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Brugsanvisning
Skal medbringes i køretøjet

Side

02

Truma LevelCheck – Indholdsindikator
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For at opnå en pålidelig måling skal målehovedet inden
enhver anvendelse tørres af med en fugtig klud (uden
rengøringsmiddel).
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= Ultralyds-målehoved
= LED-lygte (lommelygte)
= Status-LED (rød / grøn / orange)
= On / Off knap til LED-lygte
= Åbninger til håndledsrem (ikke med i leveringsomfang)
= Batterirum
= Skrue til batterirum

Anvendelse
Truma LevelCheck er en mobil indholdsindikator til alle (propan / butan – LPG) stål- eller alu-gasflasker med en diameter
fra 200 til 350 mm. Apparatet registrerer om der befinder sig
flydende gas ved målepunktet i flasken og viser dette.

Vigtige henvisninger
En gasflaske fyldes med max. 80 % af dens volumen. Det
deraf resulterende niveau i en fuld flaske ændrer sig med gasblandingen (andele propan / butan) og temperaturen.
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Apparatet er ikke egnet til kunststof-gasflasker, fyldbare tankgasflasker, gastanke eller butan-gasflasker (campinggas).

Et snavset målehoved kan medføre fejlmålinger. Især aluminiumsflasker afgiver støvpartikler, som generer målingen
betydeligt.
Snavsede eller rustne gasflasker kan være svære at måle. Påvirkninger opstår f.eks. også:
–– ved et ikke synligt rustent sted inden i gasflasken
–– ved en meget tyk lakering uden på gasflasken
–– ved mærkater på gasflasken
–– ved (frosset) kondensvand uden på gasflasken
–– ved bulede eller ridsede gasflasker
Rengøring, hhv. måling på et andet sted på gasflasken løser
ofte problemet.

Niveaumåling
Find niveauet via flere, enkelte målinger på forskellige højder
på gasflasken (nedefra og opad).
Træk ikke apparatet langs med gasflasken.

En måling startes ved at trykke målehovedet (1) vandret ind
mod gasflasken (bekræftelse med biplyd).
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Batteriskift
Brug kun udløbssikre batterier (E-blok 9 V), type 6 LR 61,
6 F 22.
Skru skruen (7) ud af underdelen. Skub underdelen i pilens
retning og fjern den. Skift batteriet, vær opmærksom på rigtig
polaritet.
Bortskab det opbrugte batteri korrekt og separat.

Under målingen blinker Status-LED‘en (3) orange.
Afslutningen af målingen signaliseres med en ny biplyd og
måleresultatet vises på status-LED‘en (3).
Status-LED grøn – flydende gas til stede ved målepunktet
Status-LED rød

– ingen gas til stede eller fejlmåling

Apparatet slukker automatisk efter en måling.

LED-lampe:
LED-lygten (2) tædes ved tryk på knappen (4). Et nyt tryk
slukker LED-lygten. LED-lygten slukker automatisk efter ca. 5
minutter.
Underspænding / fejl
–– Måleresultatet vises blinkende: batterie svagt (måling stadig
mulig)
–– Den røde status-LED blinker og der bipper 3 x: batteriet opbrugt (ingen måling mulig)

Et opbrugt batteri batteri kan løbe ud og beskadige apparatet! Fjern batteriet, hvis du ikke bruger apparatet i
længere tid.
Intet garantikrav som følge at et udløbet batteri.

Bortskaffelse
Apparatet og batterierne må ikke bortskaffes via husholdningsaffaldet, men skal afleveres til genbrug via en
genbrugsstation. Dermed yder du dit bidrag til genanvendelse og recycling.

Tekniske data
Spændingsforsyning
E-blok 9 V
Mål (B x H x D)
138 x 35 x 30 mm
Vægt (inkl. batteri)
ca. 100 g
Forbehold for tekniske ændringer!
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Návod k použití a montážní návod si lze v řeči Vaší země
vyžádat u výrobce Truma nebo servisu Truma ve Vaší zemi.
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Spør om bruks- og monteringsanvisning på norsk hos
produsenten Truma eller Trumas serviceavdeling i landet
ditt.

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.
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Instrukcję obsługi i instrukcję montażu w Państwa wersji
językowej można otrzymać w firmie Truma lub serwisie
firmy Truma znajdującym się w Państwa kraju.

Las instrucciones de uso y de montaje en su idioma pueden
solicitarse al fabricante Truma o al Servicio postventa
Truma en su país.
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As instruções de utilização e montagem podem ser
solicitadas junto do fabricante Truma ou do serviço de
assistência da Truma no seu país.

Saat käyttö- ja asennusohjeen pyynnöstä omalla kielelläsi
valmistajalta (Truma) tai maasi Truma-huoltoon.
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Az Ön nyelvén a használati és beszerelési utasítás a Truma
gyártójától vagy az adott ország Truma szerviztől szerezhető
be.

Návod na použitie a montáž vo Vašom štátnom jazyku si
môžete vyžiadať u výrobcu Truma alebo v servise Truma vo
Vašej krajine.
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Navodila za uporabo in vgradnjo v vašem jeziku lahko
naročite pri proizvajalcu Truma oz. v servisni službi podjetja
Truma v vaši državi.

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.
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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.
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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).
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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.
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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).
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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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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).

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service
Telefon
Telefax

+49 (0)89 4617-2020
+49 (0)89 4617-2159

service@truma.com
www.truma.com
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