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24 miesięcy gwarancji
zgodnie z oświadczeniem 
gwarancyjnym producenta
Truma A B
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Instrukcja obsługi 
Przed rozruchem koniecznie
zapoznać się z instrukcją
użytkowania! Właściciel po-
jazdu jest odpowiedzialny za
przepisową obsługę urządzenia.

Terma Truma nigdy nie mo-
że być włączana z zasila-
niem elektrycznym bez wo-
dy! Jeśli pojazd kempingo-
wy nie jest używany, nie
można zapomnieć o wyłą-
czeniu urządzenia! W razie
zagrożenia zamarznięciem
opróżnić instalację! Wyklu-
czone są roszczenia gwa-
rancyjne za szkody spowo-
dowane zamarznięciem!

Dołączona do urządzenia żółta
naklejka z ostrzeżeniami musi
zostać umieszczona w pojeź-
dzie przez montera lub właści-
ciela pojazdu, w miejscu wi-
docznym dla każdego użyt-
kownika (np. na drzwiach sza-
fy ubraniowej)! W razie braku
naklejki można ją zamówić w
firmie Truma.

Naprawy mogą być prze-
prowadzane wyłącznie
przez specjalistę!

Woda jest podgrzewana w
termie Truma ciepłym powie-
trzem układu grzewczego lub
grzałką elektryczną 230 V.

Terma nie jest przewi-
dziana do pracy w insta-

lacjach ciśnieniowych. Aby
podczas podgrzewania móc
odprowadzać nadciśnienie, na
przewodzie doprowadzającym
zimną wodę (1) nie można
montować zaworu zwrotnego
między termą i pompą głębi-
nową.

Przy podłączaniu do central-
nego zasilania wodnego (przy-
łącze miejskie) lub w razie za-
stosowania silniejszych pomp
należy zastosować reduktor
ciśnienia, który zapobiega wy-
stępowaniu w termie wyż-
szych ciśnień niż 1,2 bar. 

Dodatkowo należy zastoso-
wać zawór bezpieczeństwa/
spustowy (wyposażenie spe-
cjalne nr art. 70141-10) na
przewodzie zasilającym zim-
nej wody (1).

Zbiornik wody jest wykonany
z tworzywa sztucznego zdat-
nego do kontaktu z artykułami
spożywczymi. 

Woda nie jest zdatna do picia!

Napełnianie termy 
Truma wodą

Całkowicie zamknąć ruchem
obrotowym zawory spustowy
i napowietrzający (4).

Przy zaworze mieszania
wstępnego: Ustawić pokrętło
regulacyjne (2) zaworu mie-
szania wstępnego do oporu,
w położenie oznaczone czer-
wonym symbolem (gorący). 
Przy baterii/iach mieszako-
wej/owych): Otworzyć kurek
ciepłej wody na baterii mie-
szania wstępnego lub jedno-
dźwigniowej w położenie
„ciepła woda“. 

Pozostawić armaturę w poło-
żeniu otwartym na tak długi
okres czasu, aż terma Truma

zostanie napełniona wskutek
wdarcia się powietrza i za-
cznie przepływać woda.

Praca elektryczna

Przełączyć przełącznik (3) na
elemencie obsługi w położe-
nie „Zał“. Kontrolka wskazuje,
że urządzenie pracuje. Tempe-
ratura wody jest regulowana
termostatem do wysokości
65°C.

Przy zastosowaniu zależnych
od pojazdu przełączników:
patrz instrukcja obsługi produ-
centa pojazdu.

Grzałka elektryczna jest
wyposażona w zabez-

pieczenie przed nadmierną
temperaturą. W przypadku
awarii wyłączyć na elemencie
obsługi, odczekać 5 min i po-
nownie włączyć.

Therme
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Pobór wody

Zależnie od położenia baterii
mieszakowej/mieszakowych
lub zaworu mieszania wstęp-
nego mieszana jest woda o
różnej temperaturze. Należy
zwrócić uwagę na to, aby
pompa wodna została wyłą-
czona po poborze wody.

Opróżnianie
termy Truma

Jeśli pojazd kempingo-
wy nie jest używany w

okresie mrozu, należy na
wszelki wypadek opróżnić 
termę Truma!

1. Przerwać dopływ prądu do
pompy wodnej (główny włącz-
nik lub transformator).

2. Spuścić wodę ze zbiornika
(lub wyciągnąć pompę wodną
ze zbiornika).

3. Otworzyć kurki wodne w
kuchni i (lub) łazience i usta-
wić – o ile są zamontowane –
zawór/ory mieszania wstęp-
nego na ciepłą wodę.

4. Całkowicie otworzyć ru-
chem obrotowym zawory
spustowy i napowietrzający
(4). 

5. Sprawdzić, czy woda 
(5 litrów) całkowicie spłynęła.

Wykluczone są roszczenia
gwarancyjne za szkody spo-
wodowane zamarznięciem!

Zapewniające zabezpie-
czenie przez zamarza-

niem układanie przewodów
wodnych na rurach ciepłego
powietrza ogrzewania jest
możliwe stosując zaciski do
przewodów giętkich SC 
(5 – nr art. 40711-00 – nie ob-
jęte zakresem dostawy).

Zaciski do przewodów gięt-
kich są zaciskane pod obejma-
mi mocującymi rur ciepłego
powietrza. 

Mogą być one stosowane
również do mocowania prze-
wodów wodnych na ścianie
lub na ziemi.

Konserwacja
W celu usunięcia kamienia z
termy należy używać ocet
winny, który jest wlewany do
urządzenia przez wlew wody.
Odczekać odpowiedni czas
działania i następnie dokładnie
spłukać termę świeżą wodą.
W celu wyjałowienia zalecamy
stosowanie środka „Certisil-
Argento“ , inne produkty – w
szczególności zawierające
chlor – są niezdatne.

Dane techniczne
Zawartość wody:
5 litrów
Ciśnienie robocze:
maks. 1,2 bar 
(stosować tylko pompy bez
zaworu zwrotnego)
Zasilanie elektryczne:
230 V ~, 50 Hz
Pobór mocy:
300 Watt
Ograniczenie temperatury:
65°C
Zabezpieczenie przed nad-
mierną temperaturą:
85°C
Czas nagrzewania:
ok. 50 Min.
Ciężar (bez zawartości):
ok. 2 kg komplet z zaworami:
spustowym i napowietrzają-
cym
Wymiary:
długość 37 cm, wysokość
23 cm, szerokość 22 cm
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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,

- stosowania nieoryginalnych
części zamiennych w urzą-
dzeniach oraz niewłaściwych
zaworów redukcyjnych,

- 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 punktu 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, 

robocizny i materiałów ponosi
producent, jeżeli pracę wyko-
na serwis na terenie Niemiec.
Praca serwisu za granicą nie
jest objęta gwarancją.

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, w razie awarii należy z
reguły zawiadomić centralę
serwisową firmy Truma; za
granicą do dyspozycji są wła-
ściwi partnerzy serwisowi
(patrz wykaz adresów). Rekla-
mację należy dokładnie opi-
sać. Poza tym należy przedło-
żyć prawidłowo wypełnioną
kartę gwarancyjną lub podać
numer fabryczny urządzenia
oraz datę zakupu.

Aby producent mógł spraw-
dzić, czy wystąpił przypadek
podlegający świadczeniu gwa-

rancyjnemu, odbiorca końco-
wy powinien na własne ryzy-
ko dostarczyć lub przesłać
urządzenie producentowi.

W razie przesyłania do zakła-
du producenta należy skorzy-
stać z transportu towarowe-
go. W przypadku podlegają-
cym świadczeniu gwarancyj-
nemu zakład pokrywa koszty
transportu lub wysyłki oraz
odesłania urządzenia. Jeżeli
usterka nie jest objęta gwa-
rancją, producent informuje o
tym klienta i podaje mu kosz-
ty naprawy, których nie pono-
si producent; w takim wypad-
ku również koszty wysyłki ob-
ciążają klienta.
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Instrukcja montażu

Montaż i naprawa mogą
być przeprowadzane wy-
łącznie przez specjalistę!

Terma nie jest przewi-
dziana do pracy w insta-

lacjach ciśnieniowych. Aby
podczas podgrzewania móc
odprowadzać nadciśnienie, na
przewodzie doprowadzającym
zimną wodę nie można mon-
tować zaworu zwrotnego mię-
dzy termą i pompą głębinową.

Przy podłączaniu do central-
nego zasilania wodnego (przy-
łącze miejskie) lub w razie za-
stosowania silniejszych pomp
należy zastosować reduktor
ciśnienia, który zapobiega wy-

stępowaniu w termie wyż-
szych ciśnień niż 1,2 bar. Do-
datkowo należy zastosować
zawór bezpieczeństwa/spu-
stowy (wyposażenie specjal-
ne nr art. 70141-10) na prze-
wodzie zasilającym zimnej
wody.

Stosować można wy-
łącznie armaturę z

przełącznikami elektrycznymi!

Wybór miejsca

Wybrać miejsce montażu w
pobliżu ogrzewania (ale nie w
przestrzeni montażowej za
ogrzewaniem).

W przypadku dwóch miejsc
ujęcia (rys. B), wybrać miej-
sce montażu w taki sposób,
aby można było ułożyć możli-
wie najkrótsze przewody cie-
płej wody. 

Montaż termy

Ustawić termę za pomocą nó-
żek mocujących na podłożu i
przykręcić.

Wetknąć z obu stron przewo-
dy giętkie ciepłego powietrza.
Jeśli ciepłe powietrze nie jest
podłączone, zamknąć króćce

powietrza zatyczką VD (nr art.
40352-00 – nie zawiera się w
komplecie).

Montaż zaworów 
odpływowych i 
napowietrzających

Zawory odpływowe i napo-
wietrzające muszą zostać za-
montowane w bezpośrednim
pobliżu urządzenia (maks.
długość przewodu giętkie-
go 40 cm), w miejscu możli-
wie łatwo dostępnym dla
użytkownika.

Aby zapewnić całkowi-
te opróżnianie z wody,

oba przewody wodne do za-
worów należy ułożyć ze spad-
kiem. Nie udzielamy gwa-
rancji za szkody spowodo-
wane zamarznięciem!

Wywiercić dwa otwory
Ø 11 mm w podłodze pojazdu
i zamocować zawory (1 + 2)
każdorazowo za pomocą
2 wkrętów.

Połączyć króciec przyłączenio-
wy (3 + 4) i zawory (1 + 2) z
wodnym przewodem giętkim
Ø 10 mm (maks. długość
40 cm).

Jeśli obsadzone mają
być oba górne króćce

przyłączeniowe ciepłej wody,
zawór napowietrzający (1)
może być podłączony również
za pomocą trójnika (rys. C: 5)
(maks. długość przewodu
giętkiego pomiędzy króć-
cem przyłączeniowym i za-
worem napowietrzającym
wynosi 40 cm).

Podłączenie wody

Terma może być wbudowy-
wana według rys. A z zawo-
rem mieszakowym (nr art.
40020-00300 – nie zawiera
się w komplecie) w istniejące
instalacje z prostym kurkiem
ujęciowym lub według rys. B
w instalacjach z baterią mie-
szakową.

Wszystkie połączenia
przewodów giętkich na-

leży zabezpieczyć obejmami
do przewodów giętkich (rów-
nież zimnej wody)!

Wszystkie króćce przyłącze-
niowe są przeznaczone do
przewodów giętkich 10 mm.

Do mocowania przewodów
giętkich na ścianie lub podło-
dze zaleca się stosowanie za-
cisków do przewodów gięt-

Truma-Therme
Podgrzewacz wody

8

Instrukcja montażu

Montaż i naprawa mogą
być przeprowadzane wy-
łącznie przez specjalistę!

Terma nie jest przewi-
dziana do pracy w insta-

lacjach ciśnieniowych. Aby
podczas podgrzewania móc
odprowadzać nadciśnienie, na
przewodzie doprowadzającym
zimną wodę nie można mon-
tować zaworu zwrotnego mię-
dzy termą i pompą głębinową.

Przy podłączaniu do central-
nego zasilania wodnego (przy-
łącze miejskie) lub w razie za-
stosowania silniejszych pomp
należy zastosować reduktor
ciśnienia, który zapobiega wy-

stępowaniu w termie wyż-
szych ciśnień niż 1,2 bar. Do-
datkowo należy zastosować
zawór bezpieczeństwa/spu-
stowy (wyposażenie specjal-
ne nr art. 70141-10) na prze-
wodzie zasilającym zimnej
wody.

Stosować można wy-
łącznie armaturę z

przełącznikami elektrycznymi!

Wybór miejsca

Wybrać miejsce montażu w
pobliżu ogrzewania (ale nie w
przestrzeni montażowej za
ogrzewaniem).

W przypadku dwóch miejsc
ujęcia (rys. B), wybrać miej-
sce montażu w taki sposób,
aby można było ułożyć możli-
wie najkrótsze przewody cie-
płej wody. 

Montaż termy

Ustawić termę za pomocą nó-
żek mocujących na podłożu i
przykręcić.

Wetknąć z obu stron przewo-
dy giętkie ciepłego powietrza.
Jeśli ciepłe powietrze nie jest
podłączone, zamknąć króćce

powietrza zatyczką VD (nr art.
40352-00 – nie zawiera się w
komplecie).

Montaż zaworów 
odpływowych i 
napowietrzających

Zawory odpływowe i napo-
wietrzające muszą zostać za-
montowane w bezpośrednim
pobliżu urządzenia (maks.
długość przewodu giętkie-
go 40 cm), w miejscu możli-
wie łatwo dostępnym dla
użytkownika.

Aby zapewnić całkowi-
te opróżnianie z wody,

oba przewody wodne do za-
worów należy ułożyć ze spad-
kiem. Nie udzielamy gwa-
rancji za szkody spowodo-
wane zamarznięciem!

Wywiercić dwa otwory
Ø 11 mm w podłodze pojazdu
i zamocować zawory (1 + 2)
każdorazowo za pomocą
2 wkrętów.

Połączyć króciec przyłączenio-
wy (3 + 4) i zawory (1 + 2) z
wodnym przewodem giętkim
Ø 10 mm (maks. długość
40 cm).

Jeśli obsadzone mają
być oba górne króćce

przyłączeniowe ciepłej wody,
zawór napowietrzający (1)
może być podłączony również
za pomocą trójnika (rys. C: 5)
(maks. długość przewodu
giętkiego pomiędzy króć-
cem przyłączeniowym i za-
worem napowietrzającym
wynosi 40 cm).

Podłączenie wody

Terma może być wbudowy-
wana według rys. A z zawo-
rem mieszakowym (nr art.
40020-00300 – nie zawiera
się w komplecie) w istniejące
instalacje z prostym kurkiem
ujęciowym lub według rys. B
w instalacjach z baterią mie-
szakową.

Wszystkie połączenia
przewodów giętkich na-

leży zabezpieczyć obejmami
do przewodów giętkich (rów-
nież zimnej wody)!

Wszystkie króćce przyłącze-
niowe są przeznaczone do
przewodów giętkich 10 mm.

Do mocowania przewodów
giętkich na ścianie lub podło-
dze zaleca się stosowanie za-
cisków do przewodów gięt-

Truma-Therme
Podgrzewacz wody



9

kich SC (6 - nr art. 40711-00),
które umożliwiają również za-
bezpieczone przed mrozem
układanie wodnych przewo-
dów giętkich na rurach roz-
dzielających ciepłe powietrze
ogrzewania.

Montaż zaworu 
mieszakowego Truma

Zawór mieszakowy Truma jest
wyposażony w blokadę prze-
pływu zwrotnego do pompy.
Dopuszczalna jest wyłącznie
armatura z przełącznikami
elektrycznymi. 

Przy zastosowaniu innych za-
worów mieszania wstępnego
należy przestrzegać odpo-
wiednią instrukcję!

W przypadku zastoso-
wania kilku elementów

armatury jednodrożnej należy
stosować odpowiedni zawór
mieszania wstępnego!

Rys. A: W pobliżu kurka wod-
nego (15) na prostych po-
wierzchniach umywalki, zlewu
lub znajdującej się przed nimi
pionowej ścianie – w każdym
wypadku wyżej niż sama terma
– wywiercić otwór Ø 16 mm,

wyrównać na wysokość poło-
ýenie zaworu mieszakowego
za pomocą obu nakrętek i za-
mocować w taki sposób, aby
górna nakrętka (7) był na moż-
liwie równym poziomie z koń-
cówką gwintu. Naĺożyć pokrę-
tło regulacyjne (8), przykręcić i
obrócić do oporu w lewo.

Zaznaczyć na umywalce punkt
w takim miejscu, aby był on
na równej wysokości z koń-
cówką czerwonego symbolu
na pokrętle regulacyjnym za-
woru mieszakowego.

Układanie przewodów
wodnych z zaworem
mieszakowym Truma

Rys. A: Połączyć przyłącze za-
woru mieszakowego „z ter-
my“ (9) z jednym z górnych
króćców przyłączeniowych
ciepłej wody.

Połączyć przyłącze zaworu
mieszakowego „do termy“
(10) z jednym lub obydwoma
dolnymi króćcami przyłącze-
niowymi zimnej wody.

Połączyć przyłącze zaworu
mieszakowego „pompy“ (11) i
pompę głębinową (12).

Połączyć przyłącze zaworu
mieszakowego „kurek“ (14) i
kurek wodny (15).

Układanie przewodów
wodnych z baterią
mieszakową/bateriami
mieszakowymi

Rys. B: Połączyć króciec przy-
łączeniowy ciepłej wody (3) z
przyłączem ciepłej wody ar-
matury. Połączyć króciec przy-
łączeniowej zimnej wody (4) z
przyłączem zimnej wody ar-
matury lub pompą głębinową
(16).

Element obsługi

Przy stosowaniu ele-
mentów obsługi specy-

ficznych dla pojazdu i produ-
centa, należy wykonać podłą-
czenie elektryczne według
opisów złączy firmy Truma.
Każda zmiana należących do
kompletu części Truma prowa-
dzi do wygaśnięcia gwarancji
oraz wyłączenia roszczeń od
odpowiedzialności. Monter
(producent) jest odpowiedzial-
ny za instrukcję obsługi dla
użytkownika oraz nadrukowa-

nie informacji na elementach 
obsługi!

Rys. D: Przy wyborze miejsca
zwrócić uwagę na to, aby ele-
ment obsługi (17) nie był wy-
stawiony na bezpośrednie
działanie promieniowania
cieplnego. Długość kabla
przyłączeniowego (18)
2,50 m.

Jeśli montaż podtynko-
wy elementu obsługi

nie jest możliwy, Truma do-
starczy na życzenie ramkę na-
tynkową (19 – nr art. 40000-
52600), jako wyposażenie
specjalne.

Wywiercić otwór Ø 55 mm.
Przeprowadzić do tyłu kabel i
zamocować element obsługi
(17) za pomocą 4 śrub (20).
Następnie nasadzić ramkę
przykrywającą (21) i ułożyć ka-
bel do termy.

Jako wykończenie dla
ramki pokrywającej 

Truma dostarcza jako wyposa-
żenie specjalne elementy
boczne (22) w 8 różnych kolo-
rach. (Proszę zapytać o to
sprzedawcę.)
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Podłączenie 
elektryczne 230 V

Podłączenie elektrycz-
ne może przeprowa-

dzać wyłącznie specjalista 
(w Niemczech wg VDE 0100,
część 721).

Podane tutaj wskazówki nie
są przeznaczone dla laików w
celu wykonania podłączenia
elektrycznego, lecz służą jako
dodatkowa informacja dla pra-
cującego na ich zlecenie spe-
cjalisty!

Połączenie do sieci odbywa
się za pomocą kabla 3 x
1,5 mm2 (np. przewód giętki
HO5VV-F) do puszki rozgałęź-
nej (nie zawiera się w komple-
cie). Niedopuszczalne jest
stosowanie kabla przyłącze-
niowego z wtyczką sieciową.

Koniecznie zwrócić uwagę na
staranne podłączenie z zacho-
waniem prawidłowych kolo-
rów!

Do prac serwisowych lub na-
prawczych dostępny musi być
miejscowy odłącznik w celu
wielubiegunowego odłączania
od sieci z odstępem między
stykami co najmniej 3 mm.

Zamontować puszkę rozgałęź-
ną (rys. A: 23) w pobliżu urzą-
dzenia na podłodze lub ścianie
pojazdu (długość kabla
150 cm).

Kabel panelu obsługi, prze-
wód zasilający 230 V i kabel
do grzałki podłączyć według
planu przyłączy.

1 = element obsługi
2 = przewód doprowadzający 

3 x 1,5 mm2

3 = grzałka
4 = brązowy
5 = zielony
6 = niebieski
7 = żółty
8 = biały
9 = żółty/zielony

Wszystkie kable muszą
być zabezpieczone

obejmami!

Kontrola działania

Po zabudowie należy spraw-
dzić szczelność przyłączy
wodnych oraz wszystkie funk-
cje zgodnie z instrukcją użyt-
kowania.

Następnie należy upewnić
się, że przy opróżnianiu ściek-
nie cała zawartość wody w
układzie (5 litrów).

Nie udzielamy gwarancji za
szkody spowodowane za-
marznięciem!

Ostrzeżenia

Dołączona do urządzenia żółta
naklejka z ostrzeżeniami musi
zostać umieszczona w pojeź-
dzie przez montera lub właści-
ciela pojazdu, w miejscu wi-
docznym dla każdego użyt-
kownika (np. na drzwiach sza-
fy ubraniowej)! W razie braku
naklejki można ją zamówić w
firmie Truma.
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pojazdu (długość kabla
150 cm).

Kabel panelu obsługi, prze-
wód zasilający 230 V i kabel
do grzałki podłączyć według
planu przyłączy.

1 = element obsługi
2 = przewód doprowadzający 

3 x 1,5 mm2

3 = grzałka
4 = brązowy
5 = zielony
6 = niebieski
7 = żółty
8 = biały
9 = żółty/zielony

Wszystkie kable muszą
być zabezpieczone

obejmami!

Kontrola działania

Po zabudowie należy spraw-
dzić szczelność przyłączy
wodnych oraz wszystkie funk-
cje zgodnie z instrukcją użyt-
kowania.

Następnie należy upewnić
się, że przy opróżnianiu ściek-
nie cała zawartość wody w
układzie (5 litrów).

Nie udzielamy gwarancji za
szkody spowodowane za-
marznięciem!

Ostrzeżenia

Dołączona do urządzenia żółta
naklejka z ostrzeżeniami musi
zostać umieszczona w pojeź-
dzie przez montera lub właści-
ciela pojazdu, w miejscu wi-
docznym dla każdego użyt-
kownika (np. na drzwiach sza-
fy ubraniowej)! W razie braku
naklejki można ją zamówić w
firmie Truma.
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