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Om denna bruksanvisningTruma CP plus

1 Om denna bruksanvisning
 
 Den här anvisningen är en del av produkten�
 
 Förvara alltid bruksanvisningen i fordonet�
 
 Gör säkerhetsanvisningarna tillgängliga även för an-

dra användare�

1.1 Dokumentnummer
Dokumentnumret för den här bruksanvisningen visas 
på alla sidfötter och på baksidan�
Dokumentnumret består av

 • artikelnummer (10 siffror)
 • revisionsstatus (2 siffror)
 • utgivningsdatum (månad/år)

1.2 Giltighet
Denna anvisning gäller för Truma CP plus manöveren-
het, nedan kallad CP plus�

1.3 Produktbeteckningar
Aventa eco och Aventa comfort kallas nedan Aventa�
Truma iNet Box kallas nedan iNet Box�

1.4 Målgrupp
Den här bruksanvisningen riktar sig till användaren�

 � För bättre läsbarhet används inga könsåtskillnader i 
textens ordalydelser� Motsvarande begrepp används 
i likabehandlingssyfte�

1.5 Symboler och illustrationer

Symbol Betydelse

Varning för personfara

Fackpersonal

Ytterligare information för klargörande av 
eller optimering av arbetsflöden�
Symbol för ett steg�
Detta betyder att en handling krävs�

* Tillvalskomponent

(Bild 3-1)
Hänvisning till en bild
till exempel bild 3 – nummer 1
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Avsedd användning Truma CP plus

2 Avsedd användning

2.1 Ändamålsenlig användning
CP plus1 används för att styra och övervaka en värmare 
och/eller en Truma klimatanläggning� CP plus1 fungerar 
som ett gränssnitt för manövrering av anslutna enheter 
via Truma App och iNet Box� 

CP plus1 är avsedd för installation i husvagnar och 
husbilar� 

2.2 Ej ändamålsenlig användning
Installation i båtar är inte tillåten�

3 Säkerhetsanvisningar

3.1 Allmän säkerhet
 
 Läs säkerhetsanvisningarna och följ dem noga för 

att utesluta faror och skador på människor och 
egendom�

 
 Läs noga igenom och följ bruksanvisningen för ma-
növerenheten och tillämpliga dokument för exempel-
vis gasförsörjning, uppvärmning, klimatanläggning 
och förvara dem i fordonet för senare användning�

 
 Följ lokala tillämpliga lagar, riktlinjer och standarder 
för användning och drift av enheten�

3.2 Säkerhetsanvisningar för 
manöverenheten

 
 CP plus får endast användas om den är i tekniskt fel-
fritt skick�

 
 Fel måste omedelbart avhjälpas� Du bör bara för-
söka åtgärda fel själv om felavhjälpningsåtgär-
derna finns beskrivna i felsökningsguiden i denna 
bruksanvisning�

 
 Du får inte göra några reparationer eller förändringar 
på CP plus!

 
 En defekt CP plus får endast repareras av tillverkaren 
eller dess servicetjänst�

 
 Gasolenheter får inte användas vid tankning, i parke-
ringshus, i garage eller på färjor� Stäng av CP plus för 
att förhindra att värmaren tillkopplas igen av Truma 
App eller timern (se ”Tillkoppling / frånkoppling”)�

1 resp� CP plus CI-BUS för CI-BUS – kan inte eftermonteras�
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SäkerhetsanvisningarTruma CP plus

3.3 Den driftsansvariges / 
fordonsägarens förpliktelser

 
 Kontrollera att enheten kan användas och manövre-
ras i alla driftfaser�

3.4 Montering, demontering, 
ommontering

Endast sakkunnig och utbildad personal (fackpersonal) 
får montera, reparera och göra en funktionskontroll 
av Truma produkten i enlighet med monterings- och 
bruksanvisningen och aktuella, godkända tekniska 
regler� Fackpersonal är personer som genom sin yrkes-
utbildning och vidareutbildning, sina kunskaper och 
erfarenheter med produkter från Truma och tillämpliga 
standarder, kan genomföra nödvändiga arbeten korrekt 
och upptäcka möjliga risker�

Endast för yrkespersonal
Montera, demontera eller ommontera inte 
enheten på egen hand.

  
 Endast behörig yrkespersonal får montera, 
demontera eller modifiera enheten�

3.5 Viktiga anvisningar
 
 Om strömförsörjningen till systemet bryts måste 

klockan / timern ställas in igen� 
 
 När en ny enhet (värmare, klimatanläggning eller 

Truma iNet Box) ansluts till Bus-systemet eller byts 
ut, måste den under ”Första idrifttagningen” (si-
da 12) beskrivna proceduren upprepas�

 
 När värmaren Combi ansluts till CP plus kan timern 
ZUCB inte längre användas� 
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Funktionssätt Truma CP plus

4 Funktionssätt

2

4

6

5

1

3

1 CP plus
2 Combi (D)
3 Klimatanläggning
4 Driftläge värmare (”HEATER”)
5 Driftläge klimatanläggning (”AC”)
6 Driftläge klimatautomatik (”AUTO”)

4.1 Styrning av anslutna enheter / 
driftläge

CP plus styr antingen den anslutna värmaren eller den 
anslutna klimatanläggningen för att reglera rumstempe-
raturen� När en ny enhet (Combi (D), klimatanläggning 
eller Truma iNet Box) ansluts till Bus-systemet eller byts 
ut, måste den under ”Första idrifttagningen” (sida 12) 
beskrivna proceduren upprepas�
När värmaren och klimatanläggningen är anslutna sam-
tidigt, väljs önskat läge värmare (”HEATER”) eller klima-
tanläggning (”AC”) innan rumstemperaturen ställs in� 
Alternativt kan läge ”Klimatautomatik” (”AUTO”) aktive-
ras, se ”Servicemeny” på sida 20� CP plus kopplar då 
automatiskt om mellan värmare och klimatanläggning� 
På så vis uppnås en konstant temperatur i bodelen� Kli-
matautomatiken är frånkopplad på fabriken�

Vid bortfall av 230 V strömförsörjning (elnät) avaktiveras 
och döljs alla funktioner på CP plus som har förbindelse 
med läge klimatanläggning eller klimatautomatik�

 � För att Trumas klimatautomatik ska fungera måste 
installationen vara fackmässigt utförd� Din Truma 
återförsäljare / Truma Partner kan tala om för dig om 
ditt fordon är lämpligt eller inte� 

Förutsättningar för en fungerande klimatautomatik:
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 • Klimatanläggningen och värmaren täcker hela det 
fordonsområde som ska klimatiseras automatiskt�

 • Värmarens rumstemperatursensor är klimatautoma-
tikens styrsensor och måste därför befinna sig på en 
lämplig plats, d�v�s�:

 • I det område där önskad rumstemperatur ska 
uppnås� 

 • I så stor utsträckning som möjligt opåverkad av 
utetemperatur och solstrålning�

 • Inte i närheten av varm- och kalluftsrör eller andra 
värme- eller köldkällor�

 • Varm- eller kalluft från luftuttagen får inte ström-
ma mot rumstemperatursensorn� Detta är särskilt 
viktigt att tänka på vid inställningen av luftventiler-
na på Aventa klimatanläggningar�

 • I ett tillräckligt ventilerat utrymme och inte på for-
donets innertak�

Din Truma återförsäljare / Truma Partner vet hur man 
installerar klimatautomatiken på rätt sätt� Du hittar våra 
återförsäljare / Truma Partner på www�truma�com�

4.2 Tidsstyrning
Utöver den normala driften kan styrningen även ske via 
en timer� En timer kan ställas in för alla driftparametrar� 
För detta väljs en starttidpunkt (1) och en sluttidpunkt 
(2)� I normal drift utanför tidsstyrningen (B) gäller de ti-
digare inställda driftparametrarna (A)� 

1

A B A

2
t

Om en parameter ändras under ett timerintervall, förblir 
den ändrad tills sluttidpunkten uppnås� Därefter ställs 
den normala driftens parametrar in�

Timern upprepas var 24:e timme�
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4.3 Gemensam användning av 
CP plus och IR-fjärrkontrollen för 
klimatanläggningen

2

1

3

4

5

6

1 CP plus
2 Combi (D)
3 Klimatanläggning
4 IR-mottagare
5 Luftspridare
6 IR-fjärrkontroll

Även efter att CP plus har anslutits kan IR-fjärrkontrol-
len användas för att styra klimatanläggningen� CP plus 
övertar alla inställningar som IR-fjärrkontrollen gör på 
klimatanläggningen� IR-fjärrkontrollen skickar endast de 
inställningar som visas på fjärrkontrollens display (ingen 
dubbelriktad kommunikation)�

För att entydigt ange när en önskad tidsperiod börjar 
och slutar får endast timern för CP plus användas�

4.4 Gemensam användning av CP plus 
och iNet Box

3

1
2

4 5

B
LU

E
TO

O
T
H

P
O
W

E
R

G
S
M

iNet Box

1 iNet Box
2 Mobil enhet med Truma App
3 CP plus
4 Värmare
5 Klimatanläggning

I App-läge går de anslutna enheterna och 
Truma CP plus över till standby och väntar på nya kom-
mandon från den anslutna iNet Box�
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MenystyrningTruma CP plus

Så snart ett nytt kommando ges via Truma APP aktive-
ras de anslutna enheterna och Truma CP plus med de 
förinställda värdena�

När Truma iNet Box ansluts till Bus-systemet eller byts 
ut, måste den under ”Första idrifttagningen” (sida 12) 
beskrivna proceduren upprepas� Därefter måste 
App-läget aktiveras se ”6�4 App-läge med iNet Box” på 
sida 13� 

 � Timern avaktiveras i APP-läge�

5 Menystyrning

hot
eco 2

1

3

8

4

5
6
7

9

1 Display
2 Statusrad
3 Menyrad (uppe)
4 Menyrad (nere)
5 Visning av nätspänning 230 V (elnät)
6 Visning av timer
7 Inställningar / värden (”Visad text”)
8 Vrid- / tryckknapp
9 Bakåtknapp
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Menystyrning Truma CP plus

5.1 Val av ett menyalternativ

Displayen med belyst bakgrund visar menynivån� Den 
första symbolen blinkar�

Med vrid- / tryckknappen kan menyerna i menyraderna 
väljas och inställningar göras�

Symbol Menyalternativ

Ställa in rumstemperatur

Välja varmvattennivå

Välja energislag

Välja fläktnivå

Ställa in timern

Sätta på / stänga av belysning

Felmeddelande

Ställa in klockan

Servicemeny
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MenystyrningTruma CP plus

Vrid vrid- / tryckknappen medurs 
 • Bläddra igenom menyn från vän-
ster till höger�

Vrid vrid-/ tryckknappen moturs
 • Bläddra igenom menyn från höger 
till vänster� 

Tryck på vrid- / tryckknappen
 • Välja ett menyalternativ, hoppa till 
inställningsnivån�

5.2 Inställning av en parameter
hot

Displayen med belyst bakgrund visar inställningsnivån� 
Driftparametrarna för valt menyalternativ framställs i 
området ”Inställningar / värden”� Med vrid- / tryckknap-
pen kan börvärden och parametrar väljas, ändras och 
sparas med ett tryck� Valda menyalternativ blinkar�

Vrid vrid- / tryckknappen medurs 
 • Öka värden (+)�

Vrid vrid-/ tryckknappen moturs 
 • Minska värden (-)�

Tryck på vrid- / tryckknappen
 • Överta (spara) ett valt värde�

5.3 Lämna meny- eller inställningsnivå

Tryck på bakåtknappen
 • Tillbaka från en meny
 • Tillbaka från en inställningsnivå ut-
an att inställningarna sparas, d�v�s� 
de tidigare värdena bibehålls�
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Hantering Truma CP plus

5.4 Visning av sparade inställningar / 
aktiverade funktioner

hot

Sparade förinställningar eller aktiverade menyalternativ 
visas i statusraden� 
Efter ett avbrott i strömförsörjningen raderas dessa in-
ställningar (undantag: sparade enheter)�

6 Hantering

6.1 Första idrifttagningen
För den första idrifttagningen av systemet ska följande 
steg utföras:

 
 Koppla på spänningsförsörjningen�
 • 12 V för CP plus och Combi resp�
 • 230 V nätspänning vid klimatanläggning och 
Combi E�

 
 Börja sökningen av enheter under menyalternativet 
”Servicemeny” –> ”RESET” –> ”PR SET”�

Efter bekräftelsen initieras Truma CP plus� Under denna 
procedur visar displayen ”INIT ��”� De enheter som hit-
tas blir därmed sparade i Truma CP plus�

6.2 Idrifttagning
Efter att Truma CP plus har anslutits till spänningsför-
sörjningen visas efter några sekunder en startdisplay� 

Visningen på displayen växlar mellan klocka och inställd 
rumstemperatur�
Efter en reparation eller utrustningskomplettering måste 
den ”Första idrifttagningen” upprepas�

 � Speciella visningar vid kommando via Truma App, 
klimatanläggningens IR-fjärrkontroll eller CI-BUS (se 
”7 Speciella visningar” på sida 21)�
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HanteringTruma CP plus

6.3 Tillkoppling / frånkoppling
Tillkoppling

Tryck på vrid- / tryckknappen
 • Efter tillkopplingen aktiveras de 
tidigare inställda värdena / driftpa-
rametrarna igen�

Avstängning 

Håll vrid- / tryckknappen intryckt i 
mer än 4 sekunder.

 • Efter 2 sekunder visas på displayen 
”APP” (om iNet Box är ansluten)� 

 • Efter ytterligare 2 sekunder visas 
”OFF”�

 • Avstängningen av Truma CP plus 
kan fördröjas några minuter på 
grund av intern eftergång i värma-
ren eller klimatanläggningen�

 � CP plus måste bara stängas av vid parkering i slutna 
utrymmen eller vid längre stilleståndstider, t�ex för 
övervintring�

6.4 App-läge med iNet Box 
Aktivera App-läge

 
 Tryck på vrid- / tryckknappen i ca 2 sekunder tills dis-
playen visar ”APP”�

 
 Släpp vrid- / tryckknappen�

Avsluta App-läge
Ges inget kommando via Truma APP, kan App-läget på 
Truma CP plus stängas av�

 
 Tryck helt kort på vrid- / tryckknappen�

 � De tidigare sparade värdena övertas då för den nya 
driften� 

6.5 Ställa in rumstemperatur
Rumstemperaturens inställning är beroende av driftlä-
ge (”HEATER”, ”AC”, ”AUTO”)� Driftläget måste väljas 
innan rumstemperaturen ställs in� (Om bara en enhet är 
ansluten till CP plus bortfaller detta steg)�
Varje driftläge har ett eget, inställbart område för rums-
temperaturen� D�v�s� i uppvärmnings-, kyl- eller automa-
tikläge kan olika rumstemperaturområden väljas�
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Hantering Truma CP plus

Läge inställbart temperaturområde

Värmare 
(”HEATER”)

5 – 30 °C (steg om 1 °C)

Klimatanläggning 
(”AC”)

16 – 31 °C (steg om 1 °C)

Klimatautomatik 
(”AUTO”)

18 – 25 °C (steg om 1 °C)

 
 Välj symbolen  i menyraden med vrid- / 
tryckknappen�

 
 Växla till inställningsnivån med ett tryck�
 
 Välj – beroende på vilken enhet som är ansluten – 

mellan värmare (HEATER), klimatanläggning (AC) 
eller  
klimatautomatik (AUTO) med vrid- / tryckknappen� 
(Bortfaller när bara en enhet är ansluten)�

 
 Tryck på vrid- / tryckknappen för att bekräfta valet�
 
 Välj önskad temperatur med vrid- / tryckknappen�
 
 Tryck på vrid- / tryckknappen för att bekräfta värdet�

Under uppvärmning / kylning kan du snabbt ändra tem-
peraturen i standby-displayen med vrid- / tryckknappen 
utan att menyn behöver aktiveras�

Speciella funktioner i läge klimatanläggning (AC) 
och klimatautomatik (AUTO)
Vid bortfall av 230 V strömförsörjning (elnät) avaktiveras 
och döljs alla funktioner på CP plus som har förbindelse 
med läge klimatanläggning eller klimatautomatik� Vid 
aktiv klimatautomatik avaktiveras Combi / Combi D 
även under värmedrift� När spänningen 230 V återvän-
der startas inte Combi automatiskt�

Rumstemperatur i driftläge värmare (HEATER)

Symbol Visad text Beskrivning

Värmaren är tillkopplad�

För att stänga av värmaren måste ett temperaturområ-
de under 5 °C (OFF) väljas�

Rumstemperatur i driftläge klimatanläggning (AC)

Symbol Visad text Beskrivning

COOL Klimatanläggningen är 
tillkopplad�
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Symbol Visad text Beskrivning

AUTO
(cirkula-
tionsluft)

Klimatanläggningen är 
ställd på automatik: auto-
matiskt val av cirkulations-
nivå allt efter kyleffekt�
Symbolen blinkar tills öns-
kad rumstemperatur har 
uppnåtts�

HOT* Klimatanläggningen är i 
värmedrift�

VENT Klimatanläggningen är i 
cirkulationsdrift�

* Finns bara för vissa klimatanläggningar�

Rumstemperatur i driftläge klimatautomatik (AUTO)

Symbol Visad text Beskrivning

AUTO
(ACC)

Klimatautomatik är 
tillkopplad�

6.6 Välja vattentemperatur
Välj symbolen  i menyraden med vrid- / 
tryckknappen�

 
 Växla till inställningsnivån med ett tryck�

 
 Välj önskad nivå med vrid- / tryckknappen�
 
 Tryck på vrid- / tryckknappen för att bekräfta värdet�

Symbol Visad text Beskrivning

OFF Varmvattenberedningen är 
frånkopplad�

ECO* Varmvattentemperatur 
40 °C

HOT Varmvattentemperatur 
60 °C

BOOST Om uppvärmning och varm-
vattenberedning sker sam-
tidigt avaktiveras värmaren 
i 40 minuter� Därmed värms 
vattnet upp snabbt och 
målinriktat (vattenprioritet)� 
När vattentemperaturen 
har uppnåtts fortsätter upp-
värmningen av rummet�

* Varmvattentemperaturen kan vid kombinerad rums- och vattenupp-
värmning överstiga 40 °C� Ej tillgängligt på varianten för Australien�

Symbolen  blinkar så länge tills den önskade vat-
tentemperaturen har uppnåtts�
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6.7 Välja energislag
Värmarens försörjning med energi kan anpassas till be-
fintliga energislag (parkeringsplats, campingplats, under 
färd)� 
Menyn ”Val av energislag” visas bara när en vär-
mare med elektriska värmestavar är ansluten, t�ex� 
Combi E CP plus ready�
Beroende på omgivningstemperatur är den elektriska 
värmeeffekten inte tillräckligt hög för att den angivna 
rumstemperaturen ska uppnås� Öka värmeeffekten ge-
nom att koppla om till blanddrift eller gasdrift�
I blanddrift går det snabbast att uppnå den angivna 
rumstemperaturen�

 
 Välj symbolen  i menyraden med vrid- / 
tryckknappen�

 
 Växla till inställningsnivån med ett tryck�
 
 Välj önskat energislag med vrid- / tryckknappen�
 
 Tryck på vrid- / tryckknappen för att bekräfta värdet�

Symbol Driftsätt Energislag

GASOL / 
DIESEL

Gasol / Diesel

MIX 1 Blanddrift
El (900 W) + gasol / diesel

Symbol Driftsätt Energislag

MIX 2 Blanddrift
El (1800 W) + gasol / 
diesel

EL 1 El (900 W)

EL 2 El (1800 W)

Så snart värmaren är tillkopplad (rumstemperatur, 
varmvattennivå aktiv), visar statusraden det energislag 
som valts vid föregående värmekörning� Förinställning-
en är gasol / diesel�

Speciella funktioner vid blanddrift
 • Avbrott i spänningsförsörjningen 230 V: Värmaren 
kopplar automatiskt om till gasol- eller dieseldrift� 
Så snart spänningsförsörjningen på 230 V återställs 
kopplar värmaren automatiskt tillbaka till blanddrift�

 • Fel i förbränningsprocessen (t�ex� brist på bränsle): 

Combi Gas
Värmaren kopplar automatiskt om till eldrift� Om 
värmaren ska köras i blanddrift igen, måste orsaken 
till felet avhjälpas och kvitteras på Truma CP plus� Se 
”13 Felsökningsguider” på sida 25�
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Combi Diesel
Värmaren går i felläge� Om värmaren ska köras i 
blanddrift igen, måste orsaken till felet avhjälpas och 
kvitteras på Truma CP plus� Koppla om till elenergi 
om felet kvarstår�

Speciella funktioner vid eldrift
 • Om spänningsförsörjningen på 230 V bryts och 
försörjningen på 12 V kopplas in visas en felkod på 
displayen�

 • När spänningsförsörjningen på 230 V är tillbaka igen, 
startas värmaren automatiskt med de tidigare inställ-
ningarna� Felkoden slocknar�

 • Beakta de speciella funktionerna i läge klimatauto-
matik (sida 14)�

6.8 Fläkt / cirkulationsdrift
Fläkten är en extra funktion för respektive valt driftläge 
värmare (”HEATER”), klimatanläggning (”AC”) eller kli-
matautomatik (”AUTO”)� CP plus aktiverar då fläkten till 
den enhet som just är aktiv (värmare eller klimatanlägg-
ning)� Varje ansluten enhet har egna fläktnivåer�
Fläkten kan även användas utan att värma eller kyla 
(”VENT”)�

 
 Välj symbolen  i menyraden med vrid- / 
tryckknappen�

 
 Växla till inställningsnivån med ett tryck�

 
 Välj önskad fläktnivå med vrid- / tryckknappen�
 
 Tryck på vrid- / tryckknappen för att bekräfta värdet�

Fläktnivåer vid avstängd värmare / varmvattenbe-
redning / klimatanläggning

Symbol Visad text Beskrivning

OFF Fläkten är avstängd� 
VENT Hastigheten kan väljas i  

10 nivåer�

Fläktnivåer i driftläge värmare (HEATER)

Symbol Visad text Beskrivning

ECO Låg fläkthastighet

HIGH Hög fläkthastighet

BOOST Snabb rumsuppvärmning 
tillgänglig om skillnaden 
mellan vald och aktuell 
rumstemperatur är >10 °C� 

Så snart värmaren är tillkopplad (rumstemperatur, varm-
vattennivå inställd), visar statusraden (2) den fläktnivå 
som valts vid föregående uppvärmning� Förinställning-
en är ”ECO”�
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Fläktnivåer i driftläge klimatanläggning (AC)

Symbol Visad text Beskrivning

OFF Fläkten är avstängd� (Kan 
endast väljas om ingen en-
het är i drift�)

LOW Låg fläkthastighet

MID Medelhög fläkthastighet

HIGH Maximal fläkthastighet 

NIGHT Särskilt tyst fläktdrift

Fläktnivåer i driftläge klimatautomatik (AUTO)

Symbol Visad text Beskrivning

AUTO Automatiskt val av fläktni-
vå� Kan inte ändras i läge 
AUTO�

För värmare är endast ”ECO” tillgänglig�
Vid bortfall av 230 V strömförsörjning (elnät) avaktiveras 
och döljs alla funktioner på CP plus som har förbindelse 
med läge klimatanläggning eller klimatautomatik�

6.9 Tända / släcka belysning
Finns bara vid ansluten klimatanläggning med rumsluft-
spridare med dimbar LED-stämningsbelysning�

 
 Välj symbolen  i menyraden (4) med vrid-/
tryckknappen�

 
 Växla till inställningsnivån med ett tryck�
 
 Välj önskad funktion med vrid- / tryckknappen�

1–5 – Tänd belysningen� 
Ljusstyrkan kan väljas i 5 nivåer�

OFF – Släck belysningen�

 
 Tryck på vrid- / tryckknappen för att bekräfta värdet�

6.10 Ställa in klockan
 
 Välj symbolen ”Ställa in klockan” i menyraden (4) 

med vrid- / tryckknappen� 
Timvisningen blinkar�

 
 Ställ in timmar med vrid- / tryckknappen�
 
 När vrid-/tryckknappen trycks in igen blinkar 

minutvisningen�
 
 Ställ in minuter med vrid-/tryckknappen� 
 
 Tryck på vrid- / tryckknappen för att bekräfta värdet�

 � I läge 12h: A: a�m�, P: p�m�
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6.11 Tidsstyrning

 	 FARA
Förgiftningsrisk på grund av avgaser.
Den aktiverade timern tillkopplar värmaren, även 
när fritidsfordonet är utan uppsyn (parkerat)� 
Avgaserna från värmaren kan leda till förgift-
ningar i stängda utrymmen (t�ex� garage och 
verkstäder)�

Om fritidsfordonet parkeras i stängda utrym-
men:

  
 Stäng av bränsletillförseln (gasol eller diesel) 
till värmaren�

  
 Stäng av CP plus för att förhindra att värma-
ren tillkopplas igen av Truma App eller timern 
(se ”Till- / frånkoppling”)�

Vid drift av klimatanläggningen ska bara timern på 
CP plus användas för att entydigt ange när en önskad 
tidsperiod börjar och slutar�

 � När timern är aktiverad (ON) visas först menyn Avak-
tivera timer (OFF)�

 
 Välj symbolen  i menyraden (4) med vrid- / 
tryckknappen�

 
 Växla till inställningsnivån med ett tryck�

Ange starttid
 
 Ställ in timmar och sedan minuter med vrid- / 

tryckknappen�
Visning i läge 12h: A: a�m�, P: p�m�

Ange sluttid
 
 Ställ in timmar och sedan minuter med vrid- / 

tryckknappen�

 � Om start- eller sluttiden har passerats när inställning-
en görs, tillämpas de inmatade driftparametrarna 
först när start- / sluttiden infaller nästa gång� Fram 
till dess tillämpas de driftparametrar som ställts in 
utan timer�

Därefter kan du göra en förinställning för följande 
menyalternativ som gäller inom kopplingsintervallet:

 • Ställa in rumstemperatur
 • Ställa in varmvattennivå
 • Välja energislag
 • Välja fläktnivå
 • Aktivera timer (ON)
 • Avaktivera timer (OFF)
 • Tända / släcka belysning
 • Ställa in klockan
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6.12 Servicemeny
 
 Välj symbolen  i menyraden med vrid- / 

tryckknappen�
 
 Växla till inställningsnivån med ett tryck�
 
 Välj önskad inställning med vrid- / tryckknappen�
 
 Tryck på vrid- / tryckknappen för att bekräfta värdet� 

Kalibrera värmarens rumstemperatursensor 
(OFFSET)
Den anslutna värmarens rumstemperatursensor kan 
anpassas individuellt till sensorns monteringssituation� 
Inställningen kan göras i steg om 0,5 °C inom området 
0 °C till -5 °C�

Exempel: 
Inställd rumstemperatur 23 °C; 
OFFSET = -1 °C; 

 • Börvärde för värmaren = 22 °C

Förinställning: 0 °C (Celsius)�

AC SET1,2

Den upplevda rumstemperaturen kan – vid klimatau-
tomatikdrift – uppfattas annorlunda vid kylning än vid 
uppvärmning� Med ”AC SET” ställs en offset in mellan 
kylning och uppvärmning� Inställningen kan göras i steg 
om 0,5 °C inom området 0 °C till +5 °C�

Exempel: 
Inställd rumstemperatur 23 °C; 
AC SET = 2 °C 

 • Börvärde för klimatanläggningen = 25 °C

Förinställning: +1 °C (Celsius)�

1 Endast tillgängligt om klimatanläggningen och värmaren är 
anslutna�

2 Endast tillgängligt om ACC står på ”ON”�

ACC1

Med ”ACC” aktiveras eller spärras funktionen Klimatau-
tomatik AUTO� 

ON  • Funktionen Klimatautomatik AUTO aktive-
ras; i menyn Rumstemperatur kan Klima-
tautomatik AUTO väljas�

 • I servicemenyn visas ”AC SET”�

OFF  • Funktionen Klimatautomatik AUTO spärras�

Förinställning: OFF

°C / °F temperaturvisning
Välj temperaturvisning °C (Celsius) eller °F (Fahrenheit)�
Förinställning: °C (Celsius)�
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Ändra bakgrundsbelysning
Ändra bakgrundsbelysningen på Truma CP plus i  
10 steg�

12 h / 24 h läge
Visa klockan i 12 h (a� m�, p� m�) / 24 h läge�
Förinställning: 24 h läge� 

Ändra språk 
Välj önskat språk (tyska, engelska, franska, italienska)�
Förinställning: engelska 

Visa versionsnummer
Visa versionsnummer för värmaren, klimatanläggning-
en, Truma CP plus eller iNetBox�

Exempel:
H 1�20�01 –> H = enhet; 1�20�01 = versionsnummer 

Enhet
C = Truma CP plus
F = CP plus CI-BUS
A = klimatanläggning
H = värmare
T = Truma iNet Box

Förinställning (RESET)
Reset-funktionen återställer CP plus till förinställningen� 
Alla inställningar raderas då� Nyanslutna enheter regist-
reras och sparas i Truma CP plus�

 • Tillkoppla spänningsförsörjningen 12 V för 
Truma CP plus och Combi resp� 230 V nätspänning 
vid klimatanläggning och Combi E�

Genomföra återställning
 
 Välj ”RESET” med vrid-/tryckknappen�
 
 Tryck på vrid- / tryckknappen�
 
 På displayen visas ”PR SET”�
 
 Bekräfta genom att trycka på vrid-/tryckknappen�

Efter bekräftelsen initieras CP plus� Under denna proce-
dur visar displayen ”INIT ��”�

7 Speciella visningar
Nätspänning 230 V tillgänglig
Symbolen signalerar att nätspänningen på 230 V (elnät) 
finns tillgänglig på den anslutna värmaren och/eller den 
anslutna klimatanläggningen�
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hot

Truma App med iNet Box
Vid kommando via Truma APP på en mobil slutenhet 
visar displayen ”APP”�

Infraröd (IR) fjärrkontroll (klimatanläggning)
Vid kommando via klimatanläggningens IR-fjärrkontroll 
visar displayen ”IR”�

Extern manöverenhet (CI-BUS)
Vid kommando via en extern manöverenhet med  
CI-BUS visar displayen ”CI”� 

 � CP plus CI-BUS är en egen variant som utrustas en-
dast på fabriken�

8 Varning
Symbolen  visar att en driftparameter har uppnått 
ett odefinierat tillstånd� I detta fall fortsätter den aktuella 
enheten att arbeta� När driftparametern åter ligger inom 
börområdet släcks symbolen automatiskt� 

Avläsa varningskoden
 
 Välj symbolen med vrid- / tryckknappen�
 
 Tryck på vrid- / tryckknappen�  

Den aktuella varningskoden visas� Med hjälp av 
felsökningsguiderna (från sida 25) kan orsaken till 
varningen identifieras och åtgärdas�

hot W = varning
42 = felkod
H = enhet 

H = värmare
A = klimatanläggning

Orsaken åtgärdad / Återgång till inställningsnivån
 
 Tryck på vrid- / tryckknappen�

Orsaken ej åtgärdad / Återgång till inställningsnivån
 
 Tryck på bakåtknappen� 

I detta fall har varningen i CP plus inte kvitterats och var-
ningssymbole står kvar� Den aktuella enheten är fortfaran-
de i varningsläge� Andra anslutna enheter kan användas� 
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9 Fel
Vid ett fel går CP plus omedelbart till menynivån ”Fel” 
och visar felkoden� Med hjälp av felsökningsguiderna 
(från sida 25 o� följande) kan orsaken till felet identifie-
ras och åtgärdas�

hot E = fel
112 = felkod
H = enhet 

H = värmare
A = klimatanläggning

Orsaken åtgärdad / Återgång till inställningsnivån
 
 Tryck på vrid- / tryckknappen� Befinner sig displayen 

i standbyläge aktiveras bakgrundsbelysningen med 
ett tryck och felet måste kvitteras genom att tryckas 
igen�

 
 Enheten startas om�

 � Detta kan ta några minuter beroende på intern efter-
gång i anslutna enheter�

Om orsaken inte har åtgärdats kommer felet att uppträ-
da igen och CP plus går återigen till menynivån ”Fel”�

Blinkar felkoden i manöverenhetens display, kan den 
först återställas efter upp till 15 minuter�

Orsaken ej åtgärdad / Återgång till inställningsnivån
 
 Tryck på bakåtknappen� 

I detta fall har felet i CP plus inte kvitterats och varnings-
symbolen står kvar� Enheten är fortfarande i felläge� 
Andra anslutna enheter kan användas�

10 Underhåll
CP plus är underhållsfri� Fronten kan rengöras med en 
mjuk trasa fuktad med vatten� Om detta inte är tillräck-
ligt kan en mild tvållösning användas�

11 Kassering
Vid kassering ska CP plus hanteras enligt bestämmelser-
na i respektive användningsland� Nationella föreskrifter 
och lagar måste följas (i Tyskland t�ex� förordningen om 
uttjänta fordon)�
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12 Tekniska data
Display LCD, monokrom, med 

bakgrundsbelysning
Mått 
(L x B x H) 92 x 103 x 40 mm
Drifttemperatur- 
område -25 °C till +60 °C
Lagringstemperatur- 
område -25 °C till +70 °C
Gränssnitt
CP plus TIN-Bus

CP plus CI-BUS TIN-Bus, CI-BUS
Spänningsförsörjning 8 V – 16,5 V DC
Strömförbrukning max� 65 mA (100 % bak-

grundsbelysning)  
6,5 mA – 10 mA (standby)

Strömförbrukning i vila  3 mA (Från)
Vikt ca 100 g
Skyddsklass klass III
Skyddstyp IP00

Med reservation för tekniska ändringar! 
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13 Felsökningsguider
Om de här åtgärderna inte leder till att felet avhjälps, eller om felkoder visas som inte återfinns i felsök-
ningsguiden, bör du kontakta Truma Service.

13.1 Värmare Combi / Combi E (H)

Felkod Orsak Åtgärd
W 17 H Varning övertemperatur vatten Koppla från värmaren och låt den svalna� 

Fyll på vatten i vattenbehållaren�
W 18 H Varning övertemperatur luft 

Inte alla varmluftsrör är anslutna Säkerställ att alla varmluftsrör är anslutna till värmaren�
Varmluftsutloppen blockerade Kontrollera om varmluftsrören är skadade eller knäckta�
Cirkulationsluftintaget blockerat Ta bort blockeringen i cirkulationsluftintaget och säkerställ tillräcklig 

ventilation av monteringsutrymmet�
W 24 H Risk för underspänning / 

batterispänning för låg < 10,4V
Kontrollera funktionen med motorn i gång, kontrollera nätdelen eller 
andra batterier� Ladda batteriet och testa kontakterna, byt ut för 
gamla batterier�

E  29 H Strömförbrukningen för värmeelement FrostControl är 
för hög

Byt värmeelement FrostControl�

W 42 H Fönsterbrytaren identifierar ett öppet fönster Stäng fönstret över skorstenen�
E  43 H 12 V spänningsförsörjning felaktig (överspänning) Se till att 12 V spänningsförsörjning finns på enhetens ingång under 

last, skilj nätdelen och solcellsanläggningen från fordonets elnät för 
att testa�

W 45 H 230 V spänningsförsörjning felaktig Säkerställ 230 V spänningsförsörjning på enhetens ingång�
Låt en expert kontrollera säkringen 230 V och ev� byta ut den�
Återställ överhettningsskyddet 230 V (se bruksanvisning Combi)�

E 111 H Fel i elektroniken Se till att 12 V spänningsförsörjning finns på enhetens ingång under 
last, skilj nätdelen och solcellsanläggningen från fordonets elnät för 
att testa�
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Felkod Orsak Åtgärd
E 112 H,
E 121 H,
E 122 H,
E 202 H,
E 211 H,
E 212 H

Flamma Från eller detekteras inte,
flamma instabil under driften
Gasförsörjning avbruten

Se till att gasförsörjningen har rätt drifttryck (se Felkatalog 
gasförsörjning)�

E122H Bränslebrist på grund av för litet innehåll i tanken,  
tom tank och/eller att fordonet lutar

Fyll tanken med bränsle och fyll sedan bränsleledningen (se bruksan-
visning / första idrifttagningen)�

W 255 H Värmaren har ingen 12 V spänningsförsörjning Se till att 12 V spänningsförsörjning finns på enhetens ingång, skilj 
nätdelen och solcellsanläggningen från fordonets elnät för att testa�

Ingen förbindelse mellan värmaren och manöverenheten� Kontrollera kabeln till manöverenheten och säkerställ anslutningen 
mellan värmaren och manöverenheten�

W 301 H,
W 417 H

12 V spänningsförsörjning felaktig (överspänning) Se till att 12 V spänningsförsörjning finns på enhetens ingång, skilj 
nätdelen och solcellsanläggningen från fordonets elnät för att testa�

W 302 H,
W 418 H

12 V spänningsförsörjning felaktig (underspänning) Ladda batteriet och testa kontakterna, byt ut för gamla batterier�

W 303 H,
W 411 H

Risk för underspänning 
Batterispänning för låg < 10,4 V

Kontrollera funktionen med motorn i gång, kontrollera nätdelen eller 
andra batterier� Ladda batteriet och testa kontakterna, byt ut för 
gamla batterier�

W 401 H Varmvattendrift med tom vattenbehållare Koppla från värmaren och låt den svalna� 
Fyll på vatten i vattenbehållaren�

W 402 H Varning övertemperatur luft
Inte alla varmluftsrör är anslutna Säkerställ att alla varmluftsrör är anslutna till värmaren�
Varmluftsutloppen blockerade Kontrollera om varmluftsrören är skadade eller knäckta�
Cirkulationsluftintaget blockerat Ta bort blockeringen i cirkulationsluftintaget och säkerställ tillräcklig 

ventilation av monteringsutrymmet�
W 407 H 230 V spänningsförsörjning felaktig Säkerställ 230 V spänningsförsörjning på enhetens ingång�

Låt en expert kontrollera säkringen 230 V 10 AF, H och ev� byta ut 
den�

W 408 H Gasförsörjning avbruten i blanddrift Se till att gasförsörjningen har rätt drifttryck�
Starta värmaren i gasdrift, kvittera felet och växla till blanddrift�

W 412 H Fönsterbrytaren identifierar ett öppet fönster Stäng fönstret över skorstenen�
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Felkod Orsak Åtgärd
E 507 H,
E 516 H,
E 517 H

Gasförsörjning avbruten Se till att gasförsörjningen har rätt drifttryck (se Felkatalog 
gasförsörjning)�

E 607 H Max� antal återställande av fel uppnått / vid fler än 4 felå-
terställningar inom 15 minuter spärras värmaren�

Vänta i 15 minuter och återställ felet�

E 621 H Rumstemperatursensorn eller -kabeln defekt Kontrollera kabeln till rumstemperatursensorn och 
insticksanslutningarna�
Byt ut rumstemperatursensorn�

E 624 H Kortslutning i värmeelementet för FrostControl Byt ut värmeelement FrostControl�
E 632 H Överhettningsskyddet 230 V har utlösts Återställ överhettningsskyddet 230 V (se bruksanvisning Combi)� 

13.2 Värmare Combi / Combi D E (H)
Felkod Orsak Åtgärd
E 111 H Rumstemperatursensorn eller -kabeln defekt Kontrollera kabeln till rumstemperatursensorn och 

insticksanslutningarna�
E 121 H Avbrott i doseringspumpen - temperaturbrytaren har löst 

ut
 • Ta bort blockeringen i cirkulationsluftintaget och säkerställ till-
räcklig ventilation av monteringsutrymmet (se bruksanvisning 
Combi Diesel)�

 • Förvissa dig om att höjdtillsatsen används under värmedriften på 
höjder över 4 900ft� / 1 500 m�

 • Kontrollera kablar, insticksanslutningar och doseringspumpen be-
träffande avbrott�

E 122 H Bränslebrist på grund av för litet innehåll i tanken,  
tom tank och/eller att fordonet lutar

 • Säkerställ 12 V spänningsförsörjning på enhetens ingång under 
last / kontrollera växelspänningsandelar (skilj nätdelen och solcells-
anläggningen från fordonets elnät)�

 • Fyll tanken med bränsle och fyll sedan bränsleledningen (se bruks-
anvisning / första idrifttagningen)�

 • Se till att använda höjdtillsatsen under värmedrift på en höjd över 
1 500 m�

 • Välj rätt doseringspump när du använder höjdtillsatsen
E 131 H Ingen förbindelse mellan värmaren och manöverenheten Upprätta förbindelsen mellan värmaren och manöverenheten�
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Felkod Orsak Åtgärd
E 132 H Kortslutning i värmeelementet för FrostControl Säkerställ 12 V spänningsförsörjning på enhetens ingång under last / 

kontrollera växelspänningsandelar (skilj nätdelen och solcellsanlägg-
ningen från fordonets elnät)�

W 150 H Varmluftstemperaturen har överskridits  • Säkerställ att alla varmluftsrör är anslutna till värmaren�
 • Kontrollera om varmluftsrören är skadade eller knäckta,
 • ta bort blockeringen i cirkulationsluftintaget och säkerställ till-
räcklig ventilation av monteringsutrymmet (se bruksanvisning / 
cirkulationsluftintag)�

W 151 H Vattentemperatur i värmedrift överskriden  • Koppla från värmaren och låt den svalna, fyll vattenbehållaren med 
vatten�

 • Säkerställ att alla varmluftsrör är anslutna till värmaren�
 • Kontrollera om varmluftsrören är skadade eller knäckta�
 • Ta bort blockeringen i cirkulationsluftintaget och säkerställ till-
räcklig ventilation av monteringsutrymmet (se bruksanvisning / 
cirkulationsluftintag)�

E 152 H Vattentemperaturen i varmvattendrift har överskridits Koppla från värmaren och låt den svalna, fyll vattenbehållaren med 
vatten�

W 160 H
W 161 H

12 V spänningsförsörjning felaktig (underspänning)  • Säkerställ 12 V spänningsförsörjning på enhetens ingång under 
last / kontrollera växelspänningsandelar (skilj nätdelen och solcells-
anläggningen från fordonets elnät)�

 • Ladda batteriet och testa kontakterna, byt ut för gamla batterier�
 • Kortsiktig nödåtgärd: stäng av kraftiga strömförbrukare eller starta 
fordonsmotorn tills värmaren går igång (ca 4 minuter)�

E 162 H Fönstret ovanför skorstenen är öppet (fönsterbrytare) Stäng fönstret över skorstenen�
W 163 H En av temperaturbrytarna har öppnats Låt värmaren svalna� Vid frekvent förekomst, kontakta Truma Service�
W 164 H 230 V spänningsförsörjning felaktig  • Säkerställ 230 V spänningsförsörjning på enhetens ingång�

 • Återställ överhettningsskyddet 230 V (se bruksanvisning)�
 • Låt utbildad yrkespersonal kontrollera säkringen 230 V T10AH och 
byta ut den vid behov / Innan anslutningslocket öppnas måste en-
hetens alla poler skiljas från spänningsförsörjningen / Innan enhe-
ten startas om måste anslutningslocket sättas på igen�
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Felkod Orsak Åtgärd
W 170 H Risk för underspänning < 11,5 V  • Säkerställ 12 V spänningsförsörjning på enhetens ingång under 

last / kontrollera växelspänningsandelar (skilj nätdelen och solcells-
anläggningen från fordonets elnät)�

 • Ladda batteriet och testa kontakterna, byt ut för gamla batterier�
 • Kortsiktig nödåtgärd: stäng av kraftiga strömförbrukare eller starta 
fordonsmotorn tills värmaren går igång (ca 4 minuter)�

W 255 H  • Ingen förbindelse mellan värmaren och 
manöverenheten

 • Värmaren har ingen 12 V spänningsförsörjning
 • Kabel till manöverenheten defekt

 • Säkerställ 12 V spänningsförsörjning på enhetens ingång under 
last / kontrollera växelspänningsandelar (skilj nätdelen och solcells-
anläggningen från fordonets elnät)�

 • Kontrollera kabeln till manöverenheten och säkerställ anslutningen 
mellan värmaren och manöverenheten�

 • Låt utbildad yrkespersonal kontrollera apparatsäkringen och byta ut 
den vid behov / Innan anslutningslocket öppnas måste enhetens al-
la poler skiljas från spänningsförsörjningen / Innan enheten startas 
om måste anslutningslocket sättas på igen�

W 301 H,
W 417 H,
E 540 H

12 V spänningsförsörjning felaktig (överspänning) Säkerställ 12 V spänningsförsörjning på enhetens ingång under last / 
kontrollera växelspänningsandelar (skilj nätdelen och solcellsanlägg-
ningen från fordonets elnät)�

W 302 H,
W 418 H,
E 541 H

12 V spänningsförsörjning felaktig (underspänning)  • Säkerställ 12 V spänningsförsörjning på enhetens ingång under 
last / kontrollera växelspänningsandelar (skilj nätdelen och solcells-
anläggningen från fordonets elnät)�

 • Ladda batteriet och testa kontakterna, byt ut för gamla batterier�
 • Kontrollera funktionen med motorn i gång, kontrollera nätdelen 
eller andra batterier�

W 303 H,
W 411 H

Risk för underspänning Batterispänning för låg < 10,8 V  • Säkerställ 12 V spänningsförsörjning på enhetens ingång under 
last / kontrollera växelspänningsandelar (skilj nätdelen och solcells-
anläggningen från fordonets elnät)�

 • Ladda batteriet och testa kontakterna, byt ut för gamla batterier�
 • Kontrollera funktionen med motorn i gång, kontrollera nätdelen 
eller andra batterier�

W 423 H Första påfyllningen måste göras (påfyllningsfunktion vid 
den första idriftagningen)

Aktivera den första påfyllningen genom en uppvärmningsbegäran 
med temperaturinställning 30 °C�

W 424 H Första påfyllning aktiv - efter framgångsrikt genomfört 
första påfyllning växlar värmaren automatiskt till reglerad 
drift med temperaturinställning 30 °C�

Stäng inte av värmaren och avbryt inte strömförsörjningen under den 
första påfyllningen�
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Felkod Orsak Åtgärd
E 560 H Maximalt antal startförsök uppnått - driftspärr Kontakta Truma Service�
E 561 H Värmaren startar inte

Hänvisning: Värmaren spärras efter det femte misslycka-
de startförsöket�

Säkerställ bränsleförsörjningen på enhetens ingång�

E 565 H Värmaren startar inte, ingen flamma detekterad uppre-
pade gånger Ytterligare en omstart för den första påfyll-
ningen kan göras�

Säkerställ bränsleförsörjningen på enhetens ingång�
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13.3 Klimatanläggning (A)

Felkod Orsak Åtgärd
E 8 A,
W 8 A

IR-mottagare frånkopplad eller kabelbrott Kontrollera IR-mottagarens insticksanslutning�

E 17 A,
W 17 A

Spänningsfall vid 230 V spänningsförsörjning Kontrollera 230 V spänningsförsörjningen�
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SV Vid fel kontakta Truma servicecenter eller någon av 

våra auktoriserade servicepartner (se www.truma.com). 

För snabb handläggning bör du ha aggregatets typ och 

serienummer (se typskylten) till hands.


