
Frostair 1700

Truma 
Gerätetechnik GmbH & Co
Postfach 1252
D-85637 Putzbrunn

Service
Telefon 0049 (0)89 4617-142
Telefax 0049 (0)89 4617-159

e-mail: info@truma.com
http://www.truma.com

40
04

0-
31

20
0 

· 1
2/

20
01

 · 
Fo

.·
 ©

Käyttöohje
Asennusohje
Säilytä autossa!

Kehä Caravan Tukku Oy
Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94 30 34
FIN-02920 Espoo Fax (09) 84 94 30 30

ON /  OFF

MODC FAN

RCSCND

COOL

SCT
TIMC

Hr.
OFFAUTO

AUTO

LOW
MED.

HIGH

COMFORT

FAN

°C

ON

TCMP.

TIMCR

Frostair



Asennusesimerkki

1 Ilmastointilaite
Truma-Frostair 1700

2a Ilman syöttö
2b Ilman poisto
3a Kiertoilman imu
3b Kylmäilman poistot
4 Infrapuna-kauko-ohjaus
5 Infrapuna-vastaanotin

Frostair 1700

ON /  OFF

MODC FAN

RCSCND

COOL

SCT
TIMC

Hr.
OFFAUTO

AUTO

LOW
MED.

HIGH

COMFORT

FAN

°C

ON

TCMP.

TIMCR

Frostair4



1

Käyttöohje

Ilmastointilaite
Truma Frostair 1700

Lue käyttöohje ja luku
„Tärkeitä ohjeita“ ehdotto-
masti ennen laitteen käyt-
töönottoa! Ajoneuvon omi-
staja on vastuussa siitä, että
laitetta voidaan käyttää asian-
mukaisesti.

Kaukosäätö

a = MODE
Käyttötavan 
valintanäppäin

FAN = Vain 
ilmanvaihto

COMFORT = Jäähdytys ja
ilmanvaihto

b = FAN
Puhaltimen teho

AUTO = automatiikka
LOW = alhainen
MED. = keskisuuri
HIGH = suuri

c = SET
Halutun 
huoneenlämpötilan
16 - 31°C tai esivalinta-
ajan 1 - 15 tuntia säätö

d = Ei tomintoa

e = TIMER
Esivalinta-aika

f = RESEND
Kauko-ohjauksen 
asetusten 
lähettäminen 
uudestaan laitteeseen

g = ON/OFF
Päälle-/pois-kytkin
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Käyttöönotto

Ennen käynnistämistä on eh-
dottomasti varmistettava, että
leirintäalueen sähköhuollon
varmistus on riittävä 700
W:lle (230 V)  (vähintään 3 A).

Tärkeä ohje: Asuntovaunun
virransyöttökaapeli (vähim-
mäishalkaisija 3 x 2,5 mm2)
on voitava kelata täydellisesti
kaapelirumpuun.

Yksittäisten kytkentäkomen-
tojen suorittamista varten on
kauko-ohjaus aina suunnatta-
va infrapunavastaanottimen
suuntaan.

1. Kytke kauko-ohjaus päälle
katkaisijalla „g“.

Vihreä valvontavalo osoittaa
jäähdytystoiminnon.

2. Säädä haluamasi käyttöta-
pa näppäimellä „a“.

FAN: Vain ilmanvaihto. 
(ilman jäähdytystä)

COMFORT: Jäähdytys. Puhalti-
men teho ja huoneenlämpöti-
la ovat yksilöllisesti säädet-
tävissä. Vastaanottimen
vihreä valvontavalo osoittaa
kompressorin ja siten jäähdy-
tystoiminnon olevan käynnis-
sä.

3. Tarvittaessa voidaan
näppäimillä „b“ ja „c“ säätää
haluttu puhaltimen teho ja
huoneenlämpötila.

Nuoli (h) osoittaa valitun ase-
tusmoodin.

Kun kauko-ohjaukseen asetet-
tu lämpötila on saavutettu,
vihreä valvontavalo sammuu,
kompressori kytkeytyy pois
päältä ja kiertoilmapuhallin
käy taas.

Poiskytkentä

Paina poiskytkentää varten
uudestaan kauko-ohjauksen
näppäintä „g“. Vihreä valo
sammuu vahvistaen merk-
kiäänen.

Huomaa: Jäähdytyksen aika-
na syntyy haihduttimessa
lauhdevettä. Mahdollisen bak-
teerien itämisen estämiseksi
on suositeltavaa kuivattaa
haihdutin käyttämällä laitetta
vielä noin 5 - 10 minuuttia
asennoissa „FAN“ ja „HIGH“.

Timer

Sisäänasennetulla ajastimella
ilmastointilaite voidaan kytkeä
automaattisesti päälle tai pois
päältä enintään 15 tunnin ku-
luttua ajankohtaisesta kello-
najasta eteenpäin. Esiohjel-
mointi tiettyyn kellonaikaan ei
ole mahdollista. 

Kytke laite ohjelmointia varten
ensin päälle kauko-ohjauksen
näppäimellä „g“.

Säädä sitten haluamasi käyt-
tötapa ja huoneenlämpötila
näppäimillä „a“, „b“ ja „c“.

Valitse seuraavaksi haluamasi
toiminto (k) näppäimellä „e“
(TIMER):

ON käynnistys,
OFF pysäytys. 

Nuoli (j) vilkkuu ja osoittaa
asetusmoodin, valitse sen jäl-
keen haluamasi kytkentäaika
näppäimillä SET (c) (1 – 15
tuntia). 

Jos on valittu ON (käynnistys),
on laite kytkettävä asetustoi-
menpiteen jälkeen taas pois
päältä kauko-ohjauksesta. Va-
staanottimen keltainen val-
vontavalo vilkkuu ja vahvistaa
ohjelmoinnin.

Jos on valittu OFF (pysäytys),
vilkkuu vastaanottimen keltai-
nen valvontavalo joka vahvi-
staa ohjelmoinnin. Älä kytke
laitetta pois päältä sen jäl-
keen kauko-ohjauksella.

Huomaa: Kaukosäätimen pa-
ristojen säästämiseksi voi-
daan (OFF ohjelmoinnin jäl-
keen) infrapuna-lähetin peit-
tää kädellä ja sen jälkeen kyt-
keä kaukosäädin pois päältä.
Näin signaaleja ei tule laittee-
seen ja ohjelmointi pysyy mu-
uttumattomana. 

Hätä-päälle/pois

Vastaanottimessa on
ylimääräinen näppäinkytkin
(m) jolla laite voidaan kytkeä
päälle ja pois myös ilman kau-
ko-ohjainta.

Jos laite käynnistetään tällä
näppäinkytkimellä, valitaan au-
tomaattisesti kauko-ohjauk-
seen viimeksi säädetty käyt-
tötapa.

Frostair
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Tärkeitä 
käyttöohjeita

Vain ammattitaitoi-
nen henkilö saa kor-
jata laitetta!

1. Kuljetusvaurioiden välttä-
miseksi saa laitetta kuljettaa
vain Truma huoltopalvelun
(katso sivu 6) luvalla. 

2. Ennen kotelon avaamista
on jännite kytkettävä pois
päältä kaikista navoista.

3. Laitteen sulake 230 V, 
3,15 A (IEC 127) sijaitsee lait-
teen elektronisessa ohjau-
syksikössä ja sen tilalle saa
vaihtaa vain rakenteeltaan sa-
manlaisen sulakkeen.

Laitteen sulakkeet ja li-
itäntäjohdot saa vaihtaa vain
ammattihenkilö. 

4. Mikä tahansa laitteeseen
tehty muutos tai muiden kuin
alkuperäisten Truma-osien
käyttö varaosina ja toiminnan
kannalta tärkeinä lisäosina,
samoin kuin asennus- ja käyt-
töohjeiden huomiottajättämi-
nen aiheuttavat takuun rauke-
amisen ja korvausvaatimusoi-
keuksien menettämisen.

5. Kylmäkiertokulussa on kyl-
mäaineena R 407C ja sen saa
aukaista vain alan ammatti-
henkilö.

6. Kylmän ilman poistumista
ja kiertoilman imua ei saa
missään tapauksessa estää.
Tämä on otettava huomioon
laitteen moitteettoman toi-
minnan varmistamiseksi. 

7. Ajoneuvon lattian alla ole-
vat aukot on pidettävä vapai-
na liasta ja lumisohjosta. Au-
kot eivät saa sijaita auton py-
örien roiskealueella, kiinnitä
tarvittaessa roiskesuojat. 

8. Jos ajoneuvon alusta käsi-
tellään alustansuojalla, on
kaikki auton alla olevat aukot
peitettävä, niin että muodo-
stuva ruiskusumu ei pääse
tunkeutumaan laitteen sisään
ja aiheuttamaan toimintahäi-
riöitä. Poista suojukset työn
päätyttyä. 

9. Kompressorin vaurioitumi-
sen estämiseksi laitteen olles-
sa käynnissä ajon aikana
(esim. generaattorilla tai jän-
nitteenmuuntimella) ei ylä- tai
alamäkien kaltevuus saa ylit-
tää 8% .

10. Älä anna jäähdytyksen
käydä kaltevassa asennossa
pitkää aikaa, sillä muussa ta-
pauksessa ei lauhdevesi pää-
se virtaamaan ulos ja se voi
pahimmassa tapauksessa vir-
rata ajoneuvoon.
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11. Valmistajan takuuselostus
sivulla 5.

Huolto

Laitteen etusivulla sijaitsee
nukkasuodatin kiertoilman
imua varten (sivu 4, kohta
24). Tämä on puhdistettava ja
tarvittaessa vaihdettava
säännöllisin väliajoin, kuiten-
kin vähintään 2 x vuodessa.

Varoitus: Laitetta ei saa ko-
skaan käyttää ilman nukka-
suodatinta. Ilman suodatinta
höyrystin voi likaantua ja lait-
teen teho heiketä!

Ajoneuvon lattian alla sijaitsee
lauhdeveden poistokohta 
(sivu 4, kohta 11). Jotta lauh-
devesi pääsee virtaamaan
pois vapaasti, on tarkastetta-
va säännöllisesti, että poisto-
letkussa ei ole likaa, puiden
lehtiä tai muuta vastaavaa. 
Ellei tätä oteta huomioon,
lauhdevesi voi virrata ajo-
neuvoon!

Vianhaku

Käänny häiriötapauksessa ai-
na Truma-huoltopalvelun puo-
leen (katso sivu 6).

Ennen kuin soitat asiakaspal-
veluun, tarkasta seuraavat
kohdat:

1. Onko matkailuvaunu-vir-
ransyöttöjohto 230 V kytketty
oikein ja ovatko sulakkeet ja
suojakytkimet kunnossa?

2. Onko kauko-ohjaukseen
säädetty lämpötila alhaisempi
kuin huoneenlämpötila?

3. Onko laitteen ilmanimuritilä
(sivu 4, kohta 24) tai ilman
imu varastokaappiin (johon
laite on asennettu) tukkeutu-
nut?

4. Onko ilmantuloaukko ajo-
neuvon lattiassa tai ajoneu-
von sivuseinässä vapaa liasta,
puiden lehdistä tai muusta va-
staavasta?

Kauko-ohjaimen pari-
stojen vaihto
Käytä vain valumattomia mi-
kro-paristoja, tyyppi LR 3,
AM4, AAA, MN 2400 (1,5 V). 

Paristokotelo sijaitsee kauko-
ohjaimen takasivulla. 

Huomaa plus/miinus uusia
paristoja paikalleenasettaes-
sasi!

Varoitus: Tyhjät, käytetyt pa-
ristot voivat vuotaa ja vioittaa
kauko-ohjainta! Ota paristot
ulos kauko-ohjaimesta mikäli
se on pitemmän aikaa käyt-
tämättömänä. 

Takuu ei kata vuotavien
paristojen aiheuttamia 
vikoja.

Ennen viallisen kauko-ohjai-
men romuttamista paristot on
ehdottomasti poistettava ja
ne on toimitettava asianmu-
kaiseen jätehuoltoon. 

Lisävarusteet

Tilauksesta Truma toimittaa
erillisen hiukkassuodattimen
huoneilman puhdistamista
varten.

Jälkivarustussarja hiukkas-
suodatin kokonaisena kiinni-
tyskehyksen kanssa, tuote-
nro 40040-23600

Vara-hiukkassuodatin, tuote-
nro 40040-23100

Huomaa: Jos ilmastointilait-
teen eteen on asennettu kiin-
nityskulma (1) on ilmastointi-
laite osittain purettava jälki-
varustussarjan asennusta var-
ten ja kulman asentoa muu-
tettava noin 6 mm. 
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Suodattimen vaihto

Poista käytetty suodatin
nostamalla yläsuuntaan. Ase-
ta uusi suodatin ylhäältä oh-
jauskiskoihin ja työnnä lujasti
alaspäin. 

Ohjeita ilmastointi-
laitteiden käyttöä
varten

- Truma-Frostair 1700 kuluttaa
erittäin vähän sähköä. Tarka-
sta kuitenkin ennen laitteen
käyttöönottoa, onko leirintäa-
lueen suojaus riittävä
(vähintään 3 A).

- Parkkeeraa ajoneuvo mah-
dollisuuksien mukaan varjoi-
saan paikkaan.

- Pimentämällä ikkunat ver-
hoilla ja/tai katoksella voidaan
lämmönsäteilyä vähentää.

- Puhdista katto säännöllisesti
(likaiset katot kuumenevat
enemmän).

- Tuuleta ajoneuvo perusteelli-
sesti ennen laitteen käyttöä,
niin että sisälle kerääntynyt
lämpö ehtii haihtua. 

- Kun kiinnität suojapeitteitä
tai vastaavia, huomaa, että
ilmantuloaukot ovat riittävän
suuret. Lämpimän ilman poi-
stoaukon ei tule sijaita tulosi-
vulla. 

- Huoneilman pitämiseksi ter-
veellisenä ei sisä- ja ul-
kolämpötilan eroavuutta tule
valita liian suureksi. Käytön ai-
kana kiertoilma puhdistetaan
ja kuivataan. Hiostavan-ko-
stean ilman kuivuessa saa-
daan miellyttävä huoneilma
myös pienillä lämpötilanvaih-
teluilla. 

- Pidä jäähdytyksen aikana
kaikki ovet ja ikkunat suljettui-
na. 

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi:
Frostair 1700, 
Komfort Luftkäsittelylaite
Käyttöalue: liikkuvat ja 
paikallaanolevat pienet tilat
Rakennusyksikköjen 
lukumäärä: 1
Mitat (PxLxK):
555 x 405 x 285 mm
Paino: n. 26,3 kg
Virransyöttö:
230 V - 240 V ~, 50 Hz
Maksimi-jäähdytysteho:
1,7 kW
Tehonotto: 0,65 kW,
Käynnistysvirta:
15 A (150 ms)
Virranotto: 2,8 A
Suojalaji: IP X5
Energy Efficency Rate
(EER): 2,6
Herkän lämmön tekijä:
1,96
Tilavuusvirta (kylmäilma):
maks. 260 m3/h
Kylmäaine: R 407C
Kylmäainesisältö:
560 grammaa
Kompressoriöljy:
Diamond MA32, 300 cm3

Melu:
Asennuspaikasta riippuen
Ajoneuvon suurin sallittu
kallistuminen käytön 
aikana:
5° / 8%
Käytön rajoitukset:
+ 16°C:sta - + 40°C:een
- Alle +16°C:ssa huoneilman 

tunnistin estää kompresso-
rin käytön.

- Jäätymistunnistin estää 
luvattoman jään muodostu-
misen haihduttimessa.

- Lämpötilakytkin estää liian 
suuren sähkövirran ja liian 
suuren lämpötilan kom-
pressorissa.

Oikeudet teknisiin muutoksiin
pidätetään!
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Asennusohje

Vain ammattihenkilö saa
asentaa ja korjata laitteen.
Lue asennusohjeet huolellise-
sti ennen työhön ryhtymistä
ja noudata ohjeita!

Kuvassa A on esitetty Tru-
ma-Frostair 1700 ilman-
syötöllä (LE) ajoneuvon lattian
läpi. Valinnaisesti ilmansyöttö
voidaan ohjata joko imukana-
van kautta (kuva B) tai
enintään 1 metrin pituisella
notkealla imuputkella 
Ajoneuvon sivuseinän läpi
(kuva C) tai ajoneuvon lattian
läpi (kuva D).

Käyttötarkoitus

Tämä laite on suunniteltu
asennettavaksi matkailuauto-
jen ja asuntovaunujen sisäti-
loihin. Muut käyttötarkoituk-
set ovat sallittuja vain Truman
erikoisella luvalla.

Hyväksyntä

Vaatimustenmukaisuusva-
kuutus:
Ilmankäsittelylaite Truma-
Frostair 1700 vastaa EN 814-
1 mukaisia perustavanlaatui-
sia vaatimuksia, EN 378-1
mukaisia turvallisuusteknisiä
ja ympäristönsuojelullisia vaa-
timuksia, EMC-direktiiviä
89/336/EEC, pienjännitedirek-
tiiviä 73/23/EEC sekä näiden
mukana päteviä EY-direktiive-
jä. Laitteessa on lupa käyttää
CE-merkkiä.

Määräyksiä

Minkä tahansa laitteeseen
tehty muutos tai muiden kuin
alkuperäisten Truma-osien
käyttö varaosina ja toiminnan
kannalta tärkeinä lisäosina tai
asennus- ja käyttöohjeiden
huomiottajättäminen aiheut-
tavat takuun raukeamisen ja
korvausvaatimusoikeuksien
menettämisen. Lisäksi mene-
tetään laitteen käyttöoikeus. 

1
Sijaintipaikan valinta
Asenna laite aina niin, että
sen huoltotyöt on helppo teh-
dä milloin tahansa ja että laite
voidaan helposti purkaa pai-
kaltaan ja asentaa paikalleen.

Huomaa: Jotta ajoneuvo
jäähtyy tasaisesti, on il-
mastointilaite asennettava
mahdollisimman keskelle ti-
laa varastolokeroon tai va-
staavaan paikkaan niin, että
ilmanjakoputket voidaan
asentaa piiloon ylhäällä 
(esim. vaatekaapissa).

Ilmastointilaite asennetaan
lattiaan(pohjaan). Laite imee
jäähdytettävän huoneilman
suoraan erillisen ilmaritilän
läpi joka sijaitsee varastokaa-
pin seinässä (1 – erikoisvaru-
ste tuote-nro. 40040-29200)
tai muiden aukkojen läpi joi-
den kokonaispinta-ala on
vähint. 300 cm2. 

Varoitus: Kiertoilma puhdi-
stuu ja kuivuu laitteen käy-
dessä. Tästä syystä on asen-
nuksissa ulkonasijaitseviin va-
rastotiloihin (esim. korotetut
lattiat) varmistettava sopivilla
toimenpiteillä, että jäähdytet-
tävä ilma imetään ajoneuvon
sisätilasta. Ulkoilman imu voi
huomattavasti heikentää il-
mastointilaitteen vaikutusta. 

1. Aseta oheinen asennuskaa-
vain siihen varastokaappiin,
johon asennus aiotaan tehdä
ja tarkasta tarvittavien lattia-
aukkojen tilantarve. 

Varoitus: Ajoneuvon lattiassa
olevien aukkojen tulee olla va-
paina eivätkä esim. niiden
takana olevat kehykset tai
muut vastaavat osat saa peit-
tää niitä!

2. Kun tilantarve on tarkastet-
tu, suorista asennuskaavain,
kiinnitä liimanauhalla ja mer-
kitse lattian tai sivuseinän
aukko „LE“ ilmansyöttöä var-
ten sijaintiolosuhteiden mu-
kaisesti. 

Vakio-ilmansyöttö

Vakiomallissa ilmansyöttö ta-
pahtuu ajoneuvon lattian läpi
(kuva A -LE).

Asuntovaunuissa laite on
asennettava niin, että ajoneu-
von runko sijaitsee imu- ja
ilmanpoistoaukon välissä.

Vaihtoehtoinen 
ilmansyöttö
Jos lattiaanasennuksessa (LE)
törmätään esteeseen (esim.
ajoneuvon kehys), voidaan
ilmansyöttö toteuttaa
vaihtoehtoisesti joko imuka-
navan kautta (kuva B) –
lisävaruste tuote-nro. 40040-
28400 – tai enintään 1 m pi-
tuisella notkealla imuputkella
– lisävaruste tuote-nro 40040-
29400 – ajoneuvon sivu-
seinän läpi (kuva C) tai ajo-
neuvon lattian läpi (kuva D) .

Vaihtoehtoinen ilmansyöttö
voidaan liittää valinnaisesti oi-
kealle, vasemmalle tai laitteen
takasivulle. 

Ilma poistetaan (LA) aina
ajoneuvon pohjan kautta.

2
Vaihtoehtoisen ilm-
ansyötön asennus

Imukanava

1. Aseta imukanavan 
(kuva B: 2) mukana toimitettu
asennuskaavain sitä ennen
valitun laitekaavaimen sivulle
niin, että nuolet osoittavat toi-
siaan kohti.

2. Leikkaa lattia-aukko (asen-
nuskaavaimen mukaisesti) ja
käsittele ajoneuvon lattiassa
oleva aukko alustasuoja-
aineella. 

Varmista aina ennen por-
austöitä, että takana ei ole
peitossaolevia kaapeleita,
kaasujohtoja, kehyksiä tai
muuta vastaavaa!

3. Ruuvaa laitteen kansi 
(3 – takana tai sivulla) irti ja 
kiinnitä imukanava (2) ruuveil-
la laitteeseen. 

Huomaa: Imukanavaa (2) ei
saa ruuvata lisäksi ajoneuvon
lattiaan, sillä käyntiäänet voi-
vat kulkeutua ajoneuvoon häi-
ritsevällä tavalla.

Ilmansyöttö joustaval-
la imuputkella
Huomaa: Jotta vältytään tah-
dottomalta veden sisääntun-
keutumiselta, esimerkiksi ajo-
neuvoa pestäessä, on sisään-
tuloputki asennettava laske-
vassa suunnassa laitteesta
ajoneuvon sivuseinään.

1. Tarpeen vaatiessa voidaan
ilmastointilaite asettaa väliai-
kaisesti asennustilaan ja mer-
kitä aukot ajoneuvon sivu-
seinään ja lattiaan.

2. Poista ilmastointilaite ja
leikkaa Ø 162 mm:n aukot.
Käsittele ajoneuvon lattiassa
oleva aukko alustasuoja-
aineella.

Varmista aina ennen por-
austöitä, että takana ei ole
peitossaolevia kaapeleita,
kaasujohtoja, kehyksiä tai
muuta vastaavaa!

3. Ruuvaa laitteen kansi 
(3 – takana tai sivulla) irti ja ki-
innitä imulaippa (4) ruuveilla
laitteeseen.

4. Levitä ilmanimuletkuun 
(5 – maks.pituus 1 m) yhdelle
sivulle kestoelastista korintiivi-
stysainetta (ei silikonia!) ja
kierrä ulkoritilän laippaan (6).
Ohjaa kummatkin yhdessä ul-
koapäin aukon läpi ja kierrä
lujasti laitteeseen (tarvittaessa
voidaan letkua lyhentää), kun-
nes ulkoritilä (6) on samassa
tasossa ulkoseinän kanssa.

5. Levitä myös ulkoritilälle (6)
kestoelastista korintiivistysai-
netta (ei silikonia!) ja kiinnitä 4
ruuvilla (7).

3
Ilmastointilaitteen
asentaminen
1. Kun olet valinnut ilman-
syöttötavan, merkitse pidike-
kulman (HW) kiinnityskohdat
ja kiristyshihnojen (8) sivuttai-
set kiinnityskulmat (9) .

Varoitus: Pidikekulma on kiin-
nitettävä ajosuuntaan näh-
den ilmastointilaitteen
eteen jotta estetään tahdoton
paikaltaansiirtyminen voimak-
kaiden liikkeiden (esim. voim-
akkaan jarruttamisen) seu-
rauksena.

Varoitus: Jos ilmaa syötetään
laitteeseen sivuaukon läpi, on
taempi kiristysnauha asetetta-
va keskeiseen asentoon (kat-
so kuva C + D).

2. Merkitse lattia-aukot „KO“
lauhdeveden poistumista var-
ten ja "LA" syöttöilman poi-
stumista varten.

Varmista ennen poraami-
sta, että taustalla ei ole
peitossaolevia kaapeleita,
kaasujohtoja, kehykseno-
sia tai muuta vastaavaa!

3. Ota asennuskaavain pois ja
poraa tai leikkaa aukot. Käsit-
tele ajoneuvon lattiassa olevat
aukot alustansuoja-aineella. 

4. Kiinnitä pidikekulma (HW)
kolmella ruuvilla. Aseta kiri-
styshihnat (8) kuvan osoitta-
malla tavalla ja kiinnitä neljällä
toimitukseen sisältyvällä kiin-
nityskulmalla (9) kukin kah-
della ruuvilla ajoneuvon lat-
tiaan. 

5. Kiinnitä suojaritilä (10) sopi-
villa ruuveilla tai kiinnittimillä
(ei sisälly toimitukseen) al-
haaltapäin ajoneuvon lattiaan.

Laitetta asennettaessa on
ehdottomasti varmistetta-
va, että lauhdeveden poi-
stoputki ei taitu. Muussa
tapauksessa on olemassa
epätiiviyksien vaara ja
lauhdevettä voi päästä ajo-
neuvoon!

6. Työnnä toimitukseen sisäl-
tyvä lauhdevesiletku (11) lait-
teen alasivulla olevaan metal-
liputkeen ja aseta ilmastointi-
laite asennustilaan niin, että
laitteen pohjassa olevat aukot
sijaitsevat tarkalleen ajoneu-
von lattiassa olevien aukkojen
yläpuolella.

Moitteettoman ilmankier-
tokulun varmistamiseksi
on laitteen pohjassa ja 
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ajoneuvon lattiassa olevien
aukkojen oltava täsmäl-
leen päällekkäin. Ellei näin
ole, ei laitteen virheetöntä
toimintaa voida taata!

7. Kiinnitä ilmastointilaite kiri-
styshihnoilla. Ohjaa kiristys-
hihnat (8) kuvan mukaisesti
sidemuhvin (12) kautta ja kiri-
stä. 

4
Infrapuna-vastaanot-
timen asentaminen
Vastaanotin (14) asennetaan
esimerkiksi vaatekaappiin ni-
in, että kauko-ohjain voidaan
kohdistaa esteettömästi sitä
kohti (liitoskaapelin pituus 
3 m). Tarvittaessa voidaan toi-
mittaa 3 m:n pituinen kaapel-
injatke (tuote-nro 40040-
54400)

Huomaa: Ellei vastaanotinta
voida asentaa rappauksen al-
le, Truma toimittaa tilauksesta
päälleasennettavan kehyksen
(15 – tuote-nro 40000-52600)
lisävarusteena.

Kuva F: Poraa Ø 55 mm:n su-
uruinen reikä. Ohjaa kaapeli
taakse ja kiinnitä vastaanotin
4 ruuvilla (16). Työnnä sen jäl-
keen suojakehys (17) paikal-
leen, asenna kaapeli il-
mastointilaitteeseen ja työnnä
laitteen takasivuun.

Huomaa: Suojakehykseen
Truma toimittaa lisävarusteeta
sarjan sivuosia (18 – Tuote-
nro 34000-61200).

5
Sähköliitäntä 230 V
Varoitus: Sähköliitännän saa
tehdä vain sähköalan ammat-
tilainen (Saksassa esim. VDE
0100, osan 721 mukaisesti)!
Tässä annettuja ohjeita ei ole
tarkoitettu sähköasennu-
sohjeiksi asiantuntemattomal-
le, vaan niiden tarkoituksena
on antaa lisätietoja paikalle
kutsutulle sähköasentajalle!

Muodosta yhteys verkkoon
150 cm pituisen liitoskaapelin
kautta yhteen ajoneuvossa 
10 A:lla suojattuun johtoon.

Suorita liitännät huolellisesti
oikeita kaapelivärejä noudat-
taen!

Kaikki kaapelit on varmistetta-
va pinteillä!

Huolto- tai korjaustöitä varten
on ajoneuvossa oltava mah-
dollisuus kaikkien napojen
erottamiseen verkosta
vähintään 3 mm:n kosketu-
setäisyydellä.

6
Kylmäilman jakami-
nen ja kiertoilman
takaisinohjaus

Kylmäilman jakaminen

Laitteen kylmäilmaistukat 
(19, 20 + 21) on tarkoitettu
kylmäilmaputkelle KR 65 
Ø 65 mm. Putket kiinnitetään
laitteeseen pinteillä (23 –
lisävaruste tuote-nro 39050-
71800).

Kaikkiin kolmeen kylmäilmai-
stukkaan tulee liittää KR 65 
Ø 65 mm:n putki vähintään
yhdellä poistolla. 

Työnnä ilmaputket (22) lait-
teen kylmäilmaistukoiden yli,
kiinnitä pinteillä (23 – lisävaru-
ste tuote-nro 39050-71800) ja
asenna nousevassa suunnas-
sa laitteesta ilmanpoistosuut-
timiin.

Tärkeitä ohjeita: Kylmäilman
jakelu tehdään kaikille ajoneu-
votyypeille yksilöllisesti raken-
nusyksikköperiaatteella. Sitä
varten on käytettävissä laaja
valikoima lisävarusteita (katso
esite).

Parhaan mahdollisen jäähdy-
tystehon saavuttamiseksi
suosittelemme:

1. asentamaan ilmanpoistosu-
uttimet ajoneuvon yläosaan
(katso asennusesimerkki)

2. käyttämään yhteensä
enintään 15 m ilmaputkea 
kylmäilman jakamiseen

3. yhdistämään pisin ilmaput-
ki (enint. 8 m) yhteeseen (19),
koska siinä on suurin ilman-
läpikuku.

4. asentamaan ilmaputket
mahdollisimman lyhyiksi ja
suorassa linjassa ilmanpoisto-
suuttimiin.

5. lauhdeveden välttämiseksi
asentamaan kylmäilmaputket
etäälle lämpölähteistä (esim.
jääkaapin tausta).

Kiertoilman 
takaisinohjaus
Laite imee kiertoilman takai-
sin, joko ylimääräisen ilmari-
tilän kautta, (1 – lisätarvike
tuote-nro 40040-29200) esim.
varastokaapin seinässä tai
usean pienemmän aukon
kautta joiden yhteispinta-ala
on väihntään 300 cm2.

Tärkeä ohje: Moitteettoman
ilmanvaihdon aikaansaami-
seksi on tuuletus ajoneuvon
sisätilasta asennustilaan sijoi-
tettava laitteen välittömään
läheisyyteen. Tarvittaessa on

määräykset ovat kuitenkin
voimassa.

Truman tehtaan asiakaspalve-
lun käyttökuluista - erityisesti
kuljetus-, työ- ja materiaaliku-
luista - vastaa valmistaja sil-
loin, kun asiakaspalvelua on
tarvittu takuuseen sisältyvien
vikojen korjaamiseen ja kun
asiakaspalvelua käytetään
Saksassa. Takuu ei kata ulko-
maisia asiakaspalveluja.

Laitteen hankalasta irrottami-
sesta ja asennuksesta aiheu-
tuneet lisäkulut (esim. huone-
kalutai korin osien purkami-
nen) eivät sisälly takuuseen.

3. Laitteen toimittaminen
takuuhuoltoon

Valmistajan osoite: Truma
Gerätetechnik GmbH & Co.
KG, Wernher-von-Braun-
Straße 12, 85640 Putzbrunn,
Saksa. Saksassa on häiriöistä
aina tehtävä ilmoitus Truma-
huoltokeskukseen valmistajan
tehtaalle; ulkomailla käytet-
tävissäsi on kulloinenkin huol-
lon yhteistyökumppani (katso
osoiteluetteloa). Valitukset on
eriteltävä tarkasti. Lisäksi on
esitettävä  asianmukaisesti
täytetty takuuasiakirja tai il-
moitettava laitteen valmistus-
numero sekä ostopäivä.

Kuljetusvaurioiden välttämi-
seksi saa laitteen lähettää
vain Saksan Truma-huoltokes-
kuksen luvalla tai ulkomailla
kunkin maan valtuutetun
huoltopalveluliikkeen luvalla.
Muussa tapauksessa lähettäjä
kantaa vastuun mahdollisesti
syntyvistä kuljetusvaurioista.

Lähetyksen tulee tavallisesti
tapahtua Trumalta saatavassa
erityisessä lähetyslaatikossa
huolintarahtina. Jos kyseessä
on takuuehtojen mukainen
virhe, tehdas maksaa kuljetu-
skulut tai lähetyksestä ja pal-
autuksesta aiheutuvat kulut.
Jos kyseessä ei ole takuuasia,
valmistaja ilmoittaa tästä sekä
asiakkaan osaksi tulevista kor-
jauskuluista asiakkaalle; tällai-
sessa tapauksessa asiakas
maksaa myös lähetyskulut.

kiinnitettävä suojukset niin 
että varastoidut tavarat eivät
estä kiertoilman takaisinvir-
tausta. 

7
Toiminnan 
tarkastus/kauko-
ohjauksen pidike

Sijoita kauko-ohjauksen pidi-
ke mahdollisimman lähelle
vastaanotinta (14) niin että il-
mastointilaitetta voidaan käyt-
tää ilman että kauko-ohjaus
otetaan pidikkeestä. 

Päätteeksi on kaikki laitteen
toiminnot tarkastettava käyt-
töohjeen mukaisesti. 

Käyttöohje ja täytetty takuu-
kortti on annettava ajoneuvon
omistajalle.

Valmistajan
takuuselvitys

1. Takuutapaus

Valmistaja antaa takuun lait-
teessa ilmeneville vioille, jotka
on johdettavissa materiaali-
tai valmistusvirheeseen.
Lisäksi voimassa on lainmu-
kaiset myyjän vastuut.

Takuu ei kata

- kulumisosia eikä luonnollista
kulumista,

- vikoja, jotka aiheutuvat mui-
den kuin alkuperäisten 
Truma-osien käytöstä laitt-
eissa,

- Truman asennus- ja käyt-
töohjeiden huomiottajättä-
misestä aiheutuneita vikoja,

- epäasianmukaisesta käsitte-
lystä aiheutuneita vikoja,

- vikoja, jotka aiheutuvat epä-
asianmukaisesta kuljetu-
spakkauksesta, joka ei ole
Truman toimeksiantama.

2. Takuun kattavuus

Takuu koskee kohdassa 1
määriteltyjä vikoja, jotka ilme-
nevät 24 kuukauden kuluessa
kaupan solmimisesta myyjän
ja käyttäjän välillä. Valmistaja
korjaa kyseiset viat tai puut-
teet oman valintansa mukaan
joko korjaamalla tai vaihta-
malla viallisen tuotteen. Val-
mistajan suorittaman takuu-
korvauksen jälkeen ei korjat-
tujen tai vaihdettujen osien
takuuaika ala uudestaan, vaan
vanha takuuaika jatkuu. Pi-
temmälle menevät vaatimuk-
set, erityisesti ostajan tai kol-
mannen osapuolen vahingon-
korvausvaatimukset on pois-
suljettu. Tuotevastuulain
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Mobiler Werkskundendienst

In Deutschland stehen 30 Service-Techniker für Kundendienst, 
Prüfung der Gasanlagen und Reparatur zu Ihrer Verfügung - 
selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit. Die    
Zentrale beordert den nächstgelegenen Truma-Techniker auf 
kürzestem Anfahrtsweg zu Ihnen.

Bitte setzen Sie sich mit der Service-Zentrale in Putzbrunn in 
Verbindung oder benutzen Sie die Kundendienst-Anforderungs-
karte (letzte Umschlagseite).

Telefon (089) 4617-142
Telefax (089) 4617-159
e-mail: info@truma.com
http://www.truma.com

Technische Beratung:
Telefon (089) 4617-141 oder -147

Internationaler Service und Vertrieb

Verkauf und Service für Freizeitfahrzeuge:

Globus Mobil Park, 8942 Wörschach 300, 
Tel. 0043 (0)3682 241 60, Fax 0043 (0)3682 241 06

K. Hofer Ges. m.b.H. & Co KG, Erdbergstraße 34, 1030 Wien, 
Tel. 0043 (0)1 715 11 75, Fax 0043 (0)1 712 50 22

Wohnmobil-Handels-Center-Innsbruck-GmbH, 
Josef-Wilberger-Str. 45, 6020 Innsbruck, 
Tel. 0043 (0)512 20 50 11, Fax 0043 (0)512 205 01 14

Wohnwagen Pusch, Linzer Straße 138, 4810 Gmunden, 
Tel 0043 (0)7612 67 94 50, 0043 (0)7612 676 00

Verkauf und Service für Nutzfahrzeuge:

Geissler GmbH, Neusarling 127, 3373 Kemmelbach/Ybbs, 
Tel. 0043 (0)7412 522 25, Fax 0043 (0)7412 522 25 17

Karl Krammer GmbH, Triester Str. 204, 1232 Wien, 
Tel. 0043 (0)1 667 15 75, Fax 0043 (0)1 667 15 75 15

Wölfel GmbH, Bosch-Dienst, Industriezentrum NÖ-Süd, 
Straße 3, 2355 Wr. Neudorf, 
Tel. 0043 (0)2236 624 31, Fax 0043 (0)2236 62 43 15 19

Dometic Pty Ltd, 6 Treforest Drive, Clayton, Vic. 3168, 
Tel. 0061 (0)3 95 45 56 55, Fax 0061 (0)3 95 45 59 66

Gautzsch Gimeg N.V., Drie Sleutelsstraat 74, 9300 Aalst, 
Tel. 0032 (0)53 70 66 77, Fax 0032 (0)53 21 61 62

Tachograph Ltd., P. Brovki Str. 15, 220072 Minsk, 
Tel. 00375 (0)17 22 66 82 02, Fax 00375 (0)17 21 00 03 86

Selzam AG, Harzachstrasse 8, 8404 Winterthur, 
Tel. 0041 (0)52 233 25 21, Fax 0041 (0)52 232 97 15

KOV, Karosárna a slévárna, Sokoloská 615, 28101 Velim, 
Tel. 00420 (0)321 76 35 58, Fax 00420 (0)321 76 33 37

A. C. Lemvigh-Müller, Kronprinsessegade 26, 1306 Kopenhagen K., 
Tel. 0045 33 11 05 32, Fax 0045 33 11 95 97

Stimme, S.L., Poligono Industr. Mediterraneo, 
Calle Ildefonso Carrascosa 2, 46560 Massalfassar (Valencia), 
Tel. 0034 961 40 00 58, Fax 0034 961 40 24 62

Parkli HL, Mustjöe 39, 10617 Tallinn,
Tel. 00372 655 00 00, Fax 00372 656 26 30

Euro Accessoires, ZAE Parc de Champagne – B.P. 89, 
07303 Tournon-sur-Rhône Cédex, 
Tel. 0033 (0)4 75 06 92 92, Fax 0033 (0)4 75 06 92 96

Kehä Caravan Tukku Oy, Koskelontie 15, 02920 Espoo, 
Tel. 00358 (0)9 84 94 30 34, Fax 00358 (0)9 84 94 30 30

Truma (UK) Limited, Truma House, Eastern Avenue, 
Burton Upon Trent, Staffordshire, DE13 0BB, 
Tel. 0044 (0)1283 52 82 01, Fax 0044 (0)1283 52 82 02

G. Bournas - G. Efthimiou O.E., P. Ralli 36 & Ag. Annis, 
12241 Egaleo - Athen, 
Tel. 0030 (0)1 346 14 14, Fax 0030 (0)1 342 34 03

Virág Trans Bt., újhegyi út 7, 1108 Budapest, 
Tel. 0036 (0)1 263 14 66, Fax 0036 (0)1 261 32 49

Klimamobil, Stefanovecki zavoj 17a, 10040 Zagreb, 
Tel. 00385 (0)1 291 01 43, Fax 00385 (0)1 295 05 21

Dimatec S.p.A., Via Galileo Galilei, 7, 22070 Guanzate (CO), 
Tel. 0039 031 352 90 61, Fax 0039 031 352 96 89

Afl-Húsbílar ehf., Gránufélagsgata 49, 600 Akureyri, 
Tel. 00354 462 79 50, Fax 00354 461 26 80

Bilaraf Ltd., Audbrekka 20, 200 Kópavogur, 
Tel. 00354 564 04 00, Fax 00354 564 04 04

Carac Industry Co., Ltd., 1-4-2 Heiwadai, Nerimaku, 
Tokyo 179-0083, 
Tel. 0081 (0)3 3931 02 20, Fax 0081 (0)3 3931 07 06

Ets Geiben s.à.r.l., 260, route d’Esch, 4451 Belvaux, 
Tel. 00352 59 15 19, Fax 00352 59 44 55

Autokurtas, Lazdijy str. 20, 3018 Kaunas, 
Tel. 00370 (0)7 39 10 90, 00370 (0)7 39 14 54

Neptus A.S., Bruksveien 17, 1390 Vollen, 
Tel. 0047 66 75 99 50, Fax 0047 66 75 99 51

Gautzsch Gimeg B.V., Strijkviertel 25, 3454 PH De Meern, 
Tel. 0031 (0)30 662 95 22, Fax 0031 (0)30 666 53 97

Leisure Appliances New Zealand Ltd, 58 Kemp Street, Kilbirnie, 
Wellington, Tel. 0064 (0)4 387 42 00, Fax 0064 (0)4 387 42 02

Serada Marine & Leisure Ltd, 8 Greenmount Drive, East Tamaki, 
Auckland, Tel. 0064 (0)9 273 89 09, Fax 0064 (0)9 273 89 10

J.C.L. Andrade, Lda., Apartado 719, Lugar do Padrao, E.N. 327 - 
S. Miguel do Souto, 4524-906 Souto V.F.R., Sta. Maria da Feira, 
Tel. 00351 25 680 10 34, Fax 00351 25 680 14 88

Marcampo - Artigos de Campismo, Lda., 
Av. Almirante Gago Coutinho, 56D, 1700-031 Lissabon, 
Tel. 00351 21 848 67 76, Fax 00351 21 847 06 99

Truma Polska Sp. z o.o., ul. Kuczkowskiego 3/2U, 31-619 Krakau, 
Tel. 0048 (0)12 641 02 41, Fax 0048 (0)12 641 02 41

Comapnija Poliauto, Hawskaja str. 3, ab 3., 113162 Moskau, 
Tel. 007 (0)95 232 00 39, Fax 007 095 958 27 57

Alde International Systems AB, Wrangels Allé 90, 29111 Färlöv, 
Kristianstad, Tel. 0046 (0)44 712 74, Fax 0046 (0)44 718 48

Prebil d.o.o., Opekarska 14, 1000 Ljubljana, 
Tel. 0038 (0)61 542 63 70, Fax 0038 (0)61 542 63 71

Tamex spol. s r.o., Kovácsova c. 359, 85110 Bratislava, 
Tel. 00421 (0)2 44 45 49 20, Fax 00421 (0)2 44 45 49 35

Karyat Karavan Yat San. Tic. Ltd. Sti., 
Kusdili Cad. Efes Ishani Kat: 3, No: 171 Kadiköy, 81310 Istanbul, 
Tel. 0090 (0)216 418 73 96, Fax 0090 (0)216 418 73 97
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