Grand California - Bra att veta om
bilen och camping

Instruktioner
Grand California
Här har vi förberett en liten manual för dig som kanske ska ut
och campa i en Grand California 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 Grand California finns markis och
utemöbler smart packade i bilen. Ett bord
och två stolar hittar du i två fickor på
insidan av bakdörrarna .
För att fälla ut markisen:
   Ta fram veven som sitter i taket
innanför bakdörrarna.

Påfyllning och tömning

   Stoppa in vevskaftet i markisen och
veva ut. Ta gärna hjälp av någon som kan
hålla upp markisändan när den vevas ut
för att undvika allt för hög belastning på
markisen innan stödbenen fällts ut.
   Fäll ner stödbenen genom att vicka ut
handtaget på markisens båda sidor. Dra ut

benen till önskad längd och spänn fast.
OBS! Undvik att använda markisen vid
stark vind och dra in den över natten.

  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.

fylla på. Utloppskran för gråvatten finner
du under bilen, framför vänster bakdäck
.

  Tank för färskvatten (110 liter) finns
på bilens högra sida. Öppnas med separat
nyckel på nyckelknippan om du behöver

   Längst bak på bilens vänstra sida finns
uttag för el. Tillhörande kablar ska du hitta
i bilen. Med inkopplad el kan du använda

  Avloppstanken från toaletten finner
du i luckan mitt på bilens vänstra sida.

230 v-uttagen inne i bilen och köra värme
via bara el och på så sätt spara på batteriet
i bilen.
   Denna bil är utrustad med solceller på
taket som laddar underhållsbatteriet.

Campingfunktioner

Förarplats

  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.
  Ändra display:
Navigera dig genom bilens funktioner och
information på rattens högra sida.
  Parkoppla telefon till bilen:
Med Bluetooth kan du parkoppla din telefon med bilen. Tryck på knappen ”PHONE”
på vid sidan av centrala displayen. Anslut

genom att söka efter bilens Bluetooth din
telefon och parkoppla enheterna med
varandra. Med en USB-kabel kan du också
spegla din telefon i bilens display och
använda telefonens karta/navigeringsfunktion och t ex också spela upp Spotify
i bilens högtalare.
  Välj bland olika mediekällor genom
att trycka på knappen ”MEDIA” vid sidan
av navigationsskärmen.
   Behöver du ladda batteriet extra
snabbt så finns en knapp med en motoroch batterisymbol bredvid klimatanläggningen som skyndar på laddningen till
bilens campingbatteri när du kör.

Bilens handbromsspak faller alltid ner
till golvet. Detta för att förarstolen ska
gå att snurra även när handbromsen är
aktiverad.

Centralenheten där bilens campingfunktioner styrs finns på väggen bredvid
dörren till toalettutrymmet.

genom att klicka på +/-. Våra bilar har ej
AC i bodelen. Stäng av funktionen när den
inte behövs för att spara batteri.

  Aktivera ”Camping Mode” när du
parkerat för att undvika att det elektriska
fotsteget åker in och ut varje gång sidodörren öppnas. När knapparna lyser blå
betyder det att funktionen är aktiverad.

   Den mellersta knappen reglerar
vattentemperaturen. Välj mellan
40° C eller 60° C. Den lägre temperaturen
borde vara lagom under sommarhalvåret.

   Klicka på knappen ”Temperature”
på kontrollpanelens startmeny och i nästa
steg på ”Heating” för att styra bilens
värmefunktioner.
   Den översta knappen reglerar
värmen i bilen och du justerar gradantalet

   Klickar du på nedersta knappen så kan
du välja ”värmekälla”. Är bilen inkopplad
med el, så rekommenderar vi att du byter
från diesel (eller gas) till el i detta menyval.
   Håll koll på batteriets laddningsnivå
och vatten- och gråvattentankens nivå här.
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Badrum
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Grand California är utrustad med en
gasspis med två plattor, en diskho samt
en rymlig kyl med frysfack.
  För att använda spisen:
Öppna gasflödet till spisen genom att
vrida den högra spaken enligt bilden till
vänster. Spakarna finns i luckan under
diskhon. 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. Den högra
plattan har större effekt.
  Kylskåpet med frysfack drivs av
batteriet i bilen. Första knappen till
vänster är på/av-knapp. Med andra
knappen kan du styra temperaturen i
fem nivåer, från 9 °C med lägsta nivån
till 1 °C i högsta.
  Om värmaren drivs av gasol istället
för diesel så kan gasen stängas av och på
med denna ventil.

  
Gastuben finns längst bak i bilens
högra del. Gasflödet regleras genom att
vrida kranen på ovansidan av tuben.
  
Om du inte får gasen att flöda
trots att alla steg följts, så kan säkerhetsventilen (denna svart knapp) behövas
tryckas in.

Användning av toalett:
   Börja med att föra det svarta reglaget
på toalettens framsida åt höger för att
öppna avloppet.
   Spola genom att trycka på den blå
knappen på väggen. Glöm inte att stänga
avloppet när du är färdig genom att föra
tillbaka det svarta reglaget till vänster.

Matplats

  Handfat och dusch:
Vid det fällbara handfatet i badrummet
finner du ett utdragbart duschhandtag
Observera att du behöver ha aktiverat
varmvattenberedaren för att få tillgång
till varmvatten.

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

Genom att vrida runt framsätena och
placera ett bord i mitten bildas en trevlig
matplats.
  För att vrida framsätena:
Skjut fram sätet och öppna dörren. För
spaken som är placerad i mitten under
sätet åt sidan och vrid om sätet. Sätena
låses i korrekt position.
  Placera matbordet:
Matbordet måste förvaras under sängen
bak (spännband finns) om någon sitter i
baksoffan och bilen körs. Bordet hakas
fast i skenan på väggen och benet fälls
ut genom att trycka på spärren.

Fönster och dörrar

  Myggnät:
Inbyggt myggnät finns för skjutdörr,
takfönster och övriga fönster i bodelen
av bilen.
  Insynsskydd:
Inbyggt insynsskydd med mörkläggningsfunktion dras upp från fönstrets nedre kant.
  Insynsskydd fram:
Lösa insynsskydd för sidorutorna fram

Sovplatser

fästs med insydda magneter som fäster
mot sidorutornas karmar. För vindrutan
finns ett större insynsskydd som spänns
upp genom att trä in två utfällbara pinnar
i sidorna på duken och hängs sedan upp
på solskydden.

En generell rekommendation när du
campar i en husbil är att ge dig tid och
ta det lugnt varje gång du parkerar
eller åker iväg. För att på så sätt
säkerställa att allt är med, att det
som ska vara stängt är stängt, att
packningen är säkert placerad och så
vidare. Att gå ett varv runt och i bilen
innan du far iväg kommer förhindra
skador och olycksrisker.

Grand California är utrustad med en
dubbelsäng bak (136x193 cm) samt
en loftsäng, lämplig för två barn
(max 150 kg).
  För att dra ut loftsängen: Håll in
knappen som är placerad vid handtaget
och dra emot dig. Fäll ut den lilla madrassändan.
  Säkerhetsnät: Till sängen hör ett nät

som spänns fast både upptill och nedtill
längst sängens kanter.
  Stegen: För att komma upp i loftsängen används en stege som är placerad i
sängen. Stegen hakas fast i handtaget.
  Den bakre sängen: Sängen i bilens
bakre del kan fällas upp och låses i uppfällt läge med spännband i sängens båda
ändar.

  Under natten låses bilen med
knappen vid förarsätet, inte bilnyckeln.
Detta för att undvika att larmet ljuder
(om bilen är utrustad med larm).

Bra att tänka på

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.

