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Bruksanvisning
Monteringsanvisning

Skall medföras i fordonet!
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S 3002

Inbyggnadsexempel

1 Vätskeuppvärmning
Trumatic S 3002

2 Tillförsel av
förbränningsluft

3 Avgasrör med överrör
4 Avgaskamin
5 Trumavent-fläkt och 

komfortpaket med Airmix
(för varmluftsdistribution)
- på begäran



Bruksanvisning

Innan värmaren tas i drift
måste bruksanvisningen
och avsnittet "Viktiga an-
visningar" ovillkorligen
läsas igenom! Fordons-äga-
ren är ansvarig för att värma-
ren handhas korrekt.

Den gula varningsskylten som
medföljer värmaren ska av
installatören eller fordonsäga-
ren placeras på väl synlig plats
i fordonet (t ex på garderobs-
dörren)! Varningsskylt kan rek-
vireras från Truma.

a = Manövervred
b = Inbyggd manöverdel för 

Trumavent-fläkt TEB
c = Tändautomat med 

batterifack
d = Fönster för kontroll av 

flamma
e = Typskylt (ta bort panelen!)
f  = Termostatgivare

Vid vänstermontage sitter del-
arna på den andra sidan.

Start av värmaren

Förvissa er före första tänd-
ningen att ett batteri är insatt! 
(beskrivning enligt punkt
“Batteribyte“)!

1. Öppna flaskventilen och
avstängningsventilen i gasled-
ningen.

2. Ställ manövervredet på en
siffra mellan 1 och 10, och
tryck ned till stopp. Tändning
sker automatiskt i detta läge
(tändgnistor kan höras), tills
lågan brinner.

Håll vredet nedtryckt i ca 
10 sekunder, så att tändsä-
kringen löser ut.

Observera: Vid störningar,
vänta 2 minuter innan ett
nytt tändförsök utförs med
vredet!

3. Skulle tändlågan slockna
sker under tändsäkringens
stängningstid (ca 30 sekun-
der) genast återtändningsför-
sök.

Om flamman inte tänds arbe-
tar tändautomaten vidare tills
vredet ställs i läge ”0”.

4. För att snabbt uppnå jämn
varmluftsfördelning samt sän-
kning av värmarens yttempe-
ratur, rekommenderas att vär-
maren används med Truma-
vent-varmluftsystem.

5. Vid användning av värma-
ren i husbil under körning
måste en T-skorstensats ovill-
korligen monteras. Se
”Anvisningar för husbil”!

Termostat

Ställ in önskad rumstempera-
tur på manövervredet (1 - 10).
För en medeltemperatur på
ca 22 grader C rekommen-
deras läge 3-5 utan och 4-8
med Trumavent-fläkt.

Avstängning

Ställ manövervredet till läge
“0“ (tändautomaten avstängs
samtidigt). Om värmaren inte
ska användas en längre tid
ska snabbavstängningsventi-
len på gasledningen och
gasolflaskan stängas.

Batteribyte 
i tändautomaten
Om inga tändgnistor hörs
eller bara med längre tidsinter-
vall än en sekund, måste bat-
teriet bytas ut.

Byt batteri endast vid frånsla-
gen värmare. Sätt in ett nytt
batteri före varje uppvärmn-
inssäsong!

Skjut batterifackets lock uppåt
och byt ut batteriet.
Observera plus/minus. Stäng
sedan batterifacket igen. 

Använd endast värmebestän-
diga (+70°C) och läckfria
Mignonbatterier (LR 6, AA,
AM 3) (art nr 30010-23600),
andra batterier kan orsaka
driftstörningar!

Viktiga anvisningar

1. Finns det luft i gaslednin-
gen kan det ta upp till en
minut innan gasen tänds.
Under den här tiden måste
vredet hållas nedtryckt tills
gasen antänds.

2. Termostatens exakta
inställning måste göras med
hänsyn till värmebehovet och
fordonets uppbyggnad.

Termostatgivaren sitter under
värmaren. Observera att
kalldrag från kylskåp, dörrspal-
ter, osv., eller en hög matta
kan påverka termostaten oför-
delaktigt. Sådana störnings-
källor måste åtgärdas, efter-
som en tillfredställande tem-
peraturreglering annars inte
kan garanteras.

3. Insuget av förbränningsluft
under fordonsgolvet måste
hållas fritt från smuts och
snö. Värmarens insugnings-
stosar får därför inte utsättas
för stänkvatten från hjulen.
Montera ev. stänkskydd.

4. Vintertid måste skorstenen
befrias från snö före tändning.

På husvagnar med övertak
måste skorstenen ovillkorli-
gen dras genom yttertaket.
Använd härvid skorstensge-
nomföring UEK (art.-nr.
30630-04)!

5. Om värmaren regelbundet
slocknar under extrema vind-
förhållanden eller under vin-
tertid, rekommenderas en
skorstensförlängning SKV
(art.-nr. 30690-00). Denna
måste dock avlägsnas före
färd.

6. Avgasröret och alla anslut-
ningar måste kontrolleras
regelbundet, varje gång efter
förpuffning (tändningsfel).
Avgasröret måste stiga i hela
sin längd och monteras fast
med flera klamrar. Föremål får

Zündautomat

aldrig placeras på avgasröret
på grund av risk för brännska-
dor. Avgasröret måste mon-
teras fast och tätt på såväl
värmaren som skorstenen.
Värmare med felaktigt monte-
rat eller skadat avgasrör får
inte användas!

7. Varmluftsutloppet från
värmaren får under inga
förhållanden blockeras.
Häng aldrig upp kläder på
eller ovanför värmaren för 
torkning. Detta kan leda till all-
varliga skador på värmaren
som följd av överhettning.
Placera aldrig brännbart mate-
rial i närheten av värmaren!
Detta är viktigt att observera
med hänsyn till den egna
säkerheten.

8. Rengöring (med värmaren
avstängd!): Värmeväxlaren,
bottenplattan och fläkthjulet i
Trumavent-systemet bör
rengöras från ansamlat damm
minst en gång per år före
säsongen. Fläkthjulet måste
rengöras försiktigt med en
pensel eller tandborste.
Dessutom ska värmarens
kåpa lyftas av. (dra den
framåt, tryck upp fastspän-
ningsfjädrarna och fäll kåpan
framåt eller grip tag i överkan-
ten, dra kåpan framåt och lyft
kåpan tills den står fritt varef-
ter den kan lyftas av).

Allmänna
säkerhetsråd

Vid otätheter i gassystemet
och om gasen låter:

- alla öppna flammor!
- rökning bör undvikas!
- stäng alla apparater!
- stäng gasflasken!
- öppna fönstret!
- använd inga elektriska

apparater!
- låt en fackman kontrollera

hela anläggningen!

1. Reparation får endast
utföras av fackman.

Observera: Efter varje demon-
tage av avgasledningen måste
en ny O-ring monteras!

2. Det är inte tillåtet att göra
några ändringar på själva vär-
maren (inkl. avgassystemet
och skorstenen) eller att
använda reservdelar eller till-
behör som inte är original
Truma. Denna bruks- och
installationsanvisning måste
också till alla delar följas.
Förutom att värmeanläggning-
ens säkra funktion äventyras
frånsäger sig tillverkaren
garantiansvar om anvisningarna
härovan inte följs. I många
länder upphävs driftstilståndet
för värmaren, och därmed
även det för fordonet.
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Trumatic S 3002
Gasolvärmare med 
tändautomat och
termostat



3. Gastrycket från gasolan-
läggningen på 30 (eller 
28 mbar butan/37 mbar
propan) eller 50 mbar
måste stämma med det
angivna driftstrycket för
värmaren (se fabriksskylten).

4. Endast för Tyskland:
Gasolanläggningar måste upp-
fylla kraven enligt DVGW-
publikationen G 607.

Gasanläggningen måste
kontrolleras vartannat år av
en gasolspecialist (t ex DVFG,
TÜV, DEKRA). Kontrollen ska
styrkas på ett kontrollintyg
enligt DVGW-publikationen 
G 607.

Ansvaret för att utföra dessa
provningar och utbyten
vilar helt på användaren.

5. I andra länder ska gällande
föreskrifter beaktas. Av säker-
hetsskäl måste hela gasinstal-
lationen och värmaren, i syn-
nerhet i fordon, regelbundet
kontrolleras av en fackman
(minst vartannat år).

6. Värmaren får inte vara i drift
vid tankning och i garaget.

7. När en fabriksny värmare
(eller efter längre tids icke-
nyttjande) första gången tas i
drift kan det kortvarigt upp-
träda lätt lukt- och rökbildning.
Det är därvid lämpligt att
direkt köra värmaren på hög-
sta temperaturinställning och
sörja för god ventilation av
utrymmet.

8. Onormalt brännarljud eller
lyftning av flamman kan bero
på ett reglerfel och kräver att
regulatorn kontrolleras.

För gassystemet får gas-
trycksregulatorer med över-
tryckssäkring användas, t ex
regulatorer med säkerhets-
ventil enligt DIN 4811 resp 
VP 306. Vi rekommenderar
Truma-fordonsregulator DUB
resp för gassystem med två
flaskor i  flaskbehållare som
är åtkomliga endast utifrån
Truma-regulator Triomatic
resp Duomatic med automa-
tisk omkoppling. Truma-regu-
latorerna har utvecklats spe-
ciellt för den hårda belast-
ningen i husvagnar, båtar och
fordon. Förutom övertrycks-
säkerhetsventilen är de utru-
stade med en manometer,
med vilken gassystemets
täthet kan kontrolleras.

Stäng alltid regulatorn mycket
omsorgsfullt för hand på gas-
flaskan! Vid frostrisk ska
regulatorn användas med
avisningssystem (Eis-Ex).
Regulatorns anslutningsslangar
ska regelbundet kontrolleras
med avseende på brott. För

vintercamping får endast vin-
terbeständiga specialslangar
användas. Gasflaskor 
måste alltid förvaras stående!

Anvisning för husbil

Observera: Denna värmare
får inte monteras i husbilar
som ska typgodkännas i
Tyskland!

1. Vid användning av värma-
ren - särskilt under färd -
krävs ovillkorligen skorstens-
sats T3 (art.-nr. 30700-03), vil-
ken måste ha fri luftström.
Ev. måste dessutom en skor-
stens-förlängning AKV (art.-nr.
30010-20800) monteras.

Husbilstillverkaren uppmanas
att pröva fram en optimal
kombination av skorstenssats
och ev. förlängning för aktu-
ellt fordonsutförande, och att
konsultera Truma i detta
avseende. Beroende på for-
donstyp och takkonstruktioner
kan i enstaka fall även skor-
stenssats T1 (art.-nr. 30700-01)
eller T2 (art.-nr. 30700-02)
krävas.

Takkonstruktioner och pack-
ning i närheten av skorstenen
påverkar värmarens funktion
negativt, särskilt under färd.
Flamman kan riktas bakåt och
därigenom skada brännaren
och fordonet. I sådana fall
måste ytterligare skorstens-
förlängning monteras, så att
skorstensmynningen ligger
minst 10 cm över omgivande
föremål. Om dessa anvisnin-
gar inte beaktas accepteras
inga garantianspråk för skador
på värmaren och fordonet.

2. Vid underredsbehandling
av fordonet måste alla delar
till värmesystemet täckas, så
att sprutdimman inte ger funk-
tionsstörningar på värmean-
läggningen. När behandlingen
är klar, ska täckningen tas bort.

3. Om hål för friskluftsintag
tas upp vid installationen,
måste dessa placeras så att
förorenad luft (avgaser, ben-
sin- eller oljeånga) inte kan
tränga in i fordonet.

4. I vissa fall finns risk för
damminträngning, osv. Om
detta inträffar rekommen-
deras en tätningssats 
(art.-nr. 30030-89800).
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Tekniska data

Bränsle: gasol (propan/butan)
Bränsletryck:
30 eller 50 mbar
(se typskylt)
Värmeeffekt:
3400 W
Gasförbrukning:
30-280 g/tim
Strömförbrukning:
50 mA (tändning)
0,01 mA (övervakning)
Driftsspänning: 1,5 V

Försäkran om 
överensstämmelse:
Trumatic S 3002 har provats
av DVGW och uppfyller EG:s
gasdirektiv (90/396/EEC) samt
de dithörande EG-direktiven.
För EU-länder finns produkt-
identnummer: CE-0085AP0325



Montering och reparation
får endast utföras av fack-
man. Läs igenom monte-
rings-anvisningen noga innan
arbetet inleds och följ den!

Användningsområde

Värmaren är avsedd att mon-
teras i husvagnar, husbilar
och liknande släpvagnar.
Montering är inte tillåtet i
båtar. Andra användningsom-
råden är möjliga efter konsul-
tation med Truma.

Godkännanden

Försäkran om 
överensstämmelse:
Trumatic S 3002 har provats
och godkänts av DVGW och
uppfyller EG:s gasdirektiv
(90/396/EEC) samt de
dithörande EG-direktiven. För
EU-länder finns CE-produkt-
ident-nummer: CE-085AP0325

Värmaren är avsedd att mon-
teras i rum som används av
personer (i motorfordon) och
den är godkänd även att
användas under färd då natio-
nella bestämmelser beaktas.

Anvisning för montering i
Tyskland: Denna värmare får
inte monteras i motorfordon
(t ex husbilar), vilka är avsed-
da att godkännas i Tyskland.
För motorfordon kan Truma
erbjuda de av det tyska trafik-
verket godkända värmarna
Trumatic S 3002 K resp.
Trumatic C eller Trumatic E.

För övriga länder ska sär-
skilda anvisningar beaktas vid
montering av värmaren i hus-
bilar (se punkt 9).

Invändig montering i bussar
och fordon för transport av
farligt gods är inte tillåtet. Vid
montering i specialfordon 
måste gällande föreskrifter
beaktas.

Föreskrifter

Det är inte tillåtet att göra
några ändringar på själva vär-
maren (inkl. avgassystem och
skorsten) eller att använda
reservdelar eller tillbehör som
inte är original Truma. Denna
bruks- och installationsanvis-
ning måste också till alla delar
följas. Förutom att värmarens
säkra funktion äventyras från-
säger sig tillverkaren garanti-
ansvar om anvisningarna häro-
van inte följs. I många länder
annulleras därmed godkän-
nandet för värmaren och där-
med även för fordonet.

Gasolens arbetstryck, 30
mbar (resp. 28 mbar butan/
38 mbar propan) eller 50
mbar, måste stämma överens
med värmarens arbetstryck
(se typskylt, bild A:e).

I samband med apparatens
installation och användning
ska de tekniska och admini-
strativa föreskrifterna som
gäller i det land där fordo-
net ursprungligen godkän-
des tillämpas.

I Tyskland t.ex måste gas-
flaskor, flaskhållare, lednings-
dragning samt leverans- och
täthetsprovning stämma över-
ens med DVGW-arbetsblad G
607 för gasolsystem i fordon.

Närmare informationer om
föreskrifterna i respektive
land får du om du kontaktar
våra återförsäljare i ditt land
(se bruksanvisningen).

1
Val av plats

1. Värmaren och avgas-
systemet ska monteras på så
sätt att det är lättåtkomligt för
service och lätt kan in- och
urmonteras.

2. Värmaren monteras som
regel i en garderob i fordonet
(monteringshål 480 x 480 mm).
För felfri funktion hos värma-
ren är det viktigt att värma-
rens sockelplåt och inbygg-
nads-kassettens nederkant
befinner sig i samma plan, så
att manövervredet är i flukt
med panelen.

3. Använd inbyggnads-scha-
blonen och kontrollera om gol-
vhålet (205 x 100 mm) för för-
bränningsluftinsug ska pla-
ceras till vänster eller till
höger under värmaren (Bild A
för högermontage, Bild H för
vänstermontage). Se till att
slangen inte utsätts för stänk-
vatten från hjulen; montera
ev. stänkskydd.

Observera: Det får inte fin-
nas värmekänsliga material
under värmaren (skär bort gol-
vmatta). PVC-golv kan mis-
sfärgas av värmarens sockel-
plåt.

4. Avgasledningar och skor-
sten måste installeras på så
sätt att avgaser inte kan trän-
ga in i fordonets inre.

5. Observera: För att snabbt
uppnå jämn varmlufts-fördel-
ning samt sänkning av värma-
rens yttertemperatur, rekom-
menderas att värmaren
används med Trumavent-
varmluftsystem

2
Montering av 
värmare

1. Fäst schablonen för hålta-
gning med stift. Pilen marker-
ar inbyggnads-kassettens
framkant 
(R = högermontage, 
L = vänstermontage).

2. Såga upp öppningen och
märk ut de fem hålen för fäst-
skruvarna. Var noga med
måtten!

3. Bild A: Placera ramhalvan
(5) i hålet, tryck utåt och skru-
va fast. (Förspänn ev. över-
stycket genom att kröka det,
så att ramen sitter fast
ordentligt).

4. Bild B: Tryck ut det förstan-
sade locket för avgasslangen
ur kassettens ytterdel (R =
högermontage, L = vänster-
montage). Vid användning av
specialslang för invändig
gasanslutning (se punkt 5
”Gasanslutning”) ska båda
genomföringarna öppnas! 

Vid montering av en
Trumavent-fläkt skall det för-
stansade locket (T) avlägsnas.

5. Bild C: Placera inbyggnads-
kassettens ytterdel (1) och
innerdel (2) på varandra och
skruva fast med 5 plåtskruvar
(19). Montera Trumavent-fläk-
ten med 3 plåtskruvar (35) på
baksidan. Om Trumavent-fläkt
inte monteras skall de 3 skru-
varna ändå skruvas fast.

6. Skruva fast den förmonter-
ade inbyggnads-kassetten i
öppning med 6 skruvar (6)
snett utåt.

7. Bild A: Placera värmaren i
golvöppningen. Skjut in ter-
mostatgivaren med skärmplåt
(7) i slitsen (8) under fästby-
geln (9) tills det hörs ett klick
(bild A för högermontage, bild
H för vänstermontage).

Observera: Termostatkroppen
(7) och tändautomaten (15)

måste alltid sitta på värma-
rens framsida (mot rummet).
Termostatkroppen (7) och
kapillärröret (10) får under
inga förhållanden vara i kon-
takt med värmeväxlaren resp.
värmarens paneler!

8. Bild C: Skjut upp värmaren
till den bakre distansvinkeln
(18) i inbyggnadskassetten. 

9. Bild A: Ta bort tändauto-
maten (15) från hållaren. Fäst
värmaren med de 5 skruvarna
(3) i de förmärkta punkterna i
hörnen och fram i mitten.
Förstärk vid behov golvkon-
struktionen med lister.

10. Bild A: Kontrollera korrekt
anslutning av den 2-poliga
kontakten (13) och flatstift-
kontakten (14) på tändauto-
maten (15). Skjut sedan in
tändautomaten (15) så långt
det går i bygeln (16) (bild A
för högermontage, bild H för
vänstermontage). Sätt batte-
rierna på plats. Kontrollera kor-
rekt inpassning av batteri-kas-
setten (beskrivning enligt
punkt „Byte av batteri“ i bruk-
sanvisningen)!

11. Bild A: Stick in tryck-
stången med fjädern (11) i
tändsäkringsventilen (12). 

3
Skorsten

Värmaren får endast användas
med toppskorsten. Denna
måste monteras lodrätt eller
med högst 15 graders lut-
ning!

Bild D: Toppskorstenen ska
placeras så, att man kan dra
röret med  en rak och direkt
stigning (min. 1,5 m, max 3
m!) utmed hela längden. Vid
1,5 m rörlängd ska höjden
vara minst 1 m. Den fortsatta
rördragningen fram till topps-
korstenen ska ske i stort sett
lodrätt.

1. Bild E: Tag upp ett hål på
60 mm ( med ett centrums-
avstånd på minst 55 mm från
sidoväggarna. Vid dubbeltak
ska hålrummet fodras med
trä eller en plåtring (20), längd
ca. 220 mm, tjocklek 1 mm,
skjutas in som stöd för taket
så att detta inte deformeras
när skorstenen dras fast och
för att konstruktionen ska ara-
absolut tät.

2. Bild E: Stick skorstenen ån
ovan genom taket och ra fast
med ringmutter (21).

Tätningen sker med hjälp av
den bifogade gummitätningen
utan annat tätningsmaterial.
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Trumatic S 3002
Gasolvärmare med 
tändautomat
och termostat

Monteringsanvisning
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4
Avgasutledning

För Trumatic S 3002 får
endast Truma-avgasslang av
rostfritt stål AE 3 (art.-nr.
30140-00) med Truma-överrör
ÜR (APP) (art.-nr. 40230-00)
användas, eftersom värmaren
endast har provats och god-
känts med dessa.

Avgasslangens längd min. 
1,5 m, max. 3 m!

Bild F: Monteringen under-
lättas avsevärt vid krökning av
det rostfria röret och uppdra-
gning av O-ringen genom
användning av Biege-Boy (art.-
nr. 30030-33000).

1. Bild G: Anslut avgas-
slangen till värmaren:

Skjut upp tätningsplattan (22)
ca 3 cm på avgasslangen
(klon vänd mot avgasstosen
på värmaren). Skjut på
tryckringen (25). Kräng försik-
tigt på O-ringen (23) på avgas-
slangen och stick in avgas-
slangen så långt det går i
avgasstosen.

Skjut O-ring, tryckring och tät-
ningsplatta mot avgasstosen.
Häng in tätningsplattan (22)
genom att vrida den och skru-
va fast med skruv (24).

Observera: Efter varje
demontering måste en ny O-
ring (23) monteras (se bild G).

2. Skjut upp överröret (41) på
avgasslangen (måste räcka
från skorstenen till inbygg-
nadskassettens baksida, se
bild E + B).

3. Bild B + E: Dra slangen så
rakt som möjligt mot väggen.
Skjut in avgasslangen (40) i
skorstenen till stopp och
säkra med plåtskruv (28).

Observera: Avgasslangen
(40) med överrör (41) måste
stiga i hela sin längd och
fästas in permanent med flera
klamrar (42), annars kan det
bildas ett vattenlås som
blockerar avgaserna.

5
Gasanslutning

Bild A + H: Gasledningen (32)
ansluts till nipplar (33), med 8
mm ytterdiameter.

Observera: Gasanslutnings-
nipplarna på värmaren får inte
krökas! Vid åtdragning av
anslutningen måste en nyckel
används som mothåll!

Slangen ska dras så att vär-
maren kan urmonteras för
service.

Kontrollera att gasledningen
är fri från smuts, spånor, o
dyl, före anslutning till värma-
ren!

På begäran finns en special-
slang för invändig gasanslut-
ning (för högermontage art.-
nr. 30030-85500, för vänster-
montage art.-nr. 30030-85600),
vilken med vinkelförskruvning
(art.-nr. 10170-00) skruvas
fast på gasanslutningsnippeln
(33).

I Tyskland måste gassyste-
met uföras i enlighet med
DVGW-arbetsblad G 607.

I andra länder ska gällande
tekniska och administrativa
föreskrifter beaktas

6
Värmepaneler

1. Bild H: Stick in bussning
(26) i ursparningen på pane-
len. (Observera höger- eller
vänstermontage!).

2. Tryck in locket (50) resp.
den inbyggda manöverdelen
(51) för Trumavent-fläkten
TEB i ursparningen.

3. Tryck in typskylten (52) i
siktfönsterhålet (observera
höger- eller vänster-monta-
ge!).

4. Anslut förbindelsekabeln
(53) för Trumavent-fläkten
TEB till den inbyggda
manöverdelen (51). Lägg om
bygeln (54) på inbyggnadskas-
setten bakåt och dra igenom
förbindelsekabeln (53).

5. Häng in panelen på inbygg-
nadskassettens nederdel. För
in tryckstången (11) i bussnin-
gen (26) och lås panelen i
överdelen. Stick upp
manövergreppet (55) på tryck-
stången (11) så att pilen pekar
mot ”0”-läge.

7
Funktionsprovning

Före det första idrifttagandet
ska apparaten, avgasutled-
ningen samt tätheten kon-
trolleras hos hela gasinstal-
lationen (enligt tryckfalls-
metod) av en specialist.

Kontrollera därefter samtliga
apparatfunktioner i enlighet
med bruksanvisningen.

Bruksanvisningen med garan-
tikortet ifyllt ska överlämnas
till fordonsinnehavaren.

8
Varningsskylt

Varningsskylten som med-
levereras värmaren ska av

installatören eller ägaren
placeras på ett väl synligt
ställe i fordonet (t ex på
garderobsdörren)! Skylten
kan vid behov rekvireras
från Truma.

9
Monteringsanvisning
för husbil

Observera: Denna värmare
får inte monteras i husbilar
som ska typgodkännas i
Tyskland!

1. Vid användning av värma-
ren - särskilt under färd -
krävs ovillkorligen skorstens-
sats T3 (art.-nr. 30700-03), vil-
ken måste ha fri luftström.
Ev. måste dessutom en skor-
stens-förlängning AKV (art.-nr.
30010-20800) monteras.

Husbilstillverkaren uppmanas
att pröva fram en optimal
kombination av skorstenssats
och ev. förlängning för aktu-
ellt fordonsutförande, och att
konsultera Truma i detta
avseende. Beroende på for-
donstyp och takkon-
struktioner kan i enstaka fall
även skorstenssats T1 
(art.-nr. 30700-01) eller T2
(art.-nr. 30700-02) krävas.

Takkonstruktioner och pack-
ning i närheten av skorstenen
påverkar värmarens funktion
negativt, särskilt under färd.
Flamman kan riktas bakåt och
därigenom skada brännaren
och fordonet. I sådana fall
måste ytterligare skorstens-
förlängning monteras, så att
skorstensmynningen ligger
minst 10 cm över omgivande
föremål. Om dessa anvisnin-
gar inte beaktas accepteras
inga garantianspråk för skador
på värmaren och fordonet.

2. Vid underredsbehandling
av fordonet måste alla delar
till värmesystemet täckas, så
att sprutdimman inte ger
funktionsstörningar på värme-
anläggningen. När behandlin-
gen är klar, ska täckningen tas
bort.

3. Om hål för friskluftsintag
tas upp vid installationen,
måste dessa placeras så att
förorenad luft (avgaser, ben-
sin- eller oljeånga) inte kan
tränga in i fordonet.

4. I vissa fall finns risk för
damminträngning, osv. Om
detta inträffar rekommen-
deras en tätningssats 
(art.-nr. 30030-89800).

5



Truma garanti

1. Garantifall

Garantin omfattar fel på vär-
maren som kan återföras på
material- eller tillverkningsfel.
Därutöver gäller lagstiftade
garantikrav på försäljaren.

Garantin omfattar inte skador
på värmaren som följd av:

- användning av icke original
Truma-delar i värmaren och
användning av olämplig
gastryckregulator,

- underlåtenhet att observera
gällande bruks- och monte-
ringsanvisningar,

- felaktigt handhavande,

- felaktigt transport-förpack-
ning.

2. Garantiomfattning

Garantin omfattar problem i
enlighet med punkt 1 ovan,
vilka uppträder senast 12
månader efter undertecknan-
de av köpekontrakt mellan
säljaren och slutanvändaren.
Tillverkaren åtar sig att åtgär-
da sådana problem, men för-
behåller sig dock rätten att
byta ut enheten. Ersättning
för sekundära eller följdska-
dor är uteslutna. Föreskrif-
terna för produktansvar
påverkas inte.

Tillverkaren svarar för Truma-
verkstadskostnader i sam-
band med åtgärdande av
garantifel - särskilt transport-,
arbets- och materialkost-
nader, förutsatt att kundservi-
ce inom Tyskland anlitas.
Anlitande av kundservice
utomlands omfattes inte av
garantin.

Extrakostnader på grund av
ur- och inmontering av vär-
maren (t ex demontering av
möbel- och karosseridelar)
omfattas inte av gällande
garanti.

3. Garantiåtgärder

I Tyskland ska Truma-service
i Putzbrunn/München anlitas;
utomlands anlitas befintlig
servicepartner enligt adress-
förteckningen.
Reklamationen ska beskrivas
i detalj. Vidare ska ett korrekt
ifyllt garantikort presenteras
eller värmarens fabriksnum-
mer eller inköpsdatum
anges.

Efter insändning av värmaren
till fabriken kontrollerar tillver-
karen att reklamationen
omfattas av gällande garanti.
Vid skador på värmepatroner

(värmeväxlare) måste även
gastryckregulatorn sändas in.

Värmaren ska normalt skick-
as som fraktgods. I garanti-
fall betalar tillverkaren kost-
naderna för in- och retur-
sändning. Om reklamationen
inte omfattas av garatin
underrättas kunden om
detta, varvid kunden måste
betala de reparationskost-
nader som inte åligger tillver-
karen; i detta fall belastas
kunden även för transport-
kostnader.
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