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 1 Ψηφιακό ή αναλογικό χειριστήριο (χωρίς εικόνα)
 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος
 3 Σύνδεση κρύου νερού
 4 Σύνδεση ζεστού νερού
 5 Σύνδεση αερίου
 6 Έξοδοι θερμού αέρα
 7 Αναρρόφηση αέρα επανακυκλοφορίας
 8 Αγωγός καυσαερίων
 9 Τροφοδοσία αέρα καύσης
 10 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου λειτουργίας
 11 Δοχείο νερού (10 λίτρα)
 12 Καυστήρας
 13 Εναλλάκτης θερμότητας
 14 Ηλεκτρονικό σύστημα ισχύος
 15 Ράβδοι θέρμανσης 230 V
 16 Διακόπτης υπερθέρμανσης 230 V
 17  FrostControl (Βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης – 

Έκδοση Ηνωμένου Βασιλείου προαιρετική)
 18  Βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης (Έκδοση Ηνωμένου 

Βασιλείου)
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Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει πιθανούς κινδύνους.

Υπόδειξη με πληροφορίες και συμβουλές.

Σκοπός χρήσης

Η θερμάστρα υγραερίου Combi CP plus ready της Truma είναι 
μία θερμάστρα θερμού αέρα με ενσωματωμένο θερμαντήρα 
ζεστού νερού (όγκος 10 λίτρα). Αυτή η συσκευή έχει κατα-
σκευαστεί για εγκατάσταση σε αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και 
τροχόσπιτα. Απαγορεύεται η εγκατάσταση της συσκευής στο 
εσωτερικό λεωφορείων και σε οχήματα (κατηγορία οχημάτων 
M2 και M3) για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Άλλες χρήσεις είναι δυνατές κατόπιν συνεννόησης με την Truma.

Περιγραφή λειτουργίας (Combi)

Η θερμάστρα υγραερίου Combi της Truma είναι μία θερμάστρα 
θερμού αέρα με ενσωματωμένο θερμαντήρα ζεστού νερού 
(όγκος 10 λίτρα). Ο καυστήρας λειτουργεί με την υποστήριξη 
ανεμιστήρα εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την άψογη 
λειτουργία ακόμη και κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Στη λειτουργία θέρμανσης και ζεστού νερού η θερμάστρα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση του χώρου και ταυ-
τόχρονα για τη θέρμανση του νερού. Εάν απαιτείται μόνο ζεστό 
νερό επιλέξτε τη λειτουργία ζεστού νερού.

 – Στη λειτουργία ζεστού νερού το νερό θερμαίνεται στη 
χαμηλότερη βαθμίδα του καυστήρα. Εάν επιτευχθεί η θερμο-
κρασία νερού ο καυστήρας απενεργοποιείται.

 – Στη λειτουργία θέρμανσης και ζεστού νερού η συσκευή 
επιλέγει αυτόματα την απαιτούμενη βαθμίδα ισχύος ανά-
λογα με τη διαφορά της θερμοκρασίας που έχει ρυθμιστεί 
μεταξύ της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στο χειριστήριο και 
της τρέχουσας θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Όταν ο θερ-
μαντήρας είναι γεμάτος ζεσταίνεται αυτόματα και το νερό. 
Η θερμοκρασία νερού εξαρτάται από τον επιλεγμένο τρόπο 
λειτουργίας και την παραγόμενη θερμαντική ισχύ.

Όταν η θερμοκρασία στην αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας/απο-
στράγγισης του FrostControl είναι περ. 3 °C, ανοίγει η βαλβίδα 
και αδειάζει ο θερμαντήρας. 

Περιγραφή λειτουργίας (Combi E)

Η θερμάστρα υγραερίου Combi E είναι μία θερμάστρα θερμού 
αέρα με ενσωματωμένο θερμαντήρα ζεστού νερού (όγκος 
10 λίτρα). Ο καυστήρας λειτουργεί με την υποστήριξη ανε-
μιστήρα εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την άψογη λει-
τουργία ακόμη και κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Επιπλέον, 
η συσκευή διαθέτει ράβδους θέρμανσης για τη λειτουργία με 
ηλεκτρικό ρεύμα. 

Στη λειτουργία θέρμανσης και ζεστού νερού η θερμάστρα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση του χώρου και ταυ-
τόχρονα για τη θέρμανση του νερού. Εάν απαιτείται μόνο ζεστό 
νερό επιλέξτε τη λειτουργία ζεστού νερού.

Όταν η θερμοκρασία στην αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας/απο-
στράγγισης του FrostControl είναι περ. 3 °C, ανοίγει η βαλβίδα 
και αδειάζει ο θερμαντήρας.

Διατίθενται 3 δυνατότητες λειτουργίας της συσκευής:

 – μόνο λειτουργία με αέριο 
Προπάνιο / βουτάνιο για αυτόνομη χρήση

 – μόνο λειτουργία με ηλεκτρικό ρεύμα 
230 V για στατική χρήση στο χώρο κατασκήνωσης

 – η λειτουργία με αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα — μεικτή λει-
τουργία δυνατή μόνο στη χειμερινή λειτουργία.

Λειτουργία θέρμανσης και ζεστού νερού

Στη λειτουργία θέρμανσης και ζεστού νερού η συσκευή 
επιλέγει αυτόματα την απαιτούμενη βαθμίδα ισχύος ανάλογα 
με τη διαφορά της θερμοκρασίας που έχει ρυθμιστεί μεταξύ 
της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στο χειριστήριο και της τρέ-
χουσας θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Όταν ο θερμαντήρας 
είναι γεμάτος ζεσταίνεται αυτόματα και το νερό. Η θερμοκρα-
σία νερού εξαρτάται από τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας και 
την παραγόμενη θερμαντική ισχύ. 

Για τη χειμερινή χρήση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι 
3 δυνατότητες επιλογής ισχύος.

 – Στη λειτουργία με αέριο η συσκευή επιλέγει αυτόματα την 
απαιτούμενη βαθμίδα ισχύος.

 – Για τη λειτουργία με ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να προεπι-
λεγεί χειροκίνητα, ανάλογα με την ασφάλεια στο χώρο κατα-
σκήνωσης, ισχύς 900 W (3,9 A) ή 1.800 W (7,8 A). 

Εάν απαιτείται υψηλότερη ισχύς (π.χ. θέρμανση ή χαμηλές 
εξωτερικές θερμοκρασίες) πρέπει να επιλεγεί η λειτουργία 
με αέριο ή η μεικτή λειτουργία ώστε η θερμαντική ισχύς να 
είναι πάντα επαρκής. 

 – Στη μεικτή λειτουργία, εάν απαιτείται χαμηλή ισχύς (π.χ. 
για τη διατήρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος), συνι-
στάται η λειτουργία με ηλεκτρικό ρεύμα 230 V. Ο καυστήρας 
αερίου ενεργοποιείται μόνο εάν απαιτείται υψηλή ισχύς ή/και 
απενεργοποιείται κατά τη θέρμανση. 

Λειτουργία ζεστού νερού
(μόνο με γεμάτο θερμαντήρα)

Για την προετοιμασία του ζεστού νερού χρησιμοποιείται η 
λειτουργία με αέριο ή η λειτουργία με ηλεκτρικό ρεύμα 230 V. 
Η θερμοκρασία νερού μπορεί να ρυθμιστεί στους 40 °C ή 
60 °C.

 – Στη λειτουργία με αέριο το νερό θερμαίνεται στη χαμηλό-
τερη βαθμίδα του καυστήρα. Εάν επιτευχθεί η θερμοκρασία 
νερού ο καυστήρας απενεργοποιείται.

 – Για τη λειτουργία με ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να επιλεγεί 
χειροκίνητα, ανάλογα με την ασφάλεια στο χώρο κατασκή-
νωσης, ισχύς 900 W (3,9 A) ή 1.800 W (7,8 A).

Η μεικτή λειτουργία δεν είναι δυνατή. Σε αυτή τη ρύθμι-
ση η συσκευή επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία με ηλε-

κτρικό ρεύμα. Ο καυστήρας αερίου δεν ενεργοποιείται.
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Υποδείξεις ασφαλείας

Η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με τα αντίστοιχα 
στοιχεία χειρισμού της Truma.

Για τη λειτουργία συστημάτων ρύθμισης πίεσης αερίου, συ-
σκευών αερίου ή/και συστημάτων αερίου απαιτείται υποχρεω-
τικά η χρήση όρθιων φιαλών αερίου από τις οποίες αντλείται 
αέριο στην αέρια φάση. Οι φιάλες αερίου από τις οποίες 
αντλείται αέριο στην υγρή φάση (π. χ. για περονοφόρο όχημα) 
απαγορεύονται για τη λειτουργία καθώς μπορεί να προκαλέ-
σουν ζημιά στο σύστημα αερίου.

Σε περίπτωση διαρροής του συστήματος αερίου ή/και οσμής 
αερίου:

 – σβήστε όλες τις γυμνές φλόγες
 – ανοίξτε τα παράθυρα και τις πόρτες
 – κλείστε όλες τις βαλβίδες ταχείας φραγής και τις φιάλες αερίου
 – μην καπνίζετε
 – μην ενεργοποιήσετε κανέναν ηλεκτρικό διακόπτη
 – ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό να επιθεωρήσει όλο 
το σύστημα!

Οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξειδικευ-
μένο προσωπικό!

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. 

Επιπλέον, παύει η άδεια λειτουργίας της συσκευής και συνεπώς 
σε μερικές χώρες και η άδεια λειτουργίας του οχήματος.

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

Τα συστήματα υγραερίου πρέπει να συμφωνούν με τις τεχνικές 
και διοικητικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας χρήσης (στην 
Ευρώπη π. χ. EN 1949 για οχήματα). Πρέπει να τηρούνται 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 επα-
ναλαμβάνεται κάθε 2 χρόνια από εξειδικευμένο τεχνικό υγρα-
ερίου (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 
στα πρατήρια κατά τον εφοδιασμό καυσίμων, σε κτίρια πάρ-
κινγκ, σε γκαράζ ή επάνω σε φέριμποτ.

Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας μίας ολοκαίνουριας συ-
σκευής (ή/και μετά από μεγάλο διάστημα διακοπής λειτουργί-
ας) μπορεί να εμφανιστούν για σύντομο χρονικό διάστημα λί-
γος καπνός και οσμή. Συνιστάται να θερμάνετε αρκετές φορές 
τη συσκευή στη θερινή λειτουργία (60 °C) και να εξασφαλίσετε 
τον καλό εξαερισμό του χώρου.

Αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στη θερμότητα (π. χ. δοχεία 
ψεκασμού) ή εύφλεκτα υγρά δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο 
χώρο εγκατάστασης της θερμάστρας καθώς μπορεί να προκύ-
ψουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Για το σύστημα αερίου πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μηχα-
νισμοί ρύθμισης πίεσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 12864 (σε 
οχήματα) με σταθερή πίεση εξόδου 30 mbar. Ο ρυθμός ροής 
του μηχανισμού ρύθμισης πίεσης πρέπει να αντιστοιχεί του-
λάχιστον στη μέγιστη κατανάλωση όλων των συσκευών που 
έχουν εγκατασταθεί από τον κατασκευαστή του συστήματος.

Για τα οχήματα συστήνουμε το σύστημα ρύθμισης πίεσης αε-
ρίου Truma MonoControl CS καθώς και για το σύστημα αερίου 
δύο φιαλών τα συστήματα ρύθμισης πίεσης αερίου 
Truma DuoComfort / DuoControl CS. 

Σε θερμοκρασίες γύρω στους 0 °C και χαμηλότερες το σύστημα 
ρύθμισης πίεσης αερίου και η βαλβίδα εναλλαγής οφείλουν να 
χρησιμοποιούνται με το ρυθμιστή θέρμανσης EisEx.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εύκαμπτοι σωλήνες σύνδε-
σης ρυθμιστή που ενδείκνυνται για τη χώρα προορισμού και 
συμφωνούν με τις απαιτήσεις της. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλή-
νες πρέπει να επιθεωρούνται συχνά για τυχόν ρωγμές. Για τη 
χειμερινή λειτουργία πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εδικοί 
εύκαμπτοι σωλήνες που είναι ανθεκτικοί στο ψύχος.

Οι συσκευές ρύθμισης πίεσης και οι εύκαμπτοι σωλήνες πρέπει 
να αντικαθίστανται το αργότερο εντός 10 ετών (σε περίπτωση 
εμπορικής χρήσης εντός 8 ετών) από την ημερομηνία κατασκευ-
ής τους. Υπεύθυνος για την αντικατάσταση είναι ο χρήστης.

Σημαντικές υποδείξεις χειρισμού

Σε περίπτωση που η καπνοδόχος έχει τοποθετηθεί κοντά ή/
και κάτω από ένα ανοιγόμενο παράθυρο, η συσκευή πρέπει να 
διαθέτει ένα μηχανισμό αυτόματης απενεργοποίησης για την 
αποτροπή της λειτουργίας με ανοιχτό παράθυρο.

Ο διπλός σωλήνας καυσαερίων πρέπει να επιθεωρείται τακτι-
κά, ιδιαίτερα μετά από μεγάλη διάρκεια οδήγησης, για την 
ακεραιότητα και την καλή εφαρμογή του. Επίσης, πρέπει να 
επιθεωρείται η στερέωση της συσκευής και της καπνοδόχου.

Μετά από εσφαλμένη ανάφλεξη (αστοχία ανάφλεξης) ο αγω-
γός καυσαερίων πρέπει να επιθεωρείται από εξειδικευμένο 
προσωπικό!

Η καπνοδόχος για τον αγωγό καυσαερίων και η τροφοδοσία 
αέρα καύσης δεν πρέπει ποτέ να περιέχουν ακαθαρσίες (λα-
σπόχιονο, πάγο, φύλλωμα κτλ.).

Οι έξοδοι θερμού αέρα και οι οπές για την αναρρόφηση αέρα 
επανακυκλοφορίας πρέπει να είναι ελεύθερες για την αποφυγή 
υπερθέρμανσης της συσκευής. Ο ενσωματωμένος περιοριστής 
θερμοκρασίας μπλοκάρει την τροφοδοσία αερίου όταν η συ-
σκευή εμφανίσει πολύ υψηλή θερμοκρασία. 

Για τη θέρμανση κατά τη διάρκεια της οδήγησης σε αυτοκινού-
μενα τροχόσπιτα απαιτείται σύμφωνα με την οδηγία 2004/78/
ΕΚ ένας μηχανισμός απενεργοποίησης ασφαλείας.

Το σύστημα ρύθμισης πίεσης αερίου Truma MonoControl CS 
πληροί αυτή την απαίτηση.

Εάν δεν έχει εγκατασταθεί κανένας μηχανισμός απενερ-
γοποίησης ασφαλείας (π. χ. όπως περιλαμβάνεται στο σύ-

στημα ρύθμισης πίεσης Truma MonoControl CS), πρέπει η φιά-
λη 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 τη διάρκεια της οδήγησης σε τροχόσπιτα 
συνιστάται για ασφάλεια και ο μηχανισμός απενεργοποίησης 
ασφαλείας.
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Πριν την έναρξη λειτουργίας προσέξτε οπωσδήποτε τις 
οδηγίες χρήσης και τις «Σημαντικές υποδείξεις χειρι-
σμού»! Τα ψηφιακά/ αναλογικά στοιχεία χειρισμού πε-
ριγράφονται σε ξεχωριστές οδηγίες χρήσης. Ο κάτοχος 
του οχήματος είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία της 
συσκευής.

Το κίτρινο αυτοκόλλητο με τις υποδείξεις προειδοποίησης, το 
οποίο εσωκλείεται στη συσκευή, πρέπει να τοποθετηθεί στο 
όχημα από τον τεχνικό της εγκατάστασης ή τον κάτοχο του 
οχήματος σε μία καλά ορατή θέση για κάθε χρήστη (π. χ. στην 
πόρτα της ιματιοθήκης)! Για αυτοκόλλητα που τυχόν λείπουν 
μπορείτε να απευθυνθείτε στην Truma.

Πριν την πρώτη χρήση, ξεπλύνετε οπωσδήποτε καλά ολό-
κληρη την τροφοδοσία νερού με καθαρό νερό. Εάν η θερ-

μάστρα δεν λειτουργεί, αδειάστε οπωσδήποτε το νερό σε περί-
πτωση κινδύνου από παγετό! Δεν υφίσταται καμία αξίωση 
εγγύησης για ζημιές που έχουν προκληθεί από παγετό!

Θερμοστάτης χώρου

Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος το όχημα δια-
θέτει έναν εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος 
(2). Η θέση του αισθητήρα καθορίζεται κάθε φορά από τον 
κατασκευαστή του οχήματος ανάλογα με τον τύπο του οχήμα-
τος. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τις οδηγίες 
λειτουργίας του οχήματός σας.

2

Εικόνα 2

Η ρύθμιση θερμοστάτη στο στοιχείο χειρισμού εξαρτάται από 
τις ατομικές ανάγκες θερμότητας και τον τύπο του οχήματος 
και πρέπει να καθορίζεται εξατομικευμένα. 

Βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης

A. FrostControl 
(Βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης με ενσωματωμένη προ-
στασία από παγετό/ προαιρετικό στην έκδοση Ηνωμένου 
Βασιλείου)

Το FrostControl είναι μία βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης 
χωρίς ρεύμα. Αδειάζει αυτόματα σε περίπτωση κινδύνου από 
παγετό το περιεχόμενο του θερμαντήρα μέσω ενός στομίου 
αποστράγγισης. Σε περίπτωση υπερπίεσης στο σύστημα, η πί-
εση αντισταθμίζεται, περιοδικά, αυτόματα μέσω της βαλβίδας 
ασφαλείας.

a

b

c

d

Εικόνα 3

a = Θέση «Λειτουργία» περιστροφικού διακόπτη 
b = Θέση «κλειστό» πλήκτρου πίεσης
c = Θέση «Εκκένωση» πλήκτρου πίεσης
d = Στόμιο αποστράγγισης (βγαίνει προς τα έξω μέσω του 

 δαπέδου του οχήματος)

Άνοιγμα της βαλβίδας ασφαλείας/αποστράγγισης
 – Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη κατά 180° έως ότου 
ασφαλίσει. Παράλληλα, το πλήκτρο πίεσης βγαίνει από τη 
θέση του (θέση c). Το νερό του θερμαντήρα αποστραγγίζεται 
μέσω του στομίου αποστράγγισης (d).

Το στόμιο αποστράγγισης (d) του FrostControl δεν πρέπει ποτέ 
να περιέχει ακαθαρσίες (λασπόχιονο, πάγο, φύλλωμα κτλ.) για 
τη διασφάλιση της ασφαλούς αποστράγγισης του νερού! Δεν 
υφίσταται καμία αξίωση εγγύησης για ζημιές που έχουν 
προκληθεί από παγετό!

Κλείσιμο της βαλβίδας ασφαλείας/αποστράγγισης
 – Ελέγξτε εάν ο περιστροφικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση 
«λειτουργία» (θέση a) δηλ. παράλληλα με τη σύνδεση νερού 
και εάν έχει ασφαλίσει.

 – Κλείστε τη βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης ενεργοποιώ-
ντας το πλήκτρο πίεσης. Το πλήκτρο πίεσης πρέπει να ασφα-
λίζει στη θέση (b) «κλειστό». 

Εάν η θερμοκρασία στη βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης 
είναι υψηλότερη από περ. 7 °C, η βαλβίδα μπορεί να κλείσει χει-
ροκίνητα με το πλήκτρο πίεσης (θέση b) και ο θερμαντήρας να 
γεμίσει.

Η Truma διαθέτει ως αξεσουάρ ένα θερμαντικό στοιχείο (κωδ. 
πρ. 70070-01), το οποίο συνδέεται στο FrostControl και στερε-
ώνεται με ένα έλασμα ασφάλισης. Αυτό το θερμαντικό στοιχείο 
θερμαίνει, με ενεργοποιημένο Combi το FrostControl περ. 
στους 10 °C. Ο θερμαντήρας μπορεί έτσι, ανεξάρτητα από τη 
θερμοκρασία στο χώρο εγκατάστασης, να γεμίσει μετά από 
συντομότερο χρόνο.

Αυτόματο άνοιγμα της βαλβίδας ασφαλείας/αποστράγγισης
Εάν η θερμοκρασία στη βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης είναι 
χαμηλότερη από περ. 3 °C, η βαλβίδα ανοίγει αυτόματα και το 
πλήκτρο πίεσης βγαίνει από τη θέση του (θέση c). Το νερό του θερ-
μαντήρα αποστραγγίζεται μέσω του στομίου αποστράγγισης (d).

Β. Βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης 
(Βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης χωρίς προστασία από πα-
γετό/Στάνταρ στην έκδοση Ηνωμένου Βασιλείου)

Η βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης, σε περίπτωση υπερπίεσης, 
διεξάγει αυτόματα μια αντιστάθμιση πίεσης. Το νερό αδειάζει τότε 
περιοδικά μέσω ενός στομίου αποστράγγισης προς τα έξω.

Αυτή η βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης δεν προστα-
τεύει το δοχείο νερού από ζημιές λόγω παγετού.

c

b

a

d

Εικόνα 4

a = Μοχλός στη θέση «Λειτουργία - κλειστό»
b = Μοχλός στη θέση «Λειτουργία - κλειστό»
c = Μοχλός στη θέση «Εκκένωση»
d = Στόμιο αποστράγγισης (βγαίνει προς τα έξω μέσω του 

 δαπέδου του οχήματος)

Οδηγίες χρήσης
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Άνοιγμα της βαλβίδας ασφαλείας/αποστράγγισης
 – Θέστε το μοχλό κάθετα στη θέση (c). Το νερό του θερμαντή-
ρα αποστραγγίζεται μέσω του στομίου αποστράγγισης (d).

Το στόμιο αποστράγγισης (d) της βαλβίδας ασφαλείας/απο-
στράγγισης δεν πρέπει ποτέ να περιέχει ακαθαρσίες (λασπό-
χιονο, πάγο, φύλλωμα κτλ.) για τη διασφάλιση της ασφαλούς 
αποστράγγισης του νερού! Δεν υφίσταται καμία αξίωση 
εγγύησης για ζημιές που έχουν προκληθεί από παγετό!

Κλείσιμο της βαλβίδας ασφαλείας/αποστράγγισης
 – Θέστε το μοχλό οριζόντια στη θέση (a) ή (b).

Πλήρωση θερμαντήρα

Ελέγξτε εάν η βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης είναι κλειστή 
(βλέπε «Κλείσιμο της βαλβίδας ασφαλείας/αποστράγγισης»).

Εάν η θερμοκρασία στο FrostControl είναι χαμηλότερη από 
περ. 7 °C, ενεργοποιήστε πρώτα τη θερμάστρα ώστε να 

θερμανθεί ο χώρος εγκατάστασης και το FrostControl. Μετά από 
μερικά λεπτά, εάν η θερμοκρασία στο FrostControl είναι υψηλότε-
ρη από 7 °C, η βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης μπορεί να 
κλείσει.

 – Ενεργοποιήστε το ρεύμα για την αντλία νερού (κεντρικός δι-
ακόπτης ή διακόπτης αντλίας).

 – Ανοίξτε τις βρύσες ζεστού νερού στην κουζίνα και το μπάνιο 
(ρυθμίστε τους κρουνούς ανάμειξης προεπιλογής ή τις βρύ-
σες ενός μοχλού στο «ζεστό»). Αφήστε ανοιχτά τα εξαρτήμα-
τα έως ότου εκτοπιστεί ο αέρας, γεμίσει ο θερμαντήρας και 
εξασφαλιστεί η αδιάκοπη ροή του νερού.

Εάν χρησιμοποιείται μόνο η εγκατάσταση κρύου νερού 
χωρίς το θερμαντήρα, γεμίζει και η δεξαμενή του θερμα-

ντήρα με νερό. Για την αποφυγή ζημιών λόγω παγετού, ο θερ-
μαντήρας πρέπει να αδειάσει μέσω της βαλβίδας ασφαλείας/
αποστράγγισης ακόμη και εάν δεν λειτουργούσε. 

Σε περίπτωση παγετού μπορεί να εμποδίζεται το γέμισμα από 
παγωμένο νερό στη συσκευή. Μέσω μιας σύντομης έναρξης 
λειτουργίας (μέγ. 2 λεπτά) μπορεί να λιώσει ο πάγος στο θερ-
μαντήρα. Παγωμένοι αγωγοί μπορούν να ξεπαγώσουν με τη 
θέρμανση του εσωτερικού χώρου.

Σε περίπτωση σύνδεσης σε ένα κεντρικό δίκτυο ύδρευ-
σης (στην ύπαιθρο ή στην πόλη) πρέπει να τοποθετηθεί 

ένας μειωτήρας πίεσης, ο οποίος θα αποτρέπει πιέσεις υψηλό-
τερες από 2,8 bar στο θερμαντήρα.

Αποστράγγιση θερμαντήρα

Όταν το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο/τροχόσπιτο δεν χρη-
σιμοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου παγετού, 

πρέπει ο θερμαντήρας να εκκενωθεί σε κάθε περίπτωση!

 – Απενεργοποιήστε το ρεύμα για την αντλία νερού (κεντρικός 
διακόπτης ή διακόπτης αντλίας).

 – Ανοίξτε τις βρύσες ζεστού νερού στην κουζίνα και το μπάνιο.

Για τον έλεγχο του νερού αποστράγγισης τοποθετήστε 
ένα αντίστοιχο δοχείο (10 λίτρα) κάτω από το στόμιο απο-

στράγγισης (x) της βαλβίδας ασφαλείας/αποστράγγισης.

 – Ανοίξτε τη βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης (βλέπε 
«Άνοιγμα της βαλβίδας ασφαλείας/αποστράγγισης»).

Ο θερμαντήρας εκκενώνεται τώρα μέσω της βαλβίδας ασφα-
λείας/αποστράγγισης απευθείας προς τα έξω. Ελέγξτε εάν το 
νερό του θερμαντήρα (10 λίτρα) έχει αδειάσει πλήρως μέσω 
της βαλβίδας ασφαλείας/αποστράγγισης στο δοχείο. 

Δεν υφίσταται καμία αξίωση εγγύησης για ζημιές που 
έχουν προκληθεί από παγετό!

Έναρξη λειτουργίας

Η χρήση των εγκατεστημένων στοιχείων χειρισμού (ανα-
λογικά/ψηφιακά) περιγράφονται σε ξεχωριστές οδηγίες 
χρήσης.

Combi CP plus ready
Η θέρμανση του εσωτερικού χώρου, ανάλογα με τη θέση λει-
τουργίας, είναι δυνατή τόσο με νερό όσο και χωρίς αυτό. 

Combi E CP plus ready
Η θέρμανση του εσωτερικού χώρου, ανάλογα με τη θέση 
λειτουργίας, είναι δυνατή στη λειτουργία αερίου, ηλεκτρικού 
και στη μεικτή λειτουργία, τόσο με νερό όσο και χωρίς αυτό. 

Ελέγξτε εάν η ασφάλεια της τροφοδοσίας ρεύματος στο χώρο 
κατασκήνωσης επαρκεί για την ισχύ που έχει ρυθμιστεί στο 
διακόπτη επιλογής ισχύος 900 W (3,9 A) ή 1.800 W (7,8 A).

Για την αποφυγή υπερθέρμανσης του καλωδίου τροφοδοσίας 
ρεύματος, πρέπει το τύμπανο περιτύλιξης καλωδίου να είναι 
πλήρως ξετυλιγμένο.

 – Ελέγξτε εάν η καπνοδόχος είναι ελεύθερη. Απομακρύνετε 
οπωσδήποτε τυχόν καλύμματα.

 – Ανοίξτε τη φιάλη αερίου και τη βαλβίδα ταχείας φραγής 
στον αγωγό παροχής αερίου.

 – Εάν απαιτείται γεμίστε το θερμαντήρα με νερό (βλέπε «Πλή-
ρωση θερμαντήρα»).

 – Ενεργοποιήστε τη συσκευή στο στοιχείο χειρισμού.

Απενεργοποίηση

 – Απενεργοποιήστε τη θερμάστρα στο στοιχείο χειρισμού. 

 – Η διαδικασία απενεργοποίησης ενδέχεται να καθυστερήσει 
για μερικά λεπτά, λόγω εσωτερικών επακόλουθων λειτουρ-
γιών της θερμάστρας.

Σε περίπτωση κινδύνου από παγετό αδειάστε οπωσδή-
ποτε το νερό!

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα, κλείστε τη βαλβίδα ταχείας φραγής στον αγωγό παροχής 
αερίου και τη φιάλη αερίου.

Συντήρηση

Για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια εξαρτήματα της Truma.

Πρέπει να απομακρύνετε τακτικά τα άλατα από τη συσκευή 
(τουλ. 2 φορές ετησίως).

Για τον καθαρισμό, την απολύμανση και τη φροντίδα του θερ-
μαντήρα, συστήνουμε τη φροντίδα συστήματος της Truma. Δι-
αφορετικά προϊόντα, ειδικά αυτά που περιέχουν χλώριο, είναι 
ακατάλληλα.

Η αποτελεσματικότητα της χημικής μεθόδου για την καταπο-
λέμηση των μικροοργανισμών στη συσκευή μπορεί να αυξηθεί 
περαιτέρω με τη συχνή θέρμανση του νερού του θερμαντήρα 
στους 70 °C.

Combi E
Επιλέξτε το είδος λειτουργίας «Λειτουργία αερίου».

 – Ρυθμίστε τη θερμοκρασία νερού στους 60 °C. 
 – Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Εάν το νερό στο θερμαντήρα έχει επιτύχει μια θερμοκρασία 
60 °C, απενεργοποιείται ο καυστήρας. Η συσκευή πρέπει να 

παραμείνει ενεργοποιημένη τουλάχιστον 30 λεπτά ενώ δεν πρέ-
πει να αφαιρεθεί καθόλου ζεστό νερό. Η υπολειπόμενη θερμότητα 
στον εναλλάκτη θερμότητας θερμαίνει το νερό έως τους 70 °C.
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Ασφάλειες

Ασφάλεια 12 V

Η ασφάλεια βρίσκεται στο ηλεκτρονικό κύκλωμα κάτω από το 
κάλυμμα σύνδεσης. Η ασφάλεια συσκευής πρέπει να αντικαθί-
σταται μόνο από ασφάλεια ίδιας κατασκευής.

Ασφάλεια συσκευής: 10 A – με χρονυστέρηση – (T 10 A) 

T 10 A

Εικόνα 5

Ασφάλεια 230 V (Combi E)

Η ασφάλεια και τα καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας πρέπει 
να αντικαθίστανται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό!

Πριν το άνοιγμα του καλύμματος του ηλεκτρονικού κυ-
κλώματος, πρέπει να αποσυνδεθούν όλοι οι πόλοι της 

συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Η ασφάλεια βρίσκεται στο ηλεκτρονικό κύκλωμα ισχύος (14) 
κάτω από το κάλυμμα του ηλεκτρονικού κυκλώματος.

Αυτή η μικροασφάλεια πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από 
ασφάλεια ίδιας κατασκευής: 10 Α, με χρονυστέρηση, ικανότη-
τα διακοπής «Η».

T 10 A

14

Εικόνα 6

Προστασία υπερθέρμανσης 230 V (Combi E)

Η λειτουργία θέρμανσης 230 V διαθέτει έναν μηχανικό διακό-
πτη υπερθέρμανσης. Εάν π. χ. διακοπεί η τροφοδοσία τάσης 
12 V κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή της εκ των υστέρων 
λειτουργίας, οι θερμοκρασίες που επικρατούν στη συσκευή 
μπορεί να ενεργοποιήσουν την προστασία υπερθέρμανσης.

Εικόνα 7

Για την επαναφορά της προστασίας υπερθέρμανσης, αφήστε 
τη θερμάστρα να κρυώσει, αφαιρέστε το κάλυμμα σύνδεσης 
και πιέστε το κόκκινο πλήκτρο (πλήκτρο επαναφοράς).
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Εικόνα 8

Βλάβες

Βλάβες – Συσκευή θέρμανσης
Πιθανές αιτίες βλαβών καθώς και οδηγίες αναζήτησης σφαλ-
μάτων περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε εγκα-
τεστημένου στοιχείου χειρισμού. 

Βλάβες – Τροφοδοσία νερού
Πιθανές αιτίες βλαβών καθώς και οδηγίες αναζήτησης σφαλ-
μάτων – βλέπε «Οδηγίες αναζήτησης σφαλμάτων (Τροφοδοσία 
νερού)».

Τεχνικά χαρακτηριστικά

καθορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 624 ή τις συνθήκες 
δοκιμής της Truma

Κατηγορία συσκευής
I3 B/P σύμφωνα με το EN 437
Είδος αερίου
Υγραέριο (προπάνιο / βουτάνιο)
Πίεση λειτουργίας
30 mbar (βλέπε πινακίδα στοιχείων)
Νερό
10 λίτρα
Διάρκεια θέρμανσης από περ. 15 °C μέχρι περ. 60 °C:
Θερμαντήρας περ. 20 λεπτά (υπολογισμένη σύμφωνα με το 
EN 15033)
Θερμάστρα + θερμαντήρας περ. 80 λεπτά
Πίεση αντλίας
μέγ. 2,8 bar 
Πίεση συστήματος
μέγ. 4,5 bar
Ονομαστική θερμαντική ισχύς (αυτόματες βαθμίδες ισχύος)
Λειτουργία με αέριο
Combi 2 E*: 2.000 W 
Combi 4 (E)*: 2.000 W / 4.000 W
Combi 6 (E)*: 2.000 W / 4.000 W / 6.000 W
Λειτουργία με ηλεκτρικό ρεύμα
Combi 2 E* / Combi 4 E* / Combi 6 E*: 900 W / 1.800 W
Μεικτή λειτουργία (λειτουργία με αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα)
Combi 2 E* / 
Combi 4 E*: μέγ. 3.800 W
Combi 6 E*: μέγ. 5.800 W
Κατανάλωση αερίου
Combi 2 E*: 160 g/h
Combi 4 (E)*: 160 – 320 g/h
Combi 6 (E)*: 160 – 480 g/h
Κατανάλωση θερμότητας ετοιμότητας (όλες οι συσκευές)
Λειτουργία με αέριο 5,2 g/h
Χώρες προορισμού 
(βλέπε πινακίδα στοιχείων)
Combi 2 E*:  Επιτρέπεται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την 

Ιρλανδία
Ρυθμός παροχής αέρα (ελεύθερη εμφύσηση χωρίς σωλήνα 
θερμού αέρα)
Combi 2 E* / 
Combi 4 (E)*:  με 3 εξόδους θερμού αέρα μέγ. 249 m³/h

με 4 εξόδους θερμού αέρα μέγ. 287 m³/h
Combi 6 (E)*:  με 4 εξόδους θερμού αέρα μέγ. 287 m³/h
Κατανάλωση ρεύματος σε 12 V
Θερμάστρα + θερμαντήρας 
Combi 2 E* / 
Combi 4 (E)*: Στιγμιαία μέγ. 5,6 A 

(μέση κατανάλωση ρεύματος περ. 1,1 A)
Combi 6 (E)*: Στιγμιαία μέγ. 5,6 A 

(μέση κατανάλωση ρεύματος περ. 1,3 A)
Θέρμανση θερμαντήρα μέγιστο 0,4 Α
Ρεύμα ηρεμίας περ. 0,001 Α
Θερμαντικό στοιχείο - FrostControl (προαιρετικά): μέγιστο 0,4 Α
Κατανάλωση ρεύματος σε 230 V
3,9 A (900 W) ή 7,8 A (1.800 W) 
Βάρος (χωρίς νερό)
Συσκευή θέρμανσης: 15,1 kg
Συσκευή θέρμανσης με περιφερειακές συσκευές: 15,6 kg

* (Ηνωμένο Βασίλειο) CP plus ready

Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων!
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Αξεσουάρ

Truma CP plus
Ψηφιακό χειριστήριο Truma CP plus (κωδ. πρ. 36020-01) για 
Combi 2 E* / Combi 4 (E)* και Combi 6 (E)*.

Εικόνα 9 
Truma CP E classic συμπεριλ. Truma CP classic
Αναλογικά στοιχεία χειρισμού (κωδ. πρ. 36010-02) που αποτε-
λούνται από Truma CP E classic (Διακόπτης επιλογής ισχύος 
– Εικόνα 10) και Truma CP classic (Χειριστήριο – Εικόνα 11) για 
Combi 2 E* / Combi 4 E* και Combi 6 E*.

Combi E

230 V~

1

3

57

9

40°

60°

60°

Combi

1

23

4

5

Εικόνα 10 Εικόνα 11

Truma CP classic
Αναλογικό χειριστήριο (κωδ. πρ. 36010-01 – Εικόνα 12) για 
Combi 4* και Combi 6*.

1

3

57
9

40°

60°

60°

Combi

1

23
4

5

Εικόνα 12

Θερμαντικό στοιχείο
Θερμαντικό στοιχείο (κωδ. πρ. 70070-01) για FrostControl με 
καλώδιο σύνδεσης 1,5 m και έλασμα ασφάλισης.

Εικόνα 13

Περαιτέρω αξεσουάρ (χωρίς εικόνα) για τα στοιχεία 
χειρισμού

 – Καλώδιο 3 m (κωδ. πρ. 36110-01)
 – Καλώδιο 6 m (κωδ. πρ. 36110-02)
 – Καλώδιο 9 m (κωδ. πρ. 36110-03)

* (Ηνωμένο Βασίλειο) CP plus ready

Οδηγίες αναζήτησης σφαλμάτων (Τροφοδοσία 
νερού)

Βλάβη Αιτία / Επιδιόρθωση

Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια 
θέρμανσης

Συσσώρευση αλάτων στο 
δοχείο νερού. / Αφαιρέστε τα 
άλατα από την εγκατάσταση 
νερού (βλέπε συντήρηση).

Το νερό εκρέει – ο θερμαντή-
ρας δεν μπορεί να γεμίσει.

Η βαλβίδα ασφαλείας/
αποστράγγισης είναι ανοι-
χτή. / Κλείστε τη βαλβίδα 
ασφαλείας/αποστράγγισης.

Ο θερμαντήρας δεν μπορεί 
να αδειάσει παρόλο που η 
βαλβίδα ασφαλείας/απο-
στράγγισης είναι ανοιχτή.

Το στόμιο αποστράγγισης της 
βαλβίδας ασφαλείας/απο-
στράγγισης είναι κλειστό. / 
Ελέγξτε την οπή για τυχόν ακα-
θαρσίες (λασπόχιονο, πάγο, 
φύλλωμα κτλ.) και εάν χρειάζε-
ται απομακρύνετέ τις.

Από το στόμιο αποστράγγι-
σης της βαλβίδας ασφαλεί-
ας/αποστράγγισης στάζει/ 
ρέει νερό.

Η πίεση νερού είναι πολύ 
υψηλή. / Ελέγξτε την πίεση 
αντλίας (μέγ. 2,8 bar). Σε πε-
ρίπτωση σύνδεσης σε ένα κε-
ντρικό δίκτυο ύδρευσης (στην 
ύπαιθρο ή στην πόλη) πρέπει 
να τοποθετηθεί ένας μειω-
τήρας πίεσης, ο οποίος θα 
αποτρέπει πιέσεις υψηλότερες 
από 2,8 bar στο θερμαντήρα.

Μετά την απενεργοποίηση 
της θερμάστρας ανοίγει το 
FrostControl.

Σε θερμοκρασίες κάτω 
των περ. 3 °C ανοίγει το 
FrostControl αυτόματα / 
Ενεργοποιήστε τη θερμάστρα / 
χωρίς λειτουργία θέρμανσης 
το FrostControl μπορεί να 
κλείσει πάλι από θερμοκρασί-
ες περ. 7 °C / Χρησιμοποιήστε 
το θερμαντικό στοιχείο για το 
FrostControl.

Το FrostControl δεν μπορεί 
πλέον να κλείσει.

Θερμοκρασία στο FrostControl 
περ. κάτω από 7 °C / Ενεργο-
ποιήστε τη θερμάστρα / 
χωρίς λειτουργία θέρμανσης 
το FrostControl μπορεί να 
κλείσει πάλι σε θερμοκρασίες 
από περ. 7 °C.

Ο περιστροφικός διακόπτης 
δεν βρίσκεται στη θέση «λει-
τουργία». / Περιστρέψτε τον 
περιστροφικό διακόπτη του 
FrostControl στη θέση «λει-
τουργία» και στη συνέχεια 
πιέστε το πλήκτρο πίεσης έως 
ότου ασφαλίσει.

Εάν αυτά τα μέτρα δεν αποκαταστήσουν τη βλάβη, πα-
ρακαλώ απευθυνθείτε στο σέρβις της Truma.

Απόρριψη

Η συσκευή 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).
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Δήλωση συμμόρφωσης

1. Σταθερά δεδομένα του κατασκευαστή

Όνομα: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Διεύθυνση: Wernher-von-Braun-Str. 12, D-85640 Putzbrunn

2. Ταυτοποίηση της συσκευής

Τύπος / Έκδοση:
 
Συνδυαζόμενη συσκευή θέρμανσης υγραερίου / 
Combi 2 E*, Combi 4 (E)*, Combi 6 (E)*

* (Ηνωμένο Βασίλειο) CP plus ready

3. Πληροί τις απαιτήσεις των κατωτέρω Οδηγιών της ΕΚ

3.1 Οδηγία συσκευών αερίου 90/396/ΕΟΚ 
(Combi 2 E*: 2009/142/ΕΚ)

3.2 Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/ΕΚ
3.3 Οδηγία για τις συσκευές θέρμανσης 2001/56/ΕΚ, 2004/78/

ΕΚ, 2006/119/ΕΚ
3.4 Καταστολή των ραδιοπαρασίτων οχημάτων 72/245/ΕΟΚ 

(με τις συμπληρώσεις)
3.5 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2004/108/ΕΚ
3.6  Οδηγία περί οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

2000/53/ΕΚ
3.7 Οδηγία για το πόσιμο νερό 98/83/ΕΟΚ

και φέρει τους αριθμός έγκρισης τύπου
Combi 2 E*: e1 03 5020, E1 122R–00 0373
και το σήμα CE με τον αριθμό αναγνώρισης προϊόντος 
CE-0085CN0021.

και φέρει τους αριθμός έγκρισης τύπου
Combi 4 (E)*: e1 03 5020, e1 00 0193, E1 122R–00 0193
Combi 6 (E)*: e1 03 5020, e1 00 0194, E1 122R–00 0194
και το σήμα CE με τον αριθμό αναγνώρισης προϊόντος 
CE-0085BS0085.

* (Ηνωμένο Βασίλειο) CP plus ready

4. Βάση της απόδειξης Συμμόρφωσης

EN 624; EN 15033; EN 298; 2001/56/ΕΚ; 2004/78/ΕΚ, 
2006/119/ΕΚ; 2004/104/ΕΚ; 2005/83/ΕΚ; 2006/28/ΕΚ; 2000/53/
ΕΚ; 2006/95/ΕΚ; 2004/108/ΕΚ; EN 60335-1; EN 60335-2-21; EN 
60335-2-30; EN 55014-1; EN 55014-2, EN 61000-3-2, -3-3, -4-2, 
-4-4, -4-5, -4-6, -4-11; DIN 2001-2; DVGW W270, KTW.

5. Θέση παρακολούθησης

DVGW, Ομοσπονδιακή υπηρεσία οδικής κυκλοφορίας

6. Στοιχεία για τη θέση του υπογράφοντα

Υπογραφή: βάσει πληρεξουσιότητας Axel Schulz
Διεύθυνση κέντρου παραγωγής/ 
υποστήριξης παραγωγής Putzbrunn, 27.01.2013

Δήλωση εγγύησης κατασκευαστή Truma

1. Κατάπτωση εγγύησης

Ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση για ελαττώματα συσκευ-
ής που οφείλονται σε ελαττώματα υλικού ή κατασκευαστικά 
ελαττώματα. Επιπλέον εξακολουθούν να υφίστανται οι νόμιμες 
αξιώσεις ικανοποίησης από την εγγύηση κατά του πωλητή.

Δεν υφίσταται αξίωση εγγύησης:

 – για εξαρτήματα που έχουν υποστεί φθορά και σε περίπτωση 
φυσικής φθοράς,

 – σε περίπτωση χρήσης μη γνήσιων εξαρτημάτων Truma στις συσκευές,
– σε συστήματα ρύθμισης πίεσης αερίου κατόπιν ζημίας από 

ξένα σωματίδια (π.χ. έλαια, μαλακτικά μέσα) στο αέριο,
 – σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών τοποθέτησης και 
χρήσης της Truma,

 – σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού,
 – σε περίπτωση ακατάλληλης συσκευασίας μεταφοράς.

2. Έκταση εγγύησης

Η εγγύηση ισχύει για ελαττώματα κατά την έννοια της παρα-
γράφου 1, τα οποία προκύπτουν εντός 24 μηνών από την ημερο-
μηνία σύναψης της σύμβασης πώλησης μεταξύ του πωλητή και 
του τελικού καταναλωτή. Ο κατασκευαστής αίρει τέτοιου είδους 
ελαττώματα με μεταγενέστερη εκπλήρωση, δηλαδή κατά την 
επιλογή του για επισκευή ή αντικατάσταση. Σε περίπτωση παρο-
χής εγγύησης από τον κατασκευαστή, ο χρόνος εγγύησης για τα 
εξαρτήματα που έχουν επισκευασθεί ή αντικατασταθεί δεν αρχί-
ζει εκ νέου αλλά συνεχ    ίζει να ισχύει η παλιά προθεσμία. Απο-
κλείονται περαιτέρω αξιώσεις, ιδιαίτερα αξιώσεις αποζημίωσης 
του αγοραστή ή τρίτων προσώπων. Οι διατάξεις του νόμου περί 
ευθύνης ελαττωματικών προϊόντων παραμένουν ανέγγιχτες.

Τα έξοδα χρήσης της εργοστασιακής υπηρεσίας υποστήρι-
ξης πελατών της Truma για την άρση ενός ελαττώματος που 
υπάγεται στην εγγύηση– ιδιαίτερα τα έξοδα μεταφοράς, τα 
οδοιπορικά έξοδα, το κόστος εργασίας και υλικών – βαρύνουν 
τον κατασκευαστή, εφόσον η υπηρεσία υποστήριξης πελατών 
χρησιμοποιείται εντός της Γερμανίας. Υπηρεσίες υποστήριξης 
πελατών σε άλλες χώρες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Πρόσθετα έξοδα λόγω δύσκολων συνθηκών αφαίρεσης και τοποθέτη-
σης της συσκευής (π. χ. αποσυναρμολόγηση επίπλων και εξαρτημάτων 
του αμαξώματος) δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως παροχή εγγύησης.

3. Προβολή της κατάπτωσης εγγύησης

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

Σε περίπτωση βλάβης παρακαλείσθε να απευθύνεστε στο 
σέρβις της εταιρίας Truma ή σε κάποιον από τους εξουσιοδοτη-
μένους μας συνεργάτες του σέρβις (βλέπε φυλλάδιο σέρβις της 
Truma ή www.truma.com). Παρακαλούμε περιγράφετε τυχόν 
παράπονα σας λεπτομερώς και αναφέρετε τον εργοστασιακό 
αριθμό της συσκευής καθώς και την ημερομηνία αγοράς. 

Για να μπορεί να ελέγξει ο κατασκευαστής εάν υφίσταται η περίπτω-
ση κατάπτωσης εγγύησης, πρέπει ο τελικός καταναλωτής να μεταφέ-
ρει ή να αποστείλει με δική του ευθύνη τη συσκευή στον κατασκευ-
αστή/ συνεργάτη του σέρβις. Σε βλάβες στον εναλλάκτη θερμότητας 
θα πρέπει να αποσταλεί επίσης μαζί ο ρυθμιστής πίεσης αερίου.

Σε συστήματα κλιματισμού:
Για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά η συσκευή μπορεί 
να αποσταλεί μόνο κατόπιν συνεννόησης με το κέντρο σέρβις 
της Truma στη Γερμανία ή στον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο 
συνεργάτη του σέρβις. Διαφορετικά ο αποστολέας φέρει τον 
ενδεχόμενο κίνδυνο ζημιάς κατά τη μεταφορά.

Σε περίπτωση αποστολής στο εργοστάσιο, παρακαλούμε η 
αποστολή να εκτελεστεί ως μεταφερόμενο εμπόρευμα. Στην πε-
ρίπτωση κατάπτωσης εγγύησης το εργοστάσιο αναλαμβάνει τα 
έξοδα μεταφοράς ή τα έξοδα της αποστολής προς το εργοστάσιο 
και επιστροφής στον πελάτη. Εάν δεν υφίσταται κατάπτωση εγ-
γύησης, ο κατασκευαστής ενημερώνει τον πελάτη και αναφέρει 
τα έξοδα επισκευής που δεν αναλαμβάνονται από αυτόν. Σε αυ-
τήν την περίπτωση τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον πελάτη.





Σε περίπτωση βλάβης παρακαλείσθε να απευθύνεστε 
στο σέρβις της εταιρίας Truma ή σε κάποιον από τους 
εξουσιοδοτημένους μας συνεργάτες του σέρβις (βλέπε 
φυλλάδιο σέρβις της Truma ή www.truma.com).

Προκειμένου να επιταχυνθεί η επεξεργασία, να έχετε 
πρόχειρο τον τύπο της συσκευής και το σειριακό 
αριθμό (βλ. την πινακίδα στοιχείων).

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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Τα πάντα για το τροχόσπιτο το αυτοκινούµενο και το 
κάµπινγκ! 
Αποκλειστικός Εισαγωγέας και Επισκευαστής Truma
Ελλάδας | Βουλγαρίας | Κύπρου
Τηλεφ. κέντρο 25210 43060
7 χµ ∆ράµας - Καβάλας  | 66100 Χωριστή
www.pasakaleris.com   |  info@pasakaleris.com




