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Bezpečnostní pokyny
Podstatou konstrukce topení je skutečnost, že se jeho kryt za provozu
zahřívá na vysokou teplotu. Odpovědnost
za bezpečí třetích osob (zejména malých
dětí) nese provozovatel.
Elektrostatický náboj může poškodit elektroniku. Údržbu a opravy smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář!
Před zahájením údržby nebo opravy odpojte
zařízení kompletně od baterie! Pouhé vypnutí
dálkovým ovládáním nepostačuje!

Použité symboly
Symbol upozorňuje na možná nebezpečí.
Nebezpečí popálení! Horký povrch.
Používejte ochranné rukavice, které zabrání mechanickému poranění.
Poznámka obsahující informace a tipy.

Účel použití
Tento kryt imituje opticky i akusticky hořící oheň v krbu. Jeho
provozování je povoleno výhradně s topením Truma S 5004 /
S 5004 E (NL).

Toto zařízení má třídu ochrany III a jeho provoz
je povolen jen s napájením SELV (Safety Extra
Low Voltage) v souladu s označením uvedeným na přístroji.
Důležité informace pro obsluhu
Tento přístroj smí obsluhovat děti od 8 let
a dále osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo
takové osoby, které nemají s obsluhou patřičné zkušenosti či znalosti, a to za předpokladu,
že jsou pod dohledem nebo byly poučeny, jak
s přístrojem bezpečně zacházet a jsou si vědomy nebezpečí, která jsou s tím spojená. Děti si
s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou
údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou
pod dohledem.
Klidový proud krbu činí ve vypnutém stavu
< 1 mA. Tento proud může napájecí baterii karavanu vybít; proto baterii pravidelně dobíjejte.
Pro úplné vypnutí se musí odpojit akumulátorová baterie nebo namontovat odpojovač.
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Uvedení do provozu
Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento dodatek
a návod k použití topení a řiďte se jimi.

Dálkové ovládání
Zařízení se ovládá pomocí dálkového ovladače (1) s infračerveným vysílačem (IR dálkové ovládání) a infračerveným přijímačem (2), který je zabudován v krbovém krytu. Pro úspěšné
vykonání jednotlivých příkazů s použitím dálkového ovládání
je nutné jej vždy nasměrovat na infračervený přijímač.

Nastavení simulace plamene
Opakovaným stiskem tlačítka (e) můžete postupně vybírat ze
tří různých simulací plamene.
Na výběr jsou tyto možné simulace:
–– žhnutí
–– žhnutí s malým plamenem
–– žhnutí s velkým plamenem
Nastavení rychlosti pohybu plamene
Opakovaným stiskem tlačítka (f) můžete postupně vybírat ze
čtyř různých rychlostí plamene.

Vypnutí
Krb vypněte tlačítkem (a) „Zapnuto / Vypnuto“ na dálkovém
ovládání. Naposledy vybrané nastavení se uloží.

Ruční zapnutí / vypnutí / tovární nastavení
1
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Vypnutí
Tlačítkem na spodní straně
krytu můžete krb vypnout.
Zapnutí
Stiskem tlačítka trvajícím
cca 1 sekundu krb zapnete s naposledy uloženým
nastavením.

Obr. 1
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Obr. 2
= tlačítko „Zapnout / Vypnout“
= nastavení intenzity plamene a hoření
= nastavení hlasitosti
= volba zvuků praskajícího dřeva
= volba simulace plamene
= nastavení rychlosti pohybu plamene
= indikátor zvolené funkce (každý stisk tlačítka je indikován
rozsvícením LED)
h = infračervený vysílač

Obr. 3
Tovární nastavení
Stiskem tlačítka trvajícím cca 3 sekundy uvedete krb do původního továrního nastavení.

Výměna baterií v infračerveném dálkovém
ovládání
Používejte výhradně mikrotužkové baterie typu LR 3, AM4,
AAA, MN 2400 (1,5 V) odolné proti vytečení.
Na zadní straně dálkového ovládání se nachází přihrádka pro
baterie.
Při vkládání nových baterií dodržte správnou polaritu (strana plus / minus)!

a
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Zapnutí
Krb zapněte tlačítkem (a) „Zapnuto / Vypnuto“ na dálkovém
ovládání. Načte se naposledy použité nastavení.
Nastavení intenzity
Tlačítky (b) „+“ nebo „-“ nastavte intenzitu plamene a hoření.
Nastavení hlasitosti
Tlačítky (c) „+“ nebo „-“ nastavte hlasitost.

Vybité, vyčerpané baterie mohou
vytéct a poškodit dálkové ovládání!
Pokud dálkové ovládání delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.

Obr. 4
Na poškození v důsledku vytečení baterií se nevztahuje
záruka.
Vytečených baterií se např. dotýkejte jen
v rukavicích.
Před likvidací dálkového ovládání je třeba baterie vyjmout
a ekologicky zlikvidovat.

Nastavení praskání
Opakovaným stiskem tlačítka (d) můžete vybírat ze dvou různých zvuků imitujících praskání hořícího dřeva.
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Údržba

Likvidace

Čištění předního průhledného panelu
Průhlednou část krytu otírejte vodou bez použití
čisticích prostředků. Na otření je vhodná měkká houba,
vlněný hadr nebo kůže na okna. Pro odstranění skvrn nikdy
nepoužívejte ostré předměty nebo rozpouštědla.

V jiných zemích dodržujte tamní platné předpisy.

Technické údaje

Pojistky
V závislosti na konkrétním provedení je součástí dodávaného
přívodního kabelu pojistka (3,15 AT). Vadnou pojistku vyměňujte vždy jen za pojistku stejného typu.

Návod pro vyhledávání závad
Problém

Příčina / odstranění

–– Krb nehoří, není vidět
plamen.

–– Zvyšte intenzitu.

–– Není slyšet praskání.

–– Zvyšte hlasitost.

–– Krb nereaguje na povely
z dálkového ovladače.

–– Při zadávání povelů nasměrujte dálkové ovládání
na IR přijímač.

–– Indikátor volby funkcí na
dálkovém ovladači nereaguje na stisk tlačítek.

–– Zkontrolujte bezchybný
stav baterií dálkového
ovládání!

–– Krb nefunguje.

–– Zkontrolujte přívod a
správné zapojení zástrčky.
–– Zkontrolujte pojistku
v palubní síti / napájecím
kabelu.
–– Zkontrolujte, zda je napájecí baterie v pořádku a plně
nabitá.
–– Proveďte reset. Za tímto
účelem přerušte přívod
elektrické energie alespoň
na 20 sekund.

Pokud by tato opatření nevedla k odstranění poruchy,
obraťte se na servis společnosti Truma.
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Při likvidaci zařízení je třeba dodržovat administrativní ustanovení příslušných orgánů země použití. Řiďte se národními
předpisy a zákony (v Německu je to např. směrnice o vozidlech s ukončenou životností).

Napájení SELV (Safety Extra Low Voltage)
12 V
Třída ochrany
III

Příkon
12 W
Klidový proud
< 1 mA
Hmotnost
cca 2,8 kg

Technické změny vyhrazeny!
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Při poruchách informujte servisní středisko
firmy Truma nebo některého z našich
autorizovaných servisních partnerů
(viz www.truma.com).

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service
Telefon
Telefax

+49 (0)89 4617-2020
+49 (0)89 4617-2159

service@truma.com
www.truma.com

30090-00203 · 00 · 04/2019 · ©

Pro rychlé vyřízení si připravte typ přístroje a
sériové číslo (viz typový štítek).

