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Combi (E)

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

Το σύμβολο υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους.

Υπόδειξη με πληροφορίες και συμβουλές.

Σκοπός χρήσης

Η θερμάστρα υγραερίου Combi είναι μία θερμάστρα θερμού 
αέρα με ενσωματωμένο θερμοσίφωνα ζεστού νερού (όγκος 
10 λίτρα). Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για εγκατάστα-
ση σε αυτοκινούμενα τροχόσπιτα (κατηγορία οχημάτων Μ1) 
και τροχόσπιτα (κατηγορία οχημάτων Ο).

Απαγορεύεται η εγκατάσταση στο εσωτερικό λεωφορείων 
(κατηγορία οχημάτων M2 και M3) και σε οχήματα για τη με-
ταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
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Υποδείξεις ασφαλείας

Τι κάνετε όταν μυρίσετε υγραέριο;

– Σβήστε όλες τις γυμνές φλόγες.
– Ανοίξτε παράθυρα και πόρτες.
– Κλείστε όλες τις βαλβίδες ταχείας φραγής 

και τις φιάλες αερίου.
– Μην καπνίζετε.
– Μην ανοιγοκλείσετε ηλεκτρικούς διακόπτες.
– Φροντίστε να γίνει έλεγχος όλης της εγκατά-

στασης υγραερίου από ειδικευμένο τεχνικό!

Ασφαλές περιβάλλον λειτουργίας

– Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο με τα 
αντίστοιχα χειριστήρια και τα αξεσουάρ της 
Truma.

– Κίνδυνος δηλητηρίασης από τα καυσαέρια! 
Τα καυσαέρια της θερμάστρας μπορούν να 
προκαλέσουν δηλητηρίαση σε κλειστούς χώ-
ρους (όπως π.χ. γκαράζ, εργαστήρια). Όταν 
το όχημα αναψυχής σταθμεύει σε κλειστούς 
χώρους:
– Διακόψετε την παροχή καυσίμου προς τη 

θερμάστρα.
– Απενεργοποιήστε τον χρονοδιακόπτη.
– Απενεργοποιήστε τη θερμάστρα στο 

χειριστήριο.

– Αν έχει τοποθετηθεί η καπνοδόχος κοντά ή 
άμεσα κάτω από ένα παράθυρο που ανοίγει, 
τότε η συσκευή θα πρέπει να εξοπλισθεί με 
μια αυτόματη διάταξη απενεργοποίησης για 
να εμποδίζει τη λειτουργία όταν το παράθυ-
ρο είναι ανοιχτό.

– Αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στη θερ-
μότητα (π.χ. φιάλες ψεκασμού) ή εύφλεκτα 
υλικά / υγρά δεν πρέπει να αποθηκεύονται 
στο χώρο εγκατάστασης της θερμάστρας 
καθώς μπορεί να προκύψουν πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες.

– Διατηρήστε την περιοχή μπροστά από τις 
εξόδους θερμού αέρα ελεύθερη από εύφλε-
κτα υλικά. Μην μπλοκάρετε σε καμία περί-
πτωση τις εξόδους θερμού αέρα.

– Για να αποφύγετε υπερθέρμανση της συ-
σκευής πρέπει να είναι ελεύθερες από εμπό-
δια οι οπές για την αναρρόφηση ανακυκλω-
μένου αέρα, προς το χώρο εγκατάστασης 
και ο χώρος γύρω από τη συσκευή.

– Η καπνοδόχος για τον αγωγό καυσαερίων 
και η τροφοδοσία αέρα καύσης πρέπει να 
είναι πάντα ελεύθερες από ακαθαρσίες (λα-
σπόχιονο, πάγο, φύλλωμα κ.λπ.).

– Κίνδυνος από καυτές επιφάνειες και καυσα-
έρια. Μην αγγίζετε την περιοχή γύρω από 
την καπνοδόχο τοίχου και μην ακουμπάτε 
αντικείμενα στην καπνοδόχο τοίχου ή στο 
όχημα.

Υποχρεώσεις του υπεύθυνου χρήσης / 
κατόχου οχήματος

– Ο υπεύθυνος χρήσης ευθύνεται για το νερό 
με το οποίο θα γεμίσει το θερμοσίφωνα της 
Combi και για την ποιότητα του νερού.

– Ο κάτοχος του οχήματος είναι υπεύθυνος για 
το σωστό χειρισμό της συσκευής.

– Η κίτρινη αυτοκόλλητη ετικέτα που 
παραδίδεται μαζί με τη συσκευή και περιέχει 
τις προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να 
τοποθετηθεί από το άτομο που θα κάνει 
την εγκατάσταση ή από τον ιδιοκτήτη του 
οχήματος σε μια θέση στο όχημα που θα 
είναι καλά ορατή για κάθε χρήστη (π.χ. στην 
πόρτα ντουλάπας). Επικοινωνήστε με την 
εταιρία Truma αν λείπουν ετικέτες.

– Τα συστήματα υγραερίου πρέπει να συμ-
φωνούν με τις τεχνικές και διοικητικές δι-
ατάξεις της εκάστοτε χώρας χρήσης (στην 
Ευρώπη π.χ. EN 1949 για οχήματα). Πρέπει 
να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και κανο-
νισμοί (στη Γερμανία π.χ. το φύλλο εργασίας 
G 607 του DVGW για οχήματα).

– Ο κάτοχος του οχήματος πρέπει να φροντίζει 
για τη διεξαγωγή του ελέγχου της εγκατά-
στασης αερίου (στη Γερμανία κάθε 2 χρόνια) 
από έναν εμπειρογνώμονα υγραερίου (από 
τις υπηρεσίες ελέγχου DVFG, TÜV, DEKRA). 
Ο έλεγχος πρέπει να βεβαιώνεται στο αντί-
στοιχο πιστοποιητικό ελέγχου (G 607).

– Οι συσκευές ρύθμισης πίεσης και οι εύκα-
μπτοι σωλήνες πρέπει να αντικαθίστανται 
το αργότερο εντός 10 ετών (σε περίπτωση 
επαγγελματικής χρήσης εντός 8 ετών) από 
την ημερομηνία κατασκευής τους. 

– Οι εύκαμπτοι σωλήνες πρέπει να ελέγχονται 
τακτικά και να ανανεώνονται όταν παρουσι-
άσουν σημάδια σαθρότητας.
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 – Όταν η θερμάστρα δεν βρίσκεται σε λειτουρ-
γία, αδειάστε οπωσδήποτε το νερό σε περί-
πτωση κινδύνου από παγετό! Δεν υφίσταται 
καμία αξίωση εγγύησης για ζημιές που 
έχουν προκληθεί από παγετό.

Ασφαλής λειτουργία

– Για τη λειτουργία συστημάτων ρύθμισης 
πίεσης αερίου, συσκευών αερίου ή/και συ-
στημάτων αερίου απαιτείται υποχρεωτικά η 
χρήση όρθιων φιαλών αερίου από τις οποίες 

αντλείται αέριο στην αέρια φάση. Απαγο-
ρεύεται η χρήση φιαλών αερίου από τις οποί-
ες προέρχεται το αέριο από την υγρή φάση 
(π.χ. για κλαρκ), επειδή μπορούν να προκα-
λέσουν ζημιές στην εγκατάσταση αερίου.

– Η πίεση λειτουργίας της παροχής αερίου 
(30 mbar) και της συσκευής (βλ. πινακίδα τύ-
που) πρέπει να συμπίπτουν.

– Για το σύστημα αερίου επιτρέπεται να χρησι-
μοποιούνται στη Γερμανία μόνο μηχανισμοί 
ρύθμισης πίεσης σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 16129 (σε οχήματα) με σταθερή πίεση 
εξόδου 30 mbar. Η ταχύτητα ροής του μηχα-
νισμού ρύθμισης πίεσης πρέπει να αντιστοι-
χεί τουλάχιστον στη μέγιστη κατανάλωση 
όλων των συσκευών που έχουν εγκαταστα-
θεί από τον κατασκευαστή του συστήματος.

– Για τα οχήματα συστήνουμε το σύστημα ρύθ-
μισης πίεσης αερίου Truma MonoControl CS 
καθώς και για το σύστημα αερίου δύο φια-
λών τα συστήματα ρύθμισης πίεσης αερίου 
Truma DuoComfort / DuoControl CS. 

– Σε θερμοκρασίες γύρω στους 0 °C και χα-
μηλότερες, το σύστημα ρύθμισης πίεσης 
αερίου και η βαλβίδα εναλλαγής οφείλουν 
να χρησιμοποιούνται με το ρυθμιστή θέρ-
μανσης EisEx.

– Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εύκαμπτοι 
σωλήνες που ενδείκνυνται για τη χώρα προο-
ρισμού και συμφωνούν με τις απαιτήσεις της. 

– Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό του οχήμα-
τος έχει επαρκή αερισμό. Κατά τη θέση σε 
λειτουργία της συσκευής μπορεί να αναπτυ-
χθούν παροδικά καπνός και οσμή λόγω σκό-
νης ή ρύπων. Αυτό θα συμβεί ειδικά όταν η 
συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. 

– Παιδιά άνω των 8 ετών καθώς και άτομα 
με μειωμένες σωματικές, κινητικές ή διανο-
ητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και 
γνώσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 
παρούσα συσκευή, εφόσον είναι υπό επιτή-
ρηση ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή 
χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει 
τους συνεπαγόμενους κινδύνους. Δεν επιτρέ-
πεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. 

– Ο διπλός σωλήνας καυσαερίων πρέπει να 
επιθεωρείται τακτικά, ιδιαίτερα μετά από 
μεγάλη διάρκεια οδήγησης, για την ακεραι-
ότητα και την καλή εφαρμογή του. Επίσης, 
πρέπει να επιθεωρείται η στερέωση της συ-
σκευής και της καπνοδόχου.

Λειτουργία κατά την οδήγηση

– Για τη θέρμανση κατά τη διάρκεια της 
οδήγησης σε αυτοκινούμενα τροχόσπιτα 
απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό ΟΕΕ/
ΟΗΕ αριθ. 122 ένας μηχανισμός απενεργο-
ποίησης ασφαλείας. Το σύστημα ρύθμισης 
πίεσης αερίου Truma MonoControl CS πλη-
ροί αυτή την απαίτηση. Με την τοποθέτηση 
του παρόντος συστήματος ρύθμισης πίεσης 
αερίου με την αντίστοιχα σχεδιασμένη εγκα-
τάσταση αερίου έχει άδεια κυκλοφορίας σε 
ολόκληρη την Ευρώπη η θερμάστρα υγραε-
ρίου με ελεγμένο τύπο κατά τη διάρκεια της 
οδήγησης σύμφωνα με την οδηγία ΟΕΕ/ΟΗΕ 
αριθ. 122. Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές 
προδιαγραφές και οι κανονισμοί.

– Εάν δεν έχει εγκατασταθεί κανένας μηχα-
νισμός απενεργοποίησης ασφαλείας (π.χ. 
όπως περιλαμβάνεται στο σύστημα ρύθμισης 
πίεσης Truma MonoControl CS), πρέπει η φι-
άλη αερίου κατά τη διάρκεια της οδήγησης 
να είναι κλειστή και να τοποθετηθούν πινα-
κίδες υπόδειξης στο ντουλάπι φιαλών και 
κοντά στο χειριστήριο.

– Απαγορεύεται η χρήση συσκευών υγραερίου 
κατά τον εφοδιασμό με βενζίνη σε πρατήρια, 
σε πολυόροφα πάρκινγκ, σε γκαράζ ή σε 
φέρι-μποτ.

– Για να αποφεύγονται ζημιές στη συσκευή 
από πιτσιλιές νερού, π.χ. κατά τον καθαρι-
σμό του οχήματος, μην ψεκάζετε κατευθείαν 
μέσα στην καπνοδόχο.
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Ενέργειες σε περίπτωση βλαβών

– Αν παρουσιαστούν ασυνήθιστοι θόρυβοι ή 
οσμές, κλείστε την παροχή αερίου και σβή-
στε την Combi.

– Κίνδυνος πυρκαγιάς / έκρηξης σε περίπτωση 
που προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε μια 
Combi με ζημιές από πλημμύρα ή όταν το 
όχημα είχε εμπλακεί σε ατύχημα. Μια χαλα-
σμένη Combi πρέπει να επιδιορθωθεί από 
έναν ειδικό ή να αντικατασταθεί.

– Βλάβες πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα 
από έναν ειδικό.

– Αποκαταστήστε μόνοι σας τις βλάβες μό-
νο εάν η επισκευή τους περιγράφεται στις 
οδηγίες αναζήτησης σφαλμάτων αυτών των 
οδηγιών λειτουργίας.

– Μετά από μια αφλογιστία (αποτυχημένη 
ανάφλεξη) πρέπει να γίνει έλεγχος της συ-
σκευής και του αγωγού καυσαερίων από 
έναν ειδικό.

Συντήρηση / επισκευή / καθαρισμός

– Η επισκευή και ο καθαρισμός της συσκευής 
πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξειδικευ-
μένο προσωπικό. 

– Η συντήρηση, η επισκευή και ο καθαρισμός 
απαγορεύεται να διεξάγονται από παιδιά.

– Συγκεκριμένα, στη διαγραφή 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 
λειτουργίας. 

Επιπλέον, παύει η άδεια λειτουργίας της συ-
σκευής και συνεπώς σε μερικές χώρες και η 
άδεια λειτουργίας του οχήματος.

– Μια Combi που είναι καινούρια ή που δεν 
έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διά-
στημα καθώς και όλοι οι σωλήνες ζεστού και 
κρύου νερού πρέπει να ξεπλυθούν καλά με 
πόσιμο νερό πριν τη νέα χρήση.

Περιγραφή λειτουργίας (Combi)

Η θερμάστρα υγραερίου Combi είναι μία θερμάστρα θερμού 
αέρα με ενσωματωμένο θερμοσίφωνα 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.

Στη λειτουργία θέρμανσης και ζεστού νερού η θερμάστρα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση του χώρου και 
ταυτόχρονα 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 θερ-
μοκρασία νερού ο καυστήρας απενεργοποιείται.

 – Στη λειτουργία θέρμανσης και ζεστού νερού η συσκευή 
επιλέγει αυτόματα την απαιτούμενη βαθμίδα ισχύος ανάλο-
γα με τη διαφορά της θερμοκρασίας που έχει ρυθμιστεί με-
ταξύ της θερμοκρασίας χώρου στο χειριστήριο και της τρέ-
χουσας θερμοκρασίας χώρου. Όταν ο θερμοσίφωνας 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 βαλβί-
δα και αδειάζει ο θερμοσίφωνας. 

Περιγραφή λειτουργίας (Combi E)

Η θερμάστρα υγραερίου Combi E είναι μία θερμάστρα θερμού 
αέρα με ενσωματωμένο θερμοσίφωνα 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 
ταυτόχρονα 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 βαλβί-
δα και αδειάζει ο θερμοσίφωνας.

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 λειτουργία 
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 χώρου στο χειριστήριο και της τρέχουσας 
θερμοκρασίας χώρου. Όταν ο θερμοσίφωνας είναι γεμάτος, 
ζεσταίνεται αυτόματα και το νερό. Η θερμοκρασία νερού 
εξαρτάται από τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας και την πα-
ραγόμενη 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.
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 – Για τη λειτουργία με ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να προε-
πιλεγεί χειροκίνητα, ανάλογα με την ασφάλεια στο χώρο 
κατασκήνωσης, 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 χώρου), συνιστάται η 
λειτουργία με ηλεκτρικό ρεύμα 230 V . Ο καυστήρας αε-
ρίου ενεργοποιείται μόνο εάν απαιτείται υψηλή ισχύς ή/και 
απενεργοποιείται κατά τη θέρμανση. 

Λειτουργία ζεστού νερού
(μόνο με γεμάτο θερμοσίφωνα)

Για την προετοιμασία ζεστού νερού χρησιμοποιείται η λειτουρ-
γία 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 ρύθ-
μιση η συσκευή επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία με ηλε-

κτρικό ρεύμα. Ο καυστήρας αερίου δεν ενεργοποιείται.

Οδηγίες λειτουργίας

Πριν την έναρξη της λειτουργίας μελετήστε και ακο-
λουθήστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας και τις 
οδηγίες λειτουργίας! 

Με μια κινητή τερματική συσκευή και με το Truma App 
μπορείτε να δείτε τις οδηγίες λειτουργίας σε λειτουργία 

offline. Η λήψη των οδηγιών λειτουργίας γίνεται για μια φορά 
όταν αποκατασταθεί η ασύρματη σύνδεση και ακολουθεί η 
αποθήκευση στην κινητή τερματική συσκευή.

Πριν την πρώτη χρήση, ξεπλύνετε οπωσδήποτε καλά ολόκλη-
ρη την τροφοδοσία νερού με καθαρό νερό. 

Τα υλικά της συσκευής που έρχονται σε επαφή με το 
νερό είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό (βλ. εγγύηση κα-

τασκευαστή www.truma.com – Εγγύηση κατασκευαστή).

Χειριστήρια

Τα χειριστήρια περιγράφονται σε ξεχωριστές οδηγίες λειτουργίας. 

Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου

Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας χώρου το όχημα διαθέτει 
έναν εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου (2). Η θέση 
του αισθητήρα καθορίζεται κάθε φορά από τον κατασκευ-
αστή του οχήματος ανάλογα με τον τύπο του οχήματος. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τις οδηγίες λει-
τουργίας του οχήματός σας.

2

Εικόνα 2

Η ρύθμιση θερμοστάτη στο χειριστήριο εξαρτάται από τις 
ατομικές ανάγκες θερμότητας και τον τύπο του οχήματος και 
πρέπει να διαπιστώνεται 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 θερμοσίφωνα μέσω ενός στομίου 
αποστράγγισης. Σε περίπτωση υπερπίεσης στο σύστημα, η πί-
εση αντισταθμίζεται, περιοδικά, αυτόματα μέσω της βαλβίδας 
ασφαλείας.

α

β

γ

δ

Εικόνα 3

α = Θέση «λειτουργία» περιστροφικού διακόπτη 
β = Θέση «κλειστό» πλήκτρου πίεσης
γ = Θέση «εκκένωση» πλήκτρου πίεσης
δ = Στόμιο αποστράγγισης (βγαίνει προς τα έξω μέσω του δα-

πέδου του οχήματος)
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Άνοιγμα της βαλβίδας ασφαλείας/αποστράγγισης
 – Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη κατά 180° έως 
ότου ασφαλίσει. Παράλληλα, το πλήκτρο πίεσης βγαίνει 
από τη θέση του (θέση γ). Το νερό του θερμοσίφωνα απο-
στραγγίζεται μέσω του στομίου αποστράγγισης (δ).

Το στόμιο αποστράγγισης (δ) 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 α) δηλ. παράλληλα με τη σύνδεση νερού 
και εάν έχει ασφαλίσει.

 – Κλείστε τη βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης ενεργοποι-
ώντας το πλήκτρο πίεσης. Το πλήκτρο πίεσης πρέπει να 
ασφαλίζει στη θέση (β) «κλειστό». 

Εάν η θερμοκρασία στη βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης είναι 
υψηλότερη από περ. 7 °C, η βαλβίδα μπορεί να κλείσει χειροκίνη-
τα με το πλήκτρο πίεσης (θέση β) και ο θερμοσίφωνας να γεμίσει.

Η Truma διαθέτει ως αξεσουάρ ένα θερμαντικό στοιχείο 
(κωδ. πρ. 70070-01), το οποίο συνδέεται στο FrostControl και 
στερεώνεται με ένα έλασμα ασφάλισης. Αυτό το θερμαντικό 
στοιχείο θερμαίνει με ενεργοποιημένο Combi το FrostControl 
περ. στους 10 °C. Ο θερμοσίφωνας μπορεί έτσι, ανεξάρτητα 
από τη θερμοκρασία στο χώρο εγκατάστασης, να γεμίσει με-
τά 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 γ). Το 
νερό του θερμοσίφωνα αποστραγγίζεται μέσω του στομίου 
αποστράγγισης (δ).

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

Η βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης, σε περίπτωση υπερ-
πίεσης, 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.

γ

β

α

δ

Εικόνα 4

α = Μοχλός στη θέση «λειτουργία – κλειστό»
β = Μοχλός στη θέση «λειτουργία – κλειστό»
γ = Μοχλός στη θέση «εκκένωση»
δ = Στόμιο αποστράγγισης (βγαίνει προς τα έξω μέσω του δα-

πέδου του οχήματος)

Άνοιγμα της βαλβίδας ασφαλείας/αποστράγγισης
 – Θέστε το μοχλό κάθετα στη θέση (γ). Το νερό του θερμοσί-
φωνα αποστραγγίζεται μέσω του στομίου αποστράγγισης (δ).

Το στόμιο αποστράγγισης (δ) 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 (α) ή (β).

Πλήρωση θερμοσίφωνα

Ελέγξτε εάν η βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης εί-
ναι 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 υψηλότερη από 7 °C, η βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγι-
σης μπορεί να κλείσει.

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

 – Ανοίξτε τις βρύσες ζεστού νερού στην κουζίνα και το μπά-
νιο (ρυθμίστε τους κρουνούς ανάμειξης προεπιλογής ή τις 
βρύσες ενός μοχλού στο «ζεστό»). Αφήστε ανοιχτά τα εξαρ-
τήματα έως ότου εκτοπιστεί ο αέρας, γεμίσει ο θερμοσίφω-
νας και εξασφαλιστεί η αδιάκοπη ροή του νερού.

Εάν χρησιμοποιείται μόνο η εγκατάσταση κρύου νερού 
χωρίς το θερμοσίφωνα, γεμίζει και η δεξαμενή του θερ-

μοσίφωνα με νερό. Για την αποφυγή ζημιών λόγω παγετού, ο 
θερμοσίφωνας πρέπει να αδειάσει μέσω της βαλβίδας ασφα-
λείας/αποστράγγισης ακόμη και εάν δεν είχε τεθεί σε 
λειτουργία. 

Σε περίπτωση παγετού το γέμισμα μπορεί να εμποδιστεί από 
κατάλοιπα παγωμένου νερού. Μέσω μιας σύντομης έναρξης 
λειτουργίας (μέγ. 2 λεπτά) μπορεί να λιώσει ο πάγος στο θερ-
μοσίφωνα. Οι παγωμένοι αγωγοί μπορούν να αποψυχθούν με 
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 θερμοσίφωνα.

Εκκένωση του θερμοσίφωνα

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

πρέπει ο θερμοσίφωνας 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 κατάλληλο δοχείο (10 λίτρα) κάτω από το στόμιο 

αποστράγγισης (δ) της βαλβίδας ασφαλείας/αποστράγγισης.

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

Ο θερμοσίφωνας αδειάζει τώρα μέσω της βαλβίδας ασφαλεί-
ας/αποστράγγισης κατευθείαν προς τα έξω Ελέγξτε εάν το 
νερό του θερμοσίφωνα (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

Combi
Η θέρμανση του εσωτερικού χώρου, ανάλογα με τη θέση 
λειτουργίας, είναι δυνατή τόσο με νερό όσο και χωρίς αυτό. 

Combi E
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. 
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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 τροφοδοσί-
ας 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 θερμοσίφωνα με νερό (βλέπε 
«Πλήρωση θερμοσίφωνα»).

 – Ενεργοποιήστε τη συσκευή στο χειριστήριο.

Απενεργοποίηση

 – Απενεργοποιήστε τη θερμάστρα στο χειριστήριο. 

 – 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 διά-
στημα, κλείστε τη βαλβίδα ταχείας φραγής στον αγωγό παρο-
χής αερίου και τη φιάλη αερίου.

Συντήρηση

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

 – Καθαρίζετε το χώρο εγκατάστασης τουλάχιστον μια φορά 
το χρόνο.

 – Ένας ειδικευμένος τεχνικός θα πρέπει να ελέγχει τη συ-
σκευή για ρύπους και να την καθαρίζει, αν χρειαστεί.

 – Η βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης πρέπει να καθαρίζε-
ται σε τακτικά διαστήματα (τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο), 
για να αφαιρούνται τα άλατα και για εξασφάλιση ότι δεν 
είναι βουλωμένη.

Για τον καθαρισμό, απολύμανση και φροντίδα του θερμοσί-
φωνα συνιστούμε τα κατάλληλα συνήθη προϊόντα του εμπορί-
ου. Χλωριούχα προϊόντα είναι ακατάλληλα.

Η αποτελεσματικότητα της χημικής μεθόδου για την κατα-
πολέμηση των μικροοργανισμών στη συσκευή μπορεί να 
αυξηθεί περαιτέρω με την τακτική θέρμανση του νερού του 
θερμοσίφωνα στους 70 °C.

Μόνο στο Combi E 
– Επιλέξτε το είδος λειτουργίας «Λειτουργία αερίου».

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

Μόλις το νερό στο θερμοσίφωνα έχει φτάσει σε μια θερ-
μοκρασία 60 °C, απενεργοποιείται ο καυστήρας. Η συ-

σκευή πρέπει να παραμείνει ενεργοποιημένη τουλάχιστον 
30 λεπτά ενώ δεν πρέπει να αφαιρεθεί καθόλου ζεστό νερό. 
Η υπολειπόμενη θερμότητα στον εναλλάκτη θερμότητας θερ-
μαίνει το νερό έως τους 70 °C.

Ασφάλειες

Ασφάλεια 12 V 

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

Ασφάλεια συσκευής: 
10 A – με χρονοκαθυστέρηση – 5 x 20 χλστ. (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 χρονοκαθυστέρηση, 
ικανότητα διακοπής «Η».

T 10 A

14

Εικόνα 6

Προστασία υπερθέρμανσης 230 V  (Combi E)

Η λειτουργία θέρμανσης 230 V  διαθέτει έναν μηχανικό δια-
κόπτη υπερθέρμανσης. Εάν π.χ. διακοπεί η τροφοδοσία τάσης 
12 V  κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή της εκ των υστέ-
ρων 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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Τεχνικά χαρακτηριστικά

καθορισμένα 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 τύπου)
Νερό
10 λίτρα
Διάρκεια θέρμανσης από περ. 15 °C έως περ. 60 °C
Θερμοσίφωνας περ. 20 λεπτά  
(υπολογισμένη σύμφωνα με το EN 15033)
Θερμάστρα + θερμοσίφωνας 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 
Combi 2 E*: GB, IE
Combi 4 (E)* / Combi 6 (E)*:
DE, AT, CH, DK, FI, NL, NO, SE, SK, CZ, CY, BE, IT, PT, RO, 
GR, IE, LU, IS, PL, EE, LT, LV, MT, SI, HU, ES, FR, GB, BG, RU
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 στα 12 V 
Θερμάστρα + θερμοσίφωνας  
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 θερμοσίφωνα μέγιστο 0,4 Α
Ρεύμα ηρεμίας περ. 0,001 Α
Θερμαντικό στοιχείο – FrostControl (προαιρετικά): μέγιστο 0,4 Α
Κατανάλωση ρεύματος στα 230 V 
Combi 2 E* / Combi 4 E* / Combi 6 E*
3,9 A (900 W) ή 7,8 A (1.800 W)
Κατηγορία προστασίας
IP 21
Βάρος (χωρίς νερό)
Συσκευή θέρμανσης: 15,1 κιλά
Συσκευή θέρμανσης με  
περιφερειακές συσκευές: 15,6 κιλά
Αναγνωριστικός αριθμός προϊόντος CE
Combi 2 E*: CE-0085CN0021
Combi 4 (E)* / Combi 6 (E)*: CE-0085BS0085

* (Ηνωμένο Βασίλειο) CP plus ready

  

Διαστάσεις

450 χλστ. 510 χλστ.

3
0
0
 χ

λσ
τ.

Εικόνα 8

Επιφυλάσσονται τεχνικές αλλαγές!

Απόρριψη

Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις διοι-
κητικές 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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Αξεσουάρ

Truma CP plus
Ψηφιακό χειριστήριο Truma CP plus με αυτοματισμό κλιμα-
τιστικού για τις θερμάστρες της Truma με δυνατότητα iNet 
Combi και για τα συστήματα κλιματισμού της Truma Aventa eco, 
Aventa comfort (από τον σειριακό αριθμό 24084022 – 04/2013), 
Saphir comfort RC και Saphir compact (από τον σειριακό αριθμό 
23091001 – 04/2012)

 – Η λειτουργία αυτοματισμού 
κλιματιστικού ελέγχει αυ-
τόματα τη θέρμανση και το 
σύστημα κλιματισμού έως 
την επιθυμητή θερμοκρα-
σία μέσα στο όχημα.

 – Επεκτείνεται με το 
Truma iNet Box και επιτρέ-
πει έτσι τον έλεγχο όλων 
των συσκευών της Truma με 
δυνατότητα TIN-Bus μέσω 
του app της Truma App Εικόνα 9

Truma iNet Box
Το Truma iNet Box προσφέρει εύκολη δικτύωση με τις συσκευ-
ές Truma κι έλεγχο με το Smartphone ή το τάμπλετ μέσω app.

 – Εύκολη τοποθέτηση και 
έναρξη λειτουργίας με το 
Truma App.

 – Επεκτάσιμο με λειτουργία 
αναβάθμισης και εξα-
σφαλισμένες μελλοντικές 
προοπτικές

Εικόνα 10

Truma CP E classic / Truma CP classic
Αναλογικά χειριστήρια Truma CP E classic (διακόπτης επιλο-
γής ισχύος – εικόνα 11) και Truma CP classic (χειριστήριο – 
εικόνα 12).

Εικόνα 11 

Combi E

230 V~ Εικόνα 12 

1

3

57

9

40°

60°

60°

Combi

1

23

4
5

Θερμαντικά στοιχεία FrostControl
Θερμαντικό στοιχείο με καλώδιο σύνδεσης 1,5 μ. με έλασμα 
ασφαλείας.

Εικόνα 13

Περαιτέρω αξεσουάρ (χωρίς εικόνα) για τα χειριστήρια
 – Το καλώδιο διατίθεται σε διάφορα μήκη.

Βλάβες

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

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

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 θερμο-
σίφωνας δεν μπορεί να 
γεμίσει.

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

Ο θερμοσίφωνας 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 
ακαθαρσίες (λασπόχιονο, 
πάγο, φύλλωμα κτλ.) και εάν 
χρειάζεται απομακρύνετέ τις.

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

Η πίεση νερού είναι πολύ υψη-
λή. / Ελέγξτε την πίεση αντλί-
ας (μέγ. 2,8 bar). Σε περίπτω-
ση σύνδεσης σε ένα κεντρικό 
δίκτυο ύδρευσης (στην ύπαι-
θρο ή στην πόλη) πρέπει να 
τοποθετηθεί ένας μειωτήρας 
πίεσης, ο οποίος θα αποτρέπει 
πιέσεις υψηλότερες από 2,8 
bar στο θερμοσίφωνα.

Μετά την απενεργοποίηση 
της θερμάστρας ανοίγει το 
FrostControl.

Σε θερμοκρασίες κάτω 
των περ. 3 °C ανοίγει το 
FrostControl αυτόματα / Ενερ-
γοποιήστε 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.
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Δήλωση εγγύησης του κατασκευαστή 
(Ευρωπαϊκή Ένωση)

1. Φάσμα της εγγύησης κατασκευαστή

Η εταιρεία Truma χορηγεί ως κατασκευαστής της συσκευ-
ής μια εγγύηση στον καταναλωτή, η οποία καλύπτει τυχόν 
ελαττώματα υλικού ή/και κατασκευαστικά ελαττώματα της 
συσκευής.

Αυτή η εγγύηση ισχύει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης καθώς και στις χώρες Ελβετία, Ισλανδία, Νορβηγία και 
Τουρκία. Ως καταναλωτής ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που 
έχει αγοράσει αρχικά τη συσκευή από τον κατασκευαστή, τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή το ειδικευμένο εμπόριο και 
δεν το μεταπωλεί στα πλαίσια μιας εμπορικής ή ελεύθερης 
επαγγελματικής δραστηριοποίησης ή προβαίνει σε εγκατά-
στασή της σε χώρους τρίτων.

Η εγγύηση του κατασκευαστή ισχύει για τα παραπάνω ελατ-
τώματα, τα οποία προκύπτουν εντός των πρώτων 24 μηνών 
από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης πώλησης μεταξύ 
του πωλητή και του τελικού καταναλωτή. Ο κατασκευαστής 
ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σέρβις αντιμετωπίζει 
τέτοιου είδους ελαττώματα με μεταγενέστερη εκπλήρωση, 
δηλαδή κατά την επιλογή του, με επισκευή ή με αντικατάστα-
ση. Ελαττωματικά εξαρτήματα περιέρχονται στην ιδιοκτησία 
του κατασκευαστή ή και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώ-
που σέρβις. Σε περίπτωση που η συσκευή δεν κατασκευάζεται 
πλέον κατά το χρονικό σημείο της δήλωσης του ελαττώματος, 
ο κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα να παράσχει επίσης 
κι ένα παρόμοιο προϊόν σε περίπτωση που θα προβεί σε 
αντικατάσταση.

Σε περίπτωση παροχής εγγύησης από τον κατασκευαστή, ο 
χρόνος εγγύησης για τα εξαρτήματα που έχουν επισκευασθεί 
ή αντικατασταθεί δεν αρχίζει εκ νέου αλλά συνεχίζεται ο 
χρόνος ισχύος της παλιάς προθεσμίας για τη συσκευή. Η διε-
ξαγωγή εργασιών εγγύησης είναι αποκλειστικό δικαίωμα του 
ίδιου του κατασκευαστή ή ενός εξουσιοδοτημένου αντιπροσώ-
που σέρβις. Οι δαπάνες που θα προκύψουν σε περίπτωση εγ-
γύησης θα εκκαθαριστούν άμεσα μεταξύ του εξουσιοδοτημέ-
νου αντιπροσώπου σέρβις και του κατασκευαστή. Πρόσθετα 
έξοδα λόγω δύσκολων συνθηκών αφαίρεσης και τοποθέτησης 
της συσκευής (π. χ. αποσυναρμολόγηση επίπλων και εξαρτη-
μάτων του αμαξώματος) καθώς επίσης και έξοδα μετάβασης 
του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις ή του κατασκευ-
αστή δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως παροχή εγγύησης.

Αποκλείονται περαιτέρω αξιώσεις, ιδιαίτερα αξιώσεις αποζη-
μίωσης του καταναλωτή ή τρίτων προσώπων. Οι διατάξεις του 
γερμανικού νόμου περί ευθύνης ελαττωματικών προϊόντων 
(Produkthaftungsgesetz) παραμένουν ανέπαφες. 

Οι ισχύουσες νόμιμες αξιώσεις για εμπράγματα ελαττώματα 
που έχει ο καταναλωτής έναντι του πωλητή στην εκάστοτε 
χώρα αγοράς παραμένουν ανέπαφες από την εκούσια εγγύ-
ηση του κατασκευαστή. Σε μεμονωμένες χώρες είναι πιθανόν 
να υφίστανται εγγυήσεις, οι οποίες χορηγούνται από τους 
εκάστοτε ειδικευμένους εμπόρους (αντιπρόσωποι, συνεργάτες 
της Truma). Αυτήν την εγγύηση μπορεί να τη διεκπεραιώσει 
ο καταναλωτής άμεσα μέσω του ειδικευμένου εμπόρου του, 
από τον οποίο αγόρασε τη συσκευή. Ισχύουν οι όροι εγγύη-
σης της χώρας, στην οποία έγινε η πρώτη αγορά της συσκευ-
ής από τον καταναλωτή.

2. Αποκλεισμός εγγύησης

Δεν υφίσταται αξίωση εγγύησης:

 – λόγω ακατάλληλης χρήσης παραβιάζοντας τον προοριζόμε-
νο σκοπό χρήσης  

 – λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης, συναρμολόγησης ή θέ-
σης σε λειτουργία παραβιάζοντας τις οδηγίες χρήσης και 
τοποθέτησης.

 – λόγω ακατάλληλης λειτουργίας ή χειρισμού παραβιάζοντας 
τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης, ειδικά δε σε περίπτω-
ση μη τήρησης των υποδείξεων συντήρησης και φροντίδας 
καθώς και των προειδοποιητικών υποδείξεων.

 – όταν έχουν διεξαχθεί επισκευές, εγκαταστάσεις ή παρεμβά-
σεις από μη εξουσιοδοτημένους συνεργάτες

 – για αναλώσιμα, φθειρόμενα εξαρτήματα και σε περίπτωση 
φυσικής φθοράς

 – όταν η συσκευή έχει εξοπλιστεί με ανταλλακτικά, προσθή-
κες ή αξεσουάρ που δεν είναι γνήσια ανταλλακτικά του 
κατασκευαστή και προκληθεί έτσι ένα ελάττωμα

 – λόγω ζημιών από ξένες ουσίες (π.χ. λάδια, πλαστικοποιητές 
σε αέριο), χημικές ή ηλεκτροχημικές επιδράσεις στο νερό ή 
όταν η συσκευή έχει έλθει σ΄ επαφή με ακατάλληλες ουσίες 
(π.χ. χημικά προϊόντα, ακατάλληλα καθαριστικά)

 – λόγω ζημιών από μη κανονικές περιβαλλοντικές ή ακατάλ-
ληλες συνθήκες λειτουργίας 

 – λόγω ζημιών εξαιτίας ανωτέρας βίας ή φυσικών καταστρο-
φών καθώς και εξαιτίας άλλων επιρροών που δεν ανήκουν 
στην υπευθυνότητα της Truma

 – λόγω ζημιών που προέρχονται από ακατάλληλη μεταφορά

3. Αξίωση της εγγύησης

Η αξίωση της εγγύησης υποβάλλεται σ΄ έναν εξουσιοδοτημέ-
νο αντιπρόσωπο σέρβις ή στο κέντρο σέρβις της Truma. Όλες 
τις διευθύνσεις και τους αριθμούς τηλεφώνου θα τους βρείτε 
στην ιστοσελίδα www.truma.com στο σύνδεσμο «Service». 

Για να εξασφαλίσουμε μια ομαλή διεκπεραίωση παρακαλούμε 
να έχετε πρόχειρες τις εξής πληροφορίες όταν επικοινωνείτε 
με την εταιρεία μας: 

 – λεπτομερή περιγραφή του ελαττώματος
 – σειριακό αριθμό της συσκευής 
 – ημερομηνία αγοράς

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σέρβις ή το κέντρο σέρβις 
της Truma θα καθορίσουν την εκάστοτε περαιτέρω διαδικα-
σία. Για την αποφυγή ζημιών μεταφοράς, η εν λόγω συσκευή 
επιτρέπεται να αποσταλεί μόνο κατόπιν προηγούμενης συ-
νεννόησης με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή το 
κέντρο σέρβις της Truma.

Όταν αναγνωριστεί η αξίωση εγγύησης από τον κατασκευα-
στή, θα αναλάβει αυτός τα έξοδα μεταφοράς. Αν δεν υφίσταται 
αξίωση εγγύησης, θα ενημερωθεί αντίστοιχα ο καταναλωτής 
και θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα επισκευής και μεταφοράς. 
Παρακαλούμε να απέχετε από αποστολές συσκευών χωρίς 
προηγούμενη συνεννόηση.



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

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

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

Service
Telefon +49 (0)89 4617-2020
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


