California Ocean - Bra att veta om
bilen och camping

Instruktioner
California Ocean
Här har vi förberett en liten manual för dig som kanske ska ut
och campa i en California Ocean för första gången. Bilen är
full av smarta funktioner för att ni ska ha det så bekvämt som
möjligt under er resa. Hur fungerar spisen och kylen? Var startar
man värmaren? Och hur vevar man ut markisen? Med denna
enkla manual nära tillhands finner du svar på de mest vanligt
förekommande frågorna. Om du inte hittar svaret här så bör det
finnas en mer utförlig instruktionsbok i bilen som du kan söka i.
Observera att vissa funktioner som finns beskrivna här kan vara
extrautrustning och därför kanske inte de finns tillgängliga i just
den bil du kör.
Vi önskar dig en trevlig resa!
Volkswagen Transportbilar

Uteplats

Till California finns utemöbler
(bord och två stolar) samt markis.
   Stolarna finns på insidan av bakluckan.
Öppna bakluckan och dra upp dragkedjan
för att komma åt stolarna.
Bordet för uteplatsen sitter på
insidan av skjutdörren. Haka loss bordet
genom att trycka på handtaget som sitter
centralt på skjutdörrens insida.

Pop-up roof

För att veva ut markisen:
   Ta fram veven som finns placerad i
lådan under baksätet. Stoppa in vevskaftet
i markisen och veva ut. Ta hjälp av någon
som kan hålla upp markisändan när den
vevas ut för att undvika allt för hög belastning på markisen, eller ta hjälp av stödbenen innan markisen är fullt utdragen.
  
  Stödbenen är fastfjädrade i mitten
på markisen. Du trycker in benen som

fjädrar loss från sitt fäste och kan fällas ner.

Fäller du upp taket (pop-up roof), så har
du ståhöjd inne i bilen och möjlighet till
en extra sovplats. Gör så här:

  
Reglera stödbenens höjd och spänn
fast genom att dra plastspärren mitt på
benen uppåt. Det kan behövas lite kraft
för att låsa fast.

   Börja med att manuellt dra bak jalusiet
i taket över förar- och passagerarplatsen.

Använd inte markisen vid stark vind
och veva in den över natten.

   Gå in i bilens kontrollpanel som sitter
i taket och klick på funktionen ”Pop-up
roof”, sedan väljer du ”Open”. Kontrollera
nu att det är fri höjd ovanför bilen innan
taket höjs.

Observera att innan du kan
köra ner taket så måste allt i
överslafen vara bortplockat
och myggnätens dragkedjor
ihopdragna. Du måste också
hålla minst en dörr öppen
för att släppa ut luften som
komprimeras vid fällningen, annars risker tältduken
att inte vikas in korrekt
och klämmas fast i takets
gångjärn.

   Taket höjs på elektrisk väg genom att
trycka in knappen bredvid skärmen konstant till taket är uppe. Observera att det
är vanligt att takresningen (och fällningen)
stannar av, med ett meddelande om att
säkerställa att du gjort rätta förberedelserna. Om du är trygg med att allt är i sin
ordning så vänta ett par sekunder och
fortsätt tryck på knappen till taket är fullt
uppfällt.
   För ståhöjd inne i bilen så knuffar du

bara upp innertaket/sängen. Tänk på att
det är enklare att komma upp till sängen
om du också vrider runt passagerarstolen.
   För att stänga taket väljer du ”Close”
och håller in knappen till taket är nere, på
samma sätt som när taket ska upp. När
taket är helt stängt visas skärmen ”Roof
is closed”. Dra sedan igen det skjutbara
jalusiet.

Kök

Campingfunktioner

Med hjälp av kontrollpanel i taket sköter
du bilens alla campingfunktioner. Starta
panelen genom att trycka på det runda
vridreglaget bredvid skärmen.
  Startbilden visar nivåerna för färskvatten (a), gråvatten (b) och boendebatteri (c).
   Behöver du ladda batteriet extra
snabbt och till max under körning väljer
du funktionen ”Max. charge” med en
motor- och batterisymbol. Det fyller bilens
campingbatteri till max och är bra om du
tänkt stå still ett par dagar utan att köra
och ladda.
  Om du vill ha värme på under natten,
välj funktionen ”Auxiliary heater” på

kontrollpanelen. Tryck på menypunkten
”Heat continuously”, aktivera med ett tryck
på vridknappen och ställ in önskat läge.
När den konstanta värmen är igång får
menypunkten ”Heat continuously” blå färg
och en gul kontrollampa tänds ovanför
knappen.
  För att stänga av värmen, gå in på
menyvalet ”Auxiliary heater” och tryck på
”Cancel” och bekräfta med ett tryck på
vridknappen.
   Under funktionen ”Camping” kan
ytterbelysning, förarbelysning vid öppning samt tänt boutrymme vid öppning
aktiveras när bilen står still och motorn är
avstängd. Campingläget kan alltid ställas

in men aktiveras endast när bilen står still
och motorn är avstängd.

California är utrustad med en gasspis,
diskho samt ett kylskåp.

  
Man sover skönast om bilen står
helt horisontellt mot backen. Med funktionen ”Level” på kontrollpanelen kan du
se till så att bilen parkeras plant.

För att använda spisen:
   Öppna gasflödet till spisen genom att
vrida den spaken enligt bilden till vänster.
Spaken hittar du under spisen genom att
öppna det vänstra skåpet. Kom ihåg att
vrida av gasen när spisen inte används.
För att starta lågan:
   Vrid och tryck ner vridreglaget för att
mata fram gasolen. Tryck samtidigt på den
lilla svarta knappen för gnista. Fortsätt att
mata gasen genom att hålla kvar trycket

på det större vridreglaget i några sekunder
och släpp sedan upp sakta för att lågan
inte ska slockna. Med vridreglaget justerar
du sedan värmen och stänger av spisen.
Öppna gärna vädringsfönstret bakom
köket om du lagar mat på spisen.
För att använda kylskåpet:
   Välj funktionen ”Refrig. box” på kontrollpanelen. Använd en lägre nivå (2–3)
för normal kylskåpstemperatur. När den
gula symbolen för kylskåpet lyser i höger
hörn på kontrollpanelen är kylskåpet
igång.

   Spis, diskho och kylskåp är täckta med
glaslock som enkelt öppnas med ett tryck
på knappen framför.

Inför natten

Campingfunktioner

  Tömma gråvattentanken:
Bilens gråvattentank rymmer ca. 30 liter.
Observera att nivån finns att avläsa på
den centrala kontrollpanelen. Avloppstankens utloppsrör sitter under bilen framför
vänster bakhjul. För att tömma gråvattentanken så bör du positionera bilens
över en avloppsanordning. Öppna vänster
skjutdörr i köket. Gråvattentankens spärrventil finner du nere i vänster hörn. När
spärren är i vågrätt läge är ventilen öppen
och gråvattnet töms. Kom ihåg att stänga
ventilen genom att vrida tillbaka spärren i
lodrätt läge när tanken har tömts.

  Tömma färskvattentanken:
Färskvattentankens nivå visas stegvis på
den centrala kontrollpanelen och du ska
normalt inte behöva tömma tanken om du
har nyligen fyllt på färskt vatten. Du hittar
färskvattentankens avtappningskran i skåpet du når från bakluckan. Öppna den lösa
skåpsbotten och lokalisera avtappningskranen, vrid kranen åt höger och vänta till
allt vatten runnit ut vid vänster bakhjul.
Kom ihåg att stänga avtappningskranen
innan nytt vatten kan fyllas på.

  
Gasoltub till spisen:
På samma ställe som färskvattentappen, i
botten på skåpet i bagageutrymmet under
det svarta skruvlocket, sitter gasoltuben av
modell 2012.

I California används baksätet tillsammans med sängförlängningen för
att göra upp en bekväm sovplats.
   Innan ryggstödet fälls måste soffan
skjutas fram så långt som möjligt med
hjälp av spaken nere på soffans högra
sida.
   Fäll ner nackstöden genom att trycka
på knappen under nackkuddarna.
   För att fälla ryggstödet på soffan drar
du i öglan som du hittar vid bältesinfästningarna i soffans mitt. Tryck sedan ryggstödet nedåt tills det låses fast i vågrät
position.

  Inbyggda insynsskydd finns till
rutorna bak och framrutan. För sidorutorna fram så hittar du tygstycken med
insydda magneter som du fäster runt
fönsterkarmen. Dessa tygstycken ska
ligga i lådan under baksätet. Framrutans
insynsskydd dras ut från sidorna och fästs
i mitten av rutan i en nedre och en. övre
anpassad fästpunkt. Fäll sedan ner de
båda solskydden.
Under natten låses bilen med hjälp av
låsknappen på förardörren, ej med nyckelns fjärrkontroll då det innebär att bilens
larm kan gå igång under natten.

  Skulle larmet starta så stänger du
av det med en knapp som sitter gömd på
väggen vid foten av förarstolen. Förardörren måste samtidigt vara öppen när du
trycker på avstängningknappen.

Förarplats

Matplats

  Ändra display:
Navigera dig genom bilens funktioner och
information på rattens högra sida. Bilen har
fullt digital instrumentering där du själv kan
välja vilken information du vill ska visas på
skärmarna.

Genom att vrida runt framsätena och dra
fram bord i mitten bildas en trevlig matplats inne i bilen.
  För att vrida framsätena:
Vrid ryggstödet till upprätt läge och skjut
stolen långt fram samtidigt som dörren
hålls öppen. För spaken som är placerad
i mitten under sätet åt sidan och vrid om
sätet. Sätena låses i korrekt position.

  För att placera matbordet:
Matbordet är under färd placerat mellan
soffan bak mot köksväggen vid kylskåpet.
Börja med att dra fram det nedvikta bordet genom att trycka på den vita spärren
bakom bordsskivan och dra fram längs
skåran under köksbänken. Du kan behöva
skjuta fram/bak sätena för att bordet ska
kunna dras fram helt. Fäll ut benet och
reglera höjden genom att hålla in den

röda knappen samtidigt som du drar i
förlängningen.
För er säkerhet – fäll alltid tillbaka
matbordet i dess ursprungliga position
när det är dags för avfärd.

Denna California har en omfattande lista av
tekniska funktioner och säkerhetssystem.
Nedan är några utvalda delar.
  Adaptiv farthållare:
Bilen har en farthållare som automatisk
bromsar in när framförvarande fordon kör
saktare än dig. Aktivera farthållaren och
tryck ”SET” vid önskad hastighet. Justera
hastigheten med +/-. Använder du bromspedalen stängs farthållaren av. På rattens
vänstra sida kan du även justera volymen
på radion.

  Parkoppla telefon till bilen:
Via Bluetooth kan du parkoppla din telefon
med bilen. Tryck på menyvalet ”Apple
CarPlay” eller ”Telefon” på instrumentbrädan. Anslut genom att söka efter bilens
Bluetooth på din telefon och parkoppla
enheterna med varandra. Bilen har trådlös
telefonspegling vilket innebär att även
karta/navigeringsfunktion på din Iphone
eller ditt Spotify kan visas i bilens display
och spelas i bilens högtalare utan att du
behöver ansluta med en kabel.
   Denna bil kan också leta efter ledig
parkeringsrutor och parkera in sig själv.
Du måste bara sköta gas och broms.

Aktivera funktionen med ett tryck på denna
knapp och följ instruktionerna du får från
bilen.
   Bilens sidodörr öppnas automatiskt när
du drar i handtaget eller med knappen på
instrumentbrädan. Om du vill stänga av
denna funktion, tryck på knappen med symbolen för dörröppningen och texten ”OFF”.
   När backen läggs i visas backkameran
på bilens centrala display. Det sitter även
sensorer runt bilen som varnar med ljud
om du håller på att köra in i något.

Påfyllning och tömning

Bra att tänka på

  Tank för diesel och AdBlue finns i
luckan vid sidan av förardörren. AdBlue
ska du normalt inte behöva fylla på och
bilen varnar i god tid innan det tar slut
med ett meddelande i färddatorn.
  Påfyllning av färskvatten (tank på
30 liter) finns bak på bilens vänstra sida.
Öppnas med separat nyckel på nyckelknippan om du behöver fylla på.

Utloppsrör för gråvatten finner du framför
vänster bakdäck (5).
  Bredvid vattnets tanklock finns uttag för el. Tillhörande kablar ska du hitta
i bilen. Med inkopplad el kan du använda
230 v-uttagen inne i bilen samtidigt som
du laddar underhållsbatteriet för kylskåp
och annat.

  
Utedusch: Innanför bilens bakdörr
finns ett uttag för utedusch. Duschslang
finner du i skåpet ovanför. Glöm inte att
lägga tillbaka duschslangen i den avsedda
frigolitlådan.

Allemansrätten
Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter
som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot
markägare och andra besökare. Ta reda på vad som gäller där du ställer bilen.
Köra i naturen
Det är inte tillåtet att köra i terräng med husbil. Väljer du att övernatta på en rastplats
kan du i regel stanna i högst 24 timmar på vardagar och något längre tid under helger.
Eldningsförbud
Eldningsförbud råder i hela Stockholms län från och med den 11 juni 2020. Reser du
utanför Stockholm ta reda på vilka eldningsregler som gäller i den kommun du väljer
att åka till.
Det är tillåtet att grilla på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en
eldplats som är avgränsad med obrännbart material så att eld inte kan sprida sig.
Se till att släcka ordentligt innan du lämnar platsen.
Håll rent i naturen
Ta alltid med dig dina sopor från platsen du campat på, och gräv ned toalettpappret
så att platsen är ren och trevlig för kommande besökare. Tänk på att djuren dras till
matrester och sopor så häng upp soppåsen på en lämplig plats över natten.

