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Varnostna navodila

Zaradi izvedbe se med delovanjem 
obloga grelne naprave močno segre-

je. Uporabnik je odgovoren, da poskrbi za 
varnost tretjih (še posebej otrok).

Zaradi statičnega naboja obstaja nevarnost 
poškodbe elektronike. Vzdrževalna dela ter po‑
pravila smejo izvajati samo električarji!

Pred začetkom vzdrževanja oz. popravil na‑
pravo na vseh polih ločite od baterije! Izklop 
daljinskega upravljalnika ne zadostuje!

Ta naprava ustreza zaščitnemu razredu III in 
se jo sme upravljati samo z varnim nizkonape‑
tostnim napajanjem SELV (Safety Extra Low 
Voltage) v skladu z oznako na napravi.

Pomembna navodila za upravljanje

To napravo lahko uporabljajo tudi otroci, ki so 
starejši od sedem let ter osebe z zmanjšanimi 
fizičnimi, senzoričnimi in duševnimi sposob‑
nostmi ali slabšim znanjem, vendar samo če 
so pod nadzorom ali so bili poučeni glede 
varne uporabe naprave in če razumejo, da 
je uporaba naprave lahko morebiti nevarna. 
Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci, ki 
niso nadzirani, sami ne smejo naprave čistiti in 
vzdrževati.

Miren tok kaminskega ognja znaša v izkloplje‑
nem stanju < 1 mA. Ta tok lahko sprazni napa‑
jalno baterijo počitniške prikolice, zato baterijo 
redno polnite. Za kompleten izklop je baterijo 
treba odklopiti ali vgraditi ločilno stikalo.

Uporabljeni simboli

Simbol opozarja na možne nevarnosti.

Nevarnost opeklin! Površina je vroča.

Nosite zaščitne rokavice proti morebitnim mehanskim 
poškodbam.

Navodilo z informacijami in nasveti.

Namen uporabe

Ta obloga optično in akustično ponazarja kaminski ogenj. 
Uporablja se jo lahko samo z grelno napravo Truma S 5004 / 
S 5004 E (NL). 
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Zagon

Pred zagonom skrbno preberite to dodatno dokumentacijo in 
navodila za uporabo, ki so priložena grelni napravi ter se po 
njih ravnajte.

Daljinski upravljalnik

Napravo upravljate z daljinskega upravljalnikom (1) z infra‑ 
rdečim senzorjem (IR‑daljinski upravljalnik) in v oblogo vgra‑
jenim infrardečim sprejemnikom (2). Za izvajanje posameznih 
preklopnih ukazov je treba daljinski upravljalnik vedno usmeriti 
proti infrardečemu sprejemniku.
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Slika 2

a = Tipka „VKLOP / IZKLOP“
b = Nastavitev svetlosti plamena in žerjavice
c = Nastavitev glasnosti 
d = Izbira prasketanja
e = Izbira ponazoritve plamena
f = Nastavitev hitrosti plamena
g = Prikaz funkcije (pri vsakem pritisku na tipko LED zasveti)
h = Infrardeči senzor

Vklop

S tipko (a) „vklop / izklop“ na daljinskem upravljalniku vklo‑
pite kaminski ogenj. Nastavitve, ki so bile nazadnje izbrane, se 
prevzamejo. 

Nastavitev svetlosti
S tipko (b) „+“ ali „‑“ nastavite svetlost plamena in žerjavice.

Nastavitev glasnosti
S tipko (c) „+“ ali „‑“ nastavite glasnost.

Nastavitev prasketanja
S ponovnim pritiskom na tipko (d) lahko vpokličete dve različni 
vrsti prasketanja eno za drugo. 

Nastavitev ponazoritve plamena
S ponovnim pritiskom na tipko (e) lahko vpokličete dve različni 
ponazoritvi plamena eno za drugo.

Na izbiro sta naslednji vrsti :

 – Žerjavica
 – Žerjavica z majhnim plamenom
 – Žerjavica z velikim plamenom

Nastavitev hitrosti plamena
S ponovnim pritiskom na tipko (f) lahko vpokličete štiri različne 
hitrosti plamena eno za drugo.

Izklop

S tipko (a) „vklop / izklop“ na daljinskem upravljalniku vklo‑
pite kaminski ogenj. Nastavitve, ki so bile nazadnje izbrane, se 
prevzamejo.

Ročni vklop / izklop / tovarniška nastavitev

Izklop
S tipko na spodnji strani 
obloge lahko kaminski ogenj 
izklopite.

Vklop
S pritiskom na tipko za 
pribl. 1 sekundo vklopite 
kaminski ogenj z zadnjimi 
nastavitvami.

Slika 3
Tovarniška nastavitev
S pritiskom na tipko za pribl. 3 sekunde postavite nastavitve 
za kaminski ogenj nazaj na tovarniške nastavitve. 

Zamenjava baterij v IR-daljinskem 
upravljalniku

Uporabljajte samo baterije Micro, odporne proti razlitju,  
tipa LR 3, AM4, AAA, MN 2400 (1,5 V). 

Na hrbtni strani daljinskega upravljalnika je predal za baterije.

Pri vstavljanju novih baterij  
upoštevajte plus / minus!

Prazne, izrabljene baterije lahko 
iztečejo in poškodujejo daljinski 

upravljalnik! Če daljinskega upravljalnika 
dalj časa ne nameravate uporabljati, od‑
stranite bateriji.

Slika 4

Za poškodbe, ki jih povzroči iztekanje baterij, ne prizna-
mo garancije.

Baterije, ki so iztekle, jemljite v roke samo z 
rokavicami.

Pred odstranjevanjem okvarjenega daljinskega upravljalnika 
obvezno izvlecite bateriji, nato pa odstranite vse dele v skladu 
s predpisi.
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Vzdrževanje

Čiščenje šipe

Šipo čistite z vodo (brez čistila). Pri tem uporabite 
mehko krpo, volneno krpo ali usnjeno krpo za šipe. 

Za odstranjevanje madežev nikoli ne uporabljajte ostrih 
predmetov ali topil.

Varovalke

Glede na različico je na dobavljen priključni kabel že montira‑
na varovalka (3,15 AT). Okvarjeno varovalko zamenjajte samo 
z varovalko z enakimi vrednostmi.

Navodila za iskanje napak

Napaka Vzrok / odpravljanje

 – Ni plamena ali žerjavice.  – Povišajte svetlost.

 – Ni zvoka.  – Povišajte glasnost.

 – Kaminski ogenj ne reagira 
na stikalne ukaze daljin‑
skega upravljalnika.

 – Daljinski upravljalnik usme‑
rite pri aktiviranju stikalnih 
ukazov na IR‑sprejemnik.

 – Prikaz funkcije daljinskega 
upravljalnika se s pritiskom 
na tipko ne potrdi.

 – Preverite baterijo v da‑
ljinskem upravljalniku, ali 
pravilno deluje.

 – Kaminski ogenj ne deluje.  – Preverite dovodne kable, 
ali so pravilno povezani. 

 – Preverite varovalko v 
omrežju vozila / priključ‑
nem kablu.

 – Preverite, ali je napajalna 
baterija v neoporečnem 
stanju in ali je docela 
napolnjena.

 – Izvedite „reset“. V ta na‑
men prekinite dovod ele‑
ktričnega toka za najmanj 
20 sekund.

Če s pomočjo teh ukrepov ni možno odpraviti motenj, 
se obrnite na servisno službo podjetja Truma.

Odstranjevanje

Napravo je treba odstraniti v skladu z upravnimi predpisi posa‑
mezne države uporabe. Upoštevati je treba nacionalne predpi‑
se in zakone (v Nemčiji je to npr. Uredba o starih vozilih).

V drugih državah je treba upoštevati trenutno veljavne 
predpise.

Tehnični podatki

Napajalna napetost SELV (Safety Extra Low Voltage)
12 V 
Zaščitni razred

III

Delovna moč
12 W
Tok v mirovanju
< 1 mA
Teža
pribl. 2,8 kg

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!









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

SL Če pride do motenj, se obrnite na servisni 
center podjetja Truma oz. na našega 
pooblaščenega servisnega partnerja 
(glejte spletno stran www.truma.com).

 Za zagotovitev hitre obravnave prosimo, da 
zabeležite tip naprave in serijsko številko 
(glejte tipsko ploščico).
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