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Virkni Höfuðrofans  

Með því að þrýsta einu sinni á höfðurofann þá vaknar 12V kerfi vagnsins t.d.vatnsdæla, miðstöðvar mótor ofl 
þar með er vagninn tilbúinn til notkunar  

Með því að þrýsta snöggt á höfðurofann þá slokkna öll ljós inn í vagninum en straumur fyrir kælinn „ískápinn“ 
, miðstöðvar mótor og vatns dælur er enn virkur.  

 Til að slökkva á öllu 12V kerfi vagnsins þá þarf að þrýsta á höfuðrofann í minnst 4 sek. 

 

Veggljós og Loftljós  

 Með því að þrýsta snöggt á hnappinn þá kveiknar og slokknar á ljósunum      
 Ef ljósahnappnum er haldið inni þá dofna ljósinn og hægt er að stilla hve sterk lýsing er á ljósunum  
 ljósastyrkurinn er geimdur í stjórnborðinu og virkjast á sama styrkleka og slökkt var á honum síðast 
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Með því að þrýsta snöggt á hnappinn þá kveiknar og slokknar á ljósunum   

 

Minni 

 Þessi hnappur er notaður til að kveikja á ákveðnum ljósum sem sett hafa verið í minni    
  Hnappurinn hefur hvorki áhrif á gólfhitann né vatns hitann  

 

Fortjaldsljós 

 Með því að þrýsta snöggt á hnappinn þá kveiknar og slokknar á ljósinu      
 Ekki er hægt að kveikja á ljósinu meðan húsið er tengt við 13póla tengi bílsins og hann í gangi  

 

Eldhúsljós 

 Með því að þrýsta snöggt á hnappinn þá kveiknar og slokknar á ljósunum   

 

Vatnshiti með LED gaumljósi  

Með því að þrýsta snöggt á hnappinn þá kveiknar og slokknar á vatnshitaranum  þegar kveikt er á hitaranum 
logar LED gaumljós við hlið hnappsins          
 ! Þegar höfðurofanum er haldið lengi  inni þá slokknar einnig  á Vatnshitaranum   
 ! vatns hitarinn virkar aðeins á 230V 

 

 



Gólfhiti með LED gaumljósi  

 Ef vagninn er búinn gólfhita þá Með því að þrýsta snöggt á hnappinn þá kveiknar og slokknar á gólfhitanum
 ! Þegar höfðurofanum er haldið lengi  inni þá slokknar einnig  á gólfhitanum.     
 ! gólfhitinn virkar aðeins á 230V 

 

 

Lesljós vinsra   Lesljós hægra   ljós á baði   Ljós við handlaug  

      Loftljós í stofu 

 

Lesljós og loftljós í stofu  

 Með því að þrýsta snöggt á hnappinn þá kveiknar og slokknar á ljósunum      
 Ef ljósahnappnum er haldið inni þá dofna ljósinn og hægt er að stilla hve sterk lýsing er á ljósunum  
 ljósastyrkurinn er geimdur í stjórnborðinu og virkjast á sama styrkleka og slökkt var á honum síðast 

 

 

 

Barnaljósarofi 

 Rofi þessi er sérstaklega í hæð fyrir börn.  Hann er staðsettur við inngangshurð og virkjar loftljós.   

 



LCD Valmynd 
Klukkan     Dagsettning 

 

 

 

Hleðsla frá bíl        landtenging       Höfuðrofi Hleðsla /afhleðsla Vekjaraklukka  

 

Grunnvalmynd  

 Grunnvalmyndin logar í 30sek eftir síðustu hreyfingar á skjánum. Eftir það fer skjárinn í biðham.  

 

Klukka  

 Klukkan sýnir þann tíma sem stilltur hefur verið inn  

 

Dagsettning  

 Dagsettning sýnir þá dagsettningu sem stillt hefur verið inn.  

 

Hleðsla frá bíl  

Þegar vagninn er tengdur við bíl með 13pinna kerrutenglinum og útbúinn hleðslu þá kveiknar þetta ljos þegar  
bíllinn hleður rafgeymi húsins, þá keyrt kælinn á 12V. 

Landtenging 

 Þetta merki kveiknar þegar vagninn er tengdur við landstraum.  

 

 



Höfuðrofi  

 Þetta merki kveiknar þegar 12V kerfið er í gangi  

 

Hleðsla / afhleðsla 

Þetta merki gefur tilkynna hvað er að gerast með rafgeyminn. Hvort hann hleðst eða afhleðst.                 
Beinist þá örin að eða frá rafgeiminum. Frekari upplýsingar er hægt að nálgast í annari valmynd 
stjórnborðsins. 

Vekjaraklukka  

 Þetta merki gefur tilkynna hvort vekjarinn er virkur eða ekki.  

 

 Ferskvatnsmælir  

 Með að velja til hliðar á valmyndinni birtast fleiri myndir.      
 Þessi sýnir stöðu ferskvatnsins á vagninum.   
 Sýnir mælirinn tómur, ¼,  ½,  ¾, fullur  

 

     

 Hitamælir 12V kerfi  

 Með að velja til hliðar á valmyndinni birtast fleiri myndir.     
 Þessi sýnir innihitann með efri myndinni    
 útihitinn birtist með neðri myndinni    
 mælirinn sýnir í heilum og ½ gráðum  

 

 

 Útihitamælir  

 Með að velja til hliðar á valmyndinni birtast fleiri myndir 
 þessi sýnir útihitann sem er numinn við útidyrnar  
 mælirinn sýnir í heilum og ½ gráðum 

 

 

 Innihitamælir 

 Með að velja til hliðar á valmyndinni birtast fleiri myndir 
 Þessi sýnir innihitann sem numinn er bakvið LCD panelinn. 
 mælirinn sýnir í heilum og ½ gráðum 

 



Hleðslumælir 

Með að velja til hliðar á valmyndinni birtast fleiri myndir 
 á þessari mynd sést      
 eftir á rafgeimi 50%     
 eftir í tíma miðað við þessa notkun 8 tímar   
 spenna á rafgeymi 12,7 V     

                 Hleðsla / afhleðsla   -5,0A  s.s. afhleðsla um 5,0 A 

 

 á þessari mynd sést      
 eftir á rafgeimi 60%     
 eftir í tíma miðað við þessa hleðslu  4,5 tímar   
 spenna á rafgeymi 13,8 V     
 Hleðsla/ afhleðsla +7,0A  s.s. hleðsla um 7,0A 

 

 

 Spenna á rafgeimi  

 Með að velja til hliðar á valmyndinni birtast fleiri myndir 
 á þessari mynd sést staðan á rafgeimi    
 ef það er ekki rafgeymir í hýsinu mun það sýna spennuna á
  bílgeyminum ef bíllinn er tengdur, í gangi og með 13pinna 
  tengil  

 

 Stilling á Klukku, vekjara og dagsettningu  

 Í valmyndinni haldið inni miðhnappnum, þá kemur svartur 
 rammi um það sem á að stilla. Þannig má stilla klukku, vekjara 
 og dagsettningu.  
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