, ET 68 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118

650 GFLC Toskana Exclusive (G) 3500 1850 2000 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118 6 J x 15, ET 68 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118

690 GESC Toskana Exclusive (G) 4000 2100 2400 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130 6 J x 16, ET 68 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130

750 FLC Toskana Exclusive (G) 4500 2100 2x1500 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130 6 J x 16, ET 68 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130

750 ELC Toskana Exclusive (G) 4500 2100 2x1500 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130 6 J x 16, ET 68 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130

750 GELC Toskana Exclusive (G) 4500 2100 2x1500 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130 6 J x 16, ET 68 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130

595 AK LC Toskana (E) 3500 1850 2000 215/75 R 16 C 5 / 71 / 118 6 J x 16, ET 68 215/75 R 16 C 5 / 71 / 118

615 AK GFLC Toskana (E) 3500 1850 2000 215/75 R 16 C 5 / 71 / 118 6 J x 16, ET 68 215/75 R 16 C 5 / 71 / 118

615 AK KLC Toskana (E) 3500 1850 2000 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118 6 J x 15, ET 68 215/70 R 15 C 5 / 71 / 118

670 AK KMC Toskana (E) 4000 2100 2400 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130 6 J x 16, ET 68 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130

670 AK GFM Toskana (E) 4000 2100 2400 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130 6 J x 16, ET 68 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130

670 AK FLC Toskana (E) 4000 2100 2400 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130 6 J x 16, ET 68 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130

670 AK GFLC Toskana (E) 4000 2100 2400 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130 6 J x 16, ET 68 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130

725 AK GFMC Sphinx (H) 4500 2100 2x1500 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130 6 J x 16, ET 68 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130

770 AK GEMC Sphinx (H) 4500 2100 2x1500 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130 6 J x 16, ET 68 225/75 R 16 C 5 / 78 / 130

till. axeltryck 

Basutförande med LM-fälgar 

Serie 
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Ändrad viktklassificering, säsongen 2007 (Obs. ej tillämpbart i Sverige) 

Hobby 
Modell

Serie Typ Basfordon Motoralternativ5) 
Standard             alternativ 

Chassi Kopplings-
utrustning 

Bältes-
system 

Sitt-
platser 

6)

Tillåten 
totalvikt 

[kg]

till. axel-
tryck 
fram 

bak 

D 600 FL Toskana (F) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Lågramschassi med ramförlängning 2646-A VP 230 4 4000 2100 2400

D 600 GFLC Toskana (F) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Maxi-lågramschassi 2645-A VP 230 4 4000 2100 2400

D 650 ES Toskana (F) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Lågramschassi med ramförlängning 2646-A VP 230 4 4000 2100 2400

D 650 FLC Toskana (F) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Lågramschassi med ramförlängning 2646-A MP 230 4 4000 2100 2400

D 650 FLC Toskana Exclusive (G) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Lågramschassi med ramförlängning 2646-A MP 230 4 4000 2100 2400

D 650 GFLC Toskana Exclusive (G) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Maxi-lågramschassi 2645-A VP 230 4 4000 2100 2400

D 690 GELC Toskana Exclusive (G) F3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

D 750 FLC Toskana Exclusive (G) F4 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power AL-KO AMC 50HT AMC58G-A MP 240 4 5000 2100 2x1500

D 750 ELC Toskana Exclusive (G) F4 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power AL-KO AMC 50HT AMC58G-A MP 240 4 5000 2100 2x1500

D 750 GELC Toskana Exclusive (G) F4 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power AL-KO AMC 50HT AMC58G-A MP 240 4 5000 2100 2x1500

D 595 AK LC Toskana (E) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Lågramschassi med ramförlängning 2646-A VP 230 4 4000 2100 2400

D 615 AK GFLC Toskana (E) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Maxi-lågramschassi 2645-A VP 230 4 4000 2100 2400

D 615 AK KLC Toskana (E) F3 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power Maxi-lågramschassi 2645-A MP 231 4 4000 2100 2400

D 670 AK KMC Toskana (E) F3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

D 670 AK GFM Toskana (E) F3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

D 670 AK FLC Toskana (E) F3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

D 670 AK GFLC Toskana (E) F3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

D 725 AK GFMC Sphinx (H) F4 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power AL-KO AMC 50HT AMC58G-A MP 251 4 5000 2100 2x1500

D 770 AK GEMC Sphinx (H) F4 FIAT Ducato 40 Heavy 130 Multijet 160 Multijet Power AL-KO AMC 50HT AMC58G-A MP 250 4 5000 2100 2x1500

alla dimensioner i [mm]   alla vikter i [kg] 

1) Iveco, Fiat och Ford Van: inkl. takreling (serie); övriga Ford-modeller: utan bakstege och takreling (specialtillbehör) 

2) utan backspegel, utan sidoblinkers 

3) Släpvagnskoppling är specialtillbehör 

4) Bakkant basfordon till bakkant på bodelens bakre vägg

5) FIAT 130 Multijet: 95,5 kW (130 hk); 160 Multijet Power: 115,5 kW (157 hk) -FORD: 2.2 TDCi 81 kW (110 hk); 2.2 TDCi 96 kW (130 hk); 2.4 TDCi 85 kW (115 hk); 2.4 TDCi 102 kW (140 hk) - IVECO 3.0 

HPI 107 kW (146 hk); 3.0 HPT 130 kW (176 hk) 

6) Antalet sittplatser kan minska till följd av specialtillbehörets vikt. 
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Släpvagn 
obromsad 

3)

Släpvagn 
bromsad 

3)

Ekipagets 
maxtotalvikt 

Bodel längd 
4)

Total-
längd1)

Höjd  
1)

Bredd  
2)

Spårvidd 
fram bak 

Hjulbas Överhäng 
fram 

Överhäng 
bak 1)

750 1300 5300 4035 6476 2897 2330 1810 1980 3800 948 1728

750 1000 5000 4035 6476 2897 2330 1810 1980 3800 948 1728

750 1000 5000 4533 6974 2897 2330 1810 1980 3800 948 2226

750 1000 5000 4533 6974 2897 2330 1810 1980 3800 948 2226

750 1000 5000 4533 6974 2897 2310 1810 1790 3800 948 2226

750 1000 5000 4533 6974 2897 2310 1810 1790 3800 948 2226

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

750 1550 6000 5612 8053 2910 2310 1810 1860 4316 948 1989

750 1550 6000 5612 8053 2910 2310 1810 1860 4316 948 1989

750 1550 6000 5612 8053 2910 2310 1810 1860 4316 948 1989

750 1300 5100 3705 6146 3017 2330 1810 1980 3450 948 1748

750 1100 5100 4015 6456 3017 2330 1810 1980 3450 948 2058

750 1100 5100 4015 6456 3017 2330 1810 1980 3450 948 2058

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

750 1550 6000 5143 7620 3320 2330 1810 1860 3778 948 2094

750 1550 6000 5612 8089 3320 2330 1810 1860 4316 948 2025
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Tillbehörsvikter, säsong 2007 

Föremål              Vikt (kg)

AL-KO släpvagnskoppling AMC 58 A borttagbar  32,0 
AL-KO monteringssats skoter för LST 150  4,0 
AL-KO elektriska stödben (bak)  22,0 
AL-KO lasthållare LST 150  53,0 
Kopplingsutrustning, fast  18,0 
Antenn Yachting 5 inklusive mast  4,6 
Tilläggslast (FIAT)  40,0 
Utedusch  0,5 
Utdragbar plattskärm  2,0 
Bakugn  16,0 
City-vattenanslutning  0,5 
Taklucka med elfläkt och termostat  7,0 
Köksfläkt Dometic  3,0 
DVD-navigations-backkamera  3,3 
Instrumentpanel i ädelträ  0,5 
Cykelhållare för garage och 3 cyklar  5,5 
Cykelställ för 2 cyklar  7,0 
Cykelställ för 3 cyklar  9,0 
Klimatanläggning  20,0 
Gasoluttag på utsidan  1,0 
Extra gelbatteri, 110 Ah  39,0 
Extra gelbatteri, 80 Ah  27,0 
Isoleringsmatta för förarhytten  2,0 
Kartväska på passagerarsidan  1,0 
Klimatanläggning Blizzard 2100 (Dometic) (230 V)  39,0 
Klimatanläggning HobbyCool 25 (Dometic)  25,0 

Högtalare (i tillägg) i bodelen  1,7
Skinnsittgrupp  2,0
Motorcykelskena för garaget  7,5 
Motoralternativ 2,3 JTD i st.f. 2,2 JTD 1 5,0 
Motoralternativ 3,0 JTD i st.f. 2,3 JTD  50,0 
Myggnätsrullgardin  2,0 
Varningsutrustning för narkosgas  0,5 
Navigationssystem Blaupunkt Travel Pilot Amsterdam  2,0 
Dimstrålkastare  2,0 
Kontrollsystem för parkeringshjälp  2,0 
Remifront hyttmörkläggning (gardin)  3,5 
Backkamera med plattskärm  2,0 
Parabol 65 cm  14,0 
Parabol 85 cm  15,0 
Digitalbox 1,5 
Stänkskydd bak  2,0 
Solpaneler med 2 moduler à 55 W/1 6,0 
Solmarkis Omnistor, 300 x 250 cm  21,0 
Solmarkis Omnistor, 350 x 250 cm  25,0 
Solmarkis Omnistor, 400 x 250 cm  29,0 
Solmarkis Omnistor, 450 x 250 cm  39,0 
Solmarkis Omnistor, 500 x 250 cm  45,5 
Sängöverkast  1,5 
Tempomat-Farthållare  2,0 
Matta  6-11 
Ultraljudslarmsystem 12 V inkl. gasollarmsystem  1,0 
Extra tvärbalk för takreling 3,0 
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3.3 Stödben

Stödben i normalutförande

• Stödbenen i husbilens bakre parti.

Så här fälls stödbenen ut
•  Tryck på spärren (1) för att lossa stödbenet och dra i riktning 

mot gångjärnet.
•  Fäll ut stödbenet.
•  Förhindra att stödbenen sjunker ned i mjuk mark med ett 

lämpligt underlag under stödbenen.
•  Ställ upp stödbenen mot underlaget (2).
•  Ställ in stödbenen med veven tills husbilen står vågrätt.

Så här fälls stödbenen in

• Lossa stödbenen med veven.

• Fäll in stödbenen.

• Lås stödbenet i läge genom tryck på spärren (1).

1

2
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3.4 Fotsteg

1

 Se upp för olika steghöjd och att marken är stadig och  

 plan.

 
 Kliv inte ut innan fotsteget är fullt utkört!

2

3

Husbilar av alkovmodell är försedda med elektriskt utkörbart 

fotsteg (1).

Om fotsteget till följd av smuts eller frost fungerar dåligt 

eller inte alls, ska gångjärnen rengöras resp. tinas upp.  Kom ihåg att köra in fotsteget innan du kör iväg!

Öppna

• Tryck strömbrytaren (2) vid ingången nedåt.

Stänga

• Tryck strömbrytaren (3) vid ingången uppåt.

03-10
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3.5 Montering av extra utrustning

Införande av tillbehör i registreringsbeviset

• Låt din Hobby-handlare/verkstad montera eventuell extra 

utrustning och ombesörja att den i  förekommande fall 
förs in i registreringsbeviset.

Kom ihåg att släpvagnskopplingen, motorcykelstället, nivå-

liften och/eller tilläggsfjädrar bör införas i beviset. 

Beakta att husbilens lastvikten minskar vid montering av 

tillbehör. 

03-11
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Kapitel 4:  Hjul, däck, bromsar Skonsam körning för däcken

•	 Undvik	hård	inbromsning	och	rivstarter.

•	 Undvik	långa	färder	på	dåliga	vägar.

•	 Kör	aldrig	med	för	tungt	lastat	fordon.

Din	HOBBY-husbil	 har	 slanglösa	däck.	 I	 dessa	däck	 får	

slangar	inte	användas!

Använd	endast	däck	som	finns	angivna	i	registreringsbeviset.	

Andra	däckdimensioner	får	endast	användas	om	de	godkänts	

av	tillverkaren	(ABE).

4.2 Däck

När	du	med	den	nya	husbilen	kört	50	km	skall	hjulmuttrarnas	

åtdragning	kontrolleras	och	eventuellt	efterdras	med	åtdrag-

ningsmoment	på	160 Nm för 15“-fälgar (stål + LM); 180 Nm 

för 16“-fälgar (stål + LM).	Kontrollera	sedan	regelbundet	

hjulskruvarnas	åtdragning.	

4.1 Hjul 
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1 2 3
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Kontrollera	lufttrycket	i	alla	däck	och	reservhjulet	var	4:e	vecka	

och	före	längre	färder.

För kontroll av lufttrycket gäller

•	 Kontrollen	bör	ske	på	kalla	däck.

•	 Vid	kontroll	eller	justering	av	lufttrycket	i	varma	däck	bör	

trycket	vara	0,3	bar	högre	än	i	kalla	däck.

För lufttrycket i däcken gäller:

•	 Korrekt	lufttryck	i	däcken	(1).

•	 För	lågt	lufttryck	(2).

•	 För	högt	lufttryck	(3).

4.3 Lufttrycket i däcken

Ett	för	lågt	tryck	leder	till	att	däcket	blir	för	varmt.	Detta	kan	

leda	till	att	däcket	skadas.

Det	rätta	lufttrycket	framgår	av	tabellen	i	kapitlet	„Tekniska	

data”.	

Byt	ut	däcken	när	de	har	ett	mönsterdjup	på	bara	1,6	mm.

Däcken	får	inte	bytas	korsvis,	dvs	från	fordonets	högra	sida	till	

vänstra	sidan	eller	tvärtom.

4.4 Mönsterdjup

Däcken	åldras	även	om	de	används	sällan	eller	inte	alls.

Däcktillverkaren rekommenderar

•	 Byt	däcken	efter	6	år	oberoende	av	hur	djupt	mönstret		 	

är.

•	 Undvik	kraftiga	stötar	mot	kantstenar,	gropar	eller	andra	

hinder.
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4.7 Däckreparationssats

Använd	inte	reparationssatsen	om	däcket	skadats	genom	
att	det	körts	utan	luft.	Små	stickskador,	framför	allt	i	däckets	
löpyta	kan	tätas	med	reparationssatsen.	Drag	inte	ut	främ-
mande	föremål	(t.ex.	skruvar	eller	spikar)	ur	däcket.	Repara-
tionssatsen	kan	användas	vid	temperaturer	ned	till	ca.	-30°C.

4.5 Fälgar

Använd	endast	den	typ	av	fälgar	som	anges	i	registreringsbe-

viset.	Om	du	vill	använda	avvikande	fälgar	måste	hänsyn	tas	

till	följande	punkter.

För andra fälgtyper gäller:

-	 Dimension,

-	 Utförande,

-	 Inpressningsdjup	och

-	 Bärkraften	måste	vara	tillräckligt	hög	för	tillåten	totalvikt.

-	 Hjulskruvens	konform	måste	motsvara	fälgens.

Ändringar	får	endast	göras	med	tillverkarens	tillstånd.

Aluminiumfälgarna	måste	kontrolleras	separat	för	varje	for-

donstyp.	Skruvarna	för	aluminiumfälgar	får	inte	användas	för	

stålfälgar.	På	fabriksmonterade	aluminiumfälgar	far	standard	

hjulskruvar	användas

4.6 Reservhjul 

Reservhjul	ingår	inte	i	standardleveransen.	

Exakta	uppgifter	finns	noterade	i	registreringsbeviset.
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A	 Skaka	flaskan.	Skruva	på	påfyllningsslangen	(1)	på	flaskan	
(på	så	sätt	går	det	hål	i	folieförslutningen)

B		 Skruva	av	ventillocket	från	däcksventilen.	Skruva	ut	ven-
tilinsatsen	(2)	med	ventilutskruvaren.	Lägg	inte	ventilin-
satsen	(2)	i	sand	eller	smuts
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C		 Drag	av	förslutningsproppen	(4)	från	påfyllningsslangen	
(1).	Skjut	på	påfyllningsslangen	på	däcksventilen.

D		 Håll	påfyllningsflaskan	med	påfyllningsslangen	nedåt	och	
tryck	ihop.	Tryck	in	hela	flaskans	innehåll	i	däcket.	Drag	av	
påfyllningsslangen	(1)	och	skruva	in	ventilinsatsen	(2)	med		
ventilavskruvaren	i	däcksventilen.

04-5

E		Skruva	på	luftslangen	(5)	på	däcksventilen.	Tryck	in	stick-
kontakten	(6)	i	cigarettändaruttaget.	Pumpa	upp	däcket	
(7).	Använd	inte	den	elektriska	luftpumpen	i	mer	än	8	
minuter.	Risk	för	överhettning.	Om	lufttrycket	inte	kan	
uppnås,	kör	du	fordonet	ca.	10	meter	framåt	eller	bakåt	
så	att	tätningsmedlet	sprider	sig	i	däcket.	Upprepa	upp-
pumpningen.	

	 Fortsätt	omedelbart	färden	så	att	tätningsmedlet	kan	
sprida	sig	i	däcket.	

	 Maximal hastighet är 80 km/tim. Kör försiktigt, framför 
allt i kurvor.
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Olycksfallsrisk:	Om	det	nödvändiga	lufttrycket	inte	
heller	nu	kan	uppnås	är	däcket	alltför	skadat.	I	detta	
fall	kan	däcket	inte	tätas	genom	reparation.	Fortsätt	
därför	inte	färden.	Kontakta	en	servicestation	eller	
bensinstation.

04-6

F		 Klistra	fast	den	bifogade	dekalen	på	instrumentbrädan	i	
förarens	synfält.

	 Avfallshantera	förbrukad	reparationssats	på	service-	eller	

bensinstationen.

Kontrollera	däcktrycket	efter	10	minuters	körning.	Om	
däcktrycket	fallit	under	detta	minimivärde	(8)	får	du	inte	
fortsätta	färden.
Om	minimivärdet	fortfarande	indikeras	(8)	korrigeras	däcks-
trycket	i	enlighet	med	däckstryckskylten	i	gasolkofferten.	

Kör	försiktigt	till	nästa	verkstad	och	låt	byta	ut	däcket.

Olycksfallsrisk:	Byt	ut	däcket	på	närmaste	service-
station.
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Säkerhetsanvisningar för hjulbyte

Byte av hjul

•	 Om	marken	 är	mjuk	 lägg	 ett	 stabilt	 underlägg,	 t.ex.	 en	

bräda,	under	domkraften.

•	 Lägg	an	domkraften	vid	härför	avsedda	stödhål.

Vid	hjulbyte	följ	även	anvisningarna	i	fordonstillverkarens	

instruktionsbok	resp.	instruktionsboken	från	AL-KO.

Stödbenen	får	inte	användas	som	domkraft!

Domkraften	får	användas	endast	för	hjulbyte.	Den	får	inte	

användas	för	arbeten	under	fordonet!	Livsfarligt!

Domkraften	 får	 läggas	an	endast	 i	härför	avsedda	stöd-

hål!

Om	domkraften	sätts	an	på	annat	ställe	finns	risk	för	att	for-

donet	skadas	eller	olyckor	genom	att	fordonet	faller	ned.

•	 Lossa	hjulskruvarna	med	hylsnyckeln	några	varv,	men	ta	

inte	bort	dem.	

•	 Lyft	upp	bilen	tills	hjulet	står	2	till	3	cm	över	marken.

•	 Ta	bort	hjulskruvarna	och	lyft	av	hjulet.	

•	 Lägg	upp	reservhjulet	på	hjulnavet	och	rikta	in.	

•	 Skruva	in	hjulskruvarna	och	dra	lätt	åt	korsvis.

•	 Skruva	ner	domkraften	och	ta	bort	den.	

•	 Dra	med	hylsnyckel	jämnt	åt	hjulskruvarna.		 	 	

Hjulskruvarnas	föreskrivna	åtdragningsmoment	framgår	av	

basfordonets	instruktionsbok.

•	 Sätt	in	det	borttagna	hjulet	i	reservhjulshållaren	och	stäng	

den.

Husbilen	har	som	standard	en	däckreparationssats.	

Kontakta	din	Hobby-återförsäljare	om	möjlighet	finns	att	

montera	ett	reservhjul.
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4.8 Bromsar

För bromssystemets underhåll gäller:

•	 Kontrollera	regelbundet	bromsvätskenivån.

•		 Kontrollera	regelbundet	bromssystemet	och	bromss-

langarna	avseende	läckage.	Det	förekommer	att	gnagare	

biter	sönder	gummislangar.

•		 Använd	en	bromsolja	med	samma	egenskaper	som	oljan	

i	bromskretsen.

Kontrollera	bromsarna	regelbundet	hos	din	Fiat-verkstad.

Bromssystemets	komponenter	ingår	i	husbilens	typgodkän-

nande.	Om	du	ändrar	något	i	bromssystemet	gäller	inte	

längre	typgodkännandet.	Ändringar	får	göras	endast	med	

tillverkarens	tillstånd.

04-8

Ytterligare	 informationer	 lämnas	 i	 instruktionsboken	 för	

Fiat	Ducato.	
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Kapitel 5: Bodelens utsida

5.1 Tank- och serviceluckor

Lucka för stuvutrymme (1)
Toalettlucka (2)

Gasolkoffertlucka (3)

D595 AK LC Toskana 2007

D600 FL Toskana 2007

D615 GFLC Toskana 2007

D615 AK KLC Toskana 2007



Bodelens utsida 05-2

Lucka för stuvutrymme (1)
Toalettlucka (2)

Gasolkoffertlucka (3)

D670 AK FLC Toskana 2007 D670 AK KMC Toskana 2007

D670 AK GFLC Toskana 2007 D670 AK GFM Toskana 2007
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D650 FLC Toskana 2007

D725 AK GFMC Sphinx 2007 D650 FLC Toskana Exclusive 2007

D770 AK GEMC Sphinx 2007

Lucka för stuvutrymme (1)
Toalettlucka (2)

Gasolkoffertlucka (3)
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D650 GFLC Toskana Exclusive 2007

D750 FLC Toskana Exclusive 2007

D750 ELC Toskana Exclusive 2007

D690 GELC Toskana Exclusive 2007

Lucka för stuvutrymme (1)
Toalettlucka (2)

Gasolkoffertlucka (3)
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D750 GELC Toskana Exclusive 2007 D650 ES Toskana 2007

D600 GFLC Toskana 2007

Lucka för stuvutrymme (1)
Toalettlucka (2)

Gasolkoffertlucka (3)
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1

2

5.2 Ventilation och vädring

Matlagning, våta kläder osv alstrar kondens. En person 

avger under en timme upp till 35 g vatten. Därför måste i 

relation till relativ luftfuktighet ytterligare ventilering ske via 

fönster och takluckor (se även „Vinterdrift”).

Dessa luckor kallas vinterluckor och används endast när 

kylskåpet drivs med el vintertid. Luckorna används också 

med fördel när man tvättar husbilens utsida. Detaljerad 

information finns i kylskåpstillverkarens instruktionsbok.

För ventilation gäller:

Rätt ventilation och vädring i husbilen är en viktig förutsätt-

ning för en angenäm miljö i bodelen. I din husbil finns en 

dragfri ventilation integrerad i golvet. Vädringen sker via tak-

luckorna vars funktioner inte får nedsättas.

Kylskåpets ventilation kan stängas med luckor när det inte 

drivs med gasol.

Kylskåp

Kylskåpet försörjs via galler med friskluft för att uppnå en till-

räcklig hög kyleffekt. Ventilationsgallret (1) sitter på husbilens 

utsida. Vädringsgallret (2) sitter ovanför ventilationsgallret.

Vid blockerade ventilationsöppningar finns risk för kvävning! 

Ventilationsöppningarna får därför inte blockeras.

Vid vinterdrift skall speciella luckor sättas upp. Dessa luckor 

kan du köpa hos din återförsäljare.
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3

1

Vid mycket hög utetemperatur är det lämpligt att ta bort 

ventilationsgallren. Därigenom ökas luftcirkulationen vid 

kylskåpet och kyleffekten blir högre.

Värme

Värmesystemet förses från utsidan med friskluft (1). Genom 

denna ventil avges även värmesystemets frånluft.

Så här tas ventilationsgallren bort

• Vrid skruven (3) åt vänster mot stopp.

• Dra först försiktigt ut ventilationsgallret på vänster sida.

• Ta sedan bort ventilationsgallret.

Vid blockerade ventilationsöppningar finns risk för kväv-

ning!

Ventilationsöppningarna får därför inte blockeras.
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5.3 Så här öppnas och stängs dörrar och luckor 

Dessutom medföljer en självhäftande aluminiumskylt med 

basfordonets nyckelnummer.

- Två nycklar som passar till följande lås på bodelen:

 - Ingångsdörr.

 - Serviceluckor.

 - Toalettlucka.

Beakta instruktionsboken för basfordonet.

Bilnycklar

För husbilen levereras följande nycklar:

- En masternyckel.

- Två nycklar som passar till följande lås på basfordonet: 

 - Förar- och passagerardörr.

  -  Ett kodkort.

Ingångsdörr

Öppna

• Lås upp med nyckel.

• Dra i handtaget.

• Öppna dörren.

Stänga

• Stäng dörren.

• Vrid nyckeln tills låskolven hörbart snäpper fast.

• Vrid nyckeln tillbaka till lodrätt läge och dra ut den.



Bodelens utsida05-9

För att undvika skada på lås och dörrkarm måste det inre 

dörrhandtaget stå vågrätt och inte snett uppåt.

Ingångsdörren är i nödfall din flyktväg. Därför får dörren 

aldrig blockeras från utsidan!

Bagagerumslucka

Öppna

• Lås upp med nyckel.

• Tryck med handen kraftigt in luckan vid låset

• Öppna luckan uppåt.

Stänga

• Stäng luckan nedåt.

• Lås med nyckel.
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Toalettlucka

Öppna

• Lås upp med nyckel (1).

• Tryck båda knapparna (1 och 2) och öppna luckan.

Stänga

• Tryck in luckan tills den snäpper fast.

• Lås med nyckel (1).

Garagelucka

Öppna

• Lås upp med nyckel.

• Tryck med handen kraftigt in luckan vid låset.

• Öppna luckan.

Stänga

• Stäng luckan.

• Lås med nyckel.

1

2
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Vattenpåfyllningsrör

Öppna

• Lås upp med nyckel (1)

• Skruva bort locket (2).

Stänga

• Skruva på locket (2).

• Lås (1) med nyckel.

1

2

3

Yttre gasolanslutning
På begäran kan husbilen utrustas med yttre gasolanslutning (3). 

Via denna anslutning försörjs gasolförbrukare utanför husbilen, 

som t.ex. gasolgrill eller gasollampa. Yttre gasolanslutningen 

sitter under gasolboxluckan (2).

Öppna

• Grip tag i handtaget (1) och öppna luckan utåt.

Stänga

• Grip tag i handtaget (1) och tryck in luckan så att den snäp-

per fast.
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1

2

Utvändigt stickuttag

Öppna

• Grip tag i undersidan på täcklocket (1) och dra uppåt.

Stänga

• Dra bort CEE-stickkontakten (2).

• Tryck täcklocket (1) nedåt tills det snäpper fast.

2

1

Vattenanslutning för utedusch 
(inte standardutrustning) 

Öppna

• Skjut täckluckan (1) uppåt så att vattenuttaget blir 

 tillgängligt.

Stänga

• Ta bort uteduschens slang från anslutningen (2) och sätt 

på skyddslocket.

• Skjut täckluckan nedåt.
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5.4 Yttre backspeglar

Basfordonets instruktionsbok beskriver hur husbilens back-

speglar ställs in.

5.5 Takreling

För lastning av takräcket gäller:

• Lasta endast lätta grejor på taket.

• Surra ordentligt fast grejorna så att de inte kan förskjutas  

eller falla ner.

• Lasta inte för mycket på taket! Med ökad taklast försämras 

köregenskaperna.

Totala lasten får ha en vikt på högst 50 kg.

• Vid lastning beakta även max tillåtet axeltryck.

• Taklastens höjd måste adderas till husbilens. 

• Anteckna bilens totala höjd på ett väl synligt ställe i förar-

hytten. Vid körning under broar och genom portar kan du 

snabbt kolla höjden.

05-13

På taket får laster endast transporteras på lämpligt 

takräcke. 

Importören och husbilshandlare rekommenderar att inte an-

vända taket som lastyta. Dels med tanke på lastsäkring och

dels med tanke på försämrade köregenskaper.
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Kapitel 6: Elinstallationer

6.1 Säkerhetsanvisningar

6.2 HOBBY-manöverpanel
Strömförsörjningen sker via HOBBY-manöverpanelen i kombi-
nation med en automatisk batteriladdare.

06-1

Elsystemets huvudkomponenter 
•  MANÖVERPANEL “PC-100HB och PC-100HB T”  
 styr förbrukarna, 
•  12V FÖRDELNINGSMODUL “DS-300HB” 
  Huvudrelä, batteriets parallellrelä (12V - 70A), kylskåpsrelä, 

pumprelä, laddutrustning B1, skyddssäkringar. 
•  BATTERILADDARE 
  buffertladdning av batteriet. 

Observera:

•  Säkerhets- resp. varselanvisningar på elektriska    

komponenternas skyltar får inte avlägsnas.

•  Installationsutrymmena för bodelsbatteri, manöverpanel, 

laddare och 230 V-anslutningsbox få inte användas som 

stuvutrymmen.

•  Rökning och öppen eld är inte tillåtet vid kontroll av  

elsystem.

•  Störningar i elsystemet får endast åtgärdas av en   

auktoriserad fackverkstad.

• Icke fackmässiga ingrepp i bilens elsystem kan leda till fara 

för eget och andra personers liv.

•  För anslutning till 230 volts nätuttag använd endast för 

utomhusbruk lämplig och godkänd kabel och jordade 

stick- och skarvkontakter (CEE).

• Säkringsboxen 230 V finns du i klädskåpet. 
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Batteriladdare 
•  Installation av laddaren utförs i en torr och ventilerad lokal. 
•  Endast fackman får installera laddaren. 
•  I händelse av missbruk lämnas ingen garanti och tillverkaren 

fritar sig från allt ansvar. 
•  För underhållsarbeten skall 230V-nätet vara frånkopplat. 
•  Täpp inte till öppningen på locket och säkerställ en rimlig 

ventilation. 
•  Slå ifrån strömbrytaren för manöverpanelen Toskana/Toska-

na Exclusive innan laddaren tas bort från 230V-nätet . 

Råd och kontroller 
Viktigt 
•  Ändringar i elsystemet får göras endast av fackman. 
•  Koppla från batteriet och 230V nätet innan underhåll utförs. 

Batterier 
•  Beakta batteritillverkarens bruksanvisning. 
•  Elektrolyten i batteriet är giftig och frätande. Undvik kontakt 

med hud och ögon. 
•  När batteriet är fullständigt urladdat måste det laddas upp 

minst 10 timmar. Om batteriet har varit urladdat 8 veckor 
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•  SENSOR MED STAVAR 
  Mäter FW-tankens innehåll, 4-nivåer indikeras. 
•  SENSOR MED SKRUVAR “SSP” 
  LED-indikering av full spillvattentank 
• BODELSBATTERI “B2” 
  Försörjer alla förbrukare 
•  STARTBATTERI “B1” 
•  GENERATOR 
  Laddar parallellt upp start- och bodelsbatteri. 
•  230V HUVUDSTRÖMBRYTARE 
  Försörjer och skyddar 230V-förbrukarna 
•  50A-SÄKRINGAR START-/ och BODELSBATTERIER 

finns risk för att det skadats. 
•  Kontrollera regelbundet elektrolytnivån i batteriet (syrabatte-

rier); gelbatterierna är underhållsfria men kräver en konstant 
återuppladdning. 

•  Kontrollera regelbundet elektrolytnivån i batteriet (blybatte-
ri). 

•  Kontrollera att klämmorna sitter stadigt och avlägsna even-
tuellt förekommande oxidskikt. 

•  Ta loss batteriets minuspol om batteriet en längre tid inte 
används (mer än 1-2 månader). 

•  Om bodelsbatteriet tagits bort, skall pluspolen isoleras (för 
undvikande av kortslutning när motorn startas). 

•  Om husbilen under en lång tid står stilla, måste batteriet 
kopplas från eller regelbundet laddas upp. 
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Tanksensor 
•  Låt inte vatten stå kvar tanken under en längre tid; risk finns 

att ytbeläggning bildas, speciellt då i spillvattentanken.

230V Huvudströmbrytare 
•  Kontrollera att nätanslutningens stickkontakt dragits ur in-

nan locket tas bort.
•  Se till att stickkontakten är stadigt ansluten, i annat fall finns 

risk för att modulen skadas.
•  Ställ huvudströmbrytaren 230 i läge “0” (OFF) för frånkopp-

ling av hela systemet.
•  Vid in- och urkoppling av 230V-nätet skall huvudström-

brytaren vara frånslagen.
•  I händelse av att strömbrytaren automatiskt slagits från, 

skall felet lokaliseras innan systemet återinkopplas.

Säkringar 
•  Byt ut trasig säkring först sedan felet hittats och åtgärdats.
•  Den nya säkringen skall ha samma amperevärde som den 

gamla.

Manöverpanel Toskana/ Toskana Exclusive

Färskvattentankens 
nivå 

Spillvattentankens 
nivå. 

Spänning i 
motorbatteriet Spänning i 

tilläggsbatteriet 

Funktionsväljare 

LCD-display 
med belysning

Laddning med 
nätanslutning 

Varning 

Slå till instrumenten 
analogt 

12 V Huvudström-
brytare in-/urkoppling 

Pump in-/
urkoppling 

Pump 
till/från

Innetemperatur-
visning

Utetemperatur-
visning

Inställning av 
klocka/visning 

Inställning för 
väckning på/av 

Väckning 
på 

Används 
inte 

Symbol för 
innetemperatur 

Symbol för 
utetemperatur 

Visning av 
laddningstillstånd 

Symbol för 
tilläggsbatteri 

Symbol för 
motorbatteri 

12 V Huvudström-
brytare till/från 

Visning av 
parallellkoppling
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Bruksanvisning 
Laddare LA240 / LA330 manöverpanel TCP HO 06 med 
12 V fördelare 

Bästa kund, beakta följande anvisningar för manövrering av 
manöverpanelen med laddare och 12V-fördelare så att du 
många år har nytta av dessa apparater. 

A) Allmän beskrivning 
Husbilens manöverpanel TCP HO 06, laddarstation LA240 
/LA330 och 12V-fördelare är en elektronisk utrustning med 
många praktiska och nödvändiga funktioner för din husbil. 
Apparaterna har följande funktioner: 

I.) Manöverpanel 
1. Väljare för visning resp. inställning av funktionerna 
2. Analog voltmeter med skalbelysning för batteriet I (start-

batteri) och batteriet II (bodelsbatteri) 
3. Analog tanknivåvisning med skalbelysning för färsk- och 

spillvattentanken. 
4. LCD–display med belysning för visning av följande funkti-

oner:

  - Visning av parallellkoppling av bodels- och start- 
 batteri 

  - Visning av laddning med nätanslutning 
  - Varning vid batteriunderspänning 
 - 12 V huvudströmbrytare med display och djupur- 

 laddningsskydd 
  - Pumpströmbrytare med visning 
  - Streckindikator för presentation av laddnings -  

 tillstånd vid nätladdning 
  - 4-siffrig digitaldisplay 
  - Utetemperaturindikering 
  - Innetemperaturindikering 
  - Klocka 
  - Väckarklocka 

II.) Laddare 
1. Elektronisk laddreglering för laddning av anslutna batterier 

III.) 12V-fördelare 
1. Batteribrytrelä 
2. 12V-huvudströmbrytare 
3. Pumprelä 
4. Kylskåpsrelä 
5. Relä D+/ytterbelysning 
6. 12V-flatstiftssäkring för 12V-förbrukare 
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7. Anslutning indikeringspanel 
8. Anslutning start- och bodelsbatteri 
9. Anslutning tanksensorer 
10. Anslutning laddare 

B) Beskrivning av funktionerna 
I. Manöverpanel 

1. Väljare för visning resp. inställning av funktionerna 
Väljaren är panelens centrala manöverelement. Genom vrid-
ning av knappen kan panelens olika funktioner väljas. Valt 
funktionselement anges genom att ramen för respektive sym-
bol tänds. Vald funktion kopplas bort genom tryck på knap-
pen. 

2. Analog voltmeter med skalbelysning för batteriet I (start-
batteri) och batteriet II (bodelsbatteri) 

Visa spänningarna i start- och bodelsbatterierna ge-
nom att välja menyalternativet „Test“ och trycka på 
funktionsväljaren.. Endast relevant område mellan 8 
och 15 volt indikeras. Idealisk spänning ligger mellan 
12 och 14 V och finns markerat på skalan. Under vis-
ningen belyses de analoga instrumenten. Efter ca 12 
sekunder slocknar automatiskt visningen 

och belysningen. Om spänningen i bodelsbatteriet
sjunker under 11 V så skall helst flera 12V-förbrukare 
kopplas från, varefter bodelsbatteriet måste laddas 
upp via generatorn eller över nätet. Batteriernas spän-
ning kan visas oberoende av huvudströmbrytarens 
läge. 

3. Tanknivåvisning med skalbelysning för färsk- och spill-
vattentanken

Den analoga visningen av nivåerna i färsk- och spill-
vattentankarna samt batterispänningarna sker genom 
val av menyalternativet „test“ och tryck på funktions-
väljaren. Visningen av nivåerna i färsk- och spillvat-
tentankarna sker analogt i fyra steg. För en korrekt 
visning av tanknivåerna skall husbilen stå vågrätt.
När en knapp påverkas tänds belysningen i instru-
mentet. Tanknivåerna kan visas oberoende av hu-
vudströmbrytarens läge. Visningen och belysningen 
är tänds i detta fall under ca 12 sekunder om funkti-
onsväljaren inte längre är intryckt. 



Elinstallationer 06-6

4. LCD–display med belysning för visning av följande funk-
tioner:
Visning av parallellkoppling för tilläggs- och motorbatte-
riet (se bild LCD–display)
Batterierna kopplas parallellt vid två funktionstillstånd: 

1. Husbilens motor är igång. Generatorn laddar upp båda bat-
terierna 

2. Vid laddning via nätanslutning uppnår tilläggsbatteriet en 
spänning över 13.5 V. När denna spänning uppnås, kopp-
las båda batterierna parallellt och laddas upp av inbyggd 
laddare. 

Varning (se bild LCD–display) vid underspänning i batte-
riet 
Om ett anslutet batteri uppnått en kritisk underspänning börjar 
varningen blinka på LCD-displayen. Samtidigt visas respektive 
symbol för batteriet som nått det kritiska tillståndet och upp-
mätt batterispänning visas digitalt. 

12 V huvudströmbrytare med display och djupurladd-
ningsskydd 

12V-huvudströmbrytaren slås till och från med meny-
alternativet „12V-huvudströmbrytare“ och när val- och 
utlösningsknappen trycks. Kopplingstillståndet visas 
med symbolen „12V-huvudströmbrytaren Till/Från“ på 
LCD-displayen. Vissa 12V-förbrukare slås till och från 
med 12V-huvudströmbrytaren. Denna strömbrytare 
kopplar inte direkt förbrukarna till och från. En mel-
lankopplad elektronik kontrollerar tilläggsbatteriets 
spänning vid tillslagen huvudströmbrytare. Om spän-
ningen sjunker under ca 10.5V kopplar ett relä alla för-
brukare från oberoende av huvudströmbrytarens läge 
för att undvika att batteriet förstörs. När spänningen 
stiger över 11.5 V återinkopplas huvudströmbrytarens 
relä. Om djupurladdningsskyddet slår från förbrukar-
na så måste batteriet laddas upp över nätanslutning 
eller generatorn. När djupurladdningsskyddet löser 
ut, visas en varning på LCD-displayen.
Varningslampan och symbolen för 12V-huvudström-
brytaren blinkar. Eftersom huvudströmbrytarens elek-
tronik slår till och från ett relä, tas en viss ström (ca 
130 mA) ur batteriet när huvudströmbrytaren är tills-
lagen och alla 12V-förbrukarna frånkopplade. Därför 
skall denna brytare vid längre stillestånd stå i läget 
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„Från“ för undvikande av att batteriet laddas ur. Hu-
vudströmbrytarens relä är inbyggt i 12V-fördelaren. 

Pumpomkopplare med visning 
12V-pumpen slås till och från med menyalternativet 
„Pump“ och när val- och utlösningsknappen trycks. 
Kopplingstillståndet visas med symbolen „Pumpen 
Till/Från“ på LCD-displayen. Pumpen kan slås på en-
dast när huvudströmbrytaren är tillslagen. Om pum-
pen är påkopplad när huvudströmbrytaren slås från, 
kommer även pumpkretsen att kopplas bort. 

Streckindikator för presentation av laddningstillstånd vid 
nätladdning 
En streckindikator i 5 steg visar laddningstillståndet vid ladd-
ning över nätanslutningen. När endast det undre segmentet 
lyser laddas bodelsbatteriet med en konstant ström. (Nu 
lyser nätsymbolen och symbolen för tilläggsbatteriet) Batte-
rispänningen är lägre än 14 volt. När två segment lyser i streck-
koden har batteriet nått en spänning på ca 14 V och båda 
batterierna kopplas parallellt. Samtidigt visas symbolerna för 
„Laddning över nätanslutning“, „Parallellkoppling“, „Motorbat-
teri“ och „Tilläggsbatteri“. 
Efter en viss tid vid detta spänningstillstånd inkopplas streck-
indikatorns tredje segment. 
Fjärde segmentet tänds när båda batterierna för 2 resp. 6 tim-
mar laddats med en spänning på 14.2 V (bestäms av väljarom-
kopplaren för gel/elektrolyt). 
Streckindikatorns alla segment lyser när under 2 timmar en 
underhållsspänning på 13.8 V varit kopplad. 

4-siffrig digitaldisplay 
På den 4-siffriga digitaldisplayen visas i relation till drifttillstånd 
följande funktioner: 
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- Tid 
- Väckningstid 
- Batterispänning 
- Temperatur 

Visning av utetemperatur 
Visningen av utetemperatur kopplas på med meny-
alternativet „Visa utetemperatur“ och när val- och ut-
lösningsknappen trycks. Temperaturen visas på den 
4-siffriga digitaldisplayen och symbolen för „Utetem-
peratur“ tänds. 

Visning av innetemperatur 
Visningen av innetemperatur kopplas på med meny-
alternativet „Visa innetemperatur“ och när val- och ut-
lösningsknappen trycks. Temperaturen visas på den 
4-siffriga digitaldisplayen och symbolen för „Innetem-
peratur“ tänds. 

Klocka 
Visningen av tid kopplas på med menyalternativet 
„Ställ in/visa tid“ och när val- och utlösningsknappen 
trycks ned en gång. Tiden visas på den 4-siffriga di-
gitaldisplayen. 
Klockan kan ställas in genom upprepade och längre 

tryck på funktionsväljaren. När timvisningen blinkar 
kan klockan genom vridning av funktionsväljaren 
ställas fram eller tillbaka. Efter upprepad tryckning 
av funktionsväljaren blinkar minutvisningen och ställs 
därefter in på samma sätt som för timvisningen. När 
funktionsväljaren trycks en gång till avslutas funkti-
onen „Inställning av klockan“:

Väckarklocka 
Väckarklockan ställs med menyalternativet „Ställ 
in väckning; Väckning på/av“ och med ett tryck på 
funktionsväljaren. Tiden för väckning visas på den 4-
siffriga digitaldisplayen. När funktionsväljaren trycks 
en gång till förändras kopplingen för „Väckning“ och 
symbolen „funktionsstatus“ visas. Inställningen av 
väckarklockan sker på samma sätt som klockans 
inställning. 

Allmänna anvisningar för digital visning 
Displayens belysning tänds när val- och utlösningsknappen 
trycks. Om denna knapp inte påverkas under en viss tid slock-
nar belysningen. 
Om varken 12V-huvudströmbrytaren eller nätdriften är på-
kopplad så kommer visningen av senast vald funktion efter 
viss tid kopplas bort. Om nätspänningen är in kopplad eller 
12V-
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huvudströmbrytaren tillslagen står senast vald funktion kvar 
tills en ny väljs. 

II. Laddare 
Laddaren laddar upp anslutna batterier enligt karakteristiken 
I U1 U0. Detta betyder att det anslutna batteriet laddas upp 
med en konstant ström på ca 17 A (LA240) 23 A (LA330) upp 
till en spänning på 14.2 V. När batteriet fått en spänning på 
14.2 V, så kopplas motor- och tilläggsbatteriet i 12V-fördelaren 
parallellt. Har en spänning på 14.2 V uppnåtts, hålls batteriets 
spänning för en viss tid vid 14.2 V. Hur länga batteriets spän-
ning hålls konstant vid 14.2 V är beroende av skjutreglagets 
läge på laddaren. I läget „Gel“ är tiden ca 6 timmar, i läget 
„Elektrolyt“ är tiden ca 2 timmar. Om batterispänningen under 
denna laddningsfas sjunker under 12.5 volt till följd av icke 
anslutna förbrukare som matas från batteriet, kopplas under-
hållsladdningen på. Detta betyder att batterispänningen hålls 
vid 13.8 volt. Laddningens olika nivåer visas med streckindike-
ring på LCD-displayen. (Se beskrivning streckindikator). Den 
beskrivna laddkarakteristiken motsvarar I U1 U0 och är lämp-
lig både för slutna och öppna batterier. (Ställ skjutreglaget i rätt 
läge på laddaren. Laddaren kan användas för batterier med en 
kapacitet på 60 Ah och högre. Om laddarens temperatur ökar 
för mycket  till följd av höga laddströmmar under en längre tid 
eller genom hög omgivningstemperatur, 

så reduceras laddarens utgångsström tills temperaturen åter 
sjunkit. Se till att laddaren är ansluten till ett batteri. Om bat-
terierna kopplas till fel poler kan laddaren förstöras. Kontrol-
lera därför vid anslutning av ett nytt batteri till 12V-fördelaren 
att polerna kopplats korrekt. Innan batteriet kopplas till eller 
från skall nätanslutningen brytas. Beakta även batteritillver-
karens anvisningar. Laddaren ansluts med en specialkabel 
med skydd mot felpolarisering i 12V-fördelaren. 
Den tid som vid nätanslutning krävs för optimal uppladdning 
av ett urladdat batteri är beroende av batteriets kapacitet och 
hur många förbrukare som matas parallellt med batteriets 
laddning. 
Man kan utgå från att batteriet är till 95 % uppladdat när hela 
streckindikatorn på displayen tänds. I 12V-fördelaren har ett 
parallellskyddsrelä installerats som kopplar ihop motor- och 
tilläggsbatteriet vid nätanslutning och en spänning över 13.5 
V. Vid nätanslutning laddar därför laddaren även motorbat-
teriet när tilläggsbatteriet har nått en hög laddningsstatus. 
Batterierna separeras när spänningen i båda batterierna 
sjunker till 12.5 V.
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III. 12V-fördelare 

1. Batteribrytrelä 
Under körning och laddning med nätanslutning parallellkop-
plas vid en spänning på 13.5 V båda batterierna och laddas 
sedan gemensamt. Parallellkopplingen indikeras med motsva-
rande symbol på displayen. Om under körning parallellkopp-
lingen inte fungerar så skall anslutningen „D+“ på fördelaren 
kontrolleras. Generatorn måste alltid mata spänning när mo-
torn är igång. Parallellkopplingen utförs endast när motorbat-
teriets spänning är 8 volt. Generatorns tillkoppling med motorn 
igång kan avläsas genom ändring av tilläggsbatteriets spän-
ning, som indikeras med knapptryckning. Laddströmmen till 
tilläggsbatteriet är beroende av laddströmmen till motorbat-
teriet och av den ström som krävs för matning av husbilens 
funktioner (belysning, vindrutetorkare) och i bodelen inkopp-
lade 12V-förbrukare. Ju mindre ström dessa funktioner krä-
ver från generatorn, desto kortare blir tiden för en fullständig 
uppladdning av tilläggsbatteriet under körning. Beakta att hög 
utjämningsström kan förekomma under körning när batterier-
nas laddningsstatus är mycket olika. Detta kan leda till att den 
ena av batteriernas båda säkringar på 40 A löser ut. 

2. 12V-huvudströmbrytare 
12V-huvudströmbrytarrelät som manövreras med brytaren 
på manöverpanelen kopplas strömkretsarna till och från. 
Om tilläggsbatteriets spänning sjunker under 10.5 V slår hu-
vudströmbrytarreläet motsvarande förbrukare från för att för-
hindra att batteriet förstörs. Beakta att endast de förbrukare 
slås från som är kopplade via huvudströmbrytarreläet. (Se 
även 12V-huvudströmbrytare i manöverpanelen.) 

3. Kylskåpsrelä 
När motorn är igång kan kylskåpet drivas med 12 V från ge-
neratorn via motorbatteriet. När motorn stängs av, kopplas 
kylskåpets 12V-drift automatiskt från för att förhindra att bat-
terierna oavsiktligt urladdas. Kylskåpet kan under körning dri-
vas med 12 V endast om motorbatteriet i laddstationen har en 
spänning på 8 V och signalen D+ ligger an i laddstationen. 

4. Pumprelä 
Till pumpströmbrytaren i manöverpanelen har ett relä kopp-
lats. Alla brytare på vattenkranarna är även kopplade till detta 
relä. Pumpströmmen kopplas sålunda inte direkt via anslutna 
omkopplare, som endast är påverkade av en låg magnetise-
ringsström på ca 120 mA. Pumpströmbrytaren i panelen kopp-
lar plus till reläspolen medan alla brytare på vattenkranarna är 
parallella och ansluter till reläspolens jord. 
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5. Relä D+ / ytterbelysning 
Detta relä frånkopplar under körning strömkretsen „Utvändig 
lampa“. Dessutom finns vid reläets utgång en „förstärkt D+-
signal“ som i husbilen kan användas för andra ändamål och 
inte längre belastar generatorns „D+“-signal. 

6. Flatstiftssäkring för 12V-strömkretsar 
I 12V-fördelaren finns 9 flatstiftssäkringar för 12V-ström-
kretsarna. Uppgifter om amperevärden och strömkretsar finns 
i respektive skiss. Om en av säkringarna löser ut, skall först 
orsaken för överbelastning resp. kortslutning åtgärdas. Byt till 
en ny säkring med samma amperevärde. 

7. Anslutning av indikeringspanel 
En 16-polig felpolningsskyddad stickanslutning används för 
anslutning av indikeringspanelen till 12V-fördelaren. 

8. Anslutning av motor- och tilläggsbatteri 
Motor- och tilläggsbatteriet och deras gemensamma jord 
måste med ringkabelskor anslutas till respektive skruvar i 12V-
fördelaren. Kontrollera att de ansluts korrekt till kretskortet. 

9. Anslutning av tanksensorer 
Spill- och färskvattentankens tanksonder ansluts med felpol-
ningsskyddade kabel till 12V-fördelaren. Elektroniken är kon-
struerad för tanksensor med 5 specialstålstavar och överför 
tanknivåerna till indikeringsinstrumenten i manöverpanelen: 
tom; 1/4 ; 1/2; 3/4; full 

10. Anslutning av laddare 
Laddaren ansluts med en felpolariseringsskyddad specialka-
bel till 12V-fördelaren. 
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D) Allmänna anvisningar 
Om husbilens utan nätanslutning inte används under en längre 
tid (över 3 veckor) skall batterierna laddas och sedan kopplas 
från. Före färden skall batterierna laddas upp. Ett felaktigt bat-
teri kan kännas igen på att spänningen vid inkopplade förbru-
kare snabbt sjunker under 11 V även om batteriet laddats upp 
ordentligt. Om batteriets spänning aldrig når upp till 14.2 V vid 
laddning med nätanslutning under flera dygn och förbrukare 
inte är på skall batteriet kontrolleras. Beakta även batteritill-
verkarens anvisningar. 
Om fel uppstår i apparaternas funktioner så bör först alla sä-
kringar och inkommande ledningar till batterierna kontroller-
as samt även „D+“-signalen och alla från utsidan tillgängliga 
stickanslutningar. Innan arbeten utförs på apparaterna skall 
spänningen brytas för att undvika kortslutning och beröring 
med nätspänning. Mätvärdesgivarna i vattentankarna avlä-
ser tanknivåerna med hjälp av specialstålstavar. Förorenin-
gar på mätsensorernas huvud och fukt i förbindelsekablarnas 
stickanslutningar kan leda till fel indikering. 
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12V-fördelare  
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För 9-polig stickkontakt

1/9 Värme/varmvattenberedare via huvudströmställaren säkrad med Si1
2/9, 5/9, 4/9 Belysning B via huvudkopplingsrelä säkrad med Si2
3/9 Pump kopplad via relä, säkrad med Si4
6/9 Ytterbelysning / D+ förstärker automatiska omkopplingen med +, säkrad med Si9
7/9, 8/9, 9/9 Belysning A via huvudkopplingsrelä säkrad med Si3

För 6-polig stickkontakt

1/6 Fotsteg fast kopplat, säkrat med Si5
2/6, 3/6 Kylskåp D+ styrt, säkrat med Si8
4/6 Aux fast kopplat, säkrat med Si6
5/6, 6/6 Gasförbrukare fast kopplade, säkrade med Si7

Vid bygling av anslutningarna KS1 och KS2 är B2 konstant 
kopplad till kylskåpet (styrs inte längre via D+)

Via reläet kopplad D+-signal
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1

2

3

4

5

6

7

8

Gasoldrift (uppvärmning och varmvatten)

- Inställningsknapp för bodelstemperaturen (1)

- grön kontrollampa „Drift” (2)

- Sommardrift (vattentemperatur 40°C eller 60°C (3)

- Vinterdrift (uppvärmning utan varmvatten) (4)

- Vinterdrift (uppvärmning med varmvatten) (5)

- Vridomkopplaren „FRÅN” (6)

- gul kontrollampa „Vattenberedarens uppvärmning” (7) 

- röd kontrollampa „Störning” (8)

Detaljerad information hittar du i bifogad instruktionsbok 

från TRUMA.

6.3 Strömförsörjning

Husbilen får elström via följande anslutningar:

- Nätanslutning (växelspänning 230 V).

- Bodelsbatteri (likspänning 12 V).

Försörjning via nätanslutning

230V systemet har en 2-polig automatisk skyddsbrytare med 

16 A säkring. Automatbrytaren sitter bakom förarstolen.

Om en störning uppstår bryter personskyddsbrytaren hela 230 

V strömkretsen. Mestadels är orsaken en defekt elapparat eller 

en defekt i dess inkommande ledning.

•  Innan skyddsbrytaren återinkopplas skall felet åtgärdas.

•  Kan felet inte åtgärdas bör en elektriker rådfrågas.
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• Använd endast stickkontakt och kabel enligt CEE-  

standard. 

• Anslut kabeln först till husbilens stickuttag.

• Anslut sedan den andra stickproppen till det strömförande 

stickuttaget.

• Frånkoppla kabeln i motsatt ordningsföljd.

För nätanslutningen gäller:

• Anslutningskabeln får inte vara längre än 25 m.

Vid kabelvindor utan överhettningsskydd måste elkabeln 

lindas av fullständigt från kabelvindan.

6.4 Strömförsörjningsenhentens funktion

Laddarens placering

Laddaren sitter under passagerarstolen (beroende på plan-

lösning). 

Drift vid nätanslutning 230 V

När huvudströmställaren på HOBBY-manöverpanelen slås till 

börjar laddaren ladda bodelsbatteriet.

1
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Startbatteriets och bodelsbatteriets spänning kan ständigt 

avläsas manöverpanelen ovanför ingångsdörren.

Slå ifrån 12 V huvudströmställaren när djupurladdnings-

skyddet löser ut för att undvika att bodelsbatteriet urladdas 

ytterligare.

Djupurladdningsskydd

Om bodelsbatteriets spänning sjunker under 10,5 V kopplar 

ett relä alla 12 V förbrukare från.

För uppladdning av ett helt urladdat bodelsbatteri med 

nätanslutning krävs en laddningstid på ca. 12 timmar. 

Om 12 V förbrukare är samtidigt påkopplade förlängs 

laddningstiden.

Laddaren fungerar endast när batterierna är anslutna med 

rätt polaritet.

Laddning

Laddning sker i relation till bodelsbatteriets spänning:

-  Laddning sker upp till en batterispänning av 14,4 V.

-  Laddaren är frånkopplad ned till en batterispänning av 

 13,8 V.

-  Laddaren startar när batterispänningen är lägre än 13,8 V.

-  Parallellkoppling och laddning av startbatteri och bodels-

batteri sker när batterispäningen är lägre än 13,5 V.

-  Startbatteriet och bodelsbatteriet separeras när den gemen-

samma batterispänningen är lägre än 12,5 V.
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•  Fungerar förbindelsen mellan laddaren och manöverpane-

len?

Drift med motorn igång

Så fort motorn startas, kopplar ett relä ihop startbatteriet och 

bodelsbatteriet. Signalen D+ ligger an vid generatorn. Gene-

ratorn laddar båda batterierna. När signalen D+ inte längre 

finns, separeras batterierna. Därav följer att startbatteriet 

inte kan urladdas av bodelen. Kylskåpet kan endast under 

körning drivas med 12V. När motorn stängs av kopplas 12 V 

kylskåpsdriften automatiskt från.

Checklista för kontroll

•  Stäng av motorn.

• Slå på 12V huvudströmställaren.

•  Koppla bort alla 12 V förbrukare.

•  Starta motorn.

För optimal laddning av ett urladdat bodelsbatteri under 

körning skall kylskåpet helst inte drivas med 12 V och 

möjligast få 12 V förbrukare tillkopplas.

Laddaren funktion

Apparatskydd

Om laddaren blir för varm till följd av hög omgivningstempe-

ratur eller hög laddningsström kopplar en inbyggd termobry-

tare laddaren från tills temperaturen i laddaren åter sjunkit.

Checklista för kontroll

• Stäng av motorn.

• Slå ifrån laddarens nätströmställare.

• Anslut nätströmmen.

• Slå på 12V huvudströmställaren.

• Koppla bort alla 12 V förbrukare (även kylskåpet)

• Slå till laddarens nätströmställare.

Spänningen i bodelsbatteriet måste stiga upp till maxspän-

ning på 14,4V.

Om detta inte inträffar vid laddning med laddaren, skall föl-

jande punkter kontrolleras:

•  Är laddaren korrekt ansluten till nätet?

• Är laddarens nätsäkring i ordning?

•  Ligger batterispänningen på laddaren över 1 volt?

•  Har bodelsbatteriet anslutits med rätt polaritet?
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Spänningen i bodelsbatteriet måste stiga när

-  motorns varvtal ligger över tomgångsvarvtalet.

-  startbatteriet inte är fullständigt urladdat.

Om detta inte inträffar vid laddning med generatorn, skall 

följande punkter kontrolleras:

•  Är säkringen i startbatteriets inkommande ledning i   

närheten av startbatteriet i ordning?

•  Har bodelsbatteriet anslutits till laddaren med rätt   

polaritet?  

• Är säkringen i den inkommande ledningen för signalen „D+” 

i närheten av startbatteriet i ordning?

• Ligger signalen „D+” an vid laddaren? Här måste en   

spänning på ca. 12V finnas när motorn är igång.

• Fungerar förbindelsen mellan laddaren och manöverpane-

len?

Drift via 12V bodelsbatteriet

När husbilen står stilla utan 230 V nätanslutning och motorn är 

avstängd försörjer bodelsbatteriet automatiskt alla förbrukare. 

12V huvudströmställaren måste vara tillslagen.

Bodelsbatteriet skall inte urladdas till en spänning under 11 

V. Senast vid denna batterispänning bör batteriet laddas 

med hjälp av generatorn eller via nätanslutning.

Vid byte av batteri får endast batteri av samma typ an-

vändas.

Placering

-  Alltefter planlösning under förarstolen, i sittgrupperna eller 

i ett separat fack som är tillgängligt från utsidan. 

Egenskaper

- Batteriet är underhållsfritt. Vatten behöver inte fyllas på.

- Batteriet är slutet och kan inte läcka.

-  Batteriet är cykelhärdigt och därför speciellt lämpligt för 

försörjning av bilens elsystem. Härvid kan batteriet flera 

gånger laddas/urladdas.

6.5 Bodelsbatteri
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1

6.6 Elsystemets säkringar

Startbatteri

Huvudsäkringen är en 40 A smältsäkring (1). Säkringen sitter 

under motorhuven bredvid startbatteriet.

Byte av batteri

• Rök inte vid byte av batteri.

• Ta loss nätanslutning till 230 V nätet.

• Lossa först minuskabeln (-).

• Lossa sedan pluskabeln (+).

• Lyft bort batteriet.

• Sätt in ett nytt batteri.

• Anslut batteriet i omvänd ordningsföljd.

Öppen låga och gnistbildande anordningar skall hållas på 

betryggande avstånd från batteriet. Explosionsrisk!

Om elektrolyten kommer i kontakt med huden eller ögo-

nen spola rikligt med rent vatten.

Elektrolyten i batteriet är giftig och frätande! Vid hantering 

med batteriet skall ögonen och ansiktet skyddas.



Elinstallationer 06-20

1

Gör följande vid fel på inbyggt apparat

• Kontrollera automatsäkringen för respektive strömkrets.

• Tryck på manöverknappen.

• Om automatsäkringen löser ut igen, ta kontakt med din 

Hobby-handlare för att få hjälp.

Bodelsbatteri

Huvudsäkringen är en 30 A smältsäkring (1). Säkringen sitter 

vid batteriet.

12V-kretsar

Säkringarna består av automatsäkringar på HOBBY-manö-

verpanelen.

Säkringsdata

15 A: Kylskåp

10 A: Belysning.

10 A: Pump, varmvattenberedare, värme, TV.
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6.7 Kopplingsschema inne 

Kablage i golvet 230 V 
D 595 AK LC
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Kablage i golvet 12 V 
D 595 AK LC
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Kablage i golvet 230 V 
D 615 AK KLC
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Kablage i golvet 12 V 
D 615 AK KLC
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Kablage i golvet 230 V 
D 615 AK GFLC
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Kablage i golvet 12 V 
D 615 AK GFLC
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Kablage i golvet 230 V 
D 670 AK GFM
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Kablage i golvet 12 V 
D 670 AK GFM
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Kablage i golvet 230 V 
D 670 AK FLC
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Kablage i golvet 12 V 
D 670 AK FLC

06-30
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Kablage i golvet 230 V 
D 670 AK KMC

06-31
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Kablage i golvet 12 V 
D 670 AK KMC

06-32
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Kablage i golvet 230 V 
D 670 AK GFLC

06-33
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Kablage i golvet 12 V 
D 670 AK GFLC

06-34
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Kablage i golvet 230 V 
D 725 AK GFMC

06-35
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Kablage i golvet 12 V 
D 725 AK GFMC

06-36
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Kablage i golvet 230 V 
D 770 AK GEMC

06-37
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Kablage i golvet 12 V 
D 770 AK GEMC

06-38
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Kapitel 7: Bodelens inre

07-1

1

2

7.1 Så här öppnas och stängs dörrar och luckor

Ingångsdörr

Öppna

•	 Sväng regeln nedåt.

 
 Så kan den från utsidan stängda dörren öppnas från insi 

 dan.

Stänga
•	 Dra	fast	dörren	till	låset	snäpper	fast.

Låsa
•	 Sväng	regeln	uppåt.

Ingångsdörren	är	i	nödfall	din	utrymningsväg..	Därför	får 

dörren aldrig blockeras från utsidan!



Bodelens inre 07-2

Ingångsdörren	är	i	nödfall	din	utrymningsväg..	Därför	får 

dörren aldrig blockeras från utsidan!

Möbelluckor med handtag

Öppna
•	 Dra	i	handtaget	för	att	öppna	luckan

Stänga
•	 Stäng	 luckan	med	handtaget	och	se	 till	att	 luckan	 tydligt	

låser.

Kontrollera före körning att samtliga luckor är stängda. På 

så	sätt	förhindrar	du	att	luckorna	oavsiktligt	går	upp	och	

att föremål  ramlar ut.



Bodelens inre07-3

7.2  Fönster 

Utställbart fönster med spärrlägen

Öppna

•	 Sväng	reglarna	med	intryckt	knapp	till	upprätt	läge.

•	 Tryck	fönstret	utåt	tills	ett	klick	hörs.	Fönstret	står		 	

automatiskt	kvar	i	detta	läge.	Fönstret	kan	ställas	in	i		 	

flera	steg.

Stänga

•	 Lyft	upp	fönstret	något	så	att	spärren	släpper.

•	 Stäng	fönstret.

•	 Vrid	regeln	till	vågrätt	läge.
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Kombinerad sol- och insektrullgardin

Sol-	och	insektskyddsgardinen	är	integrerad	i	fönsterkarmen	

och	kan	kombineras.	Rullgardinen	kan	låsas	i	olika	lägen.

Kombinera rullgardinerna

•	 Dra	insektskyddsgardinens	kopplingslist	uppåt.

•	 Snäpp	fast	kopplingslisten	på	låset	till	solskyddsgardi-

nens	enhandstrycke.

Justering av solskyddsgardinen

•	 Tryck	ihop	backarna	på	solskyddsgardinens	enhands-

trycke	och	håll	dem	hoptryckta.

Öppna insektskyddsrullgardinen

•	 Lossa	spärren	på	insektskyddsgardinens	kopplingslist och	

ta	bort	från	enhandstrycket.

•	 För	med	kopplingslisten	bort	insektskyddsgardinen		 	

nedåt	och	låt	den	inte	snäppa	tillbaka.
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7.3 Takluckor bodel  
Säkerhetsanvisningar

-		 Öppna	inte	takluckan	vid	kraftig	vind/regn,	hagelskurar	

osv	och	inte	heller	vid	utetemperatur	under	-20°C!	

-		 Avlägsna	snö,	is	och	föroreningar	innan	du	öppnar	fön-

stret.	Beakta	takfönstrets	höjd	när	du	öppnar	det	under	

träd, i garage mm. 

-		 Trampa	inte	på	takfönstret.	

-		 Stäng	och	lås	takfönstret	innan	du	kör	iväg.	Öppna	in-

sektrullgardinen	och	plisségardinen	(viloläge).	

-		 Vid	 kraftigt	 solljus	 stäng	 mörkläggningsgardinen	 en-

dast	till	¾,	i	annat	fall	finns	risk	för	värmeblockad.	

Så här öppnas luckan 
Kontrollera	innan	du	öppnar	luckan	att	inga	hinder	finns	ovan-
för	 luckans	 öppning.	 Luckan	 kan	 öppnas	 upp	 till	 60°.	 Skjut	
vevens	hållare	 i	pilens	riktning.	Veven	frigörs.	Fäll	upp	veven	
till	användarläget.	Vrid	nu	medurs	upp	 luckan	med	veven	 till	
önskat	 läge.	Om	 hinder	 förekommer	 löser	 vevens	 överbela-
stningsskydd	ut	och	ett	”ratschande”	ljud	hörs	i	veven.	Stäng	
luckan	vid	regn	och	storm.

Så här stängs luckan 
Vrid	veven	moturs	tills	luckan	stängs.	Fäll	ned	veven	och	tryck	
in	den	i	dess	fäste.	Om	något	hindrar	veven	löser	vevens	över-
belastningsskydd	ut.	Ett	„ratschande“	hörs	i	veven.	Vrid	i	detta	
fall veven ytterligare ett varv tills den kan tryckas in i fästet.   

Fläktventilernas öppningar måste alltid vara öpp-
na. Fläktventilerna får aldrig stängas eller täckas 
över! 

Kontrollera innan du startar att takluckan är ordentligt 

låst. 
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Innan du öppnar takfönstret skall du se till att utrymmet för 

fönstrets	öppning	fritt.	Varken	föremål	eller	personer	får	fin-

nas	inom	detta	utrymme.	Varning!	Risk	för	personskada!

Så här öppnas fönstret

•	 Tryck	på	knappen	tills	fönstret	öppnats	i	önskat	läge.	I	

ändläget stoppar mekanismen automatiskt.

7.4 Soltak med Remi-Star-Kombi-rullgardin

Hanteringsanvisningar

Förutsättningar

•	 Öppna	 inte	 takfönstret	 vid	 hård	 vind,	 kraftigt	 regn,	 ha-

gelskurar	 osv	och	 inte	 heller	 vid	 utetemperaturer	 under	

20°C!

•	 Avlägsna	snö,	is	och	föroreningar	innan	du	öppnar	fönstret.	

Beakta	takfönstrets	höjd	när	du	öppnar	det	under	träd,	i	

garage mm.

•	 Trampa	inte	på	takfönstret.

Körning

•		 Stäng	och	lås	takfönstret	innan	du	kör	iväg.	Öppna	insekt-

rullgardinen	och	plisségardinen	(viloläge).

Öppna – stänga – låsa takfönstret



Bodelens inre

1

07-7

Nöddrift vid strömavbrott

•	 Avlägsna	alla	föremål	ur	taköppningen.

•	 Lossa	det	runda	skyddet	(1)	och	pressa	ut	ventilationsgall-

ret.

Så här stängs och låses fönstret

•	 Tryck	på	knappen	tills	fönstret	står	i	önskat	läge.	För	lås-

ning tryck vid stängt fönster tryck på knappen tills motorn 

automatiskt stängs av.
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•	 Skjut	in	veven	(2)	mot	stopp	och	håll	den	i	detta	läge. •	 Lås	upp	drivmekanismen	med	knappen	(3/A).

•	 Håll	knappen	intryckt	och	vrid	samtidigt	takfönstret		 	

med	veven	(3/B).

	 När	önskat	läge	uppnåtts	släpp	knappen	och	vrid	samtidigt	

veven	lätt	fram	och	tillbaka	tills	drivmekanismen	låser.

Varning!	 Takfönstret	 kan	 vid	 upplåsning	 (3/A)	 plötsligt	

stänga.	Håll	 därför	 fast	 veven	 tills	 drivmekanismen	 har	

låsts upp.
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Mörkläggning av bodelen

•	 Skjut	med	hjälp	av	kopplingslisten	plisségardinen	till	önskat	

läge	resp.	mot	insektsrullgardinens	kopplingslist.	(Spärren	

låser	automatiskt)

Innerbelysning

•	 Tryck	på	vippströmställaren	för	att	tända	ljuset.
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Öppna / stänga insektrullgardinen

•	 Skjut	insektsrullgardinens	kopplingslist	mot	plisségardinens	

kopplingslist tills spärren snäpper fast. Öppna genom att 

trycka	ihop	kopplingslisterna	och	samtidigt	trycka	på	spär-

ren.	Dra	sedan	upp	insektsrullgardinens	kopplingslist.

Obs!	Låt	inte	insektrullgardinen	automatiskt	snäppa	tillbaka.	

Detta	kan	medföra	skada.
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7.6 Mörkläggningssystem för förarhytten
Mörkläggningssystemet får endast användas när bilen står 
stilla	och	motorn	är	avstängd.	Innan	körning	startas	skall	
systemet	vikas	ihop	och	låsas.	

När	husbilen	inte	används	skall	mörkläggningsgardinen	vara	
öppen	eftersom	den	i	annat	fall	skadas	till	följd	av	värme	och	
UV-strålning.	

Mörkläggningsgardinen får under kör-
ning aldrig användas som solskydd. 

7.5 Taklucka i badrummet (alltefter planlösning) 

Så här öppnas takluckan 
•		 Lossa	spärren	(1)	och	ställ	upp	luckan.	

Så här stängs takluckan 
•		 Takluckan	stängs	i	omvänd	ordningsföljd.	

1
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Frontsystem (1)
•	 Tryk	 ihop	 kopplingslisten	 i	mitten.	Magnetspärren	 laser	

automatisk.

Sidosystem (2)
•	 Skjut	 kopplingslisten	mot	 anslagslisten.	Magnetspärren	

laser automatisk.

7.6 Mörkläggningssystem för förarhytten
Mörkläggningssystemet får endast användas när bilen står 
stilla	och	motorn	är	avstängd.	Innan	körning	startas	skall	
systemet	vikas	ihop	och	låsas.	

När	husbilen	inte	används	skall	mörkläggningsgardinen	vara	
öppen	eftersom	den	i	annat	fall	skadas	till	följd	av	värme	och	
UV-strålning.	
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7.7  Bäddning av sittgrupp

Sittgrupperna kan byggas om till bekväma bäddar.

Höjdinställbart bord

Bäddning

•	 Ta	bort	sitt-	och	ryggdynorna.

•	 Dra	bordstativets	spärr	uppåt	och	lossa.

•	 Dra	bordstativets	 spärr	 inåt	mot	bodelen	och	 sänk	ned	

bordet.

•	 Sätt	fast	stödet	på	iläggsskivan	och	haka	upp	den	på	

 väggen.

Iläggsskivan förvaras i klädskåpet.

07-13
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•	 Dra	ut	skivan	(4)	för	att	bredda	bädden	och	lägg	upp	ex-

tradynorna mot ytterväggen.

•	 Lägg	upp	sittdynan	och	dra	ihop	till	mitten	av	bordet.

•	 Fyll	ut	tomrummen	med	ryggstöden.

	 Vänd	 ryggstöden	 (3)	och	 lägg	upp	dem	med	den	breda	

sidan mot fram- eller stödväggen.

07-14
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7.8 Sittplatser

D595	AK	LC	Toskana	2007

D615	AK	GFLC	Toskana	2007	

D615	AK	KLC	Toskana	2007	

D670	AK	FLC	Toskana	2007
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D670	AK	GFLC	Toskana	2007	

D670	AK	GFM	Toskana	2007	

D670	AK	KMC	Toskana	2007	

D725	AK	GFMC	Sphinx	2007	
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D770	AK	GEMC	Sphinx	2007

D650	FLC	Toskana	Exclusive	2007	

D650	GFLC	Toskana	Exclusive	2007	

D690	GELC	Toskana	Exclusive	2007	
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D750	ELC	Toskana	Exclusive	2007	

D750	FLC	Toskana	Exclusive	2007	

D750	GELC	Toskana	Exclusive	2007	

D600	FL	Toskana	2007	
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D600	GFLC	Toskana	2007

D650	ES	Toskana	2007

D650	FLC	Toskana	2007
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D	595	AK	LC 
Toskana

7.9 Dag och nattlägen

Dagläge

Nattläge
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D	600	FL
Toskana

D	600	GFLC
Toskana

Dagläge

Nattläge
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D	615	AK	GFLC
Toskana

D	615	AK	KLC
Toskana

Dagläge

Nattläge
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D	650	ES
Toskana

D	650	FLC
Toskana

Dagläge

Nattläge
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D	650	FLC
Toskana	Exclusive

D	650	GFLC
Toskana	Exclusive

Dagläge

Nattläge
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D	670	AK	FLC
Toskana

D	670	AK	GFLC
Toskana

Dagläge

Nattläge
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D	670	AK	GFM
Toskana

D	670	AK	KMC
Toskana

Dagläge

Nattläge
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D	690	GELC
Tokana	Exclusive

D	725	AK	GFMC
Sphinx

Dagläge

Nattläge

07-28
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D	750	FLC
Toskana	Exclusive

D	750	ELC
Toskana	Exclusive

Dagläge

Nattläge

07-29
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D	750	GELC
Toskana	Exclusive

D	770	AK	GEMC
Sphinx

Dagläge

Nattläge

07-30
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7.10 Sittplatser i bodelen

Infästning av dynorna

Sittdynorna	hålls	på	plats	med	antiglidduk.

Kontrollera	att	sitt-	och	ryggdynorna	sitter	stadigt.

Höjdinställning av nackstöden.

•			Grip	tag	i	nackstödet	och	skjut	det	till	önskat	läge.

7.11 Säkerhetsbälten i bodelen

I	 körriktning	befintliga	 stolar	 i	mittre	 sittgruppen	har	 försetts	

med	säkerhetsbälten.

Inställning

Säkerhetsbältena	är	inställbara	i	höjdled.

Använd säkerhetsbälte 

Bältet får inte vara snott eller vridet. 

•	 På	modeller	med	ställbara	bältesfästen	skall	dessa	låsas	

upp	med	ett	 tryck	mot	toppkåpan	och	sedan	vridas	ut	 i	

körriktningen.

•	 Grip	tag	i	låstungan	och	skjut	ner	i	låset.	Ett	hörbart	klick	

indikerar att bältet är låst.

•	 Bältets	 övre	band	 skall	 ligga	över	 skuldran	och	diagonalt		

över bröstet.

•	 Bältets	undre	band	skall	ligga	an	mot	höften.

Så här lossas bältet

•	 Tryck	på	bältlåsets	knapp	för	upplåsning	av	låstungan.
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7.12 Stolar i förarhytten 

Hur	dessa	kan	ställas	in	framgår	av	biltillverkarens	

bruksanvisning. 

7.13 Media-ö (TV/bar, svängbar) 
Media-ön	är	svängbar	och	har	anslutningar	 för	15“	platt	TV-
skärm	(ingår	inte	i	leverans)	och	LED-belysning.	

7.13.1 TV-hållare för plattskärm 

Regla	media-ön	resp.	TV-fästet	innan	du	kör	iväg	med	

husbilen.	
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7.14 Alkover

Föräldrarna	är	ansvariga	för	att	små	barn	inte	ramlar	ned	från	
överbädden.	Om	småbarn	ligger	i	överbädden	skall	befintligt	
säkerhetsnät	dras	upp	och	spännas	fast	i	sina	fästen.	

Om	småbarn	använder	överbäddarna	skall	hänsyn	tas	till	

risken för att barnen kan ramla ned.
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8.1 Vattenförsörjning

Kapitel 8: Vatten

Starta pumpen endast när färskvattentanken är fylld; i annat 

fall förstörs den vid torrgång!

Så här fungerar vattenförsörjningen

En vattenpump försörjer köket och toalettrummet med färsk-

vatten. 

Så här startas pumpen

•    Slå på 12-volts huvudströmställaren.

•  Slå till strömställaren för vattenförsörjning på manöverpa-

nelen.

Färskvattentank

Påfyllning av vatten

• Stäng alla avtappningsöppningar och ventiler.

• Lås upp och öppna påfyllningsröret (1).

• Fyll helst på dricksvattnet genom en slang (ingår inte i  

leverans).

Vattenuttag

• Slå på 12V huvudströmställaren.

• Ställ strömbrytaren för vattenpump, värme och 

 varmvattenberedare i läge „TILL”.

• Öppna vattenkranen „kall” eller „varm”.
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Vid tillslagen huvudströmställare under den kalla årstiden 

resp. när uppvärmning inte sker öppnar TRUMA-säkerhets-

ventilen så att varmvattenberedaren töms.

Så här töms färskvattentanken

•     Tanklocket öppnas med bifogat verktyg. 

 

Kulventilen för tömning av färskvattentanken sitter bredvid 

tanken i sittgruppen. 
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För rent vatten i tanken gäller

• Fyll endast på dricksvatten. Kontrollera före påfyllning 

dekalen med symbolen „ Färskvatten”.

• Koka alltid vattnet innan du använder det.

• Lås tanklocket.

• Töm vattentanken efter varje resa och om bilen inte skall 

användas under en lägre period.

• Rengör vattentanken grundligt med vatten.

Risk finns att bakterier snabbt uppstår i vattnet i en sluten 

behållare som t.ex. i en tank. Om du gärna dricker vattnet 

som sådant bör du tillsätta vattenreningsmedel eller dricka 

mineralvatten.

Töm gråvattentanken endast på godkända tömnings-

platser, aldrig ute i naturen! I regel finns tömningsplatser 

på rastplatser längs motorvägen, campingplatser och 

bensinstationer.

Tillsätt aldrig frysskyddsmedel eller andra kemikalier i vatt-

net. Risk för förgiftning! Se till att färskvattentanken vintertid 

värms upp i tillräcklig grad.

• Lägg slangen i ett uppsamlingkärl eller anslut till tömnings-

station.

• Öppna avtappningskranen försiktigt så att spillvattnet inte 

stänker omkring.

• Stäng åter kranen när tanken tömts fullständigt.

• Sätt fast slangen ordentligt i fästet så att den inte ramlar 

av.

Gråvattentank

Så här töms gråvattentanken

•    På husbilens undersida sitter tömningsröret för gråvattnet. 

Dra ut skjutluckan och töm gråvattnet på tömnings-

 platsen.
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8.2 Toalett med vattenspolning

Så här förbereds toaletten

• Öppna toaluckan, lyft bygeln och ta ut toatanken

Toatanken kan tas ut endast när skjutluckan är stängd.

• Dra rakt ut toatanken mot stopp. 

• Luta lätt toatanken och dra sedan helt ut. 

• Ställ toatanken upprätt. 

• Sväng tömningsröret uppåt.

Genom att installera ett aktivt kolfilter (tillbehörshandel) 

behöver saneringsmedel ev. inte användas.

Dosera saneringsmedlet mycket sparsamt. En överdose-

ring är ingen garanti för att förhindra dålig lukt.

• Fyll på angiven mängd saneringsmedel i toatanken.

• Fyll sedan på vatten tills toatankens botten är  full-

ständigt täckt.

• Vrid avtappningsröret tillbaka.
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Fyll aldrig saneringsmedel direkt i toalettskålen.

• Skjut toatanken tillbaka till dess plats. 

• Kontrollera att toatanken är säkrad med bygeln. 

• Stäng serviceluckan.

Användning

• Vrid toalettskålen till ett bekvämt läge.

• Använd toaletten.

• Fyll toalettskålen med vatten. Tryck på knappen för  

spolning. Spolning pågår så länge spolknappen hålls  

tryckt.
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Kassett C 200 S 

• Öppna skjutregeln. Sväng skjutregeln moturs.

• Spola toaletten. Tryck på knappen för spolning.

• Efter spolning stäng skjutregeln.

Kassett C 200 E (tillbehör)

• Tryck på vänster sidan av manöverknappen för att öppna 

skjutregeln..

• Spola toaletten. Tryck på knappen för spolning.

• Tryck sedan på höger sidan av manöverknappen för att 

stänga skjutregeln.
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Så här töms kassetten

•    Öppna toaluckan, lyft bygeln och ta ut toatanken.

Töm toatanken endast på godkända tömningsplatser, 

aldrig ute i naturen!

• Dra rakt ut toatanken mot stopp.

• Luta lätt toatanken och dra sedan helt ut.

toatanken kan tas ut endast när skjutregeln är stängd.

• Ta med toatanken till en godkänd tömningsplats. Sväng 

upp avtappningsröret. 

• Ta bort avtappningsrörets spärr.

• Rikta toatankens avtappningsrör nedåt.

• Tryck med tummen på ventilationsknappen. toatanken 

töms. Skjut toatanken tillbaka till dess plats. Skjut in den 

så långt tills klämman låser tanken i läget. 

• Stäng serviceluckan.
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För miljövänlig användning av toaletten gäller

• Använd endast godkända och miljövänliga toalettmedel!

• Töm toaletten endast i härför avsedda avlopp eller på 

tömningsplatser!

• Töm aldrig toatanken eller gråvatten i gatubrunnar. Dag-

vattnet  renas oftast inte i reningsanläggningar.
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8.3 Varmvattenförsörjning

Varmvattenberedare

Din husbil är utrustad med en gasoluppvärmning och integre-

rad varmvattenberedare. Varmvattenberedaren innehåller 14 l 

vatten. Manöverdonen för varmvattenberedaren är inbyggd i 

värmepannans panel.

För varmvattenberedaren gäller

• Tappa av vattnet vid risk för frost!

• Om varmvattenberedaren inte använts en lägre tid bör den 

spolas (öppna blandningskranen)!

Anlita fackman för reparationer!

Ändringar på varmvattenberedaren påverkar driften, 

varför en felfri funktion inte längre kan garanteras.

Så här påfylls varmvattenberedaren (första driftstart resp. 

efter tömning)

• Koppla på vattenpumpen. Slå till strömställaren för vat-

tenpumpkretsen på indikerings- och manöverpanelen.

• Öppna alla varmvattenkranar.

• Stäng vattenkranarna först när varmvattenberedaren är 

full och det inte finns något luft kvar i systemet samt att 

vattnet rinner utan bubblor ut ur kranarna.

Detaljerad information lämnas i Trumas instruktionsbok. 
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Pannan väljer automatiskt erforderligt effektsteg motsvarande 
temperaturdifferensen mellan inställd temperatur och aktu-
ell bodelstemperatur. När den på manöverpanelen inställda 
bodelstemperaturen har uppnåtts, kopplas brännaren ner till 
lägsta steget och värmer vattnet till 60°C. Den gula kontroll-
lampan (7) indikerar uppvärmningsfasen och slocknar när 
temperaturen har uppnåtts.

Sommardrift – endast varmvatten

• Ställ vridomkopplaren (6) på sommardrift (3) 40°C eller 

60°C.

• När inställd vattentemperatur (40°C eller 60°C) uppnåtts, 

kopplar brännaren ifrån och den gula kontrollampan (7) 

slocknar.

Vinterdrift uppvärmning utan varmvattenuttag

• Vrid knappen (1) till önskat termostatläge (1-9). Vid in-

koppling tänds den gröna kontrollampan (2) och visar 

inställd bodelstemperatur.

• Vrid strömställaren till driftläge (4).
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Vinterdrift - uppvärmning med varmvattenuttag

•  Vrid knappen (1) till önskat termostatläge (1-9). Vid in-

koppling tänds den gröna kontrollampan (2) och visar 

inställd bodelstemperatur.

•  Vrid strömställaren till driftläge (5).

Pannan väljer automatiskt erforderligt effektsteg motsvarande 

temperaturdifferensen mellan inställd temperatur och aktuell 

bodelstemperatur. När den på manöverpanelen inställda bodels-

temperaturen har uppnåtts, kopplas pannan från (oberoende av 

vattnets temperatur).

När varmvattenberedaren är full värms vattnet automatiskt.

Vattentemperaturen är nu beroende av avgiven värmeeffekt och 

uppvärmningstiden för uppnående av bodelstemperaturen.

I detta driftläge lyser den gula kontrollampan (6) endast vid en 

vattentemperatur under 5°C.

Så här kopplas „Gasoldrift” från

• Stäng med knappen (6) av värmen.

Tappa av vattnet vid risk för frost!

Om apparaten inte används under en längre tid, stäng snabb-

ventilen i den inkommande ledningen för gasolen  och gasol-

flaskan.

Uppvärmningen är i princip möjlig både med och utan 

vatten. 
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Störning

• Vid störning tänds den röda kontrollampan (8).

• Möjliga orsaker för störning beskrivs i felsökningsschemat 

i TRUMAs bruksanvisning.

• Återaktivering av systemet sker genom frånkoppling och 

förnyad inkoppling.

Så hör töms varmvattenberedaren

• Koppla från vattenpumpen. Slå från strömställaren för 

vattenpumpkretsen på indikerings-och manöverpanelen.

• Öppna alla varmvattenkranar.

• Tryck ned manöverknappen (6) på den elektriska säker-

hets-/avtappningsventilen. Nu töms vattnet från varmvat-

tenberedaren ut i det fria.

Vid en temperatur under 2°C på säkerhets-/avtappnings-

ventilen kan vattnet rinna ur den frånkopplade varmvat-

tenberedaren.

Utan uppvärmning kan säkerhets-/avtappnings-ventilen 

stängas först vid en temperatur över 8°C.



Gasol



Gasol09-1

Kapitel 9: Gasol

9.1 Allmänna säkerhetsregler för användning  
av gasolanläggningar

Kontroll av gasolanläggningen

•	 Gasolinstallationen	skall	 före	första	driftstart	kontrolleras	

av	en	fackman.

•	 Ombesiktning	måste	göras	vartannat	år	av	ackrediterad	

fackman.	Besiktningen	skall	bekräftas	i	ett	protokoll.

•	 Även	regulatorer	och	avgasledningar	skall	kontrolleras.

•	 Vi	rekommenderar	att	ersätta	säkerhetsregulatorn	senast	

efter	6	år.

•	 Även	anslutningsslangen	skall	regelbundet	kontrolleras	för	

skada.	Om	sprickor,	porösa	ställen	e.dyl.	konstateras	skall	

slangen	genast	bytas	ut.

•	 Husbilens	ägare	ansvarar	för	att	kontroll	utförs.

Om	misstanke	om	gasolläckage	finns,	skall	omedelbart	

följande	åtgärder	vidtas.

•	 Stäng	gasolflaskans	spärrventil

•	 Tändkällor	 som	öppen	 låga	 eller	 rökning	 är	 strängt	

förbjudna.

•	 Ventilera	bodelen.

•	 Utrym	riskområdet.

•	 Kontakta	den	närmaste	omgivningen	 (platsansvarig)	

och	eventuellt	brandkåren.

	 Gasolsystemet	får	åter	tas	i	bruk	först	sedan	en		

	 fackman	kontrollerat	installationen.

Installation och ändringar

•	 Installationer	och	ändringar	på	gasolsystemet	får	göras	

endast	av	fackman.

•	 Apparater	med	olika	anslutningsskruvar	får	inte	använ-

das.

Förvaring

•	 Gasolflaskorna	skall	alltid	stå	upprätt.

•	 Flaskskåpen	skall	vara	dikt	mot	bodelen.

•	 Flaskskåpen	skall	 i	botten	eller	direkt	över	botten	ha	en	

ventilationsöppning	på	minst	100	cm2	eller	det	skall	finnas	

två	 ventilationsöppningar	 i	 flaskboxen	 vardera	på	minst	

5000	mm2	upptill	och	nedtill	i	utrymmet.
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Spisen	får	inte	användas	med	stängt	glasskydd.

Avgas

•	 Avgasröret	skall	vara	stadigt	och	tätt	anslutet	till	pannan	

och	spisen.	Avgasröret	skall	vara	felfritt.

•			 Avgaserna	skall	utan	hinder	kunna	avgå	och	friskluft	skall	

utan	hinder	kunna	tas	in.	Därför	får	snövallar	eller	förklä-

den	inte	ligga	an	mot	husbilen.	Insugningsöppningarna	på	

husbilens	undre	sida	skall	vara	fria	och	rena.

Före driftstart

•				 Ventilationsöppningarna	skall	vara	fria.

•			 Avlägsna	eventuellt	förekommande	snö	från	skorstenen.

•					Avlägsna	smuts	och	eventuellt	blötsnö	från	insugnings-

öppningarna	på	husbilens	undersida.	Avgaserna	kan	i	

annat	fall	få	en	otillåtet	hög	CO-halt.

•					Säkerhetsventilerna	får	inte	vara	stängda.

•					Använd	aldrig	separata	kök	eller	värmeelement	med	

undantag	för	elektriska	värmeelement	(tänk	på	effektför-

brukningen),	dock	absolut	inte	strålvärmare,	då	dessa	

innebär	risk	för	brand	och	kvävning.

Läs	noga	igenom	apparattillverkarnas	instruktionsböcker!

Reglerventiler och ventiler

•	 Tryckregleringsutrustningar	skall	ha	ett	konstant	tryck	på	

30	mbar.	För	detta	gäller	kraven	enligt	EN	12864,	bilaga	

D.	Tryckregleringsutrustningen	skall	ha	en	flödesmängd	på	

minst	1,2	kg/h.

•	 Anslut	omsorgsfullt	för	hand	högtrycksslangen	på	flaskan	

(Obs!	 vänstergängad).	 Använd	 inte	 nycklar,	 tänger	 eller	

liknande	verktyg.

•	 Vid	en	temperatur	under	5	°C	använd	ett	avisningssystem	

(Eis-Ex)	för	reglerventilen.

Gasoldrifttrycket	är	30	mbar.

Så används gasolköket

•	 När	köket	används	skall	takluckan	eller	fönstret	vara	öp-

pet.

•	 Manövervreden	på	gasolapparater	som	vid	tändning	trycks	

in	skall	efter	tryckning	fjädra	ut	automatiskt.

Spis	eller	andra	apparater	som	tar	förbränningsluft	ur	bode-

lens	inre	får	aldrig	användas	för	uppvärmning	av	husbilen.	

Om	detta	 ignoreras	 föreligger	 akut	 livsfara	på	grund	 av	

syrebrist	och	eventuell	uppkommen	koloxid.
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Gasolkoffert 
Gasolkofferten	har	plats	för	två	11	kg	gasolflaskor.	Gasolflas-
korna	kopplas	via	högtrycksslangar	med	integrerad	slangbrotts-

9.2 Gasolförsörjning

Husbilen	 är	 utrustad	med	 ett	 gasolsystem	 för	 propangas.	

(gasolflaskan	 ingår	 inte	 i	 leverans).	 Systemet	driver	 följande	

enheter:

-	 Kök

-	 Kylskåp

-	 Varmvattenberedare

-	 Bakugn

-	 Event.	specialtillbehör

säkring	 till	 den	på	 väggen	monterade	gasoltrycksregulatorn.	
Regulatorn	är	försedd	med	en	gasolflödesvakt	och	en	integrerad	
testkoppling.	Uppvärmning	 är	 därför	 tillåten	 under	 körning.	
Flaskorna	fästs	med	två	separata	remmar.	

Gasolkofferten	får	inte	användas	som	packningsutrymme.	

Brandrisk!

För gasolkofferten gäller:

•				 Kontrollera	fastsättningen	före	varje	färd.	

•				 Dra	åt	lösa	remmar.	

•			 Trycket	i	slangen	på	säkerhetsventilen	får	inte	överskrida	

30	mbar.
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För avstängningsventiler gäller

•		 Under	körning	skall	 ventilerna	på	alla	gasolenheter	vara	

stängda.	Med	undantag	för	gasolventiler	för	värmeelement	

som	används	under	färden.

Till	följd	av	vibrationer	kan	under	årens	lopp	mindre	otäthe-

ter	uppstå.	Om	du	misstänker	att	otätheter	uppstått,	be	en	

fackman	eller	en	fackverkstad	för	gasinstallation	kontrollera	

anläggningen.

En	täthetskontroll	får	aldrig	utföras	vid	öppen	låga.

Avstängningsventiler

Med	dessa	kranar	kan	gasolflödet	till	respektive	enhet	avbry-

tas.	Ventilerna	är	försedda	med	dekaler.

Gasolavstängningsventilernas placering 

De	viktiga	gasolavstängningsventilerna	sitter	alltefter	planlös-

ning	i	diskbänksskåpet	eller	ovanför	den	utdragbara	bestick-

lådan.
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Gasoluppvärmningen	i	husbilen	är	konstruerad	så	att	

den	får	användas	under	körning.	Kraven	i	direktiven	för	

värmeaggregat	2001/56/EG	är	uppfyllda	ochsystemets	

konstruktion	förhindrar	att	gasol	läcker	ut	vid	en	eventu-

ell	olycka.

9.3 Värme

Placering av manöverdel

-	 Alltefter	modell	i	köket	eller	vid	mittre	sittgruppen.

Drift

•	 Ta	bort	avgasrörets	kåpa.	(ingår	inte	i	leverans)

•	 Öppna	flaskventilen	och	snabbventilen	i	inkommande	

gasolledning.

•	 Ställ	med	knappen	in	bodelstemperaturen.	Pannan	är	

i	drift.	Den	gröna	kontrollampan	„Drift”	under	knappen	

lyser.
Pannan	väljer	automatiskt	erforderligt	brännsteg	motsvarande	

temperaturdifferensen	mellan	 inställd	 temperatur	 och	aktuell	

bodelstemperatur.
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Så här kopplas „Gasoldrift” från

•	 Stäng	av	värmen	med	knappen	(6).

Tappa	av	vattnet	vid	risk	för	frost!

Om	apparaten	inte	används	under	en	längre	tid,	stäng	snabb-

ventilen	i	inkommande	gasolledning	och	gasolflaskan.

Störning

•	 Vid	störning	tänds	den	röda	kontrollampan	(8).

•	 Möjliga	orsaker	för	störning	beskrivs	i	felsökningsschemat	

i	TRUMAs	bruksanvisning.

•	 Återaktivering	av	systemet	sker	genom	frånkoppling	och	

förnyad	inkoppling.

Detaljerad	information	lämnas	i	TRUMAs	separata	instruk-

tionsbok.
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9.4 Kylskåp

Driftsätt

Kylskåpet	kan	användas	på	tre	sätt.

-	 12-volts	drift:	Ström	tas	från	husbilens	batteri.

-	 230-volts	drift:	Ström	tas	från	externt	nät.

-	 Gasol:	Tas	ur	husbilens	gasolflaskor.

Dometic	eller	Thetford	kylskåp	kan	användas.

Läs	 noga	 igenom	 tillverkarens	 instruktionsbok	 innan	 du	

kopplar	in	skåpet.

12-volts drift

Skåpet	skall	drivas	med	12	V	endast	under	körning	med	motorn	

i	gång.	Under	vilopauser	och	längre	stopp	skall	12-volts	driften	

kopplas	från	eftersom	husbilens	batteri	 i	annat	 fall	 laddas	ur	

snabbt.

Under	körning	får	kylskåpet	inte	drivas	med	gasol.	Explo-

sionsrisk!

9.5 Gasolpis

Husbilens	är	utrustad	med	en	trelågig	gasolspis.

Före driftstart

•		 Öppna	flaskventilen	och	snabbventilen	i	den	inkommande	

gasolledningen.
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Drift
•	 Öppna	glasskyddet	(1).

•	 Ställ	knappen	(2)	för	respektive	brännare	i	tändläge	(stor	

låga)	och	tryck	in	knappen.

•	 Tänd	brännaren	med	gaständare,	tändsticka	eller	cigarett-

tändare.

•	 Håll	 knappen	 ytterligare	 5-10	 sekunder	 intryckt	 för	 att	

tändsäkringen	skall	aktiveras.

•	 Släpp	knappen	(2)	och	vrid	till	önskad	inställning	(stor	eller	

liten	låga).

•	 Om	tändning	inte	lyckas,	starta	om	från	början.

•	 Släck	gasollågan	genom	att	vrida	knappen	(2)	till	„0"-lä-

get.

•	 Stäng	spisens	gasolavstängningsventil.

Använd	grytlappar	eller	skyddshandskar	när	du	hanterar	

heta	kastruller,	stekpannor	och	 liknande.	Risk	 för	bränn-

skador!

Håll	glasskyddet	(1)	öppet	så	länge	brännarna	ännu	avger	

värme.	Glasplattan	kan	i	annat	fall	spricka.

Lätt	antändliga	föremål	som	kökshandduk,	servetter	och	

liknande	får	inte	förvaras	i	närheten	av	spisen.	Brandrisk!
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9.6 Bakugn 

Läs	noga	tillverkarens	bruksanvisning.
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Kapitel 10: Tillbehör

10.1 Släpvagnskoppling

För släpvagnskoppling gäller:

•  Om kopplingsutrustning monteras i efterhand skall detta 

noteras i registreringsbeviset genom en besiktning hos 

Bilprovningen. Erforderliga handlingar medföljer släp-

vagnskopplingen. 

•  Ta hänsyn till tillåtet bakaxeltryck. 

•  Beakta tillåten släpvagnsvikt för bromsad släpvagn (se 

tekniska data). ((En omklassificering uppåt av denna vikt 

är inte möjlig)). 

•  Max tillåtet kultryck på bilens draganordning: 75 kg. 

Anteckning i registreringsbeviset

• Låt din HOBBY-återförsäljare montera extra utrustning. 

Återförsäljaren sköter även registreringen.

•  I annat fall gör en besiktning hos Bilprovningen som stäl-

ler ut ett intyg.

I detta kapitel beskrivs endast viktiga tillbehör.

Beakta tillbehörtillverkarnas utförliga användarinstruktioner, 

monteringsanvisningar och kopplingsscheman.
Beakta även tillverkarens instruktionsbok.

• Skicka intyget till Vägverket. Ändringarna införs i regist-

reringsbeviset.
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Serviceintervaller
För husbilen och dess installationer har följande serviceinter-

valler fastslagits.

Ta även hänsyn till serviceintervallerna för basfordonet 

Fiat.

För serviceintervaller gäller:

•	 Första	servicen	skall	utföras	12	månader	efter	 första	re-

gistreringen	hos	en	HOBBY-återförsäljare.

•	 Låt	därefter	service	utföras	en	gång	om	året	hos	en	HOBBY-

återförsäljare.

•	 Service-	och	underhållsarbetena	på	basfordonet	samt	alla	

installerade	enheter	skall	utföras	enligt	de	serviceintervaller	

som	anges	i	respektive	driftinstruktioner.

Husbilens	ägare	ansvarar	för	att	kontroll	utförs.

Ersätt	säkerhets-gasolregulatorn	senast	efter	6	år!

Av	säkerhetsskäl	skall	reservdelar	alltid	motsvara	tillverka-

rens	uppgifter	och	monteras	antingen	hos	tillverkaren	eller	

en	 av	 tillverkaren	 anvisad	 verkstad.	 Ta	 kontakt	med	din	

handlare	för	information.

En	 tillräcklig	 ventilation	 och	 vädring	 av	 bodelen	 är	 absolut	

nödvändig	bör	en	behaglig	boendemiljö.	Dessutom	kan	kor-

rosionsskador	genom	kondens	undvikas.

Kondens bildas genom

-	 begränsat	utrymme

-	 passagerarnas	utandningsluft	och	transpiration

-	 förvaring	av	fuktiga	kläder

-	 användning	av	gasolspisen

För	att	undvika	skador	till	följd	av	kondens	bör	utrymmet	

ventileras	väl!

Kapitel 11: Underhåll och skötsel

11.1 Underhåll

Ombesiktning	av	gasolinstallationen	måste	göras	vartannat	

år	av	ackrediterad	fackman.	Besiktningen	skall	bekräftas	

i	ett	protokoll.

11.2  Ventilation
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Utvändig tvätt

Husbilen	bör	inte	tvättas	mer	än	nödvändigt.

Tvätta	bilen	endast	på	platser	som	är	avsedda	för	biltvätt.

Använd	sparsamt	med	rengöringsmedel.	Aggressiva	medel	

som	t.ex.	fälgreningsmedel	belastar	vår	miljö.

För biltvätt gäller:

•	 Spola	bilen	med	en	svag	vattenstråle.

•	 Tvätta	bilen	med	en	mjuk	svamp	och	vanligt	bilschampo.	

Skölj	svampen	ofta.

•	 Spola	sedan	med	mycket	vatten.

•	 Torka	bilen	med	ett	sämskskinn.

•	 Efter	tvättning	låt	bilen	stå	ute	tills	den	är	helt	torr.

Torka	noggrant	av	strålkastare	och	lampramarna	eftersom	

vatten	ofta	samlas	på	dessa	ställen.

För vaxning av ytor gäller:

•	 Efterbehandla	lackytor	med	jämna	mellanrum	med	vax.		

Vi	rekommenderar	produkter	från	VALMA,	Turtle,	Flash	

och	System.

För polering av ytor gäller:

•	 I	undantagsfall	kan	ytor	som	angripits	av	väder	och	vind	

arbetas	upp	med	polermedel.	Vi	rekommenderar	poler-

pasta	utan	lösningsmedel.

Polera	endast	 i	 specialfall	 och	 inte	 för	ofta	då	 risk	finns	

för	att	lackets	översta	skick	poleras	bort.	Vid	för	frekvent	

polering	uppstår	slitage.

För förorening genom tjära och kåda gäller:

•	 Tjära	 och	 kåda	 samt	 andra	 organiska	 föroreningar	 kan	

avlägsnas	med	tvättnafta	eller	sprit.

Använd	 inte	 aggressiva	 lösningsmedel	 som	ester-	 eller	

ketonhaltiga	produkter.

11.3  Skötsel
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För skador gäller:

•				 Reparera	 skador	 omedelbart	 för	 att	 undvika	 ytterligare	

skador	från	korrosion.	Ta	hjälp	av	din	Hobby-handlare.

Använd	inte	skarpa	eller	aggressiva	tvättmedel	som	innehål-

ler	mjuknings-	eller	lösningsmedel!

Talk	kan	köpas	i	fackaffärer	för	biltillbehör.

För klädsel på stolar och dynor samt gardiner gäller:

•	 Rengör	stolklädseln	med	en	mjuk	borste	eller	en	dammsu-

gare.

•	 Lämna	 in	 kraftigt	 nedsmutsad	 klädsel	 och	 gardiner	 för	

kemisk	tvätt!

•	 Om	möjligt	rengör	försiktigt	med	skum	från	fintvättmedel.

För heltäckningsmattan gäller:

•	 Rengör	med	dammsugare	eller	en	borste.

•	 Om	 så	 behövs	 behandla	med	 skum	eller	

schampo	för	mattor.

För möbelytor gäller:

•	 Rengör	trämöbelytor	med	en	fuktig	trasa	eller	svamp.

•	 Torka	sedan	med	dammfri	trasa.

•	 Använd	endast	milda	möbelvårdmedel.

Använd	inte	skurmedel	eller	intensiva	vårdmedel	eftersom	

dessa	kan	repa	ytan!

För toalettrummet gäller:

•	 Rengör	med	neutral	flytande	tvål	och	mjuk	trasa.

Använd	inte	skurmedel	i	toalettrummet!

Inre rengöring

Fönster och dörrar

För skötsel gäller:

•	 Dörr-	och	fönstergummi	gnids	försiktigt	in	med	talk.

•	 Rengör	rutor	av	akrylplast	endast	med	en	ren,	våt	svamp	

och	en	mjuk	 trasa.	Vid	 torr	 rengöring	kan	 rutorna	 få	 re-

por.
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Tillbehörsdelar

För skötsel gäller:

•	 Rengör	plastdelar	(t.ex.	stötfångare,	spoiler)	med	upp	till	

60°C	varmt	vatten	och	ett	svagt	hushållsrengöringsme-

del.

•	 Rengör	fettiga	eller	oljiga	ytor	med	sprit.

•	 Smörj	vid	behov	dörrgångjärn	och	stödben	med	fett.

•	 Rengör	årligen	färskvattenledningar,	 färskvattentank	och	

spillvattentank.

Efter	avslutad	rengöring	skall	alla	sprejflaskor	med	rengö-

rings-	och	vårdmedel	avlägsnas!	 I	annat	 fall	finns	vid	en	

temperatur	över	50°	C	explosionsrisk!

Förberedelser

För förberedelserna gäller:

•	 Kontrollera	bilen	för	lack-	och	rostskador.	Åtgärda	eventu-

ella	skador.

•	 Se	till	att	vatten	inte	tränger	 in	 i	ventilationsöppningarna	

under	bilen	eller	i	värmesystemet.

•	 Skydda	underredets	metalldelar	mot	rost	med	ett	vaxba-

serat	medel.

•	 Konservera	yttre	lackytorna	med	ett	lämpligt	medel.

Vinterdrift 

Vintertid	uppstår	kondens	i	husbilen	vid	låg	temperatur.	För	att	

garantera	en	bra	kvalitet	på	rumsluften	och	undvika	skador	till	

följd	av	kondens	krävs	en	god	ventilation.

Använd	inte	skurmedel	eftersom	dessa	kan	repa	ytan!

11.4 Vinterdrift 
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För ventilation gäller:
•	 Vid	uppvärmning	av	husbilen	skall	pannan	ställas	i	högsta	

läget	och	alla	överskåp,	gardiner	och	rullgardiner	öppnas.	
Härvid	uppnås	en	optimal	ventilation	och	vädring.

•	 Värm	upp	endast	med	inkopplad	luftcirkulation.
•	 Lyft	på	morgonen	upp	alla	dynor,	ventilera	stuvutrymmena	

och	torka	fuktiga	ställen.

Om	det	ändå	bildas	kondens	på	vissa	ställen	torkas	detta	

helt	enkelt	bort“.

Frostskyddsåtgärder

Om	bodelen	är	tillräckligt	uppvärmd	behöver	man	inte	befara	

att	 färskvattentanken,	 vattenledningarna	 eller	 varmvattenbe-

redaren fryser.

För spillvattentanken gäller

•	 Tillsätt	vid	låg	temperatur	frostskyddsmedel	eller	koksalt	i	

spillvattnet	.

•	 Samla	upp	spillvattnet	utanför	husbilen.

•	 Håll	spillvattentankens	utlopp	öppet.

Efter vintern

Tvätta	bilen	endast	på	platser	som	är	avsedda	för	biltvätt.

Använd	sparsamt	med	rengöringsmedel.	Aggressiva	medel	

som	t.ex.	fälgreningsmedel	belastar	vår	miljö.

Inför vinterförvaring

Allmänt gäller:

•	 Låt	husbilen	stå	inomhus	endast	om	utrymmet	är	torrt	och	

kan	ventileras.	Låt	i	annat	fall	husbilen	stå	ute.

För inredning gäller:

•				 Töm	och	rengör	kylskåpet,	låt	kylskåpsdörren	stå	öppen.

För skötsel gäller

•	 Tvätta	grundligt	bilens	underrede	och	motorn.	På	så	sätt	

avlägsnas	korrosionsfrämjande	ämnen	som	t.ex.	vägsalt.
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•	 Låt	stuvutrymmen	och	skåp	stå	öppna.

•	 Ställ	upp	dynor	och	madrasser	så	att	de	inte	kan	komma	

i	beröring	med	kondens.

•	 Om	så	behövs,	värm	upp	husbilen	för	att	undvika	mögel	

genom	kondens.

•	 Använd	torrbollar	för	avfuktning.	Eller	ställ	in	ett	fat	med	3	kg	

koksalt	för	att	hålla	bodelen	torr.		Saltet	tar	upp	fuktigheten.	

Byt ut saltet ofta.

•	 Lossa	batteriets	poler,	ta	helst	bort	det	och	kontrollera	en	

gång	i	månaden	dess	laddningstillstånd	och	ladda	upp	vid	

behov.

•	 Slå	ifrån	12V	huvudströmställaren.

För bodelens utsida och basfordonet gäller:

•	 Konservera	yttre	lackytorna	med	ett	lämpligt	medel.

•	 Skydda	underredets	metalldelar	mot	rost	med	ett	vaxba-

serat	medel.

•	 För	att	skona	däcken	skall	husbilen	pallas	upp	eller	var-

annan	månad	förflyttas.

•	 Lägg	upp	presenningar	med	mellanrum	för	att	inte	hindra	

ventilationen.

•	 Lämna	den	mekaniska	ventilationen	öppen.

•	 Vädra	husbilen	grundligt	var	tredje	eller	fjärde	vecka.

•	 Kontrollera	 kylsystemets	 frostskydd	och	 fyll	 på	 vid	 be-

hov.

För behållare gäller:

•	 Töm	och	rengör	färskvattentanken	med	pump	och	vid	

behov	även	avtappningspluggen.

•	 Töm	och	rengör	spillvattentanken.

•	 Töm	och	rengör	toalettanken.

•	 Töm	varmvattenberedaren	fullständigt.	Ställ	strömställare	

för	färskvattenpumpen	i	manöverpanelen	i	läge	„Från”	

och	öppna	alla	vattenkranar.

•	 Se	till	att	vatten	inte	tränger	in	i	ventilationsöppningarna	

under	bilen	eller	i	värmesystemet.

Beakta	även	apparattillverkarnas	användar	instruktioner.
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Miljövänlig användning

Husbils- och husvagnsbilisterna har naturligtvis ett speciellt 

ansvar för miljön. Se till att husbilen används på ett miljövän-

ligt sätt.

Kapitel 12:  Avfallshantering   
  och miljöskydd

12.1 Miljö och bilresor 

För miljövänlig användning gäller:

•    Påverka inte lugnet och renheten i naturen.

•    Avfallshantera gråvatten, toatankens innehåll och avfall på 

korrekt sätt.

•    Handla föredömligt så att husbils- och husvagnsförarna 

inte generellt stämplas som miljösyndare.

För gråvatten gäller:

• Samla gråvattnet ombord i den inbyggda gråvattentanken 

eller i nödfall i lämpliga behållare.

• Häll aldrig ut gråvattnet ute i naturen eller i gatubrunnar. 

Dagvattnet renas för det mesta inte i reningsverken. 

• Töm gråvattentanken så ofta som möjligt, även om den inte 

är helt full (hygienskäl). Spola om möjligt gråvattentanken 

med rent vatten efter varje tömning.

Töm gråvattentanken endast på godkända tömnings-

platser, aldrig ute i naturen! I regel finns tömningsplatser 

på rastplatser längs motorvägen, campingplatser och 

bensinstationer.
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För toatanken gäller:

• Använd bara godkända saneringsmedel i toatanken.

Genom att installera ett aktivt kolfilter (tillbehörshandel) 

behöver saneringsmedel ev. inte användas.

Dosera saneringsmedlet mycket sparsamt. En överdosering 

är ingen garanti för att förhindra dålig lukt.

Avfallshantering

• Låt toatanken aldrig bli helt full. Töm senast och omedelbart 

när nivåindikeringen tänds.

• Häll aldrig ut toatanken i gatubrunnar. Dagvattnet renas 

för det mesta inte i reningsverken. 

Töm toatanken endast på godkända tömningsplatser, aldrig 

ute i naturen!
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12.2 Skrotning av husbil

När du inte längre vill använda din husbil så skall den omhän-

dertas för återvinning. Vid tryckningstillfället föreskriver lagen

att basfordonets tillverkare ansvarar för denna återvinning.

Kontakta din Hobby-handlare eller en Fiat-handlare för när-

mare information beträffande skrotning.

För avfall gäller:

• Källsortera och lämna återvinningsbar material till återvin-

ningen.

• Töm avfallsbehållarna så ofta som möjligt  i de härför 

avsedda tunnorna och containrarna. På så sätt förhindras 

obehaglig lukt och svårhanterliga avfallsanhopningar.

För rastplatser gäller:

• Lämna alltid rastplatser i rent skick, även om avfallet kom-

mer från andra.

Ett skonsamt umgänge med naturen är inte bara i naturens 

intresse utan i alla husbils- och husvagnsägares intresse.
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13.1 Vikter enligt 92/21/EEG, säsong 2007 

Modell Serie Vikt basfordon Förare 
Diesel 

(kg)
Standard-
utrustning Tjänstevikt 

Tillåten 
totalvikt

D 600 FL Toskana (F) 2770 75 77 121 3043 3500

D 600 GFLC Toskana (F) 2795 75 77 121 3068 3500

D 650 ES Toskana (F) 2840 75 77 121 3113 3500

D 650 FLC Toskana (F) 2870 75 77 121 3143 3500

D 650 FLC Toskana Exklusive (G) 2852 75 77 121 3125 3500

D 650 GFLC Toskana Exklusive (G) 2888 75 77 121 3161 3500

D 690 GELC Toskana Exklusive (G) 2990 75 77 121 3263 4000

D 750 FLC Toskana Exklusive (G) 3520 75 77 121 3793 4500

D 750 ELC Toskana Exklusive (G) 3530 75 77 121 3803 4500

D 750 GELC Toskana Exklusive (G) 3545 75 77 121 3818 4500

D 595 AK LC Toskana (E) 2839 75 77 121 3112 3500

D 615 AK GFLC Toskana (E) 2875 75 77 121 3148 3500

D 615 AK KLC Toskana (E) 2893 75 77 121 3166 3500

D 670 AK KMC Toskana (E) 3090 75 77 121 3363 4000

D 670 AK GFM Toskana (E) 3110 75 77 121 3383 4000

D 670 AK FLC Toskana (E) 3060 75 77 121 3333 4000

D 670 AK GFLC Toskana (E) 3055 75 77 121 3328 4000

D 725 AK GFMC Sphinx (H) 3680 75 77 211 4043 4500

D 770 AK GEMC Sphinx (H) 3735 75 77 211 4089 4500

Uppgifterna hänför sig till standard husbil utan extratillbehör. Uppgifterna kan avvika upp till 5%. 

Tillåten 
lastvikt 

Sittplatser 

458 4

433 4

388 4

358 4

376 4

340 4

738 4

708 4

698 4

683 4

389 4

353 4

335 4

638 4

618 4

668 4

673 4

458 4

403 4

Kapitel 13: Tekniska data
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13.2 Lufttryck i däck

* Det angivna lufttrycket gäller endast för standarddäck för 
alternativa märken. I princip försöker alla tillverkare utrusta for-
donen med “Michelin Camping”-däck. Vid stor efterfrågan kan 
Michelin inte fullständigt täcka marknaden. I detta fall monteras 
alternativa däck som t.ex. Pirelli.

Beräknad 
passage-

rarvikt

Överlast-
vikt 

Ford-
ons-
längd

Personlig 
utrustning

Resterande 
lastvikt

225 233 6,5 105 128

225 208 6,5 105 103

225 163 7,0 110 53

225 133 7,0 110 23

225 151 7,0 110 41

225 115 7,0 110 5

225 513 7,5 115 398

225 483 8,1 121 362

225 473 8,1 121 352

225 458 8,1 121 337

225 164 6,1 101 62

225 128 6,5 105 23

225 110 6,5 105 5

225 413 7,0 110 303

225 393 7,0 110 283

225 443 7,0 110 333

225 448 7,0 110 338

225 233 7,6 116 116

225 178 8,1 121 57

Modell

D 600 FL

D 600 GFLC

D 650 ES

D 650 FLC

D 650 FLC

D 650 GFLC

D 690 GELC

D 750 FLC

D 750 ELC

D 750 GELC 

D 595 AK LC

D 615 AK GFLC

D 615 AK KLC

D 670 AK KMC

D 670 AK GFM

D 670 AK FLC

D 670 AK GFLC

D 725 AK GFMC

D 770 AK GEMC

Däck Fyllnadstryck  (bar) Basis

Michelin XC Camping

215/70 R 15 C vo: 5,0   hi: 5,5 FIAT

225/75 R 16 C vo: 5,5   hi: 5,5 FIAT

Andra däcktillverkare*

215/70 R 15 C vo: 4,1   hi: 4,5 FIAT

225/75 R 16 C vo: 4,5   hi: 5,0 FIAT
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Sökregister 

A 
Alkover 07-33
Användning av spis 09-2 
Avgas 09-2 

B 
Backning 02-7 
Backspeglar 05-13
Bagagerumslucka 05-9 
Bakugn 09-9
Besiktning 02-2 
Bilnycklar 05-8 
Bodelsbatteri 06-18
 - batteribyte 06-19
 - egenskaper 06-18
 - placering 06-18
Bromsar 02-6, 04-8 
Bäddning 
 - höjdinställbart bord 07-13 

C
Chassi 03-1 

D 
Dag- och nattläge 
 - översikt 07-21 
Djupurladdningsskydd 06-16
Däck 04-1
Däckreparationssats 04-3 
Däcktryck 04-2
Dörrar 

 - öppna och stänga 05-8 
Dörrar och luckor 
 - inne 07-1 

E 
Ekonomisk körning 02-7 
Eldsläckare 02-10
Elinstallationer 
 - säkerhetsanvisningar 06-1 
Elsystem 
 - säkringar 06-19
Elsystemets säkringar 
 - 12V-kretsar 06-20
 - startbatteri 06-19
 - säkringar 06-20
Energi, spara 02-8 

F 
Fläktventilation 05-6 
Fordonssäkring 02-14 
Fotsteg 03-10 
Fälgar 04-3 
Färskvattentank 08-1 
 - tömning 08-2 
 - vattenpåfyllning 08-1 
 - vattenuttag 08-1 
Förbandslåda 02-9 
Förbereda bilen 02-3 
Förbrukare omkoppling 02-14 

G 
Gasol 09-1 
Gasolanslutning på utsidan 05-11

Gasolboxlucka 05-7 
Gasolkoffertlucka 05-1 
Gasolförsörjning 09-3 
Gasolspis 09-7 
 - användning 09-8 
 - ta i bruk 09-7
Gasolsystem 
 - avgas 09-2
 - avstängningsventiler 09-4
 - installationer och ändringar  

   09-1 
 - kontroll 09-1
 - reglerventiler 09-2 
Gråvattentank 08-3  

H 

Högsta hastigheter 02-11

I
Indikeringselement 06-2 
Ingångsdörr 05-8 

K 
Kondens 11-1 
Kontroll av gasolinstallation 9-1 
Kopplingsschema 
 - inne 06-21
Kurvtagning 02-7 
Kylskåp 09-7 
 - 230V-drift 09-7 
 - användning 09-7
 - driftsätt 09-7

 - dörrlåsning 09-7
 - gasoldrift 09-7
 - luftförsörjning 05-6
 - vinterdrift 05-6
Körning 02-7 
 - backning 02-7
 - kurvtagning 02-7

L 
Laddare 
 - placering 06-15
Laddning 06-16
 - apparatskydd 06-17
 - djupurladdningsskydd 06-16
 - med motorn igång 06-17
Lastning 02-5/03-1 
Luckor 
 - öppna och stänga 05-8
Lufttryck i däck 04-2 
Lufttrycksuppgifter 13-2 

M 
Manöverpanel 06-1 
Maxhastigheter 02-11
Media-ö 07-32 
Miljö 12-1 
 - avfall 12-3
 - avfallshantering 12-2
 - toatanken 12-2
 - rastplatser 12-3
 - spillvatten 12-1
Miljöskydd 12-1
Montering av extra utrustning 

03-11 
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Möbelluckor 
 - med handtag 07-2
Möbelytor 
 - skötsel 11-3
Mönsterdjup 04-2 
Mörkläggningssystem 07-11

N 
Nackstöd 
 - höjdinställning 07-31
Nätanslutning 06-14
Nödfallsutrustning 02-9 
 - eldsläckare 02-10
 - förbandslåda 02-9
 - varningstriangel 02-10
	 -	reflexväst	02-9

R 
Rangering 02-6 
Registrering 02-2 
Regulator 09-2 
Reservhjul 04-3

S 
Serviceintervaller 11-1 
Serviceluckor 05-1 
Sittplatser 
 - översikt 07-16
 - Skrotning 12-3
Skötsel 11-2 
 - fönster och dörrar 11-3
 - heltäckande matta 11-3

 - klädsel på stolar och dynor,  
   gardiner 11-3 

 - möbelytor 11-3
 - toalettrum 11-3
 - tillbehör 11-4
Släpvagnskoppling 10-1 
Solskyddsrullgardin 07-4 
 - justera 07-4
 - kombinera rullgardiner 07-4
Soltak 
 - med kombirullgardin 07-6
  - tömning 08-3 
Stolar 
 - i bodel 07-21
Strömförsörjning 06-14
Strömförsörjningsenhet 06-15
Stödben 03-9 
Säkerhetsbälten 
 - i bodelen 07-32

T 
Taklast 02-6 
Takluckor 07-5 
 - badrum 07-11
Takreling 05-13
Tankluckor 05-1 
Tankning 02-7 
Tekniskt datablad 13-1 
Tillbehörsdelar 
 - skötsel 11-4
 Toalett 
 - användning 08-5
 - kassett C 200 E 08-6 

 - kassett C200 S 08-6 
 - kassett, tömning 08-7 
Toalettlucka 05-10
Toalettrum 
 - skötsel 11-3
Trappsteg 03-10
Tvångsvädring 05-6 

U 
Underhåll 
 - bromssystem 04-8
Uppställningsplats 02-14 
Utedusch 
 - vattenanslutning 05-12
Utvändig rengöring 11-2
 - polering 11-2
 - vaxning 11-2 
Utställbart fönster 07-3 
Utvändigt stickuttag 05-12

V 
Varmvattenberedare 08-9 
 - påfyllning 08-9
 - sommardrift 08-10
 - störning 08-12
 - tömning 08-12
Varmvattenförsörjning 
 - funktion 08-9
Varningstriangel 02-10
Vattenpåfyllningsrör 05-11
Vattenspoltoalett 08-4 
Vattenuttag utedusch 05-12
Ventilation 11-1 

  - ventilation 11-5 
Ventilation och vädring 05-6
Ventiler 09-2 
Vikter för tillbehör 03-8
Vinterdrift
 - frostskyddsåtgärder 11-5
 - förberedelser 11-4
 - gråvattentank 11-5
 - ventilation 11-5
Vinterhärdig 11 -5 
 - behållare 11-6 
 - bodelens yttre och basfordon  

 11 -6 
 - inredning 11-5 
Värme 
 - avstängning 09-6
 - drift 09-5
 - placering av manöverpanel  

 09-5 
 - störning 09-6
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Viktberäkning för Hobby-husbilar

Här kan du göra upp en viktberäkning för din husbil utgående från de vikter som anges i denna instruktionsbok. I denna beräkning 
måste en positiv tillåten belastning ingå för att uppfylla de krav som ställs i lagen.
För beräkning av resterande lastvikt måste „Tjänstevikt i driftfärdigt skick“, „Beräknad passagerarvikt“, all „Tilläggsutrustning“ 
samt „personlig utrustning“ subtraheras från „Tillåtna totalvikten“. Skriv in data för din husbil i den följande tabellen. 
Har dufrågor är du välkommen att ta kontakt med din Hobby-återförsäljare.

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
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Tillåten totalvikt:

Tjänstevikt (inkl. gasol, vatten, el, förare och bränsle): -

Beräknad passagerarvikt (antal sittplatser [förutom förare] x 75 kg: -

Extrautrustning:

    1.) -

    2.) -

    3.) -

    4.) -

    5.) -

    6.) -

    7.) -

    8.) -

    9.) -

  10.) -

  11.) -

  12.) -

  13.) -

  14.) -

  15.) . -

Personlig utrustning = (10 x N) + (10 x L): -

                 N - Antal registrerade sittplatser (inklusive föraren) 

                 L - Husbilens längd i meter 

Resterande lastvikt: 

Modell:

Husbilens tekniskt tillåtna totalvikt får under inga omständigheter övers-

kridas! 


