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Turvallisuusohjeita

Lämmittimen rakenteen vuoksi pääl-
lyste kuumenee käytön aikana. 

Käyttäjää sitoo huolellisuusvelvoite kol-
mansia osapuolia kohtaan (etenkin pieniä 
lapsia).

Staattinen varaus saattaa vahingoittaa elekt-
roniikkaa. Vain alan sähköammattilainen saa 
suorittaa huolto- ja korjaustöitä!

Kytke laitteen akku kokonaan irti ennen huolto- 
tai korjaustöitä! Sammuttaminen kaukosääti-
mestä ei riitä!

Laitteen suojausluokka on III ja sitä saa käyttää 
ainoastaan jännitelähteellä SELV (Safety Extra 
Low Voltage) laitteen merkinnän mukaisesti.

Tärkeitä käyttöohjeita

8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä hen-
kilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset 
kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla on liian vähän 
kokemusta ja/tai tietoa, saavat käyttää tätä lai-
tetta, mikäli heitä valvotaan tai mikäli he ovat 
saaneet neuvontaa laitteen käytöstä ja ymmär-
tävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa 
leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa lait-
teen puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.

Takan lepovirta sammutettuna on < 1 mA. Vir-
ta voi purkaa asuntovaunun virta-akun. Lataa 
tämän vuoksi akku säännöllisesti. Jotta laite 
sammuu täysin, on akku irrotettava tai laittee-
seen on asennettava erotuskytkin.
 

Käytetyt symbolit

Symboli kiinnittää huomiota mahdolliseen vaaraan.

Palovammavaara! Kuuma pinta.

Käytä suojakäsineitä mekaanisten vammojen riskin 
välttämiseksi.

Ohje, jossa tietoja ja vihjeitä.

Käyttötarkoitus

Paneeli jäljittelee optisesti ja akustisesti takkatulta. Sitä saa 
käyttää ainoastaan lämmittimen Truma S 5004 / S 5004 E (NL) 
kanssa.
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Käyttöönotto

Lue ennen käyttöönottoa huolellisesti tämä lisäkäyttöohje ja 
lämmittimen mukana toimitettu käyttöohje ja noudata niitä.

Kaukosäädin

Laitteen käyttö tapahtuu kaukosäätimellä (1), jossa on infra-
punalähetin (IR-kaukosäädin) ja paneeliin sisäänrakennetulla 
infrapunavastaanottimella (2). Yksittäisten kytkentäkomen-
tojen suorittamista varten on kaukosäädin aina suunnattava 
infrapunavastaanottimeen päin.
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Kuva 2

a = Painike päälle / pois
b = Liekin ja hiilloksen kirkkauden säätö
c = Äänenvoimakkuuden säätö 
d = Rätinä-äänien valinta
e = Liekkisimulaation valinta
f = Liekkinopeuden säätö
g = Toimintanäyttö (jokainen painikkeen painallus kuitataan 

LED-valon syttymisellä)
h = Infrapunalähetin

Käynnistäminen

Takkatuli käynnistetään painamalla painiketta (a) päälle / pois. 
Viimeiseksi valitut asetukset valitaan. 

Kirkkauden säätö
Liekkien ja hiilloksen kirkkautta säädetään painikkeilla (b) + tai 
-.

Äänenvoimakkuuden säätö
Äänenvoimakkuutta säädetään painikkeilla (c) + tai -.

Rätinä-äänen säätö
Kaksi erilaista rätinä-ääntä voidaan valita peräkkäin painamal-
la toistuvasti painiketta (d).

Liekkisimulaation säätö
Kolme erilaista liekkisimulaatiota voidaan valita peräkkäin pai-
namalla toistuvasti painiketta (e).

Valittavana on seuraavat simulaatiot:

 – Hiillos
 – Hiillos ja pieni liekki
 – Hiillos ja suuri liekki

Liekkinopeuden säätö
Neljä erilaista liekkinopeutta voidaan valita peräkkäin paina-
malla toistuvasti painiketta (f).

Sammuttaminen

Takkatuli sammutetaan painamalla kaukosäätimen painiketta (a) 
päälle / pois. Viimeiseksi valitut asetukset tallennetaan.

Manuaalinen käynnistäminen / sammuttaminen / 
tehdasasetukset

Sammuttaminen
Takkatuli voidaan sammut-
taa paneelin alapuolella ole-
vasta painikkeesta.

Käynnistäminen
Painamalla painiketta 
– n. 1 sekunnin ajan – takka-
tuli käynnistetään viimeksi 
valituilla asetuksilla.

Kuva 3
Tehdasasetus
Painamalla painiketta – n. 3 sekunnin ajan – takkatulen ase-
tukset palautetaan toimitushetken asetuksiin. 

Infrapunakaukosäätimen paristojen vaihto

Käytä vain vuotamattomia Micro-paristoja, tyyppi LR 3, AM4, 
AAA, MN 2400 (1,5 V). 

Paristolokero sijaitsee kaukosäätimen takapuolella.

Kun asetat paristoja sisään, ota huo-
mioon plus- ja miinusnavat!

Tyhjät, loppuun kuluneet paristot 
voivat vuotaa ja rikkoa kauko-

säätimen! Irrota paristot kaukosääti-
mestä, mikäli se on pitemmän aikaa 
käyttämättömänä.

Kuva 4

Takuu ei kata vuotavista paristoista aiheutuvia vikoja.

Koske vuotaviin paristoihin ainoastaan esim. 
käsineillä.

Ennen kaukosäätimen romuttamista on paristot otettava pois 
ja toimitettava asianmukaiseen jätteenkeräyspisteeseen.
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Huolto

Lasipaneelin puhdistus

Puhdista lasipaneeli vedellä (ilman puhdistusainetta). 
Käytä puhdistukseen pehmeää pesusientä, villakangasta 

tai säämiskää. Teräviä esineitä tai liuotinaineita ei saa käyttää 
tahrojen poistamiseen.

Sulakkeet

Mallista riippuen mukana toimitettuun liitäntäkaapeliin on si-
säänrakennettu sulake (3,15 AT). Viallisen sulakkeen saa vaih-
taa vain rakenteeltaan samanlaiseen sulakkeeseen.

Vianetsintäopas

Vika Syy / ratkaisu

 – Ei liekkiä tai hiillosta.  – Lisää kirkkautta.

 – Ei ääntä.  – Lisää äänenvoimakkuutta.

 – Takkatuli ei rea-
goi kaukosäätimen 
kytkentäkomentoihin.

 – Suuntaa kaukosää-
din kytkentäkomen-
toa antaessasi kohti 
infrapunavastaanotinta.

 – Kaukosäätimen toiminto-
näyttö ei kuittaa painik-
keen painalluksia.

 – Tarkista, ovatko kaukosää-
timen paristot moitteetto-
massa kunnossa.

 – Takkatuli ei toimi.  – Tarkasta johto ja pistok-
keen oikea asento. 

 – Tarkasta ajoneuvon virta-
järjestelmän / liitäntäkaa-
pelin sulake.

 – Tarkista, onko virta-akku 
moitteettomassa tilassa ja 
ladattu.

 – Suorita asetusten palau-
tus. Katkaise lisäksi virran 
syöttö vähintään 20 sekun-
nin ajaksi.

Ellei häiriötä voida korjata näillä toimenpiteillä, ota yh-
teys Truma-huoltoon.

Jätehuolto

Laite tulee hävittää käyttäjän maassa voimassaolevien hal-
linnollisten määräysten mukaisesti. Kansallisia määräyksiä ja 
lakeja (Saksassa esimerkiksi käytettyjä ajoneuvoja koskeva 
määräys) tulee noudattaa.

Muissa maissa tulee noudattaa asianomaisia voimassaolevia 
määräyksiä.

Tekniset tiedot

Jännitelähde SELV (Safety Extra Low Voltage)
12 V 
Suojausluokka

III

Ottoteho
12 W
Lepovirta
< 1 mA
Paino
n. 2,8 kg

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.









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

FI Häiriötapauksissa ota yhteyttä Truma-
huoltopalveluun tai johonkin valtuutetuista 
huoltokumppaneistamme osoitteessa 
www.truma.com.

 Laitetyyppi ja sarjanumero (merkitty 
tyyppikilpeen) on hyvä pitää esillä asian 
käsittelyn nopeuttamiseksi.
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