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Het apparaat is niet voor kunststofgasflessen, vulbare tank-
gasflessen, gastanks of butaangasflessen (campinggas) 
geschikt. 

Voor een betrouwbare meting moet de meetkop telkens 
vóór gebruik met een vochtige doek (zonder reinigings-

middel) gereinigd worden.

Een vervuilde meetkop kan tot meetfouten leiden. In het bij-
zonder aluminiumflessen geven stofpartikels af die de meting 
gevoelig beïnvloeden.

Vervuilde of verroeste gasflessen zijn doorgaans slecht te me-
ten. Het meetresultaat wordt ook in negatieve zin beïnvloed 
door onder andere:

 – een niet zichtbare roestplaats in de gasfles
 – een zeer dikke verflaag aan de buitenkant van de gasfles
 – stickers aan de buitenkant van de gasfles
 – (bevroren) condenswater aan de buitenkant van de gasfles
 – gedeukte of sterk bekraste gasflessen

Het volstaat meestal, een reinigingsbeurt of meting op een 
andere plaats van de gasfles uit te voeren.

Vulniveau bepalen

Het vulniveau door meerdere, afzonderlijke metingen op 
verschillende hoogtes aan de gasfles (van onder naar boven) 
bepalen. 

Het apparaat niet langs de gasfles trekken.

Truma LevelCheck – Inhoudindicator
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1 = Ultrasone meetknop
2 = LED-lamp (zaklamp)
3 = Status-LED (rood / groen / oranje)
4 = Aan-/uitknop voor LED-lamp
5 = Openingen voor handlus (niet in leveringsomvang)
6 = Batterijvak
7 = Schroef voor batterijvak

Gebruiksdoel 

Truma LevelCheck is een mobiele inhoudindicator voor alle 
(propaan / butaan – LPG) stalen gasflessen  
of aluminiumgasflessen met een diameter van  
200 tot 350 mm. Het apparaat herkent of er zich op het meet-
punt vloeibaar gas in de fles bevindt en geeft dit aan.

Belangrijke opmerkingen

Een gasfles wordt met max. 80 % van haar volume gevuld. 
Het daaruit resulterende vulniveau van een volle fles verandert 
in functie van het gasmengsel (aandeel propaan / butaan) en 
de temperatuur. 
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Een meting wordt door horizontaal aandrukken van de meet-
kop (1) op de gasfles gestart (bevestiging door pieptoon).

90°

Tijdens de meting knippert de status-LED (3) oranje.

Het einde van de meting wordt door een bijkomende pieptoon 
gesignaleerd en het meetresultaat wordt op de status-LED (3) 
weergegeven.

Status-LED groen – Vloeibaar gas op het meetpunt voorhanden

Status-LED rood – Geen gas aanwezig of verkeerde meting

Het apparaat schakelt na een meting automatisch uit.

LED-lamp

De LED-lamp (2) wordt door het indrukken van de knop (4) 
ingeschakeld. Door nogmaals indrukken schakelt de LED-
lamp uit. De LED-lamp wordt na ca. 5 minuten automatisch 
uitgeschakeld.

Onderspanning / Storing
 – Het meetresultaat wordt knipperend weergegeven: batterij 
zwak (meting nog mogelijk)

 – De rode status-LED knippert en het apparaat piept 3 x: bat-
terij leeg (geen meting mogelijk)

Vervangen van de batterij

Gebruik uitsluitend uitloopveilige batterijen  
(E-Block 9 V), type 6 LR 61, 6 F 22. 

Schroef (7) uit de onderplaat schroeven. De onderplaat in de 
richting van de pijl schuiven en wegnemen. Batterij vervan-
gen, houd hierbij rekening met de polariteit.

Lege batterijen correct verwijderen.

Een lege, verbruikte batterij kan uitlopen en het appa-
raat beschadigen! Verwijder de batterij als het apparaat 

gedurende een lange periode niet gebruikt wordt.

Er kunnen geen garantieclaims ingediend worden voor scha-
de door een uitgelopen batterij.

Verwijdering

Het apparaat en de batterijen mogen niet via het huis-
vuil worden verwijderd, maar moeten gescheiden via 
een inzamelpunt worden gerecycled. Daardoor levert u 

uw bijdrage aan het hergebruik en het kringloopsysteem.

Technische gegevens

Stroomvoorziening
E-Block 9 V
Afmetingen (B x H x D)
138 x 35 x 30 mm
Gewicht (incl. batterij)
ca. 100 g

Technische wijzigingen voorbehouden!



NO Spør om bruks- og monteringsanvisning på norsk hos 

produsenten Truma eller Trumas serviceavdeling i landet 

ditt.

PL Instrukcję obsługi i instrukcję montażu w Państwa wersji 

językowej można otrzymać w firmie Truma lub serwisie 

firmy Truma znajdującym się w Państwa kraju.

PT As instruções de utilização e montagem podem ser 

solicitadas junto do fabricante Truma ou do serviço de 

assistência da Truma no seu país.

SK Návod na použitie a montáž vo Vašom štátnom jazyku si 

môžete vyžiadať u výrobcu Truma alebo v servise Truma vo 

Vašej krajine.

SL Navodila za uporabo in vgradnjo v vašem jeziku lahko 

naročite pri proizvajalcu Truma oz. v servisni službi podjetja 

Truma v vaši državi.

CS Návod k použití a montážní návod si lze v řeči Vaší země 

vyžádat u výrobce Truma nebo servisu Truma ve Vaší zemi.

EL Μπορείτε να ζητήσετε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης 

στη γλώσσα της χώρας σας από τον κατασκευαστή Truma 

ή από το σέρβις της Truma στη χώρα σας.

ES Las instrucciones de uso y de montaje en su idioma pueden 

solicitarse al fabricante Truma o al Servicio postventa 

Truma en su país.

FI Saat käyttö- ja asennusohjeen pyynnöstä omalla kielelläsi 

valmistajalta (Truma) tai maasi Truma-huoltoon.

HU Az Ön nyelvén a használati és beszerelési utasítás a Truma 

gyártójától vagy az adott ország Truma szerviztől szerezhető 

be.



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
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DE Bei Störungen wenden Sie sich bitte an das Truma 

Servicezentrum oder an einen unserer autorisierten 

Servicepartner (siehe www.truma.com).  Für eine rasche 

Bearbeitung halten Sie bitte Gerätetyp und Seriennummer 

(siehe Typenschild) bereit.

EN Should problems occur, please contact the Truma Service 

Centre or one of our authorised service partners (see www.

truma.com). In order to avoid delays, please have the unit 

model and serial number ready (see type plate).

FR Veuillez vous adresser au centre de SAV Truma ou à un de 

nos partenaires de SAV agréés en cas de dysfonctionnements 

(voir www.truma.com). Pour un traitement rapide de votre 

demande, veuillez tenir prêts le type d’appareil et le numéro 

de série (voir plaque signalétique).

IT In caso di guasti rivolgersi al centro di assistenza 

Truma o a un nostro partner di assistenza autorizzato 

(consultare il sito www.truma.com). Affinché la richiesta 

possa essere elaborata rapidamente, tenere a portata di 

mano il modello dell’apparecchio e il numero di matricola 

(vedere targa dati).

NL Bij storingen kunt u contact opnemen met het 

Truma Servicecentrum of met een van onze erkende 

servicepartners (zie www.truma.com). Voor een snelle 

bediening dient u apparaattype en serienummer (zie 

typeplaat) gereed te houden.

DA Ved fejl kontaktes Trumas serviceafdeling eller en af vores 

autoriserede servicepartnere (se www.truma.com). Sørg for 

at have oplysninger om apparattype og serienummer (se 

typeskiltet) klar for hurtig behandling.

SV Vid fel kontakta Truma servicecenter eller någon av 

våra auktoriserade servicepartner (se www.truma.com). 

För snabb handläggning bör du ha aggregatets typ och 

serienummer (se typskylten) till hands.


