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1. Inledning

Bäste husbilsägare,
Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss är vår

sporre och vår skyldighet att år för år förbättra våra husbilar med nya idéer, tekniska innovati-

oner och praktiska detaljer. Vi vill ge dig den perfekta inramningen av de bästa dagarna under
året i form av välutrustade och väl utprovade modeller.

Läs igenom denna bruksanvisning noga, även om du tidigare en längre tid varit ägare till en

husbil. Du undviker på så sätt felmanövreringar och skador på fordonet och dess utrustning.
En korrekt hantering av alla tekniska detaljer ökar körglädjen och bibehåller husbilens värde.
Om den här bruksanvisningen någon gång inte besvarar dina frågor finns det alltid ett
omfattande nät av återförsäljare över hela Europa. Utnyttja också erfarenheterna och

sakkunskapen hos din återförsäljare, som du bör ha ett ingående samtal med innan du ger
dig ut på din första resa med din nya Hobby-husbil.

Vi önskar dig och dina reskamrater många angenäma resor med din nya Hobby-husbil.
Ditt
HOBBY – Wohnwagenwerk

Ing. Harald Striewski GmbH
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1. Inledning

Kapitel 1: Inledning
1.1 Allmänt
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 gällande mot HOBBY. Utrustningsnivån vid tidpunkten för instruktionsbokens tryckning och kan
på motsvarande sätt överföras till alla planlösningsvarianter.
Vi ber dig beakta att alla individuella varianter inte kan beskrivas. Din återförsäljare besvarar gärna speciella frågor beträffande utrustning och teknik.
Din HOBBY–husbil är konstruerad enligt modern teknik och
godkända säkerhetstekniska regler. Trots alla skyddsåtgärder
kan det hända att personer eller husbilen skadas om inte säkerhetsanvisningarna i denna instruktionsbok eller varningsanvisningarna på dekalerna i husbilen beaktas.

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

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

1. Inledning

HOBBY lämnar dessutom 5 års garanti på husbilen täthet
enligt garantivillkoren. Vid husvagnens leverans får du en
garantibok „5 års garanti på täthet“ från återförsäljar.

1.2 Symboler och upplysningar i instruktionsboken

Den årliga täthetsprovningen debiteras. Obs! Om täthetsprovningen inte utförs gäller inte den 5-åriga täthetsgarantin.

Text och bilder
Den text som hänför sig till bilder finns direkt vid bilderna.

Denna handbok förklarar husbilen på följande sätt:

Detaljer i bilderna (här: ingångsdörr) är märkta med nummer
j.

1

Märkning av detaljer med hjälp av positionsnummer
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Uppräkningar
Uppräkningar görs punktvis och är markerade med ett
bindestreck före.
Hanteringsanvisningar
Hanteringsanvisningar presenteras också i punktform och börjar
med en uppräkningspunkt.
Anvisningar
Anvisningar som gör dig uppmärksam på viktiga detaljer
som garanterar att 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 materialoch
även personskada.

Miljötips
Miljötipsen hänvisar till möjligheter att reducera 		
miljöbelastningen.

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

*

Om utrustningar och modeller inte är beskrivna i denna
bruksanvisning ber vi dig beakta de bifogade tilläggsbruksanvisningarna.

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

1.
2. Inledning
Säkerhet

Kapitel 2: Säkerhet
2.1 Ändamålsenlig användning
Husbilen är konstruerad för att erbjuda ett mobilt boende vid
privat och ej yrkesmässig användning. Den är inte avsedd för
permanent boende. Därutöver får inte fler än det avsedda antalet
personer övernatta i fordonet. På allmänna vägar och gator får
fordonet bara användas i enlighet med bestämmelserna i vägtrafikförordningen och andra relevanta lagar och bestämmelser.
Husbilen är konstruerad för att erbjuda ett mobilt boende vid
privat och ej yrkesmässig användning. Husbilen får inte användas för att transportera personer/djur och/eller gods. Vid
körning på allmän väg är husbilden endast avsedd för att ta med
personlig utrustning. Det är förbjudet att transportera osäkrade
laster och/eller kollin.
Varje person i husbilen skall under färden sitta på en stol, som
är utrustad med säkerhetsbälte och säkerhetsbältet skall vara
påsatt. Antalet personer i husbilen får inte överstiga antalet
sittplatser utrustade med ett säkerhetsbälte.
Det är viktigt att se till att husbilens tillåtna totalvikt och det/de
tillåtna axeltrycket/-en inte överskrids för någon axel.

All annan användning av husbilen än den som beskrivs här är
förbjuden och betraktas som ej ändamålsenlig.

2.2 Allmänt
• Husbilen får endast framföras på allmän väg med ett giltigt
körkort med korrekt körkortsklass.
• Beskrivningarna och bruksanvisningarna för inbyggd
utrustning (kylskåp, värmesystem, spis mm.) samt för basfordonet skall ovillkorligen beaktas.
• När tillbehör eller specialutrustning installeras, kan husbilens mått, vikt och köregenskaper förändras. Vid montering
av tillbehör i efterhand kan det hända att detta måste föras
in i registreringsbeviset.
• Använd endast däck och fälgar som är godkända för din
husbil. Uppgifter om däck- och fälgstorlektar framgår av
fordondsdokumenten eller Kapitel 14.4.
På och i husbilen har varnings- och hänvisningsdekaler
satts upp. Dessa finns till för din säkerhet och får inte
avlägsnas.
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2.3 Brandskydd

RETTUNGSKARTE
OPTIMA V60 GF

LEGENDE
Airbag

Gasgenerator

Airbag-

Gasdruck-

steuergerät

dämpfer

Elektroblock

Gas-

Modellexempel räddningskort Optima V60 GF

Räddningskort

Räddningskortet för husbilen finns under solskyddet. Vid en
olycka hittar räddningstjänsten alla erforderliga informationer
specifikt för denna fordonsmodell på kortet.
Hantera räddningskortet omsorgsfullt. Gör det inte oläsligt och förvara det alltid på den avsedda platsen bakom
solskyddet.

Skyddsåtgärder mot brand
• Lämna aldrig barn allena i husbilen.
• Håll brännbara material på betryggande avstånd från värmeelement och kokkärl.
• Endast en auktoriserad fackman får göra ändringar på
elsystemet, gasolsystemet och inbyggd utrustning.
• Vid huvudingångsdörren bör en eldsläckare ställas upp.
• Läs anvisningarna på brandsläckaren.
• I närheten av spisen bör ett brandtäcke finnas.
• Håll reträttvägarna fria.
• Gör dig förtrogen med säkerhetsåtgärderna på området.
Förfar så här vid brand
• Evakuera omedelbart passagerarna.
• Stäng huvudspärrventilen på gasolflaskan och förbrukarnas
gasolspärrventiler.
• Slå ifrån elförsörjningen.
• Alarmera och kalla på brandkåren.
• Bekämpa själv branden endast om det kan ske utan risk.

2. Säkerhet

2.4 Utrustning

2.4.1 Nödfallsutrustning
Som förberedelse för ett nödfall skall du medföra följande tre
räddningsartiklar och göra dig förtrogen med deras användning.

Förbandslåda

Förbandslådan bör alltid vara tillgänglig och förvaras på en
bestämd plats i husbilen. När artiklar ur förbandslådan använts
skall de omedelbart ersättas. Kontrollera regelbundet bästföre-datum.

Reflexväst *

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

100 m

Minimiavstånd mellan varningstriangel och husbil

Varningstriangel

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!
Beakta de nationella bestämmelser gällande medförandet
och användandet av nödfallsutrustning för det land där du
befinner dig med husbilen.

9
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2. Säkerhet

Husbilar från 3,5 ton tillåten totalvikt skall därutöver ha en
varningsblinklampa och från 4 tons tillåten totalvikt skall
minst 2 underläggskilar tas med (ingår inte i leveransen).

Verktygslåda

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

2. Säkerhet

2.5 Innan färden
2.5.1 Vad som skall beaktas innan den första
färden
Typgodkännande (Tyskland)
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 bilar
genom Hobbys registrerade importör för husbilar, Forsbergs
Fritidscenter.
Besiktning (Tyskland)
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.

Besiktningen genomförs av Svensk Bilprovning
Vid besiktningstillfället skall du förelägga:
Registreringsbevis
Giltigt bevis för provtryckning av gasolsystemet. Första
provningsintyget får du från återförsäljaren.

Ta kontakt med din återförsäljare om du har några frågor!
Informera dig om de gällande nationella bestämmelserna
i ditt land beträffande typgodkännande och besiktning av
din husbil.
• Vid den första färden skall hjulmuttrarna dras åt efter
50 km.
• Innan tankning med bränsle skall de gasdrivna inbyggnadsenheterna stängas av.

11
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2.5.2 Innan varje färd
Trafiksäkerhet
• Kontrollera före start att signal- och belysningssystemet
(slå till batterihuvudströmbrytare), styrningen och bromsarna fungerar korrekt.
• Låt efter en längre tids stillestånd (ca 10 månader) en auktoriserad fackverkstad kontrollera bromssystemet och gasolsystemet.
• Ställ in ytterbackspegeln på fordonet.
• Mörkläggningar av fram- och sidorutor komplett öppning och
säkring, tag o förek. fall av termoförhänget* och stuva det.
• På vintern skall 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 punktering.
• Kontrollera sådana vätskor, såsom olja, kylvatten, bromsvätska och vindrutespolarvätska.

Kör iväg först när din husbil uppfyller alla villkor för
att betraktas som trafikduglig.

Förbered fordonet innan färden!

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

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

Förarhytt
Glöm inte följande:
• Ställ in sittpositionen.

2. Säkerhet

Utvändigt

Invändigt

Förberedelse av fordonet
• Fäll upp eventuellt utkörda stödben*.
• Stäng alla fönster i bodelen samt alla takluckor.
• Kör in instigningssteget.
• Stäng och lås ingångsdörrar och bodelens serviceluckor.
• Stäng spillvattentankens avtappningskran.
• Spänn fast gasolflaskorna.
• Dra bort ansluten 230 V-nätsladd från stickuttaget på utsidan.
• I förekommande fall dras TV-antennen*eller satellittallriken*in
så långt som möjligt.
• Säkra taklasten mot förskjutning.
• Säkra i förek. fall cyklar på cykelhållaren* , surra dem så att
de inte glider och säkerställ att befintliga belysningsanordningar inte täcks över.
• Släck förtältets lampa.
• Fäll i förek. fall in bakstegen* och säkra den.
• Hämta i förekommande fall in markisen och förvara veven
på ett säkert ställe i husbilen.

Förberedelser i husbilen
• Lägg undan lösa föremål och stuva in dem i fack.
• Tunga och/eller voluminösa föremål (t.ex. TV, dryckesbackar) placeras på ett sådant sätt så att de inte kan sätta sig i
rörelse under färden se även kapitel 3.3 "Lastning").
• Koppla vid behov om kylskåpet till 12 V.
• Säkra alla vätskor, även i kylskåpet, mot att rinna ut.
• Stäng alla gasavstängningsventiler till gasutrustning, med
undantag för avstängningsventilen för värmen, om fordonet är utrustat med ett gastrycksreglage för körning. (t.ex.
Control CS)
• Sänk ned och säkra bordet.
• Sätt lyftbädden (om sådan finns) i den översta positionen
och säkra den.
• Släck innerbelysningen.
• Säkra TV-hållaren, demontera TV:n om möjligt och förvara
den på ett säkert ställe.
• Säkra bordet och sänk ned det om möjligt.
• Lås ordentligt dörrar (även kylskåpsdörren), utdragslådor
och luckor.
• Öppna mörkläggningssystemet för förarhytten helt och
hållet och arretera det.

Gå runt husbilen och förbered den för färden:

Även inne i bodelen skall du förbereda ett och annat.
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• Avlägsna i förekommande fall termoförhänget* ur förarhytten.
• Säkra i förekommande fall duschdörrarna.
Överbelasta inte fordonet! Beakta ovillkorligen tillåtet axeltryck, tekniskt tillåten totalvikt samt tillåten höjd, bredd
och längd för husbilen.
Gasflaskor får bara transporteras fastsurrade i den
avsedda gasflasklådan.
Se till att det finns tillräckligt med ventilation. Inbyggda
tvångsventilatooner (takhuvar med tvångsventilation
eller svampformade takventiler) får aldrig täckas över.
Håll tvångsventilationer fria från snö och löv - risk för
kvävning.
Den last som anges i kapitel 14 "Tekniska data" fastställdes med hänsyn till att färskvattentanken är fylld till 10%.
Vi rekommenderar att tappa ur färskvattentanken till
10 liter innan färd (se kapitel 8 "Vatten").
Sätt i bodelen och förarhytten upp en lapp med alla viktiga
mått och vikter.

Beakta några speciella förhållanden vid körning av en husbil!

2.6 Under 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:

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

2. Säkerhet

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

Körning

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

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

Kurvtagning

På grund av sin höga tyngdpunkt är kurvtagning med husbil
känsligare än med en vanlig personbil.
För kurvtagning gäller:
• Kör inte för fort i kurvor och tag dem inte för skarpt.
• Kör alltid en litet större kurvradie i kurvor än om det hade varit
en personbil. Observera att husbilen, beroende på modell
kan svänga ut med bakdelen.
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2. Säkerhet

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!

Bromsar

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

Backning/manövrering
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.

Tankning

I husbilen finns förbrukare med öppen låga.
För tankning gäller:
• Alla gasolförbrukare (värme, kylskåp etc.) skall stängas
av!
• Stäng av mobiltelefonen!
• Tanka endast dieselbränsle.
• Fyll inte av misstag färskvattentanken med bränsle.

2. Säkerhet

2.7 Efter färden
Val av uppställningsplats
För val av uppställningsplats gäller:
• Undersök uppställningsplatsen vid dagsljus.
• Välj om möjligt en vågrät uppställningsplats.
• Kontrollera att fordonet är vågrät vid insteget (viktigt för
att kylskåpet skall fungera).

Fordonsäkring
För säker uppställning gäller:
• Lägg i en växel.
• Dra åt parkeringsbromsen.
• Kör vid behov ut ytterligare fordonsstöd* .
• Veva bara ut lyftstöden* såpass att axeln också bär.
• Placera underlägg under lyftstöden* när underlaget är mjukt.
• Använd vid behov kilklossar (ingår inte i leverans).
Jämna inte ut höjdskillnader med lyftstöd* .
När förarstolen svängs, se till att parkeringsbromsen av
misstag inte lossas.

Vid köldgrader lägg alltid i en växel men dra endast lätt åt
parkeringsbromsen för att undvika att den fryser fast!

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.
• Öppna huvudspärrventilen på gasolflaskan och gasolspärrventilerna på den utrustning som behövs.

Vattensystem
Vatten som står kvar i färskvattentanken eller i vattenledningarna är efter en kort tid onjutbart.
Det är mycket viktigt att tömma ut allt restvatten innan
vattentanken fylls.

Kontrollera därför före varje användning att vattenledningarna och färskvattentanken är rena, vid behov behandla dem
med desinfektionsmedel och skölj sedan noggrant med riklig
mängd rent vatten.
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3. Chassi

Kapitel 3: Chassi
3.1 Allmänt

Ramen och axlarna hör till chassit. Inga tekniska ändringar får
göras, i annat fall gäller inte typgodkännandet längre!

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

FIN Basfordon

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

3. Chassi

3.3 Lastning
1
2
3
4
5
6
7

Hobby-fabriksskylt
1
2
3
4
5
6
7

Godkännandenummer
Tillverkarsteg
Fordonsidentifieringsnummer
Tillåten total massa
Tillåten totalvikt
Tillåtet axeltryck axel 1
Tillåtet axeltryck axel 2

Fabriksskylten får inte avlägsnas eller förändras.

3.3.1 Allmänt
För lastning gäller
• Lasta jämnt.Tunga eller skrymmande föremål skall placeras
i de nedre förvaringslådorna.
• Lasta aldrig husbilen baktungt, eftersom väghållningen
påverkas negativt.
• Ju lägre husbilens tyngdpunkt ligger desto bättre blir väghållningen.
• I husbilen med tandemaxel skall vikten fördelas jämnt på
båda axlarna.
• I innerutrymmet stuvas packning i skåp och förvaringsfack.
• Lätta föremål såsom kläder och handdukar stuvas in i
väggskåpen.
• Säkra dörrar och luckor.
• Kontrollera efter lastning den tekniskt tillåtna totala massan och axeltrycket/-en.
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Garaget bak (modellberoende)

Taklast (max. 50 kg)

All utrustning, som transporteras i garaget skall fästas med
surrningsöglor och lämpliga hållarband.

För taklast gäller:
• Mät höjden av taklasten och räkna ihop den med Husbilens höjd.
• Gör en notering med höjden och placera den väl synlig i
förarhytten. Vid broar och tunnlar behöver ni då ej mäta
om fordonet.

Beakta vid lastning av garaget bak tillåten axellast och tillåten
totalvikt. Fördela lasten jämnt och säkra den. För hög punktbelastning kan skada golvbeläggningen.

• Den maximalt tillåtna belastningen av det bakre garaget
är 150 kg.
• Tillåten bakaxellast får absolut inte överskridas.
• Vid full belastning av garaget försämras köregenskaperna i hög grad till följd av att framaxeln avlastas.
• Innan färden skall det alltid kontrolleras att surrningsöglorna sitter fast.
• Det är fordonsägaren/föraren som ansvarar för att lasten
i det bakre garaget är korrekt säkrad. Använd om möjligt
godkända spännremssystem.
• Använd aldrig gummiexpandrar. Tänk på de mycket
stora kördynamiska krafterna, som kan uppträda i farliga
situationer och vid kraftiga inbromsningar.

Importören och husbilshandlare rekommenderar att inte använda taket som lastyta. Dels med tanke på lastsäkring och
dels med tanke på försämrade köregenskaper.

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

3. Chassi

3.3.2 Viktdefinition husbilar

I detalj är dessa vikter sammansatta på följande sätt:

För beräkningen av massorna och den tillåtna lasten på husbilar,
som detta ger gäller direktivet (EU) nr. 1230/2012. Nedan beskrivs
de använda begreppen och beräkningsgrunderna.
1. Tillåten totalvikt
Uppgiften om den tillåtna totalvikten baseras på det HobbyWohnwagenwerk angivit. Denna massa tar hänsyn till de specifika driftsförhållandena, som baseras på husbilens konstruktion och husbilens konstruktionsmässiga prestanda, inklusive
faktorer såsom materialstabilitet, axelns och däckens bärighet
osv. Denna massa får av säkerhetstekniska skäl under inga
omständigheter överskridas.
2. Egenvikt inkl basutrustning
Denna massa tar hänsyn till de specifika driftsförhållandena, som
baseras på husbilens konstruktion och husbilens konstruktionsmässiga prestanda, inklusive faktorer såsom materialstabilitet,
axelns och däckens bärighet osv. Denna massa får av säkerhetstekniska skäl under inga omständigheter överskridas.Massa
i körklart tillstånd motsvarar det tomma fordonets vikt, inklusive
smörjmedel, verktyg, reservhjul (i förek. fall reparationsset), bränsle (90%), extrabatteri, all standardutrustning, som monterats av
tillverkaren och 75 kg för föraren. Till detta tillkommer vikten på
färskvatten- och gasbehållarna, som är fyllda till 10% (färskvatten)
resp. 100% (gas) av sin kapacitet.

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

1
5
11

totalt:

16

10% av 100 l färskvattentanken:
10 l varmvattenberedare (värme):

10
10

b) Vätskor

Standardutrustning totalt:

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

I miniminyttolasten räknas föremål in, som användarna i husbilen
kan ta med och som inte ingår i massan vid körklart skick eller i
specialtillbehöret (t.ex. kläder, toalett- och köksartiklar, livsmedel,
campingutrustning, leksaker, husdjur).
Kvarvarande last (5.) skall alltid vara större än/lika med miniminyttolasten (6.). Detta skall beaktas vid fordonskonfigurationen.

Om man avstår från de under punkt 2 (massa i körklart
tillstånd) i tabellen angivna utrustningsföremålen och vätskorna ökar nyttolasten (punkt 5) med detta värde.

3. Chassi

Enligt de villkor basfordonets tillverkare slagit fast för det
s.k. D-värdet för släpvagnsanordning är ytterligare ökning
av släpvagnsvikten inte möjlig.
Vid en ökning av den tekniskt tillåtna totalvikten minskar
släpvagnsvikten. Även i det fallet går det inte att lasta upp
släpvagnsvikten igen.

3.5 Montering av extra utrustning
Släpvagnskoppling

Införande av tillbehör i registreringsbeviset

Den maximala totala dragvikten, släpvagnsvikten och
axeltrycket framgår av kapitel 14 "Tekniska data".

Låt din Hobby-handlare/verkstad montera eventuell extra
utrustning och ombesörja att den i förekommande fall förs in i
registreringsbeviset.

3.4 Släpvagnsanordning*

Beakta i förek. fall de nationella bestämmelserna i ditt land.
Beakta husbilens tillåtna stödlast, släpvagnsvikt, total
dragvikt och bakaxeltryck, framför allt också i kombination
med lastning av det bakre garaget.
Det är inte tillåtet att samtidigt använda dragkroken och baklasthållare, som t.ex. eBike-hållaren.
Under rangering för till- och frånkoppling får personer inte
befinna sig mellan husbilen och släpet.

Kom ihåg att släpvagnskopplingen, motorcykelstället,
luftfjädring och/eller tilläggsfjädrar bör införas i beviset.
Beakta att monterat tillbehör minskar lastvikten i husbilen.
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3.6 Automatiserad växellåda *
Såsom tillval är din husbil utrustad med en automatiserad växellåda (Comfort-Matic), som har driftssätten MANUAL och
AUTO. Eftersom in- och urkopplingen görs med en elektrohydraulisk enhet, som kontrolleras från växellådans styrdon
krävs ingen kopplingspedal, som därför inte heller finns. Både
det valda läget och den ilagda växeln visas på multifunktionsdisplayen.
Väljarspaken på instrumentbrädan har tre fasta lägen:
− Mittläget för val av växel framåt.
− N för val av neutralläge (tomgång).
− R för val av backväxel.

FIAT Comfort-Matic

Från mittläget, som motsvara växel framåt, kan spaken förflyttas på följande sätt:
− framåt (position -) för att välja en lägre växel (dvs. växla
ned).
− bakåt (position +), för att lägga in en högre växel.
− åt vänster (läge A/M), för att välja det automatiska eller
manuella läget.

Dessa tre lägen är inte fasta, dvs. efter att de valts återgår
spaken till mittläget.
Manuell drift
Med detta funktionssätt väljer föraren lämplig växel beroende
på körsituation. Växla på följande sätt:
• Förflytta spaken i riktning (+) för att växla upp eller i riktning
(-) för att växla ned. Under växlingen behöver gaspedalen
inte släppas.
Systemet tillåter endast växling när växlingskommandot inte
sätter motorns eller växellådans funktion i fara. Systemet växlar automatiskt ned så snart motor nått tomgångsvarvtalet
(t.ex. vid inbromsning).
Automatisk drift
För att sätta på och stänga av den automatiska driften skall
växelspaken tryckas i riktning A/M. Systemet växlar automatiskt baserat på fordonets hastighet, motorns varvtal och gaspedalens läge. Om så krävs växlar systemet ner en eller flera
växlar efter att gaspedalen trampats i botten för att ge den
effekt och det vridmoment, som behövs för den acceleration
föraren begärt.

3. Chassi

Parkera fordonet
För att parkera fordonet på ett säkert sätt skall 1:a växeln eller
backen (R) läggas i, samtidigt som bromspedalen trycks. Därutöver skall parkeringsbromsen tryckas vid parkering i backar.

Lämna aldrig fordonet med friläget (N) ilagt.

Tryck alltid på bromspedalen när fordonet står stilla och en
växel är ilagd tills du avser att köra vidare. Först då släpper
du bromsen och gasar försiktigt.
Om motorn skall gå på tomgång under en litet längre stund
är det lämpligt att lägga in friläget (N).
Det är inte tillåtet att använda gasen för att hålla fordonet
stillastående i t.ex. en uppförsbacke. Använd istället bromspedalen och gasa först när du skall köra iväg.
Om 1:a växeln skall läggas när backväxeln (R) är ilagd, eller
vice versa, får växlingskommandot ges först när fordonet
står helt stilla och bromspedalen är tryckt.
Ytterligare anvisningar framgår av bruksanvisningen till
basfordonet. Det är mycket viktigt att du gör dig förtrogen
med den automatiserade växellådans funktioner innan
första färden.
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4. Hjul och däck

Kapitel 4: Hjul och däck

4.2 Däck

4.1 Hjul

Använd endast däck som finns angivna i registreringsbeviset.
Andra däckdimensioner får endast användas om de godkänts
av tillverkaren (ABE).
• Kontrollera regelbundet däcken avseende slitage, mönsterdjup och yttre skador
• Använd alltid däck av samma typ och samma utförande
(sommar- eller vinterdäck).
• Kör försiktigt de första 100 km med nya däck så att däckens
vidhäftningsförmåga utvecklas fullständigt.

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

Fiat Ducato

16''

180 Nm

15''

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

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!
Vid snö, is och snöslask skall alla fordon ha däck märkta
med "M+S". Om detta missaktas riskerar du dryga böter.

4. Hjul och däck

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

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

1

2

3

Olika däcktryck

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

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

Däcktillverkaren rekommenderar

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

4. Hjul och däck

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

DOT-nummer

Däckens ålder

Däck får inte vara äldre än 6 år, eftersom materialet torkar och
spricker med tiden. Det fyrsiffriga DOT-numret på däckflanken
(titta i förek. fall på insidan) anger tillverkningsdatumet. De första
båda siffrorna betecknar veckan och de båda sista siffrorna
tillverkningsåret.
Exempel:
DOT 1616 betyder vecka 16 under tillverkningsåret 2016

För andra fälgtyper gäller:
- Dimension,
- Utförande,
- Inpressningsdjup och
- Bärkraften måste vara tillräckligt hög för tillåten totalvikt.
- Hjulskruvens konform måste motsvara fälgens (Kägelfläns,
Kulfläns).

Ändringar får endast göras med tillverkarens tillstånd.
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4.6 Hjulbyte
Förbereda hjulbytet
• Parkera fordonet på ett så jämnt och fast underlag som
möjligt.
• Sätt på varningsblinkersen och ställ upp varningstriangeln
vid punktering på allmän väg.
• Dra åt handbromsen, lägg i en växel, ställ in hjulen i positionen
rakt fram eller välj körläge P vid automatisk växellåda.
• Placera underläggskilar framför och bakom det intakta hjulet
för att säkra fordonet.
Byte av hjul
• Om marken är mjuk placerad ett stabilt underlag, t.ex. en
bräda under vagnslyften.
• Sätt in vagnslyften i de härför avsedda upptagningshålen.
• Lossa hjulskruvarna ett varv med hjulnyckeln, men ta inte
bort dem.
• Lyft fordonet tills hjulet befinner sig 2 till 3 cm ovanför marken.
• Justera vagnslyften om den hamnat snett vid uppallningen.
• Ta bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
• Sätt på reservhjulet (ingår inte i leveransen) på hjulnavet och
rikta in det.
• Skruva in hjulinfästningen och drag åt lätt korsvis.

• Släpp ned fordonet med vagnslyften och tag bort den.
• Drag åt hjulinfästningsskruvarna jämnt med hjulnyckeln.
Åtdragningsmomentets börvärde för hjulskruvarna framgår
av bruksanvisningen från basfordonstillverkaren.
Efter att hjulet bytts ut skall hjulbultarna efterdras efter
50 km körning.
Sätt endast in vagnslyften (ingår inte i leveransen) i de
härför avsedda upptagningsborrhålen. Om vagnslyften
används på annat sätt kan det leda till skador på fordonet
eller till och med olyckor när fordonet faller ned.
Vagnslyften får bara användas för att byta hjul. Den får
inte användas för arbeten under fordonet. Livsfara!
Lyftstöden* får inte användas som vagnslyft.

Beakta också fordonstillverkarens bruksanvisning vid
byte av hjul.
Du bör alltid ha ett användbart reservhjul till hands. Byt
därför omedelbart ut det defekta hjulet.
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Hanteringen av snabbreparationssetet för däck beskrivs i
den bifogade anvisningen.
Tätningsvätskan har ett sista förbrukningsdatum. Kontrollera därför hållbarhetsdatumet. Utrunnen tätningsvätska
har går inte att använda.

Snabbreparationsset för däck

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

31

32

5. Bodelens utsida

Kapitel 5: Bodelens utsida
5.1 Ventilation och vädring

2

För ventilation gäller:
Rätt ventilation och vädring i husbilen är en viktig förutsättning
för en angenäm miljö i bodelen. I husbilen finns en dragfri ventilation ovanför drivhuvudet och en avluftning via takkuporna
integrerad. Den får inte påverkas på något sätt.
Säkerhetsventilationens öppningar får absolut inte stängas, inte ens delvis.
Vi rekommenderar att öppna takluckorna när husbilen används som bostad.
Matlagning, våta kläder osv alstrar kondens. En person
avger under en timme upp till 35 g vatten. Därför skall i
relation till relativ luftfuktighet ytterligare ventilering ske via
fönster och takluckor (se även „Vinterdrift”).

1

Ventilationsgaller kylskåp

Kylskåp

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

k

En korrekt ventilation och avluftning av kylskåpet är en förutsättning för att dess kyleffekt skall vara tillräcklig. Ventilationsgallren kan stängas med lämpliga övertäckningar när kylskåpet
inte används.

5. Bodelens utsida

Blockera inte ventilationsgallren i kylskåpet för att inte begränsa kyleffekten och kylskåpets funktion.
Dessa vinterövertäckningar är specialtillbehör och du kan
köpa dem hos din auktoriserade återförsäljare.

3

Beakta anvisningarna på kapslingarna. Närmare informationer kan fås från kylskåpstillverkarnas bruksanvisningar.
Vid mycket höga temperaturer är det lämpligt att skugga
husbilen.
Låsning ventilationsgaller

Borttagning av ventilationsgallren vid underhåll eller
reparation
• Drag låset
nedåt ända till anslaget.
• Fäll upp ventilationsgallret försiktigt förs på den vänstra
sidan.
• Drag sedan ut den högra sidan ur hållaren.

l

Vid körning och vid regn skall ventilationsgallren vara fast
isatta.
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1

5.2 Öppna och stänga dörrar och luckor
Bilnycklar

För husbilen levereras följande nycklar:
- Två nycklar, som passar till följande lås i basfordonet:
- Förardörr, Passagerardörr, Tanklock
- Ett kodkort.

2

Beakta instruktionsboken för basfordonet.
Värmekamin

Värme

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

k

j

Blockerade ventilationsöppningar leder till funktionsstörningar och kan leda in avgaser i husvagnen. Kvävningsrisk!
När kamin används se till att drag finns.

-

Två nycklar som passar till följande lås på bodelen:
- Ingångsdörr.
- Toalettlucka.
- Gasflasklådans lucka,
- Garagelucka (modellberoende),
- Påfyllningsröret för färskvatten.
- En nyckel, som passar till låset:
- den bakre stegen*
Därutöver levereras en självhäftande aluminiumskylt med
basfordonets nyckelnummer.

5. Bodelens utsida

Ingångsdörren är din flyktväg i nödfall. Blockera därför
aldrig dörren på utsidan.
Husbilens dörr skall vara stängd under körning.
Grip inte tag myggjalusins styrskena vid påstigning, risk
finns för att den skadas.

Ingångsdörr utsidan

Entrédörren på utsidan
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.
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2

2

1
1
3
Insektsskyddsplissé Optima De Luxe

Ingångsdörr insidan

Entrédörren på insidan
Öppna
• Dra i handtaget

Mörkläggningsplissé och myggskydd
(tillval vid Siesta De Luxe)

Mörkläggningsplissé och myggskydd i ingångsdörren fås i
önskad position genom att dra. För att öppna förs skenan
försiktigt till utgångspositionen för att vika plisséerna korrekt.

j tills dörren öppnar.

Stänga
• Dra igen dörren i handtaget
Låsa
• Tryck in handtaget

j

k tills låset hakar i.

handtagsfördjupningen (bild 1).

Nu kan den på utsidan stängda dörren öppnas från insidan.

j
k

Skena myggskydd
Skena mörkläggningsplissé
Myggskyddet får bara dras ut vid öppnad dörr. Stäng dörren
först när myggskyddet skjutits tillbaka till utgångspositionen!

l Avfallshink

I avfallshinken finns en sopkvast och en sopskyffel integrerade i
locket. Dessa kan tas ut vid behov.

5. Bodelens utsida

1

2
Garagelucka

Garagelucka / Lucka till förvaringsutrymmet
(modellberoende)

Öppna
• Lås upp båda låsen med nyckeln. Det är lätt till att handtagen hoppar fram.
• Vrid handtagen åt vänster.
• Sväng upp luckan åt sidan/uppåt (beroende på utförande).
Stänga
• Sväng igen luckan.
• Vrid handtaget åt höger, tills luckan dras mot tätningen.
• Lås låsen med nyckeln och tryck fast handtagen tills de hakar i.
Garagets maximala belastning uppgår till 150 kg.

Porta Potti-lucka

Toalettlucka

Öppna
• Lås upp med nyckel j.
• Tryck båda knapparna (j och k) och öppna luckan.
Stänga
• Tryck in luckan tills den snäpper fast.
• Lås med nyckel j.
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1

Gasflasklådans lucka

Luckan till gaslådan
Ventilationsgallret/-en i gasflasklådan får inte stängas igen
eller täckas över.

Öppna
• Lås upp låset j med nyckel. Handtaget hoppar ut en bit.
• Kruva upp handtaget åt vänster. Luckan låser upp sig och
kan svängas ut.
Stänga
• Skruva igen handtaget åt höger så att luckan dras in i
tätningen.
• Stick in nyckeln i låset. Tryck emot handtaget och lås låset.

Arreterare med motdel

Dörr- och luckhållare
Ingångsdörren och vissa yttre luckor kan fästas i husbilens
yttervägg med hjälp av hållare.
Spärra
• Öppna dörren resp. luckan helt och hållet.
• Tryck in näsan, som är fäst i dörren resp. luckan, i upptagaren, som finns på husbilens yttervägg. Kontrollera att
näsan hakar i ordentligt
Lossa fäst lucka
• Dra ut näsan ur upptagaren.
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Täcklucka

Fällspärr

Spärra
• Fäll ut spärren.
• Öppna dörren/luckan komplett och fixera med spärren.
Lossa fäst lucka
• Fäll upp spärren och sväng tillbaka dörren/luckan.

Täckluckor
Täckluckorna täcker över åtkomsten till vatten-, gas- eller elektriska komponenter. Till exempel:
Färskvattenpåfyllningsstuts

Dörrar och luckor skall alltid stängas helt innan färd.

Förtältseluttag på utsidan med antennanslutning*

Vissa dörrar och luckor har gastrycksfjädrar, som förhindrar
att dörren eller luckan fälls igen av misstag.

Yttre anslutning gas*
CEE-utomhusuttag
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Öppna
• Ta tag i luckan nedtills i laskan och dra den uppåt.
Stänga
• Ta tag i täckluckan i laskan och stäng tills den hakar i.

Hanteringen av de enskilda komponenterna framgår av de enskilda kapitlen Vatten, Gas och Elsystem.
Täckluckorna skall var fast förslutna under körning.
Häng aldrig diesel i färskvattentanken.

1
Tanklock

Bränslepåfyllning

Det svarta tanklåset på fordonets vänstra sida, bakom förardörren nedtills vid B-stolpen bakom en lucka.
Öppna
• Dra upp luckan utåt/framåt med fingret i ursparningen

j.

Stänga
• Tryck in luckan tills den snäpper fast.
Hanteringen av tanklåset som sådant framgår av bruksanvisningen från FIAT.

5. Bodelens utsida

2

1

Ingångssteg utkört

Ingångssteg inkört

Husbilarna har ett elektriskt utkörbart fotsteg j.

Stänga
• Tryck brytaren
vid ingången.
Trappsteget kör automatiskt inåt.

5.3 Fotsteg

3

Fotstegsbrytare

l

Kliv inte ut innan fotsteget är fullt utkört!

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

Se upp för olika steghöjd och att marken är stadig och
plan.

Knappbeläggningen kan variera beroende på modell.

Trapsteget kör in efter en kort fördröjning vid start av motorn.

ut fullständigt.

Öppna
• Tryck brytaren
vid ingången.
Trappsteget kör automatiskt utåt.

k

Brytaren skall hållas intryckt tills steget körts in eller
Om trappsteget fungerar dåligt eller inte alls på grund av
frost måste gångjärnen rengöras eller tinas upp.
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1
2
2
Lyftstöd infällda

Lyftstöd utfällda

5.4 Stödben *
Lyftstöden finns baktills på ramförlängningen.
Så här fälls stödbenen ut
• Sätt vev på yttersexkant
.
• Stödet försätts i en lodrät position genom att vrida handveven.
• Säkra i förek. fall foten k mot att sjunka ned genom att sätta
den på ett underlag.
• När lyftstödet är i en lodrät position kör foten ut teleskopartat.
• Nivellera lyftstöden med veven tills fordonet står vågrät.

j

Så här fälls stödbenen in
• Lossa stödbenen med veven.
• Veva jämnt tills lyftstödet återgått till sin vågräta utgångsposition.
- Använd inte lyftstöden som vagnslyft. De får bara användas för att stabilisera den parkerade husbilen.
- Belasta alltid lyftstöden jämnt (max. 500 kg per stöd).
- Innan ivägkörning skall lyftstöden alltid föras in och säkras.
- Lyftstöden skall regelbundet rengöras och fettas in litet.
Teleskopfoten får bara köras ut till den gula markeringen.

5. Bodelens utsida

Bakre stege

5.5 Bakre stege

*

Med hjälp av den bakre stegen går det att komma upp på
taket till husbilen för att till exempel lasta takrelingen.
Den nedre delen av den bakre stegen är säkrad med ett lås
mot oavsiktlig nedfällning.
Fälla ut
• Vrid nyckeln 90° medurs. Säkringsstiftet hoppar ut något.
• Fäll ned stegen tills fötterna står säkert på marken.
• Vrid tillbaka nyckeln och dra ut den.

Bakre stege utfälld

Fälla in
• Fäll upp stegen
• Vrid nyckeln 90° åt höger.
• Tryck in stiftet så att stegen är arreterad.
• Vrid tillbaka nyckeln till lodrät position och dra ut den.
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Den maximala taklasten är 80 kg!
Var försiktig när du går på taket. Mycket hög risk för halka
när taket är fuktigt eller isigt.

Beträd ej!

Beträd ej!

Takrundningar

För taklast gäller
Taket är inte lämpligt för punktbelastning. Täck över takpartiet innan du går upp på taket. Använd material med slät och
mjuk yta som exempelvis en frigolitskiva.
• Gå inte för nära takluckor eller takklimatanläggningar
(minst 30 cm avstånd).
• Trampa inte på takets avrundade partier fram- och baktill.

Innan färd skall den bakre stegen fällas in och låsas fast.

5. Bodelens utsida

• Vid lastning beakta föreskrivet max. axeltryck.
• Taklastens höjd måste adderas till husbilens.
• Anteckna bilens totala höjd på ett väl synligt ställe i förarhytten. Vid körning under broar och passager kan du
snabbt kolla höjden.
På taket får laster endast transporteras på ett lämpligt
takräcke.

Takreling

Takreling
För lastning av takrelingen gäller:
• Endast lätt bagage får lastas på taket.
• Surra taklasten ordentligt och säkra lasten så att den inte
kan förskjutas och falla ned.
• Lasta inte för mycket på taket! Med stor taklast försämras
köregenskaperna.
Max totalbelastning är 50 kg.
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Lastad cykelhållare (Exempel Aluline)

5.6 Cykelställ *

Läs cykelhållarens separata bruksanvisning innan
idrifttagningen.

Husbilens köregenskaper förändras betydligt med pålastat
cykelställ. Anpassa körhastigheten med hänsyn till detta:
• Föraren ansvarar för en säker fastspänning av cyklarna.
Även i olastat skick skall det uppfällda lastsystemet säkras
med de befintliga säkringarna.

Säkrad cykelhållare

• Kontrollera att befintlig belysningsutrustning inte helt eller
delvis täcks av lasten.
Cykelhållarens maximalt tillåtna nyttolast uppgår till:
Tillverkare Thule (De Luxe baktills) = 60 kg
Tillverkare Aluline (Premium baktills) = 50 kg
Tillverkare Sawiko (4 cyklar)
= 120 kg

5. Bodelens utsida

2
1

Säkring av cykelhållaren

Säkringar för cyklarna

Om den bakre cykelhållaren inte behövs skall den fällas upp
och säkras. Använd för detta de separata infästningarna j
(i förek. fall i bipack).
Under körning med cyklar skall cykelhållaren fällas upp och
säkringarna
skall surras fast väl. Varje cykel skall surras
fast i framhjulet och bakhjulet med säkringarna
. På ställningen skall infästningarna från bipacken användas.

k

k
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1

2
E-bikehållare

5.7 E-Bike-hållare Velo *
Fordonets förare är ansvarig för att lasten är säkert surrad.
Det inkluderar att cyklarna skall säkras dubbelt i hållaren.

Säkra
• Den befintliga klammern
skall fästas så högt som möjligt på cykeln. Rekommenderade infästningspunkter är till
exempel sadelstången eller styrstången.
• Hjulen surras fast i de nedre anordningarna
. Såsom en
ytterligare lastsäkring kan en spännrem fungera.

j

k

• Iaktta alltid hållarens maximalt tillåtna last på 80 kg och
överlasta den aldrig.
• Med fullt lastad bakre lasthållare belastas bakaxeln och
avlastas framaxel, beroende på lastöverhänget. Det kan
leda till att fordonets kör-, styr- och bromsbeteende
ändras.
• Med hållaren minskar fordonets bakre rampvinkel. Vid
körning på ojämnheter i marken kan markberöringar
därför inträffa.
• Den bakre registreringsskylten skall monteras mellan
hållarens skyltlampor.
• Rengör inte hållaren med en högtryckstvätt (skador på
ytbehandlingen).
• Använd endast original SAWIKO-certifierade reservdelar
och tillbehör för att upprätthålla garantianspråken.
• Det är inte tillåtet att samtidigt använda eBike-hållare
och dragkrok. Det är alltså endast tillåtet att ha ett system monterat åt gången (eBike-hållare eller dragkrok).
Den elektriska anslutningen via den 13-poliga stickkontakten skall bibehållas även i uppfällt tillstånd så att belysningsanordningarna förblir funktionsdugliga.
För ytterligare information och anvisningar vänligen läs tillverkarens användermanual. Cykelställets användermanual
och fordonets registreringsbevis är viktiga att ha tillgängliga vid eventuell mydighetskontroll, dassa handlingar bör
därför medföras vid färd.
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Så här körs markisen ut
• Häng upp vevstången i drevets öga.
• Håll ena handen på vevstångens övre och andra handen på
dess undre vridhandtag. Under manövreringen skall veven
dras lätt i riktning mot operatören och hållas så vågrät som
möjligt mot transmissionsöglan.
• Vrid vevstången medurs tills markisen körts ut ca. 1 m.
• Fäll ut teleskopstöden på rörets insida och stöd markisen.
• Kör först därefter ut markisen till önskad position.
• Ta bort vevstången.
Markis

5.8 Markis
Beroende på modell har din husbil en markis, som satts på taket
(Optima De Luxe) eller sidoväggen (Siesta De Luxe).
• Markisen är ett solskydd och inte avsedd som allvädersskydd
• Se till att inom markisens ut- och inkörningsparti varken
personer eller hinder finns.
• Markisen är försedd med en utkörningsspärr. Kör inte
med våld mot slutspärren.
• Sätt alltid upp de inbyggda stöden under utkörd markis.
• Innan du startar skall markisen köras in fullständigt och
säkras.

Så här körs markisen in
• Häng upp vevstången i drevets öga.
• Vrid vevstången medurs tills markisen körts in ca. 1 m.
• Skjut ihop, fäll in och säkra teleskopstöden.
• Kör först därefter in markisen helt och säkra den.
• Ta bort vevstången och stuva ner den i husbilen.
Om markisens tyg inte längre är spänt, kör in markisen
tills spänningen i tyget åter uppnås.
Beakta också tillverkarens separata bruksanvisning.
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Kapitel 6: Bodelens inre

Siesta

Optima

6.1 Öppna och stänga dörrar, luckor
utdragslådor

1

1

Möbeldörrar med stängningsmekanism

Möbeldörrar med stängningsmekanism

Förvaringsskåp och hängskåp
Öppna
• Tryck på knappen
(Siesta: uppifrån) för att låsa upp
luckan.
• Dra i handtaget tills luckan är öppen.

j

Stänga
• Tryck igen luckan i handtaget tills luckan stängs märkbart
och låser sig.
I de övre förvaringsskåpen får endast lätta föremål
förvaras.
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Spegelskåp

Enkel möbeldörr

Spegelskåp tvättrum
Öppna
• Öppna spegelskåpsdörren genom att trycka bakifrån mot
den bakre kanten.

Öppna
• Dra i handtaget och sväng upp dörren.

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

Magnetlås

Enkla möbeldörrar och möbeldörrar med
magnetsnäpplås

Stänga
• Tryck igen luckan i handtaget tills luckan stängs märkbart.
Enkla möbeldörrar hålls i förek. fall stängda med en
magnet. Förvara därför bara lätta föremål i dem.
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1
Tvättrumsdörrhandtag

Trycklås köksutdragslåda

Möbeldörrar med vred

Köksutdragslådor och utdragsanordningar

Badrumsdörr
• Tryck ned vredet för att öppna eller stänga dörren.

Utdrag med tryckförslutning
Öppna
• Tryck på knappen
underifrån för att låsa upp utdraget.
• Dra i handtaget tills utdraget är öppet.

j

Stänga
• Tryck igen utdraget i handtaget tills utdraget stängs märkbart och hakar i.

6. Bodelens inre

Stänga
• Skjut igen utdraget i handtaget
eller stäng dörren i
handtaget.
• Tryck på Pushlock
(tryckrastknapp) tills knappen snäpper fast och utdraget är låst.

k

j

1

Det är viktigt att inte belasta utdragslådorna med mer än
15 kg per utdragslåda.

2

Pushlock i kombination med köksutdragslådor

Köksutdragslådor/-skåp med Push lock
Varje enskild utdragslåda är säkrad med en separat Pushlock
.

j

Öppna
• Tryck på Pushlock
(tryckrastknapp) tills knappen hoppar upp.
• Dra i handtaget
tills utdraget åker ut eller dörren är
öppen.

j

k
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Vridoliv

Rulldörr i tvättrummet

Klädskåp (modellberoende)
• Vrid vredet för att öppna eller stänga dörren.

Öppna
• Fatta tag i rulldörrarna i handtaget och skjut upp dem.

Möbeldörrar med vred

Rulldörrar

Stänga
• Fatta tag i dörren i handtaget och skjut igen den till anslaget.

6. Bodelens inre

2
1

TV-hållare utdragen

TV-utdrag

TV-hållare infälld

6.2 TV-hållare

TV-hållare för platt bildskärm
• För att låsa upp den flyttas metallskenan
åt höger.
Arreteringen lossar då och TV-hållaren kan föras utåt.
• För att föra in den skjuts hållaren till utgångspositionen, tills
arreteringen märks igen.

230 V vägguttag samt antennanslutning för tv resp. receiver
finns i närheten.
TV-utdrag för platt bildskärm
• För att låsa upp trycks metallskenan
in och samtidigt
körs TV-hållaren ut.
• För att föra in in skjuts hållaren till utgångspositionen, tills
låsningen märks igen.

j

k

Vid körning skall TV-hållaren alltid arreteras tillbaka i utgångsläget.
Den monterade TV-apparaten får inte väga mer än 8 kg.
Vi rekommenderar att ta av TV:n från hållaren innan färden
och stuva undan den på ett säkert sätt.
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Sänka
• Lägg om spaken
helt och hållet för att lossa arreteringen.
• ryck ner bordsplattan med båda händerna.
• För tillbaka spaken
till utgångspositionenigen för att
arretera bordet i positionen.

k

k

2
Pelarlyftbord

6.3 Bord

För att sänka ner bordet helt och hållet skall plattan
positioneras på ett sådant sätt att den inte kan ligga mot
sittlådorna.

1
Pelarlyftbord nedsänkt

Pelarlyftbord* (standardmässigt vid T65 GQ/HGQ)

Pelarlyftbordet kan sänkas ner, förskjutas och även vridas
360° runt sig själv.
Förskjuta och vrida
• Öppna spaken j så att bordet går att förskjuta steglöst på
pelaren och vridas 360° runt sin egen axel.
• Stäng spaken j igen för att arretera bordet i positionen.
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Hängbord med utsvängbar bordsplatta

Säkringsstift på undersidan av bordsplattan

Hängbord

Hängbordet kan i nedsänkt tillstånd också användas som sängunderrede.
Sänka ned
• Fäll in den utsvängbara nedre bordsplattan
helt och hållet tills denna arreteras automatiskt.
• Tryck ner låset
.
• Lyft bordsplattan l ca. 30° framtills.
• Bordsfotens m nedre del dras ut nedåt och tas bort.
• Dra ut bordsplattan ur den övre vägghållaren n.
• Haka fast bordsplattan i den nedre vägghållaren
. Låset
skall vridas uppåt.

j

k

o

• Sätt bordsplattan på golvet i framkanten med den förkortade
stödfoten p.
Svänga ut
• Dra ut säkringsstiftet
.
• Sväng den nedre bordsplattan j till önskad position.

q

Modellerna A65 GM och A70 GM har ingen svängbar
bordsplatta.
Vid lyftsängmodellerna (undantaget T60 H) går det hängande bordet inte att sänkas ner, eftersom en ombyggnad
till säng inte är avsedd på grund av lyftsängen.
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Sittbänksbreddning

Tvärgående sitsen

6.4 Ombäddning av säten och bäddar

Bygga om den tvärgående sitsen
(bara Optima De Luxe, modellberoende)

Sittgrupperna kan byggas om till sängar.
Ombyggnad (endast Siesta De Luxe)
• Tag bort sittdynor och ryggstöd.
• Lossa låset j till sängbreddningen.
• Lägg den yttre plattan k till sängbreddningen på golvet.
• Lyft den inre plattan l ca. 15° över det vågräta planet.
• Kila fast den yttre plattan k i en vinkel på ca. im 45° under
den inre plattan l för att stötta.
• Lägg på dynor enligt 6.5 "Dynombyggnad".

För att kunna använda den ytterligare sovmöjligheten i sittgruppen måste tvärsitsen byggas om.
Ombyggnad
• Tag bort sittdynor och ryggstöd.
• Sänk ner bordet (Hängbord: den nedre plattan skall vara
utsvängd).
• Fäll dynlocket
180° framåt och lägg det på bordet.

j
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1
2

3
Förlängningsdel för sängbreddning

Sängbreddning

Sängbreddning *

På modeller med enkelsängar ovanför garaget kan dessa
kopplas med hjälp av sängbreddningen.
• Skjut/lägg förlängningsdelen j i/på skenorna (i förek. fall
lyfts sänglocket något).
• Lägg därefter in iläggningsmadrassen
i sängbreddningen.
• Häng upp stegen i de härför avsedda upptagningarna
.
Stegen (finns i garaget vid leverans.

k

l
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1
Säkringsnät

Ihopskjutna alkover

Alkover/F-säng bak diagonal / Lyftbädd

Alkovbotten kan skjutas ihop för en behagligare sittposition.
För att göra detta skjuts den framåt med hjälp av det monterade handtaget
.

Föräldrarna är ansvariga och bör se till att småbarn inte ramlar ned från den övre kojen. Om små barn skulle befinna sig i
förhöjda F-sängar ovanför garaget eller på lyftsängarna skall
de befintliga säkringsnäten,
som skyddar mot att ramla
ut dras upp och hängas upp i hållarna
.

j

k

l

Om småbarn använder överbäddarna skall hänsyn tas till
risken för att barnen kan ramla ned.
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1

2

Fotsteg inskjutet

Utdraget fotsteg

Vissa bakre sängar nås via ett utdragbart fotsteg. Fotsteget
är säkrat med ett Pushlock
.

Köra in fotsteget
• Skjut in fotsteget långsamt och jämnt i panelen ända till
anslaget.
• Säkra fotsteget genom att trycka på Pushlock
.

Fotsteg bakre säng (modellberoende)

j

Dra ut fotsteget
• Tryck på Pushlock
, varpå knappen hoppar ut.
• Dra ut fotsteget i ursparningen
jämnt och försiktigt
ända till anslaget.

j

k

Kontrollera innan du kliver på fotsteget att det står säkert
på golvet och att det är förankrat i panelen.

j

Innan färden påbörjas skall fotsteget skjutas in i panelen
och säkras med Pushlock.
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Infästning av stege

1

Släppa ner lyftsängen

Stege

Alkover, övervåningssängar och bakre sängar (modellberoende) går att komma i med hjälp av stegar.
• Haka fast stegen i det avsedda handtaget med haken
i
den övre änden eller bakom metallskenan
(modellberoende).
• Placera stegen stadigt på golvet.

k

Kontrollera att stegen inte kan glida åt sidorna.

j

Lyftsäng med reptaljeteknik (modellberoende)

Hantering
• Ta bort sittbänkens ryggstöd och nackstöd.
• Släck belysningen under lyftbädden.
• Lossa lyftsängens arretering genom att hålla knappen
intryckt.
• Dra ner lyftsängen i handtaget
till önskad position
(max. till anslaget).
• Häng upp stegen
i handtaget.
• använd alltid skyddet mot att falla ut
när bädden
används (finns under madrassen).

n

k

l

j
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• innan färd skall alltid lyftbädden sättas i den övre utgångspositionen och låsas fast.

1

Lyftbäddens maximala belastning: 200 kg
Kontrollera när lyftsängen förs upp att tygbländena på
sidan
inte glider utåt bakom lyftsängen och fastnar
i mekaniken.

m

När fordonet inte används skall lyftsängen sänkas ner en
bit eller så tas madrassen bort ur lyftsängen för att säkerställa tillräckligt med luftcirkulation runt lyftsängen.

Barnsängar

Barnsängar

Fönster vid barnsängar kan bara öppnas en liten spalt för att
effektivt förhindra att barnet ramlar ut.
Vid modellen A55 GS kan den nedre sängen tas bort
för att använda utrymmet som garage.
• Fäll ihop och stuva undan madrassen.
• Ta därefter bort de rörliga sängunderdelarna
och stuva
undan dem säkert.

j

Om små barn ligger i övre sängen finns risk för att de
ramlar ned. Småbarn skall aldrig lämnas utan uppsikt i
husbilen.
Övre sängen får belastas med högst 75 kg.
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6.5 Bygga om dynor
Modellerna A55 GS och V60 GF går inte att bygga om
på grund av sittgruppens konstruktion.

2

Lyftsängsvagnarna kan inte byggas om. Undantagen är
T60 H och T65 HGQ.

1
Inställningsmekanism för Queen-säng

Höjdinställningsbar Queen-säng*
(T65 GQ/T65 HGQ)

För att lättare kunna passera områdena runt Queen-sängen
rekommenderas att sänka ner sängen. I den övre positionen är
det bekvämare att stiga in och ut ur sängen.
Lyfta och sänka Queen-sängen
• För först den bifogade veven
med haken genom ursparningen under sänglådan.
• Häng upp krokarna i upptagningsöglan
och lyft sängen
genom att veva veven
medurs tills ett motstånd börjar
märkas.
• Gör på motsvarande sätt i omvänd ordning för att sänka
ner sängen igen.

j

j

k
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Tilläggsdyna (endast vid T65 FL/ T60 H)
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Tilläggsdyna

Nackstöd

Ryggdyna

Ryggdyna
Ryggdyna

Sittdyna

Tilläggsdyna
Sittdyna
Tilläggsdyna

Dynombyggnad Optima (modellexempel)
1. Haka fast bordet i den nedre skenan (se 6.3 Bord).
2. Skruva ut bordet helt och hållet på höger sida.
3. (endast T65 FL/T60 H) Positionera tilläggs-plywoodskivan
till bordet ovanför sittbänkarna och stötta i mitten med
tilläggsfoten (sittdynan skall lyftas något vid steg 3).
4. Positionera tilläggsdynan på utskruvningsplattan.
5. (ej T65 FL/T60 H) Lägg om sittbänkens plywoodskiva på
tilläggsdynan (se 6.4).
6. Positionera tilläggsdynan på bordsplattan.
7. Skjut sittdynan framåt.
8. Lägg om ryggdynan.
9. (endast T65 FL/T60 H) Placera tilläggsdynan i det lediga
utrymme som uppstår.

Nackstöd

Ryggdyna

Sittdyna

Sittdyna
Tilläggsdyna
Sittdyna

Ryggdyna

Dynombyggnad T65 FL med L-sittgrupp (extrautrustning)
+ Pelarlyftbord
1. Sänk ner bordet till den nedersta positionen (se 6.3
Bord).
2. Positionera tilläggs-plywoodskivan till bordet ovanför sittbänkarna och stötta i mitten med tilläggsfoten (sittdynan
skall lyftas något vid steg 2).
3. Skjut sittdynan framåt.
4. Lägg om ryggdynan.
5. Placera tilläggsdynan i det lediga utrymme som uppstår.
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Sittdyna

Sittdyna
Tilläggsdyna
Sittdyna
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Tilläggsdyna
Ryggdyna

Dynombyggnad T65 GE/T65 GQ/T65 HGQ med L-sittgrupp (extrautrustning) + pelarlyftbord
1. Sänk ner bordet till den nedersta positionen (se 6.3
Bord).
2. Skjut sittdynan framåt.
3. Lägg om ryggdynan.
4. Placera tilläggsdynan i det lediga utrymme som uppstår.

Tilläggsdyna

Ryggdyna
Sittdyna

Dynombyggnad Siesta
1. Haka fast bordet i den nedre skenan (se 6.3 Bord).
2. Fäll upp sittbänkarnas sidodelar (se 6.4).
3. Lägg plywoodplattan över sidodelarna och stötta med
den påsättningsbara tilläggsfoten i mitten.
4. Positionera tilläggsdynan på bordsplattan.
5. Positionera tilläggsdynan på plywoodskivan.
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De fasta duschdörrarna skall arreteras i utgångsläget
under färd.
Kontrollera att duschdörren inte täcker varmluftsutloppsmunstycket när värmen är igång.

2
1
3
Fasta duschdörrar

6.6 Tvättrum

Fasta duschdörrar *(inklusive Optima De Luxe)
Tvättrummet kan alternativt utrustas med en fast duschdörr
istället för ett duschdraperi.
Förberedelser
• Lossa arreteringarna på runddörren och vikdörren
.
• Sätt runddörrarna
och vikdörren
bredvid varandra
så att en separat duschkabin uppstår.

k

l

j
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1

2

Tvättlina

Fångdel

Modellerna i serien Optima är utrustade med en tvättlina i
tvättrummet.

• För att spänna tvättlinan dras fångdelen
ut och hakas
fast i motdelen mittemot
från uppifrån genom den
utvidgade öppningen och nedåt.
• För att montera tillbaka lossas fångdelen
ur motdelen
och för tillbaka tvättlinan långsamt.

Tvättlina (Optima De Luxe)

Motdel

k

k

j

j

Belasta inte tvättlinan vid körning. Vi rekommenderar att
lämna tvättlinan i sitt utgångsläge under färden.
Den maximalt tillåtna belastningen av tvättlinan är 4 kg.
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Stänga

• Lyft upp fönstret något så att spärren släpper.
• Stäng fönstret.

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

k

1

2

Fönsterregel

6.7 Fönster

j

Samtliga fönsterreglar
på fönstrets nedre långa kant
har låsknappar. För att kunna öppna dessa fönsterreglar
skall låsknapparna tryckas in. Fönsterreglarna på fönstrets lodräta kant har inga låsknappar.

j

Utställbart fönster med spärrlägen

Öppna
• Vrid reglarna
90°.
• Tryck fönstret utåt i regeln tills ett klick hörs. Fönstret står
automatiskt kvar i detta läge. Fönstret kan ställas in i flera
steg.

k

Fönster vid barnsängar kan bara öppnas en liten spalt
för att skydda barnet mot att falla ut.
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Fönstren får inte vara öppna under färd. Använd aldrig
avisningsspray eller en isskrapa för fönstren på husbilen.

2

1

Steglösa fönsterutfällare

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

j

k

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

k

Vid hög luftfuktighet kan det bildas imma inne i rutan, som
sedan går tillbaka igen vid torrt väder.
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Kombinera
• Dra solskyddsrullgardinen långsamt och jämnt nedåt. Dra
sedan ner insektsskyddsrullgardinen ner till önskat steg.

2

1

Sol- och insektrullgardin

Sol- och insektrullgardin

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

k

j

Öppna
• Skjut rullgardinen långsamt och jämnt uppåt.
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1

Låsa insektsskyddsplissén

Köksfönster Optima De Luxe

Köksfönster Optima De Luxe
Vid köksfönstret i serien Optima De Luxe skall insektsskyddsrullgardinen arreteras med hjälp av låsningen
på mörkläggningsrullgardinen

j

Stänga insektsskyddsrullgardinen:
• Dra insektsskyddsrullgardinen långsamt och jämnt ända
ner i botten. Genom att tippa låsanordningen
hakas
denna in under mörkläggningsrullgardinens skena.

j

Öppna insektsskyddsrullgardin:
• Tippa låsanordningen
och dra insektsskyddsrullgardinen långsamt och jämnt ända upp.

j

Kombinera sol- och insektsskyddsrullgardin kombinerad:
• För först solskyddsrullgardinen långsamt och jämnt till
önskad position utmed skenan. Dra sedan ner insektsskyddsplissén långsamt och jämnt utmed skenan ända till
solskyddsrullgardinens skena och haka fast låsanordningen.

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

• Lyft upp fönstret något så att spärren släpper.

• Stäng fönstret.
• Vrid reglarna till utgångspositionen så att dessa griper tag
bakom de små bockarna och drar rutan mot tätningen.
Takfönstren skall vara stängda under färden.

Takfönster Optima De Luxe

Takfönster

*

Takfönstren har integrerade plisséer, som vid behov kan
stängas genom att dra i dem (se även 6.9 Sol- och insektsskyddsrullgardiner).
Mörkläggningsplissén skall vara öppen när fordonet står
avställt under en längre tid för att undvika värmestockning.

Öppna
• Vrid reglarna 90°.
• Tryck fönstret utåt i regeln tills ett klick hörs. Fönstret står automatiskt kvar i detta läge. Fönstret kan ställas in i flera steg.
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3
Frontsystem

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

Mörkläggningssystemet får aldrig användas som solskydd
eller stängas under körning.

Sidosystem

Frontsystem

• Tryck ihop låsningarna
nismen.
• För ihop kopplingslisten
automatiskt.

Sidosystem

j för att öppna stängningsmeka-

• Tryck ihop låsningarna
nismen.
• Skjut kopplingslisten
låser automatisk.

k i mitten. Magnetspärren låser

j för att öppna stängningsmeka-

l mot anslagslisten. Magnetspärren
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Termoförhänget har en lucka för åtkomst till radion och
ventilationen. Luckan stängs med magnetförslutning och
hållarknapp.
Om det inte är någon frost utomhus och om det någon
gång måste gå fort räcker det med att helt enkelt ställa
upp förhänget och skjuta laskan mellan takhimmeln och
solskyddet. Då kan man också avstå från sidoappliceringen

Termoförhänge

6.9 Termoförhänge för förarhytt*
Ditsättning
• Utmed ovankanten finns en laska, som skjuts mellan
takhimmeln och solskyddet.
• Fäst tryckknapparna på motstyckena utmed B-pelaren.
De ger en tät avslutning och stabilitet.
Innan färden skall termoförhänget avlägsnas helt och
hållet ur förarhyttas och stuvas undan i fordonet.
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6.10 Takluckor bodel
Säkerhetsanvisningar
• Öppna inte taklukan vid kraftig vind/regn, hagelskurar
osv och inte heller vid utetemperaturer under -20°C!
• Öppna inte takkupor med våld vid frost resp. snö,
eftersom gångjärnen och öppningsmekaniken kan brytas
sönder. Beakta takfönstrets höjd när du öppnar det
under träd, i garage mm.
• Öppna inte takluckorna med våld vid köld och snö,
risk finns för att gångjärnen och öppningsmekanismen
brister.
• Trampa inte på takfönstret.
• Stäng och lås takfönstret innan du kör iväg. Öppna
insektrullgardinen och plisségardinen (viloläge).
• Vid kraftigt solljus stäng mörkläggningsgardinen
endast till ¾, i annat fall finns risk för värmeblockad.
Fläktventilernas öppningar skall alltid vara öppna.
Fläktventilerna får aldrig stängas eller täckas över!

Stor takhuv
Kontrollera innan du öppnar luckan att inga hinder finns
ovanför luckan. Luckan kan öppnas upp till 60°.

1
Kontrollstiftet

Stor taklucka

Öppnas
• För in handen i vevfickans öppning och fäll upp veven till
användarläget. Vrid nu med veven medurs upp luckan till
önskat läge. När den största öppningsvinkeln uppnåtts,
kan ett motstånd tydligt märkas.
Stänga
• Vrid veven moturs tills luckan stängs och ett motstånd
märks. Kontrollstiftet
syns när huven är stängd. Vrid
veven bara så långt att den kan fällas in i vevfickan. För
säker låsning måste veven vara infälld i fästet.

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

1

Liten taklucka

Liten takhuv

Låsknappen

Öppnas

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

j

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

j

Den maximala hastigheten som får köras är 130 km/h,
eftersom det beroende på fordonets uppbyggnad eller
inbyggnadspositionh kan uppstå buller eller skador.
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1
Sittgrupp

6.11 Vridbara stolar i förarhytten
Alla husbilar (bortsett från A65 GM / A70 GM) har vridbara
förar- och passagerarstolar med vilka boutrymmet kan
byggas ut med dessa sittmöjligheter. Ytterligare anvisningar framgår av bruksanvisningen till basfordonet.
• Vrid före start alla svängbara säten mot körriktningen
och lås dem i detta läge.
• Sätena måste under färden vara låsta i körriktningen
och får inte svängas.
• När fordonet står stilla: Se till att parkeringsbromsen
inte lossas när förarstolen svängs.

Spak för att vrida stolarna

j

Spakar
för att vrida finns på stolarnas ytterkant i förarhyten.
Tippa spaken framåt och vrid stolen.
Stolsvängning
• Ställ upp armstöden (modellberoende).
• Skjut stolen till mittläget.
• Sväng stolen med spaken Stolen är nu uppspärrad.
• Tryck bälteslåset nedåt, så att det inte skadas.
• Sväng stolen till önskat läge.

6. Bodelens inre

1

Sittbänk i påbyggnaden

2

Bygga om L-sittgruppen

*

6.12 Sittplatser

Bygga om L-sittgruppen

Infästning av dynorna

För att använda den yttre sittplatsen vid modeller med L-sittgrup
(endast Optima De Luxe) skall denna byggas om innan färd.

Sittdynorna hålls av en anti glidmatta. Ryggdynorna är fästa
med kardborreband.
Kontrollera att sitt- och ryggdynorna sitter stadigt.

•
•
•
•

Tag bort sittdynor och ryggstöd.
Fäll sittlådans lock
till sittbänken uppåt.
Dra ut inläggningsplattan k helt och hållet uppåt.
Sänk ner sittlådans lock. Lägg in sitt- och ryggdynor igen.

j

Kontrollera vid tillbakamonteringen att iläggningsplattan
är säkert placerad i hållaranordningen och inte längre kan
förskjutas.

k
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• Bältets undre band skall ligga an mot höften.
Så här lossas bältet
• Tryck på bältlåsets knapp för upplåsning av låstungan.

Säkerhetsbälten

6.13 Säkerhetsbälten i bodelen
Sittgrupperna är utrustade med säkerhetsbälten.
Beakta fordonets sittplatslayout. Vissa sittplatser får inte
användas under färd.

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

• Ta på bältena före start och håll dem kopplade under
åkning.
• Bältena får inte skadas eller komma i kläm. Skadade
säkerhetsbälten skall bytas ut i en fackverkstad.
• Bältesfästena, automatiska upprullningen och bälteslåsen får inte förändras.
• Varje säkerhetsbälte är avsett för bara en person.
Använd inte säkerhetsbältet samtidigt för ett föremål och
en person.
• Säkerhetsbältena är inte lämpliga för personer som är
kortare än 150 cm. I detta fall skall i tillägg andra stöd
användas.
• Efter en olycka skall säkerhetsbältet bytas ut.
• Vrid inte bältet; det måste sitta åt ordentligt.
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6.14 Sittplatser
T65 FL / T65 HFL

A55 GS
3
4

3

1

1

4

2

2

5 6

Sittplatserna 1 - 4: Tillåtna att användas under färd.

Sittplatserna 1 - 4: Tillåtna att användas under färd.
Sittplatserna 5 - 6: Ej tillåten att användas under färd.

A65 GM / A70 GM

T65 GE

3

5
6

4

3
4

1
2

1
5

2

Sittplatserna 1 - 6: Tillåtna att användas under färd.

Sittplatserna 1 - 4: Tillåtna att användas under färd.
Sittplats 		 5: Ej tillåten att användas under färd.

T60 H

T65 GQ / T65 HGQ
3

1

4
5

6

2

Sittplatserna 1 - 4: Tillåtna att användas under färd.
Sittplatserna 5 - 6: Ej tillåten att användas under färd.

3

1

4
5

2

Sittplatserna 1 - 4: Tillåtna att användas under färd.
Sittplats 		 5: Ej tillåten att användas under färd.
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T70 E

T70 HF
3
4

3
4

1

5 6

2

1
5 6

2

Sittplatserna 1 - 4: Tillåtna att användas under färd.
Sittplatserna 5 - 6: Ej tillåten att användas under färd.

Sittplatserna 1 - 4: Tillåtna att användas under färd.
Sittplatserna 5 - 6: Ej tillåten att användas under färd.

T70 F

T75 HGE
3
4

3
4

1

5 6

2

1

5 6

2

Sittplatserna 1 - 4: Tillåtna att användas under färd.
Sittplatserna 5 - 6: Ej tillåten att användas under färd.

Sittplatserna 1 - 4: Tillåtna att användas under färd.
Sittplatserna 5 - 6: Ej tillåten att användas under färd.

T70 GE

V60 GF
3
4

1
5

2

Sittplatserna 1 - 4: Tillåtna att användas under färd.
Sittplats 		 5: Ej tillåten att användas under färd.

3
4

1
2

Sittplatserna 1 - 4: Tillåtna att användas under färd.
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V65 GE
3

1

4
5

2

Sittplatserna 1 - 4: Tillåtna att användas under färd.
Sittplats 		 5: Ej tillåten att användas under färd.
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Kapitel 7: Elinstallationer

7.2 Elsystemets element

7.1 Säkerhetsanvisningar

Råd och kontroller

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

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

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

Batterier
• Beakta batteritillverkarens bruksanvisning.
• Batterisyran är giftig och frätande. Undvik kontakt med
hud och ögon.
• Om batteriet är helt urladdat skall det laddas upp igen
under minst2 4 timmar. Om batteriet varit urladdat i mer än
8 veckor kan det ha tagit skada.
• Undvik djupurladdning, i annat fall nedsättes batteriets
kapacitet och livslängd betydligt.
• Kontrollera regelbundet elektrolytnivån i batteriet (syrabatterier); AGM-batterier är underhållsfria, men de kräver konstant återuppladdning/underhållsladdning.
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• Kontrollera att batteriklämmorna sitter ordentligt och tag
bort eventuella oxidskikt.
• Ta loss bodelsbatteriets minuspol om batteriet en längre
tid inte används (mer än 1/2 månader). Den viloström som
vissa elektriska förbrukare förbrukar kontinuerligt laddar ur
påbyggnadsbatteriet. Även om batterihuvudströmbrytaren
brutits kan batteriet laddas med laddaren. (underhållsladdning)
• Om förbrukarbatteriet tagits bort, skall pluspolen isoleras
(för undvikande av kortslutning när motorn startas).
Batteriladdare
• Laddaren har en maximal laddningsström på 25 A.
• Laddaren fungerar enligt laddtekniken IU0U1.
• I händelse av missbruk lämnas ingen garanti och tillverkaren fritar sig från allt ansvar.
• Ventilationsöppningarna i FIAT stolkonsolpaneler får inte
blockeras eller sättas igen. En tillräcklig ventilation skall
vara säkerställd.
Tanksonder
Sonden med stavar mäter innehållet i färsk- och avloppsvattentankarna.
• Låt inte vatten stå kvar tanken under en längre tid; risk
finns att skorpor bildas, speciellt då i spillvattentanken.

• Spola tankarna regelbundet.
230V Huvudströmställare med jordfelsbrytare
230 V huvudbrytaren försörjer och skyddar 230 V förbrukarna.
• För att stänga av 230 V-försörjningen i hela anläggningen
sätts 230 V huvudbrytaren på "0" (OFF).
Säkringar
• Den trasiga säkringen får endast bytas ut efter det en auktoriserad fackverkstad åtgärdat felet.
• Den nya säkringen skall ha samma amperevärde som den
gamla.
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TFT-manöverpanel

aktiveras. Med denna återställs också den inställningsbara
belysningens dimningsstatus.
• Om huvudströmbrytaren hålls intryckt i minst fyra sekunder
när anläggningen är igång stängs även 12 V-uttagen av helt
och hållet (gäller även toalettspolning och vattenpump),
utöver de för tillfället aktiverade apparaterna. De aktuella
driftsstatusarna sparas inte.

Systemet består av en styrelektronik, en TFT-panel med
knappfält och flera manöverfält med tre knappar. Det möjliggör
manövrering av de olika lamporna och några 230 V-förbrukare.
Därutöver visas olika informationer och mätvärden på TFTdisplayen.

Huvudströmställarfunktion
• Är systemet i drift slår en kort tryckning på huvudströmställaren all belysning från. Samtliga 12 V permanentförsörjare
(t.ex. vattenpump, kylskåpsstyrning, värme och insteg) förblir
aktiverade. Systemet lagrar tidigare inkopplade apparater
som vid en nästa tryckning av huvudströmställaren åter-

Kylskåpet drivs automatiskt med 12 V när motorn är igång,
utan att huvudströmbrytaren behöver manövreras. För detta
skall kylskåpets väljarbrytare stå i 12 V-drift. Alla andra 12
V-förbrukare skall vid drift från påbyggnadsbatteriet aktiveras
via huvudströmbrytaren.
Ingångslampan släcks automatiskt när husbilens motor är
igång och kan då heller inte tändas.
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Belysning
			
sittgrupp

taklampa

• Med ett kort tryck på knappen tänds eller släcks den respektive
lampan. Med ett längre tryck regleras ljusstyrkan. Den inställda
ljusstyrkan sparas så att den ställs in igen efter att lampan
släckts och tänts igen. Om systemets spänningsförsörjning
bryts tänds vägglampan med full effekt vid första tillslaget efter
avbrottet.
I fordon med två taklampor kan endast vardera bara en
tändas och släckas separat vid lampan.
Vägglamporna skall vara tända direkt vid lampan för att
kunna styras via kontrollpanelen.

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

Instegslampa
• Om denna knapp trycks tänds och släcks instegslampan. Denna lampa går inte att tända när motorn är igång. När motorn
startas släcks lampan automatiskt.
Instegslampan skall vara släckt vid körning på allmän väg.

Kökslampor
• Om knappen trycks kort tänds eller släcks kökslampan.

Stämningsljus
• Genom att trycka kort på knappen tänds och släcks den
indirekta belysningen. Vid en längre manövrering regleras
ljusstyrkan (endast i sovrumsdelen).
Vid serien Siesta är denna knapp inte belagd.
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Startdisplay TFT-manöverpanel
1
01.09.15

Huvuddisplay B

2

3

4

09:11

22,5 °C

21,5 °C

Här kan de aktuella tillstånden och värdena för de befintliga
komponenterna läsas av på de fastställda ställena.

A
B

C
Statisk rubrikrad A
Visar permanent
		
1 Datum
		
2 Tid

Stand-by läge
- Displayens bakgrundsbelysning dämpas något om ingen
funktion utförts under en minut.
- Displayen stängs av och blir svart om ingen funktion utförts
under 10 minuter.
Till/Från-brytare
strömförsörjning
Ein / Aus Schalter
Heizung
Klimaanlage
Stromversorgung
Om
symbolen visas med grön färg är 12 V-uttagen
och vattenpumpen aktiv. Den vita symbolen anger att
Ultraheat
kühlen
ljusstyrningen
stängdes av. Om huvudströmbrytaren
230 Volt
hålls intryckt i ca. 4 sekunder stängs 12 V-anläggningen
WLAN färg.
heizen
av och symbolen visas med orange
PKW/ Aus Schalter
Ein
Stromversorgung

Heizung

Klimaanlage

Wassertank

230 Volt
Ultraheat
230 Volt
Anger att husbilen är ansluten till nätet.

3 Innertemperatur
		

PKW

4 Yttertemperatur
		

Therm

Fußbodenheizung

Therm

WLAN

Wassertank

kühlen

heizen

m Display

Ein/Aus Schalter am Display
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Wasser Ver- und Endsorgung

Truma-värme (serie) eller
Alde-varmvattenvärme*
Ein/Aus Schalter am Display Klimaanlage
(beroende på utrustning)

Stromzuführ Ein / Aus Schalter
Laddning via generator
Popupfenster /
Stromversorgung
Motorn
är startad och påbyggnads- och startbatteFehlermeldung
Achtungär
Netz-parallellkopplade.
und Autospannung!
riet
Frischwassertank

Heizung
Heizung

röd = störning, grön = i drift

Klimaanlage
Ultraheat

230 Volt
09.01.15

12:30

23,5 °C

PKW

Ein/Aus Schalter am Display
Frischwassertank

Abwassertankheizung
Wassertank

Heizung

Heizung
Klimaanlage

motor Heizung
och nätspänning
Varningen avges 3 ggr och skall kvitteras. Varningen
Ultraheat
WLAN
visas
inte längre när felet åtgärdas.
230 Volt
230 Volt

Batterihantering
PKW
PKW
röd = störning
Wasser Ver- und Endsorgung

Batteriet laddas

Heizung laddas ur
Batteriet
Klimaanlage
Therm
Therm
WLAN
Fußbodenheizung
Fußbodenheizung
Abwassertankheizung

AUX (Externe Geräte)

Therm

WLAN
Abwassertankheizung
WLAN

Fußbodenheizung

Wassertank
AUX
(Externe Geräte)
Wassertank

Radio

Wasser Ver- und Endsorgung

WLAN
värmen
WLAN

Abwassertank

Ultraheat

kühlen

Den separata tillverkarspecifika manöverpanelen för Trumaskall vara tillkoppladheizen
för att apparaten också skall
Heizung
Stromzuführ
identifieras
på TFT-manöverpanelen.
Ein/Aus Schalter
am Display

18,0 °C

Ein / Aus Schalter
Ein
/ Aus Schalter
Stromversorgung
Varningsmeddelande
Stromversorgung
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Klimaanlage
Klimaanlage
kühlen
kühlen
heizen
heizen

Klimaanlage
Wasser Ver- und Endsorgung

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

Heizung
Abwassertankheizung
Klimaanlage

Frischwassertank
Einstellungen
Klimaanlage
Abwassertank

Klimaanlage
AUX (Externe Geräte)
WLAN

Heizung
Färskvattentank
Frischwassertank
röd = tom

Avloppsvattentank
Abwassertank
Zurück
röd
= full
WLAN
Heizung

Heizung
Värme
avloppstank elektrisk*
Abwassertankheizung
Klimaanlage
(funktion
Alde varmvattenvärme)

WLAN
Radio
Abwassertankheizung
Abwassertankheizung
Einstellungen
AUX (Externe Geräte)

(Externe Geräte)
Klimaanlage
Om
symbolen visas grönt är den respektiveAUX
funktionen
Zurück
AUX (Externe Geräte)
i WLAN
drift.
Radio
WLAN
Radio
Abwassertankheizung

Radio

Abwassertankheizung

Einstellungen

Einstellungen

AUX (Externe Geräte)

Zurück

AUX (Externe Geräte)

Zurück
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Klimatanläggning*

Klimaanlage
Grön
= i drift
Röd = störning

g

eat

rtank

Heizung
Heizung
Heizung
Heizung
Ultraheat
Ultraheat
Ultraheat
Ultraheat
WLAN
WLAN
WLAN
WLAN
Wassertank
Wassertank
Wassertank
Wassertank

Klimaanlage

Klimaanlage
Aktuellt
läge:
Klimaanlage
Klimaanlage
kühlen

Kyla
kühlen

kühlen
kühlen
kühlen

heizenheizen
heizen
Värma
heizen
heizen

Automatik
Luftcirkulation

SAT-anläggning*

Grön = i drift, satellit hittad
Orange = antennen roterar

HOBBY Connect*

Grön = i drift, anslutning aktiv
Orange = systemet startar eller avslutas
Beskrivningarna av Hobby Connect var ännu inte kompletta vid tidpunkten för pressläggningen. Kontakta vid
behov din auktoriserade återförsäljare.

Softkey-menylist C

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

Füllstand
Frischwassertank
09.01.15

Wassertank

06.06.16

automatic
tank
control

12:25

Alarm

12:30

23,5 °C

Füllstand
Abwassertank

18,0 °C

Elektrisk uppvärmning avloppsvattentank
(funktion Alde varmvattenvärme)
Om husbilen är utrustad med en Alde varmvattenuppvärmning* värms avloppsvattentanken elektriskt. Värmefunktionen
aktiveras och avaktiveras via Softkey.

automatic
tank
control 26,4°C
27,4°C

Elektrisk
uppvärmning
avloppsvattentank
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Färsktank

Avloppsvattentank

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

I undermenyn visas symbolen med grön färg om funktionen är
aktiv. Värmedriften startar automatiskt när
- yttertemperaturen faller under 5° C,
- antingen 230 V nätanslutningen ligger på eller motorn är
startad.
Symbolen på startdisplayen blir grön först när de ovan
nämnda faktorerna gäller och värmedriften startats.
Denna funktion syns bara om husbilen är utrustad med en
Alde varmvattenuppvärmning.
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09.01.15

Batteriemanagement
06.06.16

12:25

Charger

Undermeny
inställning av
batteritypen

06.06.16

Visning
batteriladdning
12:25

60 Ah GEL

27,4°C

23,5 °C

18,0 °C

26,4°C

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

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

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

: 6,5 h
T : 0,0 °C
R: 0

Undermeny
reglering
fläkt

Påbyggnads- Fordonsbatteri
batteri

26,4°C

Batterihantering
I batterimenyn visas batteriernas aktuella status:
060 Ah GEL

Bat. 1
=
Bat. Mot. =
Bat. 2
=
60 Ah AGM
60 Ah Standard 		

18,0 °C

27,4°C

Charger

12:30

Påbyggnadsbatteri
fordonsbatteri (startbatteri)
tilläggsbatteri* (visas endast när husbilen är
utrustad med ett tilläggsbatteri).
09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

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

U = aktuell laddningsspänning
I = aktuell laddningsström/urladdningsström
t = Batteriets kvarvarande laddningstid/kvarvarande gångtid
i timmar
T = Batteriets temperatur
R = Kalibreringskontroll av batterisensorn
Batteriets temperatur får inte överskrida 50 °C. Från och
med dessa värde avges ett varningsmeddelande och batteriet visas rött på startdisplayen. Batteriet kan inte laddas
vid en överhettning. Om varningen inträffar flera gånger
skall en verkstad uppsökas.
Om symbolerna till "Charger" visas är husbilen ansluten till
230 V-nätet och laddningsregleraren
identifierades. Batteoptional
riet laddas. Om 230 V nätanslutningen ligger på och symbolerna till laddningsregleraren inte visas laddar systemet
12:30
23,5 °C
18,0 °C
09.01.15
enligt parameterlinjen.

Batteriemanagement
Lorem ipsum
Värdet "R" är kalibreringskontrollen.
Om "1" matas ut är senjhgdsfsdgb
sdfbsdbs Om värdet "0" matas ut kan
sorn kalibrerad (bör-tillstånd).
sdfbsdbfsadbfasdb
mätvärdena avvika något
och sensorn bör kalibreras om.
sdbsdbsdbsdbdbsdb

Kalibreringen sker vanligtvis automatiskt. Laddnings- resp. urladdningsströmmen får dock inte vara större än 150 mA.

d
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Kalibrera sensor manuellt
Systemet kan kalibreras manuellt om ingen förbrukare är
startad i 12 V-drift.
Genom att öppna batterifrånskiljaren skall påbyggnadselektroniken stängas av (se position batterifrånskiljare). Nu kan sensorn kalibrera sig. Denna procedur är avslutad efter ca. 3 timmar. Om batterifrånskiljaren aktiveras igen skall värdet 1 visas
på displayen.
Under kalibreringen får fordonet inte vara anslutet till 230
V-nätet (laddaren får inte ladda batteriet under kalibreringensfasen). Medan sensorn för startbatteriet kalibreras
får därutöver inte fordonet startas.

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

Felmeddelanden
09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Varningsmeddelande underspänning		
Varningen visas när ett spänningsvärde på 10,8 V eller lägre
mäts upp under minst 3 minuter på ett batteri.
I menyn visas symbolen för det berörda batterier, påbyggnads- eller startbatteri.
Meddelandet kan kvitteras och batteriet bör laddas omgående.
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09.01.15

12:30

23,5 °C

09.01.15

18,0 °C

12:30

23,5 °C

18,0 °C

09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

09.01.15

12:30

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

B
L
j
s
s
s

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

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

Varningsmeddelande batteriladdning
(SoH = State of Health)		
Varningen visas när den ursprungliga kapaciteten för ett batteri
faller under 50%.
Batterisensorerna skall vara kalibrerade för att detta meddelande
skall visas.

Reglering fläkt
Om batteriet laddas via laddaren är fläkten alltid aktiv. Fläktens
effekt kan stängas av med Till-/Från-funktionen.

Meddelandet kan kvitteras och det berörda batteriet bör bytas ut.

I avstängt läge visas symbolen grönt.

Om fläkten är avstängd minskar laddarens laddningseffekt
för att undvika en överhettning.
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09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

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

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

Menyn kan lämnas via funktionen "Tillbaka" eller så skiftar visningen automatiskt efter 1 minut till startdisplayen.
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Lichtsystem
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09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Lichtsystem

06.06.16

12:25

27,4°C

På/Av

Timer

09.01.15

26,4°C

aktiverad timer
(blå punkt)

12:30

23,5 °C

Lampa tänd
(grön punkt)

18,0 °C

Ljussystem
18:00 to 20:30 on
I menyn
för 14:00
ljussystemet
väljs
önskad lampa med styrknap------------01.07.15
pen eller pilfunktionerna (gul indikering)0:00
Genom
trycka
to att
0:00
off på
styrknappen eller vänster Softkey tänds eller släcks respektive
09.01.2015
lampa
(aktiverade lampor visas grönt).
17:00 to 22:00

Lamporna Säng 3 och Säng 4 är endast belagda vid lyftsängs- och alkovmodeller.

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

09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

18:00 to

20:30 on

0:00 to

0:00 off

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

Heizungsmenü TRUMA Combi

HAUPTD
Heizung
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w

gr

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

06.06.16

Heizung

12:25

ALDE

27,4 °C

Raumtemperat

26,4 °C

w
m

18 °C

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

09.01.15

40°C
12:30

gr
m

Warmwasserbe
23,5 °C

18,0 °C

w
m

18 °C

Gas

on

on

Menüleiste / Einstellungen

gr
m

50°C oder 65°C möglich

Gas / 1000 W / 2000 W / 3000 W möglich

Au

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

06.06.16

12:25

27,4 °C

26,4 °C

06.06.16

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Funktionerna på TFT-manöverpanelen är i hög grad identiska
18I °C
on
för alla tre varianter.
det följande beskrivs detoff standardmässiga Combi-värmesystemet. Skillnader gentemot extrautrust12:25 nings-systemen
27,4 °C
26,4
°C
12:25
06.06.16
anges.

27,4 °C

26,4

Via TFT-manöverpanelen kan endast värmesystemets grundfunktioner styras. För att kunna använda utvidgade funktioner
skall apparaten styras via den tillverkarspecifika separata manöverpanelen.

on

18 °C

on

som är i drift visas med gröna symboler.
40 Funktioner,
°C

ungen

HAUPTDISPLAY
Raumtemperatur

MENÜLEISTE

HAUPTDISPLAY
Warmwasserbereitung

MENÜLEISTE

HAUPTDISPLAY

MENÜLEIS
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I menyn för den elektriska tillsatsvärmaren visas på den första
blicken temperaturstegen (°C) och effektstegetHauptdisplay
(°C)(gas/el
/ Inhalt*).
Den nedre menysymbolen visas med grön färg när värmen är
i drift.
Vidstående visas värdet
on = på eller
off = värme ur drift (vit symbol).

06.06.16

on

12:25

27,4 °C

26,4 °C

06.06.16

18 °C

12:25

on

Menüleiste / Einstellungen

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

Inställning
av önskad rumstemperatur
HAUPTDISPLAY
MENÜLEISTE
IRaumtemperatur
steg om 1°C grader från +5°C till +30°C
weiß, wenn Warmluftbetrieb AUS

Betrieb AN / AUS

Warmwasserbereitung

För det varmvattenbaserade Alde-systemet är steg om
grün, wenn Warmluftbetrieb AN
Einstellen der Temperatur
0,5°C möjliga.

Einstellbarer Temperaturbereich 5°C - 30°C

Zurück

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

HAUPTDISPLAY

weiß, wenn Warmwasserb

grün, wenn Warmwasserb

Einstellbare Warmwassertempe
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26,4 °C

06.06.16

06.06.16
12:25

12:25
27,4 °C

27,4 °C
26,4

26,4 °C

06.06.16

06.06.16
12:25

12:25
27,4 °C

27,4 °C
26,4

26,4 °C

06.06.16
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06.06.16
12:25

12:25
27,4 °C

Truma
Truma Ger
GmbH & C
http://www

on

NÜLEISTE

Betrieb AN / AUS

Einstellen der Temperatur
peratur

Zurück

on

40 °C

40 °C

Ökning
avHAUPTDISPLAY
varmvattenmängden under
kortMENÜLEISTE
tid
HAUPTDISPLAY
Informationsseite
MENÜLEISTE
Ovanstående meny
kan bara
väljas vid värmesystemen
HAUPTDISPLAY
Informationsseite
HAUPTDISPLAY
MENÜLEISTE
MENÜLEISTE
Tillfällig
ökning
av
varmvattentemperaturen
från
40°C
till
60°C
Truma
Combi
E
och
det
varmvattenbaserade
Alde-systemet.
Warmwasserbereitung
Warmwasserbereitung
vid ökad
varmvattenförbrukning.
weiß, wenn Warmwasserbereitung
AUS
Energieart: Gas
BestätigenEnergieart
der ausgewählten Energieart
weiß, wenn Warmwasserbereitung
AUS
Betrieb AN / AUS Betrieb AN / AUS
Energieart: Gas
Bestätigen der ausgewählten

Driftssätt

grün, wenn Warmwasserbereitung
AN
grün, wenn Warmwasserbereitung
AN

För det varmvattenbaserade Alde-systemet är en ökning
från 50°C till 65°C möjlig.

Einstellen der Temperatur
Einstellen der Temperatur
Einstellbare Warmwassertemperatur
Einstellbare Warmwassertemperatur
40°C oder 60°C 40°C oder 60°C
Zurück

Zurück

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

Auswahl der Energieart
Auswahl der Energieart

För att ändra värdena väljer du värde med styrknappen (ge1 blixt = 0,9kW, 2 blixtar = 1,8kW
nom att trycka sparas värdet gult och kan ändras). Med sym- Energieart:Truma:
Energieart:
Elektro (1800
W) Elektro (1800 W)
Alde:
1 blixt = 1kW, 2 blixtar = 2kW und 3 blixtar = 3kW.)
bolerna "+/-" eller genom att vrida på styrknappen kan det
Untermenükann
der Energiearten
Das Untermenü derDas
Energiearten
nur bei den kann nur bei den
4E oder
6E aufgerufen werden.
Heizungen TRUMAHeizungen
Combi 4E TRUMA
oder 6E Combi
aufgerufen
werden.
önskade värdet väljas. Det ändrade värdet skall ändras genom
Från och med 2 kW effekt skall det inmatade elnätet vara
att trycka på styrknappen. Via "På/Av"-funktionen kan varmsäkrat med minst 16 ampere. Informera dig hos den som
vattenberedningen sättas på och stängas av.
driver campingplatsen.
Energieart:
Elektro (900 W)
Energieart: Elektro (900
W)

100

27,4 °C
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12:25vrida styrknappen
27,4 °C
26,4
°C
06.06.16
Via pilarna (menylist C) eller
genom att
väljer
du önskat driftssätt (gul bakgrund) och aktiverar via "På/Av"funktionen eller genom att trycka på styrknappen.

26,4 °C

06.06.16

12:25

27,4 °C

26,4 °C

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

Beakta beträffande detta även beskrivningarna i kapitel 10.

40 °C

itung AUS

MENÜLEISTE

HAUPTDISPLAY

MENÜLEISTE

Informationsseite
Informationsmeny
Här visas data om apparattillverkaren

Betrieb AN / AUS

Energieart: Gas

Bestätigen der ausgewählten Energieart

Einstellen der Temperatur

Energieart: Gas + Elektro (900 W)

Auswahl der Energieart

Zurück

Energieart: Gas + Elektro (1800 W)

Zurück

itung AN

För det varmvattenbaserade Alde-systemet finns motsvarande andra data sparade.

ur 40°C oder 60°C

Energieart: Elektro (900 W)

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

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

METIC
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12:30

09.01.15

23,5 °C

Klima DOMETIC

18,0 °C

09.01.15

DOMETIC

12:30

23,5 °C

101

18,0 °C

0

1
12:30

06.06.16

19 °C
23,5 °C

18,0 °C

DOMETIC

1

on

19 °C
on

Klimatanläggning DOMETIC*
I menyn för klimatanläggningen Dometic visas på den första
blicken temperaturstegen det inställda driftssättet. Den nedre
menysymbolen visas med grön färg när klimatanläggningen är
i drift.
06.06.16

12:30

23,5 °C

09.01.15

18,0 °C

12:30

06.06.16

23,5 °C

12:30

23,5 °C

20° C

Kyla
06.06.16

18,0 °C

09.01.15

18,0 °C

Ovanstående blir värdet
on = på eller
off = klimatanläggningen är ur drift (vit symbol).

Undermenyn Val av driftssätt

20° C

Värma
12:30

23,5 °C

18,0 °C

Automatisk
drift
23,5 °C
18,0 °C

12:30

Cirkulationsdrift
2

06.06.16

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Dometic
Info:
Dometic Servicepartner09.01.15
http://service-location.dometic.com
http://dometic.com

Driftssättet kan ändras via softkeys in menylist C "+/-" eller genom att vrida på styrknappen. Det nya driftssätet skall bekräftas genom att trycka på styrknappen
eller via softkey på/av.
2

12:30

Domet
Info:
Domet
http://s
http://d

102

18,0 °C
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09.01.15

12:30
09.01.15

23,5 °C
12:30

18,0 °C
°C
23,5

18,0 °C

09.01.15

12:30
09.01.15

23,5 °C
12:30

18,0
23,5 °C
°C

18,0 °C

09.01.15

12:30
09.01.15

Dometi
Info:
Dometi
http://s
http://d
20° C

20° C

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

2

2

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

7. Elinstallationer

5 °C

18,0 °C

20° C

12:30
23,5 °C
18,0 °C
09.01.15 in menylisten
Värdena kan ändras via softkeys
C "+/-"
eller genom att vrida på styrknappen. Det nya värdet övertas automatiskt
när undermenyn lämnas.

Beakta beträffande detta även beskrivningarna i kapitel
10.7 Takklimatanläggning.
2

09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

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

Informationsmeny
Här visas data om apparattillverkaren
Undermenyerna växlar via "Tillbaka"-funktionen till huvudmenyn. Huvudmenyn kan via "Tillbaka"-funktionen lämnas och
återgå till startdisplayen. Alla menyer växlar automatiskt till
startdisplayen efter en minut.
De ovan nämnda funktionerna finns bara på CI buss-kompatibla klimatanläggningar.

103

Radiovorbereitung
104
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06.06.16

12:25

27,4°C

26,4°C

09.01.15

12:30

23,5 °C

Radiovorbereitung

18,0 °C

35%
09.01.15

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

12:30

23,5 °C

18,0 °C

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

AUX
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AUX

09.01.15

12:30

23,5 °C

06.06.16

18,0 °C

12:35

27,4 °C

26,4 °C

19.2°E

09.01.15

12:30

23,5 °C

GER
North

18,0 °C

on

AUX (Funktion Duo Control inkl. Is-Ex*)
AUX är en extern reläutgång som sätter på och stänger av isEx-patronen.
Is-Ex-patronen
skall12:30
alltid sättas
på manuellt
med TFT23,5 °C
18,0 °C
09.01.15
waste water heater enabled:
panelen.
>off
waste water heater enabled:
aux connection enabled:
>off
>off
all lin devices available:
connection
enabled:
Om >off
husbilen äraux
utrustad
med fjärrindikeringen
för Duo Contrade show mode:>off
trol kan
bara kopplas via fjärrindikeringen och
>off is-ex patronen
all lin devices available:
bortfaller på TFT
manöverpanelen.
>off
trade show mode:
>off
Restore Defaults Menü, Taste
links außen
09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

Restore Defaults Menü, Taste links außen

Visning är-läge

SAT-anläggning KATHREIN*
I satellitanläggningens huvudmeny visas SAT-anläggningens
är-tillstånd nere till vänster.
Är-tillstånd
parked: Antenn i parkeringsposition
(symbol vit)
parking: Antenn kör till parkeringsposition
(symbol orange)
search: Antennen ställs upp och letar efter satelliter
(symbol orange)
optimize: Antennen driftsklar, men optimerar mottagningen
(symbol grön)
on:
Antenn uppställd
(symbol grön)
idle:
Nödstoppsfunktionen bekräftad
(symbol vit)

105
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Vidstående till höger visas följande:

06.06.16

12:35

27,4 °C

26,4 °C

Position
						
vald satellit
Albania North

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

Undermeny ställa in position

Nödstoppsfunktion, uppställning eller parkering
avbryts

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

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

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

Inställning av ladet kombinerat med regionen
Tillbaka
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06.06.16

12:35

27,4 °C

26,4 °C

06.06.16

12:35

27,4 °C

26,4 °C

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

19.2° E ASTRA

		
Undermeny ställa in satellit
Inställningsbara satelliter är sparade i satellitlistan.

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

Informationsmeny
Här visas data om apparattillverkaren

107

Datum
Uhrzeit
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7. Elinstallationer

31.08.15

7:48

7:48

21,4°C

21,4°C

20,4°C

01.09.15

31.08.15

08:59

19,5 °C

17,5 °C

01.09.15

0 °C

8:59

0 °C

20,4°C

12:00

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

		

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

7. Elinstallationer

sorerna kan leda till en avvikelse mellan de visade och den
faktiska temperaturen.
Temperaturvisningen kan maximalt ändras med +/-12 °C.
Välj funktionen "Tillbaka" för att lämna menyn. Panelen växlar
automatiskt till startdisplayen efter en minut.

06.06.16

12:25

27,4 °C

26,4 °C

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

Info-meny TFT-panel
Här visas data om apparattillverkaren.
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Baksida stegplatta TFT-visning

1

Allmänna anvisningar till TFT-displayen

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

j

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

1

2

3

Sidopanel(er) säng
• Varje sidopanel kopplar med en kort manövrering Belysning
säng vänster
, Säng höger
. Med knappen
tänds
och släcks takbelysningen till sittgruppen eller i sängdelen
(hos Optima stämningsbelysningen i sovområdet).Vid en
längre manövrering regleras ljusstyrkan. Den inställda
ljusstyrkan sparas så att den ställs in igen efter att lampan
släckts och tänts igen.

j

l

k

Undantag sidopanel alkov-säng och lyftsäng
• På denna panel tänds och släcks takbelysningen med
denna knapp
.

k
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4
2
3
1
Sidopanel tvättrum

• Med en kort manövrering av knappen tänds belysningen i tvättrummet (och i förekommande fall i den separata duschen).

Sidopanel(er) ingång

Dessa sidopanelerns funktioner kvarstår också när när huvudbrytarfunktionen på TFT-panelen är avstängd. Sidopanelen styr
den elektriska fotbrädan.

j
l

• Under manövreringen av knappen
körs trappsteget
ut och vid manövrering av knappen
körs den in igen
(Knappbeläggningen kan variera beroende på modell).
• Genom att kort trycka på knappen
tänds instegslampan
(ej när motorn är igång).
• Genom att trycka kort på knappen
tänds takbelysningen.

k

m
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7.3 Strömförsörjning
Inmonteringsstället för elcentralen är för alla fordon under
passagerarstolen.

Siesta

Optima

Sidopanel kök

• Genom att kort trycka på den vänstra knappen tänds och släcks
köksbelysningen.
• Genom att kort trycka på den högra knappen tänds och släcks
taklampan.
Knappbeläggningen kan variera beroende på modell.

CEE-Uttag på utsidan

Husbilen kan försörjas med ström via följande anslutningar:
- 230 V-nätanslutning 50 Hz.
- via generatorn vid startad motor
- Via påbyggnadsbatteriet
Alla 12 V förbrukare, såsom belysning, vattenförsörjning
osv. står till förfogande.

7. Elinstallationer

Husbilens motor skall vara avstängd innan 23 V nätanslutningen upprättas.

2

1

Lossa anslutningen
• Stäng av säkringsautomaten
genom att trycka ner
kopplingsvippan
.
• Dra bort CEE-stickkontakten
.
• Tryck ner täckluckan
till det yttre uttaget tills denna
hakar i.

3

j

k

k

4
230 V-inmatningsstickkontakt ansluten

Använd endast stickkontakt och kabel enligt CEE-norm.

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

ji

Ansluta CEE-matningsstickkontakten
• Stäng av säkringsautomaten
S.114 genom att trycka
ner kopplingsvippan
S.114.
• Fäll upp uteuttagets
lock (se sid. 39).
• Linda av anslutningsledningen helt och hållet.
• Öppna CEE-uttagets
lock 90° uppåt.
• Sätt på stickkontakten
tills den hakar fast.
• Sätta på säkringsautomaten
S.114 igen.

k
k

l
m

j

j

m
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2

1
Säkringsautomat med jordfelsbrytare

Säkring av 230 V-anläggningen
230 V-anläggningen säkras med en tvåpolig 13 A-automatsäkring
, som finns vid kylskåpet, klädskåpet eller fotsteget till
sängen. (Undantag utgör specialpåbyggnader som vattenburen
värme osv. För dessa installeras dessutom en tvåpolig 16 Aautomatsäkring). I detta fall måste båda automatsäkringarna
kopplas.

j

För nätanslutning gäller
• Husbilen får endast anslutas till 230 V- nätet med en högst
25 m lång utomhusledning
3 x 2,5 mm2 med CEE-stickpropp och koppling.
• Efter att nätanslutningen stuckits in laddas påbyggnadsoch fordonsbatteriet automatiskt upp av laddaren i husbilen
(även om kontrollpanelen inte är tillslagen).
Vid nätdrift via en kabelvinda måste kabeln vara fullständigt avrullad då kabeln genom induktion kan uppvärmas
som sedan kan leda till kabelbrand.
(såvida inget överhettningsskydd finns)

• 230 V-nätet i husbilen är dimensionerat för en total effektförbrukning på 3000 W. Vid anslutning av ytterligare
förbrukare, såsom vattenkokare osv. är det viktigt att se
till att detta effektvärde inte överskrids med hänsyn till de
förbrukare (t.ex. kylskåp, värme osv.) som är i drift.

7. Elinstallationer

2

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

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

j

1

k

S.114 skiftar automatiskt nedåt och skall
Kopplingsvippan
efter framgångsrik kontroll kopplas om uppåt till "Till-läget".

k

Jordfelsbrytare och testknapp

Jordfelsbrytare
Fordonet är standardmässigt utrustat med en jordfelsbrytare
för att bryta en strömkrets vid en möjlig felström. Om en
störning uppstår bryter personskyddsbrytaren hela 230 V
strömkretsen.
Inga reparationer för utföras på jordfelsbrytaren.
En jordfelsbrytare garanterar inget skydd mot riskerna
med en elektrisk stöt.

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

Om säkringsautomaten (utanför knappfunktionen) har löst ut
måste man vänta en kort stund innan återinkoppling kan ske.
- Om säkringsautomaten förblir tillslagen förelåg endast en
överbelastning.
- Om säkringsautomaten utlöser igen och plötsligt föreligger en
kortslutning eller ett jordfel.
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Apparater, där jordfelsbrytaren utlöser under driften är defekta och
skall kontrolleras eller repareras av en behörig elektriker.

I så fall är det meningslöst att slå till säkringsautomaten
igen. Säkringsautomaten utlöser också om du håller i
kopplingsvippan.

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

Kylskåpet kan endast under körning drivas med 12V. När motorn stängs av kopplas 12 V kylskåpsdriften automatiskt från.

För optimal laddning av ett urladdat bodelsbatteri under körning skall kylskåpet helst inte drivas med 12 V och möjligast
få 12 V förbrukare tillkopplas.

Checklista för kontroll
• Stäng av motorn.
• Slå på 12V huvudströmställaren.
• Koppla bort alla 12 V förbrukare.
• Starta motorn.
Spänningen i bodelsbatteriet skall stiga när
- motorns varvtal ligger över tomgångsvarvtalet.
- startbatteriet inte är fullständigt urladdat.
Generatorns laddning indikeras på kontrollpanelen. Om detta
inte är fallet skall följande kontrolleras:
• Är 50 A-säkringen i inkommande ledningen till bodelsbatteriet nära bilbatteriet i ordning?
• Ligger signalen "Motorn är igång" på ingångsmodulen?
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Drift via påbyggnadsbatteri
• Endast batterier med bunden elektrolyt (gel- eller AGMbatterier) får monteras på ställen som fabriken angivit.
• Ett installerat batteri får inte öppnas.
• Vid byte av påbyggnadsbatteri får endast batterier av
samma konstruktion och kapacitet användas (inställning
av batteritypen på manöverpanelen - sid. 95)
• Innan bort- resp. till koppllingen av påbyggnadsbatteriet
skall 230 V-försörjningen, 12 V-försörjningen och alla
förbrukare stängas av.
• Före byte av säkringar måste laddningsregulatorn kopplas spänningsfri.
• Före en defekt säkring byts ut, skall orsaken för utlösningen åtgärdas.
• Se till att de nya säkringarna har samma styrka som tidigare använda.
• Otillräcklig ventilation av laddaren leder till reducering av
laddningsströmmen.
• Ytan på laddarens kapsling kan bli het när den är igång.

Fordonselektrisk utrustning under främre passagerarstolen

Position påbyggnadsbatteri 95 Ah AGM

Påbyggnadsbatteriet är monterat i passagerarstolens konsol på
en batterigrundhållarplatta med en golvinfästning.
Vid kompletteringsutrustning i efterhand eller vid byte av batteriet
skall passagerarstolen inklusive vridkransen demonteras.
Tilläggsbatteriet (extrautrustning) är placerat på en batterihållarplatta i förarstolens konsol i alla fordon.
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Drift och laddning av hjälpbatteriet
När husbilen inte är ansluten till 230 V försörjning, förser
hjälpbatteriet bilens elsystem med 12 V likspänning. Eftersom
batteriet endast har en begränsad kapacitet, skall elförbrukarna
inte användas under en längre period utan batteriladdning eller
230 V nätanslutning. Vissa elektriska förbrukare hämtar en permanent viloström från påbyggnadsbatteriet, som laddar ur detta.
Påbyggnadsbatteriet laddas via följande strömkällor:
- via generatorn när motorn är igång.
- via laddaren CA 360.
(endast via 230 V-nätinmatning)
- i förek. fall via en solpanel*

Intelligent batterisensor (IBS)

Batterisensor
En intelligent batterisensor (IBS) är ansluten till batteripolen, som
övervakar den aktuella strömmen och den aktuella spänningen.
En exakt förutbestämning av batteritiden vid aktuell förbrukning
är möjlig. IBS hjälper samtidigt till att se till så att batteriet byts
i rätt tid, även vid aktiv energi-styrning för att bringa de olika
förbrukarnas effektkrav och batteriets uppladdning i samklang.
Visningen av laddningstillståndet, åldringen och batteriets
kvarvarande livslängd sker på manöverpanelens TFT-display.
Laddningen sker skonsamt enligt parameterprincipen med en
"intelligent" laddare.
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Den batterisensorn skyddas av en 10 A.
• Påbyggnadsbatteriet skall laddas i minst 10 timmar efter varje
resa och innan varje tidsbegränsad avställning.
- Kontrollera batteriets laddning innan varje resa (se
		 sida 92-13). Upprätta i förekommande fall en nätans
		 lutning så att batteriet laddas.
- Utnyttja under resan varje möjlighet att ladda upp
			 batteriet.
• Om fordonet står stilla en längre tid utan att användas bör batteriet kopplas loss genom att batterströmbrytaren frånskiljs, efter
att batteriet laddats optimalt.
• Efter en viss brukstid och låg temperatur förlorar batteriet
kapacitet.
- Om batteriet åldrats så att kapaciteten sjunkit till under
		 50% av den nominella avges en varning.
- Om en batterispänning understiger 10,0 V stängs alla
			 förbrukare av (undantag: 12 V (TV-)uttag och antenn		 förberedelse).

Batterifrånskiljare

Position batteriströmbrytare
Batterifrånskiljaren befinner sig direkt på passagerarstolen.
För att skydda påbyggnadsbatteriet mot djupurladdning när
fordonet inte används är detta försett med en huvudströmbrytare . När brytaren slås av skiljs bodelbatteriet helt och
hållet från 12 V-nätet.
Position "Off" = Frånskiljning från 12 V-nätet.
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Laddaren är direkt ansluten till påbyggnadsbatteriet, så att
påbyggnads- och startbatteriet också kan laddas när batteribrytaren är öppen.
Batterisensorn fortsätter också att vara aktiv när batterifrånskiljaren är öppen.

För att hålla batterierna laddade även vid vilodrift är det nödvändigt att ansluta fordonet till en 230 V nätanslutning en gång
var 6:e vecka. Laddningstiden bör uppgå till minst 24 timmar.

Laddare

Laddare CA-360, 25 A Power-laddningsmodul
När husbilen används och under färden skall batterihuvudströmbrytaren vara tillslagen. Det elektriska ingångssteget går inte in automatiskt vid avslagen huvudströmbrytare.
Om batteriströmbrytaren är öppen under en längre tid kan
de personliga radio- och/eller navigeringsapparatinställningarna gå förlorade. Dessa inställningar måste sedan göras
igen.

Laddaren försörjer batterierna busstyrt med elektrisk energi
vid 230 V nätdrift.
När värmen ökar reglerar laddaren tillbaka sin strömeffekt för
att förhindra en överhettning.
Laddaren är åtkomlig bakifrån på passagerarstolen.
Laddarens fläkt kan stängas av manuellt. Se beskrivningarna till TFT-manöverpanelens batterimeny.

7. Elinstallationer

3
1

2

4
5

Anslutningar laddare

j Insticksdosa. Det mittersta stiftet är sensorn.
k Kretskortsbrytare. Samtliga brytare skall vara peka
l
m
n

uppåt, dvs. stå på "off".
Växlingskontakt till fritt förfogande.
Kontaktbrygga, fläkt till/från.
LED visar aktuellt laddningsläge genom att blinka.
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7.4 Bilens elsystem
Om husbilen skall anslutas till 230 V-nätet laddas batteriet
automatiskt av laddaren.
Alla 12 V-förbrukare försörjs direkt från påbyggnadsbatteriet.
Vid 230 V nätdrift laddas dessa automatiskt via laddaren.
Alla lampor i husbilnen är 12 volt-LED-lampor. Endast större elektriska apparater, såsom Combi E-värme*, klimatanläggning osv.
är 230 V-enheter.

Säkringskoppling

Säkringskoppling

Säkringarna för de enskilda interna strömkretsarna finns i
centralstyrningen.
I vissa modeller kan kopplingsschemat avvika.
Byt säkringen först sedan orsaken till felet är känd och
åtgärdad.
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1
Gränssnittsmodul

FIAT gränssnittsmodul
Gränssnittsmodulen säkrar påbyggnadsytterbelysningen runt
sidomarkeringslamporna till höger och vänster och positionslamporna (
5 ampere).

j

Gränssnittsmodulens position
B-stolpe på passagerarsidan (färdriktning höger).

Utanpåliggande USB-uttag

USB-laddningsuttag*

Beroende på modell och position är USB-anslutningen gjord
som ett utanpåliggande eller försänkt uttag. Anslutningen är
endast avsedd för laddning av USB-kompatibla enheter. Anslutningen till det utanpåliggande USB-uttaget är tillgängligt
underifrån.
5 V USB-anslutningen försörjs med ström via 12 V fordonsnätet.

7. Elinstallationer

TV-anslutningar

Antenn och sat-kabel

7.5 TV-anslutningar

Den tillhörnade anslutningen för SAT-antennen (E3) har förts ut
öppet på den respektive modellberoende positionen.

TV-enhet
Inmonteringsstället för platt-TV:n skiljer sig åt från modell till
modell.
De tillhörande anslutningarna finns nära eller i ett skåp.

Elkabeln (E3) har redan från fabriken anslutits till styrningen.
Kabelfärger (E3):
svart = jord
röd
= permanentplus till påbyggnadsbatteriet
grå
= D+signal
orange = Plus från påbyggnadsbatteriet via TFT-panelens
		 huvudströmbrytare
80 (reservkabel, ej ansluten):
Förberedelse för CI bussanslutning
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Position
Optima De Luxe:
V60 GF/V65 GE/T65 GE/
T70 E/T70 GE: 		 Hängskåp sittgrupp
T60 H/T65 FL/T65 HFL
T70 F/T 75 HF: 		 Klädskåp
T75 HGE: 		 Hängskåp fotända säng höger
				 (i färdriktning)
T65 GQ/T65 HGQ: 		 Klädskåp säng höger (i färdriktning)
				
Siesta De Luxe:
A55 GS/A65 GM/A70 GM: Klädskåp

Klädskåp vänster säng

230 V utomhusuttag inkl. Sat/TV-anslutning*

Husbilen har såsom tilläggsutrustning ett kombinerat förtältsutomhusuttag med SAT-/TV-anslutning.
Här kan t.ex. en teve för förtältet anslutas. Den integrerade
antennanslutningen kan alltefter koppling användas som
ingångs- eller utgångshylsdon. Detaljerad information får du
hos din Hobby-återförsäljare
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Sittgrupp
Läslamporna kan också tändas/släckas via kontrollpanelen
(S. 86).
Klädskåpsbelysning/barnsängsbelysning
Dessa kan bara tändas/släckas på lampan.

Klädskåpslampa

7.6 Speciella belysningar
De belysningar, som beskrivs här kopplas direkt på enheten
och kan inte styras centralt via manöverpanelen.
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Backningsvideosystem
Den främre anslutningen av den monterade videokabeln ligger
i alla fordon under det övre högra facket i instrumentbräda och
är tillgänglig efter att det inre skalet demonterats.
Siesta
Den bakre kabeländen kan nås från inifrån genom att en plastplugg baktills på fordonet avlägsnas (på bakväggen, på vissa
modeller åtkomlig via det hängande skåpet).
Navigator

7.7 Mobil navigering
Din husbil är utrustad med ett mobilt navigeringssystem med
integrerad backningskamera.
• Läs igenom tillverkarens bruksanvisning noga innan
första användningen.
• Distrahering från trafiken kan leda till olyckor.
• Manövrera inte apparaten under färd.
• Titta bara på displayen under säkra trafiksituationer.

Optima
Den bakre kabeländen är åtkomlig från utsidan bakom den
mittersta, övre bakväggsinklädnaden.
Följande ledningar är monterade:
Serie

Tillverkare Artikelbeteckning

Artikelnummer

Siesta
De Luxe

Caratec

Kameraledning
miniatyrkamera

MCA29004 för
AVN4429

Optima
De Luxe

Waeco

Kamerakabel
RV-620

9103555670,
20 m

7. Elinstallationer

7.8 I efterhand installerade apparater
Senare installerade elektroniska apparater som används under
körning (t.ex. mobiltelefoner, radioapparater, backningskameror, navigationsutrustning o.dyl.) skall fullständigt uppfylla
EMC-bestämmelserna. Apparaterna skall ha ett godkännande
enligt ECE 10. I annat fall kan störande inverkan på befintliga
elektroniska system inte uteslutas.
Apparater som installeras i efterhand och inte är godkända för
användning under körning skall vara CE-märkta.
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Kapitel 8: Vatten
8.1 Allmänt

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

Dränkbar pump

8.2 Vattenförsörjning
Vattenförsörjningens funktion

Varmluftsvärme, kök och toalettutrymme försörjs med
färskvatten via en dränkbar pump. Tandempumpen fungerar
elektriskt:
- via påbyggnadsbatteri
- Vid anslutning av husbilen till 230 V nätet via strömförsörjningen.

8. Vatten

För den dränkbara tandempumpen gäller

• Den dränkbara tandempumpen är endast lämplig för vatten.
• Den dränkbara tandempumpen tål under korta stunder temperaturer upp till 60 ºC.
• Undvik att låta den gå torr.
• Skydda pumpen mot frysning.
• Kraftiga stötar, slag eller kraftigt förorenat vatten kan förstöra
pumpen.

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

1

2

Färskvattentanken

Färskvattentanken

j har en volym på 100 l och är positionerad i sitt-

Tanken
gruppen.

Färskvatten fylls på via påfyllningsröret på sidoväggen.
Färskvatenstutsen markeras med ett blått lock oh en vattenkransymbol på ramens övre kant. Locket öppnas och stängs
med nyckeln för utvändiga lucklås och entrédörren. Om tanken
överfylls tränger överskottsvattnet ut genom ett överlopp på
påfyllningsstutsen.
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1

Påfyllningsstuts för färskvattentanken

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

j

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

j

k

Kontrollera de röda servicelocken
S. 131 regelbundet,
eftersom dessa kan lossna om färskvattentanken fylls på
ofta.

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

8. Vatten

Tillsätt aldrig på frostskyddsvätska eller andra kemikalier i
vattenkretsloppet. Risk för förgiftning! Värm upp färskvattentanken vintertid.

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

Varmvattenberedning
Varmvattenberedningen sker via varmluftsvärmaren (se även
kapitel 10.2.1). Inställningsalternativen beskrivs på sidan 155
"Ändra varmvattensteg".
Vid risk för frost töms varmvattenberedaren via en säkerhetsresp. avtappningsventil (se även sidan 163 Frost Control).

Frost Control

Position frostvaktsventil

Frostvaktventilen är alltid direkt på den modellberoende inbyggnadsplatsen för varmluftsvärmaren.

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

DRIVE

OPEN
10 Ltr.

1

Färdfyllning av färskvattentanken
Den last som anges i kapitel 14 "Tekniska data" fastställdes
med hänsyn till att färskvattentanken är fylld till 10% (10 liter).
Vi rekommenderar dig att innan färden begränsa färskvattenförrådet till 10 liter med hjälp av avtappningsventilen. Öppna
vridhjulet
ett 3/4 varv för att få den angivna lastkapaciteten.

Avtappningsventil för färskvattentank

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

0 Ltr.

j

j åt

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

8. Vatten

1

Avloppsvattenutlopp

2

Slid för avloppsvattenutlopp

Så här töms spillvattentanken
• På vänster sida, under fordonet finns avloppsvattenutsläppet.
• Sliden k för att öppna avloppsvattenutloppet finns skyddad i gasflasklådan eller direkt vid utloppet.
• Skruva upp locket
, öppna sliden k och släpp ut avloppsvattnet.
• Stäng åter sliden när tanken tömts fullständigt och skruva
åter på locket.

j

Locket

j suger delvis fast sig i utloppet. Dra därför inte

åt locket alltför hårt.

Tömma den kompletta vattenanläggningen
• Stäng av elen till vattenpumpen på manöverpanelen genom att trycka på huvudströmbrytaren.
• Öppna alla vattenkranar i mittläge.
• Häng upp handduschen i duschläge.
• Öppna alla avtappningsventiler (även frostvakter).
• Skruva bort skruvlocket från reningsöppningen på
färskvattentanken
S. 131.
• Skruva bort spillröret i färskvattentanken.
• Ta bort vattentankens skruvlock. Ta upp vattenpumpen
och håll den uppåt tills vattenledningarna är helt tomma.
• Kontrollera att tanken, värmesystemet, armaturerna och
ledningarna är fullständigt tomma. Om så behövs, blås
med tryckluft ut kvarsittande vatten (max. 0,5 bar).
• Sätt in vattenpumpen i färskvattentanken igen och stäng
öppningarna.
• Låt vattenkranarna och avtappningsventilerna vara öppna.
• Rengör och spola tankarna noga.
• Låt om möjligt vattensystemet fullständigt torka.
• Glöm inte att tömma toalettkassetten.

k

Om ett Alde vattenvärmesystem har monterats tappas
vattnet av genom avtappningsventilen på varmvattenvärmesystemet, istället för på varmvattenberedaren (se även
10.2.2).
Om husbilen vid frost inte används, skall hela vattensystemet tömmas. Låt vattenkranarna stå öppna i mittläge. Låt
alla avtappningsventiler stå öppna.
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Töm spillvattentanken endast på för ändamålet avsedda
ställen, men aldrig i naturen! Hanteringsstationer finns
i regel på motorvägsrastställen, campingplatser och
bensinstationer.

1

Spillvattentanken

Avloppsvattentaken är monterad under golvet och isolerad.
Efter att värmen startats på kontrollpanelen leds varmluften till
avloppsvattentanken. På så sätt förhindras infrysning av avloppsvattnet vid lätt frost.
Undantag:
Alde-varmvattenbaserat värmesystem* (se beskrivningen i
kapitel 10.2.2)
Vid kraftig köld tillsätt i tillägg frostskyddsmedel (t.ex.
koksalt) så att spillvattnet inte kan frysa.
När fordonet inte används är spillvattentanken inte tillräckligt frostskyddad. Vid risk för frost töm därför spillvattentanken fullständigt.
Häll aldrig kokhett vatten direkt i tvättställets avlopp. Detta
kan leda till deformation och otäthet i spillvattensystemet.
Avloppsvattentankens påfyllningsmängd kan kontrolleras
på manöverpanelen.

2
Anslutning för utomhusdusch

Vattenanslutning utedusch *
Öppna
• Skjut täckluckan j uppåt för att öppna vattenanslutningen.
• Dra av skyddslocket från anslutningsstutsen k och anslut
slangen.
Stänga
• Ta bort utomhusduschens slang från anslutningsstutsen
k och sätt på skyddslocket.
• Skjut täckluckan nedåt.
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8.3 Toalett

Innan toaletten kan användas måste latrintanken förberedas
enligt följande beskrivning.
Förbereda latrintanken
• Öppna toalettluckan (se 5.1) och dra stoppbygeln uppåt
för borttagning av exkrementtanken.
Exkrementtanken kan tas bort endast när spärren är
upptryckt.

•
•
•
•

Dra rakt ut exkrementtanken mot stopp.
Tippa lätt exkrementtanken och dra sedan ut den.
Ställ upp exkrementtanken lodrätt.
Vrid avtappningsröret uppåt.

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

• Tillsätt given mängd sanitärvätska i exkrementtanken.
• Fyll sedan på vatten tills exkrementtankens botten är fullständigt täckt.
• Vrida avtappningsröret tillbaka.
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2

1
• Skjut tillbaka exkrementtanken på sin plats.
• Kom ihåg att exkrementtanken är låst med stoppbygeln.
• Stäng åter serviceluckan.
För aldrig in sanitärtillsatser direkt genom sliden eller
toalettbäckenet, eftersom detta kan skada latrintankens
slidtätning.
Tillför alltid vätskan via tömningsstutsen.

Manövrering

• Sväng toalettstället till önskat läge.
• Tryck på spolningsknappen
och låt vatten rinna ned i
toalettstället eller öppna spärren genom att dra ut handtaget under toalettstället.
• Så här används toaletten
• Efter användning öppna spärren och spola. Efter spolning
stäng spärren.

j
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Tömning av exkrementtank

Töm endast latrintanken i härför avsedda tömningsstationer.

tänds.
Exkrementtanken skall tömmas senast när nivå-LED:n
Vi rekommenderar att redan tidigare tömma tanken. Nivå-LED:n
tänds när tanken innehåller mer än 15 liter. Nu finns en restkapacitet på 2 liter som motsvarar ca 5 spolningar.

k

k

• Öppna toalettluckan och dra stoppbygeln uppåt för borttagning av exkrementtanken.

Exkrementtanken kan tas bort endast när spärren är
upptryckt.

• För exkrementtanken till för ändamålet avsett hanteringsställe. Rikta avtappningsröret uppåt.
• Ta bort avtappningsrörets lock.
• Rikta exkrementtankens avtappningsrör nedåt.
• Tryck med tummen på avluftningsknappen och håll knappen nedtryckt. Exkrementtanken töms.
• Skjut tillbaka exkrementtanken på sin plats. Skjut in exkrementtanken så långt att fästklämman låser exkrementtanken i läget.
• Stäng åter serviceluckan.
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Kapitel 9: Gasol
9.1 Allmänna säkerhetsregler för användning
av gasolanläggningar
Gasoldrifttrycket är 30 mbar.
Det är förbjudet att använda värmesystemet under färd.
Undantag:
Fordonet är utrustad med en gastrycksreglerare för körning
(t.ex. Controll CS).

Kontroll av gasolanläggning

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

• Fordonsägaren ansvarar för att provning utförs. Det gäller
även för fordon, som inte är godkända vägtrafik.
Om misstanke finns att gasol strömmar ut skall följande
åtgärder vidtas:
•
•
•
•
•

Stäng gasolflaskans spärrventil.
Tändkällor som t.ex. öppen eld eller rökning är strängt
förbjudet.
Ventilera lokalen.
Evakuera farozonen.
Upplys närmaste omgivning (uppsikt) och eventuellt
brandkåren.

Gasolanläggningen får åter tas i bruk först sedan en
sakkunnig kontrollerat anläggningen.

Monterad utrustning och ändringar

• Ändringar av utrustning får göras endast av fackman.
• Använd endast utrustning med enhetligt anslutningstryck
på 30 mbar.
• Varje förändring i gasolsystemet måste gasprovas och
skriftligt bekräftas av en auktoriserad sakkunnig.
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Regulatorer och ventiler

• Använd endast speciella fordonsreglerare med säkerhetsventil. Andra typer av reglerare är inte tillåtna enligt DVGWs arbetsblad G 607 och klarar inte de kraftiga påfrestningarna.
• Tryckregulatorer måste ha ett fast utgångstryck på 30
mba. Här gäller kraven enligt EN 12864, bilaga D. Regulatorns flödesmängd måste vara 1,2 kg/tim.
• Anslut regulatorn resp. högtrycksslangen noga till flaskan
(Observera: vänstergängning). Använd inte nycklar, tänger
eller liknande verktyg.
• Vid temperaturer under 5 ºC skall ett avisningssystem
(is-ex*) användas för regulatorn.

2

1
Högtrycksslang

Takmonterad gasreglerare

Gasreglerare för Frankrike och Storbritannien*

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

- takmonterat gasreglerare
- högtrycksslang

k

j

På grund av nationellt specifika föreskrifter är gasreglaget vid
fordon, som levererats till Frankrike och Storbritannien fast
monterat i gasflasklådans innertak.Skruvkopplingarna på gasoltryckets regulator har vänstergänga. Högtrycks-gasslangarna
skall bytas ut vart 5:e år (avgörande är det påtryckta tillverkningsdatumet på slangen).
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Före driftstart

• Avgasröret måste ordentligt anslutet till värmesystemet och
kaminröret. Avgasröret måste vara felfritt.
• Ventilationer måste vara fria.
• Avlägsna vid behov snön från kaminröret.
• Avlägsna smuts och snösörja från förbränningsluftens
insugningsöppning i sidoväggen. Avgas kan i annat fall få
en otillåtet hög CO-halt.
• Säkerhetsventilationerna får inte stängas.
• Vi rekommenderar att ha en torrpulversläckare med en
kapacitet på minst 2 kg i beredskap vid ingångsdörren
och att ha ett brandtäcke bredvid gashällen. Informera dig
om de säkerhetsåtgärder mot brand som vidtagits på det
aktuella området (se även brandskydd kapitel 2.3).
Använd aldrig bärbara kokare eller värmare, förutom elektriska
värmare (beakta ineffekten), dock ej strålningsvärmare, eftersom dessa är en brand- och kvävningsrisk.
Läs noga tillverkarnas bruksanvisningar!

Säkerhetsanvisningar i gasflasklådan

9.2 Gasolförsörjning

Husbilen har ett propangassystem (gasflaskan ingår inte i
leverans). Gassystemet används för följande apparater:
- Spis
- Kylskåp
- Värme
- Varmvattenberedare
- Bakugn*
- event. specialtillbehör

9. Gasol

2

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

3
4

5
Infästningsremmar

1
Ansluten gasflaska

Gasflaskkoffert

Åtkomsten till gasflasklådan finns separat i sidoväggen.

j

Gasflaskorna skall vara stängda under färden.

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

n

m

k

Gasflaskor får bara transporteras i gasflasklådan.

l
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Gasflaskbyte
Rök inte och använd inte heller öppen låga vid byte av gasflaskor. Kontrollera efter byte av gasflaskorna om det tränger
ut gas vid anslutningarna. För att göra detta besprutas
anslutningsstället med läckagespray.

• Öppna flaskboxens dörr.
• Stäng huvudspärrventil på gasflaskan. Beakta pilens riktning.
• Skruva för hand av gastrycksregleraren/högtrycksslangen*
från gasflaskan (vänstergängning).
• Ta loss fästremmarna och lyft bort gasflaskan.
• Sätt in den nya gasflaskan i flaskboxen och surra ordentligt fast med båda remmarna.
• Skruva för hand på gastrycksregleraren/högtrycksslangen*
på gasflaskan (vänstergängning).
• endast vid utrustning med kollisionssensor: Tryck fast
slangbrottssäkringen (grön knapp) på högtrycksslangen
(se 146).
• Kontrollera att anslutningarna är täta. Kontrollera anslutningarna med läckspray.
• Stäng flaskboxens dörr.

1

Gasflaskutdraget

Gasflaskutdraget

Gasflaskutdrag med gasflaska

(endast Optima De Luxe, ej i V60 GF)
Gasflaskutdraget används för att förenkla bytet av gasflaskor.

j

• För att dra ut utdraget dras
stiftet uppåt för att lossa
arreteringen.
• För att föra in utdraget skjuts det till utgångsläget, tills
låsningen hakar fast igen.

Under färd skall gasflaskutdraget vara arreterat.
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För spärrventiler och ventiler gäller:
• Under körning skall ventilerna på alla gasenheter varastängda.
• På det nedre fotot visas avstängningskranarna i stängt
tillstånd. För att öppna ventilerna skall dessa vridas 90°.
Öppnade gasavstängningsventiler har samma flödesriktning som gasledningen.
• Vid påfyllning av fordonets bränsletank på färjor eller i
garaget får ingen gasbrännare vara igång.

Värme

(Bakugn*)

Gasspis

Kylskåp

Gasavstängningskranar och ventiler

För varje installerad gasenhet har en tillhörande gasavstängningsventil monterats. Med dessa kranar kan gastillförseln till respektive enhet brytas. Varje symbol är markerad för
respektive enhet.
Gasavstängningskranarnas monteringsställe
- I köksblocket i den övre utdragslådan eller bakom bländet.
För att öppna bländet trycker du på det övre området till
köksblocket. Bländet fälls då upp och går sedan nedåt.

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

1

Med MonoControl CS respektive DuoControl CS går att värma
fordonet även under färd.
Den integrerade kollisionssensorn bryter omedelbart gastillförseln vid en olycka och förhindrar därmed att det strömmar
ut gas.
(Fördröjningsverkan 3,5g ± 0,5 g. Motsvarar en kollisionshastighet på 15-20 km/h mot ett fast hinder)
Beakta också tillverkarens separata bruksanvisning.
Vid byte av gasflaska skall den bifogade skruvhjälpen användas för att skruva på och av högtrycksslangarna. Den
säkerställer det nödvändiga åtdragningsmomentet och
förhindrar skador på förskruvningen på grund av felaktiga
verktyg.

2

3

Schemaritning MonoControl CS

Idrifttagning

j Öppna flaskventilen.
k Tryck kraftigt på slangbrottssäkringen (grön knapp) på
l

högtrycksslangen i 5 sekunder.
Tryck i förekommande fall (t.ex. efter inmontering eller efter
att gasflaskan av misstag slagit emot gastrycks-regleranläggningen) på den gröna reset-knappen (återställning av
kollisionssensorns utlösningselement) på MonoControl CS
i ca. 5 sekunder.

9. Gasol

c Utlösningselementets kollisionssensor
d Slangsäkring
Funktion
• Anslut gasflaskorna och öppna ventilerna till båda gas-flaskorna. Vrid vridknappen åt vänster resp. höger (mittläget
innebär samtidig tappning ur båda flaskor).

b
d

d
a

c

1

Vid ett flasktryck under 0,5 bar skiftar ventilen automatiskt
driftsflaska.

Schemaritning DuoControl CS

Omkopplingsventil gasanläggning med två flaskor *

Omkopplingsventilen DuoControl CS möjliggör en automatisk
omkoppling från driftsflaskan och till reservflaskan. Kollisionssensorn är integrerad i DuoControl och möjliggör uppvärmning
under körningen.
Funktionssättet är anpassat till MonoControl CS.

a Vrid vridknappen åt vänster
ma driftsflaska.
b Visar driftsflaskans status.
Grön: full
Röd: tom

j resp. höger för att bestäm-

I omkopplingsventilen DuoControl CS är en Is-Ex-patron
integrerad, som förhindrar att ventilen fryser. Observera beskrivningen till TFT manöverpanelen, meny AUX (sidan 105).
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DuoC

f

f

dd
ee

cc
bb

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

aa

Fjärrindikering för DuoControl CS

Fjärrvisning för omkopplingsventil *

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

Gasflaskutdrag DuoControl CS

DuoControl i kombination med gasflaskutdrag
För att kunna köra de båda gasflaskorna i gasflasklådan
in och ut beröringsfritt skall slangarna anslutas till gasregleraren i enlighet med ovanstående bild.

9. Gasol

tillkopplad. För tillkoppling förs stickkontakten in i säkerhetskopplingen. När ingen gasslang är tillkopplad skall ventilöppningen alltid stängas av med skyddslocket.
Det yttre gasuttaget lämpar sig bara för att tappa av gas
och inte för att mata gasanläggningen.

Yttre anslutning gas

9.3 Yttre gasuttag *

Vi det yttre gasuttaget kan gasaggregat på utsidan, såsom
grill och gaslykta anslutas.
Driftstrycket för den anslutna utrustningen skall uppgå till
30 mbar. De anslutna enheternas maximala effekt: 1,5 KW

Stickanslutningen kan bara kopplas till om snabbstängningsventilen är stängd. Genom att skjuta tillbaka kopplingshylsan
kan säkerhetslåsningen lossas.
Kopplingsventilen är konstruerad på ett sådant sätt att snabbstängningsventilen bara går att öppna när en gasslang är
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Kapitel 10: Inbyggd utrustning
10.1 Allmänt
I detta kapitel finns anvisningar kring husbilens inbyggda utrustning. Anvisningarna avser endast manövreringen av utrustningen. Delvis är den beskrivna utrustningen tilläggsutrustning.
Ytterligare informationer om de olika inbyggda utrustningarna
framgår av de separata bruksanvisningarna, som bifogats fordonet i den blå servicefickan.

10.2 Värme
Det är förbjudet att använda värmesystemet under färd.
Undantag:
Fordonet är utrustad med en gastrycksreglerare för körning (tilläggsutrustning) (t.ex. Control CS).

10.2.1 Truma kombi-värme C6 (E)

Reparationer på inbyggd utrustning får bara utföras av en
fackman.
Vid underhålls- och reparationsarbeten får bara originaldelar
från tillverkarna av utrustningen användas.
All förändring av inbyggd utrustning och om användningsföreskrifterna inte följs leder till att garantin och ansvarsförbindelser slutar gälla. Därutöver upphör godkännandet
att använda utrustningen och i vissa länder slutar även
fordonets registreringsbevis att gälla.
Beträffande användningen av gasutrustning, gasreglerare
och gasflaskor skall anvisningarna i kapitel 9 beaktas.
Beträffande driften av elektrisk utrustning skall anvisningarna i kapitel 7 beaktas.

Truma-Combi-Varmluftvärme

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

10. Inbyggd utrustning

Fordonet kan såsom tillval utrustas med Kombi E-värme*, som
har ytterligare värmestavar för den elektriska driften.
Monteringsställe
-Sidosits i sittgruppen, garaget eller under sängen.

Driftstart

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

Om systemets strömförsörjning är bruten måste tiden matas
in på nytt igen.
Kombi-värmesystemets grundfunktioner kan manövreras via
panelen på ingången (se kapitel 7).
Din husvagn förfogar över iNet ready-funktionen. Under
pågående säsong utfördes byte till version iNet-reade Beroende på tillverkningstidpunkt förfogar fordonet över iNetready-funktionen. Truma CP plus manöverdel fungerar som
gränssnitt för manövreringen av anslutna enheter via Truma
App och iNet Box.
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1
2
6

3

7

5
4

9

8

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

q

ı
ı

ı ı
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Truma-manöverpanel CP plus

Visnings- och manöverelement

j Visning
k Statusrad
l Menyrad (uppe)
m Menyrad (nere)
n Visning nätspänning 230 V (laddningsström)
o Visning tidskopplingsur
p Inställningar/värden
q Vrid-/tryckknapp
r Tillbaka-knapp
Med vrid-/tryckknappen q går det att välja menyer på
raderna l och m och göra inställningar. Visningen görs via
displayen j med belyst bakgrund. Med Tillbaka-knappen
r sker tillbakasprång ur en meny.

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

Ì ≠ªΩ
Ì ≠ªΩ

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

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

r
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Idrifttagning

Till-/frånslagning

Start-/Stand by-bildskärm

Tillslag
- Peka på vrid-/tryckknappen.

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

Dessförinnan inställda värden/driftsparametrar blir aktiva
igen efter tillslagningen.

Koppla från
- Håll vrid-/tryckknappen intryckt i mer än 4 sekunder: iNet-ready:
Efter 2 sekunder visas "APP" på displayen. Efter ytterligare 2
sekunder visas "OFF" på displayen.
Avstängningen av manöverdelen Truma CP plus kan
fördröjas några minuter på grund av kvardröjande interna
processer i värmesystemet eller klimatsystemet.

Välja inställningsnivå

Funktioner
Funktionerna på menyraderna
till manöverdelen kan
väljas i godtycklig ordning. Driftsparametrarna visas på statusraden
resp. på visningarna
.

lm

k

no

Peka på vrid-/tryckknapp
Das Displayen visar inställningsnivån. Den första symbolen blinkar.
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APP läge i kombination med en iNet Box
Funktion
I APP-läget övergår de anslutna enheterna och manöverdelen
Truma CP plus till Stand by.
- ingen värmefunktion
- ingen varmvattenberedning
- ingen drift av klimatsystemet
- ingen funktion hos kopplingsuret i manöverdelen Truma CP plus

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

a

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

l

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

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

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

a

b

c

l

d

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

a

b

c

d

3
a = Varmvattenberedare1)
b = 40° 2)			
c = 60° 			
d = BOOST1)			
			
			
1)
2)

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

Sp länge den önskade vattentemperaturen inte uppnåtts
blinkar symbolen.
Varmvattentemperaturen 40°C kan vid kombinerad
rums- och vattenuppvärmning under hållas på 40°C under
en begränsad tid.

*

e

3
Symbol
a
b
c
d
e
1)

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

Energityp
Gas
EL
EL
EL + Gas
EL + Gas

Blandad drift (el och blandad drift är specialutrustning)

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

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

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

a

b

c

d

l

e

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

Beskrivning
Fläkten är avstängd.
(Kan endast användas när ingen
utrustning är i drift.)
Luftcirkulation när ingen utrustning
är igång. Varvtalet kan ställas in i
10 steg.
Lågt fläktsteg
Högt fläktsteg

10. Inbyggd utrustning

d
BOOST
		
		
		
e
FUNKTION
KLIMA

Snabb rumsuppvärmning
Tillgänglig när differensen mellan
vald och aktuell rumstemperatur är
mer är 10°C.

1)

Kan leda till högre motorslitage, beroende på användnings
frekvensen.

2)

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

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

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

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

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

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

m

Förgiftningsfara på grund av avgaser.
Det aktiverade tidskopplingsuret sätter på värmen även när
husbilen är parkerad. Värmesystemets avgaser kan leda till
förgiftningar i slutna utrymmen (som t.ex. garage, verkstäder)
Om fritidsfordonet parkeras i slutna utrymmen:
• Stäng av bränsletillförseln (gas) till värmen.
• Avaktivera manöverdelens tidskopplingsur (OFF).
• Stäng av värmen på manöverdelen Truma CP plus.
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Om start-/sluttidpunkten vid inmatningen överskreds tas
hänsyn till driftsparametrarna förest efter att nästa start-/
sluttidpunkt nåtts. Fram till dess förblir de driftsparametrar
giltiga, som ställts in utanför tidskopplingsuret.

Välja energityp

*

- Välj önskad energityp med vrid-/
tryckknappen.
- Peka på vrid-/tryckknappen för
att bekräfta värdet.

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

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

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

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

Välj menyn Fläktsteg. Det visas när värme/varmvattensteg
ställdes in.

10. Inbyggd utrustning

Aktivera tidskopplingsur (ON)

Ställa in tid
- Tidsvisningen blinkar.
- Med vrid-/tryckknappen (24 hläge) ställs timmarna in.
- Efter att återigen ha pekat på
vrid-/tryckknappen blinkar minutvisningen.
- Peka på vrid-/tryckknappen för
att bekräfta värdet.

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

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

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

Servicemeny
Mata ut den anslutna utrustningens versionsnummer
Visa värmens eller manöverdelens
versionsnummer.
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Ändra manöverdelens bakgrundsbelysning

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

Bakgrundsbelysningen kan ställas
in i 10 steg.

Bekräfta reset
- Peka på vrid-/tryckknappen
Ändra språk

Visning nätspänning 230 V
Välj det önskade språket bland de
tillgängliga språken (t.ex. engelska,
tyska, franska, italienska).

Kalibrera temperaturgivare (OFFSET)
Värmesystemets temperaturgivare kan anpassas individuellt till
fordonets storlek. Inställningen
av offseten görs i steg om 1°C i
intervallet -5°C till +5°C.

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

Visning endast i kombination med ett värmesystem Combi
E CP plus ready möjligt, som innehåller ytterligare värmestavar för elektrisk drift. (Tilläggsutrustning)

10. Inbyggd utrustning

Varning
Vid en varning visas en varningssymbol för att signalisera att
en driftsparameter har nått ett odefinierat tillstånd. I detta fall
fortsätter utrustningen att arbeta. Så snart driftsparametern är i
börområdet igen slocknar denna symbol.

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

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

Underhåll

Vid en störning hoppar manöverdelen omedelbart till menynivån
"Störning" och visar felkoden Störning.

Denna apparat är underhållsfri. För att rengöra fronten använder du en ej skurande duk, som fuktats med vatten. Om detta
inte skulle vara tillräckligt använder du en neutral tvållösning.

E = Störning
41 = Felkod
H = Värme
Orsaken åtgärdad/återgång till
inställningsnivån
- Peka på vrid-/tryckknappen.
- Respektive apparat startas om.

Detta kan ta några minuter på grund av interna processer
hos anslutna apparater.

Om orsaken inte åtgärdats kommer störningen att uppträda igen
och manöverdelen hoppar återigen till menynivån "Störning".
Orsaken ej åtgärdad/återgång till
inställningsnivån
- Tryck på återställningsknappen.
I detta fall är störningen i manöverdelen inte kvitterad och varningssymbolen kvarstår. Apparaten förblir i störningsstatus.
Ytterligare anslutna apparater kan manövreras.
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k
n

k

m
o
Schemaritning FrostControl

FrostControl

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

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

Säkerhetsventil för varmvattenberedare (FrostControl)

Aktivera
• Tryck in knappen lätt från position (m), vrid samtidigt brytaren
90° till positionen (k).
• När brytaren är i position (k), förblir knappen i position (m).
Avaktivera
• Vrid brytaren från position (k) i 90° så att den står parallellt
med Frost Control.
• Knappen snäpper samtidigt från position (m) till position (n).
Först vid en temperatur från ca 7° C vid avtappningsventilen
kan den manuellt stängas med tryckknappen (i läge m) och
varmvattenberedaren fyllas på. Vid en temperatur under
ca 3° C vid avtappningsventilen öppnar den automatiskt,
tryckknappen hoppar upp (läge n) och vattnet rinner genom
avtappningsröret (o) ur varmvattenberedaren.
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1

Alde-Vattenburen värme

Varmluftsslid

Varmluftsslid alkover

Alkovmodellerna är utrustade med varmluftsutsläpp i alkovsängen. Genom sliden
varmluftsmängden regleras.

j

Varmluftssliden finns i alkoven på sidoväggen.

10.2.2 Vattenburen värme* (endast Optima De Luxe)
Gasvärmaren Compact 3020 är en varmvattenvärmare med
separat varmvattenberedare (innehåll: 8,5 l). Värmesystemet
kan värmas upp utan att varmvattenberedaren är fylld med
färskvatten.
Monteringsställe
- I klädskåpet
Viktiga anvisningar
• Läs den separata driftsanvisningen noga innan idrifttagningen.
• Stäng alltid av huvudströmbrytaren till värmen när fordonet
inte används.
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• Töm alltid ut färskvattnet ur varmvattenberedaren när det
finns risk för frost.
• Utan glykolfyllning får värmaren inte startas.
• För att på bästa sätt utnyttja konvektionsprincipen får luftcirkulationen i husbilen, som t.ex. bakom ryggdynorna, vinterentilationen, i sänglådorna och bakom förvaringsskåpen
inte hindras på något sätt.
Kontrollera regelbundet vätskenivån i expansionskärlet.
När radiatorn är kall skall vätskan vara ca. 1 cm över minmarkeringen.

Driftssätt
- Flytande gasdrift
- Elpatrondrift (230 V)
- Kombinerad gas- och värmepatrondrift
Funktionssätt
- Varmvattenberedning
- Värme och varmvattenberedning
- Värme

Manöverenhet
I viloläget visas vilka värmefunktioner, som är aktiverade. Displayens bakgrundsbelysning är avstängd. Manöverenheten
övergår efter två minuter automatiskt till viloläget om ingen
knapp tryckts eller viloläget ställts in med pilknapparna.
Starta inmatningen genom att trycka på en godtycklig knapp.
Bakgrundsbelysningen tänds och inställningsbara funktioner
blinkar till. Välj en inställningsbar funktion med pilknapparna .
Inställningarna sparas automatiskt.
Ytterligare detaljinformation för manövrering, hantering
och skötsel av vattenburna värmen lämnas i den separata
användarinstruktionen „Alde Compact 3020“.
Varmvattenvärmarens grundfunktioner kan manövreras via
panelen på ingången (se sidan 97).

Vid varmvattenbaserat uppvärmningssystem värms avloppsvattentanken elektriskt. Se beskrivningarna på sidan 91.
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D EF G H

I

C
B
A

Varmvattenuppvärmningens manöverpanel

J

Grundmeny

K

Starta värmaren

Viloläge

För att starta värmaren trycker du på On-/Off-knappen
varpå startbilden visas. Värmaren startar med de senast
använda inställningarna.

A. Klocka. Klockan visar datumet och tiden (om den är
aktiverad).
B. *Yttertemperatur. Yttertemperaturen visas.
C. Innertemperatur. Innertemperaturen visas.
D. Rotationspump. Denna symbol visas när rotationspumpen är i drift.
E. Automatisk start av värmaren.
Denna symbol visas när funktionen aktiverades.
F. Dagsautomatik. Denna symbol visas när funktionen är
aktiv.

10. Inbyggd utrustning

G. *Gasolflaska full/tom. Denna symbol visas när sensorn på
flaskans gasreglerare är ansluten och är aktiverad. När Eis
Ex* är installerad visas symbolerna för det inställda läget
tillsammans med flasksymbolen.
H. Nattautomatik. Denna symbol visas när funktionen är
aktiv.
I. 230 Volt. Denna symbol visas när en spänning på 230 V
ligger på värmaren.
J. On-/Off-knapp. Huvudströmbrytare för värmaren.
K. MENY-knapp. Knapp för inställningsmenyn.
De funktioner, som markerats med (*) är tillbehör. Dessa
har inte installerats i alla fordon.

Inställningsmeny

Inställningsmeny
Starta inställningsmenyn genom att trycka på MENY-knappen.
Bakgrundsbelysningen tänds och de inställningsbara funktionerna visas. Manöverenheten växlar till viloläget efter 30
sekunder när skärmen inte manövreras.
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Inställning av önskad temperatur

Varmvatten

Temperaturen kan ställas in mellan +5 °C till +30 °C i steg om
0,5 °C.

Värmepannan kan också användas utan att det fyllts på
färskvatten i varmvattenberedaren.

1. Den visade temperaturen är den för tillfället inställda.
2. Öka temperaturen genom att trycka på "+". Sänk temperaturen genom att trycka på "-".
3. Inställningarna är avslutade och värmaren arbetar tills den
inställda temperaturen har uppnåtts.

1. Inget varmvatten. Om det inte finns något behov av
varmvatten trycker du på "-".
(Symbolen
blir tom)

Om natt- eller dagsautomatiken skulle vara igång kan inga
temperaturinställningar göras. Plus- och minussymbolerna
blir då gråa.

Om natt- eller dagsautomatiken skulle vara i drift och om
varmvattnet stängts av kan inga varmvatteninställningar
göras. Plus- och minussymbolerna blir då gråa.

2. Normal drift. Om färskvatten fyllts på och varmvatten
önskas trycker du på "+".
(Symbolen
är halvfylld)

Om funktionen Drift av pumpen är satt på Cont kan
denna inte väljas.

10. Inbyggd utrustning

3. Mer varmvatten Om du behöver mer hett vatten kan du
tillfälligt öka varmvattentemperaturen till ca. 65 °C. Trhyck
på plusknappen "+".
(Symbolen
är helt fylld)
När 30 minuter har gått återgår värmaren till normal drift.
Om du har valt mer varmvatten fortsätter rotationspumpen
att arbeta.

Om funktionen Drift av pumpen satts på Cont stängs
funktionen Permanent pumpdrift av under 30 minuter,
men övergår sedan till permanent pumpdrift igen.

Om endast varmvatten behövs, som t.ex. på sommaren
när det inte finns något större värmebehov, behöver
inga inställningar göras. Värmaren styr denna funktion
automatiskt.

Värma med el

Använd följande metod för att aktivera uppvärmning med el.
Ju högre effekt som väljs, desto snabbare är uppvärmningen.
Om el och gas väljs tillsammans kan prioriteringen mellan gas
och el ställas in (se Verktygsmeny). Värmepannan använder
ingen högre effekt än vad som behövs, även om 3 kW valts.
1. Start och stegvis ändring av de olika värmestegen (Off,
1 kW, 2 kW eller 3 kW) med "+" eller "-". Det inställda
värdet visas på bildskärmen. Vid aktivering visas plussymbolen med grön färg.
2. För att stänga av elvärmedriften trycker du återigen på
knappen "-"T tills du nått fram till Off.
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Värma med gas
Manöverdel för
förvalsuret

Så här aktiverar du uppvärmningen med gas:
Om el och gas väljs tillsammans kan prioriteringen mellan gas
och el ställas in (se Verktygsmeny).

Växlingsbrytare

1. Starta gasdriften genom att trycka på gasolflamman.
Symbolen för gasol aktiveras och visas nu med grön färg.
2. För att stänga av gasoldriften trycker du på gasolflamman. Symboleln blir nu blå.

Manöverelement på instrumentbrädan

10.2.3 Webasto parkeringsvärmare
• Innan värmaren startas skall fordonsvärmesystemet
ställas in på "Varm".
• Fordonets värmefläkt bör vid kontinuerlig drift av värmesystemet ställas in på ett så lågt steg som möjligt.
Det minimerar elförbrukningen.
• För snabb uppvärmning rekommenderas inställning av
ett högre fläktsteg.

10. Inbyggd utrustning

Växlingsbrytare motor/hytt
Motorsymbolen intryckt:
- Värmaren värmer därutöver upp fordonets motor. Det är även
fortsättningsvis möjligt att värma upp påbyggnaden.
- Uppvärmningstiden är begränsad till max. 60/120 minuter
(vid start av förkopplingsuret generellt 60 minuter,vid start
med Telestart valbar från 10-120 minuter).
		
		

Hyttsymbolen intryckt:

- Värmaren värmer i första hand påbyggnadens främre del.
- Uppvärmningstiden är obegränsad oberoende av manöverelementet. Därmed den den invanda permanenta driften i husbilen möjlig.

Generellt får värmesystemet även användas under färd,
t.ex. för att komplettera uppvärmningen från motorn, om
denna inte räcker till.
Kontrollera innan du lämnar husbilen om värmen skall vara
igång fram tills dess du återkommer. I annat fall stängs
värmen av manuellt.

Via manöverdelen kan tiduret aktiveras. Tidurets funktioner
och ytterligare anvisningar till värmaren framgår av den separata bruksanvisningen från tillverkaren.
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Super Slim Tower

10.3 Kylskåp

Dometic

Kylskåp från Dometic används.
Vid hög utetemperatur kan full kyleffekt endast åstadkommas
med tillräckligt god ventilation. För att uppnå en bättre ventilation skall husbilen skuggas på den sida som kylskåpsventilationsgallret finns (se kapitel 5.1).
Läs före start tillverkarnas separata bruksanvisningar.

Låsning (Super) Slim Tower

Låsning Dometic

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

Slim-Tower:
För att stänga Slim Tower drar du i handtaget, tryck till dörren och
släpp handtaget igen.
Dometic:
Öppna:
• Tryck in knappen och dra upp kylskåpet.
Stänga:
• Kylskåpsdörren låser automatiskt. När kylskåpsdörren
stängs och trycks till, låses den automatiskt.

10. Inbyggd utrustning

j

4

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

2

3

m

1

5

6

7

Driftsätt

Kylskåpet kan användas på tre sätt. Det önskade driftssättet
ställs in med energiväljarbrytaren.

12V-drift

j

Strömförsörjning via generatorn
(motorn
startad).
Strömförsörjning från extern källa
.
Gasflaskor från husbilen
.

l

k

Kylskåpet kan endast användas med 12 V under körning
med motorn igång. Under pauser och längre stopp skall
12V-driften kopplas från och vid behov annat driftsätt väljas.

k

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

o

Manövrering kylskåp

- 12 V-drift:
		
- 230 V-drift:
- Gasol: 		

230V-drift

m

Gasdrift

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

l

p

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

o

m

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

Förvaring av livsmedel
• Förvara alltid livsmedel i slutna behållare, aluminiumfolier
eller liknande.
• Sätt aldrig in varma livsmedel i kylskåpet. Låt dem svalna
först.
• Varor, som kan avge flyktiga och/eller brännbara gaser får
inte förvaras i kylskåpet.
• Känsliga livsmedel skall förvaras närmast kylgallren eller så
långt ned som möjligt.

Frysfacket är avsett för att göra isbitar och för att under en kort
tid förvara frysta livsmedel. Det är inte lämpligt för infrysning.
Kylskåpet är inte avsett för fackmannamässig lagring av
mediciner.
Omgivningsförhållandena påverkar kylaggregatets effekt.
Systemet reagerar trögt på ändringar av termostatregleraren, köldförlust när dörren öppnas eller när varor läggs in.
Vid temperaturer under +10°C sätter du dit vinterskyddet
(tillbehör Dometic).
Vid ihållande temperaturer på över +32°C rekommenderas
installation av en tillsatsfläkt (tillbehör Domeitc).
Starta kylskåpet minst 12 tim innan du fyller det och lägg om
möjligt bara in förkylda varor.

10. Inbyggd utrustning

1

Normalläge

Ventileringsposition

Låsa upp frysfacksbotten

Vid en längre stilleståndstid bör kylskåpet ställas om på ventileringsposition för att undvia dålig lukt.
För att aktivera ventileringspositionen dras sliden
med ett lätt tryck.

j framåt

Uttagbart frysfack ((Super) Slim Tower)
Frysfacket kan tas bort för att optimera utrymmet.
Borttagning av frysfacket
• Fäll ned säkringsklämmorna under frysfacket.
• Skjut båda klämmorna mot mitten.
• Dra fram frysfacket något.
• Haka av dörren.
• Tag ut golvet
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Ta ut frysfacksbotten
Anvisningar för demonteringen finns också på dörren till
frysfacket.

Gashäll med 3 flammor

10.4 Gasspis

Husbilen har i köksdelen en 3-lågig gasspis.
Före driftstart
• Öppna flaskventilen och snabbventilen i gasinloppsledningen.
• När kokaren används skall takluckan eller köksfönstret
vara öppnat.
• Manövervred på gasenheter som vid tändning måste
tryckas in, skall av sig själv åter fjädra tillbaka.
• Vägguttagen ovanför spisen får inte användas när spisen
är i bruk. Stäng skyddskåporna.

10. Inbyggd utrustning

Spis eller annan utrustning som tar förbränningsluften ur
bodelen får aldrig användas för uppvärmning av plåthusbilen. Om detta ignoreras uppstår livsfara till följd av syrgasbrist och eventuellt alstrad luktlös koloxid.

1

Spisen får inte användas med stängt glasskydd.

2
3

Manöverelement för gashäll

Så här används spisen
• Starta 12 V strömförsörjningen via huvudströmbrytaren på
kontrollpanelen.
• Öppna glasövertäckningen
, vrid i förek. fall undan
vattenkranen dessförinnan.
• Sätt vridknappen k till det önskade brännarstället i tändningspositionen (stor flamma), tryck och håll intryckt.
• Tänd flamman med hjälp av tändaren,
håll tändaren
intryckt tills flamman tänds.
• Håll ratten k ytterligare 5-10 sekunder nedtryckt för aktivering av lågsäkringen.
• Släpp ratten k och vrid den önskat läge (stor eller liten
låga).

j

l

l
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• Om tändning inte lyckats, starta om från början.
• För frånkoppling av gaslågan vrid tillbaka ratten k till „0“
läget.
• Stäng gaskokarens gasavstängningsventil.
Använd grythandskar eller grytlappar vid hantering med
heta kokkärl, stekpannor och liknande föremål. Förbränningsrisk!

1

Håll glasskyddet öppet så länge brännarna avger värme.
I annat fall finns risk för att glasskivan spricker.
öppen så länge efter koHåll glasövertäckningen
kningen som brännarna avger värme. I annat fall kan
glasplattan spricka.

j

Lätt flambara föremål som kökshanddukar, servietter
o.dyl. får inte ligga nära spisen. Brandrisk!

2

3

Köksfläkt

10.5 Köksfläkt *
Spisen är såsom tillval utrustad med en köksfläkt. Den inbyggda fläkten för ut matoset direkt till ordonets utsida.

j Ljus
k Tillslag
l Ställa in fläkthastigheten
Det filter i vilket matosets fett ansamlas måste göras rent
regelbundet.
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• Apparaten får under inga omständigheter anslutas till
230 V-nätet.
• Ugnen får aldrig vara igång under färd.
Beakta den separata bruksanvisningen från tillverkaren av
utrustningen.

Bakugn

10.6 Bakugn *
• Ventilationsöppningarna på bakugnen får inte tillslutas.
• När bakugnen används, måste en taklucka eller ett fönster öppnas.
• Öppna avstängningskranen till ugnen. Stäng omedelbart
kranen och gasflaskorna om det uppkommer gaslukt.
• Bakugnsluckan skall under tändning stå öppen.
• Sätt aldrig på ugnen utan innehåll (mat som skall tillagas).
• Bakugnen får absolut inte användas för uppvärmning av
husbilen.
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• Håll omkopplingsknappen
intryckt i 10 sekunder tills
tändsäkringsventieln håller gastillförseln öppen.
• Släpp knappen
och ställ in den på det önskade effektsteget. • Flamman skall brinna lugnt. Den skall till övervägande delen vara blå och ha en tydlig kontur.
• Stäng ugnsluckan försiktigt efter cirka 1 minut så att flamman inte slocknar.

j

j

2

1

Manöverelement ugn

Inkoppling
• Slå på 12 V-strömförsörjningen med huvudströmställaren
på manöverpanelen.
• Öppna huvudspärrventilen på gasolflaskan och gasolspärrventilen „Bakugn“.
• Öppna bakugnsluckan fullständigt.
• Placera ugnsplåten resp. –halstret så att de inte direkt
berör lågorna.
• Tryck lätt på knappen
och ställ in den på den önskade
tändningspositionen.
• Tryck på knappen
. Det strömmar gas till brännare och
flamman tänds med tändaren k.

j

j

• Om tändning inte lyckats, starta om från början.
• Om brännlågan av misstag släcks, ställ strömreglaget i
nolläge och låt brännaren stå frånkopplad minst en minut.
Tänd nu på nytt.

Frånkoppling
• Sätt knappen
i nolläge. Lågan slocknar.
• Stäng huvudspärrventilen på gasolflaskan och gasolspärrventilen „Bakugn“.

j
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• Var noga med värmeisoleringen. Täta fogar och täck över
glasytor.
• Luftinsläpp och öppningar får inte sättas igen eller täckas
över.
• Spruta inte in vatten i klimatanläggningen.
• Lättantändliga material får inte komma i närheten av materialet.
• Håll fönster och dörrar stängda och stödvädra bara ibland. Vid öppna fönster strömmar kontinuerligt varm
och fuktig luft in i fordonet. Där kyls den och fukten kondenseras inomhus.
Takklimatanläggning

10.7 Takklimatanläggning *
Klimatanläggningen finns i taket på boutrymmet istället för en
takkupa.
För att manövrera klimatanläggningen och få ut en optimal
effekt ur den skall följande punkter beaktas:
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Inställning av ventilationsriktningen

Inställning av ventilationsriktningen
Lufttillförseln i fordonets inre kan regleras via luftmunstyckenas
position.

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

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

10. Inbyggd utrustning

• Under färd skall SAT-anläggningen sänkas ner i parkeringspositionen. Den ökade fordonshöjden när antennen inte
är nedsänkt leder till att olycksrisken ökar. Det är endast
fordonsföraren som ansvarar för på- och tillbyggnadernas
tillstånd och skick. Nedsänkningen sker automatiskt vid
motorstart.
• Maximalt tillåten hastighet är 130 km/h.
• Vid stormvarning kan det uppstå skador på rotationsenheten och fordonet.

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

I tabellen nedan anges vikter för specialtillbehör. När tillbehör
medförs i eller på husbilen som inte ingår i standard-utrustningen måste de beaktas vid bestämning av tillåten belastning.
Utrustning

Vikt [kg]

Badrum
Duschseparering istället för förhänge
Motorisering/chassin (kan ej kompletteringsutrustas)
FIAT Ducato 2,3 l - 150 Multijet II, 6-växlad manuell,
2.287 ccm, 109 kW/150 PS
FIAT Ducato 2,3 l - 180 Multijet II, 6-växlad manuell,
2.287 ccm, 130 kW/177 hk
FIAT lågramschassi Maxi, 4.250 kg (vid 130 hk) eller
4.400 kg (vid 150 hk och 177 hk)
Påbyggnad
Bakstöd
Ingångsdörr extra bred med fönster, avläggningsytor etc.
Ingångsdörr extra bred med fönster, avläggningsytor etc.
Cykelhållare (även lämplig för E-Bikes)
Cykelhållare för 2 cyklar (THULE/ALULINE)
Cykelhållare för 3 cyklar (ALULINE)
Cykelhållare för 3 cyklar (THULE)
Cykelhållare för 4 cyklar (SAWIKO)
Cykelhållare för 4 cyklar (THULE)

4,5

11,0
11,0
40,0
6,0
1,0
1,0
16,0
8,0
9,0
11,0
30,0
14,0
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Utrustning

Vikt [kg]

DOMETIC-SEITZ takhuv Midi Heki 700 x 500 mm istället för
Mini Heki baktills
4,5
DOMETIC-SEITZ takhuv Mini Heki 400 x 400 mm med
mörkläggnings- och insektsskyddsplissé
3,1
Ingångsdörr extra bred med fönster, avläggningsytor etc.
1,0
Klädstång baktills
2,1
Ramfönster (olika utföranden)
8,0-18,0
Takreling inkl. bakre stege och två traverser
30,0
Ytterligare sidofönster (olika utföranden)
1,4 - 3,2
Dynkombination
"Äkta läder" alternativt krämvitt eller krämvitt-brunt
Dynkombination "Split" / "Montana"

2,0
0,0

Förarhytt
Drivhuvudlackering fergrå eller svart
(går ej att kompletteringsutrusta)
Termoförhängen inkl. isolering av fotutrymmet

0,0
4,5

Boutrymme
Heltäckningsmatta bodel, uttagbar
Kök
Bakugn med elektrisk tändning och innerbelysning
Imhuv DOMETIC

10,0
16,0
3,0

Utrustning

Vikt [kg]

Slim Tower DOMETIC kylskåp 140 liter, inkl. uttagbart
12-liters frysfack

8,0

Multimedia
LED-plattskärm 19" inkl. Tuner/Receiver och DVD-spelare
Pristillägg för DAB+ (för navigationssystem)
SAT-anläggning KATHREIN CAP 650 inkl. TWIN-LNB

2,7
0,0
25,5

Möbelombyggnader
L-sittgrupp pelarlyftbord 360° svängbart
Låga enkelsängar och klädskåp baktills

15,0
8,3

Last/avlastning
Pålastning 3,5 ton till 3,65 ton, utan tekniska ändringar
(släpvagnsvikten kan i förek. fall reduceras på grund
av pålastningen)
Ytterligare last från 3,5 t till 3,85 t med tekniska ändringar/
ytterligare bladfjäder, endast i kombination med 15"
fälgar (släpvagnslasten kan ev. reduceras på grund av
den ökade lasten på basfordonet)
Avlastning 3,65 t till 3,5 t, utan teknisk ändring
(reducering med en eller flera tillåtna sittplatser)
Basfordon/chassi (går ej att kompletteringsutrusta)
Automatisk växellåda, FIAT Comfortmatik

0,0

10,0
0,0
17,0
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Utrustning

Vikt [kg]

Dieseltank 120 liter istället för 90 liter
Dimstrålkastare
Lättmetallfälgar 16" eller stålfälgar 16", Original FIAT
Pristillägg för automatisk luftkonditionering
Släpvagnskoppling SAWIKO
Smutsfångare bak
Sova
Dagtäcke och dekorativ kudde
Komfortsängsystem FROLI
(ej i lyft-, alkov- och våningssängar)
Queen-säng, höjdinställningsbar
Sängbreddning för enkelsängar
med FROLI komfortsängsystem
Sängbreddning inkl. tilläggsdynor och stege
Ytterligare säng baktills upptills (belastning upp till 75 kg)
Ytterligare dynor för att bygga om sittgruppen
Vatten/Gas/El
USB – dubbelladdningsuttag vardera 1 x för boende- och
sovområdet
Fjärrvisning för DuoControl
Gastrycksreglerare TRUMA MonoControl CS (Crash sensor)
HobbyConnect fjärrstyrning för fordonsteknik via
MyHobby-App

28,0
2,0
16,0
0,0
29,0
2,0
1,5
2,7
42,0
3,1
4,8
17,0
2,0

0,0
0,6
1,0
1,2

Utrustning
TRUMA DuoControl inkl. kollisionssensor och is-Ex
Trådlöst alarmsystem med gasvarnare för narkosgaser,
propan och butan
Utomhusdusch
Utomhusuttag gas
Ytterligare AGM-batteri 12 V/95 Ah
230 V utomhusuttag, inkl. Sat-/TV-anslutning
Värme/klimat
Förberedelse takklimatanläggning
Parkeringsvärmare WEBASTO Thermo Top
Takklimatanläggning DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS –
bortfall av Heki-takkupan möjligt
(med värmefunktion, utan belysning)
Värme TRUMA-kombi 6 E
Varmvattenvärmesystem ALDE Compact-3020

Vikt [kg]
3,0
1,0
0,5
1,5
28,0
0,4
1,5
9,5
32,0
1,1
29,0
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För att säkerställa den lagstadgade minimi-lastförmågan gäller följande regler för nedanstående modeller, vid en tekniskt tillåten
totalvikt på 3500 kg:

Siesta De Luxe:
Modell

Tillåtet antal
sittplatser

Tekniskt tillåten totalvikt
(TzG)

A65 GM

6

3500 kg (avlastad)

5

3500 kg (avlastad)

A70 GM

6

3500 kg (Touring Cars Edition)

A70 GM

OBSERVERA!
Ingen extrautrustning tillåten

Optima De Luxe / Premium:
Modell

Tillåtet antal
sittplatser

Tekniskt tillåten totalvikt
(TzG)

T75 HGE

3

3500 kg (avlastad)

3

3500 kg (avlastad)

T65 HGQ

4

3500 kg (standard)

T75 HF

Viktneutral extrautrustning är undantagen från denna reglering.
Utrustning som monteras i efterhand, som till exempel släpvagnskoppling och elcykelhållare kräver godkännande (se
3.5 Påbyggnader). Godkännandet för de nämnda modellerna vid 3500 kg tillåten totalvikt upphör om utrustning som
kräver godkännande monteras i efterhand.

OBSERVERA!
Endast avvikande motorisering och automatisk växellåda tillåten

Så snart dessa fordon tillåtna maxlast ökas på gäller inte
längre dessa begränsningar. Extrautrustning kan då väljas/
kompletteringsutrustas obegränsat inom ramen för lastreserverna och med hänsyn till modellspecifika regleringar.
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Kapitel 12: Underhåll och skötsel
12.1 Underhåll
Serviceintervaller
För husbilen och dess installationer har följande serviceintervaller fastslagits.
För serviceintervaller gäller

• Första servicen skall utföras 12 månader efter första registreringen hos en HOBBY-återförsäljare.
• Låt därefter service utföras en gång om året hos en HOBBYåterförsäljare.
• Service- och underhållsarbetena på basfordonet samt alla
installerade enheter skall utföras enligt de serviceintervaller
som anges i respektive driftinstruktioner.

Ta även hänsyn till serviceintervallerna för basfordonet Fiat.
På villkor som framgår av garantivillkoren lämnar Hobby
en 5 års garanti att husvagnens kaross är tät. Beträffande
täthetskontroll i Sverige gäller att köparen kan anlita var
och en som kan utföra en täthetskontroll på ett fackmannamässigt sätt, d.v.s. täthetskontrollen skall utföras på i
serviceboken föreskrivet sätt var 12:e månad och den som
utför täthetskontrollen skall genom utbildning ha särskilda
kunskaper om Hobbys husvagnar.
Kontrollen av gasanläggningen, som bekostas av kunden,
skall göras vartannat år av en gasolexpert. Provningen skall
attesteras på provningsintyget enligt DVGW arbetsblad G
607, EN 1949 eller motsvarande. Husbilens ägare ansvarar
för att kontroll utförs.
Säkerhetsregulator och slangar skall bytas ut senast efter
10 år. Högtrycks-gasslangar skall bytas ut redan efter 5 år.
Av säkerhetsskäl skall reservdelar alltid motsvara tillverkarens uppgifter och monteras antingen hos tillverkaren eller
en av tillverkaren anvisad verkstad. Ta kontakt med din
handlare för information.

Innan du besöker en servicepartner rekommenderar Hobby att
du kontaktar denne och frågar om de erforderliga pacitet för
att undvika eventuella missförstånd.
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12.2 Bromsar
Bromssystemets komponenter ingår i husbilens typgodkännande. Om du ändrar något i bromssystemet gäller inte längre
typgodkännandet. Ändringar får göras endast med tillverkarens
tillstånd.
Låt för din egen säkerhet en auktoriserad Fiat-verkstad
regelbundet gå igenom bromsarna.

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

• Skruva ut glödlampan
ur
fattningen och byt ut den mot
en ny.

m

Siesta/Optima De Luxe
• Vid defekta lampor skall båda
skruvarna
skruvas ur.

j

4

• Tillbaka i omvänd ordning.

Skruva ut lampan ur fattningen

1

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

Bakljus Optima De Luxe

• Ta ut den defekta lampan ur
belysningshållaren och dra av
kabeln i vilken de båda klämmorna
trycks ihop.

2

k

Dra av ledningen

• Skruva ut glödlampans fattning ur lampan, genom att
stiftet
förs i pilens riktning.

l

3
För stiftet i pilens riktning

12. Underhåll och skötsel

Optima De Luxe med Premium bakdel

• Skruva därefter ut de 3 skruvarna
för att ta bort bakljuset
och frilägga glödlamporna.

l

Nedanstående beskrivning avser byte av glödlampor till blinkers och backstrålkastare.
Bakljusen till extrautrustningen Premium-bakdel är utrustade med LED-lampor, varvid varje enskild har en normerad
inställning. Enskilda LED-lampor får därför inte bytas ut
av godkännandemässiga orsaker. Vid en defekt skall det
kompletta bakljuset bytas ut.

Bakljus med LED

Bakljus

• För att byta glödlampor skall
först bländet
ällas ut försiktigt på det markerade stället
k ur upptagningen.

j

1

Blände

2

3

Skruva ut skruvarna

• Skruva ut den defekta glödlampan
ur fattningen och byt
ut den.

m

Glödlampa

4

• Tillbaka i omvänd ordning.
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12.4 Ventilation

12.5 Skötsel

En tillräcklig ventilation och vädring av bodelen är absolut
nödvändig bör en behaglig boendemiljö. Dessutom kan korrosionsskador genom kondens undvikas.

För skötsel gäller:
• Rengör plastdelar (t.ex. stötfångare, spoiler) med upp till
60°C varmt vatten och ett svagt hushållsrengöringsmedel.
• Rengör fettiga eller oljiga ytor med sprit.

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!
I samband med vädring och därpå följande uppvärmning
skall alla skåp- och hängskåpsdörrar öppnas för att få en
optimal luftväxling.

Tvätta bilen endast på platser som är avsedda för biltvätt.
Använd sparsamt med rengöringsmedel. Aggressiva medel
som t.ex. fälgreningsmedel belastar vår miljö.

Använd endast diskmedel eller vanligt rengöringsmedel.
Kontrollera alltid med bruksanvisningen att medlet är
kompatibelt.

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

Utvändig tvätt
Husbilen bör inte tvättas mer än nödvändigt.
För biltvätt gäller

• Spola bilen med en svag vattenstråle.
• Tvätta av fordonet med en mjuk svamp och vanligt rengöringsmedel. Skölj svampen ofta.
• Spola sedan med mycket vatten.
• Torka bilen med ett sämskskinn.
• Efter tvättning låt bilen stå ute tills den är helt torr.

Torka noggrant av strålkastare och lampramarna eftersom
vatten ofta samlas på dessa ställen.

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

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

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

För polering av ytor gäller

• I undantagsfall kan ytor som angripits av väder och vind arbetas upp med polermedel. Vi rekommenderar polerpasta
utan lösningsmedel.

Polera endast i specialfall och inte för ofta då risk finns för
att lackets översta skick poleras bort. Vid frekvent polering
uppstår därför ett 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.

Takluckor, fönster och dörrar

Skivor måste behandlas speciellt noga på grund av sin käns
lighet.
För skötsel gäller
• Bestryk gummitätningarna lätt med talk.
• Rengör rutor av akrylplast endast med en ren, våt svamp och
en mjuk trasa. Vid torr rengöring kan rutorna få repor.
Rutor får endast göras rena med vatten. Använd inga
skarpa och aggressiva tvättedel, som innehåller mjukgörare
eller lösningsmedel.
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Inre rengöring
För att minska fuktproblemen skall sparsamt med vatten
användas vid rengöring av de inre ytorna.

För klädsel på stolar och dynor samt gardiner gäller
• Rengör stolklädseln med en mjuk borste eller en dammsugare.
• Kraftigt nedsmutsade dynor, överkast och gardiner skall
lämnas in till kemtvätt. Tvätta dem inte själv.
• Om möjligt rengör försiktigt med skum från fintvättmedel.

Rengöringsanvisningar för material med teflon-innehåll
•
•
•
•
•

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

Följande metoder rekommenderas för rengöringen:
Metod A:
• Använd endast vanliga i handeln förekommande vattenbaserade rengöringsmedel.
• Alternativ 2: tillsätt två matskedar ammoniak till 1 liter.
Fukta en duk med lösningen och "dutta" försiktigt på
fläcken. Vänd duken, så att fläcken kommer i kontakt med
en ren dukyta.
Denna metod är speciellt lämplig för borttagning av:
- Vin, mjölk, läsk
- Blod
- Kulspetspenna, bläck
- Urin, svett
- Slam
- Kräk
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Metod B:
• Använd endast milda, vattenfria lösningsmedel för torr
rengöring.
• Fukta duken och gå tillväga på samma sätt som vid metod A.
Denna metod är speciellt lämplig för borttagning av:
- Vax, stearinljus
- Blyerts
Choklad eller kaffe bör endast tvättas av med ljummet vatten.
För heltäckningsmattan gäller

• Rengör med dammsugare eller en borste.
• Om så behövs behandla med skum eller
schampo för mattor.
För PVC-beläggningen gäller
Sand och damm på en PVC-beläggning, som beträds regelbundet kan skada ytan. Rengör golvet dagligen när det
används med en dammsugare eller kvast.

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

För diskmaskinen och kokaren gäller
• Delar i rostfritt stål rengörs med vanliga i hemmet förekommande medel eller speciella skötselmedel för rostfritt stål.
För inbyggnadsutrustning gäller
• Truma kombi-värme:
Varmvattenberedaren bör avkalkas regelbundet (minst 2
gånger per år). För rengöring, desinficering och skötsel
rekommenderar vi lämpliga, vanliga i handeln förekommande produkter. Klorhaltiga produkter är olämpliga.
Den kemiska metoden för att bekämpa mikroorganismer i
apparaten kan stöttas genom att regelbundet värma upp
vattnet i varmvattenberedaren till 70°C.
• Dammsug och rengör regelbundet bakom kylskåpet. Håll
även fläktgallren rena. Smörj in dörrens tätningsgummi en
gång per år med litet talkum och kontrollera för sprickor i
expansionsvecket.
• Det varmvattenbaserade värmesystemets * glykolbland-

ning bör bytas vartannat år, eftersom dess egenskaper,
som t.ex. rostskyddet, försämras
• Köksfläktens* filter skall rengöras med jämna mellanrum
eftersom det samlas fett där. För rengöring rekommenderar vi varmvatten med litet diskmedel.

Efter att skötselarbetena avslutats avlägsnas alla sprayflaskor
med rengöringsmedel eller vårdande medel ur husbilen. Annars finns risk för explosioner vid temperaturer över 50 ºC.

Tillbehörsdelar

• Smörj vid behov stödben* med fett.
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12.6 Vinterförvaring av husbilen
När temperaturerna faller slutar säsongen för många campare.
Husbilen måste också förberedas för vinteruppehållet.
Allmänt gäller
• Husbilen bör endast övervintra i ett slutet utrymme om
detta är torrt och välventilerat. I annat fall är det bättre att
ställa av husbilen utomhus.
• För att skona däcken pallas fordonet upp, eller så förflyttas
fordonet något varannan månad.
• Stäng gasolflaska/-or och snabbstängningsventiler.
• Koppla bort batteriet eller montera helst ut det och förvara
det frostsäkert. Kontrollera laddningen ca. en gång i månaden och underhållsladda vid behov.
• Kontrollera kylsystemets frostskydd. Fyll på vid behov.
• Lägg på presenningar med mellanrum så att ventilationen
inte hindras.
Utvändig vård och kontroll
• Tvätta husbilen noga (se 12.5).
• Kontrollera fordonet för (lack-)skador. Bättra på skadorna i
förek. fall. Utför nödvändiga reparationer.
• Efterbehandla husbilens plåt med vax eller ett speciellt
lackvårdsmedel.

• Chassits metalldelar skyddas med ett rostskyddsmedel.
• Kontrollera om underredet är skadat och uppsök en återförsäljare om så är fallet.
• Kontrollera att vatten inte kan rinna in i golvavluftningen,
värmesystemet och kylskåpsfläkten (montera vinterövertäckning*).
För behållare gäller
• Vattenledningar och armaturer rengörs, desinficeras, avkalkas och töms i sin helhet. Lämna armaturerna öppna.
• Töm och rengör färskvattentanken (se kapitel 8 Vatten).
• Töm och rengör avloppsvattentanken.
• Rengör och töm toalettspolnings- och latrintanken. Rengör
toalettsliden, vårda med tätningssmörjningsmedel och
lämna den öppen.
• Varmvattenberedaren töms i sin helhet.
• Vid vattenbaserat värmesystem: spola ur varmvattenberedaren väl och tappa ur vattnet.
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För inredningen gäller
• Rengör innerutrymmena. Dammsug mattor, dynor och
madrasser och förvara dem om möjligt utanför husbilen på
ett torrt ställe. I annat fall ställs de upp i husbilen så att de
inte kommer i kontakt med kondensvatten.
• PVC-ytor och andra släta ytor rengörs med en vanlig tvållösning.
• Töm och rengör kylskåpet. Lämna kylskåpsdörren i ventilationsposition (se 10.3).
• Förvaringsutrymmen, skåp, utdragslådor och möbelluckor
lämnas öppna efter rengöringen så att luftcirkulationen
förbättras.
• Tvångsventilationer lämnas öppna. Om husbilen övervintrar i ett slutet utrymme kan takluckan lämnas öppen.
• Vädra ur husbilen var fjärde till var sjätte vecka vid torrt
väder.
• Placera en luftavfuktare inne i husbilen och torka eller byt
granulatet regelbundet.
• Öppna batterihuvudströmbrytaren.
• Vid behov värms husbilen upp för att undvika mögel på
grund av kondensvatten.
• Slå ifrån 12 V huvudströmbrytaren.

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

Beakta även anvisningarna från tillverkarna av de olika
inbyggnadsapparaterna gällande användningen på vintern.
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12. Underhåll och skötsel

För ventilationen gäller
När husbilen används under vintern uppstår kondensvatten
vid låga temperaturer. För att säkerställa en god kvalitet på
inomhusluften och för att undvika skador på fordonet på
grund av kondensvatten är en tillräcklig ventilation mycket
viktig.
• Stäng inte tvångsventilationer.
• Värm upp fordonet med maximal effekt under uppvärmningsfasen. Öppna förvaringsutrymmen, skåp, utdragsenheter, möbelluckor, gardiner, rullgardiner och plisséer. På
så sätt uppnås en optimal ventilation och avluftning.
• Värm endast med tillslagen luftcirkulationsanläggning.
• På morgonen tas alla dynor och madrasser upp, lufta
förvaringslådor och torka ut fuktiga ställen.
• Vädra kort men flera gånger om dagen.
• Vid yttertemperaturer under 8° C bör vinterövertäckningar*
monteras på kylskåpets ventilationsgaller.
Om det trots detta bildas kondensvatten någonstans
torkas det helt enkelt upp.
Borsta av snö från skor och kläder innan du stiger in. På
så sätt undviks en förhöjd luftfuktighet.

För uppvärmningen gäller
• Både värmeanläggningens insugs- och utblås-öppningar
skall vara snö- och isfria.
• Uppvärmningen av fordonet från kallt tillstånd tar lång tid,
framför allt vid vattenburen värme.
• Låt inte innerutrymmet kyla ut när husbilen är tom eller
under natten, utan låt värmen arbeta med låg effekt.
Under sovfasen är det viktigt att fortsätta värma upp
fordonet.

• Gasolförbrukningen är avsevärt högre på vintern än på
sommaren. Förrådet på två
11 kg-flaskor räcker i knappt en vecka.
• Vid längre uppehåll lönar det sig att sätta upp ett förtält.
Det fungerar som klimat- och smutssluss.

12. Underhåll och skötsel

För behållare gäller
• Om innerutrymmena värms upp tillräckligt finns ingen risk
för att färskvattentanken, vattenledningarna eller varmvattenberedaren skall frysa. Fyll på samtliga vattenförråd först
efter att innerutrymmet värmts upp helt och hållet.
• Avloppsvattentanken är uppvärmd när värmen är igång.
Vid kraftig frost skall litet frostskyddsmedel eller koksalt
tillsättas. Om fordonet inte används skall avloppstanken
tömmas helt och hållet.
• Toaletten kan också användas på normalt sätt vid kall väderlek så länge husbilens innerutrymme är uppvärmt. Vid
risk för frost skall latrintanken tömmas helt och hållet.

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

Spar energi på vintern
Det är ytterst enkelt att i bodelen spara energi. Detta gäller
främst vid uppvärmning på vintern.
Så här sparas energi
• Ställ exakt in ventilation resp. värmespjäll.
• Sätt i förarhytten upp isolermattor på sidorna och i vindrutan
(t.ex. termoförhänge*, se 6.9).
• Sätt dit skiljemattan mellan förarhytten och bostadsdelen
(ingår inte i leveransen) eller stäng skjutdörren till förarhytten
• Öppna ytterdörren så litet som möjligt och då endast kort.
• Sätt eventuellt upp ett litet förtält som köldskydd vid vintercamping.
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13. Avfallshantering och miljöskydd

Kapitel 13: Avfallshantering och
miljöskydd
13.1 Miljö och bilresor
Miljövänlig användning

Husbils- och husvagnsbilisterna har naturligtvis ett speciellt
ansvar för miljön. Se till att husbilen används på ett miljövänligt sätt.

För miljövänlig användning gäller
• För längre uppehåll i städer och tätorter hör med kommunen beträffande parkeringsplatser för husbilar.
•  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.

13. Avfallshantering och miljöskydd

För gråvatten gäller
• Samla gråvattnet ombord i den inbyggda gråvattentanken
eller i nödfall i lämpliga behållare.
• Häll aldrig ut gråvattnet ute i naturen eller i gatubrunnar.
Dagvattnet renas för det mesta inte i reningsverken.
• Töm gråvattentanken så ofta som möjligt, även om den inte
är helt full (hygienskäl). Spola om möjligt gråvattentanken
med rent vatten efter varje tömning.
Töm gråvattentanken endast på godkända tömningsplatser,
aldrig ute i naturen! I regel finns tömningsplatser på rastplatser längs motorvägen, campingplatser och bensinstationer.

För toatanken gäller
• Använd bara godkända saneringsmedel i toatanken.
Genom att installera ett aktivt kolfilter (tillbehörshandel)
behöver saneringsmedel ev. inte användas.
Dosera saneringsmedlet mycket sparsamt. En överdosering
är ingen garanti för att förhindra dålig lukt.
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13. Avfallshantering och miljöskydd

Avfallshantering

• Låt toatanken aldrig bli helt full. Töm senast och omedelbart
när nivåindikeringen tänds.
• Häll aldrig ut toatanken i gatubrunnar. Dagvattnet renas för
det mesta inte i reningsverken.
Töm gråvattentanken endast på godkända tömningsplatser,
aldrig ute i naturen!

För avfall gäller
• Källsortera och lämna återvinningsbar material till återvinningen.
• Töm avfallsbehållarna så ofta som möjligt  i de härför avsedda
tunnorna och containrarna. På så sätt undviks obehagliga
lukter och problematiska ansamlingar av skräp ombord.
För rastplatser gäller
• Lämna alltid rastplatser i rent skick, även om avfallet kommer
från andra.

13. Avfallshantering och miljöskydd

• Låt inte motorn gå på tomgång i onödan när fordonet står still.
En kall motor släpper ut speciellt mycket farliga ämnen när
den går på tomgång. Motorn när driftstemperatur snabbast
under färd.
Ett skonsamt umgänge med naturen är inte bara i naturens
intresse utan i alla husbils- och husvagnsägares intresse.

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

Kapitel 14: Tekniska data
14.1 Chassidata
Hobby
Modell

Serie

Typ Basfordon Motorisering5) AvgasSerie
utsläpp

Chassis

Dragkrok Sawiko

Ramförlängning
Typ

Förstärkning

Tvärbalk

AHK-komplett

Kulhuvud

Optima De Luxe
V60 GF

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)

Serien-Tiefrahmen

V65 GE

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)

Serien-Tiefrahmen 40P0400000 nedsänkt MT030i

T60 H

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)

Serien-Tiefrahmen

T65 GE

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)
6)

---

---

---

31TEV4004P

31TE14005P

---

---

Serien-Tiefrahmen 40P1200000 nedsänkt MT030i

31TEV4012P

31TE14003P

---

Typ 05 (3009000500)

---

-----

MT026i
MT026i

30PEI20022-P Typ 04 (3009000400)
---

Typ 05 (3009000500)

30PEI20022-P Typ 04 (3009000400)

T65 FL

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 6

Serien-Tiefrahmen 40P0400000 nedsänkt MT030i

31TEV4004P

31TE14005P

---

Typ 05 (3009000500)

T65 HFL

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)

Serien-Tiefrahmen 40P0400000 nedsänkt MT030i

31TEV4004P

31TE14005P

---

Typ 05 (3009000500)

T65 GQ

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)

Serien-Tiefrahmen 40P0400000 nedsänkt MT030i

31TEV4004P

31TE14005P

---

Typ 05 (3009000500)

T65 HGQ Optima De Luxe

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)

Serien-Tiefrahmen 40P0400000 nedsänkt MT030i

31TEV4004P

31TE14005P

---

Typ 05 (3009000500)

T70 GE

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)

Serien-Tiefrahmen 40P1300000 nedsänkt MT030i

31TEV4013P

31TE14003P

---

Typ 05 (3009000500)

T75 HGE Optima De Luxe

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)

Serien-Tiefrahmen 40P1400000 nedsänkt MT030i

31TEV4014P

31TE14003P

---

Typ 05 (3009000500)

6)

T70 E

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 6

Serien-Tiefrahmen 39P0100000 rakt

MT026G

31PEV39000

31PE13901P

---

Typ 04 (3009000400)

T70 F

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)

Serien-Tiefrahmen 39P0100000 rakt

MT026G

31PEV39000

31PE13901P

---

Typ 04 (3009000400)

T75 HF

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)

Serien-Tiefrahmen 39P0100000 rakt

MT026G

31PEV39000

31PE13901P

---

Typ 04 (3009000400)

alla mått i mm
alla vikter i kg			
1) Släpvagnsvikt vid tillåten totalvikt. 3650 kg och 3850 kg reduceras till 1900 kg; vid tillåten totalvikt. 4250 kg reducering till 1800 kg; Reducering vid tillåten totalvikt 4400 kg till 1750 kg
2) utan ytterbackspegel
3) dragkrok är extrautrustning
4) bakkant drivningshuvud till bakkant bakvägg
5) 2.3 Multijet 130 CV: 96 kW (130 PS); 2.3 Multijet 150 CV: 110 kW (150 PS); 2.3 Multijet 180 CV: 130 kW (177 PS)
6) Euro 6 i serie 18036 och sedan generellt från 18145. Dessförinnan producerade mässvagnar och serier Euro 5b+.						
7) Släpvagnskoppling vid totalt tillåten vikt 3500 kg ej möjlig.			

14. Tekniska data

Velo III inkl.
infästningskomponenter

Sittt.t.
platser [kg]

tillåtet
axeltryck
fram

tillåtet
axeltryck
bak

Släpvagnsv. Släpvagnsv. max. tillåtet
3)
obromsat3) bromsat3) axeltryck

max.
Påbyggnad
tot.
bruttovikt längd4)

Total- Höjd Bredd Spår Spår Hjul- ÖF
längd
fram bak bas
2)

207

ÖB

Optima De Luxe
21PE02022P

4

3500

1850

2000

750

20001)

80

5500

3601

5999

2775

2160

1810

1790

3800

948 1251

21TE04004P

4

3500

1850

2000

750

20001)

80

5500

4306

6734

2775

2160

1810

1790

3800

948 1986

21PE02022P

4

3500

1850

2000

750

20001)

80

5500

3607

5999

2845

2330

1810

1980

4035

948 1016

21TE04012P

4

3500

1850

2000

750

20001)

80

5500

4606

7034

2775

2330

1810

1980

4035

948 2051

21TE04004P

4

3500

1850

2000

750

20001)

80

5500

4557

6984

2775

2330

1810

1980

4035

948 2001

21TE04004P

4

3500

1850

2000

750

20001)

80

5500

4557

6984

2845

2330

1810

1980

4035

948 2001

21TE04004P

4

3500

1850

2000

750

20001)

80

5500

4568

6996

2845

2330

1810

1980

4035

948 2013

21TE04004P

4

3500

1850

2000

--- 7)

--- 7)

3500

4568

6996

2845

2330

1810

1980

4035

948 2013

21TE04013P

4

3500

1850

2000

750

20001)

--- 7)
80

5500

4953

7380

2775

2330

1810

1980

4300

948 2132

21TE04014P

4

3650

1850

2000

750

19001)

80

5550

5073

7500

2845

2330

1810

1980

4300

948 2252
948 2397

21PE01001P

4

3500

1850

2000

750

20001)

80

5500

4953

7380

2775

2330

1810

1980

4035

21PE01001P

4

3500

1850

2000

750

20001)

80

5500

4953

7380

2775

2330

1810

1980

4035

948 2397

21PE01001P

4

3650

1850

2000

750

19001)

80

5550

5153

7581

2845

2330

1810

1980

4300

948 2333
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Hobby
Modell

Serie

Typ Basfordon Motorisering5) AvgasSerie
utsläpp

Chassis

Dragkrok Sawiko

Ramförlängning
Typ

Förstärkning

Tvärbalk

AHK-komplett

Kulhuvud

Optima designvariant Premium-bakdel
V65 GE

Optima Premium

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)

Serien-Tiefrahmen 40P1700000 nedsänkt MT030i

31TEV4017P

31TE14002P

---

Typ 04 (3009000400)

T65 GE

Optima Premium

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)

Serien-Tiefrahmen 40P1800000 nedsänkt MT030i

31TEV4018P

31TE14001P

---

Typ 04 (3009000400)

6)

T65 GQ

Optima Premium

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 6

Serien-Tiefrahmen 40P2100000 nedsänkt MT030i

31TEV4021P

31TE14001P

---

Typ 04 (3009000400)

T65 HGQ

Optima Premium

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)

Serien-Tiefrahmen 40P2100000 nedsänkt MT030i

31TEV4021P

31TE14001P

---

Typ 04 (3009000400)

T70 GE

Optima Premium

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)

Serien-Tiefrahmen 40P1600000 nedsänkt MT030i

31TEV4016P

31TE14001P

---

Typ 04 (3009000400)

T75 HGE

Optima Premium

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)

Serien-Tiefrahmen 40P2000000 nedsänkt MT030i

31TEV4020P

31TE14001P

---

Typ 04 (3009000400)

T70 E

Optima Premium

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)

Serien-Tiefrahmen 39P0100000 rakt

MT026G

31PEV39000

31PE13901P

---

Typ 04 (3009000400)

T70 F

Optima Premium

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)

Serien-Tiefrahmen 39P0100000 rakt

MT026G

31PEV39000

31PE13901P

---

Typ 04 (3009000400)

6)

---

Typ 04 (3009000400)

T75 HF

Optima Premium

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 6

Serien-Tiefrahmen 39P0200000 rakt

MT026G

31PEV39000

31PE13901P

A55 GS

Siesta De Luxe

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)

Serien-Tiefrahmen

MT026i

---

---

A65 GM

Siesta De Luxe

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)

Serien-Tiefrahmen 40P0700000 nedsänkt MT030i

31TEV4007P

31TE14005P

---

Typ 05 (3009000500)

A70 GM

Siesta De Luxe

F3

Ducato Light

130 PS (96 kW)

Euro 66)

Serien-Tiefrahmen 40P0400000 nedsänkt MT030i

31TEV4004P

31TE14003P

---

Typ 05 (3009000500)

---

---

30PEI20022-P Typ 04 (3009000400)

alla mått i mm
alla vikter i kg			
1) Släpvagnsvikt vid tillåten totalvikt. 3650 kg och 3850 kg reduceras till 1900 kg; vid tillåten totalvikt. 4250 kg reducering till 1800 kg; Reducering vid tillåten totalvikt 4400 kg till 1750 kg
2) utan ytterbackspegel
3) dragkrok är extrautrustning
4) bakkant drivningshuvud till bakkant bakvägg
5) 2.3 Multijet 130 CV: 96 kW (130 PS); 2.3 Multijet 150 CV: 110 kW (150 PS); 2.3 Multijet 180 CV: 130 kW (177 PS)
6) Euro 6 i serie 18036 och sedan generellt från 18145. Dessförinnan producerade mässvagnar och serier Euro 5b+.						
7) Släpvagnskoppling vid totalt tillåten vikt 3500 kg ej möjlig.			

14. Tekniska data

Velo III inkl.
infästningskomponenter

Sittt.t.
platser [kg]

tillåtet
axeltryck
fram

tillåtet
axeltryck
bak

Släpvagnsv. Släpvagnsv.
obromsat3) bromsat3)

max.
max.
Påbyggnad
tillåtet
tot.
3)
axeltryck bruttovikt längd4)

Totallängd

Höjd Bredd Spår Spår Hjul- ÖF
fram bak bas
2)

209

ÖB

Optima designvariant Premium-bakdel

0)

21TE04017P

4

3500

1850

2000

750

20001)

80

5500

4306

6798

2775

2160

1810

1790

3800

948 2050

0)

21TE04018P

4

3500

1850

2000

750

20001)

80

5500

4606

7098

2775

2330

1810

1980

4035

948 2115

0)

21TE04020P

4

3500

1850

2000

750

20001)

80

5500

4568

7060

2845

2330

1810

1980

4035

948 2077

0)

21TE04020P

4

3500

1850

2000

7)

948 2077

0)

21TE04016P

4

3500

1850

2000

0)

21TE04020P

4

3650

1850

0)

21PE01001P

4

3500

0)

21PE01001P

4

3500

3500

4568

7060

2845

2330

1810

1980

4035

80

5500

4953

7444

2775

2330

1810

1980

4300

948 2196

19001)

80

5550

5073

7564

2845

2330

1810

1980

4300

948 2316

750

20001)

80

5500

4953

7444

2775

2330

1810

1980

4035

948 2461

750

20001)

80

5500

4953

7444

2775

2330

1810

1980

4035

948 2461

1)

---

---

7)

750

20001)

2000

750

1850

2000

1850

2000

---

7)

0)

21PE01001P

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

5153

7645

2845

2330

1810

1980

4300

948 2397

0)

21PE02022P

4

3500

1850

2000

750

20001)

80

5500

3200

5638

3070

2340

1810

1980

3450

948 1240

0)

21TE04007P

6

3650

1850

2000

750

19001)

80

5550

4052

6490

3070

2340

1810

1980

4035

948 1507

0)

21TE04004P

6

3650

1850

2000

750

19001)

80

5550

4552

6990

3070

2340

1810

1980

4035

948 2007
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14.2 Lastmöjligheter
Hobby
Modell

Serie

Typ

Basfordon

Sittplatser

t.t.
[kg]

tillåtet
axeltryck
fram

tillåtet
axeltryck
bak

Släpvagnsv.
obromsat2)

Släpvagnsv.
bromsat2)

max. tillåtet
axeltryck2)

max. tot.
bruttovikt

Nedlastning Optima / Siesta till 3500 kg
T75 HGE Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Light

3

3500

1850

2000

---

---

---

3500

T75 HF

F3

Ducato Light

3

3500

1850

2000

---

---

---

3500

Optima De Luxe, Premium

A65 GM

Siesta De Luxe

F3

Ducato Light

6

3500

1850

2000

---

---

---

3500

A70 GM

Siesta De Luxe

F3

Ducato Light

5

3500

1850

2000

---

---

---

3500

Pålastning Optima / Siesta på 3650 kg
V60 GF

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

V65 GE

Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

T60 H

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

T65 GE

Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

T65 FL

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

T65 HFL Optima De Luxe

F3

Ducato Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

T65 GQ

F3

Ducato Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

Optima De Luxe, Premium

T65 HGQ Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

T70 GE

Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

T70 E

Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

T70 F

Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

A55 GS

Siesta De Luxe

F3

Ducato Light

4

3650

1850

2000

750

1900

80

5550

alla mått i mm

alla vikter i kg		

1) utan ytterbackspegel
2) dragkrok är extrautrustning
3) bakkant drivningshuvud till bakkant bakvägg

Nedlastning till 3500 kg trots reducerade sittplatser endast med basutrustning, utan specialtillbehör
möjligt (endast motorisering och växellåda variabel)					
		
Pålastning Ducato på 3650 kg utan tekniska ändringar		

14. Tekniska data

Påbyggnad

Totallängd

Höjd

Bredd 1)

Spår
fram

Spår
bak

Hjulbas

ÖF

ÖB

5073

7500

2845

2330

1810

1980

4300

948

2252

längd3)

5153

7581

2845

2330

1810

1980

4300

948

2333

4052

6490

3070

2340

1810

1980

4035

948

1507

4552

6990

3070

2340

1810

1980

4035

948

2007

3601

5999

2775

2160

1810

1790

3800

948

1251

4306

6734

2775

2160

1810

1790

3800

948

1986

3607

5999

2845

2330

1810

1980

4035

948

1016

4606

7034

2775

2330

1810

1980

4035

948

2051

4557

6984

2775

2330

1810

1980

4035

948

2001

4557

6984

2845

2330

1810

1980

4035

948

2001

4568

6996

2845

2330

1810

1980

4035

948

2013

4568

6996

2845

2330

1810

1980

4035

948

2013
2132

4953

7380

2775

2330

1810

1980

4300

948

4953

7380

2775

2330

1810

1980

4035

948

2397

4953

7380

2775

2330

1810

1980

4035

948

2397

3200

5638

3070

2340

1810

1980

3450

948

1240

211

212

14. Tekniska data

Hobby
Modell

Serie

Typ

Basfordon

Sittplatser

t.t.
[kg]

tillåtet
axeltryck
fram

tillåtet
axeltryck
bak

Släpvagnsv.

Släpvagnsv.

max. tillåtet
axeltryck2)

max. tot.
bruttovikt

obromsat2)

bromsat2)

Pålastning Optima / Siesta till 3850 kg
V60 GF

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

4

3850

1850

2060

750

1900

80

5750

V65 GE

Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Light

4

3850

1850

2060

750

1900

80

5750

T60 H

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

4

3850

1850

2060

750

1900

80

5750

T65 GE

Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Light

4

3850

1850

2060

750

1900

80

5750

T65 FL

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

4

3850

1850

2060

750

1900

80

5750

T65 HFL

Optima De Luxe

F3

Ducato Light

4

3850

1850

2060

750

1900

80

5750

T65 GQ

Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Light

4

3850

1850

2060

750

1900

80

5750

T65 HGQ Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Light

4

3850

1850

2060

750

1900

80

5750

T70 GE

Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Light

4

3850

1850

2060

750

1900

80

5750

T75 HGE

Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Light

4

3850

1850

2060

750

1900

80

5750

T70 E

Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Light

4

3850

1850

2060

750

1900

80

5750

T70 F

Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Light

4

3850

1850

2060

750

1900

80

5750

T75 HF

Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Light

4

3850

1850

2060

750

1900

80

5750

A55 GS

Siesta De Luxe

F3

Ducato Light

4

3850

1850

2060

750

1900

80

5750

A65 GM

Siesta De Luxe

F3

Ducato Light

6

3850

1850

2060

750

1900

80

5750

A70 GM

Siesta De Luxe

F3

Ducato Light

6

3850

1850

2060

750

1900

80

5750

alla mått i mm

alla vikter i kg		

1) utan ytterbackspegel
2) dragkrok är extrautrustning
3) bakkant drivningshuvud till bakkant bakvägg

Pålastning Ducato till 3850 kg med Goldschmitt kompletterande bladfjäder på bakaxeln (endast i
kombination med 15" stålfälgar tillåten - inga 16" fälgar möjliga)
			

14. Tekniska data

Påbyggnad
längd3)

Totallängd

Höjd

Bredd 1)

Spår
fram

Spår
bak

Hjulbas

ÖF

ÖB

3601

5999

2775

2160

1810

1790

3800

948

1251

4306

6734

2775

2160

1810

1790

3800

948

1986

3607

5999

2845

2330

1810

1980

4035

948

1016

4606

7034

2775

2330

1810

1980

4035

948

2051

4557

6984

2775

2330

1810

1980

4035

948

2001

4557

6984

2845

2330

1810

1980

4035

948

2001

4568

6996

2845

2330

1810

1980

4035

948

2013

4568

6996

2845

2330

1810

1980

4035

948

2013

4953

7380

2775

2330

1810

1980

4300

948

2132

5073

7500

2845

2330

1810

1980

4300

948

2252

4953

7380

2775

2330

1810

1980

4035

948

2397

4953

7380

2775

2330

1810

1980

4035

948

2397

5153

7581

2845

2330

1810

1980

4300

948

2333

3200

5638

3070

2340

1810

1980

3450

948

1240

4052

6490

3070

2340

1810

1980

4035

948

1507

4552

6990

3070

2340

1810

1980

4035

948

2007

213

214

14. Tekniska data

Hobby
Modell

Serie

Typ

Basfordon

Sittplatser

t.t.
[kg]

tillåtet
axeltryck
fram

tillåtet
axeltryck
bak

Släpvagnsv. Släpvagnsv.

max. tillåtet
axeltryck2)

max. tot.
bruttovikt

V60 GF

Optima De Luxe

F3

Ducato Maxi

4

4250/4400

2100

2400/2500

750

V65 GE

Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Maxi

4

4250/4400

2100

2400/2500

750

1800/1750

80

6050/6150

1800/1750

80

T60 H

Optima De Luxe

F3

Ducato Maxi

4

4250/4400

2100

2400/2500

6050/6150

750

1800/1750

80

6050/6150

T65 GE

Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Maxi

4

4250/4400

2100

2400/2500

750

1800/1750

80

6050/6150

T65 FL

Optima De Luxe

F3

Ducato Maxi

4

4250/4400

2100

2400/2500

750

1800/1750

80

6050/6150

T65 HFL Optima De Luxe

F3

Ducato Maxi

4

4250/4400

2100

2400/2500

750

1800/1750

80

6050/6150

obromsat2)

bromsat2)

Pålastning Optima / Siesta till 4250 kg bzw. 4400 kg

T65 GQ

Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Maxi

4

4250/4400

2100

2400/2500

750

1800/1750

80

6050/6150

T65 HGQ Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Maxi

4

4250/4400

2100

2400/2500

750

1800/1750

80

6050/6150

T70 GE

F3

Ducato Maxi

4

4250/4400

2100

2400/2500

750

1800/1750

80

6050/6150

Optima De Luxe, Premium

T75 HGE Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Maxi

4

4250/4400

2100

2400/2500

750

1800/1750

80

6050/6150

T70 E

Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Maxi

4

4250/4400

2100

2400/2500

750

1800/1750

80

6050/6150

T70 F

Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Maxi

4

4250/4400

2100

2400/2500

750

1800/1750

80

6050/6150

T75 HF

Optima De Luxe, Premium

F3

Ducato Maxi

4

4250/4400

2100

2400/2500

750

1800/1750

80

6050/6150

A55 GS

Siesta De Luxe

F3

Ducato Maxi

4

4250/4400

2100

2400/2500

750

1800/1750

80

6050/6150

A65 GM

Siesta De Luxe

F3

Ducato Maxi

6

4250/4400

2100

2400/2500

750

1800/1750

80

6050/6150

A70 GM

Siesta De Luxe

F3

Ducato Maxi

6

4250/4400

2100

2400/2500

750

1800/1750

80

6050/6150

alla mått i mm

alla vikter i kg		

1) utan ytterbackspegel
2) dragkrok är extrautrustning
3) bakkant drivningshuvud till bakkant bakvägg

Pålastning Ducato med lågramschassi till 4250/4400 kg med Maxi Chassi (4250 kg endast i kombination med
motorisering 96 kW (130 hk), 4400 kg mit 110 kW (150 hk) och 130 kW (177 hk) 			
						
								

14. Tekniska data

Påbyggnad
längd3)

Totallängd

Höjd

Bredd 1)

Spår
fram

Spår
bak

Hjulbas

ÖF

ÖB

3601

5999

2802

2160

1810

1790

3800

948

1251

4306

6734

2802

2160

1810

1790

3800

948

1986

3607

5999

2872

2330

1810

1980

4035

948

1016

4606

7034

2802

2330

1810

1980

4035

948

2051

4557

6984

2802

2330

1810

1980

4035

948

2001

4557

6984

2872

2330

1810

1980

4035

948

2001

4568

6996

2872

2330

1810

1980

4035

948

2013

4568

6996

2872

2330

1810

1980

4035

948

2013

4953

7380

2802

2330

1810

1980

4300

948

2132

5073

7500

2872

2330

1810

1980

4300

948

2252

4953

7380

2802

2330

1810

1980

4035

948

2397

4953

7380

2802

2330

1810

1980

4035

948

2397

5153

7581

2872

2330

1810

1980

4300

948

2333

3200

5638

3097

2340

1810

1980

3450

948

1240

4052

6490

3097

2340

1810

1980

4035

948

1507

4552

6990

3097

2340

1810

1980

4035

948

2007

215

216

14. Tekniska data

14.3 Fordonsvikter
Modell

Serie

Vikt
basfordon

Förare

V60 GF

Diesel
[kg]

Optima De Luxe

2590

75

69

V65 GE

Optima De Luxe

2701

75

69

T60 H

Optima De Luxe

2680

75

T65 GE

Optima De Luxe

2798

75

T65 FL

Optima De Luxe

2790

T65 HFL

Optima De Luxe

T65 GQ

Tomvikt [kg]

Standardutrustning

Tjänstevikt

Tillåten
totalvikt

Tillåten
lastvikt

2734

36

2770

3500

730

2845

36

2881

3500

619

69

2824

36

2860

3500

640

69

2942

36

2978

3500

522

75

69

2934

36

2970

3500

530

2837

75

69

2981

36

3017

3500

483

Optima De Luxe

2865

75

69

3009

36

3045

3500

455

T65 HGQ

Optima De Luxe

2904

75

69

3048

36

3084

3500

416

T70 GE

Optima De Luxe

2859

75

69

3003

36

3039

3500

461

T75 HGE

Optima De Luxe

2945

75

69

3089

36

3125

3650

525

T70 E

Optima De Luxe

2871

75

69

3015

36

3051

3500

449

T70 F

Optima De Luxe

2860

75

69

3004

36

3040

3500

460

T75 HF

Optima De Luxe

2953

75

69

3097

36

3133

3650

517

V65 GE

Optima Premium

2733

75

69

2877

36

2913

3500

587

T65 GE

Optima Premium

2828

75

69

2972

36

3008

3500

492

T65 GQ

Optima Premium

2894

75

69

3038

36

3074

3500

426

T65 HGQ

Optima Premium

2933

75

69

3077

36

3113

3500

387

T70 GE

Optima Premium

2890

75

69

3034

36

3070

3500

430

T75 HGE

Optima Premium

2974

75

69

3118

36

3154

3650

496

T70 E

Optima Premium

2901

75

69

3045

36

3081

3500

419

FIAT Ducato X290

14. Tekniska data

Modell

Serie

Vikt
basfordon

Förare

T70 F

Diesel
[kg]

Optima Premium

2891

75

69

T75 HF

Optima Premium

2982

75

69

A55 GS

Siesta De Luxe

2608

75

A65 GM

Siesta De Luxe

2800

75

A65 GM

Siesta De Luxe

2800

A70 GM

Siesta De Luxe

A70 GM

Siesta De Luxe

Tomvikt [kg]

Standardutrustning

Tjänstevikt

Tillåten
totalvikt

Tillåten
lastvikt

3035

36

3071

3500

429

3126

36

3162

3650

488

69

2752

36

2788

3500

712

69

2944

36

2980

3500

520

75

69

2944

36

2980

3650

2865

75

69

3009

36

3045

35001)

455

2865

75

69

3009

36

3045

3650

605

FIAT Ducato X290

1) Antal tillåtna sittplatser är reducerade till 5.
			

670
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14. Tekniska data

14.4 Däck och fälgar
Lightchassi
Hobby
Modell

Serie

V60 GF

Optima Van De Luxe

Extrautrsutning1)

Standard

Tillåten
totalvikt
[kg]

till.
axeltryck
fram

till. axeltryck
bak

Däckdimensioner

3500 / 3650 / 3850

1850

2000 / 2000 / 20602)

V65 GE

Optima Van De Luxe / Premium 3500 / 3650 / 3850

1850

T60 H

Optima De Luxe

3500 / 3650 / 3850

1850

T65 GE

Optima De Luxe / Premium

3500 / 3650 / 3850

1850

T65 FL

Optima De Luxe

3500 / 3650 / 3850

1850

T65 HFL

Optima De Luxe

3500 / 3650 / 3850

1850

T65 GQ

Stålfälg

Däckdimensioner

Stålfälg ww.
Aluminiumfälg

Hjulinfästning*

215/70 R 15 CP

6 J x 15, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 71 / 118

215/70 R 15 CP

6 J x 15, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 71 / 118

215/70 R 15 CP

6 J x 15, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 71 / 118

215/70 R 15 CP

6 J x 15, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 71 / 118

215/70 R 15 CP

6 J x 15, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 71 / 118

215/70 R 15 CP

6 J x 15, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 71 / 118

215/70 R 15 CP

6 J x 15, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 71 / 118

215/70 R 15 CP

6 J x 15, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 71 / 118

215/70 R 15 CP

6 J x 15, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 71 / 118

215/70 R 15 CP

6 J x 15, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 71 / 118

215/70 R 15 CP

6 J x 15, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 71 / 118

215/70 R 15 CP

6 J x 15, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 71 / 118

215/70 R 15 CP

6 J x 15, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 71 / 118

215/70 R 15 CP

6 J x 15, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 71 / 118

215/70 R 15 CP

6 J x 15, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 71 / 118

215/70 R 15 CP

6 J x 15, ET 68

225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 71 / 118

FIAT Ducato X290

2000 / 2000 / 20602)
2000 / 2000 / 20602)
2000 / 2000 / 20602)
2000 / 2000 / 20602)
2000 / 2000 / 20602)
2000 / 2000 / 20602)

Optima De Luxe / Premium

3500 / 3650 / 3850

1850

T65 HGQ Optima De Luxe / Premium

3500 / 3650 / 3850

1850

T70 GE

Optima De Luxe / Premium

3500 / 3650 / 3850

1850

T75 HGE Optima De Luxe / Premium

3500 / 3650 / 3850

1850

T70 E

Optima De Luxe / Premium

3500 / 3650 / 3850

1850

T70 F

Optima De Luxe / Premium

3500 / 3650 / 3850

1850

2000 / 2000 / 20602)

T75 HF

Optima De Luxe / Premium

3500 / 3650 / 3850

1850

2000 / 2000 / 2060

A55 GS

Siesta De Luxe

3500 / 3650 / 3850

1850

A65 GM

Siesta De Luxe

3500 / 3650 / 3850

1850

A70 GM

Siesta De Luxe

3500 / 3650 / 3850

1850

2000 / 2000 / 20602)
2000 / 2000 / 20602)
2000 / 2000 / 20602)
2000 / 2000 / 20602)
2)

2000 / 2000 / 20602)
2000 / 2000 / 20602)
2000 / 2000 / 20602)

1) 16"-hjul inte i kombination med pålastning till 3850 kg
2) LI minst 113		

* Antal hjulskruvar/mittcentrering/hålkrets 					

Fordonen är fast knutna till däckstorleken med vilka dessa produceras och homologiseras i det 1:a steget (FIAT).
En ändring av hjul-/däckutrustningen är inte tillåten i efterhand.

14. Tekniska data

Däck och fälgar för upplastade husbilar
Maxichassi (pålastning)
Hobby
Modell

Serie

Tillåten
totalvikt
[kg]

till. axeltryck
fram

V60 GF

Optima Van De Luxe

4250 / 4400

2100

V65 GE

Optima Van De Luxe / Premium

4250 / 4400

T60 H

Optima De Luxe

4250 / 4400

T65 GE

Optima De Luxe / Premium

T65 FL

till.
axeltryck
bak

Däckdimensioner

Stålfälg ww.
Aluminiumfälg

Hjulinfästning*

2400 / 2500 225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 78 / 130

2100

2400 / 2500 225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 78 / 130

2100

2400 / 2500 225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 78 / 130

4250 / 4400

2100

2400 / 2500 225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 78 / 130

Optima De Luxe

4250 / 4400

2100

2400 / 2500 225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 78 / 130

T65 HFL

Optima De Luxe

4250 / 4400

2100

2400 / 2500 225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 78 / 130

T65 GQ

Optima De Luxe / Premium

4250 / 4400

2100

2400 / 2500 225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 78 / 130

T65 HGQ

Optima De Luxe / Premium

4250 / 4400

2100

2400 / 2500 225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 78 / 130

T70 GE

Optima De Luxe / Premium

4250 / 4400

2100

2400 / 2500 225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 78 / 130

T75 HGE

Optima De Luxe / Premium

4250 / 4400

2100

2400 / 2500 225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 78 / 130

T70 E

Optima De Luxe / Premium

4250 / 4400

2100

2400 / 2500 225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 78 / 130

T70 F

Optima De Luxe / Premium

4250 / 4400

2100

2400 / 2500 225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 78 / 130

T75 HF

Optima De Luxe / Premium

4250 / 4400

2100

2400 / 2500 225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 78 / 130

A55 GS

Siesta De Luxe

4250 / 4400

2100

2400 / 2500 225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 78 / 130

A65 GM

Siesta De Luxe

4250 / 4400

2100

2400 / 2500 225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 78 / 130

A70 GM

Siesta De Luxe

4250 / 4400

2100

2400 / 2500 225/75 R 16 CP

6 J x 16, ET 68

5 / 78 / 130

FIAT Ducato X290
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14. Tekniska data

14.5 Däcktrycksvärden
Husbilar
Däck

Fyllnadstryck (bar)

Basis

Campingdäck (CP)
215/70 R 15 CP

fram: 5,0

bak: 5,5

FIAT

225/75 R 16 CP

fram: 5,5

bak: 5,5

FIAT

Standard- och vinterdäck (C)
215/70 R 15 C

fram: 4,0

bak: 4,5

FIAT

225/70 R 15 C

fram: 4,3

bak: 4,75

FIAT

225/75 R 16 C

fram: 5,2

bak: 5,2

FIAT

14. TekniskaIndex
data

Index

A
Alkover 60
Användning av spishällen 177
Asfaltsmuts 1964
Avgaser 142
Avloppstank 136
tömma 135
B
Backa 17
Backningskamera 128
Bakgarage 20
Batteriströmbrytare 119
Bord 56
Brandskydd 9
Bromsar 17
Bränslepåfyllningsstuts 40
Byte av hjul 30
C
Chassi 18
Cykelhållare 46
D
Dynritningar 64
Däck 26
Däcktryck 220
Däcktryck 27
Dörrar och luckor
insidan 50
Dörrar
Öppna och stänga 34

E
E-bikehållare 48
Ekonomisk körning 17
Elektrisk anläggning
Säkringar 122
Elinstallationer Säkerhetsanvisningar 84

Drift 177
Godkännande 12
Grundutrustning 21

F
Fordonsidentifieringsnummer 18
Fordonsnyckel 30
Fordonssäkring 18
FrostControl 163
Frysfack 175
Fälgar 29
Färskvattentank 131
tömma 134
Fönster 69
Förbandslåda 10
Förbereda fordonet 14

I
Imhuv 178
Ingångsdörr 35
Ingångsfotsteg 41
Insektsskyddsrullgardin 71

G
Gas 140
Gasanläggning
Avgas 140
Avstängningskranar
och ventiler 145
Inbyggnader
och ändringar 140
Kontroll 140
Reglage och ventiler 141
Gasflaska byta 144
Gasflasklåda 143
Gasförsörjning 142
Gashäll 176

H
Hartssmuts 194
Hängbord 57

J
Jordfelsbrytare 115
K
Kondensvatten 192
Kontroll av gasanläggningen
140
Kontrollbesiktning 12
Koppla om förbrukare 19
Kylskåp 172
12V-drift 173
230V-drift 173
Driftssätt 173
Gasdrift 173
Luftförsörjning 32
Dörrlåsning 172
Köra 16
Kurvor 16
skona däcken 24
backa 17
Köra i kurvor 17

L
Laddare Monteringsställe 85
Laddning
när motorn är igång 118
Last 21
Lastning 19
Takreling 45
Luckor
öppna och stänga 50
Lyftstöd 42
Lyftsäng, mekanisk 62
M
Markis 49
Miljö 202
Avfall 204
Avloppsvatten 203
Avfallshantering 204
Exkrement 203
Rastplatser 204
Möbeldörrar 50
Möbelytor Skötsel 196
Mörkläggningssystem
Förarhytt 74
N
Navigering 128
Nätanslutning 113
Nödfallsutrustning 10
Verktygsset 11
Förbandslåda 10
Varningstriangel 10
O
Ombyggnader diagonalsäte 58
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Index

Omkopplingsventil 147
P
Parkeringsvärme 170
Pelarlyftbord 56
Profildjup 28
Pushlock 53
Påbyggnader 24
Påbyggnadsbatteri 117
Batteribyte 118
Egenskaper 118
Inmonteringsställe 117
R
Rangera 17
Räddningskort 9
S
SAT-anläggning 105
Sittplatser Översikt 81
Skydda miljön 202
Skötsel 192
Fönster och dörrar 194 		
Möbelytor 196
Stols- och dynöverdrag, 		
gardiner 195
PVC-beläggning 196
Heltäckningsmatta 196 		
Toalettutrymme 196 		
Tillbehörsdelar 195
Slid för avloppstank 135
Solskyddsrullgardin 71
Spara energi 201
Stege
Garagesäng/alkover 62

Stolar i påbyggnaden 79
Strömförsörjning 116
Säkerhetsbälten
i påbyggnaden 80
Säkring av den elektriska
anläggningen 114
Säkringsbeläggning 126
Sängbreddning 58
Sängstege 62
T
Takfönster 73
Takklimatanläggning 181
Takkupor 76
Taklast 20
Takreling 45
Tanka 17
Tekniskt tillåten
totalvikt 21
TFT-manöverpanel 86
Tillbehörsdelar Skötsel 197
Tillbehörsvikter 184
Toalett
Användning 138
Tömma kassett 139
Toalettlucka 37
Toalettrum Skötsel 196
TV-enhet 125
TV-hållare 55
Tvättlina 68
Täckluckor 39
U
Underhållsintervall 188
Uppfällningsfönster 69

USB-laddningsuttag 125
Utomhusdusch
vattenanslutning 136
Utomhusuttag gas 149
V
Val av uppställningsplats 18
Varmvattenberedning 133
Varmvattenvärme 164
Varningstriangel 10
Vattenpåfyllningsstuds 39
Vattenspolningstoalett 137
Ventilation 192
Ventilationsgaller 32
Ventiler 141
Vikt i körklart
tillstånd 21
Vinterdrift 199 Ventilation 200
Vinterdäck 26
Vinterpaus 198
Basfordonet 198
Behållare 198
Inredning 199
Värme 150
Y
Yttre rengöring 193
Polering 194
Vaxning 194
Yttre uttag 112
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Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
D-24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de

