
Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

 
Οδηγίες χρήσης

   Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Άνεση εν κινήσει
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Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

1 Θερμάστρα υγραερίου Trumatic S
2 Τροφοδοσία αέρα καύσης
3 Σωλήνας καυσαερίων με σωλήνα επένδυση
4 Καπνοδόχος καυσαερίων
5 Trumavent-ανεμιστήρας και πακέτο κομφόρ με Airmix 
 (για διανομή θερμού αέρα) – εάν το επιθυμείτε
6 Truma Ultraheat (ηλεκτρική-πρόσθετη θερμάστρα 230 V) 
 – εάν το επιθυμείτε
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Επένδυση τζάκι (μόνο Trumatic S 5002)

Υποδείξεις ασφαλείας

Mε ανοικτό παράθυρο οροφής / ανυψούμενη οροφή κοντά 
στην καπνοδόχο υπάρχει κίνδυνος εισόδου καυσαερίων στο 
εσωτερικό του οχήματος. Η θέρμανση επιτρέπεται να λειτουρ-
γεί μόνο με κλειστό το παράθυρο οροφής / την ανυψούμενη 
οροφή.

Για τη λειτουργία των ρυθμιστών αερίου, συσκευών αερίου 
ή / και συστημάτων αερίου απαιτείται υποχρεωτικά η χρήση 
όρθιων φιαλών αερίου από τις οποίες εξάγεται αέριο στην 
αέρια φάση. Οι φιάλες αερίου, από τις οποίες εξάγεται 
 αέριο στην υγρή φάση, (π.χ. για περονοφόρο όχημα) απαγο-
ρεύονται για τη λειτουργία διότι προκαλούν ζημιά στο 
σύστημα αερίου.

Σε περίπτωση μη στεγανότητας της εγκατάστασης αερίου ή 
οσμής αερίου:

– σβήνετε κάθε φωτιά
– μην καπνίζετε
– απενεργοποιείτε τις συσκευές
– κλείνετε τη φιάλη αερίου
– ανοίγετε παράθυρα και πόρτες
– δεν χρησιμοποιείτε κανέναν ηλεκτρικό διακόπτη
– φροντίζετε για τον έλεγχο της εγκατάστασης από έναν ειδι-

κό τεχνικό!

Επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικό 
τεχνικό προσωπικό!

Μετά από κάθε αποσυναρμολόγηση του αγωγού καυσαερίου 
πρέπει να τοποθετηθεί ένας νέος δακτύλιος O-ρινγκ.

Συγκεκριμένα, στην απόσβεση των αξιώσεων εγγύησης καθώς 
και στον αποκλεισμό των αξιώσεων ευθύνης οδηγούν:

– Τροποποιήσεις στη συσκευή (συμπεριλαμβανομένων των 
 αξεσουάρ),
– τροποποιήσεις στον αγωγό καυσαερίων και στην 
 καπνοδόχο, 
– η χρήση ανταλλακτικών και αξεσουάρ που δεν είναι γνήσια 
 εξαρτήματα της Truma, 
– η μη τήρηση των οδηγιών τοποθέτησης και χρήσης.

Εκτός αυτού παύει να ισχύει η άδεια λειτουργίας της συσκευής 
και με τον τρόπο αυτό σε μερικές χώρες επίσης και ή άδεια 
κυκλοφορίας του οχήματος.

Η πίεση λειτουργίας της τροφοδοσίας αερίου, 30 mbar, 
πρέπει να συμφωνεί με την πίεση λειτουργίας της συσκευής 
(βλέπε ενδεικτική ετικέτα).

Τα συστήματα υγραερίου πρέπει να συμφωνούν με τις τε-
χνικές και διοικητικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας χρήσης 
(στην Ευρώπη π. χ. EN 1949 για οχήματα). Πρέπει να τηρού-
νται οι εθνικές διατάξεις και κανονισμοί (στη Γερμανία 
π. χ. το φύλλο εργασίας G 607 του DVGW για οχήματα).

Στη Γερμανία ο έλεγχος του συστήματος αερίου πρέπει να 
επαναλαμβάνεται κάθε 2 χρόνια από έναν ειδικό στο υγραέριο 
(DVFG, TÜV, DEKRA). Ο έλεγχος πρέπει να βεβαιώνεται στο 
αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου (G 607).

Υπεύθυνος για τη διενέργεια του ελέγχου είναι ο 
κάτοχος του οχήματος.

Οι συσκευές υγραερίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
όταν βάζουμε καύσιμο στο πρατήριο, σε κτίρια πάρκινγκ, σε 
γκαράζ ή επάνω σε φέριμποτ.

Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας μιας νέας συσκευής (ή 
μετά από μια ακινητοποίηση μακράς διάρκειας) μπορεί να δη-
μιουργηθεί για λίγο καπνός και οσμή. Είναι σκόπιμο, να θέσετε 
τότε σε λειτουργία τη συσκευή αμέσως με πλήρη ισχύ και να 
φροντίσετε για τον καλό αερισμό του χώρου.

Ένας ασυνήθιστος θόρυβος του καυστήρα ή το ανέβασμα της 
φλόγας αποτελεί ένδειξη για βλάβη του ρυθμιστή και καθιστά 
αναγκαίο τον έλεγχο του ρυθμιστή.

Ευαίσθητα στη θερμότητα αντικείμενα (π. χ. κουτιά σπρέι) δεν 
επιτρέπεται να αποθηκεύονται στο χώρο εγκατάστασης της 
θερμάστρας, διότι εδώ ενδεχομένως να δημιουργηθούν αυξη-
μένες θερμοκρασίες.
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Για την εγκατάσταση αερίου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν 
μόνο διατάξεις ρύθμισης πίεσης σύμφωνα με το EN 12864 
(σε οχήματα) με σταθερή πίεση εξόδου των 30 mbar. Η πο-
σότητα ροής στη μονάδα του χρόνου της διάταξης ρύθμισης 
αερίου πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στη μέγιστη κατανά-
λωση όλων από τον κατασκευαστή της εγκατάστασης τοποθε-
τημένων συσκευών.

Για οχήματα συνιστούμε τα συστήματα Truma ρύθμισης της 
πίεσης αερίουi SecuMotion / MonoControl CS καθώς και 
για το σύστημα διπλής φιάλης αερίου Truma DuoComfort / 
DuoControl CS.

Σε θερμοκρασίες γύρω στους 0 °C και χαμηλότερες, ο ρυθ-
μιστής πίεσης αερίου ή / και η βαλβίδα εναλλαγής πρέπει να 
λειτουργούν με το σύστημα θέρμανσης ρυθμιστή EisEx.

Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη χώρα προορι-
σμού κατάλληλοι εύκαμπτοι σωλήνες σύνδεσης ρυθμιστή, 
οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της χώρας. Αυτοί 
πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς την ψαθυρότητα. Για 
τη χειμερινή λειτουργία χρησιμοποιείτε μόνο ανθεκτικούς στο 
χειμώνα εδικούς εύκαμπτους σωλήνες.

Οι συσκευές ρύθμισης πίεσης και οι εύκαμπτοι αγωγοί πρέπει 
να αντικαθίστανται το αργότερο εντός 10 ετών (ενώ στην πε-
ρίπτωση επαγγελματικής χρήσης εντός 8 ετών) μετά από το 
έτος κατασκευής τους. Υπεύθυνος για την αντικατάσταση είναι 
ο χρήστης.

Σημαντικές υποδείξεις χρήσης

Η θερμάστρα Trumatic S 5002 δεν επιτρέπεται να τοπο-
θετηθεί σε αυτοκινούμενα τροχόσπιτα! Η τοποθέτηση 

της θερμάστρας Trumatic S 3002 (P) σε αυτοκινούμενα τρο-
χόσπιτα επιτρέπεται.

Η αναρρόφηση του αέρα καύσης κάτω από το δάπεδο του 
οχήματος πρέπει να διατηρείται καθαρή από βρομιές και 
λασπόχιονο. Το στόμιο αναρρόφησης της θερμάστρας δεν 
επιτρέπεται για το λόγο αυτό να βρίσκεται στην περιοχή πιτσι-
λίσματος των τροχών, κατά περίπτωση τοποθετείτε προφυλα-
κτήρα πιτσιλίσματος.

Για κάμπινγκ το χειμώνα και για συνεχές κάμπινγκ συνιστούμε 
το βιδωτό επάνω στην καπνοδόχο σετ προέκτασης καπνο-
δόχου SKV (κωδ. πρ. 30690-00). Αυτό πρέπει να αφαιρείται 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, για να μην πέσει και χαθεί (κίν-
δυνος ατυχήματος).

Το χειμώνα, προτού θέσετε σε λειτουργία τη θερμάστρα, πρέ-
πει να απομακρύνετε το χιόνι από την καπνοδόχο.

Σε περίπτωση που επάνω στο τροχόσπιτο  τοποθετείται 
ένα επιστέγασμα, πρέπει η καπνοδόχος να  διαπεραστεί 
 οπωσδήποτε μέσω αυτού του επιστεγάσματος. 
Χρησιμοποιείτε για το σκοπό αυτό τη διέλευση καπνοδόχου 
UEK (κωδ. πρ. 30630-04)!

Σε περίπτωση που η θερμάστρα σε περιοχές με ακραίες συν-
θήκες αέρα ή σε περίπτωση χρήσης το χειμώνα σβήνει επανει-
λημμένα, συνιστούμε τη χρήση μιας προέκτασης καπνοδόχου 
AKV (κωδ. πρ. 30010-20800). Αυτή πρέπει να αφαιρείται κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού, για να μην πέσει και χαθεί (κίνδυνος 
ατυχήματος).

Ο εναλλάκτης θερμότητας, ο σωλήνας καυσαερίων και 
όλες οι συνδέσεις πρέπει να ελέγχονται σε τακτά διαστήματα, 
σε κάθε περίπτωση μετά από εκπυρσοκροτήσεις (εσφαλ-
μένες αναφλέξεις), από έναν ειδικό τεχνικό.

Ο σωλήνας καυσαερίων πρέπει:

– να είναι συνδεδεμένος στη θερμάστρα και στην καπνοδόχο 
στεγανά και σταθερά,

– να αποτελείται από ένα (χωρίς προέκταση) τεμάχιο,

– χωρίς στένωση της διατομής και οπωσδήποτε να είναι πε-
ρασμένος ανοδικά σε ολόκληρο το μήκος,

– μαζί με το σωλήνα επένδυσης να είναι σταθερά συναρμο-
λογημένος με περισσότερους σφιγκτήρες.

Επάνω στο σωλήνα καυσαερίων δεν επιτρέπεται να τοποθε-
τούνται αντικείμενα, διότι αυτά θα μπορούσαν να προκαλέ-
σουν ζημιές.

Θερμάστρες με λανθασμένα συναρμολογημένο 
σωλήνα καυσαερίων ή έναν σωλήνα καυσαερίων 

που έχει υποστεί ζημιές ή εναλλάκτη θερμότητας που 
έχει υποστεί ζημιές δεν επιτρέπεται να συνεχίσουν να 
λειτουργούν σε καμιά περίπτωση!

Η έξοδος θερμού αέρα στη θερμάστρα δεν επιτρέπεται 
να εμποδίζεται σε καμιά περίπτωση. Για το λόγο αυτό δεν 
επιτρέπεται να κρέμονται μπροστά ή επάνω στη θερμάστρα 
υφάσματα ή ανάλογα αντικείμενα. Τέτοιου είδους ακατάλ-
ληλη χρήση θα μπορούσε από την προκαλούμενη υπερθέρ-
μανση να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στη θερμάστρα σας. 
Δεν τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στη θερμάστρα! 
Παρακαλείσθε να το προσέχετε αυτό για τη δική σας ασφάλεια.

Σε εξάρτηση από τον κατασκευαστικό τύπο κα-
τά τη διάρκεια της λειτουργίας αναπτύσσεται 
υψηλή θερμοκρασία στο περίβλημα της θερ-
μάστρας. Την ευθύνη έναντι τρίτων (ιδιαίτερα 

μικρών παιδιών) την έχει ο χρήστης της συσκευής.

Για τη θέρμανση κατά τη διάρκεια της οδήγησης σε αυτο-
κινούμενα τροχόσπιτα απαιτείται σύμφωνα με την οδηγία 
2004/78/ΕΚ μία διάταξη φραγής ασφαλείας. 

Τα συστήματα Truma ρύθμισης της πίεσης αερίουi 
SecuMotion / MonoControl CS πληρούν αυτές τις απαιτήσεις.

Εάν δεν έχει εγκατασταθεί μηχανισμός απενεργοποίη-
σης ασφαλείας (π.χ. το σύστημα ρύθμισης πίεσης αε-

ρίου Truma SecuMotion / MonoControl CS), πρέπει η φιάλη 
αερίου κατά τη διάρκεια της οδήγησης να είναι κλειστή και να 
τοποθετηθούν πινακίδες υπόδειξης στο ντουλάπι φιαλών 
και κοντά στο χειριστήριο.

Για τη θέρμανση κατά την διάρκεια της οδήγησης σε (ρυμουλ-
κούμενα) τροχόσπιτα συνιστούμε για λόγους ασφάλειας και 
μία διάταξη φραγής ασφαλείας.
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Οδηγίες χρήσης

Πριν από την έναρξη λειτουργίας προσέχετε οπωσδήποτε 
τις οδηγίες χρήσης και τις 4Σημαντικές υποδείξεις χρή-
σης6! Ο κάτοχος του οχήματος φέρει την ευθύνη, ώστε ο χει-
ρισμός της συσκευής να μπορεί να εκτελείται κανονικά.

Η κίτρινη αυτοκόλλητη ετικέτα με τις υποδείξεις προειδοποίη-
σης, η οποία παραδίδεται μαζί με τη συσκευή, πρέπει να τοπο-
θετηθεί από τον τεχνικό της εγκατάστασης ή τον κάτοχο του 
οχήματος σε μια για κάθε χρήστη εμφανή θέση στο όχημα 
(π. χ. στην πόρτα της ιματιοθήκης)! Σε περίπτωση έλλειψης 
ετικετών, αυτές μπορούν να ζητηθούν από την Truma.

Θερμάστρα Trumatic S 3002 (P)

be

a c

h
d

f
g

a = λαβή χειρισμού (θερμοστάτης)
b = τυφλό καπάκι ή ενσωματωμένο χειριστήριο για ανεμιστήρα 

Trumavent TEB / TEN
c = σύστημα ανάφλεξης πίεσης (μοντέλο Trumatic S 3002) ή 

τυφλό καπάκι (μοντέλο Trumatic S 3002 P)
d = αυτόματο σύστημα ανάφλεξης με θήκη μπαταρίας 

(μοντέλο Trumatic S 3002)
e = τηλε-ένδειξη ανάφλεξης (ειδικό πρόσθετο εξάρτημα)
f = παράθυρο για την παρατήρηση της φλόγας
g = αισθητήρας θερμοστάτη
h = πινακίδα εργοστασίου (αφαιρείτε περίβλημα!)

Σε περίπτωση αριστερής τοποθέτησης τα εξαρτήματα είναι 
διατεταγμένα στην άλλη πλευρά.

Θερμάστρα Trumatic S 5002

be

c a

h d

f
g

a = λαβή χειρισμού (θερμοστάτης)
b = τυφλό καπάκι ή ενσωματωμένο χειριστήριο για 

ανεμιστήρα Trumavent TEB / TEN
c = τυφλό καπάκι ή ενσωματωμένο χειριστήριο για δεύτερο 

ανεμιστήρα Trumavent TEB / TEN
d = αυτόματο σύστημα ανάφλεξης με θήκη μπαταρίας 
e = τηλε-ένδειξη ανάφλεξης (ειδικό πρόσθετο εξάρτημα)
f = παράθυρο για την παρατήρηση της φλόγας
g = αισθητήρας θερμοστάτη
h = πινακίδα εργοστασίου (αφαιρείτε περίβλημα!)

Σε περίπτωση αριστερής τοποθέτησης τα εξαρτήματα είναι 
διατεταγμένα στην άλλη πλευρά.

Θερμάστρα Trumatic S 5002 και επένδυση 
τζάκι

Το τζάκι και η θερμάστρα Trumatic S 5002 μπορούν να συνδυ-
αστούν ή να τεθούν σε λειτουργία ανεξάρτητα μεταξύ τους.

be

c
a

h
d

f
g

a = λαβή χειρισμού (θερμοστάτης)
b = τυφλό καπάκι ή ενσωματωμένο χειριστήριο για ανεμιστή-

ρα Trumavent TEB / TEN
c = τυφλό καπάκι ή ενσωματωμένο χειριστήριο για δεύτερο 

ανεμιστήρα Trumavent TEB / TEN
d = αυτόματο σύστημα ανάφλεξης με θήκη μπαταρίας 
e = χειριστήριο τζάκι
f = παράθυρο για την παρατήρηση της φλόγας
g = αισθητήρας θερμοστάτη
h = πινακίδα εργοστασίου (αφαιρείτε περίβλημα!)

Σε περίπτωση αριστερής τοποθέτησης τα εξαρτήματα είναι 
διατεταγμένα στην άλλη πλευρά.
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Έναρξη λειτουργίας με σύστημα 

ανάφλεξης πίεσης (μόνο Trumatic S 3002 P)

1. Ανοίγετε τη φιάλη αερίου και τη βαλβίδα ταχείας φραγής 
στον αγωγό τροφοδοσίας αερίου.

2. Στρέφετε τη λαβή χειρισμού (a) στη θέση θερμοστάτη 
1 – 10 και πιέζετε μέσα μέχρι το τέρμα. Ταυτόχρονα ενεργο-
ποιείτε γρήγορα και διαδοχικά το σύστημα ανάφλεξης πίεσης 
για τόσο διάστημα, μέχρι να ανάψει η φλόγα.

0 
   

   
10

   
9    8    7    6    5    4    3    2    1 

a

3. Κρατάτε πατημένη τη λαβή χειρισμού ακόμη μέχρι 10 δευ-
τερόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί η ασφάλεια ανάφλεξης.

4. Πρόσθετα 10 δευτερόλεπτα παρατηρείτε από το παράθυρο 
αν σβήσει η φλόγα από αέρα στον αγωγό (προκαλείται από 
αλλαγή της φιάλης αερίου).

Σε καμιά περίπτωση δεν εκτελείτε νέα ανάφλεξη 
πριν περάσουν 2 λεπτά, διαφορετικά κίνδυνος 

εκπυρσοκρότησης (σφάλματος ανάφλεξης)! Αυτό ισχύει 
επίσης, όταν σβήσει η θερμάστρα που βρισκόταν ήδη σε λει-
τουργία και θα πρέπει να γίνει νέα ανάφλεξη.

Εάν ο αγωγός τροφοδοσίας αερίου είναι γεμάτος με αέρα, 
μπορεί να διαρκέσει μέχρι δύο λεπτά, μέχρι να είναι διαθέσιμο 
το αέριο για καύση. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου κρα-
τάτε τη λαβή χειρισμού πατημένη και ενεργοποιείτε συνεχώς 
το σύστημα ανάφλεξης πίεσης μέχρι να ανάψει η φλόγα.

5. Για να εξασφαλίσετε μια ομοιόμορφη και γρήγορη διανομή 
θερμού αέρα καθώς επίσης και μια πτώση των θερμοκρασι-
ών των επιφανειών της συσκευής θέρμανσης, συνιστούμε να 
χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα με το συγκρότημα θερμού αέρα 
Trumavent σε λειτουργία.

Η θερμάστρα Trumatic S 3002 P (με σύστημα ανάφλε-
ξης πίεσης) είναι έτσι κατασκευασμένη, ώστε να μπορεί 

να τοποθετηθεί εκ των υστέρων ένα αυτόματο σύστημα ανά-
φλεξης με τηλε-ένδειξη ανάφλεξης (σετ πρόσθετου εξοπλι-
σμού ZAS, κωδ. πρ. 30040-65700).

Έναρξη λειτουργίας με αυτόματο σύστημα 

ανάφλεξης (Trumatic S 3002 / S 5002)

Πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας βεβαιωθείτε, ότι έχει 
τοποθετηθεί μια μπαταρία (περιγραφή σύμφωνα με το σημείο 
Xαλλαγή μπαταρίας»)!

1. Ανοίγετε τη φιάλη αερίου και τη βαλβίδα ταχείας φραγής 
στον αγωγό τροφοδοσίας αερίου.

2. Στρέφετε τη λαβή χειρισμού (a) στη θέση θερμοστάτη 
1 – 10 και πιέζετε μέσα μέχρι το τέρμα. Η ανάφλεξη εκτελείται 
αυτόματα (σπινθήρας ανάφλεξης ακούγεται), μέχρι να ανάψει 
η φλόγα.

0 
   

   
10

   
9    8    7    6    5    4    3    2    1 

a

Κρατάτε πατημένη τη λαβή χειρισμού ακόμα μέχρι 10 δευτε-
ρόλεπτα, ώστε να ενεργοποιηθεί η ασφάλεια ανάφλεξης.

Σε περίπτωση αποτυχίας περιμένετε τουλάχιστον 
2 λεπτά πριν επιχειρήσετε νέα ανάφλεξη!

Εάν η φλόγα σβήσει πάλι, εκτελείται κατά τη διάρκεια του 
χρόνου κλεισίματος της ασφάλειας ανάφλεξης (περ. 30 δευ-
τερόλεπτα) άμεση νέα ανάφλεξη.

Όταν δεν δημιουργείται καμιά φλόγα, το αυτόματο σύστημα 
ανάφλεξης συνεχίζει να λειτουργεί, μέχρι η λαβή χειρισμού (a) 
να τοποθετηθεί στη θέση «0».

Εάν ο αγωγός τροφοδοσίας αερίου είναι γεμάτος με αέρα, 
μπορεί να διαρκέσει μέχρι δύο λεπτά, μέχρι να είναι διαθέσιμο 
το αέριο για καύση. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου η λα-
βή χειρισμού πρέπει να κρατείται πατημένη, μέχρι να ανάψει η 
φλόγα.

3. Για να εξασφαλίσετε μια ομοιόμορφη και γρήγορη δι-
ανομή θερμού αέρα καθώς επίσης και μια πτώση των 
θερμοκρασιών των επιφανειών της συσκευής θέρμανσης, 
συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα με το συγκρότη-
μα θερμού αέρα Trumavent σε λειτουργία.

Οι θερμάστρες Trumatic S 3002 και S 5002 (με αυτόμα-
το σύστημα ανάφλεξης) μπορούν να εξοπλιστούν εκ των 

υστέρων χωρίς κανένα πρόβλημα με την τηλε-ένδειξη ανά-
φλεξης (e – κωδ. πρ. 30040-65400).

Όταν η θερμάστρα Trumatic S 5002 συνδυάζεται με 
την επένδυση τζάκι, δεν είναι εφικτή η τηλε-ένδειξη 

ανάφλεξης.
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Θερμοστάτης χώρου

Μια μέση θερμοκρασία χώρου των περ. 22 °C την επιτυγχά-
νει κανείς χωρίς λειτουργία ανεμιστήρα με μια ρύθμιση 
θερμοστάτη στο 3 – 5, συνιστούμε για τη λειτουργία με 
ανεμιστήρα μια ρύθμιση θερμοστάτη στο 4 – 8.

Η ακριβής ρύθμιση του θερμοστάτη πρέπει να υπολογιστεί 
σύμφωνα με το είδος κατασκευής του οχήματος και σύμφωνα 
με τις ατομικές ανάγκες σε θερμότητα.

Ο αισθητήρας θερμοστάτη βρίσκεται κάτω στη θερμά-
στρα. Παρακαλείσθε να προσέχετε, ώστε να μην επη-

ρεάζεται αρνητικά η λειτουργία του θερμοστάτη από κρύο 
ρεύμα αέρα από εξαερισμούς ψυγείων, ανοίγματα πόρτας 
κτλ. ή από μαλακά χαλιά. Τέτοιες πηγές διαταραχών πρέπει 
να αποκατασταθούν σε κάθε περίπτωση, διότι διαφορετικά 
δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μια ικανοποιητική ρύθμιση της 
θερμοκρασίας.

Απενεργοποίηση

Θέτετε τη λαβή χειρισμού της θερμάστρας στη θέση «0» (με 
τον τρόπο αυτό απενεργοποιείται αυτόματα το αυτόματο σύ-
στημα ανάφλεξης).

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, κλείνετε βαλβίδα ταχείας φραγής στον αγωγό τρο-
φοδοσίας αερίου και φιάλη αερίου.

Χειριστήριο τζάκι (μόνο Trumatic S 5002)

0

ab c

a = «Off» 
  (καμιά προσομοίωση φλόγας, καμιά ακουστική επένδυση)
b = προσομοίωση φλόγας χωρίς ακουστική επένδυση
c = προσομοίωση φλόγας με ακουστική επένδυση 

(μόνο προσομοίωση φλόγας με παραλλαγή χωρίς 
ακουστική επένδυση)

Έναρξη λειτουργίας

Τοποθετείτε το διακόπτη χειριστηρίου στο (b) προσομοίωση 
φλόγας χωρίς ακουστική επένδυση ή (c) προσομοίωση φλό-
γας με ακουστική επένδυση.

Συντήρηση

Στη Γερμανία σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να ενημερώνε-
τε κατά κανόνα το κέντρο σέρβις της Truma. Σε άλλες χώρες 
θα πρέπει να απευθύνεστε στους εκάστοτε συνεργάτες σέρ-
βις της εταιρείας μας (ανατρέξτε στο φυλλάδιο συντήρησης 
της Truma ή στην τοποθεσία της εταιρείας στο Web στη διεύ-
θυνση www.truma.com).

Προσοχή: Παρά την επιμελή κατασκευή η θερμά-
στρα μπορεί να περιέχει εξαρτήματα με αιχμηρές 
ακμές, για το λόγο αυτό σε εργασίες συντήρησης και 
καθαρισμού χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά 

γάντια!

Από στατικό φορτίο υπάρχει κίνδυνος να υποστεί βλάβη 
ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Επισκευές επιτρέπεται να 

εκτελούνται μόνο από ειδικό τεχνικό προσωπικό!

Αφαιρείτε περίβλημα θερμάστρας
Τραβάτε το περίβλημα επάνω προς τα εμπρός, πιέζετε επάνω 
τα ελατήρια συγκράτησης και τραβάτε το περίβλημα προς τα 
εμπρός. (Σε περιορισμένες συνθήκες χώρου τραβάτε το περί-
βλημα επάνω προς τα εμπρός, στη συνέχεια σηκώνετε ψηλά, 
μέχρι να ελευθερωθεί το περίβλημα και μετά αφαιρείτε.)

Στη συνέχεια αποθέτετε την επένδυση στο πλάι, ώστε πιθανά 
καλώδια σύνδεσης (π. χ. για τον πιεζο-αναφλεκτήρα, για τον 
ανεμιστήρα θερμού αέρα καθώς επίσης για τη λυχνία ελέγχου 
ανάφλεξης ή για το τζάκι) να μην πρέπει να αποσυνδεθούν.

Για τη συναρμολόγηση τοποθετείτε το περίβλημα επάνω στα 
κάτω ελάσματα συγκράτησης (l). Εισάγετε το μοχλό χειρισμού 
από κάτω στο δακτύλιο λαβής και αφήνετε το περίβλημα να 
ασφαλίσει επάνω.

Μόνο Trumatic S 3002 (P) 
Τοποθετείτε τη λαβή χειρισμού από επάνω κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε το βέλος να δείχνει προς τη θέση «0».

Αλλαγή μπαταρίας στο αυτόματο σύστημα 
ανάφλεξης

Όταν δεν ακούγονται καθόλου σπινθήρες ανάφλεξης ή μόνο 
σε χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα από ένα δευτερόλεπτο 
(και δεν αναβοσβήνει η λυχνία ελέγχου «e» – ειδικό πρόσθετο 
εξάρτημα –), πρέπει να αντικατασταθεί η μπαταρία.

Αλλάζετε τη μπαταρία μόνο με απενεργοποιημένη τη θερμά-
στρα. Πριν από την έναρξη κάθε περιόδου θέρμανσης τοπο-
θετείτε μια νέα μπαταρία! Πρέπει να εκτελείται κατάλληλη 
απορριμματική διαχείριση της παλιάς μπαταρίας!
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Αφαιρείτε το περίβλημα της θερμάστρας, σπρώχνετε το κα-
πάκι της θήκης μπαταρίας προς τα επάνω και αλλάζετε τη 
μπαταρία. Προσέχετε το θετικό / αρνητικό πόλο. Κλείνετε πά-
λι τη θήκη μπαταρίας.

Zündautomat

Χρησιμοποιείτε μόνο ανθεκτική στη θερμοκρασία (+70 °C), 
ασφαλή στη διαρροή μπαταρία μινιόν (LR 6, AA, AM 3 – κωδ. 
πρ. 30030-99200), διαφορετικές μπαταρίες μπορούν να προ-
καλέσουν προβλήματα λειτουργίας!

Πριν από την απόσυρση του αυτόματου συστήματος 
ανάφλεξης πρέπει να αφαιρεθεί οπωσδήποτε η μπατα-

ρία και να τύχει της κατάλληλης απορριμματικής διαχείρισης!

Καθαρισμός (μόνο με απενεργοποιημένη τη 
συσκευή!)

Συνιστούμε, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πριν από την 
έναρξη της περιόδου θέρμανσης να απομακρύνετε τη συσσω-
ρευμένη σκόνη από τον εναλλάκτη θερμότητας, από την πλά-
κα δαπέδου και τη φτερωτή ανεμιστήρα της εγκατάστασης 
θερμού αέρα Trumavent. Καθαρίζετε τη φτερωτή ανεμιστήρα 
προσεκτικά με ένα πινέλο ή μια μικρή βούρτσα.

Καθαρισμός του τζαμιού (Trumatic S 5002, 
επένδυση τζάκι)

Καθαρίζετε το τζάμι με χλιαρό νερό, στο οποίο έχει προστεθεί 
ουδέτερο καθαριστικό. Χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό ένα 
μαλακό σφουγγάρι, ένα μάλλινο πανί ή ένα δέρμα καθαρι-
σμού παραθύρων. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμε-
να ή διαλυτικά μέσα, για να απομακρύνετε λεκέδες.

Ιδιαίτερες υποδείξεις

1. Σε λειτουργία της θερμάστρας με καπνοδόχο στέγης 
– ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού – είναι οπωσ-
δήποτε απαραίτητο το πρόσθετο εξάρτημα καπνοδόχου 
T3 (κωδ. πρ. 30700-03), το οποίο πρέπει να βρίσκεται το-
ποθετημένο ελεύθερο στο ρεύμα αέρα. Κατά περίπτωση θα 
πρέπει να τοποθετηθεί μια πρόσθετη προέκταση καπνοδόχου 
AKV (κωδ. πρ. 30010-20800). Αυτή θα πρέπει να ασφαλιστεί 
με μια βίδα.

Ο κατασκευαστής αυτοκινούμενων τροχόσπιτων ή ο εγκατα-
στάτης της θερμάστρας πρέπει να υπολογίσει με δοκιμαστι-
κές διαδρομές το συνδυασμό του πρόσθετου εξαρτήματος 
καπνοδόχου και κατά περίπτωση των προεκτάσεων στις με-
μονωμένες καταστάσεις παράδοσης των οχημάτων και κατά 
περίπτωση να έρθει σε συνεννόηση με την Truma. Ανάλογα με 
τον τύπο του οχήματος και τις κατασκευές επάνω στη στέγη 
ενδέχεται να είναι απαραίτητο το πρόσθετο εξάρτημα καπνο-
δόχου T1 (κωδ. πρ. 30700-01) ή T2 (κωδ. πρ. 30700-02).

Κατασκευές επάνω στη στέγη, καθώς επίσης και αποθηκευ-
μένες αποσκευές γύρω από την καπνοδόχο καυσαερίων εμπο-
δίζουν τη λειτουργία της θερμάστρας, ιδιαίτερα όταν το όχημα 
βρίσκεται σε κίνηση. Η φλόγα μπορεί από αυτό να καίγεται 
προς τα πίσω και να προκαλέσει ζημιές στη θερμάστρα 
και στο όχημα. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να χρησιμο-
ποιηθούν πρόσθετες προεκτάσεις καπνοδόχου, έτσι ώστε το 
πρόσθετο εξάρτημα καπνοδόχου να προεξέχει τουλάχιστον 
10 εκ. πάνω από τα αντικείμενα. Σε περίπτωση μη τήρησης αυ-
τών των υποδείξεων δεν υπάρχουν δικαιώματα από την εγγύη-
ση για προκαλούμενες ζημιές στη θερμάστρα και στο όχημα.

2. Όταν στο δάπεδο του οχήματος εκτελείται πισσάρισμα, 
πρέπει το στόμιο αναρρόφησης αέρα καύσης που βρίσκεται 
στο κάτω μέρος του οχήματος να καλυφθεί, ώστε από τον 
ψεκασμό να μην προκληθούν βλάβες λειτουργίας της εγκατά-
στασης θέρμανσης. Μετά το τέλος των εργασιών αφαιρείτε 
πάλι το κάλυμμα.

3. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξει είσοδος 
σκόνης κτλ. Για τις περιπτώσεις αυτές συνιστούμε την τοπο-
θέτηση ενός σετ στεγανοποίησης (Trumatic S 3002 (P): κωδ. 
πρ. 30030-89800, Trumatic S 5002: κωδ. πρ. 30050-32700).

Απόρριψη

Η θερμάστρα υγραερίου πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με 
τις διοικητικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας χρήσης. Πρέπει 
να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και νόμοι (στη Γερμανία π. χ. 
η οδηγία για τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους). 

Σε άλλες χώρες πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις.
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 Τεχνικά χαρακτηριστικά
 υπολογισμός σύμφωνα με το EN 624 ή τους κανονισμούς ελέγχου 
 Truma

Trumatic S 3002 (P), S 5002

Είδος αερίου 
υγραέριο (προπάνιο / βουτάνιο)
Πίεση λειτουργίας 
30 mbar (βλέπε πινακίδα εργοστασίου)
Ονομαστική θερμαντική απόδοση
S 3002 (P): 3400 W
S 5002:  5500 W
Κατανάλωση αερίου
S 3002 (P): 30 – 280 g/h 
S 5002:  60 – 480 g/h 
Τάση λειτουργίας 
1,5 V
Κατανάλωση ρεύματος 
50 mA (ανάφλεξη)
0,01 mA (επιτήρηση)
Βάρος 
S 3002 (P):  9,8 kg (χωρίς ανεμιστήρα)
S 5002:  17,5 kg (χωρίς ανεμιστήρα)
S 5002 με επένδυση τζάκι: περ. 19,5 kg (χωρίς ανεμιστήρα)

Επένδυση τζάκι 

Τάση λειτουργίας 
12 V (DC / AC)
Κατανάλωση ρεύματος με ακουστική επένδυση 
0,65 A (DC) / 0,91 A (AC)
χωρίς ακουστική επένδυση 
0,63 A (DC) / 0,90 A (AC)
Ασφάλεια 
1,25 AT – αδρανής –
Βάρος της επένδυσης 
περ. 5,2 kg

Δήλωση συμμόρφωσης 
Η Trumatic S έχει ελεγχθεί από την DVGW και πληροί την οδη-
γία περί συσκευών αερίου (90/396/ΕΟΚ) καθώς επίσης και 
τις πρόσθετα ισχύουσες οδηγίες της ΕΚ. Για τις χώρες της ΕΕ 
υπάρχει ο αριθμός αναγνώρισης προϊόντος CE
S 3002 (P): CE-0085AP0325
S 5002:  CE-0085AP0326

Ο θερμαντήρας πληροί την οδηγία 2001/56/ΕΚ για τις θερ-
μαντικές συσκευές όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 
2004/78/EΚ και 2006/119/EΚ και φέρει τον αριθμό έγκρισης 
τύπου
S 3002 (P): e1 00 0140
S 5002: e1 00 0141

Η θερμάστρα συμμορφώνεται με την οδηγία 72/245/ΕΟΚ 
σχετικά με την εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασί-
των σε οχήματα με κινητήρα καθώς και με τις συμπληρώσεις 
2004/104/ΕΚ, 2005/83/ΕΚ και 2006/28/EΚ ενώ φέρει τον 
αριθμό έγκρισης τύπου: 
e1 03 2603

Η θερμάστρα πληροί την οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας 2004/108/ΕΚ και την οδηγία χαμηλής τάσης 
2006/95/ΕΚ.

H θέρμανση ανταποκρίνεται στην Οδηγία για οχήματα στο 
 τέλος του κύκλου ζωής τους (2000/53/EΚ).

  
Με επιφύλαξη για τεχνικές αλλαγές!

Truma – δήλωση εγγύησης κατασκευαστή 

1. Περίπτωση εγγύησης

Ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση για βλάβες της συσκευής, 
οι οποίες οφείλονται σε σφάλματα του υλικού ή σε σφάλματα 
κατασκευής. Εκτός αυτού εξακολουθούν να υφίστανται οι 
νόμιμες αξιώσεις εγγυητικής ευθύνης έναντι του πωλητή. 

Το δικαίωμα εγγύησης δεν υφίσταται 
– για φθειρόμενα εξαρτήματα και σε φυσική φθορά,
– σε περίπτωση χρήσης στις συσκευές άλλων ανταλλακτικών, 

όχι γνήσιων ανταλλακτικών της Truma,
– στις συσκευές ρύθμισης πίεσης αερίου σε περίπτωση βλά-

βης οφειλόμενης σε ξένες ουσίες (π.χ. λάδια, μαλακτικά) 
στο αέριο,

– σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών τοποθέτησης και 
χρήσης της Truma,

– σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού,
– εξαιτίας εσφαλμένης συσκευασίας μεταφοράς 

2. Έκταση της εγγύησης 

Η εγγύηση ισχύει για βλάβες σύμφωνα με το ψηφίο 1, οι οποί-
ες εμφανίζονται μέσα σε 24 μήνες από την ημερομηνία σύνα-
ψης της αγοραπωλησίας μεταξύ του πωλητή και του τελικού 
καταναλωτή. Ο κατασκευαστής θα αποκαταστήσει τέτοιες 
βλάβες με μεταγενέστερη εκπλήρωση, δηλαδή σύμφωνα 
με την επιλογή του με επιδιόρθωση ή αντικατάσταση. Σε 
περίπτωση παροχής εγγύησης του κατασκευαστή, ο χρό-
νος εγγύησης όσον αφορά τα επισκευασμένα ή αλλαγμένα 
εξαρτήματα δεν αρχίζει από την αρχή, αλλά συνεχίζει να ισχύει 
ο παλιός χρόνος εγγύησης. Αποκλείονται πρόσθετες αξιώ-
σεις, ιδιαίτερα αξιώσεις αποκατάστασης ζημιών του αγοραστή 
ή τρίτων προσώπων. Οι διατάξεις του νόμου περί ευθύνης 
ελαττωματικών προϊόντων παραμένουν ανέγγιχτες.

Τα έξοδα της χρησιμοποίησης της εργοστασιακής τεχνικής 
υποστήριξης πελατών της Truma για την αποκατάσταση μιας 
βλάβης κάτω από εγγύηση – ιδιαίτερα τα έξοδα μεταφοράς, 
οδοιπορικά, έξοδα εργασίας και υλικών – αναλαμβάνει ο 
κατασκευαστής, εφόσον η τεχνική υποστήριξη πελατών 
χρησιμοποιείται μέσα στα όρια της Γερμανίας. Εργασίες τε-
χνικής υποστήριξης πελατών σε άλλες χώρες δεν καλύπτονται 
από την εγγύηση.

Πρόσθετα έξοδα λόγω δύσκολων συνθηκών αφαίρεσης και 
τοποθέτησης της συσκευής (π. χ. αποσυναρμολόγηση επί-
πλων και εξαρτημάτων του αμαξώματος) δεν μπορούν να ανα-
γνωριστούν από την παροχή εγγύησης. 

3. Άσκηση της περίπτωσης εγγύησης 

Η διεύθυνση του κατασκευαστή είναι: 
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG 
Wernher-von-Braun-Straße 12 
85640 Putzbrunn, Γερμανία

Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτη-
σης πελατών της Truma ή με μία με εμάς συμβεβλημένη επι-
χείρηση παροχής σέρβις (βλέπε βιβλίο εξυπηρέτησης πελατών 
της Truma ή στην ιστοσελίδα www.truma.com). Παρακαλούμε 
να περιγράφετε αναλυτικά τη βλάβη αναφέροντας και τον 
αριθμό εργοστασίου της συσκευής και την ημερομηνία αγο-
ράς. 

Για να μπορεί να ελέγξει ο κατασκευαστής εάν υφίσταται 
η περίπτωση εγγύησης, πρέπει ο τελικός καταναλωτής να 
φέρει ή να αποστείλει με δική του ευθύνη τη συσκευή στον 
κατασκευαστή/στη συμβεβλημένη εταιρεία. Σε βλάβες σε 
εναλλάκτες θερμότητας θα πρέπει να αποσταλεί επίσης μαζί 
ο χρησιμοποιηθείς ρυθμιστής πίεσης αερίου.

Για κλιματιστικές συσκευές: 
Προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά επιτρέπεται να 
αποσταλεί η συσκευή μόνο μετά από συνεννόηση με το τμή-
μα εξυπηρέτησης πελατών της Truma στη Γερμανία ή με την 
εκάστοτε συμβεβλημένη επιχείρηση. Διαφορετικά ευθύνεται ο 
αποστολέας για ενδεχόμενη ζημιά κατά την μεταφορά.
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Σε περίπτωση αποστολής προς το εργοστάσιο η αποστολή 
να εκτελεστεί ως εμπόρευμα. Στην περίπτωση εγγύησης το 
εργοστάσιο αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφορά ή τα έξοδα της 
αποστολής προς το εργοστάσιο και επιστροφής στον πελάτη. 
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται η περίπτωση εγγύησης, ο κα-
τασκευαστής ενημερώνει τον πελάτη και αναφέρει τα έξοδα 
επισκευής που δεν αναλαμβάνονται από αυτόν, στην περίπτω-
ση αυτή ο πελάτης θα πρέπει να αναλάβει επίσης και τα έξοδα 
αποστολής.







G
 · 

30
05

0-
94

50
0 

· 1
1 

· 0
1/

20
12

 · 
Fo

. ·
 ©

  Στη Γερμανία σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να ενη-
μερώνετε κατά κανόνα το κέντρο σέρβις της Truma. 
Σε άλλες χώρες θα πρέπει να απευθύνεστε στους 
εκάστοτε συνεργάτες σέρβις της εταιρείας μας (ανα-
τρέξτε στο φυλλάδιο συντήρησης της Truma ή στην 
τοποθεσία της εταιρείας στο Web στη διεύθυνση 
www.truma.com).

   Προκειμένου να επιταχυνθεί η επεξεργασία, να έχετε 
πρόχειρο τον τύπο της συσκευής και το σειριακό αριθ-
μό (βλ. την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών).

   Pasakaleris Camping,
   Caravaning & Freizeit
 7 KM Dramas – Kavalas Tel. +30 (0)25210 430 60
 66100 Choristi   Fax +30 (0)25210 430 61

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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