
Saphir comfort IR

Άνεση καθ‘ οδόν

 
Οδηγίες χρήσης

 Οδηγίες τοποθέτησης

 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!
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 Παράδειγμα εγκατάστασης

1 Συσκευή κλιματισμού Saphir comfort IR
2a Είσοδος αέρα τροφοδοσίας 
2b Έξοδος αέρα τροφοδοσίας 
3a Αναρρόφηση αέρα επανακυκλοφορίας 
3b Έξοδοι αέρα ψύξης
4 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων
5 Δέκτης υπερύθρων

Συσκευή κλιματισμού Saphir comfort IR
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Οδηγίες χρήσης

Πριν την έναρξη λειτουργίας προσέξτε οπωσδήποτε τις οδηγίες 

χρήσης και τις «Σημαντικές υποδείξεις»! Ο κάτοχος του οχήματος 
είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

Τηλεχειριστήριο

ON /  OFF
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a = MODE

Πλήκτρο επιλογής τρόπου λειτουργίας

FAN = Μόνο εξαερισμός
COMFORT = Ψύξη και εξαερισμός 

b = FAN

Ισχύς ανεμιστήρα

AUTO = Αυτόματο
LOW = Χαμηλή
MED. = Μέτρια
HIGH = Υψηλή

c = SET

Ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας περιβάλλοντος από 
16 έως 31° C ή του χρόνου προεπιλογής από 1 έως 15 ώρες

d = Καμία λειτουργία

e = TIMER

Χρόνος προεπιλογής

f = RESEND

Επανάληψη αποστολής των ρυθμίσεων του 

τηλεχειριστηρίου στη συσκευή

g = ON / OFF

Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

Έναρξη λειτουργίας

Πριν την ενεργοποίηση βεβαιωθείτε οπωσδήποτε ότι το σύστημα 
ασφαλειών για την τροφοδοσία ρεύματος του χώρου κατασκήνωσης 
επαρκεί για 980 W (230 V) (τουλάχιστον 4,2 Α).

Για την αποφυγή υπερθέρμανσης του καλωδίου τροφοδοσίας 
ρεύματος του τροχόσπιτου (ελάχιστη διατομή 3 x 2,5 mm²), 

πρέπει το τύμπανο περιτύλιξης καλωδίου να είναι πλήρως 
ξετυλιγμένο.

Για την εκτέλεση των διάφορων εντολών ενεργοποίησης το 
τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι πάντα στραμμένο προς το δέκτη 
υπερύθρων.

1. Ενεργοποιήστε με το πλήκτρο «g» του τηλεχειριστηρίου το Saphir 
comfort IR. Επιλέγεται αυτόματα ο τρόπος λειτουργίας που είχε 
ρυθμιστεί τελευταίος στο τηλεχειριστήριο.

2. Ρυθμίστε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας με το πλήκτρο «a».

FAN: Μόνο εξαερισμός (χωρίς ψύξη).

COMFORT: Ψύξη. 
Η ισχύς ανεμιστήρα και η θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορούν να 
ρυθμιστούν ξεχωριστά. Η πράσινη λυχνία ελέγχου στο δέκτη δείχνει τη 
λειτουργία του συμπιεστή και συνεπώς τη λειτουργία ψύξης.

3. Ρυθμίστε, εάν χρειάζεται, την επιθυμητή ισχύ ανεμιστήρα και 
θερμοκρασία περιβάλλοντος με τα πλήκτρα «b» και «c».

Το βέλος (h) δείχνει τον επιλεγμένο τρόπο ρύθμισης.

Εάν στη λειτουργία ψύξης επιτευχθεί η θερμοκρασία περιβάλλοντος 
που έχει ρυθμιστεί στο τηλεχειριστήριο, απενεργοποιείται  ο 
συμπιεστής και σβήνει η πράσινη λυχνία ελέγχου στο δέκτη. Ο 
ανεμιστήρας αέρα επανακυκλοφορίας συνεχίζει να λειτουργεί για 
εξαερισμό. Εάν η ρυθμισμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβεί 
το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στον 
τρόπο λειτουργίας ψύξης.

Απενεργοποίηση

Για την απενεργοποίηση της συσκευής πατήστε ακόμη μία φορά το 
πλήκτρο «g» του τηλεχειριστηρίου. Για την επιβεβαίωση του σήματος 
σβήνει η πράσινη λυχνία ελέγχου.

Εάν η συσκευή κλιματισμού ενεργοποιηθεί πάλι εντός 
περ. 3 λεπτών, αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία ελέγχου. Ο 

ανεμιστήρας λειτουργεί και ο συμπιεστής ενεργοποιείται πάλι μετά 
από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Κατά τη λειτουργία ψύξης συγκεντρώνεται στον εξατμιστή νερό 
συμπυκνώματος. Για την αποφυγή πιθανής συσσώρευσης 

μικροβίων, η συσκευή θα πρέπει να λειτουργήσει ακόμη περ. 5 –10 λεπτά 
στις θέσεις «FAN» και «HIGH» ώστε να στεγνώσει ο εξατμιστής.

Timer

Με τον ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη η συσκευή κλιματισμού μπορεί 
να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί αυτόματα εκ των προτέρων 
από την τρέχουσα ώρα έως και 15 ώρες μετά. Ο εκ των προτέρων 
προγραμματισμός για μία συγκεκριμένη ώρα δεν είναι δυνατός.

Για τον προγραμματισμό ενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή με το 
πλήκτρο «g» του τηλεχειριστηρίου.

Ρυθμίστε στη συνέχεια τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας και τη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος με τα πλήκτρα «a», «b» και «c».

Επιλέξτε στη συνέχεια την επιθυμητή λειτουργία (k) με το πλήκτρο «e» 

(TIMER):

ON για ενεργοποίηση,
OFF για απενεργοποίηση. 

Το βέλος (j) αναβοσβήνει και δείχνει τον τρόπο ρύθμισης. Στη συνέχεια 
επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο ενεργοποίησης (1 έως 15 ώρες) με τα 
πλήκτρα SET (c).

Εάν επιλεγεί το ΟΝ (ενεργοποίηση), η συσκευή πρέπει μετά τη 
διαδικασία ρύθμισης της συσκευής να απενεργοποιηθεί πάλι από το 
τηλεχειριστήριο. Η κίτρινη λυχνία ελέγχου στο δέκτη αναβοσβήνει και 
επιβεβαιώνει τον προγραμματισμό.

Εάν επιλεγεί το OFF (απενεργοποίηση), η κίτρινη λυχνία ελέγχου 
στο δέκτη αναβοσβήνει και επιβεβαιώνει τον προγραμματισμό. 
Στη συνέχεια μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή από το 
τηλεχειριστήριο.

Για εξοικονόμηση της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο μπορεί 
(μετά τον προγραμματισμό OFF) να καλυφθεί ο πομπός 

υπερύθρων με το χέρι και στη συνέχεια να απενεργοποιηθεί το 
τηλεχειριστήριο. Με αυτόν τον τρόπο δεν μεταδίδεται κανένα σήμα 
στη συσκευή και ο προγραμματισμός διατηρείται αμετάβλητος.
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Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση έκτακτης 
ανάγκης

Ο δέκτης διαθέτει ένα πρόσθετο πλήκτρο πίεσης (m) με το οποίο η 
συσκευή (π.χ. με ένα στυλό διαρκείας) μπορεί να απενεργοποιηθεί ή 
να ενεργοποιηθεί χωρίς τηλεχειριστήριο.

Saphir

m

Εάν η συσκευή ενεργοποιηθεί με αυτό το πλήκτρο πίεσης επιλέγεται 
αυτόματα ο τρόπος λειτουργίας που ρυθμίστηκε τελευταίος στο 
τηλεχειριστήριο.

Σημαντικές υποδείξεις

Οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο 
προσωπικό!

1. Για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά η συσκευή μπορεί να 
αποσταλεί μόνο κατόπιν συνεννόησης με το κέντρο σέρβις της Truma.

2. Πριν το άνοιγμα του περιβλήματος πρέπει να αποσυνδεθεί η τάση 
από όλους τους πόλους. 

3. Η ασφάλεια της συσκευής 230 V, 3,15 A (με χρονυστέρηση, 
IEC 127) βρίσκεται στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου της συσκευής 
και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από ασφάλεια ίδιας κατασκευής.

Οι ασφάλειες της συσκευής και τα καλώδια σύνδεσης πρέπει να 
αντικαθίστανται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

4. Κάθε τροποποίηση στη συσκευή ή χρήση ανταλλακτικών και 
αξεσουάρ που είναι σημαντικά για τη λειτουργία αλλά δεν είναι γνήσια 
εξαρτήματα της Truma, καθώς επίσης η μη τήρηση των οδηγιών 
εγκατάστασης και χρήσης οδηγεί στην παύση ισχύος της εγγύησης και 
στον αποκλεισμό αξιώσεων ευθύνης.

5. Το κύκλωμα ψύξης περιλαμβάνει το ψυκτικό μέσο R 407c και 
πρέπει να ανοίγεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

6. Η έξοδος αέρα ψύξης καθώς και η αναρρόφηση αέρα 
επανακυκλοφορίας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίζονται. 
Παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο για τη διασφάλιση της άψογης 
λειτουργίας της συσκευής σας.

7. Οι οπές κάτω από το δάπεδο του οχήματος δεν πρέπει να περιέχουν 
ακαθαρσίες και λασπόχιονο. Οι οπές δεν πρέπει να βρίσκονται εντός 
την περιοχής πιτσιλίσματος των τροχών. Χρησιμοποιήστε ενδεχομένως 
ένα προστατευτικό πιτσιλίσματος.

8. Εάν το δάπεδο του οχήματος διαθέτει προστατευτικό 

υποδαπέδου πρέπει όλες οι οπές που βρίσκονται κάτω από το όχημα 
να καλυφθούν, ώστε να μην εισχωρήσει το ψεκαζόμενο υγρό στη 
συσκευή και προκληθούν δυσλειτουργίες. Μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών αφαιρέστε πάλι τα καλύμματα.

9. Για την αποφυγή τυχόν βλάβης του συμπιεστή όταν η συσκευή 
λειτουργεί κατά τη διάρκεια της οδήγησης, το όχημα δεν πρέπει να 
οδηγεί σε κατωφέρειες και ανωφέρειες με κλίση μεγαλύτερη από 8 %.

10. Η λειτουργία ψύξης σε κεκλιμένη θέση δεν πρέπει να επιτρέπεται 
για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς το νερό συμπυκνώματος 
που δημιουργείται δεν μπορεί, εάν χρειάζεται, να εξέλθει και στη 
χειρότερη περίπτωση μπορεί να εισχωρήσει στο όχημα.

Συντήρηση

Στην μπροστινή πλευρά της συσκευής βρίσκονται ένα φίλτρο χνουδιών 
(n) και ένα φίλτρο σωματιδίων (p) για τον καθαρισμό του αέρα 
περιβάλλοντος.

p
n

Το φίλτρο χνουδιών (n) πρέπει να καθαρίζεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο και, εάν χρειάζεται, να 
αντικαθίσταται (κωδ. πρ. 40090-58200).

Το φίλτρο σωματιδίων (p) συνιστάται να αντικαθίσταται κάθε χρόνο 
στην αρχή της εποχής (κωδ. πρ. 40090-58100). 

Για την αντικατάσταση των φίλτρων, τραβήξτε προς τα εμπρός 
το φίλτρο χνουδιών (n) από την μπροστινή ακμή των εγκοπών και 
αφαιρέστε τραβώντας το προς τα επάνω. Αφαιρέστε το φίλτρο 
σωματιδίων τραβώντας το προς τα εμπρός.

Προσέξτε τη θέση τοποθέτησης! Τα βέλη που είναι 
εντυπωμένα στη συσκευή πρέπει να δείχνουν προς το 

εσωτερικό της συσκευής και να συμβολίζουν τη διεύθυνση ροής 
του αέρα επανακυκλοφορίας. Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να 

λειτουργεί χωρίς φίλτρο. Χωρίς φίλτρο μπορεί να συσσωρευτούν 
ακαθαρσίες στον εξατμιστή και να επηρεαστεί με αυτόν τον τρόπο η 
απόδοση της συσκευής!

Κάτω από το δάπεδο του οχήματος βρίσκεται μία εκροή νερού 
συμπυκνώματος (σελίδα C, εικόνα C, 11). Για τη διασφάλιση της 
ανεμπόδιστης εκροής του νερού συμπυκνώματος πρέπει να ελέγχεται 
συχνά εάν η εκροή περιέχει ακαθαρσίες, φύλλωμα  ή παρόμοια υλικά. 
Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εισέλθει νερό συμπυκνώματος 

στο όχημα! 

Αναζήτηση βλαβών

Σε περίπτωση βλάβης παρακαλώ απευθυνθείτε κατά κύριο λόγο στο 
σέρβις της Truma.

Πριν καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών παρακαλώ επιθεωρήστε: 

1. Είναι το καλώδιο τροφοδοσίας 230 V του τροχόσπιτου σωστά 
συνδεδεμένο και οι ασφάλειες και ο διακόπτης προστασίας εντάξει?

2. Είναι η ρυθμισμένη θερμοκρασία στο τηλεχειριστήριο χαμηλότερη 
από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος?

3. Το φίλτρο χνουδιών (n) ή / και το φίλτρο σωματιδίων (p) στην 
μπροστινή πλευρά της συσκευής ή η αναρρόφηση αέρα στο κουτί 
αποθήκευσης (στο οποίο είναι ενσωματωμένη η συσκευή) περιέχουν 
ακαθαρσίες ή είναι καθαρά?

4. Περιέχει η οπή αέρα τροφοδοσίας στο δάπεδο του οχήματος 
ακαθαρσίες, φύλλωμα ή παρόμοια υλικά?
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Αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου 

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε μόνο στεγανές μικρο-μπαταρίες τύπου 
LR 3, AM4, AAA, MN 2400 (1,5 V). 

Στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου βρίσκεται η θήκη των 
μπαταριών.

OPENOPEN

Κατά την τοποθέτηση των νέων μπαταριών διασφαλίστε ότι η 
πολικότητα, αρνητική / θετική, είναι σωστή!

Οι κενές και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορούν να 
εμφανίσουν διαρροές και να προκαλέσουν βλάβη στο 

τηλεχειριστήριο! Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν το τηλεχειριστήριο δεν 
θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δεν υφίσταται καμία αξίωση εγγύησης για ζημιές που έχουν 

προκληθεί από διαρροή μπαταριών. 

Πριν την απόρριψη ενός ελαττωματικού τηλεχειριστηρίου αφαιρέστε 
οπωσδήποτε τις μπαταρίες και διασφαλίστε τη σωστή διάθεσή τους.

 Αξεσουάρ

Αποσβεστήρας θορύβου για τη συναρμολόγηση στο σωλήνα αέρα 
ψύξης για επιπρόσθετη μείωση του θορύβου εντός του χώρου 
διαμονής (κωδ. πρ. 40040-60100).

Αγωγός εμφύσησης για επιπρόσθετη ελαχιστοποίηση του θορύβου 
εκτός του χώρου διαμονής. Συναρμολογημένος κάτω από το όχημα 
(κωδ. πρ. 40040-32500).

Η ευέλικτη αναρρόφηση αέρα περιβάλλοντος επιτρέπει τη 
συναρμολόγηση της συσκευής κλιματισμού σε ένα χώρο που 
διαχωρίζεται από τον εσωτερικό χώρο (π.χ. ψευτοδάπεδο ή πίσω 
αποθηκευτικός χώρος) και αποτρέπει την αναρρόφηση μολυσμένου 
αέρα (π.χ. καπνός πετρελαίου από τον πίσω αποθηκευτικό χώρο). 
Κωδ. πρ. 40090-59100.

Υποδείξεις χρήσης συσκευών κλιματισμού

– Η συσκευή κλιματισμού Saphir comfort IR  έχει σχεδιαστεί για 
ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος. Παρόλα αυτά, ελέγξτε πριν την 
έναρξη λειτουργίας εάν ο χώρος κατασκήνωσης έχει επαρκείς 
ασφάλειες (ελάχ. 4,2 Α).

– Σταθμεύστε το όχημά μας όσο το δυνατόν περισσότερο στη σκιά.

– Η σκίαση με ρολά σκίασης ή / και προστατευτικό κάλυμμα οροφής 
μειώνει την ηλιακή ακτινοβολία.

– Καθαρίστε την οροφή συχνά (οι οροφές με ακαθαρσίες 
απορροφούν μεγαλύτερη θερμότητα).

– Εξαερίστε πλήρως το όχημά σας πριν τη λειτουργία της συσκευής 
ώστε να εξέλθει ο θερμός αέρας που έχει συσσωρευτεί στο όχημα.

– Προσέξτε ώστε κατά την τοποθέτηση των σκιάστρων ή παρόμοιων 
αντικειμένων να υπάρχουν επαρκείς οπές για την εξαγωγή του αέρα 
τροφοδοσίας. Η οπή για το θερμό αέρα εξαγωγής δεν πρέπει να 
βρίσκεται στην πλευρά της εισόδου.

– Για τη διατήρηση ενός υγιεινού περιβάλλοντος, η επιλεγμένη 
διαφορά ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία δεν 
πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ο 
αέρας επανακυκλοφορίας καθαρίζεται και ξηραίνεται. Λόγω της 
ξήρανσης του υγρού αέρα, το ευχάριστο περιβάλλον διασφαλίζεται 
ακόμη και όταν οι διαφορές θερμοκρασίας είναι μικρές.

– Κλείστε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης όλες τις πόρτες 
και τα παράθυρα. 
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 Τεχνικά χαρακτηριστικά
 καθορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 814 ή/και τις συνθήκες 
 δοκιμής της Truma

Ονομασία 

Saphir comfort IR, 
συσκευή κλιματισμού άνεσης
Περιοχή χρήσης 

Κινητοί και στατικοί μικροί χώροι
Αριθμός δομικών μονάδων 

1
Διαστάσεις (M x Π x Υ) 

710 x 400 x 285 mm
Βάρος 

περ. 24 kg
Τροφοδοσία τάσης 

230 V – 240 V~, 50 Hz
Μέγιστη ψυκτική ισχύς 

2,4 kW
Κατανάλωση ενεργούς ισχύος 

0,98 kW
Ρεύμα εκκίνησης 

20 A (150 ms)
Κατανάλωση ρεύματος

4,2 A
Κατηγορία προστασίας

IP X5
Βαθμός ενεργειακής απόδοσης

2,4
Ροή όγκου (αέρα ψύξης)

μέγ. 380 m/h
Ψυκτικό μέσο

R 407c
Περιεκτικότητα σε ψυκτικό μέσο 

βλέπε ενδεικτική ετικέτα συσκευής
Λάδι συμπιεστή 

Diamond MA32, 300 cm
Θόρυβος 

Ανάλογα με την θέση εγκατάστασης
Μέγιστη κλίση οχήματος κατά τη λειτουργία 

5° / 8 %
Λειτουργικά όρια 

+16° C έως +40° C
– Κάτω από +16° C, ο αισθητήρας αέρα περιβάλλοντος αποτρέπει τη 

λειτουργία του συμπιεστή.
– Ο αισθητήρας παγοποίησης αποτρέπει τον ανεπίτρεπτο σχηματισμό 

πάγου στον εξατμιστή.
– Ο διακόπτης θερμοκρασίας αποτρέπει το πολύ υψηλό ρεύμα και 

την πολύ υψηλή θερμοκρασία στο συμπιεστή.

Έγκριση τύπου της ΕΟΚ

Το Saphir comfort IR συμμορφώνεται με την οδηγία 72/245/ΕΟΚ 
σχετικά με την εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων σε 
οχήματα με κινητήρα καθώς και με τις συμπληρώσεις 2004/104/ΕΚ 
και 2005/83/ΕΚ ενώ φέρει τον αριθμό έγκρισης τύπου: e1 03 4392.

Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων!

Ε
ξ

α
τ

μ
ισ

τ
ή

ς
Υγροποιητής

Αναρρόφηση 
αέρα

 επανακυκλ-
οφορίας 
από μέσα

Έξοδος 
αέρα ψύξης

Είσοδος αέρα 
τροφοδοσίας 

από έξω

Έξοδος αέρα 
τροφοδοσίας από 

έξω-κάτω

Στραγγαλιστική 
στένωση

Συμπιεστής

Πλευρά χαμηλής πίεσηςΠλευρά υψηλής πίεσης

Ανεμιστήρας
Ανεμιστήρας

Φ
ίλτρο

Σχεδιάγραμμα λειτουργίας
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Truma – δήλωση εγγύησης κατασκευαστή

1. Κατάπτωση εγγύησης

Ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση για ελαττώματα συσκευής 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 γνήσιων εξαρτημάτων της Truma στις 
συσκευές, 

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

– σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού,

– σε περίπτωση ακατάλληλης συσκευασίας μεταφοράς που δεν 
διακανονίστηκε από την Truma.

2. Έκταση εγγύησης

Η εγγύηση ισχύει για ελαττώματα κατά την έννοια της παραγράφου 1, 
τα οποία προκύπτουν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία 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 παροχής εγγύησης από 
τον κατασκευαστή, ο χρόνος εγγύησης για τα εξαρτήματα που έχουν 
επισκευασθεί ή αντικατασταθεί δεν αρχίζει εκ νέου αλλά συνεχίζει 
να ισχύει η παλιά προθεσμία. Αποκλείονται περαιτέρω αξιώσεις, 
ιδιαίτερα αξιώσεις αποζημίωσης του αγοραστή ή τρίτων προσώπων. 
Οι διατάξεις του νόμου περί ευθύνης από ελαττωματικά προϊόντα 
παραμένουν άθικτες.

Τα έξοδα χρήσης της εργοστασιακής υπηρεσίας υποστήριξης 
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 
τοποθέτησης 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, 
D-85640 Putzbrunn. 

Στη Γερμανία θα πρέπει σε περίπτωση βλάβης να επικοινωνήσετε 
κατά κανόνα με το κέντρο σέρβις της Truma. Σε άλλες χώρες θα 
πρέπει να απευθυνθείτε στους εκάστοτε συνεργάτες σέρβις της 
εταιρείας μας (βλέπε φυλλάδιο συντήρησης της Truma ή 
www.truma.com). Τυχόν παράπονα πρέπει να περιγράφονται 
λεπτομερώς. Επιπλέον, πρέπει να προσκομίσετε το σωστά 
συμπληρωμένο έγγραφο της εγγύησης ή να αναφέρετε τον 
εργοστασιακό αριθμό της συσκευής και την ημερομηνία αγοράς.

Για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά η συσκευή μπορεί να 
αποσταλεί μόνο κατόπιν συνεννόησης με το κέντρο σέρβις της Truma 
στη Γερμανία ή με τον εκάστοτε συνεργάτη σέρβις στο εξωτερικό. 
Διαφορετικά ο αποστολέας φέρει τον ενδεχόμενο κίνδυνο ζημιάς 
κατά τη μεταφορά.

Σε περίπτωση κατάπτωσης εγγύησης το εργοστάσιο αναλαμβάνει 
τα έξοδα αποστολής και επιστροφής. Εάν δεν υφίσταται κατάπτωση 
εγγύησης, ο κατασκευαστής ενημερώνει τον πελάτη και αναφέρει τα 
έξοδα επισκευής που δεν αναλαμβάνονται από αυτόν. Σε αυτήν την 
περίπτωση τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον πελάτη.
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Τοποθετήστε το πρότυπο τοποθέτησης στο κουτί αποθήκευσης που 
προβλέπεται για την εγκατάσταση και ελέγξτε τις συνθήκες χώρου για 
τυχόν οπές δαπέδου. Η συσκευή κλιματισμού πρέπει να έχει από τα 
πλάγια ελάχιστη απόσταση 20 mm και στην πίσω πλευρά 30 mm από 
τους τοίχους ή/και έπιπλα για την αποφυγή μετάδοσης θορύβου κατά 
τη λειτουργία.  Για την εύκολη αντικατάσταση του φίλτρου χνουδιών / 
σωματιδίων, η ελάχιστη απόσταση στην μπροστινή πλευρά  είναι 
200 mm.

Οι οπές στο δάπεδο του οχήματος πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιμες και να μην καλύπτονται από τμήματα πλαισίου ή 

άλλα παρόμοια εξαρτήματα που βρίσκονται πίσω τους! Οι οπές δεν 
πρέπει να βρίσκονται εντός της περιοχής πιτσιλίσματος των τροχών. 
Χρησιμοποιήστε ενδεχομένως ένα προστατευτικό πιτσιλίσματος.

Εγκατάσταση συσκευής κλιματισμού σε 

επαρκείς συνθήκες χώρου

Προετοιμασία:

Εικόνα Β: Αφαιρέστε το υλικό τοποθέτησης και το τηλεχειριστήριο 
από τις θήκες αποθήκευσης (a και b) της συσκευής.

1. Εικόνα C: Τοποθετήστε και στερεώστε το πρότυπο τοποθέτησης 
στο χώρο αποθήκευσης. Επισημάνετε τις οπές στερέωσης για τα 
2 μπροστινά και πίσω υποστηρίγματα συγκράτησης (2 – ο άξονας 
πρέπει να δείχνει προς τα έξω!).

2. Επισημάνετε την οπή του δαπέδου «LE» για την είσοδο αέρα 
τροφοδοσίας, «LA» για την έξοδο αέρα τροφοδοσίας και «ΚΟ» για την 
εκροή νερού συμπυκνώματος. 

3. Για την ευκολότερη ευθυγράμμιση της συσκευής επισημάνετε τις 
διαμήκεις ακμές του συστήματος κλιματισμού. 

4. Αφαιρέστε το πρότυπο και κόψτε τις οπές δαπέδου που έχουν 
επισημανθεί.

Πριν τη διάτρηση προσέξτε πάντα για τυχόν καλώδια, σωλήνες 

αερίου, τμήματα πλαισίου ή παρόμοια εξαρτήματα που μπορεί 

να βρίσκονται από κάτω ή/και να έχουν καλυφθεί!

Στη συνέχεια σφραγίστε τις επιφάνειες κοπής στις οπές του δαπέδου 
του οχήματος με προστατευτικό υποδαπέδου.

5. Βιδώστε κάθε ένα από τα δύο υποστήριγμα συγκράτησης (2) με 
3 βίδες.

6. Τοποθετήστε το στόμιο (11) για την εκροή του νερού 
συμπυκνώματος (ΚΟ) από την επάνω πλευρά.

7. Τοποθετήστε τη συσκευή κλιματισμού στο χώρο αποθήκευσης 
(ανάμεσα στα δύο υποστηρίγματα συγκράτησης) και ευθυγραμμίστε 
την προς τις διαμήκεις ακμές που έχουν επισημανθεί. 

Κατά ην τοποθέτηση της συσκευής προσέξτε οπωσδήποτε 

ώστε το στόμιο (11) της εκροής νερού συμπυκνώματος να 

βρίσκεται στην εγκοπή της βάσης της συσκευής. Διαφορετικά 

υπάρχει κίνδυνος να εισέλθει το νερό στο εσωτερικό! Για τη 

διασφάλιση της άψογης κυκλοφορίας του αέρα, οι οπές στη 

βάση της συσκευής και το δάπεδο πρέπει να βρίσκονται η μία 

ακριβώς απέναντι στην άλλη. Διαφορετικά δεν διασφαλίζεται η 

άψογη λειτουργία της συσκευής!

8. Βιδώστε καλά τα 4 πλευρικά υποστηρίγματα στερέωσης (3) 
τα οποία συγκρατούνται από τους δύο ιμάντες σύσφιξης, με τις 
παρεχόμενες βίδες (2 βίδες ανά υποστήριγμα).

Η συσκευή κλιματισμού πρέπει να είναι στερεωμένη από 

όλες τις πλευρές με τα παρεχόμενα υποστηρίγματα για την 
αποφυγή ακούσιας κύλισης λόγω ισχυρών κινήσεων (π.χ. δυνατό 
φρενάρισμα).

9. Στεγανοποιήστε το στόμιο (11) της εκροής νερού συμπυκνώματος 
από την κάτω πλευρά και περιμετρικά με στεγανοποιητικό μέσο 
αμαξώματος.

10. Στερεώστε από την κάτω πλευρά και τα δύο πλέγματα 
δαπέδου (5) για τη «LE» και τη «LA» στο δάπεδο του οχήματος με 
κατάλληλες βίδες ή σφιγκτήρες (δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
έκταση παράδοσης). 

Οδηγίες εγκατάστασης

Η εγκατάσταση και η επισκευή της συσκευής πρέπει να 

διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Πριν την έναρξη 
των εργασιών μελετήστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες 
εγκατάστασης!

Η εικόνα Α δείχνει τις ελάχιστες διαστάσεις εγκατάστασης για μία 
πρότυπη εγκατάσταση. 
Η εικόνα Β δείχνει την πλάγια όψη με τις ηλεκτρικές συνδέσεις. 
Η εικόνα C δείχνει την πρότυπη εγκατάσταση του Truma 
Saphir comfort IR. 

Σκοπός χρήσης

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για εγκατάσταση στο εσωτερικό 
των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και των τροχόσπιτων. Άλλες χρήσεις 
είναι δυνατές μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Truma.

Άδεια χρήσης

Δήλωση συμμόρφωσης 

Η συσκευή κλιματισμού Truma Saphir comfort IR πληροί τις βασικές 
απαιτήσεις του προτύπου EN 814, τις περιβαλλοντικές και τεχνικές 
απαιτήσεις ασφάλειας του προτύπου EN 378, την οδηγία περί 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 89/336/ΕΟΚ, την οδηγία χαμηλής 
τάσης 73/23/ΕΟΚ καθώς και τις περαιτέρω ισχύουσες οδηγίες της ΕΚ 
και έχει δικαίωμα να φέρει το σήμα CE.

Έγκριση τύπου της ΕΟΚ

Το Saphir comfort IR συμμορφώνεται με την οδηγία 72/245/ΕΟΚ 
σχετικά με την εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων σε 
οχήματα με κινητήρα καθώς και με τις συμπληρώσεις 2004/104/ΕΚ 
και 2005/83/ΕΚ ενώ φέρει τον αριθμό έγκρισης τύπου: e1 03 4392.

Διατάξεις

Κάθε τροποποίηση στη συσκευή ή χρήση ανταλλακτικών και 
αξεσουάρ που είναι σημαντικά για τη λειτουργία αλλά δεν είναι γνήσια 
εξαρτήματα της Truma, καθώς επίσης η μη τήρηση των οδηγιών 
εγκατάστασης και χρήσης οδηγεί στην παύση ισχύος της εγγύησης και 
στον αποκλεισμό αξιώσεων ευθύνης. Επιπλέον, αποσβήνεται η άδεια 
λειτουργίας της συσκευής.

Επιλογή θέσης

Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει γενικά να γίνεται κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να υπάρχει πάντοτε καλή πρόσβαση για εργασίες 
συντήρησης και η συσκευή να μπορεί να αφαιρεθεί και να 
τοποθετηθεί με ευκολία.

Για την επίτευξη της ομοιόμορφης ψύξης του οχήματος, η 
συσκευή κλιματισμού πρέπει να συναρμολογείται κεντρικά στο 

κουτί αποθήκευσης ή σε παρόμοια βάση έτσι ώστε ο αέρας ψύξης 
να κατανέμεται ομοιόμορφα στο τροχόσπιτο ή στο αυτοκινούμενο 
τροχόσπιτο.

Η συσκευή κλιματισμού τοποθετείται στο δάπεδο. Ο αέρας 
περιβάλλοντος που πρέπει να ψυχθεί αναρροφάται απευθείας από τη 
συσκευή μέσω ενός επιπρόσθετου πλέγματος αέρα στο τοίχωμα του 
κουτιού αποθήκευσης (1 – ειδικό εξάρτημα, κωδ. πρ 40040-29200) ή 
μέσω άλλων οπών με ελάχιστο συνολικό εμβαδόν 300 cm². 

Ο αέρα επανακυκλοφορίας καθαρίζεται και ξηραίνεται όσο 
λειτουργεί η συσκευή. Γι΄ αυτόν το λόγο, κατά την τοποθέτηση 

σε εξωτερικούς χώρους αποθήκευσης (π.χ. διπλά δάπεδα) πρέπει 
να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι ο αέρας που 
πρέπει να ψυχθεί αναρροφάται από το εσωτερικό του οχήματος, 
Η αναρρόφηση εξωτερικού αέρα μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τη 
λειτουργία της συσκευής κλιματισμού.

Εάν είναι δυνατόν, τοποθετήστε τη συσκευή έτσι , ώστε το πλαίσιο του 
οχήματος να βρίσκεται ανάμεσα στην είσοδο αέρα (LE) και την έξοδο 
αέρα (LA).
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Εγκατάσταση συσκευής κλιματισμού σε 

περιορισμένες συνθήκες χώρου

Προετοιμασία:

Εικόνα Β: Αφαιρέστε το υλικό τοποθέτησης και το τηλεχειριστήριο 
από τις θήκες αποθήκευσης (a και b) της συσκευής.
Εικόνα C: Ανοίξτε τους ιμάντες σύσφιξης και αφαιρέστε τα 
4 υποστηρίγματα στερέωσης.

1. Εικόνα C: Τοποθετήστε και στερεώστε το πρότυπο τοποθέτησης 
στο χώρο αποθήκευσης. Επισημάνετε τις οπές στερέωσης για τα 
4 πλευρικά υποστηρίγματα στερέωσης (3) και τα 2 μπροστινά και πίσω 
υποστηρίγματα συγκράτησης (2 – ο άξονας πρέπει να δείχνει προς τα 
έξω!).

2. Επισημάνετε την οπή του δαπέδου «LE» για την είσοδο αέρα 
τροφοδοσίας , «LA» για την έξοδο αέρα τροφοδοσίας και «ΚΟ» για την 
εκροή νερού συμπυκνώματος. 

3. Αφαιρέστε το πρότυπο τοποθέτησης και ανοίξτε ή / και κόψτε τις 
οπές «LE», «LA» και «KO». Στη συνέχεια σφραγίστε τις επιφάνειες 
κοπής των οπών στο δάπεδο του οχήματος με προστατευτικό 
υποδαπέδου.

Πριν τη διάτρηση προσέξτε πάντα για τυχόν καλώδια, σωλήνες 

αερίου, τμήματα πλαισίου ή παρόμοια εξαρτήματα που μπορεί 

να βρίσκονται από κάτω ή/και να έχουν καλυφθεί!

4. Βιδώστε καλά κάθε ένα από τα 4 πλευρικά υποστηρίγματα 
στερέωσης (3) με 2 βίδες και κάθε ένα από τα 2 υποστηρίγματα 
συγκράτησης (2 – ο άξονας πρέπει να δείχνει προς τα έξω!) με 
3 βίδες.

Η συσκευή κλιματισμού πρέπει να είναι στερεωμένη από 

όλες τις πλευρές με τα παρεχόμενα υποστηρίγματα για την 
αποφυγή ακούσιας κύλισης λόγω ισχυρών κινήσεων (π.χ. δυνατό 
φρενάρισμα).
 

5. Τοποθετήστε το στόμιο (11) για την εκροή του νερού 
συμπυκνώματος (ΚΟ) από την επάνω πλευρά.

6. Περάστε τους δύο ιμάντες σύσφιξης (4) μέσω των 4 υποστηριγμάτων 
στερέωσης (3) όπως δείχνει η εικόνα (η επιγραφή του ιμάντα 
σύσφιξης δείχνει προς το δάπεδο). Τοποθετήστε τη συσκευή 
κλιματισμού στο χώρο αποθήκευσης και στερεώστε την με τους 
δύο ιμάντες σύσφιξης (4). Παράλληλα, προσέξτε ώστε οι ιμάντες 
σύσφιξης να βρίσκονται στις εγκοπές της συσκευής που προβλέπονται 
γι’ αυτόν το λόγο. Περάστε και σφίξτε τους ιμάντες σύσφιξης (4) 
μέσω του άγκιστρου (6) σύμφωνα με την εικόνα.

Κατά ην τοποθέτηση της συσκευής προσέξτε οπωσδήποτε 

ώστε το στόμιο (11) της εκροής νερού συμπυκνώματος να 

βρίσκεται στην εγκοπή της βάσης της συσκευής. Διαφορετικά 

υπάρχει  κίνδυνος να εισέλθει το νερό στο εσωτερικό! Για τη 

διασφάλιση της άψογης κυκλοφορίας του αέρα, οι οπές στη 

βάση της συσκευής και το δάπεδο πρέπει να βρίσκονται η μία 

ακριβώς απέναντι στην άλλη.  Διαφορετικά δεν διασφαλίζεται η 

άψογη λειτουργία της συσκευής!

7. Στεγανοποιήστε το στόμιο (11) της εκροής νερού συμπυκνώματος 
από την κάτω πλευρά και περιμετρικά με στεγανοποιητικό μέσο 
αμαξώματος.

8. Στερεώστε από την κάτω πλευρά και τα δύο πλέγματα δαπέδου (5) 
για τη «LE» και τη «LA» στο δάπεδο του οχήματος με κατάλληλες βίδες 
ή σφιγκτήρες (δεν συμπεριλαμβάνονται στην έκταση παράδοσης).

Διανομή αέρα ψύξης και κυκλοφορία αέρα 

επανακυκλοφορίας 

Διανομή αέρα ψύξης

Και στους τρεις εκπομπούς αέρα ψύξης της συσκευής (7, 8 + 9) 
πρέπει να συνδεθεί ένα σωλήνας αέρα ψύξης KR 65 Ø 65 mm (10) με 
τουλάχιστον μία έξοδο.

Ωθήστε τους σωλήνες αέρα ψύξης (10) στους εκπομπούς αέρα ψύξης 
της συσκευής και διευθετήστε τους προς τα ακροφύσια εξόδου αέρα. 
Η Truma προσφέρει ως ειδικό αξεσουάρ για τη μείωση του θορύβου 
έναν αποσβεστήρα θορύβου για συναρμολόγηση στο σύστημα αέρα 
ψύξης (κωδ. πρ. 40040-60100).

Ενδεδειγμένοι εκπομποί ψυχρού αέρα στο εσωτερικό του οχήματος 
είναι τα περιστρεφόμενα ακροφύσια SCW 2 (μαύρο – κωδ. πρ. 
39971-01 ή μπεζ – κωδ. πρ. 39971-02), το ακραίο εξάρτημα EN-O 
(κωδ. πρ. 40171-07) με το παρέμβυσμα πλάκας LA (κωδ. πρ. 40721-
01/02/03/04/05) ή ο τετράγωνος ανεμιστήρας RL (κωδ. πρ. 40280-01) 
με το συνδετικό εξάρτημα ANH (κωδ. πρ. 40290-02).

Σημαντικές υποδείξεις: Το σύστημα διανομής αέρα ψύξης έχει 
σχεδιαστεί για κάθε τύπο οχήματος ξεχωριστά σύμφωνα με την αρχή 
της δομοστοιχείωσης. Γι’ αυτό το σκοπό διατίθεται μια πλούσια γκάμα 
αξεσουάρ.

Για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ψυκτικής ισχύος συνιστούμε:

– Οι σωλήνες αέρα ψύξης πρέπει να διευθετούνται με όσο το δυνατόν 
μικρότερο μήκος και ευθεία προς τα ακροφύσια εξόδου αέρα.

– Χρησιμοποιήστε για τη διανομή αέρα ψύξης σωλήνα αέρα ψύξης με 
μέγιστο συνολικό μήκος 15 m.

– Συνδέστε το μεγαλύτερο σωλήνα αέρα ψύξης (μέγ. 8 m) με το δεξιό 
εκπομπό αέρα ψύξης (9) καθώς έχει τον υψηλότερο ρυθμό ροής 
αέρα.

– Για την αποφυγή εμφάνισης νερού συμπυκνώματος μην διευθετείτε 
τους σωλήνες αέρα ψύξης κοντά σε πηγές θερμότητες (π.χ. 
τροφοδοτικά ισχύος ή πίσω από το ψυγείο).

Επιστροφή επανακυκλοφορίας αέρα

Ο αέρας επανακυκλοφορίας αναρροφάται πάλι από τη συσκευή 
είτε μέσω ενός πρόσθετου πλέγματος αέρα (1 – ειδικό εξάρτημα, 
κωδ. πρ. 40040-29200) π.χ. στον τοίχο του χώρου αποθήκευσης ή 
μέσω περισσότερων μικρότερων οπών με ελάχιστο συνολικό εμβαδόν 
300 cm².

Σημαντική υπόδειξη: Για την άψογη ανταλλαγή αέρα ο εξαερισμός 
από το εσωτερικό του οχήματος προς το χώρο εγκατάστασης 
πρέπει να είναι τοποθετημένος κοντά στη συσκευή.  Εάν χρειάζεται, 
τοποθετήστε τα καλύμματα ώστε να μην μπορεί να επηρεαστεί η 
επιστροφή του αέρα επανακυκλοφορίας λόγω των αποθηκευμένων 
αντικειμένων.

Εάν η τοποθέτηση κοντά στη συσκευή δεν είναι δυνατή, η Truma 
προσφέρει ως ειδικό αξεσουάρ μία ευέλικτη αναρρόφηση αέρα 

περιβάλλοντος (κωδ. πρ. 40090-59100).
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Συναρμολόγηση δέκτη υπερύθρων

Ο δέκτης (14) τοποθετείται κατά προτίμηση στην ιματιοθήκη 
έτσι, ώστε το τηλεχειριστήριο να μπορεί να στραφεί προς αυτόν 
ανεμπόδιστα (μήκος καλωδίου σύνδεσης 3 m). Εάν χρειάζεται, 
παρέχεται και επέκταση καλωδίου 3 m (κωδ. πρ. 40040-34800).

Εάν δεν είναι δυνατή η εντοιχισμένη συναρμολόγηση του δέκτη, 
η Truma παρέχει προαιρετικά ως ειδικό αξεσουάρ ένα επιτοίχιο 

πλαίσιο (15 – κωδ. πρ. 40000-52600).

Ø 5
5 m

m

18

18 17

15

14

16

Ανοίξτε οπή διαμέτρου (Ø) 55 mm. Περάστε το καλώδιο τραβώντας 
το προς τα πίσω και στερεώστε το δέκτη με 4 βίδες (16). Στη συνέχεια 
τοποθετήστε το πλαίσιο κάλυψης (17), διευθετήστε το καλώδιο 
προς τη συσκευή κλιματισμού και τοποθετήστε το στην πλευρά της 
συσκευής.

Για το φινίρισμα του πλαισίου κάλυψης, η Truma παρέχει ως 
ειδικό αξεσουάρ πλευρικά εξαρτήματα (18) σε 8 διαφορετικά 

χρώματα (παρακαλώ ρωτήστε τον αντιπρόσωπό σας).

Ηλεκτρική σύνδεση 230 V

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να διεξάγεται μόνο από 
εξειδικευμένο προσωπικό (στη Γερμανία π.χ. σύμφωνα με 

τον κανονισμό VDE 0100, Μέρος 721)! Οι υποδείξεις που παρέχονται 
στο παρόν δεν αποτελούν προτροπή για διεξαγωγή της ηλεκτρικής 
σύνδεσης από ανειδίκευτο προσωπικό αλλά χρησιμεύουν ως 
πρόσθετες πληροφορίες για το εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο 
προσωπικό!

Συνδεθείτε με το ηλεκτρικό δίκτυο μέσω του καλωδίου σύνδεσης 
μήκους 150 cm σε ένα καλώδιο του οχήματος με ασφάλεια 10 A. 

Προσέξτε οπωσδήποτε για την σύνδεση των καλωδίων με τα σωστά 
χρώματα!

Όλα τα καλώδια πρέπει να ασφαλίζονται με κολάρα!

Για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να υπάρχει μια 
διάταξη διαχωρισμού για το διαχωρισμό όλων των πόλων από το 
ηλεκτρικό δίκτυο με ελάχιστη απόσταση επαφής 3,5 mm.

Έλεγχος λειτουργίας / 

βάση τηλεχειριστηρίου 

Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας της συσκευής κλιματισμού, 
τοποθετήστε τη βάση τηλεχειριστηρίου όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 
δέκτη (14) χωρίς να αφαιρέσετε το τηλεχειριστήριο από τη βάση του.

Στη συνέχεια ελέγξτε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σύμφωνα με 
τις οδηγίες χρήσης.

Οι οδηγίες χρήσης με τη συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης 
παραδίδονται στον κάτοχο του οχήματος.
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Truma Gerätetechnik 
GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn 

Service
Telefon +49 (0)89 4617-2142
Telefax +49 (0)89 4617-2159

info@truma.com
www.truma.com

 Στη Γερμανία σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να 
ενημερώνετε κατά κανόνα το κέντρο σέρβις της Truma. Σε 
άλλες χώρες θα πρέπει να απευθύνεστε στους εκάστοτε 
συνεργάτες σέρβις της εταιρείας μας (ανατρέξτε στο 
φυλλάδιο συντήρησης της Truma ή στην τοποθεσία της 
εταιρείας στο Web στη διεύθυνση www.truma.com). 
Προκειμένου να επιταχυνθεί η επεξεργασία, να έχετε 
πρόχειρο τον τύπο της συσκευής και το σειριακό αριθμό 
(βλ. την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών).

G. Bournas – G. Efthimiou O.E.
P. Ralli 36 & Ag. Annis  Tel. (0210) 346 14 14
12241 Egaleo – Athen  Fax (0210) 342 34 03


