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Veiligheidsrichtlijnen

Inherent aan de constructie wordt 
tijdens het gebruik de ommanteling 

van de kachel heet. De verplichting tot 
zorgvuldigheid ten opzichte van derden 
(met name kleine kinderen) berust bij de 
gebruiker.

Door statische elektriciteit bestaat het gevaar 
dat de elektronica wordt beschadigd. Onder-
houds- en reparatiewerkzaamheden mogen 
uitsluitend door een geschoold elektricien 
worden uitgevoerd!

Vóór onderhouds- of reparatiewerkzaamheden 
alle polen van de accu losmaken! Uitschakelen 
met de afstandsbediening is niet voldoende!

Dit apparaat heeft veiligheidsklasse III en mag 
uitsluitend met de voeding SELV (Safety Extra 
Low Voltage) overeenkomstig de identificatie 
op het apparaat worden gebruikt.

Belangrijke bedieningsinstructies

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinde-
ren vanaf 8 jaar en daarnaast door personen 
met verminderde fysieke, sensorische of men-
tale capaciteiten of gebrek aan ervaring en 
kennis, mits ze onder toezicht staan of in het 
veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstru-
eerd en de risico’s die daaruit voortvloeien be-
grijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat 
spelen. De reiniging en het onderhoud door 
de gebruiker mogen niet door kinderen zonder 
toezicht worden uitgevoerd.

De ruststroom van het haardvuur bedraagt in 
uitgeschakelde toestand < 1 mA. Deze stroom 
kan de tractie-accu van de caravan ontladen, 
daarom de accu regelmatig bijladen. Om com-
pleet uit te schakelen, moeten de polen van 
de accu worden losgemaakt of moet er een 
scheidingsschakelaar worden gemonteerd.

Gebruikte symbolen

Symbool wijst op mogelijke gevaren.

Gevaar voor verbranding! Heet oppervlak.

Draag werkhandschoenen tegen mogelijk mechanisch 
letsel.

Opmerking met informatie en tips.

Gebruiksdoel

Deze ommanteling simuleert optisch en akoestisch een 
haardvuur en mag uitsluitend samen met de kachel S 5004 / 
S 5004 E (NL) worden gebruikt. 
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Ingebruikname

Vóór de ingebruikname de bij de kachel gevoegde gebruiks-
aanwijzing en dit supplement zorgvuldig doorlezen en in acht 
nemen.

Afstandsbediening

De bediening gebeurt via een afstandsbediening (1) met infra-
rood-zender (IR-afstandsbediening) en een in de ontmanteling 
ingebouwde infrarood-ontvanger (2). Voor het uitvoeren van 
de verschillende schakelopdrachten moet de afstandsbedie-
ning steeds op de infrarood-ontvanger worden gericht.
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Afbeelding 2

a = Toets „Aan / Uit”
b = Instellen van de helderheid van vlam en gloed
c = Instellen van het volume 
d = Selecteren van de knispergeluiden
e = Selecteren van de vlammen-simulatie
f = Instellen van de vlammen-snelheid
g = Indicatielampje (elke druk op een toets wordt door het op-

lichten van de LED bevestigd)
h = Infrarood-zender

Inschakelen

Met de toets (a) „Aan / Uit” van de afstandsbediening het 
haardvuur inschakelen. De laatstgekozen instellingen worden 
overgenomen. 

Helderheid instellen
Met de toetsen (b) „+” of „-” de helderheid van vlam en gloed 
instellen.

Volume instellen
Met de toetsen (c) „+” of „-” het volume instellen.

Knispergeluiden instellen
Door het herhaaldelijk indrukken van de toets (d) kunnen 
twee verschillende knispergeluiden achter elkaar worden 
opgevraagd.

Vlammen-simulatie instellen
Door het herhaaldelijk indrukken van de toets (e) kunnen 
drie verschillende vlammen-simulaties achter elkaar worden 
opgevraagd.

Er kan worden gekozen uit de volgende simulaties:

 – gloed
 – gloed met kleine vlam
 – gloed met grote vlam

Vlammen-snelheid instellen
Door het herhaaldelijk indrukken van de toets (f) kunnen 
vier verschillende vlammen-snelheden achter elkaar worden 
opgevraagd.

Uitschakelen

Met de toets (a) „Aan / Uit” van de afstandsbediening het 
haardvuur uitschakelen. De laatstgekozen instellingen worden 
opgeslagen.

Met de hand in-/uitschakelen / fabrieksinstelling

Uitschakelen
Met een knop aan de onder-
kant van de ommanteling 
kan het haardvuur worden 
uitgeschakeld.

Inschakelen
Door het indrukken van 
de knop – gedurende ca. 
1 seconde – wordt het 
haardvuur met de als laat-
ste uitgevoerde instellingen 
ingeschakeld.

Afbeelding 3
Fabrieksinstelling
Door het indrukken van de knop – gedurende ca. 3 seconden –  
worden de instellingen van het haardvuur gereset naar de toe-
stand bij levering. 

Vervanging van de batterijen van de  
IR-afstandsbediening

Gebruik alleen lekvrije microbatterijen, type LR 3, AM4, AAA, 
MN 2400 (1,5 V). 

Aan de achterkant van de afstandsbediening bevindt zich het 
batterijenvakje.

Bij het plaatsen van nieuwe batterijen op 
de plus / min letten!

Lege, verbruikte batterijen kunnen 
lekken en de afstandsbediening 

beschadigen! Verwijder de batterijen als 
de afstandsbediening langere tijd niet 
wordt gebruikt.

Afbeelding 4

Geen aanspraak op garantie voor schade door lekkende 
batterijen.

Uitgelopen batterijen bijv. alleen met handschoe-
nen aanpakken.

Voordat de afstandsbediening wordt vernietigd, beslist de bat-
terijen verwijderen en op de juiste manier afvoeren.
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Onderhoud

Schoonmaken van de ruit

De ruit met water (zonder reinigingsmiddel) schoon- 
maken. Gebruik daarbij een zachte spons, een wollen 

doek of een zeem. Gebruik nooit scherpe voorwerpen of 
oplosmiddelen om vlekken te verwijderen.

Zekeringen

Afhankelijk van de variant is in de bijgeleverde aansluitkabel 
een zekering (3,15 AT) ingebouwd. Een defecte zekering uit-
sluitend door een zekering van hetzelfde type vervangen.

Checklist fouten

Fout Oorzaak / Verhelpen

 – Geen vlam of gloed.  – De helderheid vergroten.

 – Geen geluid.  – Het volume verhogen.

 – Het haardvuur rea-
geert niet op schakel-
commando’s van de 
afstandsbediening.

 – Richt de afstandsbedie-
ning bij het uitvoeren van 
de schakelcommando’s op 
de IR-ontvanger.

 – Het indicatielampje van de 
afstandsbediening beves-
tigt geen druk op de knop.

 – Controleer of de batterijen 
in de afstandsbediening 
niet leeg of defect zijn.

 – Het haardvuur werkt niet.  – Controleer de toevoer-
leiding en of de stekker 
goed zit. 

 – Controleer de zekering 
in het boordnet / de 
aansluitkabel.

 – Controleer of de tractie- 
accu niet defect is en hele-
maal is opgeladen.

 – Voor een reset uit. Onder-
breek daarvoor de stroom-
toevoer gedurende ten 
minste 20 seconden.

Als deze maatregelen niet tot het verhelpen van de sto-
ring leiden, neem dan contact op met de Truma Service.

Verwijdering

Het apparaat moet volgens de wettelijke bepalingen van het 
land waarin het wordt gebruikt worden verwijderd. Nationale 
voorschriften en wetten (in Duitsland is dit bijv. de verorde-
ning m.b.t. de sloop van voertuigwrakken) moeten in acht 
worden genomen.

In andere landen moeten steeds de daar geldende voorschrif-
ten in acht worden genomen.

Technische gegevens

Voedingsspanning SELV (Safety Extra Low Voltage)
12 V 
Veiligheidsklasse

III

Vermogensopname
12 W
Ruststroom
< 1 mA
Gewicht
ca. 2,8 kg

Technische wijzigingen voorbehouden!



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

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.
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CS Návod k použití a montážní návod si lze v řeči 
Vaší země vyžádat u výrobce Truma nebo 
servisu Truma ve Vaší zemi.

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.

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.

SL Navodila za uporabo in vgradnjo v vašem 
jeziku lahko naročite pri proizvajalcu Truma 
oz. v servisni službi podjetja Truma v vaši 
državi.


