
Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

 
Käyttöohje 

 Säilytä autossa! 

Komfort på vägen
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Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

1 Nestekaasulämmitin Trumatic S
2 Palamisilmaputki
3 Palamiskaasujen poistoputki ja päällysputki 
4 Palamiskaasuhormi 
5 Trumavent-puhallin ja mukavuuspaketti, jossa 

Airmix (lisävaruste lämpimän ilman jakoon) – kysyttäessä
6 Truma Ultraheat (Sähkökäyttöinen 230 V) – kysyttäessä
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Takkatulipaneeli (vain Trumatic S 5002)

Turvallisuusohjeita

Pakokaasuhormin lähellä oleva avoin kattoikkuna / kattoluukku 
aiheuttaa vaaran, koska pakokaasua saattaa päästä ajoneuvon 
sisätilaan. Lämmitystä saa käyttää vain kattoikkuna / katto-
luukku suljettuna.

Kaasusäädinten, kaasulaitteiden tai -laitteistojen käytön yhte-
ydessä on ehdottomasti käytettävä kaasupulloja, joista kaasu 
otetaan kaasumaisessa muodossa. Kaasupulloja, joista 
kaasu otetaan nestemäisessä muodossa (esim. trukit), ei saa 
käyttää, koska ne johtavat kaasulaitteiston vaurioitumiseen.

Kun kaasulaitteistossa on vuotoja tai tuntuu kaasun hajua:

– sammuta kaikki avoimet liekit
– älä tupakoi
– kytke laite pois päältä
– sulje kaasupullo
– avaa ikkunat ja ovet
– älä käytä sähkökytkimiä
– anna ammattimiehen tarkastaa koko laitteisto!

Korjauksia saa tehdä vain ammattimies!

Aina poistoputken irrottamisen jälkeen on asennettava uusi 
O-rengas!

Takuun ja valmistajan vastuun raukeamiseen johtavat 
erityisesti seuraavat seikat:

– laitteeseen tehdyt muutokset 
 (mukaan lukien lisävarusteiden asennus), 
– poistoputkeen ja hormiin tehdyt muutokset, 
– muiden kuin alkuperäisten Truma-tuotteiden käyttö 
 vara- ja lisäosina, 
– asennus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen. 

Lisäksi laitteen käyttölupa ja joissakin maissa myös ajoneuvon 
käyttöoikeus päättyvät.

Kaasuhuollon käyttöpaineen 30 mbar tulee vastata laitteen 
käyttöpainetta (katso tyyppikilpi).

Nestekaasulaitteistojen tulee vastata kyseisessä maassa 
voimassaolevia teknisiä ja hallinnollisia määräyksiä (esimer-
kiksi EN 1949 ajoneuvoille). Maakohtaisia sääntöjä ja mää-

räyksiä (esimerkiksi Saksassa DVGW-Arbeitsblatt G 607) on 
noudatettava.

Nestekaasun asiantuntijan (DVFG, TÜV, DEKRA) tulee Saksas-
sa suorittaa kaasulaitteiston tarkastus säännöllisesti 2 vuoden 
välein. Tarkastuksesta on valmistettava asianmukainen tarkas-
tustodistus (G 607).

Tarkastuksen toimeksiannosta on vastuussa ajoneuvon 
haltija.

Nestekaasulaitteita ei saa käyttää polttoainetta täytettäessä, 
parkkitaloissa, autotalleissa eikä lautalla oltaessa.

Kun täysin uusi lämmitin otetaan käyttöön ensimmäisen ker-
ran (tai pitemmän seisotuksen jälkeen), saattaa hetkellisesti 
muodostua hieman savua ja hajua. Tällöin on tarkoituksenmu-
kaista antaa lämmittimen palaa heti täydellä teholla ja huoleh-
tia samalla huoneen hyvästä tuuletuksesta.

Epätavallinen palamisääni tai liekin kasvaminen viittaavat 
säädinvikaan, jolloin säädin on tarkastettava.

Lämpöherkkiä esineitä (esim. suihkepulloja) ei saa varastoida 
lämmityksen asennustilaan, koska lämpötila voi siellä mahdol-
lisesti nousta.

Kaasulaitteistossa saa käyttää vain EN 12864 (ajoneuvot) 
mukaista paineenrajoitusvarustelua kiinteällä 30 mbar in lähtö-
paineella. Paineenrajoituslaitteiston läpivirtausnopeuden tulee 
vastata vähintään kaikkien laitteistonvalmistajan asentamien 
laitteiden suurinta kulutusta.

Ajoneuvoihin suosittelemme Truman  kaasunpaineensäädintä 
SecuMotion / MonoControl CS sekä kaksipulloiselle kaa-
sulaitteelle kaasunpaineensäädintä Truma DuoComfort / 
DuoContro CS.

0 °C ja sitä alemmissa lämpötiloissa tulee kaasunpaineensää-
timen ja vaihtoventtiilin kanssa käyttää EisEx säätimen lämmi-
tintä jäätymisen estämiseksi.

Sallittuja ovat ainoastaan käyttäjän maassa hyväksytyt sääti-
men liitäntäletkut, jotka vastaavat kyseisen maan vaatimuksia. 
Letkujen moitteeton kunto on tarkastettava säännöllisesti. 
Talvella tulee käyttää ainoastaan talvikäyttöön soveltuvia 
erikoisletkuja.
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Paineensäätölaitteistot ja letkujohdot on vaihdettava uusiin 
viimeistään 10 vuoden (ammattikäytössä 8 vuoden) kuluttua 
valmistuspäivämäärästä. Siitä on vastuussa laitteen käyttäjä.

Tärkeitä ohjeita

Trumatic S 5002 lämmitystä ei saa asentaa matkailupe-
rävaunuihin! Trumatic S 3002 (P) lämmityksen asentami-

nen on sallittu matkailuperävaunuihin.

Ajoneuvon pohjan alla olevan palamisilman poistomekanismi 
on pidettävä puhtaana liasta ja lumisohjosta. Lämmittimen 
imuistukka ei saa sen vuoksi olla pyörien roiskealueella, asen-
na tarvittaessa roiskesuoja.

Pitkäkestoisessa käytössä ja talvikäytössä on suositeltavaa 
käyttää hormin päälle kiinnitettävää jatkesarjaa SKV (tilaus-nro. 
30690-00). Jatkesarja on poistettava ajon ajaksi, sillä se saat-
taa irrota ja aiheuttaa onnettomuuden.

Talvella hormi on puhdistettava lumesta ennen kuin lämmitys 
otetaan käyttöön.

Mikäli asuntovaunuun asennetaan yläkatto, on hormi vietävä 
ehdottomasti tämän katon läpi. Käytä yläkaton hormisarjaa 
UEK (tilaus-nro. 30630-04)!

Hormin jatke AKV (tilaus-nro. 30010-20800) on hyödyllinen 
silloin, kun lämmitys sammuu usein erittäin tuulisilla sijainti-
paikoilla tai talvikäytössä. Jatke on poistettava ajon ajaksi, sillä 
se saattaa irrota ja aiheuttaa onnettomuuden.

Lämmönvaihdin, poistoputki ja kaikki liitännät on tarkas-
tutettava pätevällä asentajalla säännöllisesti sekä aina lei-
mahdusten (sytytyskatkojen) jälkeen.

Poistoputken on:

– oltava tiukasti ja tiiviisti kiinni lämmittimessä ja hormissa, 

– koostuttava ainoastaan yhdestä, jatkamattomasta osasta, 

– oltava reititetty koko pituudeltaan nousevasti niin, että 
putkeen ei pääse syntymään kaventumia, 

– oltava asennettu eristysputken kanssa ja kiinnitetty tiukasti 
useilla kiristimillä.

Poistoputken päälle ei saa asettaa mitään esineitä, sillä ne 
voivat vioittaa poistoputkea.

Väärin asennettuja lämmittimiä sekä lämmittimiä, 
joiden poistoputki tai lämmönvaihdin on vioittu-

nut, ei saa käyttää!

Lämmittimen lämminilma-aukkoja ei saa missään ta-
pauksessa tukkia. Älä siksi koskaan ripusta tekstiilejä tms. 
kuivumaan lämmittimen eteen tai päälle. Tästä aiheutunut 
ylikuumeneminen saattaisi vaurioittaa lämmitintäsi pahasti. 
Älä pane mitään palavia esineitä lämmittimen lähelle! Noudata 
näitä ohjeita oman turvallisuutesi vuoksi.

Rakenteesta johtuen lämmityslaitteen verhoilu 
kuumenee käytön aikana. Huolenpitovelvolli-
suus kolmansien osapuolten suhteen (erityisesti 
pienet lapset) on käyttäjän vastuulla.

Jos lämmitintä käytetään matkailuautoissa ajon aikana, vaadi-
taan direktiivin 2004/78/EY mukainen varmistuslukitus. 

Kaasunpaineensäätimet Truma SecuMotion / MonoControl CS 
täyttävät nämä vaatimukset

Mikäli varmistuslukitusta (esim. kaasunpaineensäädintä 
Truma SecuMotion / MonoControl CS), ei ole asennettu, 

on kaasupullon oltava suljettuna ajon aikana ja  varoituskilvet 
on kiinnitettävä sekä pullokaappiin että ohjauspaneelin 
läheisyyteen.

Turvallisuussyistä suosittelemme käyttämään varmistusluki-
tusta myös silloin, kun lämmitintä käytetään asuntovaunuissa 
ajon aikana.

Tärkeitä käyttöohjeita

Lue käyttöohje ja luku ”Tärkeitä ohjeita” huolellisesti 
ennen käyttöönottoa! Ajoneuvon omistaja on vastuussa sii-
tä, että laitetta voidaan käyttää asianmukaisesti.

Asentajan tai ajoneuvon omistajan tulee kiinnittää laitteen mu-
kana tuleva keltainen varoitustarra ajoneuvoon hyvin näkyvälle 
paikalle (esim. vaatekaapin oveen)! Mikäli et ole saanut tarraa 
laitteen mukana, pyydä se Trumalta.

Trumatic S 3002 (P) -lämmitin

b
e

a
c

h
d

f
g

a = Säätönuppi (termostaatti)
b = Suojakansi tai kiinteä käyttöpaneeli Trumavent-tuuletinta 

TEB / TEN varten
c = Puristussytytin (malli Trumatic S 3002 P) tai 

suojakansi (malli Trumatic S 3002) 
d = Paristokotelolla varu  stettu automaattinen sytytin 

(malli Trumatic S 3002) 
e = Sytytyksen kaukonäyttö (erikoisvaruste) 
f = Liekin tarkkailuikkuna 
g = Termostaattianturi 
h = Valmistuskilpi (poista verhous!) 

Mikäli laite on asennettu vasemmanpuoleisesti, osat ovat 
toisella puolella.

Trumatic S 5002 -lämmitin

b
e

c
a

h
d

f
g

a = Säätönuppi (termostaatti) 
b = Suojakansi tai kiinteä käyttöpaneeli 

Trumavent-tuuletinta TEB / TEN varten 
c = Suojakansi tai kiinteä käyttöpaneeli toista 

Trumavent-tuuletinta TEB/TEN varten 
d = Paristokotelolla varu  stettu automaattinen sytytin 
e = Sytytyksen kaukonäyttö (erikoisvaruste) 
f = Liekin tarkkailuikkuna 
g = Termostaattianturi 
h = Valmistuskilpi (poista verhous!) 

Mikäli laite on asennettu vasemmanpuoleisesti, osat ovat 
toisella puolella.
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Trumatic S 5002 -lämmitin ja takkatulipaneeli

Takkatulipaneelia ja Trumatic S 5002 -lämmitintä voidaan 
käyttää yhdessä tai erikseen.

be

c
a

h
d

f
g

a = Säätönuppi (termostaatti) 
b = Suojakansi tai kiinteä käyttöpaneeli 

Trumavent-tuuletinta TEB / TEN varten 
c = Suojakansi tai kiinteä käyttöpaneeli toista 

Trumavent-tuuletinta TEB / TEN varten 
d = Paristokotelolla varu  stettu automaattinen sytytin 
e = Takkatulisäädin 
f = Liekin tarkkailuikkuna 
g = Termostaattianturi 
h = Valmistuskilpi (poista verhous!) 

Mikäli laite on asennettu vasemmanpuoleisesti, osat ovat 
toisella puolella.

Painettavalla sytyttimellä varustetun 
lämmittimen käyttöönotto 
(vain Trumatic S 3002 P)

1. Avaa kaasupullo ja kaasuletkun pikasulkuventtiili.

2. Käännä säätönuppia (a) termostaatin asentoon 1 – 10 ja 
paina se alas pohjaan asti. Paina samalla painesyttytintä niin 
kauan nopeasti peräkkäin, kunnes liekki syttyy.

0 
   

   
10

   
9    8    7    6    5    4    3    2    1 

a

3. Pidä säätönuppia alhaalla noin 10 sekuntia, jotta sytytysva-
roke alkaa toimia.

4. Tarkkaile vielä 10 sekunnin ajan tarkkailuikkunan läpi, sam-
muuko liekki letkuun jääneen ilman vuoksi (ilmaa on jäänyt 
letkuun kaasupullon vaihdon yhteydessä).

Odota vähintään kaksi minuuttia ennen kuin yrität 
sytyttää laitteen uudestaan. Muutoin vaarana on 

leimahdus! Tämä pätee myös silloin, kun jo käytössä oleva 
lämmitin sammuu ja se täytyy sytyttää uudestaan.

Jos kaasuletkussa on ilmaa, voi kestää noin kaksi minuuttia, 
ennen kuin kaasu on palamiskykyistä. Pidä koko tämän ajan 
säätönuppia alaspainettuna ja käytä sytytintä jatkuvasti, kun-
nes liekki palaa.

5. Tasaisen ja nopean lämpimän ilman jakautumisen varmis-
tamiseksi sekä lämmityslaitteen ulkopinnan lämpötilojen 
alentamiseksi on suositeltavaa käyttää lämmitystä Truma-
vent-lämminilmalaitteiston ollessa käynnissä.

Puristussytyttimellä varustetun Trumatic S 3002 P -läm-
mittimen rakenne on sellainen, että siihen voidaan jälki-

käteen asentaa sytytyksen kaukonäytöllä varustettu sytytysau-
tomaatti (jälkiasennussarja ZAS, tilaus-nro. 30040-65700).

Automaattisella sytyttimellä varustetun 
lämmittimen käyttöönotto 
(Trumatic S 3002 / S 5002)

Varmista ennen ensimmäistä käyttöönottoa, että laitteessa on 
paristo (Katso kuvaus kohdasta ”Paristojen vaihto”)!

1. Avaa kaasupullo ja kaasuletkun pikasulkuventtiili.

2. Käännä säätönuppia (a) termostaatin asentoon 1 – 10 ja 
paina se alas pohjaan asti. Sytytys tapahtuu tässä asennossa 
automaattisesti (sytytyksen kipinä on kuultavissa), kunnes 
 liekki syttyy.

0 
   

   
10

   
9    8    7    6    5    4    3    2    1 

a

Pidä säätönuppia alhaalla noin 10 sekuntia, jotta sytytysvaroke 
alkaa toimia.

Mikäli häiriöitä esiintyy, odota 2 minuuttia ennen 
uutta sytytysyritystä!

Jos liekki sammuu uudestaan, syttyy se heti uudelleen 
sytytysvarokkeen sulkeutumi saikana (n. 30 sekuntia).

Kun liekki ei syty, toimii automaattinen sytytin, kunnes 
säätönuppi säädetään (a) ”0”: aan.

Mikäli kaasuletkussa on ilmaa, voi kestää jopa kaksi minuuttia, 
ennen kuin kaasu palaa. Tänä aikana on säätönuppi pidettävä 
alas painettuna kunnes liekki palaa.

3. Tasaisen ja nopean lämpimän ilman jakautumisen varmis-
tamiseksi sekä lämmityslaitteen ulkopinnan lämpötilojen 
alentamiseksi on suositeltavaa käyttää lämmitystä Truma-
vent-lämminilmalaitteiston ollessa käynnissä.

Trumatic S 3002 ja S 5002 lämmittimet (automaattisella 
sytyttimellä) voidaan helposti varustaa sytytyksen 

kaukonäytöllä (e – tilaus-nro. 30040-65400).

Jos Trumatic S 5002 -lämmittimessä on takkatulipaneeli, 
sytytyksen kaukonäyttöä ei voida asentaa.
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Huonetermostaatti

Noin 22 °C:n keskimääräinen huoneenlämpötila saavutetaan 
ilman puhallinta säätämällä termostaatti asentoon 3 – 5, 
suosittelemme puhallinta käytettäessä termostaatin säätä-
mistä asentoon 4 – 8.

Tarkka termostaatin asento riippuu kuitenkin ajoneuvon raken-
teesta sekä kullekin käyttäjälle yksilöllisestä lämmöntarpeesta.

Termostaatin anturi on lämmittimen alaosassa. Ota 
huomioon, että kylmä ilmavirta jääkaapin tuuletusau-

koista, ovien raoista jne. tai pitkänukkainen matto vaikuttavat 
termostaatteihin epäsuotuisasti. Tällaiset häiriön aiheuttajat 
on aina poistettava, koska muutoin ei voida taata tyydyttävää 
lämmönsäätöä.

Sammuttaminen

Käännä lämmityksen säätönuppi asentoon ”0” (automaattinen 
sytytin kytkeytyy samalla pois päältä).

Jos lämmitin on pitemmän aikaa pois käytöstä, sulje kaasulet-
kun pikasulkuventtiili ja kaasupullo.

Takkatulisäädin (vain Trumatic S 5002)

0

a
b c

a = ”Pois päältä“ 
  (ei liekkiefektiä, ei ääntä) 
b = Liekkiefekti mutta ei ääntä 
c = Liekkiefekti ja ääni 
  (vain tulipalon simulointi malli ilman akustiikkaa)

Käyttöönotto

Aseta säädin joko asentoon (b), liekkiefekti mutta ei ääntä, tai 
asentoon (c), liekkiefekti ja ääni.

Huolto

Saksassa on häiriötapauksissa aina otettava yhteys Truman 
huoltopalveluun, muissa maissa valtuutettuun edustajaan 
(katso Truma huoltovihko tai www.truma.com). 

Huomaa: Huolellisesta valmistuksesta huolimatta 
lämmityslaitteessa voi olla teräväkulmaisia osia. Käytä 
suojakäsineitä aina huolto- ja puhdistustöiden aikana!

Staattinen varaus voi vaurioittaa elektroniikkalaitteita 
ja siksi korjaukset saa antaa vain pätevän asentajan 

tehtäväksi!

Verhouksen poistaminen

Vedä verhous ylhäältä eteen, paina kiinnikejouset sivulla ylös 
ja käännä verhous eteen. (Jos tilaa ei ole riittävästi, vedä ver-
hous ylhäältä eteen, nosta sitten ylös kunnes verhous on va-
paa irrotettavaksi ja ota pois.)

Aseta paneeli laitteen sivulle, jotta mahdollisia liitäntäkaapelei-
ta (esim. pietsosytyttimen, lämminilmapuhaltimen sekä syty-
tyksen merkkivalon tai takkatulen) ei tarvitse irrottaa.

Aseta verhoilu asennusta varten alemmille pidikelaatoille (l). 
Vie käyttötanko alhaalta kahvan pesään ja anna verhoilun luk-
kiutua ylhäällä.

Vain Trumatic S 3002 (P) 
Aseta säätönuppi ylhäältä paikalleen niin, että nuoli näyttää 
”0”-asentoon.

Automaattisen sytyttimen paristojen vaihto

Mikäli sytytyskipinöitä ei kuulu, tai jos ne kuuluvat harvemmin 
kuin kerran sekunnissa, (tai jos valvontavalo ”e” – erikoisva-
rusteet – ei vilku), on paristot uusittava.

Lämmitin ei saa olla päällä, kun vaihdat pariston. Talvikauden 
alussa paristo on aina muistettava vaihtaa uuteen! Hävitä van-
ha akku asianmukaisesti!

Poista lämmityksen verhous, työnnä paristokotelon kansi 
ylös ja vaihda paristot. Huomaa plus / miinus navat. Sulje 
paristokotelo.

Käytä vain lämmönkestäviä (+70 °C) ja vuotamattomia 
Mignon-paristoja (LR 6, AA, AM 3, tilaus-nro. 30030-99200), 
muut paristot voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä!

Akku on aina poistettava sytytysautomaatista en-
nen sytytysautomaatin romuttamista ja hävitettävä 

asianmukaisesti!
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Puhdistus (vain laitteen ollessa päältä pois 
kytkettynä!)

Vähintään kerran vuodessa ennen lämmityskauden alkamista 
suosittelemme puhdistamaan lämmön vaihtimeen, pohjalevylle 
ja  Trumavent-lämminilma laitteiston tuulettimen siipeen kerään-
tyvän pölyn. Puhdista tuulettimen siipi varovaisesti siveltimellä 
tai pienellä harjalla. 

Lasipaneelin puhdistus (Trumatic S 5002, 
takkatulipaneeli)

Puhdista lasipaneeli haalealla vedellä, johon on lisätty neutraa-
lia puhdistusainetta. Käytä puhdistukseen pehmeää pesusien-
tä, villakangasta tai säämiskää. Teräviä esineitä tai liuotinainei-
ta ei saa käyttää tahrojen poistamiseen.

Tärkeä ohje

1. Jos lämmitintä käytetään kattohormin kanssa (erityi-
sesti ajon aikana), siihen on asennettava hormikupu T3 
(tilaus-nro. 30700-03), joka täytyy asettaa vapaaseen ilmavir-
taan. Vaihtoehtoisesti voidaan asentaa hormin jatke AKV (tila-
us-nro. 30010-20800). Kiinnitä paneeli ruuvilla. 

Matkailuvaunun valmistajan tai lämmityksen asentajan tulee 
määritellä koeajojen perusteella ja mahdollisesti sopia Truman 
kanssa hormin imurin ja mahdollisten jatkeiden yhdistelmät 
erilaisten ajoneuvomallien kohdalla. Ajoneuvotyypistä ja katon 
rakenteesta riippuen vaaditaan mahdollisesti hormin imuri 
T1 (tilaus-nro. 30700-01) tai T2 (tilaus-nro. 30700-02).

Katonpäällisrakenteet sekä lastina olevat matkatavarat pois-
tohormin lähellä haittaavat lämmittimen toimintaa, erityisesti 
ajon aikana. Liekki saattaa ”palaa takaisin” ja aiheuttaa 
vaurioita lämmittimessä ja ajoneuvossa. Tällaisessa tapa-
uksessa tulee käyttää hormin lisäjatketta, niin että hormin suo-
jahattu ylettyy vähintään 10 cm tavaroiden yläpuolelle. Mikäli 
näitä ohjeita ei noudateta, valmistaja ei vastaa lämmittimen tai 
ajoneuvon vahingoittumisesta.

2. Ajoneuvon alustansuojaustöiden ajaksi on ajoneuvon alla 
oleva palamisilman imuistukka peitettävä, niin että työn yhtey-
dessä syntyvä roiskesumu ei vioita lämmityslaitteistoa. Poista 
peite työn jälkeen.

3. Poikkeustapauksissa saattaa pölyä ym. tunkeutua sisäil-
maan. Näissä tapauksissa suosittelemme tiivistesarjan asenta-
mista (Trumatic S 3002 (P): tilaus-nro. 30030-89800, Trumatic 
S 5002: tilaus-nro. 30050-32700).

Jätehuolto

Käytetty nestekaasulämmitin tulee toimittaa käyttäjän maassa 
voimassaolevien hallinnollisten määräysten mukaiseen jäte-
huoltoon. Kansallisia määräyksiä ja lakeja (Saksassa esimerkik-
si käytettyjä ajoneuvoja koskeva määräys) tulee noudattaa.

Muissa maissa tulee noudattaa asianomaisia voimassaolevia 
määräyksiä.

 Tekniset tiedot
 määritelty EN 624:n tai Truma-testausolosuhteiden 
 perusteella

Trumatic S 3002 (P), S 5002

Kaasulaji 
Nestekaasu (propaani / butaani)
Käyttöpaine 
30 mbar (katso tehdaskilpi)
Nimellinen lämpöteho 
S 3002 (P): 3400 W
S 5002:  5500 W
Kaasunkulutus 
S 3002 (P): 30 – 280 g/h 
S 5002:  60 – 480 g/h 
Käyttöjännite 
1,5 V
Virranotto 
50 mA (sytytys)
0,01 mA (valvonta)
Paino 
S 3002 (P):  9,8 kg (ilman tuuletinta)
S 5002:  17,5 kg (ilman tuuletinta)
S 5002 takkatulipaneelilla: n. 19,5 kg (ilman tuuletinta)

Takkatulipaneeli 

Käyttöjännite 
12 V (DC / AC)
Virrankulutus Äänellä:
0,65 A (DC) / 0,91 A (AC)
Ilman ääntä 
0,63 A (DC) / 0,90 A (AC)
Sulake 
1,25 AT – hidas – 
Takkatulipaneelin paino 
n. 5,2 kg

Yhteensopivuus 
Trumatic S -lämmitin on saksalaisen kaasuyhdistyksen DVGW 
testaama ja se täyttää kaasulaitteita koskevan direktiivin 
90/396/ETY sekä voimassa olevien EY-direktiivien vaatimukset. 
EU-maita varten laitteella on CE-merkki 
S 3002 (P): CE-0085AP0325 
S 5002:  CE-0085AP0326 

Lämmityslaitteisto vastaa lämmityslaite-direktiivin 2001/56/EY 
ja sen muutosdirektiivin 2004/78/EY ja 2006/119/EY vaatimuk-
sia ja siinä on tyyppihyväksyntänumero 
S 3002 (P): e1 00 0140
S 5002: e1 00 0141 

Lämmityslaite täyttää ajoneuvojen aiheuttamista radiohäiriöis-
tä annetun neuvoston direktiivin 72/245/ETY, muutettu direktii-
veillä 2004/104/EY, 2005/83/EY ja 2006/28/EY vaatimukset, ja 
se on varustettu tyyppihyväksyntänumerolla: 
e1 03 2603 

Lämmitys vastaa EMC-direktiivin 2004/108/EY ja pienjännite-
direktiivin 2006/95/EY vaatimuksia.

Lämmitys täyttää romuajoneuvoista annetun direktiivin 
2005/53/EY.

  
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!
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Valmistajan takuuselvitys 

1. Takuutapaus

Valmistaja antaa takuun laitteessa ilmeneville vioille, jotka on 
johdettavissa materiaali- tai valmistusvirheeseen. Lisäksi voi-
massa on lainmukaiset myyjän vastuut. 

Takuu ei kata 
– kulumisosia eikä luonnollista kulumista,
– kun laitteessa käytetään muita kuin Truman alkuperäisiä osia
– kun kaasussa olevat vieraat aineet (esim. öljyt, pehmittimet) 

ovat aiheuttaneet vikoja kaasunpainesäätölaitteisiin
– Truman asennus- ja käyttöohjeiden huomiottajättämisestä 

aiheutuneita vikoja,
– epäasianmukaisesta käsittelystä aiheutuneita vikoja,
– epäasianmukaisen kuljetuspakkauksen kohdalla. 

2. Takuun kattavuus 

Takuu koskee kohdassa 1 määriteltyjä vikoja, jotka ilmenevät 
24 kuukauden kuluessa kaupan solmimisesta myyjän ja käyt-
täjän välillä. Valmistaja korjaa kyseiset viat tai puutteet oman 
valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla viallisen 
tuotteen. Valmistajan suorittaman takuukorvauksen jälkeen 
ei korjattujen tai vaihdettujen osien takuuaika ala uudestaan, 
vaan vanha takuuaika jatkuu. Pitemmälle menevät vaatimuk-
set, erityisesti ostajan tai kolmannen osapuolen vahingonkor-
vausvaatimukset on poissuljettu. Tuotevastuulain määräykset 
ovat kuitenkin voimassa.

Truman tehtaan asiakaspalvelun käyttökuluista – erityisesti kul-
jetus-, työ- ja materiaalikuluista – vastaa valmistaja silloin, kun 
asiakaspalvelua on tarvittu takuuseen sisältyvien vikojen kor-
jaamiseen ja kun asiakaspalvelua käytetään Saksassa. Takuu ei 
kata asiakaspalvelun suorittamia töitä muissa maissa.

Laitteen hankalasta irrottamisesta ja asennuksesta aiheutuneet 
lisäkulut (esim. huonekalutai korin osien purkaminen) eivät 
sisälly takuuseen. 

3. Laitteen toimittaminen takuuhuoltoon 

Valmistajan osoite on: 
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG 
Wernher-von-Braun-Straße 12 
85640 Putzbrunn, Saksa

Käänny häiriötapauksissa Truman huoltokeskuksen tai valtuu-
tetun huoltokumppanimme puoleen (katso Truman huoltovih-
ko tai www.truma.com). Kuvaa valituksesi yksityiskohtaisesti 
ja anna laitteesi tehdasnumero sekä ostopäivä. 

Jotta valmistaja voi tarkistaa, onko kyseessä takuutapaus, 
käyttäjän on tuotava tai lähetettävä laite valmistajalle / huolto-
kumppanille omalla vastuulla. Lämmönvaihtimen vikojen koh-
dalla mukana on lähetettävä käytetty kaasunpaineensäädin.

Ilmastointilaitteiden kohdalla: 
Laitteen saa lähettää vain neuvoteltua asiasta Truma Service-
zentrum Deutschlandin tai jonkun valtuutetun huoltokumppa-
nin kanssa kuljetusvahinkojen välttämiseksi. Muuten lähettäjä 
kantaa mahdollisesti syntyvien kuljetusvahinkojen riskin.

Lähetä tehtaalle rahtitavarana. Jos kyseessä on takuuehtojen 
mukainen virhe, tehdas maksaa kuljetuskulut tai lähetyksestä 
ja palautuksesta aiheutuvat kulut. Jos kyseessä ei ole takuu-
asia, valmistaja ilmoittaa tästä sekä asiakkaan osaksi tulevista 
korjauskuluista asiakkaalle; tällaisessa tapauksessa asiakas 
maksaa myös lähetyskulut.
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  Saksassa on häiriötapauksissa aina otettava yhteys 
Truman huoltopalveluun, muissa maissa valtuutettuun 
edustajaan (katso Truma huoltovihko tai 
www.truma.com.

   Laitetyyppi ja valmistusnumero (merkitty tyyppikilpeen) 
on hyvä pitää esillä asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

  ATS Tuonti Oy
 Tiilipojanlenkki 4   Tel. +358 (0)9 586 49 20
 FIN-01720 VANTAA   Fax +358 (0)9 586 49 18

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG

Wernher-von-Braun-Straße 12

85640 Putzbrunn 

Deutschland

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2142

Telefax +49 (0)89 4617-2159
service@truma.com

www.truma.com
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