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Instrukcja obsługi
Instrukcja montażu
Proszę przechowywać w pojeździe!

Truma Polska Sp. z o.o.
ul. Kuczkowskiego 3/2U Tel. (012) 641 02 41
PL-31-619 Kraków Fax (012) 641 91 33
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Przykład montażu

1 Klimatyzator 
Truma-Frostair 1700

2a Doprowadzenie 
powietrza zasilającego

2b Odprowadzenie 
powietrza zasilającego

3a Zasysanie powietrza 
obiegowego

3b Wyloty zimnego 
powietrza

4 Pilot na podczerwień
5 Odbiornik na 

podczerwień

Frostair 1700

ON /  OFF

MODC FAN

RCSCND

COOL

SCT

TIMC

Hr.
OFFAUTO

AUTO

LOW

MED.

HIGH

COMFORT

FAN

°C

ON

TCMP.

TIMCR

Frostair4



3

Klimatyzator 
Truma Frostair 1700

Instrukcja obsługi

Przed uruchomieniem ko-
niecznie przestrzegać in-
strukcję użytkowania oraz
„Istotne wskazówki do ob-
sługi“! Właściciel pojazdu
jest odpowiedzialny za przepi-
sową obsługę urządzenia.

Pilot zdalnej obsługi

a = MODE
Przycisk wyboru trybu 
pracy

FAN = Tylko wentylacja
COMFORT= Chłodzenie i 

wentylacja

b = FAN
Moc dmuchawy

AUTO = Automatyka
LOW = Niska
MED. = Średnia
HIGH = Wysoka

c = SET
Żądana temperatura 
pokojowa 16 do 31°C 
lub ustawić Czas 
wyboru wstępnego
1 do 15 godzin

d = Brak funkcji

e = TIMER
Czas wyboru 
wstępnego

f = RESEND
Ponowne wysyłanie
ustawienia pilota do
urządzenia

g = ON/OFF
Włącznik/wyłącznik
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Uruchomienie

Przed włączeniem należy ko-
niecznie zwrócić uwagę na to,
aby bezpiecznik zasilania elek-
trycznego kempingu był wy-
starczający dla 700 W (230 V)
(co najmniej 3 A).

Aby uniknąć przegrza-
nia elektrycznego kabla

zasilającego do przyczepy
kempingowej (minimalny
przekrój 3 x 2,5 mm2), należy
całkowicie rozwinąć kabel z
bębna.

Do wykonania poszczegól-
nych poleceń łączeń pilot zdal-
nej obsługi zawsze skierowy-
wać na odbiornik na podczer-
wień.

1. Włączyć Frostair za pomocą
przycisku „g“ na pilocie. Au-
tomatycznie wybierany jest
ustawiony ostatnio na pilocie
tryb pracy.

2. Ustawić przyciskiem „a“
żądany tryb pracy.

FAN: Tylko wentylacja 
(bez chłodzenia).

COMFORT: Chłodzenie. 
Moc dmuchawy i temperatura
pokojowa mogą być ustawia-
ne indywidualnie. Zielona kon-
trolka na odbiorniku sygnalizu-
je pracę kompresora i tym sa-
mym tryb chłodzenia.

3. W razie potrzeby ustawić
za pomocą przycisków „b“ i
„c“ żądaną moc dmuchawy i
temperatury pokojowej.

Strzałka (h) wskazuje wybrany
tryb regulacji.

Jeśli w trybie chłodzenia osią-
gnięta zastanie temperatura
pokojowa, sprężarka wyłączy
się i zgaśnie zielona kontrolka
na odbiorniku. Dmuchawa cyr-
kulacyjna pracuje nadal w ce-
lu wentylacji. Jeśli temperatu-
ra pokojowa zostanie przekro-
czona, urządzenie automa-
tycznie przełączy się z powro-
tem na tryb chłodzenia.

Wyłączanie

W celu wyłączenia ponownie
wcisnąć przycisk „g“ na pilo-
cie zdalnej obsługi. Dla po-
twierdzenia sygnału gaśnie
zielona kontrolka.

Jeśli Frostair ponownie
włączy się w ciągu oko-

ło 3 minut, zacznie migać zie-
lona kontrolka. Pracuje jedy-
nie dmuchawa, sprężarka włą-
cza się dopiero po odpowied-
nim czasie.

Podczas trybu chłodze-
nia na parowaczu po-

wstaje woda kondensacyjna.
Aby przeciwdziałać możliwe-
mu tworzeniu się bakterii, do
czyszczenia parowacza należy
uruchomić urządzenie przez
ok. 5 - 10 minut w położeniu
„FAN“ i „HIGH“.

Timer

Dzięki wbudowanemu zegaro-
wi nastawnemu klimatyzator
może być automatycznie włą-
czany i wyłączany od aktual-
nej godziny aż do 15 godzin
do przodu. Nie jest możliwe
programowanie wstępne na
określoną godzinę.

W celu zaprogramowania naj-
pierw należy włączyć urządze-
nie za pomocą przycisku „g“
na pilocie zdalnej obsługi.

Następnie ustawić przyciska-
mi „a“, „b“ i „c“ żądany tryb
pracy i temperaturę pokojo-
wą.

Następnie wybrać za pomocą
przycisku „e“ (TIMER) żądaną
funkcję (k):

ON w celu włączenia,
OFF w celu wyłączenia. 

Strzałka (j) miga i wskazuje
tryb regulacji, następnie wy-
brać przyciskami SET (c) żąda-
ny czas włączenia/wyłączenia
(1 do 15 godzin).

Jeśli wybrano ON (włączanie),
po włączeniu należy ponow-
nie wyłączyć urządzenie na pi-
locie. Żółta kontrolka na od-
biorniku miga i potwierdza
programowanie.

Jeśli wybrano OFF (wyłącza-
nie), miga żółta kontrolka na
odbiorniku i potwierdza pro-
gramowanie. Następnie nie
wyłączać urządzenia na pilo-
cie zdalnej obsługi.

W celu oszczędnej eks-
ploatacji baterii w pilo-

cie zdalnej obsługi można
(według programowania OFF)
przykryć ręką nadajnik na pod-
czerwień i następnie wyłą-
czyć pilot zdalnej obsługi. W
ten sposób do urządzenia nie
jest przenoszony sygnał i pro-
gramowanie zostanie zacho-
wane.

Włączenie/wyłączenie
awaryjne

Na odbiorniku znajduje się do-
datkowy włącznik dotykowy
(m), za pomocą którego (np.
długopisem) można włączyć
lub wyłączyć urządzenie rów-
nież bez pilota.

Jeśli urządzenie jest włączane
przez ten przełącznik przyci-
skowy, automatycznie wybie-
rany jest ostatnio ustawiony
na pilocie tryb pracy.

Istotne wskazówki 
do obsługi

Naprawy mogą być 
dokonywane wyłącznie

przez specjalistę!

1. Dla uniknięcia szkód trans-
portowych urządzenie może
być wysyłane wyłącznie po
konsultacji z serwisem Truma.

2. Przed otworzeniem obudo-
wy należy odłączyć wszystkie
bieguny napięcia. 

3. Bezpiecznik urządzenia
230 V, 3,15 A (bierny, IEC 127)
znajduje się w elektronicznej
jednostce sterowniczej w
urządzeniu i może być wymie-
niany wyłącznie na bezpiecz-
nik takiego samego typu.

Bezpieczniki urządzenia i prze-
wody przyłączeniowe mogą
być wymieniane wyłącznie
przez specjalistę.

4. Jakakolwiek zmiana kon-
strukcyjna urządzenia lub sto-
sowanie części zamiennych i
istotnych dla działania ele-
mentów wyposażenia, które
nie są oryginalnym częściami
produkcji Truma, jak i nieprze-
strzeganie instrukcji montażu i
użytkowania prowadzi do wy-
gaśnięcia gwarancji oraz do
wykluczenia roszczeń od od-
powiedzialności.

5. Obieg zimna zawiera me-
dium chłodnicze R 407C i mo-
że być otwierany wyłącznie
przez specjalistę.

6. Wylot zimna oraz odsysanie
powietrza obiegowego nie
mogą być w żadnym wypad-
ku przykrywane. Proszę prze-
strzegać tą zasadę, aby za-
pewnić poprawne działanie
urządzenia.

Frostair
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7. Otwory pod podłogą pojaz-
du muszą być chronione przez
zanieczyszczeniem i błotem
śnieżnym. Nie mogą być one
umieszczone w zasięgu pry-
skania kół lub chlapaczy.

8. Jeśli podłoga pojazdu jest
pokryta ochroną dolnej czę-
ści podłogi, wszystkie znaj-
dujące się pod pojazdem
otwory należ zakryć, aby po-
wstająca mgiełka rozbryzgo-
wa nie dostała się do urządze-
nia i tym samym nie spowo-
dowała zakłócenia działania.
Po zakończeniu prac należy
ponownie usunąć osłony.

9. Aby uniknąć uszkodzeń
kompresora, podczas pracy
urządzenia w czasie jazdy (np.
z generatorem lub przemien-
nikiem napięcia) nie można
pokonywać wzniesień lub
spadków ponad 8%.

10. Nie przeprowadzać dłuż-
szej pracy chłodzenia, ponie-
waż w przeciwnym wypadku
powstająca woda kondensa-
cyjna nie ma odpływu i w naj-
gorszym wypadku dostanie
się do pojazdu.

Konserwacja

Na stronie przedniej urządze-
nia znajduje się filtr do zasysa-
nia powietrza obiegowego
(strona 6, rys. B, poz. 24). Mu-
si być on czyszczony w regu-
larnych odstępach czasowych,
jednak co najmniej 2 razy w
roku i w razie potrzeby wy-
mieniany.

Urządzenie nigdy nie
może pracować bez fil-

tra powietrza obiegowego.
Bez filtra parowacz może ulec
zanieczyszczeniu, co wpływa
znów na wydajność urządze-
nia!

Pod podłogą pojazdu znajduje
się odpływ wody kondensa-
cyjnej (strona 6, rys. B,
poz. 11). Aby woda kondensa-
cyjna miała swobodny odpływ
należy regularnie sprawdzać,
czy przewód odpływowy jest
wolny od zanieczyszczeń, liści
itp. Jeśli nie jest to prze-
strzegane, woda kondensa-
cyjna może dostać się do
pojazdu!

Identyfikacja błędów

W razie zakłócenia proszę
zwrócić się z zasady do serwisu
firmy Truma.

Przed wykonaniem telefonu
do serwisu sprawdzić czy: 

1. Przewód zasilający samo-
chodu kempingowego 230 V
jest poprawnie podłączony i
czy bezpieczniki oraz przełącz-
niki ochronne są w porządku?

2. Czy temperatura nastawio-
na na pilocie zdalnej obsługi
jest niższa niż temperatura
pokojowa? 

3. Czy filtr zwłochaceń na
urządzeniu (strona 6, rys. B,
poz. 24) lub zasysanie po-
wietrzna do schowka (poz. 1),
w którym zamontowane jest
urządzenie, są wolne?

4. Czy otwór dla powietrza za-
silającego w podłodze pojazdu
lub w ścianie bocznej pojazdu
jest wolny od zanieczyszczeń,
liści itp.?

Wymiana baterii w 
pilocie zdalnej obsługi

Używać wyłącznie zabezpie-
czone przed wyciekiem małe
baterie, typ LR 3, AM4, AAA,
MN 2400 (1,5 V). 

Na stronie tylnej pilota znajdu-
je się schowek na baterie. 

Przy wkładaniu nowych baterii
zwrócić uwagą na ułożenie
biegunów plus/minus!

Wyładowane, zużyte
baterie mogą wyciekać

i uszkodzić pilot zdalnej obsłu-
gi! Jeśli pilot nie jest używany
przez dłuższy czas, należy wy-
ciągnąć z niego baterie.

Nie udzielamy gwarancji na
szkody spowodowane wy-
ciekiem z baterii.

Przed wyrzuceniem uszkodzo-
nego pilota zdalnej obsługi ko-
niecznie wyciągnąć baterie i
przepisowo usunąć.

OPENOPEN

Akcesoria

Na życzenie Truma dostarcza
filtr pyłkowy do czyszczenia
powietrza w pomieszczeniu.

Zestaw dodatkowy filtra pył-
kowego, komplet z ramą mo-
cującą (nr art. 40040-23600).

Zamienny filtr pyłkowy 
(nr art. 40040-23100).

Jeśli przed klimatyzato-
rem montowany jest ką-

townik mocujący (1), do mon-
tażu zestawu dodatkowego
musi być częściowo zdemon-
towany klimatyzator a kątow-
nik przestawiony o ok. 6 mm.

Wymiana filtra

Pociągnąć w górę stary, zanie-
czyszczony filtr. Włożyć od gó-
ry nowy filtr w szyny prowad-
nicy i wsunąć mocno w dół.

Tłumik do montażu w rurze
zimnego powietrza do dodat-
kowej redukcji szumów w ob-
rębie pomieszczenia mieszkal-
nego (nr art. 40040-60100).

Kanał wydmuchiwania do 
dodatkowej redukcji szumów
poza pomieszczeniem miesz-
kalnym. 
Montaż pod pojazdem 
(nr art. 40040-32500).

1
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Wskazówki do 
korzystania z 
klimatyzatorów

- Klimatyzator Truma-Frostair
1700 jest zaprojektowany do
minimalnego poboru prądu.
Przed rozruchem sprawdzić,
czy kemping posiada wystar-
czające zabezpieczenie 
(min. 3 A).

- Parkować pojazd, w miarę
możliwości, w cieniu.

- Zaciemnianie za pomocą ża-
luzji i/lub zadaszenie redukuje
promieniowanie cieplne.

- Czyścić regularnie dach (za-
nieczyszczone dachy bardziej
się nagrzewają).

- Dokładnie wietrzyć pojazd
przed pracą urządzenia, aby
usunąć zebrane gorące po-
wietrze z pojazdu.

- Przy nakładaniu fartuchów
lub podobnych osłon zwrócić
uwagę na wystarczającą wiel-
kość otworów do odprowa-
dzania powietrza zasilającego.
Otwór dla ciepłego powietrza
wylotowego nie powinien być
umiejscowiony na stronie
wejściowej.

- Aby osiągnąć zdrowe po-
wietrze w pomieszczeniu, nie
powinno się wybierać zbyt
dużej różnicy pomiędzy tem-
peraturą wewnątrz i na ze-
wnątrz. Podczas pracy recyr-
kulowane powietrze jest
czyszczone i suszone. Wsku-
tek wysuszenia wilgotnego
powietrza, również przy nie-
wielkich różnicach temperatur
tworzona jest przyjemna at-
mosfera w pomieszczeniu.

- Podczas chłodzenia wszyst-
kie drzwi i okna powinny być
zamknięte.
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Zasysanie
 powietrza

 obiegowego
 z wewnątrz

Wylot 
zimnego

 powietrza

Doprowadzenie 
powietrza 

zasilającego 
z zewnątrz

Odprowadzenie 
powietrza zasilającego
na zewnątrz-w dół

Dławik

Kompresor

Strona niskiego 
ciśnienia

Strona wysokiego 
ciśnienia

Dmuchawa

D
m
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Filtr

Schemat działania

Dane techniczne
ustalone według EN 814 
lub warunków kontrolnych 
Truma

Oznaczenie: Frostair 1700, 
Komfortowy klimatyzator 
powietrza
Zakres zastosowania:
mobilne i stacjonarne 
niewielkie pomieszczenia
Ilość jednostek 
konstrukcyjnych: 1
Wymiary (DxSxW):
555 x 405 x 285 mm
Ciężar: ok. 26,3 kg
Zasilanie elektryczne:
230 V - 240 V ~, 50 Hz
Maksymalna wydajność
chłodzenia: 1,7 kW
Pobór mocy czynnej:
0,65 kW
Prąd rozruchowy:
15 A (150 ms)
Pobór energii elektrycznej:
2,8 A
Rodzaj zabezpieczenia:
IP X5
Energy Efficency Rate (EER):
2,6
Czynnik ciepła wrażliwego:
1,96
Strumień objętości 
(zimne powietrze):
maks. 260 m3/h
Chłodziwo: R 407C
Zawartość chłodziwa:
patrz tabliczka znamionowa
na urządzeniu
Olej kompresora:
Diamond MA32, 300 cm3

Szum: Zależnie od sytuacji
montażowej
Maksymalne nachylenie 
pojazdu podczas pracy:
5° / 8%

Oświadczenie 
o gwarancji 
producenta Truma

1. Przypadki objęte 
gwarancją

Producent udziela gwarancji
na braki sprzętu, spowodowa-
ne błędami materiałowymi lub
produkcyjnymi. Oprócz tego
nadal istnieją ustawowe rosz-
czenia gwarancyjne w stosun-
ku do sprzedawcy.

Roszczenie gwarancyjne nie
przysługuje

- na części eksploatacyjne
oraz w razie naturalnego 
zużycia,

- wskutek zastosowania nie-
oryginalnych części Truma w
urządzeniach,

- wskutek nieprzestrzegania
instrukcji montażu i obsługi
Truma,

- wskutek nieprawidłowego
obchodzenia się z urządze-
niem,

- wskutek nieprawidłowego,
niedokonanego przez Truma
opakowania do transportu.

2. Zakres gwarancji

Gwarancja obowiązuje dla
braków w sensie cyfry 1 po-
wstałych w ciągu 24 miesięcy
od zawarcia umowy kupna-
sprzedaży między sprzedawcą
i użytkownikiem końcowym.
Producent usunie takie uster-
ki poprzez świadczenie dodat-
kowe, to znaczy według jego
wyboru poprzez naprawę lub
wymianę. Jeśli producent wy-
kona świadczenie gwarancyj-
ne, okres gwarancyjny nie
rozpoczyna się ze względu na
naprawiane lub wymieniane
części od początku, lecz bie-
gnie dalej z pierwotnym ter-
minem. Wykluczone są wy-
kraczające poza powyższe
roszczenia, w szczególności
roszczenia odszkodowawcze
kupującego lub osób trzecich.
Nie naruszone pozostają prze-
pisy ustawy o odpowiedzial-
ności producenta za jakość
produktu.

Koszty korzystania z fabrycz-
nego serwisu Trumy w celu
usunięcia braków objętych
gwarancją, w szczególności
koszty transportu, dojazdu, ro-
bocizny i materiałów ponosi
producent, jeżeli pracę wyko-
na serwis na terenie Niemiec.
Czynności serwisowe w in-
nych krajach nie są pokrywa-
ne w ramach gwarancji.

Dodatkowe koszty powstałe
w wyniku utrudnionych wa-
runków demontażu i montażu
urządzenia (np. demontaż me-
bli lub elementów karoserii)
nie będą uznawane jako
świadczenie gwarancyine.

3. Dochodzenie roszczeń
gwarancyjnych

Adres producenta brzmi: 
Truma Gerätetechnik 
GmbH & Co. KG, Wernher-
von-Braun-Straße 12, 
D-85640 Putzbrunn. W Niem-
czech należy w razie awarii
zgłaszać ją do centrali serwi-
sowej Truma, w innych krajach
do dyspozycji są odpowiedni
partnerzy serwisowi (patrz in-
deks adresów). Reklamację
należy dokładnie opisać. Poza
tym należy przedłożyć prawi-
dłowo wypełnioną kartę gwa-
rancyjną lub podać numer fa-
bryczny urządzenia oraz datę
zakupu.

W celu uniknięcia szkód pod-
czas transportu urządzenie
może być wysłane wyłącznie
po uzgodnieniu z centralą ser-
wisu firmy Truma w Niem-
czech lub z właściwym przed-
stawicielstwem serwisowym
za granicą. W przeciwnym ra-
zie ryzyko wystąpienia ewen-
tualnych szkód podczas trans-
portu ponosi wysyłający.

Wysyłka następuje w normal-
nym wypadku, w formie prze-
syłki spedycyjnej, w specjal-
nym kartonie dostępnym w
firmie Truma. Jeżeli przypadek
jest objęty gwarancją, to fa-
bryka pokrywa koszty przysła-
nia i odesłania. Jeżeli usterka
nie jest objęta gwarancją, pro-
ducent informuje o tym klien-
ta i podaje mu koszty napra-
wy, których nie ponosi produ-
cent; w takim wypadku rów-
nież koszty wysyłki obciążają
klienta.

Granice stosowania:
+16°C do + 40°C
- Poniżej +16°C czujnik po-

wietrza pokojowego blokuje
pracę kompresora.

- Czujnik zlodowacenia zapo-
biega niedopuszczalnemu
tworzeniu się lodu na paro-
waczu.

- Przełącznik temperatury 
zapobiega za wysokiemu
prądowi i temperaturze na
kompresorze.

Dopuszczenie typu EWG:
e1 022801

Zmiany techniczne 
zastrzeżone!
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Instrukcja montażu

Montaż i naprawa urządzenia
może być przeprowadzana
wyłącznie przez specjalistę.
Przed rozpoczęciem prac do-
kładnie przeczytać instrukcję
montażu i przestrzegać ją!

Rys. A przedstawia minimal-
ne wymiary montażowe do
wbudowy standardowej. 
Wymiar „B - 50 mm“ jest mi-
nimalnym odstępem dla wy-
starczającego zasysania cyr-
kulacyjnego. 
W razie użycia dodatkowego
filtra zanieczyszczeń odstęp
minimalny wynosi 85 mm. 
Rys. B przedstawia montaż 
ze standardowym doprowa-
dzaniem powietrza (LE). 
Rys. C, D + E przedstawia al-
ternatywne doprowadzanie
powietrza (LE).

Cel zastosowania

Urządzenie to zostało skon-
struowane do montażu we-
wnątrz samochodów kempin-
gowych i przyczep kempingo-
wych. Inne zastosowania są
możliwe po uzgodnieniu z 
firmą Truma.

Dopuszczenie

Świadectwo zgodności:
Klimatyzator Truma-
Frostair 1700 odpowiada 
podstawowym wymogom
normy EN 814-1, wymogom
techniki bezpieczeństwa oraz
ochrony środowiska wg nor-
my EN 378-1, dyrektywy o
kompatybilności elektroma-
gnetycznej 89/336/EWG, 
dyrektywy o niskim napięciu
73/23/EWG oraz obowiązują-
cych z nimi dyrektyw UE i jest
uprawniony do noszenia 
znaku CE.

Dopuszczenie typu EWG:
e1 022801

Przepisy

Jakakolwiek zmiana konstruk-
cyjna urządzenia lub stosowa-
nie części zamiennych i istot-
nych dla działania elementów
wyposażenia, które nie są
oryginalnym i częściami pro-
dukcji Truma, jak i nieprze-
strzeganie instrukcji montażu i
użytkowania prowadzi do wy-
gaśnięcia gwarancji oraz do
wykluczenia roszczeń od od-
powiedzialności. Poza tym
wygasa dopuszczenie pojazdu
do ruchu.

Wybór miejsca

Zamontować urządzenie za-
sadniczo w taki sposób, aby
było ono łatwodostępne w
każdym czasie do prac serwi-
sowych i mogło być w prosty
sposób montowane i demon-
towane.

Aby osiągnąć równo-
mierne chłodzenie po-

jazdu, klimatyzator należy za-
montować możliwie central-
nie w schowku lub podobnym
miejscu, w taki sposób, aby
przewody rozdziału powietrza
mogły być ułożone w górę, w
miejscu zakrytym (np. w sza-
fie odzieżowej).

Klimatyzator jest montowany
na podłożu (podłodze). Schła-
dzane powietrze w pomiesz-
czeniu jest bezpośrednio za-
sysane z urządzenia przez do-
datkową kratkę nawiewną w
ścianie schowka (1 – wyposa-
żenie specjalne, nr art. 40040-
29200) lub inne otwory o łącz-
nej powierzchni min. 300 cm2.

Cyrkulowane powietrze
jest czyszczone i suszo-

ne podczas pracy urządzenia.
Dlatego przy montażu w leżą-
cych na zewnątrz schowkach
(np. w podwójnej podłodze)
należy zapewnić poprzez od-
powiednie czynności, aby
chłodzone powietrze było do-
prowadzane z wnętrza pojaz-
du. Zasysanie powietrza z ze-
wnątrz można prowadzić do
znacznych zakłóceń pracy kli-
matyzatora.

1. Włożyć dołączony szablon
montażowy w schowku prze-
widzianym do montażu i
sprawdzić warunki przestrzen-
ne dla otworów w podłodze.

Otwory w podłodze po-
jazdu muszą być łatwo-

dostępne i nie mogą być przy-
krywane przez leżące z tyłu
elementy ramy itp.!

2. Po sprawdzeniu warunków
przestrzennych wyrównać
szablon montażowy, zamoco-
wać taśmą samoprzylepną i
zaznaczyć otwór w podłodze
lub ścianie bocznej „LE“ do
doprowadzania powietrza za-
silającego, zgodnie z warunka-
mi przestrzennymi.

Standardowe 
doprowadzenie 
powietrza zasilającego

Doprowadzanie powietrza za-
silającego odbywa się seryj-
nie (rys. B - LE) przez podłogę
pojazdu.

W samochodach kempingo-
wych urządzenie należy umie-
ścić w taki sposób, aby rama

pojazdu leżała między otwo-
rem zasysania i odprowadza-
nia powietrza.

Alternatywne 
doprowadzenie 
powietrza zasilającego

Jeśli wykrój podłogowy (LE)
natrafi na przeszkodę (np. ra-
ma pojazdu), jako alternatywa
doprowadzanie powietrza za-
silającego może odbywać się
albo przez kanał zasysania
(rys. C – wyposażenie specjal-
ne nr art. 40040-24700) lub za
pomocą elastycznej rury ssaw-
nej o długości maks. 1 m 
(wyposażenie specjalne nr art.
40040-29400) przez ścianę
boczną pojazdu (rys. D) lub
przez podłogę pojazdu (rys. E).

Alternatywne doprowadzenie
powietrza zasilającego może
być podłączone do wyboru ze
strony prawej, lewej lub na
stronie tylnej urządzenia.

Odprowadzenie powietrza
zasilającego (LA) odbywa
się zawsze przez podłogę
pojazdu.

Montaż alternatyw-
nego powietrza 
zasilającego
Kanał zasysania

1. Szablon montażowy 
(rys. C: 2) dołączony do kanału
zasysania przyłożyć do
uprzednio wybranej strony
szablonu urządzenia w taki
sposób, aby strzałki wskazy-
wały na siebie.

2. Wykonać wykrój w podło-
dze (według szablonu monta-
żowego) i następnie wykonać
powierzchnie cięcia na otwo-
rach w podłodze pojazdu z
osłoną podwozia.

Podczas wiercenia zawsze
uważać na leżące z tyłu lub
ukryte kable, przewody ga-
zowe, części ramy itp.!

3. Odkręcić pokrywę na urzą-
dzeniu (3 – z tyłu lub po bo-
kach) i zamocować kanał zasy-
sania (2) za pomocą dostęp-
nych śrub, na urządzeniu.

Kanał zasysania (2) nie
może być dodatkowo

przykręcany na podłodze po-
jazdu, ponieważ szumy bieżne
mogą być niekorzystnie prze-
noszone na pojazd.

Elastyczne 
doprowadzenie 
powietrza zasilającego

Aby uniknąć niezamie-
rzonemu wdarciu się

wody, w szczególności pod-
czas mycia pojazdu, rurę do-
prowadzającą z urządzenia do
ściany bocznej pojazdu należy
ułożyć ze spadkiem.

1. Jeśli to konieczne, ustawić
klimatyzator prowizorycznie w
przestrzeni montażowej i za-
znaczyć otwory w ścianie
bocznej pojazdu i w podłodze
pojazdu.

2. Ponownie wyciągnąć klima-
tyzator i wykroić otwór o
średnicy Ø 162 mm. Następ-
nie zamknąć powierzchnie cię-
cia na otworach w podłodze
pojazdu z osłoną podwozia.

Przed wierceniem zawsze
uważać na leżące pod
spodem lub ukryte kable,
przewody gazowe, części
ramy itp.!

3. Odkręcić pokrywę na urzą-
dzeniu (3 – z tyłu lub po bo-
kach) i zamocować kołnierz
zasysania (4) za pomocą do-
stępnych śrub, na urządzeniu.

4. Pokryć przewód giętki zasy-
sania powietrza (5 - maks.
długość 1 m) na jednej ze
stron trwale elastycznym
środkiem uszczelniającym do
karoserii (nie silikon!) i wkrę-
cić w kołnierz na kratce ze-
wnętrznej (6). Wprowadzić
oba elementy razem z ze-
wnątrz przez otwór i wkręcić
mocno w urządzenie (w razie
potrzeby można skrócić prze-
wód giętki), aż kratka ze-
wnętrzna (6) zetknie się ze
ścianą zewnętrzną.

5. Pokryć również kratkę ze-
wnętrzną (6) na jednej ze
stron trwale elastycznym
środkiem uszczelniającym do
karoserii (nie silikon!) i zamo-
cować 4 śrubami (7).

Montaż 
klimatyzatora

1. Po wyborze doprowadzenia
powietrza zasilania zaznaczyć
punkty mocowania dla kątow-
nika mocującego (HW) oraz
boczne kątowniki montażowe
(9) dla taśm mocujących (8).

Kątownik mocujący
(HW) musi być zamon-

towany, patrząc w kierunku
ruchu pojazdu, przed klima-
tyzatorem, aby uniknąć nie-
zamierzonego zsunięcia się
przy silnych ruchach (np. przy
silnym hamowaniu).
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Jeśli powietrze zasilają-
ce jest doprowadzane

do urządzenia przez otwór
boczny, tylna taśma mocująca
musi być umieszczona po
środku (patrz rys. C + D).

2. Zaznaczyć otwory w podło-
dze „KO“ do odpływu wody
kondensacyjnej i „LA“ do od-
pływu powietrza zasilającego.

Przed wierceniem zawsze
uważać na leżące pod
spodem lub ukryte kable,
przewody gazowe, części
ramy itp.!

3. Wyciągnąć szablony monta-
żowe i wywiercić lub wyciąć
otwory. Następnie zamknąć
powierzchnie cięcia na otwo-
rach w podłodze pojazdu z
osłoną podwozia.

4. Zamocować kątownik
mocujący (HW) za pomocą
3 śrub. Ustawić położenie
taśm mocujących (8) jak
przedstawiono na rysunku i
zamocować za pomocą 4 do-
łączonych kątowników monta-
żowych (9) za pomocą odpo-
wiednio 2 śrub na podłodze
pojazdu.

5. Zamontować dołączoną
kratkę ochronną (10) za pomo-
cą odpowiednich śrub lub kla-
mer (nie znajdują się w kom-
plecie), od dołu na podłodze
pojazdu.

Przy montażu urządzenia
koniecznie zwrócić uwagę
na to, aby rura odprowadza-
jąca wodę kondensacyjną
nie została zagięta. Prowa-
dzi to do nieszczelności i
woda kondensacyjna może
się dostać do pojazdu!

6. Wsunąć załączony przewód
wody kondensacyjnej (11) na
rurę metalową w dolnej czę-
ści urządzenia i ustawić klima-
tyzator w przestrzeni monta-
żowej w taki sposób, aby
otwory w części dolnej urzą-
dzenia znajdowały się dokład-
nie nad otworami w podłodze
pojazdu.

Aby zapewnić poprawną
cyrkulację powietrza, otwo-
ry w części dolnej urządze-
nia oraz podłodze pojazdu
muszą znajdować się do-
kładnie jeden nad drugim.
Jeśli zasada ta nie będzie
przestrzegana, nie jest za-
pewnione prawidłowe dzia-
łanie urządzenia!

7. Zamocować klimatyzator za
pomocą taśm mocujących. W
tym celu przeprowadzić ta-
śmy mocujące (8) według ilu-
stracji przez przewiązkę (12) i
ściągnąć.

Montaż odbiornika
na podczerwień

Odbiornik (14) należy najlepiej
montować na szafie ubranio-
wej w taki sposób, aby pilot
mógł być bez trudu kierowany
w tamtą stronę (długość kabla
przyłączeniowego 3 m). W ra-
zie potrzeby dostępne jest
przedłużenie kabla 3 m 
(nr art. 40040-34800).

Jeśli montaż „podtynko-
wy“ odbiornika nie jest

możliwy, Truma dostarcza na
życzenie ramkę do montażu
„natynkowego“ (15 – nr art.
40000-52600) jako wyposaże-
nie dodatkowe.

Rys. F: Wywiercić otwór
Ø 55 mm. Przeprowadzić ka-
bel do tyłu i zamocować od-
biornik 4 śrubami (16). Na-
stępnie nasadzić ramkę przy-
krywającą (17), ułożyć kabel
do klimatyzatora i podłączyć
na tylnej stronie urządzenia.

Jako wykończenie dla
ramki pokrywającej 

Truma dostarcza jako wyposa-
żenie specjalne elementy
boczne (18) w 8 różnych kolo-
rach. (Proszę zapytać o to
sprzedawcę.)

Podłączenie 
elektryczne 230 V

Podłączenie elektrycz-
ne może być przepro-

wadzane wyłącznie przez spe-
cjalistę (w Niemczech np. we-
dług VDE 0100, część 721)!
Wydrukowane tutaj wskazów-
ki nie są wymogami dla la-
ików, w jaki sposób wykonać
podłączenie elektryczne, lecz
służą pracującym na ich zlece-
nie specjalistom jako informa-
cja dodatkowa!

Wykonać połączenie z siecią
za pomocą kabla przyłączenio-
wego długości 150 cm do
przewodu zabezpieczonego w
pojeździe bezpiecznikiem co
najmniej 10 A.

Koniecznie zwrócić uwagę na
staranne podłączenie z prawi-
dłowymi kolorami kabli!

Wszystkie kable muszą być
zabezpieczone obejmami!

Do prac konserwacyjnych i
naprawczych, po stronie po-
jazdu dostępne musi być urzą-
dzenie rozdzielające do rozłą-
czania wszystkich biegunów
od sieci z odstępem styków
co najmniej 3 mm.

Odprowadzenie 
powietrza obiegowego

Powietrze obiegowe jest zasy-
sane przez urządzenie, albo
przez dodatkową kratkę wy-
wiewną, (1 – wyposażenie
specjalne nr art. 40040-
29200), np. w ścianie schow-
ka lub przez kilka mniejszych
otworów o łącznej powierzch-
ni co najmniej 300 cm2.

Istotna wskazówka: W celu
prawidłowej wymiany powie-
trza należy umieścić napowie-
trzanie wnętrza pojazdu do
przestrzeni montażowej w
bezpośrednim pobliżu urzą-
dzenia. W razie potrzeby nale-
ży zamontować osłony, aby
odprowadzenie powietrza
obiegowego nie było blokowa-
ne przez przedmioty.

Do wbudowy w prze-
strzeni zamkniętej od

wnętrza (np. w przestrzeni
międzypodłogowej lub w tyl-
nym schowku) Truma oferuje
jako wyposażenie specjalne
elastyczną rurę zasysającą po-
wietrze (nr art. 40040-59000).

W komplecie elastycznego 
zasysania powietrza do po-
mieszczenia znajduje się filtr
zanieczyszczeń. Filtr powie-
trza oferowany jako oryginal-
ne akcesoria nie może być
używany w połączeniu z ela-
stycznym zasysaniem powie-
trza do pomieszczenia.

Próba działania/
Uchwyt pilota 
zdalnej obsługi

Ustawić uchwyt pilota zdalnej
obsługi w miarę możliwości w
pobliżu odbiornika (14), aby
umożliwić pracę klimatyzatora
bez wyjmowania pilota z
uchwytu.

Następnie należy sprawdzić
wszystkie funkcje według in-
strukcji użytkowania urządze-
nia.

Instrukcję użytkowania prze-
kazać z wypełnioną kartą
gwarancyjną właścicielowi 
pojazdu.

Rozdział zimnego
powietrza i powrót
powietrza 
obiegowego

Rozdział zimnego 
powietrza

Króćce zimnego powietrza na
urządzeniu (19, 20 + 21) są
zaprojektowane dla rury zim-
nego powietrza KR 65
Ø 65 mm. Rury muszą być za-
mocowane za pomocą obejm
(23 – wyposażenie specjalne
nr art. 39050-71800) na urzą-
dzeniu.

Do wszystkich trzech króćców
zimnego powietrza należy
podłączyć rurę KR 65
Ø 65 mm z co najmniej jed-
nym spustem.

Wsunąć rury powietrzne (22)
na króćce zimnego powietrza
na urządzeniu, zamocować
obejmami (23 – wyposażenie
specjalne nr art. 39050-
71800) i ułożyć wznosząco od
urządzenia do dysz wylotu 
powietrza.

Istotne wskazówki: Rozdział
powietrza jest zaprojektowany
indywidualnie dla każdego ty-
pu pojazdu na zasadzie modu-
łowej. Do tego celu służy 
program akcesoriów (patrz
prospekt).

Aby osiągnąć najlepszą moc
chłodzenia, zalecamy:

1. zamontować dysze wylotu
powietrza w górnej części po-
jazdu (patrz przykład montażu,
strona 6).

2. stosować łącznie maksy-
malnie 15 m rury powietrznej
do rozdziału zimnego powie-
trza.

3. połączyć najdłuższą rurę po-
wietrzną (maks. 8 m) z króć-
cem (19), ponieważ daje on
największą przepustowość
powietrza.

4. układać rury powietrzne
możliwie krótko i w prostych
odcinkach do dysz wylotów
powietrza.

5. W celu uniknięcia powsta-
wania kondensatu wodnego
nie układać w pobliżu źródeł
ciepła (np. zasilaczy lub za 
lodówką).


