
Innledning

Kjære bobilkunde.

Vi gratulerer med kjøpet av en ny HOBBY-bobil og håper at den alltid er en god følgesvenn 
når du er på tur.

Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt bobil lenge. På denne 
måten vil du unngå betjeningsfeil og skader på kjøretøy og utstyr. Korrekt håndtering av alle 
tekniske detaljer øker kjøregleden og opprettholder bobilens verdi.

Vi ønsker deg og dine passasjerer mange fine reiser og en riktig god tur.

Din bobilfabrikk
HOBBY-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
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Innledning

1.2 Før du kjører for første gang
Det er viktig at du ikke bare bruker denne bruksanvisningen 
som oppslagsverk. Gjør deg også godt kjent med den før du 
starter din første kjøretur.

Fyll ut garantikortene til innebygget utstyr og tilbehørsdelene 
i de enkelte bruksanvisningene og send garantikortene til 
produsentene. På denne måten sikrer du ditt garantikrav på 
alt utstyr.

 

Obs! Hvis tetthetskontroll ikke er utført, faller garantikravet 

på 5 års tetthetsgaranti bort.

01-1

Kapittel 1: Innledning

Våre bobilen er under stadig videreutvikling. Vi forbeholder 
oss retten til å foreta endringer av utstyr, form og teknikk. 
Det er derfor ikke mulig å stille krav til HOBBY med grunnlag 
i bruksanvisningens innhold. Bruksanvisningen beskriver det 
utstyret som er aktuelt på det tidspunktet da den ble trykt. 
Utstyret kan anvendes likt på alle planløsninger. Vi ber om 
forståelse for at det ikke er mulig å beskrive alle individuelle 
planløsninger. Kontakt din forhandler hvis du skulle lure på noe 
helt spesielt innen utstyr og teknikk.

1.1 Generelt 
 
Din HOBBY – bobil oppfyller dagens krav til teknisk standard 
og godkjente sikkerhetsforskrifter. Til tross for alle sikkerhets-
foranstaltninger kan det ikke helt utelukkes at personer eller 
bobilen kan bli skadet hvis sikkerhetsinstruksene i bruksanvis-
ningen eller advarslene i form av klistremerker inne i bobilen 
ikke er blitt overholdt. Bobilen skal kun brukes i teknisk feilfri 
tilstand. 

Feil som kan redusere sikkerheten for mennesker eller bobilen 
skal straks rettes opp av autorisert fagpersonell. 
Bremseanlegget og gassanlegget skal kun kontrolleres og re-
pareres på et autorisert verksted.
De angitte intervallene for kontroller og inspeksjoner skal over-
holdes.

Via din forhandler gir HOBBY deg 5-årsgaranti på bo-

bilens tetthet i henhold til garantivilkårene. Ved levering 

av kjøretøyet vil forhandleren gi deg et garantihefte „5 år 

garanti på tetthet“.
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Husk følgende punkter før du bruker bilen :

•	 Kontroller	dekktrykket.
 Se avsnitt om lufttrykk, dekk
•	 Last	bilen	korrekt.	Ikke	overskrid	teknisk	tillatt	

totalvekt.
 Se avsnitt om tillatt last for øvrig
•	 Lad	opp	batteriene	før	du	starter	enhver	tur.
 Se avsnitt om starterbatteri og bodelsbatteri
•	 Varm	opp	bilen	først	og	fyll	opp	vannanlegget	etterpå	

hvis utetemperaturen er under 0 °C.
 Se avsnitt om vannforsyning / oppfylling av ferskvannstank
•	 Trekk	til	hjulmutterne	etter	50	km	under	den	første	

kjøreturen.
•	 Slå	av	gassdrevne	apparater	før	du	fyller	drivstoff.
•	 Transporter	gassflasker	bare	i	gassflaskekassene	og	

stram igjen løse stropper.
•	 Ved	vintercamping	med	frostfare,	varm	opp	bilen	på	

nettene også.
 Se avsnitt om vinterdrift/oppvarming
•	 Hold	ventilasjon	og	luftavtrekk	åpne.
 Se avsnitt om vinduer/takluker/utlufting
•	 Når	bilen	ikke	brukes,	tøm	hele	vannanlegget	og	ha	

vannkranene åpne i midtstilling. På denne måten vil du 
unngå frostskader på vannanlegget.

 Se avsnitt om tømming av vannanlegget

1.3 Merking i bruksanvisningen

Denne bruksanvisningen forklarer deg bobilen på følgende 
måte:

Tekster	og	figurer
Tekster som refererer til figurer, står rett under figurene.
Detaljer i figurene (her: inngangsdøren) er merket med et 
posisjonsnummer (1).

Oppramsing
Oppramsing vises som en kort opplisting og er merket med 
det foranstilte tegnet «-».

1
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Handlingsanvisninger
Handlingsanvisninger vises også som en kort opplisting og 
starter med punktmerkingen «•».

Merknader

Merknader gjør oppmerksomme på viktige detaljer som 

garanterer bobilens og tilbehørsdelenes feilfrie funksjon. 

Husk at beskrivelsen kan avvike noe på grunn av forskjellig 

utstyr.

Advarsler

Advarsler gjør deg oppmerksomme på farer som du 

bør ta hensyn til for å unngå skader på materiale eller 

mennesker.

Miljøtips

Miljøtips viser deg forskjellige muligheter hvordan du kan 

redusere miljøbelastningene.
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Sikkerhet

Kapittel 2: Sikkerhet
 
2.1 Generelt

•  Sørg for god ventilasjon. Blokker aldri innebygget ventilasjon 
(takluker med tvangsventilasjon eller soppformede takluker). 
Hold ventilasjon og luftavtrekk fri for snø og blader – Kvel-
ningsfare! 

•  Vær oppmerksom på gjennomgangshøyden på inngangs-
døren og førerdøren. 

•  Følg alltid bruksanvisningene til innebygget utstyr (kjøles-
kap, oppvarming, kokeapparat osv.) og basiskjøretøyet. 

•  Når tilbehør eller spesialutstyr påmonteres, kan dette med-
føre at dimensjonene, vekten og kjøreegenskapene til bo-
bilen endres. Obligatorisk registrering gjelder for deler av 
dette utstyret. 

•  Bruk kun dekk og felger som er autorisert av bobilprodusen-
ten. Opplysninger om størrelser på dekk og felger finner du 
i  vognkortet. 

•  Dra i håndbremsen hver gang du parkerer bobilen. 
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2.2 Brannvern
 
Sikkerhetstiltak mot brann 
•  La barn aldri være alene i bilen. 
•  Hold antennelige materialer borte fra oppvarming og matla-

gingsfasiliteter. 
•  Endringer på det elektriske anlegget, gassanlegget eller in-

nebygget utstyr må kun foretas av autoriserte verksteder. 
•  Ved hovedinngangsdøren skal det være plassert et brann-
 slokningsapparat. 
•  Gjør deg godt kjent med informasjonen på brannsloknings-

apparatet. 
•  I nærheten av kokefasilitetene skal det være plassert et 

brannteppe. 
•  Hold alle rømningsveier fri. 
•  Gjør deg godt kjent med sikkerhetsreglene mot brann som 

gjelder på uteområdet. 
 
Dette skal gjøres ved brann 
•  Evakuer straks alle passasjer fra skadestedet. 
•  Lukk ventiler på gassbeholderne. 
•  Slå av strømmen. 
•  Varsle andre og tilkall brannvesenet. 
•  Ikke slukk brannen selv hvis dette kan innebære risiko.
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2.4 Hva du bør ta hensyn til før den første  
 turen starter

Registrering
Alle kjøretøy som kjøres på offentlige veier, må registreres. 
Dette gjelder også for din nye bobil. Registrering skjer hos den 
lokale trafikkstasjonen.

Når bobilen skal registreres, skal du ha med deg følgende: 
- Vognkort del II og/eller Certificate og Conformity (CoC)
- Bilforsikringsbevis 
- Legitimasjon eller bostedsattest fra folkeregisteret 
- Evt. registreringsfullmakt

Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll)
Periodisk kjøretøykontroll gjennomføres i henhold til gjeldende 
regler i hvert enkelt land. Den periodiske kjøretøykontrollen 
utføres av Statens vegvesens trafikkstasjoner eller andre kon-
trollorganer godkjent av regionvegkontoret.

2.3 Trafikksikkerhet

•  Kontroller om signal- og lyssystemet, styringen og brem-
sene virker som de skal før du starter turen. 

•  Få bremse- og gassanlegget kontrollert på et autorisert 
verksted når bobilen har stått ubrukt i lengre tid (ca. 10 
måneder). 

•  Mørkeleggingen av front- og sidevinduer skal åpnes helt og 
festnes. 

•  Det er forbudt å oppholde seg i alkoven under kjøreturen. 
•  Om vinteren skal taket ryddes for snø og is før du starter 

turen. 
•  Kontroller dekktrykket regelmessig før du starter kjøringen. 

Feilaktig trykk kan føre til for stor slitasje eller skader på 
dekkene eller at dekket eksploderer. 

•  Barneseter skal kun brukes på seter med trepunktseler fra 
fabrikken. 

•  Snu de dreibare setene i kjøreretning og lås stillingen. Det er 
ikke tillatt å snu setene tilbake under kjøreturen.

 



Sikkerhet

2.5 Før og under kjøreturen

Som eier/fører av kjøretøyet er du ansvarlig for bilens tilstand. 
Derfor må du ta hensyn til følgende:

Utvendig
Gå rundt bilen og klargjør den for turen ved å gjøre følgende:

Klargjør bilen
• Klapp støttebenene opp hvis de er i nedsveivet posisjon.
• Lukk alle vinduer på bodelen og taklukene.
• Kjør inn stigtrinnet.
• Lukk og sikre inngangsdøren og servicelukene på 

bodelen.

Det du må ta med til enhver hovedkontroll, er:
-  vognkort, del I
-  godkjenningsbevis for gyldig gassanleggskontroll

Det første godkjenningsbeviset får du utlevert sammen med 
vognkortet, del II.

 Forandringer på bilen som faller inn under Vegtrafikkloven,  

 er godkjenningspliktige. 

Ved flere spørsmål eller problemer, kontakt din HOBBY-

forhandler.
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Sikkerhet

• Steng alle kraner og hurtiglukkende ventiler på 
gassutstyret. Dette gjelder ikke for varmeutstyret som skal 
brukes under kjøring.

• Trekk ut elektrisk kabel fra utvendig stikkontakt.
• Trekk inn tv-antennen så langt som mulig.
• Sikre taklasten og påse at den sitter fast på taket.
• Sikre syklene og påse at de sitter fast på taket.
• Slå av forteltlykten.
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Innvendig
Bobilen må også klargjøres innvendig.

Klargjør innvendig
• Ordne løse gjenstander og sett dem inn i skapene.
• Plasser tunge gjenstander lavt.
• Koble kjøleskapet om til 12 V-drift.
• Sikre alle væsker, inkl. inne i kjøleskapet, slik at de ikke 

kan renne ut.
• Fest gassflaskene.
• Steng hovedventilen på gassflaskene samt hurtiglukkende 

ventiler på alt gassutstyr.
• Lukk igjen dører (inkl. kjøleskapsdøren), skuffer og skap. 

• Klem fast sikringen på bordet. 
• Åpne fullstendig og lås mørkeleggingssystem av førerhuset 

(kan være ekstrautstyr).

Unngå overlasting av bilen. Påse at bobilens tillatte 

aksellast, teknisk tillatte totalvekt samt tillatte høyde, 

bredde og lengde overholdes.

Skriv alle viktige mål og vekt på en lapp og legg den synlig 

inn i både bodelen og førerhuset.
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Førerhuset

Viktig å huske:
•  Still inn innvendig og utvendig speil samt sitteposisjonen.
•  Kontroller lysene.

Dessuten:
• Kontroller dekktrykket.
• Kontroller væsker som olje, kjølevann, bremsevæske og  
 vindusvæske, og etterfyll om nødvendig.
•  Slå av alt gassutstyr (ovn, kjøleskap osv.) før du fyller  
 drivstoff.

Obs! Ikke bruk mobiltelefon under oppholdet på 

bensinstasjonen.

Før turen starter
Før turen starter, bør du kunne svare med «Ja» på følgende 
spørsmål:
• Er førstehjelpsskrin, refleksvest og varseltrekant om 

bord?
• Fungerer alle lys (baklys, nærlys, bremselys og blinklys)?

2.6 Viktig for kjøreturen

En bobil er ingen personbil.

Den forholder seg annerledes i mange situasjoner enn en 
«vanlig» bil. Derfor bør du ta spesielt hensyn til følgende:

Lasting

For lasting gjelder følgende:
• Fordel lastingen likt. Tunge eller uhåndterlige gjenstander 

plasseres i de nederste skuffene.
• Påse at taklasten sitter fast på taket.
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• Plasser bagasjen i skap og skuffer inne i bobilen.
• Sikre dører og skap.
• Kontroller totalvekten på en offentlig vekt når bilen er 

ferdiglastet.

Bremsing

For bremsing gjelder følgende:
• Husk lengre bremsestrekning, særlig på våt veibane.
• Ikke velg høyere gir for nedoverbakke enn du ville valgt for 

oppoverbakke.

Aksellast og tillatt totalvekt må ikke overskrides.

Manøvrering

Denne bobilen er mye større enn en personbil.

For manøvrering gjelder følgende:
• Til tross for riktig innstilt utvendig speil er den dødvinkelen  

betraktelig stor.
• Få hjelp for å få parkert på uoversiktlige steder.

Passasjerenes sikkerhet

Under kjøreturen gjelder følgende:
• Det er bare tillatt å bruke de setene som har 

sikkerhetsbelte.
• Det er ikke tillatt å oppholde seg i alkoven eller i sengene 

under kjøreturen.
• Alle passasjerer skal bli sittende i setene med 

sikkerhetsbelte på.
• Dørlås må ikke åpnes.
• Det er ikke tillatt med ytterligere passasjerer i bilen.

Taklast (maks 50 kg) 
Bobilens høyde kan variere fra tur til tur alt etter taklast. 

For taklast gjelder følgende: 
•  Målene på taklasten kommer i tillegg til bobilens høyde. 
•  Skriv den totale høyden på en lapp og legg den godt 

synlig i førerhuset. På den måten slipper du å regne ut 
høyden når du nærmer deg broer eller andre lave pas-
sasjer.



Sikkerhet02-7

Kjøring

Prøvekjør bobilen før du starter den første store turen. Slik blir 
du bedre kjent med bilen mens du kjører. Øv deg også på å 
rygge.

For kjøring gjelder følgende:
• Ikke undervurder bobilens lengde.
• Vær obs på innkjørsler og porter.
• Bobilen kan pendle noe ved vind fra siden samt på glatt 

og iset og våt veibane.
• Tilpass hastigheten til veiene og trafikkforholdene.
• Lange, lite bratte nedoverbakker kan bli farlige. Tilpass 

hastigheten slik at du, om nødvendig, kan akselerere 
bilen helt fra begynnelsen av uten å være til fare for andre 
bilister.

• Kjør aldri raskere i nedoverbakker enn du ville gjort i 
oppoverbakker.

• Bobilen kan havne i et dragsug ved forbikjøring av vogntog 
eller busser. Dette kan du motvirke ved å motstyre bilen 
forsiktig.

Rygging

For rygging gjelder følgende:
• Få hjelp av en annen person som viser veien mens du   
 rygger.

Kjøring i svinger
Bobilens høye karosseri gjør at den har større fare for å krenge 
enn personbiler.

For kjøring i svinger gjelder følgende:
• Ikke kjør for fort inn i svinger.

Økonomisk kjøring
Motoren i bobilen er ikke konstruert slik at den kan kjøre med 
full last hele tiden.

For kjøring gjelder følgende:
• Unngå «blyfot».
• De siste 20 km/t opptil maksimal hastighet koster 
 opptil 50 % mer i drivstoff.

Fylling av drivstoff
I bobilen er det montert flere apparater til bruk av åpen ild.
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For fylling av drivstoff gjelder følgende:
• Slå av alt gassutstyr (ovn, kjøleskap osv.).
• Slå av mobiltelefonen.
• Velg bare diesel når du fyller tanken.
• Ikke fyll ferskvannstanken med drivstoff ved en 

feiltakelse.

Energisparing om vinteren

Det er enkelt å spare energi i oppholdsrommet. Dette gjelder 
først og fremst oppvarmingen om vinteren.

For energisparing gjelder følgende:
• Vær nøye med når du bruker ventilasjonen eller 

varmeluken.
• Bruk isoleringsmatter på frontruten og på sidene i 

førerhuset (inngår ikke i leveringsomfang).
• Sett opp skilleteppe mellom førerhuset og 

oppholdsrommet (inngår ikke i leveringsomfang).
• Bruk aluminiumsbelagte vindustepper og rullegardiner. 

Disse beskytter både mot kulde og varme.
• Åpne inngangsdøren så lite og så kort som mulig.
• Ved vintercamping sett eventuelt opp et lite fortelt som 

beskyttelse mot kulden.
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Verktøy er plassert i stigtrinnet.

2.7 Verktøy

2.8 Nødhjelpsutstyr

For å være forberedt på en nødsituasjon, bør du alltid ha med 
deg og gjøre deg kjent med følgende tre redningsredskaper:

Førstehjelpsskrin
Førstehjelpsskrin plasseres lett tilgjengelig og alltid på 
samme sted i bobilen. Deler i førstehjelpsskrinet som fjernes, 
erstattes umiddelbart. Kontroller regelmessig at innholdet er 
innenfor holdbarhetsdato.

Refleksvest (inngår ikke i leveringsomfang) 
Det er påbudt å ha refleksvest (anbefalt standard EN-471) lig-
gende innen rekkevidde i førerhuset i bilen. Den skal brukes når 
du forlater bilen på landeveien og veiskulder. Sjåføren bør skal 
refleksvest i følgende tilfeller 
•  ved stopp av bilen pga. ulykke eller uhell utenfor tettstrøk på 

en landevei eller på uoversiktlig del av veien, pga. dårlig sikt 
forårsaket av uvær, skumring eller mørke, eller 

•  ved stopp av bilen på veiskulderen på en motorvei pga. ulyk-
ke eller uhell og når bilen må sikres med varseltrekant.
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Varseltrekant plasseres også lett tilgjengelig og alltid på 
samme sted i bobilen, helst sammen med førstehjelpsskrin.

I en nødsituasjon
• Sett opp varseltrekant minst 100 m før skadestedet.

Varseltrekant

Brannslokningsapparat (inngår ikke i leveringsomfang)
Gjør deg kjent med bruken av brannslokningsapparatet.
Husk fyllingsdato. Brannslokningsapparatet skal kontrolleres 
annethvert år.

Sikkerhetstiltak mot brann
• Ikke la barn være alene i bilen.
• Sørg for at du vet hvor nødutgangene befinner seg og 

hvordan disse brukes.
• Alle rømningsveier holdes fri.
• Hold brannfarlige materialer unna samtlig varme- og   

kokkeutstyr.
• Plasser brannslokningsapparat ved hovedinngangsdøren.
• Plasser brannteppe i nærheten av komfyren.
• Gjør deg kjent med informasjonen på 

brannslokningsapparatet.
• Gjør deg kjent med forholdsreglene mot brann som   

gjelder på uteområdet.

Brannslokning
• Ta alle passasjerer vekk fra skadestedet.
• Lukk ventiler på gassbeholderne.
• Slå av strøm.
• Varsle andre og tilkall brannvesenet.
• Ikke slokk brannen selv hvis dette vil innebære en risiko.

100 m
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2.9 Fartsgrenser

Ikke kjør fortere enn hastigheten som er tillatt i de enkelte land.
I tabellen under finner du fartsgrensene for bobiler i Europa. (Sist oppdatert 03.01.2000)

Belgia 2,50 12 inntil 7,5 50 90/120 *1 120
   over 7,5  60/90 *1 90
Bulgaria 2,60 11 inntil 7,5 50 90 120
   over 7,5  70 100
Danmark 2,55 12 inntil 3,5 50 80 110
   over 3,5  70 70
Tyskland 2,55 12 inntil 3,5 50 100 130 *2
   3,5 inntil 7,5  80 100*19
   over 7,5  60 80
Estland 2,50 12 inntil 3,5 50 90 110
   over 3,5  70 90
Finland 2,60 12  50 80 *15 80 *15
Frankrike 2,50 12 inntil 3,5 50 90 *3/110 *1;3 130 *3
   over 3,5  80 *3/100 *1;3 110 *3
Hellas 2,50 12  50 110/120 *1 120
Storbritannia 2,55 12  48 96/112 *1 112
Irland 2,50 12  48 96/112 *1 112
Island 2,55 12  50 90 *4 
Italia 2,55 12 inntil 3,5 50 90/110 *1 130
   over 3,5  80 100
Serbia og Montenegro 2,50 12 inntil 3,5 60 80/100 *1 100
   over 3,5  80 80
Kroatia 2,55 12  50 80/100 *1 130 *18
Latvia 2,50 12 inntil 7,5 50 90 *2 90
Litauen 2,50 12 inntil 3,5 50 90 110 *9
   over 3,5  70

Land  Mål (m)  Tillatt  Fartsgrense(km/t)

 Bredde  Lengde  totalvekt (t) Tettsted Landevei Motorvei
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Makedonia (FYROM) 2,50 12  50/60 80 80
Nederland 2,55 *14 12  50 80/100 *1 120
Norge 2,55 12,4 inntil 3,5 50 80/90 *1 90
   3,5 inntil 7,5  80 80
Østerrike 2,55 12 inntil 3,5 50 100 130 *8
   3,5 inntil 7,5  70 80
Polen 2,50 12 inntil 2,5 60 90 130
   over 2,5  70 70
Portugal 2,55 12 inntil 3,5 50 90/100 *17 120 *7
   over 3,5  80/90 *17 90
Romania 2,50 12 inntil 3,5 50 90 90
   over 3,5 40 60 60
Russland 2,50 12  50 90 *10 90 *10
Sverige*16 2,60 24 inntil 3,5 50 70/90 *17 110
   over 3,5  80/90 *1 90
Sverige 2,60 24 inntil 3,5 50 70/90 110
   over 3,5  80/90 90
Sveits 2,55 12 inntil 3,5 50 80/100 120
   over 3,5*12  100 100
Slovakia   2,50 12 inntil 3,5 60 90 130
   3,5 inntil 6,0  80 80
Slovenia 2,55 12 inntil 3,5 50 80/100 100
   over 3,5  80 80
Spania 2,55 12  50 80/90/100 100
Tsjekkia 2,50 12 inntil 3,5 50 90 130
   over 3,5  80 80
Tyrkia 2,50 10  50 80 130
Ukraina 2,50 12  60 90 110
Ungarn 2,50 12 inntil 3,5 50 80/100 120
   over 3,5  70 80
Zypern 2,50 16,5  50 80 100

Land  Mål (m)  Tillatt  Fartsgrense (km/t)

 Bredde  Lengde totalvekt (t) Tettsted Landevei Motorvei
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*1: På motorveier
*2: Anbefalt hastighet 130 km/t
*3: Senk hastigheten ved våt veibane med 10 km/t og med 20 km/t på motorveier
*4: Når det ikke er fast veidekke (grusveier): 80 km/t
*5: På veier med mer enn én fil i begge retninger
*6: På motorveier
*7: Har du ikke hatt førerkortet i mer enn ett år, er det ikke tillatt å kjøre i mer enn 90 km/t. Tilsvarende klistremerker (fås på alle ACP-

kontorer) settes godt synlig på bilens bakrute.
*8: Fra kl. 22-5 gjelder 110 km/t på alle motorveier, unntatt A1 (Salzburg-Wien) og A2 (Salzburg-Villach).
*9: Inntil 1100 ccm: 70 km/t, inntil 1800 ccm: 80 km/t, over 1800 ccm: 90 km/t
*10: 70 km/t hvis du ikke har hatt førerkort i mer enn 2 år.
*11: Iht. tysk lovgivning kreves det fartsskriver for kjøretøy med tillatt totalvekt over 7,5 t. Det er imidlertid omstridt om dette også gjelder for 

bobiler som brukes privat.
*12: Alle kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 t må betale tungtrafikkavgift for alle veier.
*13: Siste års erfaringer viser at for brede eller for lange kjøretøy ikke fører til noen komplikasjoner for tyske biler.
*14: På hovedveier 2,55 m, på veier som er skiltet med «B» 2,20 m
*15: Bobiler med førstegangsregistrering f.o.m. 1995 og egenvekt opptil 1875 kg skal kjøre maks. 100 km/t. Det samme gjelder for bobiler 

med førstegangsregistrering f.o.m. 1981 og egenvekt opptil 1800 kg.
*16: På campingplasser i Sverige er det ofte krav om et lukket spillvannssystem.
*17: Iht. skilting
*18: På motorveilignende veier
*19:    12. Unntaksforskrift til tysk veitrafikklov (StVO) av 18.03.2005

02-13
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2.10  Etter kjøreturen

Valg av oppstillingsplass

For valg av oppstillingsplass gjelder følgende:
• Velg en plan oppstillingsplass.
• Se på oppstillingsplassen mens det er lyst ute.

Sikring av bilen

For sikring av bilen gjelder følgende:
• Sett bilen i gir.
• Dra på håndbrekket.
• Dra eventuelt ut ekstra støtteben.
• Bruk eventuelt hjulkiler.

Ved kuldegrader dra på håndbrekket bare så vidt om i det 

hele tatt nødvendig. Husk å sette bilen i gir for å unngå at 

håndbrekket fryser.

Vær obs på at du ikke løsner håndbrekket mens du dreier 

førersetet.

Omforming av forbruksapparater

For omforming av forbruksapparater gjelder følgende: 
• Koble kjøleskapet om fra 12 V til gass eller 230 V. Dette  
 fordi 12 V-driften slås av automatisk kort tid etter at  
 motoren er stanset.

Vannanlegg

Ved frostskade skal hele vannanlegget tømmes dersom 
kjøretøyet ikke blir varmet opp. Hold vannkranene og alle 
tappeventiler åpne. På den måten unngås frostskader. 
Vann i ferskvannstanken og vannledningene blir dårlig etter 
kort tid. Spyl derfor godt gjennom vannledningene med flere 
liter ferskvann før hver bruk.
 



Chassis
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Kapittel 3:  Chassis

3.1 Chassis
Rammedeler og aksling er en del av chassiset. Du må ikke 
foreta noen tekniske endringer da den generelle tillatelsen for 
bruken av bilen ellers vil opphøre å gjelde.

Tekniske endringer er bare mulig etter godkjenning av 

produsenten.

Flere merknader finner du i vedlagte bruksanvisning for 

basiskjøretøyet.

3.2. Lasting
Største tillatte aksellast som fremgår av vognkortet samt 

teknisk tillatt totalvekt må ikke overskrides.

Vekt for bobiler iht. 92/21/EWG

Les nøye gjennom definisjonen av vekt for bobiler.

Definisjon av vekt for bobiler (2007) 
På europeisk plan gjelder EU-direktivet 92/21/EØF til bereg-
ning av vekt og tillatt last for øvrig. Nedenfor finner du en for-
klaring av begrepene som er brukt.

1. Teknisk tillatt totalvekt (t.t.t.) 
Det er bobilfabrikken Hobby-Wohnwagenwerk som fastslår 
den teknisk tillatte totalvekten. Vekten er blitt fastsatt etter 
grundige beregninger og forsøk og må av sikkerhetsmessige 
årsaker aldri overskrides.

2. Vekt i kjøreklar tilstand 
Vekten i kjøreklar tilstand tilsvarer kjøretøyets egenvekt inkl. 
smøremidler, verktøy, reservehjul (evt. reparasjonssett), driv-
stoff (100 %), ekstra batteri, alt fabrikkmontert standarduststyr 
og 75 kg til sjåføren pluss basisutstyr (gass, elektrisk, vann).

3. Basisutstyr
Basisutstyr består av samtlige utstyrsgjenstander og væsker 
som er nødvendig til sikker og riktig bruk av kjøretøyet. Til 
dette hører vekt for:
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Vær obs på at vekten på alle gjenstander som tas med i 

campingbilen, er tatt med i beregningen. Dette gjelder bl.a. 

for passasjerer, ekstrautstyr og basisutstyr samt personlig 

utstyr som klær, mat, kjæledyr, sykler, surfbrett og annet 

sportsutstyr m.m.)

En fullastet campingbil må aldri overskride den teknisk 

tillatte totalvekten.

Vekten i kjøreklar tilstand inneholder en tilleggsvekt for væsker 
og gass osv. (se basisutstyr). En del av denne tilleggsvekten kan 
også brukes som ekstra tillatt last for øvrig hvis du f.eks. ønsker 
å reise med tomme vanntanker eller uten gassflasker.

 

          

a) Flytende gassforsyning

    

Antall 11 kg gassflasker    2    

Antall 5 kg flasker    -   

Vekt på 11 kg aluminiumsflaske       5,5  

Vekt på 5 kg stålflaske     -   

Vekt på 11 kg gassfylling (90 %)     9,9   

Vekt på 5 kg gassfylling (90 %)     -                   

                           

totalt:    31   

b) Væsker

200 l ferskvannstank (90 %) -   

104 l ferskvannstank (90 %) -  

100 l ferskvannstank (90 %) 90    

Basisutstyr totalt:  121               

Van

4. Tillatt last for øvrig 
Tillatt last for øvrig tilsvarer differansen mellom „teknisk tillatt 
totalvekt“ og „vekt i kjøreklar tilstand“. I denne verdien inngår 
vekten på passasjerer (konvensjonell last: 75 kg multiplisert 
med antall seter – ekskl. førersetet), ekstrautstyr og personlig 
utstyr.
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Vekt i standard utgave Hobby Van 

Type Motor Chassis Totalvekt 
Vekt i kjørekl. 

tilstand 

Tillatt last for 
øvrig iht. EN 

1646-2 

        Van 2,2 TDCi                    flatchassis 3500 2817 683
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Dekk og felger til basis – bobil Van

Hobby
type

t.t.tot.v. 
(kg) foran bak

Dekk-
dimensjon

Hjulfeste Stålfelger 

         Van 3500 1665 2250 215/75 R 16 C 5/65/160 5 1/2 J x 16, ET 56

till. aksellast
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Tekniske data for bobilchassis Van 

Hobby
type

Bodelstype Basiskjøretøy
Alternativ 

motor
Chassis

t.t.tot.v. 
(kg) foran bak

Tilhen-
gerlast u. 

brems

Tilhen-
gerlast 
brems

Maks. 
vogntog-

vekt. 

Dekk-
dimensjon

Felger

        Van Delintegrert Ford Transit FT 350 2,2 TDCi Flatchassis 3500 1750 2250 750 1000 4500 215/75 R 16 C 5 1/2 J x 16, ET 56

Till. aksellast 
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Gjenstand                                                                             Vekt (kg)

Alarmanlegg 1,0
Avtrekksvifte 1,0
Bilradio med navigasjonsenhet og CD-spiller 3,0
CD-radio 1,6
Duomatic L-Plus / Duo Comfort 2,0 2,0
DVD-navigasjonssystem med ryggekamerasystem 6,1
Edeltredekor til dashbordet  0,5
Ekstra utvendig lasteluke 1,0
FORD Flex-pakke 32,0
Gelbatteri Exide Gel G 80 27,0
Hobby Cool 25 26,3
Høytalere (ekstra) i rommet 1,7
Isolasjonsmatte til førerhuset 0,5
Klimaanlegg B 2100 (Dometic) (230 V) 34,0
Motor 2,2 TDCi (96 KW) i stedet for 2,2 TDCI (81 KW) 10,0
Navigasjonssystem Travel Pilot   2,0
Plisségardinsystem (Remifront) for mørkelegging av førerhuset 3,5
Ryggekamerasystem med optisk varsling  2,0
Satellittanlegg, ferdig montert (inkl. 3 kg mast)  9,8
Satellittanlegg TELECO (digitalt) med autosøk 24,0
Solcellepanel med 2 moduler à 50 W 16,0
Solmarkise Omnistor, 300 x 250 cm 21,0
Sykkelstativ for 2 sykler 7,2
Sykkelstativ for 3 sykler 8,3
Tilhengerfeste fast 15,5

FORD Flex-pakke:   Klimaanlegg               20,0
   Utvendig speil, elektrisk 1,0 
   Vindusløfter, elektrisk 6,0
   Radio og CD-spiller  5,0

Vekt på tilbehør, Van
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1

2

3.3  Støtteben

Støtteben i standardutførelse
Støttebena finner du bak på bilen.

Dra ut støtteben
• For å løsne sperren på støttebena, trykk gaffelen (1) og 

trekk mot hengselen.
• Dra ut støttebena.
• Sikre støttebena eventuelt mot at de synker ned.
• Sett støtteben på platen (2).
• Bruk sveiv til å regulere støttebena inntil kjøretøyet står i 

vannrett posisjon.

Dra inn støtteben
• Bruk sveiv for å løsne støttebena.
• Dra inn støttebena.
• Trykk gaffelen (1) slik at sperren på støttebena låses.
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3.4  Stigtrinn

1

Husk forskjellige trinnivå. Husk også et plant sted for 

utstigning.

Ikke gå på stigtrinnet før det er kjørt helt ut.

Bobilen har et elektrisk stigtrinn (1). 

Stigtrinnet betjenes via en bryter som er plassert ved siden av 
inngangsdøren. 

Når motoren startes, kjører trinnet automatisk inn. 
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3.5 Montert tilleggsutstyr

 Vær obs på at tillatt last for øvrig reduseres når tilbehør  

 monteres.

Registrering av tilbehør i vognkortet

• Få tilleggsutstyret montert av en HOBBY-forhandler.
•  Kjør til trafikkstasjonen og presenter bobilen. 
•  Ta med deg godkjenningen og vognkortet del I og II og 

kjør til registreringskontoret. Der blir endringene registrert i 
registreringspapirene. 

 Husk på at det er obligatorisk med registrering av tilhen- 

 gerfeste, motorsykkelholder, nivåregulering og/eller ekstra  

 fjærblad.
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Ikke bruk andre dekk enn de som er registrert i godkjennings-
papirene. Andre dekkdimensjoner kan bare brukes etter at de 
er blitt godkjent av produsenten (godkjenningsdokument for 
tilleggsutstyr).

Skånsom bruk av dekk under kjøring

•	 Unngå	bråbremsing	og	hard	gassing.
•	 Unngå	lange	turer	på	dårlige	veier.
•	 Kjør	aldri	med	overlast.

Din	Hobby-bobil	er	utstyrt	med	slangeløse	dekk.	Du	må	

aldri sette inn slanger i disse dekkene.

Kapittel 4:  Hjul, dekk, bremser

4.1 Hjul

Etter	de	første	50	km	som	kjøres	med	bobilen	skal	det	kon-
trolleres	 om	 hjulboltene	 fortsatt	 sitter	 fast.	Om	 nødvendig	
trekkes	de	til	med	et	moment	på	160 Nm for 15“-felger (stål 
+ lettmetall); 180 Nm for 16“-felger (stål + lettmetall). 

4.2 Dekk
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1 2 3

04-2

4.3 Dekktrykket

Kontroller	dekktrykket	for	alle	dekk	og	reservehjulet	ca.	hver	
4.	uke	og	før	du	skal	reise	langt	med	bilen.

For kontroll av dekktrykket gjelder følgende:
•	 Kontroll	skal	foretas	på	kalde	dekk.
•	 Ved	kontroll	eller	korrigering	av	varme	dekk	skal	trykket	

ligge	0,3	bar	over	trykket	på	kalde	dekk.

For dekktrykket gjelder følgende:
- Riktig dekktrykk (1)
- For lavt dekktrykk (2)
-	 For	høyt	dekktrykk	(3)

4.4 Mønsterdybden

For	lavt	dekktrykk	fører	til	at	dekket	går	varmt.	Dette	kan	

føre	til	alvorlige	skader	i	dekket.

Riktig	dekktrykk	finner	du	i	tabellen	under	kapittelet	„Tek-

niske	data“	eller	i	bruksanvisningen	for	basiskjøretøyet.

Skift	til	nye	dekk	når	mønsterdybden	bare	er	1,6	mm.

Du	må	ikke	skifte	dekk	i	kryss,	dvs.	fra	høyre	bilside	til	ven-
stre bilside og omvendt.

Dekk	eldes	selv	om	de	brukes	lite	eller	ikke	i	det	hele	tatt.

Dekkprodusentene anbefaler
•	 Skift	til	nye	dekk	etter	6	år,	uavhengig	av	mønsterdybde.
•	 Unngå	støt	mot	kantstein,	slaghull	og	andre	hindringer	i	

veibanen.
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4.5 Felger

Bruk	bare	de	felger	som	står	oppført	i	vognkortet.	Hvis	du	vil	
bruke	andre	felger,	må	du	ta	hensyn	til	følgende:

For bruken av andre felger gjelder følgende:
-	 Størrelse
-	 Utførelse
- Innpress og
-	 Tilstrekkelig	bæreevne	for	tillatt	totalvekt
-	 Bolt	med	en	konus	som	skal	tilsvare	felgenes	utførelse

Endringer er bare mulig etter produsentens godkjenning.

Lettmetallfelger	bør	kontrolleres	særskilt	for	hver	eneste	bil-
type.	Bolter	til	aluminiumsfelger	må	aldri	brukes	til	stålfelger.	
Lettmetallfelger	som	er	brukt	på	fabrikksiden,	kan	monteres	
med	originale	hjulbolter.

Mer	opplysninger	finner	du	i	den	generelle	tillatelsen	for	

bruk av bilen.

4.6 Kjettinger

Ikke	kjør	fortere	enn	50	km/h	med	kjettinger	på.

Bruk	aldri	kjettinger	på	snøfrie	veier.	

Ta	av	hjulkapslene	før	du	setter	kjettingene	på.	

4.6.1 Modeller med forhjulstrekk
For	 å	 kunne	 bruke	 kjettinger,	må	 det	monteres	 dekk	med	
størrelse	195/75	R	16	C	(M+S)	på	stålfelger	5,5	J	x	16	H2,	ET	
50	på	forakselen.	På	bakakselen	kan	man	fortsatt	bruke	dek-
kdimensjon	215/75	R	16	C.	Det	at	man	kan	bruke	forskjellige	
dekkdimensjoner foran og bak omfattes av den opprinnelige 
godkjenningen fra Ford og krever ingen ekstra registrering. 

Dekk	med	dimensjonen	 195/75	R	 16	C	 (M+S)	må	 fylles	 til	
maksimal	tillatt	dekktrykk	på	4,8	bar.	Kjettinger	må	bare	brukes	
sammen	med	stålfelger	og	kun	på	forakselen.

Kjettinger	er	kun	tillatt	brukt	på	forakselen.	

4.7 Reservehjul

Reservehjul	inngår	ikke	i	leveringsomfang.	
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4.8 Dekkreparasjonssett

Dekkreparasjonssettet	må	ikke	brukes	hvis	dekket	ble	skadet	
ved	kjøring	uten	luft.	Små	stikkskader,	spesielt	i	løpeflatene	til	
dekkene,	kan	tettes	med	dekkreparasjonssettet.	Fremmed-
legemer	(f.	eks.	skrue	eller	spiker)	må	ikke	fjernes	fra	dekket.	
Dekkreparasjonssettet kan brukes ved utetemperaturer inntil 
ca.-30	°C.

A Rist	flasken.	Påfyllingsslangen	(1)	skrus	på	flasken	(folie-	
 lukkingen blir gjennomstukket ved dette).
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B  Ventilklaffen	skrus	av	dekkventilen.	Ventilinnsatsen	(2)		
	 med	ventilutdreier	(3)	skrus	ut.	Ventilinnsatsen	(2)	må	ikke		
 legges i sand eller skitt.

C  Lukkestuss	(4)	trekkes	av	fra	påfyllingsslangen	(1).	
	 Påfyllingsslangen	skyves	på	dekkventilen.

D  Påfyllingsflasken	med	påfyllingsslangen	holdes	nedover		
	 og	trykkes	sammen.	Hele	flaskeinnholdet	trykkes	inn	i	dek-	
	 ket.	Påfyllingsslangen	(1)	trekkes	av,	og	ventilinnsatsen	(2)		
 med ventilutdreieren (3) skrues fast inn i dekkventilen.
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E  Luftpåfyllingsslange	(5)	skrues	på	dekkventilen.	
	 Pluggen	(6)	settes	inn	i	stikkontakten	til	sigarettenneren.		
	 Dekket	pumpes	opp	(7).	Den	elektriske	luftpumpen	må		
	 ikke	brukes	lengre	enn	8	minutter.	Fare	for	overopphet-	
	 ning!	Hvis	lufttrykket	ikke	kan	oppnås,	kjøres	kjøretøyet		
	 ca.	10	meter	frem	eller	tilbake,	slik	at	tetningsmiddelet		
	 kan	fordeles	i	dekket.	Gjenta	pumpeforløpet.	Fortsett		
	 kjøringen	umiddelbart	slik	at	tetningsmiddelet	kan	forde-	
 les i dekket.
  Topphastighet er maks. 80 km/t.
  Kjør forsiktig, spesielt i svinger.

Ulykkesfare:	Hvis	lufttrykket	som	kreves,	ikke	kan	

oppnås	denne	gangen	heller,	er	dekket	for	hardt	

skadet. I dette tilfellet kan dekkreparasjonssettet ikke 

muliggjøre	den	krevende	tetningen.	Derfor	må	du	ikke	

kjøre	videre.	Ta	kontakt	med	en	servicestasjon	eller	

service-24t.

Etter	10	minutters	kjøring	kontrolleres	dekktrykket.	Hvis	
dekktrykket	er	sunket	under	denne	minsteverdien	(8),	må	
du ikke fortsette turen. Hvis minsteverdien fortsatt vises 
(8),	stilles	dekktrykket	riktig	ifølge	dekktrykkskilt	i	gasskas-
sen.	Kjør	forsiktig	til	neste	verksted	og	bytt	dekk.
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4.10 Bremser

Komponentene	i	bremseanlegget	inngår	i	godkjenningsdoku-
mentet for tilleggsutstyr.
Skulle	du	forandre	noen	av	komponentene	i	bremseanlegget,	
er dette dokumentet ikke lenger gyldig. Endringer er bare mu-
lig etter godkjenning av produsenten.

Det	er	i	din	egen	interesse	at	bremsene	vedlikeholdes	jevnlig	

på	et	Ford-verksted.

For vedlikehold av bremseanlegget gjelder følgende:
•	 Kontroller	væskenivået	i	bremsevæskebeholderen	jevnlig.
•	 Kontroller	bremseanlegget	og	bremseslangene	jevnlig	for	

lekkasje.	Smågnagere	kan	ofte	gnage	på	gummislanger.
•	 Bremseoljer	som	brukes	må	ha	de	samme	egenskapene	

som	de	oljer	som	befinner	seg	i	bremsekretsløpet.

Mer	informasjon	finner	du	i	bruksanvisningen	til	Ford	

Transit.	
4.9 Hjulskift

Mer	 informasjon	 finner	 du	 i	 driftsveiledningen	 til	 ba-

siskjøretøyet.	

Ulykkesfare:	Få	nye	dekk	hos	neste

servicestasjon.

F  Vedlagt	klistremerke	må	klebes	på	i	førerens	synlige	om-	
	 råde	på	kombinasjonsinstrumentet.
	 Brukt	dekkreparasjonssett	dumpes	hos	en	servicestasjon.
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Kapittel 5:  Bodel-utvendig

5.1 Oversikt tank- og serviceluker

Bagasjeluke (1)

Toalettluke (2)

Luke til gassflaske (3)

Van 2007
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5.2 Ventilasjon og luftavtrekk

For ventilasjonen gjelder følgende:

Riktig ventilasjon i bilen er en forutsetning for god komfort. 
Trekkfri frisklufttilførsel er integrert over motorenheten i bo-
bilen. Luftavtrekk skjer via taklukene og må ikke hindres i sin 
virkemåte.

Hvis kjøleskapet ikke drives med gass, kan det settes på et 
deksel på ventilasjonsanlegget til kjøleskapet.

Les nøye gjennom merknadene på dekslet. Det må bare 

brukes ved elektrisk drift om vinteren. For nærmere informa-

sjon, se bruksanvisning fra kjøleskapsprodusenten.

Matlaging, bløte klær osv. fører til vanndamp. Dessuten 

skiller vi ut 35 g vann per person per time. Derfor er det 

viktig med ekstra lufttilførsel og –avtrekk gjennom vinduer 

og takluker, alt avhengig av relativ luftfuktighet (se også 

«Vinterdrift»).

Kjøleskapet
Kjøleskapet forsørges med friskluft som tilføres utenfra gjen-
nom gitre. Dette garanterer tilstrekkelig kjølingseffekt. Nedre 
ventilgitter til lufttilførsel (1) er montert på bilens yttervegg. 
Øvre ventilgitter brukes til avgassuttrekk (2).

Er åpningene i nedre ventilgitter blokkert, kan dette medføre 

kvelningsfare. Åpningene i nedre ventilgitter må derfor aldri 

blokkeres.

Ved vinterdrift er det spesielle deksler som skal brukes. 

Disse dekslene får du kjøpt hos din forhandler.
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Ved høy lufttemperatur er det hensiktsmessig å fjerne ven-

tilgitrene. På denne måten øker kjøleskapets luftsirkulasjon 

og kjøleevne.

Fjerning av ventilgitrene
• Løsne skruen (3) ved å skru helt til venstre.
• Trekk forsiktig ut ventilgitteret på venstre side først.
• Fjern så ventilgitteret.

Oppvarming
Oppvarming skjer ved å tilføre friskluft utenfra (1). Denne ven-
tilasjonsluken brukes også til avtrekk av varm luft.

Er åpningene i nedre ventilgitter blokkert, kan dette medføre 

kvelningsfare. Åpningene i nedre ventilgitter må derfor aldri 

blokkeres.
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5.3 Åpne og lukke dører og luker

Bilnøkler
Sammen med bobilen leveres det følgende nøkler:
- 2 stk. nøkler som passer til følgende lås i basiskjøretøyet:
 - fører- og passasjerdør

Les også bruksanvisningen fra basiskjøretøyets produ-

sent.

-    2 stk. nøkler som passer til følgende lås i bodelen:
 -  inngangsdør
 -  serviceluker
 -  toalettluke

I tillegg leveres det et selvklebende aluminiumsskilt med 

basiskjøretøyets nøkkelnummer.

Inngangsdør

Åpne
• Lås opp låsen ved å vri nøkkelen.
• Dra i dørhåndtaket.
• Åpne døren.

Låse
• Lukk igjen døren.
• Vri nøkkelen til du hører at dørlåseren er lukket.
• Vri nøkkelen tilbake til den står i loddrett posisjon, og dra   
 ut nøkkelen.
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For å unngå skader på lås eller dørkarm, bør den innven-

dige dørlåseren aldri være i skrå, men i vannrett posisjon.

Inngangsdøren brukes til rømningsvei i en nødsituasjon. 

Vær derfor obs på at døren ikke blokkeres fra utsiden.

Bagasjeluke

Åpne
• Lås opp låsen ved å vri nøkkelen.
• Bruk hånden og trykk luken kraftig innover der låsen sit-

ter.
• Luken åpnes oppover.

Lukke
• Dra luken nedover og lukk igjen.
• Lås låsen ved å vri nøkkelen.
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Toalettluke

Åpne
• Lås opp låsen ved å vri nøkkelen (1).
• Trykk på begge knapper (1 og 2) og åpne luken.

Lukke
• Trykk luken innover til den sitter på plass.
• Lås låsen ved å vri nøkkelen (1).

Utvendig gasskran

Bobilen kan utstyres med en utvendig gasskran (3) om øn-
sket. Denne tilkoblingen kan forsyne gassutstyr, som f.eks. 
gassgrill eller gasslampe, fra utsiden av bobilen. Utvendig 
gasskran finnes under luken til gasskassen (2).

Åpne
• Ta i hengselen (1) på luken og dra ut.

Lukke
• Ta i hengselen (1) og lukk igjen til luken sitter på plass.
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Påfyllingsstuss for ferskvann

Åpne
• Lås opp låsen (1) ved å vri nøkkelen.
• Skru lokket (2) kraftig opp og dra ut.

Lukke
• Sett på lokket (2) og skru til.
• Lås låsen (1) ved å vri nøkkelen.

Vanntilkobling til utvendig dusj

Åpne
• Skyv dekslet (1) oppover for å ha tilgang til vanntilkoblin-

gen.

Lukke
• Fjern slangen på den utvendige dusjen fra tilkoblings-

stussen (2) og sett på beskyttelseskappe.
• Skyv dekslet nedover.
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5.4 Utvendig speil

5.5 Dugging av frontlyssystemet

Et problem som det ofte klages over, er tildugget dekkglass 
på frontlys med klarglass eller på baklys. Denne effekten 
oppstår etter kjøreturer i regn eller etter kalde netter og er 
en vanlig fysikalsk prosess. Frontlysventilasjonen fører til at 
den oppvarmede luften som ekspanderer, fortrenges fra den 
påslåtte lampen. Når lyset slukkes, avkjøler lampen sakte. 
Fuktig luft trenger inn fra utsiden via ventilasjonen. Denne 
fuktigheten fordamper i det varme frontlyset. Når fuktigheten 
avkjøles, legger den seg på dekkglasset som kondensat. 
Denne prosessen kalles dugging. Etter en kort kjøretur ved 
oppholdsvær eller etter en kort stund med påslått lys starter 
fordampningsprosessen som igjen fører til tørking av duggin-
gen. Teknisk sett er denne prosessen regnet som sikker i og 
med at lampene er beskyttet mot påvirkningene av dugging.

Innstillingene av bobilens utvendige speil finner du i bruksan-
visningen til basiskjøretøyet.

Utvendig stikkontakt

Åpne
• Ta i den nederste delen av dekslet (1) og dra den ut og 

oppover.

Lukke
• Trekk ut CEE-støpslet (2).
• Trekk ned dekslet (1) til det sitter på plass.
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Kapittel 6: Elektriske installas- 
  joner

6.1 Sikkerhetsinstrukser
Vær obs på følgende:
•	 Aldri	fjern	sikkerhetsinstrukser	og	advarsler	i	form	av	skilt	

på	elektriske	komponenter.
•	 Installasjonsrommet	til	bodelsbatteriet,	kontrollpanelet,	

laderen	og	230	V-klemmekassen	må	ikke	brukes	til	ekstra	
bagasjerom.	

•	 Røyking	og	bruk	av	åpen	flamme	er	forbudt	under	kontroll	
av	elektriske	anlegg.

•	 Arbeid	i	forbindelse	med	feil	på	elektriske	komponenter	
må	kun	utføres	av	autorisert	servicepersonell.

•	 Feil	behandling	av	bilens	elektriske	anlegg	kan	være	
livsfarlig	både	for	eget	og	andres	liv.

•	 Bruk	bare	en	værbestandig	treledet	skjøteledning	samt	
jordet	støpsel	eller	et	CEE-støpsel	samt	kobling	ved	
tilkobling	til	et	eksternt	230	V-nett.

06-1

6.2 HOBBY-kontrollpanel 

Strømforsyningen	 skjer	 via	HOBBY-kontrollpanelet	 sammen	
med	en	automatisk	batterilader.

Hovedelementer på det elektriske anlegget 
•		KONTROLLPANEL	“PC-100HB	og	PC-100HB	T”	–	Styring	
av	forbruksapparater,	

•		12V	FORDELERMODUL	“DS-300HB”	-	Hovedrelé,	bat-
teri-parallell	relé	(12V	-	70A),	Kjøleskaprelé,	pumperelé,	
lasteinnretning	B1,	vernesikringer.	

•		BATTERILADER	–	Lader	opp	batteriet	i	bufferdrift.	
•		SONDE	MED	STAVER	–	Måler	innholdet	i	FV-tanken,	4-søy-
ler	optisk	visning.	

•		SONDE	MED	SKRUER	“SSP”	–	LED	viser	fyllingsnivå	spill-
vannstank	

•		BATTERI	FORBRUKERE	“B2”	–	Forsyner	alle	forbruksap-
parater	

•		BATTERI	KJØRETØY	“B1”	
•		LYSNETT	-	
	 Lader	opp	kjøretøy-	og	forbrukerapparatbatteriet	samtidig.	
•		230V	HOVEDBRYTER	-	
	 Forsyner	og	beskytter	230V	forbrukerapparater	
•	50A-SIKRINGER	KJØRETØY/	EL.-FORBRUKERBATTERIER	
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Råd og kontroller

Viktig
•		Det	er	kun	tillatt	for	kvalifisert	fagpersonell	å	foreta	endrin-
ger	på	det	elektriske	anlegget.	

•		Klem	av	batteriet	og	slå	av	230V	nettet	før	du	starter	med	
vedlikehold.	

Batterier
•		Følg	bruksanvisningen	fra	batteriprodusenten.	
•		Batterisyren	er	giftig	og	etser.	Unngå	at	den	kommer	i	kon-
takt	med	hud	og	øyne.	

•		Når	batteriet	er	helt	utladet,	er	oppladingstiden	minst	10	ti-
mer.	Hvis	batteriet	 har	 vært	 utladet	 i	 over	 8	uker,	 kan	det	
være	ødelagt.	

•		Kontroller	regelmessig	væskenivået	i	batteriene	(syrebatte-
rier);	 gelbatterier	 er	 vedlikeholdsfrie,	men	må	 stadig	 lades	
opp	igjen.	

•		Kontroller	regelmessig	nivået	på	batterivæsken	(blybatteri).	
•		Kontroller	at	klemmene	sitter	på	riktig	plass	og	fjern	eventu-
elle	oksidfilmer.	

•		Klem	ut	minuspolen	hvis	batteriet	ikke	skal	brukes	i	lengre	
tid	(i	mer	enn	1-2	måneder).	

•		Hvis	 bodelsbatteriet	 fjernes,	 skal	 pluspolen	 isoleres	 (for	 å	
unngå	kortslutning	når	motoren	slås	på	igjen).	

•		Ved	svært	 langvarig	stans,	skal	batteriet	klemmes	av	eller	
lades	opp	igjen	regelmessig.	

Batterilader
•		Plasser	laderen	et	tørt	og	ventilert	rom.	
•		Dette	apparatet	må	kun	monteres	inn	av	fagpersonell.	
•		Ved	misbruk	bortfaller	garantien	og	produsentansvaret.	
•		Utfør	aldri	vedlikehold	når	230V	nettet	er	tilkoplet.	
•		Ikke	blokker	ventilasjonen	på	toppen	og	sørg	for	tilstrekkelig	
ventilasjon.	

•		Slå	av	bryteren	før	laderen	skilles	fra	230V	nettet.	

Tanksonder
•		For	å	unngå	avleiringer	skal	vannet	ikke	stå	for	lenge	i	tan-
kene.	Dette	gjelder	spesielt	spillvannstanken.	

230V Hovedbryter
•		Kontroller	om	nettpluggen	er	trukket	ut	før	du	fjerner	lokket.	
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•		For	å	unngå	skader	på	modulen,	skal	du	forvisse	deg	om	at	
pluggene	sitter	fast	på	plass.	

•		Sett	hovedbryteren	230	på	“0”	(OFF)	for	å	stanse	tilførselen	
i	hele	anlegget.	

•		Ved	til-	og	frakobling	til	eksternt	230V-nett	skal	hovedbryter	
alltid	være	avslått.	

•		Skilles	bryteren	automatisk,	skal	du	finne	feilen	før	du	slår	
bryteren	på	igjen.	

Sikringer
•		Finn	 feilårsaken	og	rett	 feilen	opp	før	du	skifter	ut	defekte	
sikringer.	

•		Den	nye	sikringen	skal	ha	samme	ampere	som	den	brukte.	
Controlpanel Van

Tegnforklaring 
1)		Tast	for	overvåking	av	ferskvannstank.	
2)		Tast	for	overvåking	av	bodelsbatteri	(B2).	
3)		Tast	for	overvåking	av	kjøretøysbatteri	(B1).	
4)		LED	varsler	testing	av	ferskvannstank,	blinking	betyr	at	
tanken	er	tom.	

5)		LED	viser	nivået	i	ferskvannstanken.	
6)		LED	varsler	testing	av	spillvannstanken,	blinking	betyr	at	
tanken	er	full.	

7)		Blinker	LED,	er	spillvannstanken	full,	alarmen	utgår	også	av	
LED	6.	
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8)		 Varsler	at	kjøretøy-	og	bodelsbatteriet	lades	opp	via	lys-	
	 nettet.	
9)		 LED	varsler	testing	av	kjøretøysbatteri,	blinking	betyr	at		
	 batteriet	er	utladet.	
10)		LED	varsler	testing	av	forbrukerbatteri,	blinking	betyr	at		
	 batteriet	er	utladet.	
11)		LED	varsler	tilkoblet	230V	nett.	
12)		LED-voltmeter	til	overvåking	av	spenning	på	kjøretøy-	og		
	 forbrukerbatteriet.	
13)		Styrebryter	spillvannstank-motstand	er	avhengig	av		
	 hovedbryteren	og	virker	med	påslått	motor	eller	tilkoplet		
	 230V-nett.	
14)		Vannpumpe	bryter	som	betjener	pumpereléet	og	er	av-	
	 hengig	av	hovedbryteren.	
15)		Forbrukerapparat	hovedbryter,	blinkende	LED	betyr	at		
	 forbrukerbatteriet	snart	blir	utladet	og	beskyttelsen	mot		
	 total	utladning	snart	blir	aktivert.	

Funksjoner 
Beskyttelse mot total utladning 
En	elektronisk	 innretning	 slår	 av	 alle	 12V	 forbrukerapparater	
når	minimal	spenning	på	10V	er	nådd.	Det	er	mulig	å	slå	for-
brukerapparatene	på	igjen	i	ca.	ett	minutt	ved	å	slå	på	hoved-
bryter.	

Denne	 innretningen	 omfatter	 ikke	 kjøleskapet,	 det	 elektriske	
stigtrinnet	og	forbrukerapparater	som	forsynes	direkte	fra	B2.	
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12 V - fordeler 
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Belegg	9	polet	plugg

1/9	oppvarming/varmtvannsbereder	via	hovedbryter	sikret	via	Si1
2/9,	5/9,	4/9	lys	B	via	hovedbryterrelé	sikret	via	Si2
3/9	pumpe	koblet	via	relé	sikret	via	Si4
6/9	utvendig	belysning	/	D+	forsterker	automatisk	omkopling	via	+,	sikret	via	Si9
7/9,	8/9,	9/9	lys	A	via	hovedbryterrelé	sikret	via	Si3

Belegg	6	polet	plugg

1/6	stigtrinn	permanent,	sikret	via	Si5
2/6,	3/6	kjøleskap	D+	styrt,	sikret	via	Si8
4/6	Aux	permanent,	sikret	via	Si6
5/6,	6/6	gassforbrukerapparater	permanent,	sikret	via	Si7

Ved	bypass	av	tilkoplingene	KS1	og	KS2	er	B2	permanent	
tilkoplet	kjøleskapet	(styres	ikke	mer	via	D+)

D+	signal	koplet	via	relé

pumperelé hovedbryter	relé

parallell	relé
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Gassdrift (oppvarming og varmtvann)
-	 dreiebryter	til	romtemperatur	(1)
-	 grønt	kontrollys	«drift»	(2)
-	 sommerdrift	(vanntemperatur	40	°C	eller	60	°C)	(3)
-	 vinterdrift	(oppvarming	uten	varmtvannsbehov)	(4)
-	 vinterdrift	(oppvarming	med	varmtvannsbehov)	(5)
-	 dreiebryter	«av»	(6)
-	 gult	kontrollys	«varmtvannsbereder	under	oppvarming»	(7)
-	 rødt	kontrollys	«feil»	(8)

For	nærmere	informasjon,	se	vedlagt	bruksanvisning	fra	

firmaet	TRUMA.	

6.3 Strømtilførsel

Elektrisk	strømtilførsel	i	bobilen	skjer	på	følgende	måte:
-	 tilkobling	til	lysnett	(vekselspenning	230	V)
-	 bodelsbatteri	(likespenning	12	V)

Strømtilførsel via lysnettet
230	V-anlegget	er	sikret	med	en	2-polet	automatsikring	på	
16	A.	Automatsikringen	er	plassert	bak	førersetet.
Når	det	oppstår	feil,	bryter	automatsikringen	hele	230	V-
strømkretsen	for	å	beskytte	brukeren.	I	de	fleste	tilfeller	blir	
dette	forårsaket	av	skader	på	elektriske	apparater	eller	på	
tilslutningsledningen.	
•	 Sørg	for	at	skaden	blir	rettet	opp	før	automatsikringen	

kobles	til	igjen.
•	 Kontakt	autorisert	elektropersonell	hvis	du	ikke	får	rettet	

opp	skaden	selv.
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Ferskvann

Strømtilførsel	230	V

For strømtilførsel via lysnettet gjelder følgende:
•	 Tilslutningsledningen	må	være	maks.	25	m.

Kabelen	i	kabeltromler	uten	beskyttelse	mot	overheting	

skal	dras	helt	ut	fra	trommelen.

•	 Bruk	bare	CEE-støpsler	og	-kabler.
•	 Først	koble	strømledningen	til	bilens	inngående	

stikkontakt.
•	 Sett	så	det	andre	støpslet	i	den	strømførende	

stikkontakten.
•	 Foregå	i	Omvendt	rekkefølge	når	du	drar	ut	støpslene.

6.4 Strømenhetens funksjon

Plassering av laderen
Laderen	er	plassert	i	førersetet.

Lysnettdrift (230 V)
Når	du	har	slått	på	hovebryteren	i	HOBBY-kontrollpanelet,	
lades	bodelsbatteriet	opp	ved	hjelp	av	laderen	i	bobilen.

Ladning av batteriet
Ladning	av	batteriet	skjer	avhengig	av	bodelsbatteriets	
spenning:
-	 Oppladning	inntil	batterispenningen	på	14,4	V	er	nådd.
-	 Oppladning	stanses	inntil	batterispenningen	er	gått	ned	

til	under	13,8	V.
-	 Ny	oppladning	når	batterispenningen	er	gått	ned	til	under	

13,8	V.
-	 Parallellkobling	samt	oppladning	av	starterbatteri	og	

bodelsbatteri	når	batterispenningen	er	gått	ned	til	under	
13,5	V.

-	 Starterbatteri	og	bodelsbatteri	skilles	fra	hverandre	når	
felles	batterispenning	er	gått	ned	til	under	12,5	V.
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+	og	–	polene	må	kobles	riktig	vei	for	at	laderen	skal	

fungere.

Hvis	du	skal	lade	opp	et	utladet	bodelsbatteri,	er	

nødvendig	ladetid	ca.	12	timer	ved	lysnettdrift.	Hvis	andre	

12	V-apparater	er	i	drift	samtidig,	forlenges	ladetiden	

tilsvarende.

Beskyttelse mot total utladning
Synker	bodelsbatteriets	spenning	til	under	10,5	V,	stanses	
strømtilførselen	til	alle	volt-apparater	av	et	relé.

Slå	av	12	V-hovedbryteren	når	beskyttelsen	mot	total	

utladning	er	aktivert.	Dette	for	å	hindre	ekstra	utladning	

av	bodelsbatteriet.

Laderens funksjon

Beskyttelse av laderen
Hvis	 laderen	 blir	 varm	 pga.	 høy	 omgivelsestemperatur	 eller	
høy	ladestrøm,	deaktiveres	laderen	ved	hjelp	av	en	innebygget	
termobryter	inntil	laderens	temperatur	er	gått	ned	igjen.

Sjekkliste for kontroll av laderen
•	 Slå	av	motoren.
•	 Slå	av	hovedbryteren	på	laderen.
•	 Koble	til	lysnett.
•	 Slå	på	12	V-hovedbryteren.
•	 Slå	av	samtlige	12	V-apparater	(inkl.	kjøleskap).
•	 Slå	på	hovedbryteren	på	laderen.
Bodelsbatteriets	spenning	må	øke	til	en	maksimal	spenning	
på	14,4	V.

Dette	er	et	typisk	kjennetegn	for	ladningen	gjennom	den	
innebygde	laderen	og	bør	være	til	stede.	Er	dette	ikke	tilfellet,	
bør	du	kontrollere	følgende:
•	 Er	laderen	riktig	tilkoblet	strømnettet?
•	 Er	laderens	nettsikring	i	orden?
•	 Er	laderens	batterispenning	over	1	volt?
•	 Er	polene	på	bodelsbatteriet	koblet	riktig	vei?
•	 Er	forbindelsen	mellom	laderen	og	kontrollpanelet	i	orden

Spenningen	på	motorromsbatteriet	og	bodelsbatteriet	

kan	til	enhver	tid	avleses	på	kontrollpanelet	over	

inngangsdøren.
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Drift med motoren på

Med	en	gang	motoren	er	startet,	kobles	starterbatteriet	parallelt	
med	bodelsbatteriet	ved	hjelp	av	et	relé.	D+	signalet	er	tilkoblet	
vekselstrømsdynamoen	 som	 på	 denne	 måten	 lader	 begge	
batterier.	Fjernes	D+	signalet,	skilles	batteriene	fra	hverandre.	
Dermed	 er	 det	 ikke	 mulig	 å	 utlade	 starterbatteriet	 gjennom	
bruken	av	bodelen.
12	V-forsyning	av	kjøleskapet	er	bare	mulig	når	bilen	er	i	gang.	
Stoppes	 motoren,	 blir	 12	 V-driften	 av	 kjøleskapet	 slått	 av	
automatisk.

For	å	lade	et	utladet	bodelsbatteri	optimalt	under	
kjøringen,	bør	12	V-driften	av	kjøleskapet	unngås	
med	det	første.	Dessuten	bør	færrest	mulig	12	V-
apparater	være	i	drift.

Sjekkliste for kontroll
•	 Slå	av	motoren.
•	 Slå	på	12	V-hovebryteren.
•	 Slå	av	samtlige	12	V-apparater.
•	 Start	motoren.

Bodelsbatteriets	spenning	må	øke	hvis
-	 motorturtallet	er	større	enn	tomgangsturtallet.
-	 starterbatteriet	ikke	er	fullstendig	utladet.

Dette	er	et	typisk	kjennetegn	for	ladningen	gjennom	
vekselstrømsdynamoen	og	bør	være	til	stede.	Er	dette	ikke	
tilfellet,	bør	du	kontrollere	følgende:

•	 Er	sikringen	på	tilslutningsledningen	til	starterbatteriet	
nær	starterbatteriet	i	orden?

•	 Er	polene	på	bodelsbatteriet	koblet	riktig	vei	på	laderen?
•	 Er	sikringen	på	tilslutningsledningen	til	signal	«D+»	nær	

starterbatteriet	i	orden?
•	 Har	laderen	signal	«D+»?	Her	bør	det	være	en	spenning	

på	ca.	12	V	mens	motoren	er	i	gang.
•	 Er	forbindelsen	mellom	laderen	og	kontrollpanelet	i	

orden?

Drift via 12 V-bodelsbatteriet
Når	bobilen	står	uten	at	230	V-lysnettet	eller	motoren	er	i	
drift,	forsynes	alle	apparater	automatisk	via	bodelsbatteriet	
–	forutsatt	at12	V-hovedbryteren	er	på.
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6.5 Bodelsbatteri

Bodelsbatteriet	bør	ikke	utlades	til	en	spenning	på	under	

11	 V.	 Er	 batterispenningen	 såpass	 lav,	 bør	 det	 senest	

omgående	 sørges	 for	 at	 batteriet	 lades	 opp	 igjen	 via	

vekselstrømsdynamoen	eller	lysnettet.

Plassering
-	

Egenskaper
-	 Batteriet	er	vedlikeholdtsfritt.	Det	er	ikke	nødvendig	å	

etterfylle	med	vann.
-	 Batteriet	er	lukket	og	kan	ikke	renne	ut.
-	 Batteriet	er	syklusfast	og	dermed	spesielt	egnet	til	bilens	

strømforsyning.	Flere	ut-	og	oppladninger	er	mulig.

Bruk	bare	samme	type	batteri	(lik	kapasitet	og	spenning,	

syklusfast,	vedlikeholdsfritt	og	tett)	når	du	skifter	batteri.

Skifte av batteri

•	 Unngå	brennende	sigaretter	mens	du	skifter	batteri.
•	 Dra	ut	strømkabelen	til	230	V-nettet.
•	 Koble	fra	minus-koblingsklemmen	(-)	først.
•	 Deretter	koble	fra	pluss-koblingsklemmen	(+).
•	 Fjern	batteriet.
•	 Sett	inn	et	nytt	batteri.
•	 Tilkoble	batteriet	i	motsatt	rekkefølge.

Elektrolyttløsningen	i	batteriet	er	giftig	og	korrosiv.	

Beskytt	øyne	og	ansikt	når	du	kommer	i	kontakt	med	

den.

Har	du	vært	i	kontakt	med	batteriet	med	hud	eller	øyne,	

skyll	dem	med	mye	rent	vann.

Batteriet	holdes	unna	åpen	flamme	og	

gnistfremkallende	apparater.	Eksplosjonsfare!
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1
1

6.6 Sikring av elektroanlegget

Starterbatteri
Hovedsikring	av	elektroanlegget	skjer	ved	hjelp	av	en	40	A-
smeltesikring	(1).	Sikringen	befinner	seg	under	panseret	ved	
siden	av	starterbatteriet.

Bodelsbatteri
Hovedsikring	av	elektroanlegget	skjer	ved	hjelp	av	en	30	A-
smeltesikring	(2).	Sikringen	befinner	seg	på	selve	batteriet.

12 V-strømkrets

Tekniske data til sikringen
15	A:	kjøleskap
10	A:	lys
10	A:	pumpe,	varmtvannsbereder,	oppvarming,	tv

Sikring	skjer	ved	hjelp	av	automatsikringer	på	HOBBY-kon-
trollpanelet.
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Ved apparatsvikt gjelder følgende:

•	 Kontroller	automatsikringen	i	tilsvarende	strømkrets.
•	 Trykk	kontrollknappen.
•	 Utløses	automatsikringen	på	nytt,	kontakt	din	autoriserte	

Hobby-forhandler.

Lader med sikringsskap 
•		 Lader	med	ekstra	sikringsskap	er	plassert	under	passas-

jersetet	foran.	



Elektriske installasjoner06-13

6.7 Koplingsskjema innvendig 
T500	GFSC
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T500	GFSC
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6.8 Utstyr installert i etterhånd

Elektronisk	 utstyr	 som	 er	 installert	 i	 etterhånd	 og	 som	 kan	
brukes	under	kjøreturen	(f.eks.	mobiltelefoner,	radioapparater,	
ryggekamerasystemer,	 navigasjonssystemer	 o.l.)	 må	 tilsvare	
bestemmelsene	 vedrørende	 elektromagnetisk	 kompatibilitet.	
Dette	utstyret	må	være	godkjent	i	henhold	til	direktiv	72/245/
EWG	 i	 versjon	 95/54/EG	 for	 ikke	 å	 utsette	 de	 eksisterende	
elektroniske	systemene	for	forstyrrende	påvirkning.

Utstyr	 som	er	 installert	 i	 etterhånd	 og	 som	 ikke	 kan	 brukes	
under	kjøreturen	skal	være	CE-merket.	
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Kapittel 7:  Invendig konstruksjon

07-1

1

2

Inngangsdøren brukes til rømningsvei i en nødsituasjon. 

Vær derfor obs på at døren ikke blokkeres fra utsiden.

7.1 Åpne og lukke dører og skuffer

Inngangsdør

Åpne
• Dra låsen nedover.

På denne måten er det også mulig å åpne døren innen fra 

innsiden selv om den skulle være låst uten utenfra.

Lukke
• Dra igjen døren inntil låsen sitter på plass.

Låse
• Dra låsen nedover.
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Lukk igjen alle skapdører før du skal på tur med bilen. Slik 

unngår du at skapdøren plutselig åpnes under fart og ting 

detter ned.

7.2  Vinduer

Åpningsbare vinduer med luftestilling

Åpne
• Trykk inn knappen og dra opp låsen samtidig til den står i 

loddrett posisjon.
• Skyv vinduet utover inntil du hører en klikkelyd. Vinduet 

holder seg automatisk i denne stillingen. Du kan stille inn 
forskjellige trinn.

Lukke
• Løft vinduet noe for å dra det ut av luftestillingen.
• Lukk igjen vinduet.
• Dra låsen i vannrett posisjon.

Skapdører med håndtak

Åpne
• Trekk i håndtaket helt til døren åpner seg. 

Lukke
• Trykk inn håndtaket på skapdøren til du merker at den er 

lukket.
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Kombinerte rullegardin- og myggnettkassett
Rullegardin- og myggnettkassetten er integrert i vindusram-
men og kan kombineres med hverandre. Den kombinerte 
varianten kan stilles inn på forskjellige posisjoner.

Kombinere rullegardin og myggnett
• Dra forbindelseslasken på myggnettet oppover.
• Fest forbindelseslasken i blokkeringen på rullgardinens 

enhåndsbetjening.

Regulere rullegardinen
• Trykk rullegardinens enhåndsbetjening sammen på 

begge sider og hold.

Åpne myggnettet
• Løs forbindelseslasken på myggnettet fra låsen, og fjern 

lasken fra enhåndsbetjeningen.
• Bruk forbindelseslasken og dra myggnettet nedover uten 

at det fjæres tilbake.
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7.3 Takvinduer konstruksjon 
Sikkerhetsinstrukser

- Takvinduet må ikke åpnes når det blåser kraftig, regner 

kraftig eller hagler o.l. eller når utetemperaturene er un-

der - 20°C! 

- Fjern snø, is eller skitt før du åpner takvinduet. Husk 

nødvendig høyde på stedet der du åpner takvinduet, 

f.eks. under et tre, i garasjen o.l. 

- Ikke trå på takvinduet. 

- Lukk og steng takvinduet før du starter kjøreturen. 

Trekk fra insektrollo og plisségardinen (hvileposisjon). 

- Ved sterk sol skal mørkeleggingen kun trekkes 3/4 for, 

ellers blir det for varmt. 

Åpne luken 
 
Sørg for at åpningen over luken er fri før luken åpnes. Luken 
kan åpnes til 60°. Skyv utkasteren på sveiven i pilens retning. 
Dermed kommer sveiven ut. Sett sveiven i bruksposisjon. Drei 
sveiven med klokken for å åpne luken i ønsket stilling. Ved mot-
stand aktiveres sveivens overlastvern; du kan da høre en svak 
„skrapelyd“ fra sveiven. Lukk luken når det regner eller stormer. 

Åpninger på tvangsventilasjoner skal alltid 
holdes fri. Tvangsventilasjoner må aldri lukkes 
eller blokkeres! 

Lukk luken 

Drei sveiven mot klokken helt til luken er lukket. Klaff om svei-
ven og trykk den på plass i sveivlommen. Ved motstand ak-
tiveres sveivens overlastvern. Du vil da høre en svak „skrape-
lyd“ fra sveiven. Du må da dreie sveien en gang til for å kunne 
trykke sveiven på plass i lommen. 

Kontroller før turen om takluken er lukket riktig. 
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Plissé til mørkelegging
Dra plisséskinnen trinnløst i ønsket stilling eller helt til låsen 
går i inngrep på insektnettet.

Lukke / åpne insektnett
Skyv skinnen på myggnettet mot plisséskinnen helt til låsen 
går i inngrep.

Håndtering
7.4 Soltak med mørkelegging Remis-Star 

OBS! 
•  Når det blåser kraftig, regner kraftig eller hagler o.l., eller  
 når utetemperaturene er under -20°C, må panoramataklu- 
 ken ikke åpnes! 
•  Fjern snø, is eller skitt før du åpner luken. Husk nødvendig  
 høyde på stedet der du åpner luken, f.eks. under et tre  
 eller i en garasje o.l. 
•  Trå ikke på soltaket. 

Under kjøring 
• Lukk igjen panoramatakluken og steng den. Trekk fra 
 myggnettet og plisségardinen (hvilestilling). 
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Åpne, lukke og låse takluken

Før takluken brukes, må åpningen ikke være blokkert. 

Kropsdeler og andre gjenstander må ikke komme inn i 

åpningen.

Obs! Fare for skade!

Åpne
• Trykk på knappen inntil ønsket posisjon er nådd. Er sluttstil-

lingen nådd, blir knappen slått av automatisk.

Lukke og låse
• Trykk på knappen inntil ønsket posisjon er nådd. For å 

låse, trykk på knappen mens luken er lukket og fortsett 
inntil motoren slår av automatisk.
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Nøddrift ved strømbrudd
• Fjern gjenstander og kropsdeler fra takluken.
• Fjern det runde dekslet (1) og ventilgitteret.

• Sett inn nødsveiv (2) helt ned og hold fast.
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• Fjern låsen på drevet ved å trykke på knappen (3/A).
• Hold knappen inne og drei samtidig sveiven for å bevege 

takluken (3/B).
• Slutt å holde knappen når ønsket posisjon er nådd. Dra 

samtidig sveiven forsiktig frem og tilbake inntil drevet sitter 
på plass igjen.

Obs! Under fjerning av låsen (3/A) kan takluken lukkes 

øyeblikkelig. Det er derfor viktig at nødsveiven alltid holdes 

fast mens drevet ikke er låst.

Innendørs belysning

• Bruk av/på-vippebryteren til belysning.
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Innendørs mørkelegging
• Trekk foran gardinen i ønsket posisjon eller inntil skinnen 

til myggnettet. Dette skjer trinnløst gjennom bruken av en 
skinne. (Låsing av skinnen skjer automatisk.)

Lukke/åpne myggnett
• Dra skinnen på myggnettet mot skinnen på gardinen inntil 

den blokkeres. Til åpning av myggnettet, både klem inntil 
begge skinner og trykk på blokkeringen samtidig. Dra så 
skinnen på myggnettet tilbake.

Obs! Ikke dra i myggnettet slik at det fjæres automatisk 

tilbake. Dette kan forårsake skader.
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7.6 Mørkeleggingssystem for førerhuset
Lukking av mørkeleggingssystemet er bare tillatt når bilen 
står parkert med motoren avslått. Før turen fortsetter, skal 
hele systemet foldes sammen og låses.

Når bobilen ikke brukes, skal mørkeleggingssystemet åpnes 
for å unngå varige skader på systemet grunnet innvirkning av 
varme og UV-stråling.

Mørkeleggingssystemet må aldri 
brukes som solskjerming eller lukkes 
mens du kjører. 

7.5 Takluke vaskerom

Åpne takluke 
• Løsne blokkeringen (1) og sett takluken fast. 

Lukke takluke 
• Gå fram i omvendt rekkefølge. 

1
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Frontsystem (1)
• Skyv listen med håndtaket sammen. Magnetlåsen låser 

automatisk.

Sidesystem (2)
• Skyv listen med håndtaket utover til anslagslisten. Mag-

netlåsen låser automatisk.

Taklys førerhus 
• Skyv listen med håndtaket til anslagslisten. 
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7.7 Sittebenker og omgjøring til seng
Sittebenker kan enkelt gjøres om til seng.

Løftebordet

Omgjøring til seng
•  Fjern sitte- og ryggputene. 
•  Dra blokkeringen på løftebordet oppover og løsne den.

•  Dra blokkeringen på løftebordet i retning mot midten av 
bilen og senk bordet.

•  Sett inn ekstra treplate med støtte og huk den til veggen.

Ekstra treplater som ikke er i bruk, er plassert i klesska-

pet.
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7.8 Oversikt over sitteplasser 7.9  Oversikt over planløsningen om dagen og  
om natten

Planløsning om dagen

Planløsning om natten

Van 2007 Van 2007
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7.10 Seter i bodelen

Seterfeste
Sitteputene holdes ved hjelp av en antisklimatte. 

Vær obs på at sitteputene og seteryggene sitter fast på 

plass.

Høyderegulering av nakkestøttene

• Ta selve nakkestøtten og skyv i ønsket posisjon.

7.11 Sikkerhetsbelter i bodelen

Setene i midtsittegruppen mot kjøreretningen er utstyrt med 
sikkerhetsbelter.

Bruken
Sikkerhetsbeltene kan høydejusteres ved hjelp av hakk.

Feste sikkerhetsbelte
Sikkerhetsbelte må ikke vris.

• Når det gjelder modeller med nedsenkbart beltesystem, 
skal man først trykke på tildekningen som ligger oppå for 
å løsne blokkeringen og deretter kjøre ut systemet i kjøre-
posisjon.

• Ta festepinnen og sett inn i beltelåsen inntil du hører at den 
sitter på plass.

• Ta øverste del av sikkerhetsbelten og dra den over skulde-
ren og diagonalt over brystet.

• Dra nederste del av sikkerhetsbelten over bekken.

Ta av bilbeltet
• Trykk ned knappen på beltelåsen for å fjerne låsen på 

festepinnen.
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7.12 Seter i førerhuset

For bruk les bruksanvisningen til basiskjøretøyet. 
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Ferskvannstank

Fylle på vann
•	 Steng	alle	utløpsåpninger	og	tømmeventiler.
•	 Lås	opp	påfyllingsstuss	og	åpne.
•	 Bruk	helst	en	slange	(inngår	ikke	i	leveringsomfang)	når	du	

fyller	vann	på	tanken.

Tappe vann
•	 Slå	på	12	V-hovedbryteren.
•	 Sett	 bryteren	 til	 vannpumpen,	 oppvarmingen	og	 varmt-

vannsberederen	på	«PÅ».
•	 Skru	opp	vannkranene	-	enten	«kaldt»	eller	«varmt».

8.1 Vannforsyning

Kapittel 8: Vann

Varmtvannsforsyningens funksjon
Ferskvann	til	kjøkken	og	bad	tilføres	ved	hjelp	av	en	vann-
pumpe.	

Ta nedsenkbar pumpe i drift
•	 Slå	på	12	V-hovedbryteren.
•	 Slå	på	bryteren	til	vannforsyning	på	kontrollpanelet.

Pumpen	må	bare	aktiveres	når	 ferskvannstanken	er	 full.	

Tørrkjøring	kan	ødelegge	pumpen.
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I	den	kalde	årstiden	eller	når	oppvarmingen	 ikke	brukes	

mens	hovedbryteren	er	på,	åpner	TRUMA-sikkerhetsven-

tilen	seg	slik	at	varmtvannsberederen	tømmes.

Tømme ferskvannstanken

•		 Ventilene	er	plassert	ved	siden	av	ferskvannstanken	i	sitte-
gruppen	ved	ytterveggen.
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Spillvannstank

Tømme spillvannstanken
•	 Spillvannstussene	er	plassert	på	bobilens	underside.	Trekk	

i	skyveren	og	la	spillvannet	renne	inn	i	tømmestasjonen.

Tøm	 spillvannstanken	 bare	 på	 tømmestasjoner	 og	 al-

dri	 ute	 i	 naturen.	 Tømmestasjoner	 finnes	 som	 regel	 på	

rasteplasser	 langs	motorveier,	 på	 campingplasser	 eller	

bensinstasjoner.

•	 Etter	at	tanken	er	helt	tømt,	skal	skyveren	skyves	på	plass	
igjen.	

For godt vann fra tanken gjelder følgende:
•	 Fyll	opp	tanken	med	vann	som	har	drikkekvalitet.	Vær	obs	

på	at	tilsvarende	etikett	med	symbolet	«ferskvann»	er	festet	
der	du	fyller	opp	tanken.

•	 Kok	alltid	vannet	før	bruk.
•	 Lås	tanklåsen.
•	 Tøm	ferskvannstanken	etter	enhver	reise	og	før	bilen	par-

keres	over	en	lengre	periode.
•	 Rengjør	ferskvannstanken	nøye	med	vann.

I	lukkede	beholdere,	som	f.eks.	tanker,	danner	det	seg	fort	

bakterier	i	vannet.	Liker	du	å	drikke	springvann,	bør	du	der-

for	tilsette	desinfiseringsmiddel	eller	ta	med	mineralvann.

Tilsett	aldri	spylervæske	eller	andre	kjemikalier	til	vannkrets-

løpet.	Forgiftningsfare!	Ved	vinterdrift	sørg	for	tilstrekkelig	

oppvarming	av	ferskvannstanken.
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8.2 Toalettet med vannspyling

Klargjør toalettet

•	 Åpne	Thetford-døren	og	dra	håndtaket	oppover	for	å	fjerne	
toalettanken.

Du	kan	bare	fjerne	toalettanken	når	bunntanken	er	lukket.

•	 Trekk	toalettanken	rett	ut	helt	til	den	stopper	opp.
•	 Sett	toaletttanken	litt	på	skrå	og	trekk	helt	ut.
•	 Sett	toalettanken	i	loddrett	posisjon.
•	 Drei	tappetuten	oppover.

Installering	av	et	aktivkullfiltersystem	(rekvisitabutikk)	kan	

føre	til	at	bruken	av	sanitærvæske	muligens	unngås.

Bruk	lite	sanitærvæske.	Overdosering	er	ingen	garanti	for	

at	dårlig	lukt	kan	unngås.

•	 Fyll	angitt	mengde	sanitærvæske	i	toalettanken.
•	 Fyll	deretter	opp	med	vann	slik	at	bunnen	på	tanken	er	

dekket	med	vann.
•	 Drei	tappetuten	tilbake.
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Fyll	aldri	sanitærvæske	direkte	inn	i	toalettskålen.

•	 Skyv	toalettanken	innover	og	sett	den	på	plass	igjen.
•	 Vær	obs	på	at	tanken	er	sikret	gjennom	håndtaket.
•	 Lukk	igjen	serviceluken.

Bruken
•	 Drei	toalettskålen	i	en	komfortabel	posisjon.
•	 Bruk	toalettet.
•	 Fyll	toalettskålen	med	vann.	Trykk	på	spyleknappen.	Spy-

lingen	vedvarer	inntil	du	slipper	knappen.
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Kassett C200 S
•	 Åpne	bunntanken	ved	å	vri	håndtaket	mot	urviseren.
•	 Skyll	ned	ved	å	trykke	på	spyleknappen.
•	 Lukk	igjen	sleiden	når	du	har	skylt	ned.	Etter	å	ha	skylt	

ned	vrir	du	håndtaket	tilbake	for	å	lukke	bunntanken.
	 Det	skal	aldri	stå	vann	i	øvre	del	når	bunntanken	er	luk-

ket.
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Tømme kassetten
•	 Åpne	Thetford-døren	og	dra	håndtaket	oppover	for	å	fjerne	

toalettanken.

Du	kan	bare	fjerne	toalettanken	når	sleiden	er	lukket.

•	 Trekk	toalettanken	rett	ut	helt	til	den	stopper	opp.
•	 Sett	toaletttanken	litt	på	skrå	og	trekk	helt	ut.

Tøm	toalettanken	bare	på	tømmestasjonen	og	aldri	ute	

i	naturen.

•	 Bær	toalettanken	med	deg	for	tømming	på	en	tømmesta-
sjon.	Ikke	hold	tuten	ned.

•	 Fjern	lokket	på	tappetuten.
•	 Hold	toalettanken	med	tappetuten	ned.
•	 Trykk	med	tommelen	på	ventilasjonsknappen.	Toalettanken	

tømmes.
•	 Skyv	toalettanken	innover	og	sett	den	på	plass	igjen.	Skyv	

til	festeklemmen	låses	og	toalettanken	holdes	på	plass.
•	 Lukk	igjen	serviceluken.
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For miljøvennlig bruk av toalettet gjelder følgende:
•	 Bruk	bare	godkjente	og	miljøvennlige	sanitærmidler	når	du	

fyller	tanken.
•	 Tøm	toalettet	bare	på	tilsvarende	utløp	eller	på	tømmesta-

sjonen.
•	 Spillvann	må	aldri	tømmes	i	kummer.	Kloakkledninger	fører	

ofte	direkte	til	en	elv	uten	at	de	passerer	et	renseanlegg.
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8.3 Varmtvannsforsyning

Varmtvannsbereder
Denne	bobilen	er	utstyrt	med	flytende	gassoppvarming	og	
integrert	varmtvannsbereder	med	et	vanninnhold	på	14	l.	
Kontrollpanelet	til	varmtvannsberederen	er	integrert	i	oppvar-
mingens	kontrollpanel.

For varmtvannsberederen gjelder følgende:
•	 Det	er	viktig	å	tømme	vanninnholdet	ved	fare	for	frost.
•	 Skyll	varmtvannsberederen	hvis	den	ikke	har	vært	 i	bruk	

over	en	lengre	periode	(åpne	blandebatteri).

Reparasjoner	 skal	 bare	 utføres	 av	 autorisert	 serviceper-

sonell.

Enhver	forandring	av	varmtvannsberederen	fører	til	driftstans	

og	til	opphør	av	driftstillatelsen	for	dette	apparatet.

Fylle vann i varmtvannsberederen (førstegangsbruk eller 
etter tømming)
•	 Aktiver	vannpumpen	ved	å	slå	på	bryteren	til	vannpumpe-

strømkretsen	i	HOBBY-kontrollpanelet.

•	 Åpne	alle	vannkraner	for	varmtvann.
•	 Ikke	steng	vannkranene	før	varmtvannsberederen	er	 full,	

luften	fortrengt	og	vann	begynner	å	renne	fra	varmtvann-
skranene.

For	nærmere	informasjon,	se	bruksanvisningen	fra	Truma.
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Sommerdrift – kun varmtvann
•	 Sett	dreiebryteren	(6)	på	40	°C-	eller	60	°C-	sommerdrift	

(3).
•	 Når	du	har	nådd	valgt	vanntemperatur	(40	°C	eller	60	°C),	

deaktiveres	brenneren,	og	det	gule	kontrollyset	(7)	slok-
nes.

Vinterdrift – oppvarming uten varmtvannsbehov
•	 Vri	dreieknappen	(1)	til	ønsket	termostatstilling	(1-9).	Etter	

aktivering	lyser	det	grønne	kontrollyset	(2)	og	viser	innstilt	
romtemperatur.

•	 Sett	dreiebryteren	på	ønsket	drift.

Apparatet	velger	automatisk	nødvendig	effekttrinn	alt	etter	
temperaturforskjellen	mellom	valgt	temperatur	og	aktuell	
romtemperatur.	Når	innstilt	romtemperatur	er	nådd,	setter	
brenneren	effekttrinnet	tilbake	til	laveste	nivå	og	varmer	opp	
vanninnholdet	til	60	°C.	Gult	kontrollys	(7)	viser	oppvarmings-
fasen	og	sloknes	når	temperaturen	er	nådd.
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Vinterdrift – oppvarming med varmtvannsbehov
•	 Vri	dreieknappen	(1)	til	ønsket	termostatstilling	(1-9).	Etter	

aktivering	lyser	det	grønne	kontrollyset	(2)	og	viser	innstilt	
romtemperatur.

•	 Sett	dreiebryteren	på	ønsket	drift	(5).

Apparatet	 velger	 automatisk	 nødvendig	 effekttrinn	 alt	 etter	
temperaturforskjellen	mellom	valgt	temperatur	og	aktuell	rom-
temperatur.	Når	 innstilt	 romtemperatur	 er	 nådd,	 deaktiveres	
oppvarmingen	(uavhengig	av	vanntemperaturen).

Er	det	vann	i	varmtvannsberederen,	varmes	dette	automatisk.

Vanntemperaturen	er	i	så	fall	avhengig	av	avgitt	varmeeffekt	og	
tiden	som	brukes	til	romtemperaturen	er	nådd.

I	denne	driftsstillingen	lyser	det	gule	kontrollyset	(6)	bare	hvis	
vanntemperaturen	er	på	under	5	°C.

Slå av gassdrift
•	 Slå	av	oppvarmingen	ved	hjelp	av	dreiebryteren	(6).

Det	er	viktig	å	tømme	vanninnholdet	ved	fare	for	frost.

Steng	hurtiglukkende	ventil	på	gasstilførselen	og	gassflasken	
hvis	apparatet	ikke	brukes	over	en	lengre	periode.

Oppvarming	 kan	 alltid	 være	 i	 drift	 både	med	 og	 uten	

vanninnhold.
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Driftsfeil
•	 Ved	driftsfeil	lyser	rødt	kontrollys	(8).
•	 For	mulige	årsaker,	se	feilsøking	i	bruksanvisningen	til	fra	

TRUMA.
•	 Blokkeringen	fjernes	ved	å	slå	av	og	på	igjen.

Tømme varmtvannsberederen
•	 Slå	av	vannpumpen	ved	å	slå	av	bryteren	til	vannpumpe-

strømkretsen	i	HOBBY-kontrollpanelet.
•	 Åpne	alle	kraner	for	varmtvann.
•	 Trykk	inn	knappen	(6)	på	den	elektriske	sikkerhets-/tøm-

meventilen.	Vanninnholdet	i	varmtvannsberederen	tømmes	
så.

Hvis	 oppvarmingen	 ikke	 er	 i	 drift,	 er	 det	 bare	mulig	 å	

stenge	 sikkerhets-/tømmeventilen	 når	 temperaturen	 har	

økt	til	over	8	°C.

Hvis	 temperaturen	 ved	 sikkerhets-/tømmeventilen	 er	 på	

under	 2	 °C,	 kan	 vanninnholdet	 i	 varmtvannsberederen	

tømmes	av	seg	selv	mens	apparatet	er	slått	av.
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Kapittel 9:  Gass

9.1 Generelle sikkerhetsregler som gjelder 
for bruken av flytende gassanlegg

Kontroll av gassanlegget
•	 Før	flytende	gassanlegg	tas	i	bruk	for	første	gang,	bør	de	

kontrolleres	av	autorisert	servicepersonell.
•	 Kontroll	 av	 gassanlegg	 skal	 utføres	 av	 servicepersonell	

innen	flytende	gass	og	gjentas	annethvert	år.	
•	 Regulatorer	og	avgassrør	må	også	kontrolleres.
•	 Vi	anbefaler	å	skifte	ut	sikkerhetsregulatoren	etter	maks.	6	

år.
•	 Tilkoblingsslangen	skal	regelmessig	kontrolleres	for	skader.	

Den	skal	 skiftes	ut	med	en	gang	den	er	porøs	eller	det	
registreres	sprekker	o.l.

•	 Det	er	brukerens	ansvar	at	slike	kontroller	blir	utført.

Er	det	mistanke	om	at	gass	lekker	ut,	skal	det	straks	gjen-

nomføres	følgende	tiltak:

	 •		Steng	hovedventilen	på	gassflasken.

•	 Tenningskilder	som	åpen	flamme	og	røyking	er	streng		

	 forbudt.

•	 Sørg	for	god	utlufting.

•	 Fjern	deg	fra	faresonen.

•	 Varsle	andre	i	den	nærmeste	omgivelse	(vakthavende		

	 på	campingplassen)	og	ring	brannvesenet	om		

	 nødvendig.

	 Gassanlegget	må	kontrolleres	av	autorisert	serviceper-	

	 sonell	før	det	kan	tas	i	drift	igjen.

Ekstra installasjoner og endringer
•	 Ekstra	installasjoner	og	endringer	på	gassanlegget	må	bare	

utføres	av	autorisert	fagpersonell.
•	 Det	er	ikke	tillatt	å	bruke	apparater	med	forskjellige	kob-

lingsskruer.

Oppbevaring av gjenstander
•	 Gassflasker	må	alltid	stå	i	loddrett	posisjon.
•	 Flaskeskap	må	alltid	plasseres	rett	overfor	stuen.
•	 Flaskeskap	skal	ha	en	ventilasjonsåpning	på	minst	100	cm	

på	eller	rett	over	bunnen.
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Kokeapparatet	må	ikke	brukes	med	lukket	beskyttelses-

plate.

Regulatorer og ventiler
•	 	Trykkregulatorapparater	skal	ha	et	trykk	som	er	fast	inn-

stilt	på	30	mbar.	Til	dette	gjelder	kravene	fastsatt	i	EN	
12864,	bilag	D.	Gjennomstrømningsraten	i	trykkregulato-
rapparatet	må	være	på	minst	1,2	hx/t.

•	 	Koble	regulatoren	omhyggelig	til	flasken.	Gjør	det	for	
hånd	(obs!	venstregjenge).	Ikke	bruk	nøkler,	tenger	eller	
annet	verktøy.

•	 Bruk	avisingsanlegg	(isfjerning)	for	regulatorer	ved	
temperaturer	på	under	5°C.

Trykket	ved	gassdrift	er	30	mbar.

Drift av kokeapparat
•	 Ved	drift	av	kokeapparatet	skal	takluken	eller	vinduet	åp-

nes.
•	 Knapper	på	gassapparater	som	trykkes	for	å	tenne	gass-

blusset,	må	fjære	tilbake	når	knappene	slippes.

Kokeapparater	eller	andre	apparater	som	bruker	opp	for-

brenningsluft	fra	rommet,	må	aldri	brukes	til	oppvarming	av	

bilen.	Overholdes	dette	ikke,	er	det	akutt	livsfare	pga.	oksy-

genmangel	og	luktfri	karbonmonoksid	som	muligens.	

Avgass
•	 Avgassrøret	må	være	tett	og	fast	tilkoblet	til	oppvarmingen	

og	pipen.	Røret	må	ikke	være	skadet	noe	sted.
•	 Avgass	bør	kunne	slippes	uhindret	ut,	mens	friskluft	bør	

kunne	slippes	uhindret	inn.	Det	er	derfor	viktig	at	det	ikke	
ligger	brøytekanter	eller	ytterbekledning	av	understellet	tett	
inntil	bilen.	Luftinntaket	på	bilens	underside	bør	holdes	rent	
og	fri	for	gjenstander.

Før gassanlegget tas i bruk
•	 Hold	ventilasjonen	fri	for	gjenstander.
•	 Fjern	snø	fra	pipen	om	nødvendig.
•	 Fjern	smuss	og	eventuelt	slaps	fra	luftinntaket	til	forbren-

ningsluften	på	bilens	underside.	Det	er	 ellers	 fare	 for	 at	
avgassene	har	for	høy	CO-verdi.

•	 Ikke	lukk	sikkerhetsventilasjonen.
•	 Bruk	 aldri	 bærbare	 koke-	 eller	 varmeapparater,	 bortsett	

fra	elektrisk	oppvarming.	Bruk	imidlertid	ikke	stråleovn	da	
disse	medfører	brann-	og	kvelningsfare.

Les	 nøye	 gjennom	bruksanvisningene	 til	 de	 forskjellige	

utstyrsprodusentene.
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Gassflaskene	er	tilkoplet	en	veggmontert	gasstrykkregulator	via	
høytrykksslanger	med	integrert	slangebruddsikring.	
Gasstrykkregulatoren	er	utstyrt	med	gasstrømningsvokter	og	
integrert	kontrollenhet.	Det	er	derfor	uttrykkelig	tillatt	å	bruke	
oppvarmingen	under	kjøring.	

9.2 Gassforsyning

Denne	bobilen	er	utstyrt	med	et	propangassanlegg	(gassflas-
ken	inngår	ikke	i	leveringsomfang).	Dette	anlegget	forsyner	
følgende	apparater:

-	 kokeapparat
-	 kjøleskap
-	 varmtvannsbereder
-	 eventuelt	ekstrautstyr

For luken til gassflaskene gjelder følgende:

•	 Kontroller	feste.	
•	 Stram	igjen	løse	stropper.
•	 Trykket	i	slangen	til	sikkerhetsregulatoren	skal	være	maks.	

30	mbar.

Luken	til	gassflasker	må	ikke	brukes	til	ekstra	bagasjerom.	

Brannfare!
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Stoppekraner og ventiler
Kranene	brukes	til	å	bryte	gasstilførselen	til	de	forskjellige	
apparatene.	Kranene	er	merket	med	etiketter	med	tilsvarende	
symboler.

For stoppekraner og ventiler gjelder følgende:
•	 Steng	 samtlige	 kraner	 på	 gassapparater	 under	 kjøring.	

Dette	gjelder	imidlertid	ikke	for	gasskraner	til	oppvarming	
som	skal	brukes	under	kjøring.

Vibrasjoner	over	flere	år	kan	forårsake	små	lekkasjer.	

Skulle	du	ha	mistanke	om	dette,	kontakt	din	forhandler	

eller	et	autorisert	verksted	for	gassanlegg	for	å	avtale	

tetthetskontroll.

Tetthetskontroll	må	aldri	utføres	ved	åpen	flamme.
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9.3 Varmeovn

Plassering av betjeningsdelen

-		 Betjeningsdelen	finnes	enten	på	kjøkkenet	eller	ved	midt-
sittegruppen	alt	etter	modell.

Drift
•	 Ta	av	pipehetten	(inngår	ikke	i	leveringsomfang).
•	 Åpne	flaskeventil	og	hurtiglukkende	ventil	på	gasstilførse-

len.
•	 Bruk	dreieknappen	 for	å	stille	 inn	 romtemperatur.	Appa-

ratet	er	i	drift.	Grønt	kontrollys	«drift»	under	dreieknappen	
lyser.

Apparatet	 velger	 automatisk	 nødvendig	 brennertrinn	 alt	 et-
ter	 temperaturforskjellen	mellom	valgt	 temperatur	 og	aktuell	
romtemperatur.

Drift	av	oppvarmingen	i	bobiler	med	flytende	gass	er	til-

latt	under	kjøring.	Kravet	i	henhold	til	direktivet	2001/56/

EF	for	oppvarmingsapparater	er	oppfylt	slik	at	det	ved	

uhell	ikke	lekker	ut	flytende	gass	ukontrollert.
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For	 nærmere	 informasjon,	 se	 vedlagt	bruksanvisning	 fra	

Truma.

Driftsfeil
•	 Ved	driftsfeil	lyser	rødt	kontrollys	(8).
•	 For	mulige	årsaker,	se	feilsøking	i	bruksanvisningen	til	fra	

TRUMA.
•	 Blokkeringen	fjernes	ved	å	slå	av	og	på	igjen.

Slå av «gassdrift»
•	 Slå	av	varmeovnen	på	dreiebryteren	(6).

Det	er	viktig	å	tømme	vannet	ved	fare	for	frost.

Steng	hurtiglukkende	ventil	på	gasstilførselen	samt	gassflas-
ken	når	apparatet	ikke	brukes	over	en	lengre	periode.
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9.4 Kjøleskap

Driftsarter
Det	finnes	tre	forskjellige	måter	å	drive	kjøleskapet	på.
-	 12	V-drift:	strømforsyning	via	bobilens	batteri
-	 230	V-drift:	strømforsyning	via	en	ekstern	kilde
-	 flytende	gass:	forsyning	via	bobilens	gassflasker

Det	er	mulig	å	bruke	kjøleskap	fra	produsentene	Dometic	og	
Thetford.

Se	også	produsentenes	bruksanvisninger	før	kjøleskapet	

tas	i	bruk.

12 V-drift
12	V-drift	bør	bare	velges	under	kjøring	mens	motoren	er	i	
gang.	Slå	av	12	V-drift	når	du	tar	korte	eller	lange	pauser.	
Dette	fordi	batteriet	lades	ut	innen	kort	tid.

Ikke	driv	 kjøleskapet	med	gass	mens	du	 kjører.	 Eksplo-

sjonsfare.

9.5 Kokeapparat

Kjøkkenbenken	 i	 bobilen	 er	 utstyrt	med	et	 3-bluss	 kokeap-
parat.

Før kokeapparatet tas i bruk
•	 Åpne	flaskeventil	og	hurtiglukkende	ventil	på	gasstilførse-

len.
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Drift
•	 Åpne	beskyttelsesplaten	i	røkfarget	glass.
•	 Sett	dreieknappen	for	ønsket	bluss	i	tenningsposisjon	(stort	

bluss).	Trykk	knappen.
•	 Tenn	blusset	med	en	gasstenner,	fyrstikke	eller	lighter.
•	 Fortsett	å	trykke	dreieknappen	i	5-10	sekunder	slik	at	flam-

mesikringen	aktiveres.
•	 Slipp	dreieknappen	og	drei	til	ønsket	posisjon	(stort	eller	lite	

bluss).
•	 Hvis	tenning	mislyktes,	gjenta	hele	prosessen	helt	fra	star-

ten.
•	 For	å	slokne	blusset,	drei	dreieknappen	tilbake	til	posisjon	

«0».

•	 Steng	gasskomfyrens	hovedventil.

Bruk	grillvotter	eller	grytekluter	når	du	bruker	varme	gryter,	

stekepanner	og	lignende	gjenstander.	Obs!	Du	kan	brenne	

deg.

Vent	med	å	ha	på	beskyttelsesplaten	etter	matlagingen	

inntil	blussene	er	kalde.	Dette	for	å	unngå	at	glassplaten	

sprekker.

Gjenstander	som	er	lett	antennelige	som	f.eks.	kjøkken-

håndklær,	servietter	osv.,	må	ikke	oppbevares	i	nærheten	

av	kokeapparatet.	Brannfare!
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Kapittel 10: Bilrekvisita

10.1 Tilhengerfeste

Dette kapittelet tar bare for seg de mest viktige bilrekvisita.
Les nøye gjennom detaljerte bruksanvisninger, monteringsan-
visninger koblingsskjemaer som følger med fra rekvisitapro-
dusentene.

Se også produsentens bruksanvisning.

For tilhengerfestet gjelder følgende:
•	 Montering	av	tilhengerfeste	i	etterhånd	må	TÜV-godkjen-

nes.	De	nødvendige	dokumentene	er	vedlagt	tilhenger-
festet.

•	 Husk	tillatt	bakaksellast.
•	 Hold	tillatt	tilhengervekt	bremset	(se	tekniske	data).	(økt	

totalvekt	ikke	mulig).	
•	 Tillatt	støttelast:	hhv.	75	kg	(forhjulstrekksmodeller)	el.	80	

kg	(bakhjulsdriftsmodeller).

Registrering i vognkortet
•	 Få	tilleggsutstyret	montert	av	en	HOBBY-forhandler	som	

samtidig vil ordne alle formaliteter for deg.
•	 Er	dette	ikke	tilfellet,	kjør	til	nærmeste	trafikkstasjon	

(TÜV)	og	presenter	bobilen.	Husk	å	ta	med	vognkortet	og	
dokumentasjon	for	tilleggsutstyret.	Trafikkstasjonen	

 godkjenner og utarbeider dokumentasjon for registrering 
av utstyret i vognkortet.

•	 Presenter	dokumentasjonen	på	registreringskontoret.	
Endringene	blir	registrert	i	registreringspapirene.
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Kapittel 11:  Bilservice og -pleie

11.1 Bilservice

11.2 Ventilasjon

Serviceintervaller

Det finnes fastsatte serviceintervaller for denne bobilen samt 
installert utstyr.

Husk også serviceintervallene for basiskjøretøyet Ford.

For serviceintervallene gjelder følgende:
• Første service som er 12 måneder etter førstegangsregis-

trering, skal utføres av en HOBBY-forhandler.
• Alle påfølgende servicer utføres av en HOBBY-forhandler 

én gang i året.
• Service på basiskjøretøyet og samtlige installerte appara-

ter utføres iht. den enkelte bruksanvisningen og oppgitte 
serviceintervaller.

Kontroll av gassanlegg skal utføres av servicepersonell 

innen flytende gass og gjentas annethvert år. 

Det er brukerens ansvar at kontrollene blir utført innen 

oppgitt dato.

Sikkerhetsregulatoren for gass bør skiftes ut etter maks. 

6 år.

Av sikkerhetsmessige årsaker skal reservedeler til appa-

ratene være i samsvar med utstyrsprodusentens tekniske 

data. Reservedelene skal monteres av utstyrsprodusen-

ten selv eller av annet autorisert servicepersonell.

Det er viktig med tilstrekkelig ventilasjon inne i bilen for å skape 
et godt inneklima. Samtidig blir det unngått korrosjonsskader 
som følge av fuktighet.

Fuktighet dannes pga.
- lite romvolum
- pusting og svetting av passasjerene
- bløte klær 
- drift av gassapparatet 

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i bilen for å unngå skader 

pga. fuktighetsdannelse.
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11.3 Bilpleie

Utvendig bilpleie
Ikke vask bilen mer enn nødvendig.

Ikke vask bilen på andre steder enn de som er beregnet 

til bilvask.

Bruk så lite såpe som mulig. Aggressiv såpe som f.eks. til 

felger forurenser miljøet.

For utvendig bilpleie gjelder følgende:
• Bruk svak vannstråle og skyll bilen med vann.
• Vask bilen med en myk svamp og vanlig sjampo som fås 

kjøpt i butikker. Skyll svampen ofte.
• Skyll så etter med rikelig vann.
• Tørk bilen med nubuklær.
• Etter bilvask, la bilen stå ute en stund slik at den tørkes 

helt.

Vær nøye med å tørke lysene samt innfatningene. Dette 

fordi vann kan samle seg på disse steder.

For voksing av biloverflaten gjelder følgende:
• Lakkoverflater bør av og til etterbehandles med voks. Se 

for øvrig voksprodusentenes bruksinformasjon. Vi anbe-
faler produkter fra produsentene VALMA, Turtle, Flash og 
System.

For polering av bilen gjelder følgende:
• I unntakstilfeller kan du bruke polermiddel til å utbedre feil 

i lakkoverflaten grunnet værmessige forhold. Vi anbefaler 
løsningsmiddelfri polerpasta.

Ikke poler bilen for ofte, men bare når det er absolutt 

nødvendig. Dette fordi det øverste laget på lakken fjernes 

under poleringen. Poleres bilen ofte, kommer det derfor til 

stor slitasje på lakken.

For tilsmussing med tjære og harpiks gjelder følgende:
• Fjern tjære og harpiks og annen organisk tilsmussing på 

bilen med lettbensin eller sprit.

Ikke bruk aggressive løsningsmidler som ester- eller ke-

tonholdige produkter.
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Ved skader gjelder følgende:
• Skader bør repareres umiddelbart for å unngå flere kor-

rosjonsskader. Kontakt din HOBBY-forhandler for å få 
hjelp.

Vinduer og dører

For pleien gjelder følgende:
• Smør inn gummilistene til dører og vinduer med litt tal-

kum.
• Vask akrylglassvinduer bare med ren svamp og myk klut. 

Bruk vann. Dette fordi vinduet kan få striper ved tørr 
vask.

Ikke bruk etsende eller aggressiv såpe som inneholder 

mykningsstoffer eller løsningsmidler.

Talkum fås kjøpt i faghandelen for bilrekvisita.

Innvendig rengjøring

For sete- og putetrekk og gardiner gjelder følgende:
• Vask setetrekk med en myk børste eller en støvsuger.
• Send sterkt tilsmussede putetrekk og gardiner tilrense-

riet. Ikke vask dem selv.

• Om nødvendig, vask forsiktig med skummen av et fin-
vaskmiddel.

For gulvteppet gjelder følgende:
• Rens gulvteppet med en støvsuger eller en børste.
• Om nødvendig, behandle teppet med teppeskum eller 

sjampo.

For interiøroverflaten gjelder følgende:
• Tørk treinteriørfronten av med en fuktig klut.
• Tørk med en støvfri klut.
• Bruk skånsom møbelpleie.

Ikke bruk skuremidler eller intensivmøbelpleie da dette kan 

forårsake riper på overflaten.

For toalettrommet gjelder følgende:
• Bruk en ikke-skurende klut, og vask med en nøytral 

flytende såpe.

Ikke bruk skuremidler på toalettrommet heller.
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11.4 VinterdriftTilbehør

For pleie av tilbehør gjelder følgende:
• Vask kunststoffdeler (f.eks. støtfangere, ytterbekledning av 

understellet) med grønnsåpe og vann på opptil 60 °C. 
• Vask oljete overflater med sprit.
• Smør dørhengsler og støtteben ved behov.
• Rens ferskvannsslangene, ferskvannstanken og spillvann-

stanken årlig.

Ikke bruk skuremidler da disse kan forårsake riper på 

overflaten.

Fjern samtlige spraybokser med rengjørings- og pleiemidler 

fra bilen når du er ferdig med bilpleien. Dette fordi det ellers 

er eksplosjonsfare ved temperaturer på over 50 °C.

Forberedelser

For forberedelsene gjelder:
• Kontroller bilen for lakk- og rustskader. Utbedre dem om 

nødvendig.
• Sørg for at vann ikke kan trenge inn i verken bunnventila-

sjonen eller varmeovnen.
• Beskytt metalldelene på understellet mot rust ved hjelp av 

voksbasert beskyttelsesmiddel.
• Konserver lakkerte overflater på utsiden av bilen med et 

egnet materiale.

Vinterdrift
I vinterdrift kommer det til kondensdannelse gjennom innen-
dørs bruk av bilen ved lave utetemperaturer. For å sikre god 
kvalitet på romluften og for å unngå skader på bilen pga. 
kondens, er det viktig med tilstrekkelig ventilasjon i bilen.
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For ventilasjonen gjelder:
• I bilens oppvarmingsfase, sett varmen på høyeste nivå 

og åpne takskap, gardiner og rullegardiner. Dette for å nå 
optimal ventilasjon.

• Bare varm opp rommet mens omluft er aktivert.
• Om morgenen, løft alle puter, luft bagasjerom og tørk der 

det er bløtt.

Hvis det likevel dannes kondens, tørkes vannet bort. 

Frostsikringstiltak

Ved tilstrekkelig innendørs oppvarming forventes det ikke at 
ferskvannstanken, vannledningene eller varmtvannsberederen 
fryses.

For spillvannstanken gjelder følgende:
• Tilsett frostvæske eller koksalt til spillvann ved lave tem-

peraturer.
• Samle spillvannet utenfor bilen.
• Sørg for at utløpet på spillvannstanken er åpent.

Når vintersesongen er over

For bilpleien gjelder følgende:
• Utfør grundig vask av understell og motor. Dette for å fjerne 

korrosjonsfremmende opptiningsmidler (veisalt, lutrester).

Ikke vask bilen på andre steder enn de som er beregnet 

til bilvask.

Bruk så lite såpe som mulig. Aggressiv såpe som f.eks. til 

felger forurenser miljøet.

Gjøre bilen vinterklar

Generelt gjelder følgende:
• Bobilen bør bare stå i et lukket rom hvis det er tørt og godt 

ventilert. Ellers bør bobilen helst stå ute.

For innendørs utstyr gjelder følgende:
• Tøm og vask kjøleskapet. La døren til kjøleskapet stå 

åpen.
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• La bagasjerom og skap stå åpen til utluftning.
• Puter og madrasser settes opp slik at de ikke kan komme 

i berøring med kondens.
• Om nødvendig, varm opp bobilen for å unngå muggdan-

nelse pga. kondens.
• Hold bobilen tørt ved å sette et fat med 3 kg koksalt inni. 

Salt trekker til seg fuktighet og bør skiftes med jevne mel-
lomrom.

• Koble fra batteriene, helst fjern dem, og kontroller ladnings-
nivået ca. én gang i måneden. Etterlad om nødvendig.

• Slå av 12 V-hovedbryteren.

For bodelen og basiskjøretøyet gjelder følgende:
• Konserver lakkerte overflater på utsiden av bilen med et 

egnet materiale.
• Beskytt metalldelene på understellet mot rust ved hjelp av 

voksbasert beskyttelsesmiddel.
• For å unngå slitasje på dekkene, jekk opp bobilen eller flytt 

litt på den annenhver måned.
• Legg på presenning med litt mellomrom for ikke å hindre 

ventilasjonen.
• Hold tvangsventilasjonen åpen.
• Sørg for grundig utlufting av bobilen hver tredje eller fjerde 

uke.

• Kontroller frostsikringen i kjølesystemet. Fyll opp om nød-
vendig.

For beholdere gjelder følgende:
• Tøm og rens ferskvannstanken, muligens også tappeplug-

gen, via pumpen.
• Tøm og rens spillvannstanken.
• Tøm og rens toalettanken.
• Tøm varmtvannsberederen fullstendig. Til dette, sett bryte-

ren til ferskvannspumpen på «av» i kontrollpanelet og åpne 
alle vannkraner.

• Sørg for at vann ikke kan trenge inn i verken bunnventila-
sjonen eller varmeovnen.

Se for øvrig merknader og bruksanvisninger fra de forskjel-

lige utstyrsprodusentene.
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Kapittel 12:   Miljøvennlig   
  avfallshåndtering
12.1 Miljøet og bobilreiser
Miljøvennlig bruk
Reisende med bobil og campingvogn har et spesielt stort an-
svar for at miljøet ikke utsettes for unødvendig forurensning. 
De bør derfor sørge for at kjøretøyet brukes så miljøvennlig 
som mulig.

For miljøvennlig bruk gjelder følgende:
•	 Ikke	bråk	eller	kast	søppel	i	naturen.
•	 Tøm	spillvann,	fekalier	og	avfall	bare	der	du	har	det	er	

lov.
•	 Oppfør	deg	pent	slik	at	reisende	med	bobil	og	camping-

bil ikke generelt blir stemplet som miljøsyndere.

For spillvann gjelder følgende:
•	 Samle	opp	spillvann	 fra	bobilen	 i	de	monterte	spillvann-

stankene	 eller,	 når	 du	 ikke	 har	mulighet	 til	 noe	 annet,	 i	
tilsvarende beholdere.

•	 Tøm	aldri	spillvann	ut	i	naturen	eller	i	kummer.Veidrenering	
pleier ikke å ledes forbi renseanlegg.

•	 Tøm	spillvannstanken	så	ofte	som	mulig	selv	om	den	ikke	
er	helt	full	(hygiene).	Skyll	spillvannstanken	med	vann	helst	
hver eneste gang etter at du har etter hver tømming.

Tøm	 spillvannstanken	 bare	 på	 tømmestasjoner	 og	 al-

dri	 ute	 i	 naturen.	 Tømmestasjoner	 finnes	 som	 regel	 på	

rasteplasser	 langs	motorveier,	 på	 campingplasser	 eller	

bensinstasjoner.
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For fekalier gjelder følgende:
•	 Bruk	bare	godkjente	sanitærmidler	som	du	heller	i	toa-

letttanken. 

Installering	av	et	aktivkullfiltersystem	(rekvisitabutikk)	kan	

føre	til	at	bruken	av	sanitærvæske	muligens	unngås.

Bruk	lite	sanitærvæske.	Overdosering	er	ingen	garanti	for	

at dårlig lukt kan unngås.

Tømme toalettanken
•	 Sørg	 for	at	 toalettanken	aldri	 fylles	helt	opp.	Senest	når	

nivåindikatoren	begynner	å	lyse,	bør	tanken	umiddelbart	
tømmes.

•	 Tøm	aldri	fekalier	ut	i	kummer.	Veidrenering	pleier	ikke	å	
ledes forbi renseanlegg.

Tøm	toalettanken	bare	på	 tømmestasjoner	og	aldri	ute	 i	

naturen.
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For avfall gjelder følgende:
•	 Kildesorter	avfall	og	resirkuler.
•	 Tøm	avfallsbeholderne	ofte	og	velg	riktig	dunk	eller	con-

tainer. På denne måten unngår du at avfall samles opp 
om bord og begynner å irritere deg.

For rasteplasser gjelder følgende:
•	 Hold	rasteplassene	rene.	Når	du	plukker	opp	din	egen	

søppel,	kan	du	gjerne	plukke	opp	det	som	ligger	ved	
siden	av,	men	som	ikke	er	ditt.

Det er ikke bare naturen som setter stor pris på miljø-

vennlig	atferd,	men	også	alle	vi	som	reiser	med	bobil	og	

campingvogn. 

12.2 Resirkulering av bobilen

Skulle	du	komme	i	den	situasjon	at	du	skal	gi	fra	deg	bobilen	
til	gjenvinning,	er	det	(ved	trykkingsdato)	basiskjøretøyets	
produsent som er ansvarlig for å ta imot bilen.

Med andre ord er det det landsomfattende Ford-forhandler-
nettverket	som	tar	imot	din	HOBBY-bobil	gratis	og	som	er	
ansvarlig for korrekt avfallshåndtering.
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Kapittel 13:  Tekniske data

13.1 Vekter etter 92/91/EØF, sesong 2007

Modell Serie Vekt basiskjøretøy Sjåfør Diesel (kg) Basisutstyrg
Vekt i kjøreklar 

tilstand
t.t.t. 

T 500 GFSC Van (A) 2553 75 68 121 2817 3500

Tilleggslast Seter Konvensjonell 
lasting Vekt på overlast Kjøretøyets 

lengde Personlig utstyr Resterende tillatt 
last for øvrig

683 4 225 458 6,1 101 357

Opplysningene baserer seg på standard kjøretøy uten ekstrautstyr. Avvik på opptil 5% kan forekomme.
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13.2 Dekktrykk

*Dette dekktrykket gjelder bare for standarddekk til 
alternative merker. I utgangspunktet prøver vi å utstyre alle 
kjøretøy med dekkmerket ”Michelin Camping”. I perioder 
med topper i etterspørselen er det imidlertid ikke mulig for 
Michelin å dekke markedsbehovet fullstendig. Det er kun i 
disse tilfeller vi monterer alternative merker – f.eks. Pirelli – 
på bilene.

Dekk Lufttrykk (bar) Basis

Michelin XC Camping

215/75 R 16 C foran: 3,5   bak: 5,5 FORD

Andre dekkprodusenter*

185/75 R 16 C foran: 4,7   bak: 3,5 FORD

215/75 R 16 C foran: 3,5   bak: 4,75 FORD
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IndeksI-1

A 
Apparatsvikt 06-8
Avgass 09-2

B 
Bagasjeluke 05-5
Beskyttelse mot total utladning 06-4
Bilnøkler 05-5
Bilpleie 11-2
     Gulvteppe 11-3
     Interiøroverflater 11-3
     Sete- og putetrekk, gardiner 11-3
     Tilbehør 11-4
     Toalettrom 11-3
     Vinduer og dører 11-3
Bodelsbatteri 06-10
     Egenskaper 06-9
     Plassering 06-9
     Skifte av batteriet 06-10
Brannslokningsapparat 02-10
Bremser 02-6, 04-7

C 
Chassis 03-1

D 
Dekk 04-1 
Dekkreparasjonssett 04-4
Dekktrykk 04-2
Dekktrykksverdier 13-2
Displayenhet 06-2
Drift av kokeapparat 09-2

Dugging 05-8
Dører
     Åpne og lukke 05-4
Dører og skuffer
     Innvendig 07-1

E 
Elektriske installasjoner
     Sikkerhetsinstrukser 06-1
Elektrisk anlegg
     Sikringer 06-7
Energisparing 02-8

F 
Fartsgrenser 02-11
Felger 04-3
Ferskvannstank 08-1
     Fylle på vann 08-1     
     Tappe vann 08-1
     Tømme 08-2
Fuktighet 11-1
Fylling av drivstoff 02-7
Førstehjelpsskrin 02-7

G 
Gass 09-1
Gassanlegg
     Avgass 09-2
     Ekstra installasjoner og   
 endringer 09-1
     Kontroll 09-1
     Plassering 09-4     
     Regulatorer og ventiler 09-2
Gassforsyning 09-3

Gjøre bilen vinterklar 11-5
     Beholdere 11-6    
     Bodel og basiskjøretøy 11-6
     Innendørs utstyr 11-5

H 
Halogenlamper
     Skift 06-9
Hjulskift 04-7
Inngangsdør 05-5/07-1
Interiøroverflater
     Pleie 11-2
Jordfeilbryter 06-5

K 
Kjettinger 04-3
Kjøleskap 09-7
     230 V-drift 09-7
     Drift 09-7
     Driftsarter 09-7
     Dørlås 09-7    
     Gassdrift 09-7
     Lufttilførsel 05-3
     Vinterdrift 05-3
Kjøring 02-7
     I svinger 02-6
     Rygging 02-7    
     Skånsom bruk av dekk 04-1
Kjøring i svinger 02-6
Klargjør bilen 02-3
Koblingsskjema
     Innvendig 06-13
Kokeapparat 09-7
     Drift 09-8

     Ta i bruk 09-8
Kontroll av gassanlegget 09-1
Kontrollpanel 06-1

L 
Lader
     Plassering 06-7
Lading av batteriet 06-7
     Beskyttelse av laderen 06-8
     Beskyttelse mot total 
 utladning 06-8
     Med motoren på  06-9
Lamper
     Skift av halogenlamper 06-9
Lasting 02-5/03-1
Luftavtrekk 05-2
Luke til gassflaske 09-3
Luker
     Åpne og lukke 05-5
Lysbrytere 07-2

M 
Manøvrering 02-6
Miljø 121-1
     Avfall 12-3
     Fekalier 12-2
     Rasteplasser 12-3
     Spillvann 12-1
    Tømme tanker 12-2
Miljøvennlig bruk 12-1
Montert tilleggsutstyr 03-9
Mønsterdybde 04-2
Mørkeleggingssystem 07-10

Indeks



Indeks I-2

N 
Nakkestøtter
     Høyderegulering 07-14
Nødhjelpsutstyr 02-9
     Brannslokningsapparat 02-10
     Førstehjelpsskrin 02-9
     Refleksvest 02-9
     Varseltrekant 02-10

O 
Omforming av 
 forbruksapparater 02-14
Omgjøring til seng
     Løftebordet 07-12

P 
Panoramatakluke
     Med kombinert rullegardin- og 
 myggnettkassett 07-7
Periodisk kjøretøykontroll 02-2
Planløsning om dagen og om 
natten
     Oversikt 07-14
Påfyllingsstuss for ferskvann 05-8

R 
Registrering 02-2
Regulatorer 09-2
Resirkulering av bilen 12-3
Rullegardin 07-5
     Kombinere rullegardin og 
 myggnett 07-5
     Regulere 07-5

Rygging 02-6

S 
Serviceintervaller 11-1
Serviceluker 05-1
Seter
     I bodelen 07-14
Sikkerhetsbelter
     I bodelen 07-14
Sikring av bilen 02-14
Sikring av elektroanlegget
     12 V-strømkrets 06-11
     Starterbatteri 06-11     
     Tekniske data til sikringen 06-11 
Sitteplasser
     Oversikt 07-13
Skapdører
     Med trykknapp 07-2
Spillvannstank 08-3
     Tømme 08-3
Stigtrinn 03-8
Strømenhet 06-7
Strømtilførsel 06-6
Støtteben  03-7

T 
Taklast 02-6
Takluker 07-4
     Vaskerom 07-10
Tankluker 05-1
Teknisk datablad 13-1
Tilbehør
     Pleie 11-4
Tilhengerfeste 10-1

Tilkobling til lysnett 06-3
Tilsmussing med harpiks 11-2
Tilsmussing med tjære 11-3
Toalett 
     Bruken 08-5
     Kassett C 200 S 08-6
     Tømme kassetten 08-7 
Toalettet med vannspyling 08-4
Toalettluke 05-6
Toalettrom
     Rengjøring 11-3

U 
Utvendig bilpleie 11-2
     Polering 11-3
     Voksing 11-2
Utvendig dusj
     Vanntilkobling 05-7
Utvendig gasskran 05-7
Utvendig speil 05-8
Utvendig stikkontakt 05-8

V 
Valg av oppstillingsplass 02-14
Vannanlegg 02-14
Vanntilkobling til utvendig dusj 05-7
Varmeovn
     Drift 09-5
     Driftsfeil 09-6
     Plassering av 
 betjeningsdelen 09-5
     Slå av 09-6 
Varmtvannsbereder 08-9
     Driftsfeil 08-12

     Fylle 08-9
     Sommerdrift 08-10
     Tømme 08-12
Varmtvannsforsyning
     Funksjon 08-9
Varseltrekant 02-8
Vedlikehold
     Bremseanlegg 04-7
Vekt på ekstrautstyr  03-6
Ventilasjon 11-1
Ventilasjon og luftavtrekk 05-2
Ventiler 09-2
Vinduer 07-2
Vinterdrift 11-4
     Frostsikringstiltak 11-5
     Forberedelser 11-4
     Spillvannstank 11-5
     Ventilasjon 11-5

Ø 
Økonomisk kjøring 02-7

Å 
Åpningsbare vinduer 07-4
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Vektberegning av Hobby-bobiler

Her kan du sette opp vektbalansen av din egen bobil på grunnlag av vektangivelsene i denne bruksanvisningen. Beregningen må 
alltid vise et positivt tall for den tillatte lasten for øvrig. Dette for å være i samsvar med dagens lovbestemte krav.

For fastsetting av tillatt last for øvrig, trekkes følgende fra ”teknisk tillatt totalvekt”: ”vekt i kjøreklar tilstand”, ”konvensjonell 
last”, alt ”tilleggsutstyr” samt ”personlig utstyr”. Oppgi dataene til din personlige drømmebobil og skriv inn i tabellen under. Ved 
spørsmål eller noe annet du lurer på, ta kontakt med din Hobby-forhandler.

Med hilsen

HOBBY-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH



Vedlegg V-2

Modell:
Teknisk tillatt totalvekt:

Vekt i kjøreklar tilstand (inkl. gass, vann, elektrisk, sjåfør og 
drivstoff):

-

Konvensjonell last (antall sitteplasser [untatt sjåfør] x 75 kg: -

Tilleggsutstyr:

1.) -

2.) -

3.) -

4.) -

5.) -

6.) -

7.) -

8.) -

9.) -

10.) -

11.) -

12.) -

13.) -

14.) -

15.) -

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

 N – antall registrerte sitteplasser (inkl. sjåfør)

 L – lengde på kjøretøy i meter

    Tillatt last for øvrig:

Bobilens teknisk tillatte totalvekt må aldri overskrides.


