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Displej a ovládací prvky
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1 = displej
2 = stavový řádek
3 = horní menu
4 = spodní menu
5 = indikátor síťového napětí 230 V (pozemní napájení)
6 = indikátor časovače
7 = hodnoty nastavení
8 = otočné tlačítko
9 = tlačítko Zpět

Otočné tlačítko (8) slouží k vybírání údajů z menu v řádcích  
(3 + 4) a k volbě nastavení. Údaje se zobrazují na displeji (1) 
s podsvíceným pozadím. Tlačítkem Zpět (9) menu opustíte.

Otočné tlačítko

Otočným tlačítkem (8) se volí a mění požadované hodnoty a 
parametry a ťuknutím se uloží. Zvolené položky v menu blikají.

+ Otáčení ve směru hodinových ručiček 
 

 – Procházení menu zleva doprava.
 – Zvyšování hodnot (+).

- Otáčení proti směru hodinových ručiček 

 – Procházení menu zprava doleva. 
 – Snižování hodnot (-).

Ťuknutí
 – Použití (uložení) zvolené hodnoty.
 – Výběr položky z menu, návrat do 
nastavení.

Dlouhý stisk
 – Zapnutí / vypnutí.
 – Jestliže byl při vyhledávání zařízení 
identifikován Truma iNet Box, změní 
se funkce otočného tlačítka (viz „Re-
žim APP ve spojení se zařízením iNet 
Box“ na straně 6).

Tlačítko Zpět

Stiskem tlačítka Zpět (9) menu opustíte a nové nastavení 
se nepoužije. To znamená, že zůstanou zachovány původní 
hodnoty.
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Funkce

Funkce v řádcích (3, 4) menu ovladače Truma CP plus můžete 
vybírat v libovolném pořadí. Provozní parametry se zobrazují 
ve stavovém řádku (2) popř. jako indikátory (5, 6).

Výběr dialogu nastavení
 – Ťukněte na otočné tlačítko.

Na displeji se zobrazí uživatelské rozhraní pro nastavení. První 
symbol bliká.

Zapnutí / vypnutí

Zapnutí
 – Ťukněte na otočné tlačítko.

 – Po zapnutí se opět aktivují aktuálně nastavené hodno-
ty / provozní parametry. 

Vypnutí
 – Stiskněte otočné tlačítko a držte jej déle než 4 sekundy.

1  – Se objeví „OFF“.

 – Ovladač Truma CP plus se v důsledku interně ukončo-
vaných běžících procesů topného nebo klimatizačního 
systému může vypnout s časovou prodlevou až něko-
lika minut.

Změna vnitřní teploty

– Otočným tlačítkem vyberte symbol z menu (3).
– Ťuknutím přejděte do nastavení.
–
–
 Otočným tlačítkem zvolte požadovanou teplotu.
 Klepnutím na otočné tlačítko vybranou hodnotu potvrďte.

ea b c d f

2

3

Topení (HEATER)
nastavitelný rozsah teplot 5 – 30 °C (v krocích po 1 °) 
a = vytápění  – topení je  
 
  Symbol bliká tak dlouho, dokud teplota v prostoru 
nedosáhne nastavené hodnoty.

zapnuté.2

Vypnutí topení je možné, jen pokud je rozsah teplot na-
staven pod 5 °C (OFF).
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Regulace teploty vody

Otočným tlačítkem vyberte symbol z menu (3).
 – Ťuknutím přejděte do nastavení.
 – Otočným tlačítkem zvolte požadovaný výkon.
 – Klepnutím na otočné tlačítko vybranou hodnotu potvrďte.

2

3

a b c d

– = OFF – ohřev vody je vypnutý
a = bojler1 – ohřev vody je zapnutý 
b = eco2 – teplota teplé vody 40 °C
c = hot – teplota teplé vody 60 °C
d = boost1 – Záměrně zrychlený ohřev obsahu bojleru (prio-

rita bojleru) max. do 40 minut. Poté se teplota 
vody udržuje po dobu dvou přihřívacích cyklů 
na vyšší hladině (asi 62 °C) – neplatí pro Combi 
Diesel. Po dosažení nastavené teploty vody 
pokračuje systém ve vytápění prostoru.

1 Dokud teplota vody nedosáhne nastavenou hodnotu, tento sym-
bol bliká.

2 Při kombinovaném vytápění prostoru a ohřevu vody je možné 
udržovat teplotu vody na 40 °C jen po omezenou dobu.

Volba zdroje energie

– Otočným tlačítkem vyberte symbol z menu (3).
– Ťuknutím přejděte do nastavení.
– Otočným tlačítkem zvolte požadovaný zdroj energie.
– Klepnutím na otočné tlačítko vybranou hodnotu potvrďte.

a b c d e

2

3

Symbol
a

Provozní režim Zdroj energie
Gas / Fuel plyn  / diesel  2 2

b MIX 1 elektřina (900 W) + plyn  / diesel1 2 2

c MIX 2 elektřina(1800 W)  + plyn  / diesel1 2 2

d EL 1 elektřina (900 W)1

e EL 2 elektřina(1800  W)1

 Smíšený a elektrický provoz je možný jen u topení s elektrickými 
topnými tyčemi, např. Combi E CP plus ready. 

 Výkonové parametry pro plyn / diesel viz návod k použití konkrét-
ního topného systému.

1

2

Po zapnutí topení (vnitřní teplota, ohřev vody aktivní), je ve 
stavovém řádku zobrazen zdroj energie zvolený v předcházejí-
cím topném cyklu. Výchozí nastavení je plyn / diesel.
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Specifika smíšeného provozu
 – Výpadek napájení 230 V :

Topení automaticky přepne na plynový resp. dieselový pro-
voz. Po obnovení napájení 230 V  se topení automaticky 
přepne zase zpět na smíšený provoz.

 – Problém v procesu spalování (např. dochází palivo): 

Combi Gas Topení automaticky přepne na elektrický provoz. 
Jestliže má topení běžet opět ve smíšeném pro-
vozu, musí být odstraněna příčina závady a ná-
sledně potvrzena na ovladači Truma CP plus. Viz 
„Porucha“ na straně 16.

Combi Diesel Topení signalizuje závadu. Jestliže má topení 
běžet opět ve smíšeném provozu, musí být od-
straněna příčina závady a následně potvrzena 
na ovladači Truma CP plus. Přetrvává-li závada 
delší dobu, přepněte na elektrický provoz.

Specifika provozu na elektřinu
 – Je-li přerušeno napájení 230 V  a zapnuto napájení 12 V , 
zobrazí se na displeji kód chyby.

 – Po obnovení přívodu napájecího napětí 230 V  se topení 
opět spustí s dosud platnými hodnotami nastavení. Kód 
chyby zmizí.

Nastavení výkonu ventilátoru

Při připojeném topném / klimatizačním systému
– Otočným tlačítkem vyberte symbol z menu (3).
– Ťuknutím přejděte do nastavení.
– Otočným tlačítkem zvolte požadovaný výkon ventilátoru.
– Klepnutím na otočné tlačítko vybranou hodnotu potvrďte.

a b c d e f

2

3

Topení (HEATER)

Symbol
–

Provozní režim Popis
OFF Ventilátor je vypnutý.  

(to je možné jen tehdy, není-li 
v provozu žádné zařízení).
Recirkulace je v 
není v provozu žádné zařízení 
a ohřev vody je vypnutý. Re-
gulace otáček má 10 stupňů.
Nízký výkon ventilátoru
Vysoký výkon ventilátoru

případě, že a VENT1

b
c

ECO
HIGH2

d BOOST Rychlé vytápění prostoru.  
Tato možnost je dostupná, 
jestliže rozdíl mezi zvolenou 
a aktuální teplotou vnitřního 
prostoru je větší než 10 °C. 

Po zapnutí topení (nastavena vnitřní teplota, ohřev vo-
dy), je ve stavovém řádku (2) zobrazen výkon ventiláto-

ru zvolený v předcházejícím topném cyklu. Výchozí nastavení 
je „ECO“.

3

Nebezpečí otravy spalinami.

Zapnutý časovač zapíná topení i u zaparkovaného vozu. 
Spaliny z topení mohou v uzavřených prostorách (jako např. 
v garážích, dílnách) způsobit otravu.

Po zaparkování vozu v uzavřené místnosti:
– uzavřete přívod paliva k topení (plyn),
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Nastavení časovače

Zadání počátečního času
 – Otočným tlačítkem zadejte hodinu a potom minuty.

24hodinový režim 12hodinový režim

hot hot

= a. m.
= p. m.

Zadání času ukončení
 – Otočným tlačítkem zadejte hodinu a potom minuty.

24hodinový režim 12hodinový režim

hot

= a. m.
= p. m.

hot

Pokud byl pro začátek / konec zadán čas pozdější než 
je čas aktuální, použijí se provozní parametry až při do-

sažení následujícího počátečního / konečného času. Do té 
doby zůstávají v platnosti provozní parametry zadané mimo 
časovač.

Nastavení času

Zobrazení v 24hodinovém 
režimu

Zobrazení v 12hodinovém 
režimu

hot hot

4 4

= a. m.
= p. m.

– Otočným tlačítkem (8) vyberte z menu (4) symbol „Nastave-
ní času“.

Bliká údaj pro zadání hodiny.

– Otočným tlačítkem (8) zadejte hodinu.
– Po dalším klepnutí na otočné tlačítko (8) bliká údaj pro zadá-

ní minut.
– Otočným tlačítkem (8) zadejte minuty. 
– Klepnutím na otočné tlačítko (8) vybranou hodnotu 

potvrďte.

6



Nastavení vnitřní teploty
 – V závislosti na připojeném zařízení zvolte otočným topení. 
 – Výběr potvrďte klepnutím na otočné tlačítko.
 – Otočným tlačítkem zvolte požadovanou vnitřní teplotu.
 – Klepnutím na otočné tlačítko vybranou hodnotu potvrďte.

hot

Nastavení ohřevu vody
 – Otočným tlačítkem zvolte požadovaný ohřev vody.
 – Klepnutím na otočné tlačítko vybranou hodnotu potvrďte.

hot

Volba zdroje energie
 – Otočným tlačítkem zvolte požadovaný zdroj energie.
 – Klepnutím na otočné tlačítko vybranou hodnotu potvrďte.

hot

Nastavení výkonu ventilátoru
 – Otočným tlačítkem zvolte požadovaný výkon ventilátoru.
 – Klepnutím na otočné tlačítko vybranou hodnotu potvrďte.

hot

Menu pro volbu výkonu ventilátoru je přístupné jen v pří-
padě, že bylo nastaveno topení / ohřev vody. 

Aktivace časovače (ON)
 – Otočným tlačítkem časovač aktivujte (ON).
 – Klepnutím na otočné tlačítko vybranou hodnotu potvrďte.

2hot

 – Časovač je aktivní tak dlouho, dokud se nedeaktivuje 
(OFF) – a to i několik dní. 

 – Je-li časovač naprogramován a je aktivní, bliká na dis-
pleji symbol časovače.

Deaktivace časovače (OFF)
– Ťuknutím přejděte do nastavení.
– Otočným tlačítkem časovač deaktivujte (OFF).
– Klepnutím na otočné tlačítko vybranou hodnotu potvrďte.

hot
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Varování

Tento symbol signalizuje, že některý z provozních parametrů 
dosáhl nedefinované hodnoty. V takovém případě běží pří-
slušné zařízení dál. Jakmile se provozní parametr vátí zpět do 
požadovaného rozsahu, symbol automaticky zhasne. 

hot

Zobrazení varovného kódu
 – Otočným tlačítkem vyberte symbol.
 – Ťukněte na otočné tlačítko.  
Zobrazí se aktuální kód výstrahy. S pomocí návodu na vy-
hledávání chyb (počínaje strana 18) můžete zjistit příčinu 
varování a odstranit ji.

hot
W = varování
42 = kód chyby
H = zařízení 

H = topný systém
A = klimatizační systém

Příčina odstraněna / návrat do nastavení
 – Ťukněte na otočné tlačítko.

Příčina neodstraněna / návrat do nastavení
 – Stiskněte tlačítko Zpět. 

V tomto případě zůstalo varování v ovladači Truma CP plus 
nepotvrzené a příslušný symbol svítí dál. Odpovídající 

zařízení zůstává ve stavu varování. Ostatní připojená zařízení 
lze ovládat i nadále. 

Porucha

Vyskytne-li se v systému porucha, přepne ovladač Truma CP plus 
okamžitě do menu „Porucha“ a zobrazí příslušný kód chyby. 
S pomocí návodu na vyhledávání chyb (počínaje strana 18) 
můžete zjistit příčinu poruchy a odstranit ji.

hot
E = porucha
112 = kód chyby
H = zařízení 

H = topný systém
A = klimatizační systém

Příčina odstraněna / návrat do nastavení
 – Ťukněte na otočné tlačítko. Jestliže je display v režimu Stan-
dby, aktivuje se ťuknutím podsvícení a samotnou poruchu je 
pak třeba potvrdit ještě jedním ťuknutím.

 – Příslušné zařízení se opět rozběhne.

To může v důsledku interně ukončovaných běžících pro-
cesů připojených zařízení trvat několik minut.

Jestliže nedojde k odstranění příčiny, chyba se objeví znovu 
a ovladač přepne opět do menu „Porucha“.

Pokud kód chyby bliká na ovladači, lze jej vyresetovat 
až později; tato možnost může být k dispozici až po 

15 minutách.

Příčina neodstraněna / návrat do nastavení
 – Stiskněte tlačítko Zpět. 

V tomto případě zůstala porucha v ovladači Truma CP plus 
nepotvrzená a příslušný symbol svítí dál. Zařízení setrvává 

v poruše. Ostatní připojená zařízení lze ovládat i nadále.
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Postup při vyhledávání chyb (topení Combi Gas)

Kód chyby Příčina Odstranění
# 17 Letní provoz s prázdným zásobníkem vody Vypněte topení a nechte jej vychladnout. Naplňte bojler vodou
# 18 Došlo k překročení teploty vzduchu: 

Nejsou připojená všechna teplovzdušná potrubí Zkontrolujte, zda jsou připojena 4 teplovzdušná potrubí
Jsou zablokované výdechy teplého vzduchu Zkontrolujte jednotlivé výstupní otvory
Je zablokované nasávání oběhového vzduchu Odstraňte příčinu zablokování nasávání oběhového vzduchu

# 21 Poškozené prostorové teplotní čidlo nebo jeho kabel Zkontrolujte kabel teplotního prostorového čidla a v případě poškoze-
ní vyměňte
Zkontrolujte odpor teplotního prostorového čidla.
15 °C – 16,2 kOhm / 20 °C – 12,6 kOhm / 25 °C – 10,0 kOhm
V případě poškození teplotní prostorové čidlo vyměňte

# 24 Nebezpečí podpětí. Nedostatečné napětí baterie < 10,4 V Nabijte baterii
# 29 Topný článek pro FrostControl vykazuje zkrat Vytáhněte konektor topného článku z elektronické řídicí jednotky. 

Vyměňte topný článek
# 42 Okno nad komínem je otevřené (okenní spínač) Zavřete okno.
# 43 Přepětí > 16,4 V Zkontrolujte napětí baterie / zdroje napětí, např. nabíječku
# 44 Podpětí. Nedostatečné napětí baterie < 10,0 V Nabijte baterii. Příliš starou baterii případně vyměňte
# 45 Absence provozního napětí 230 V Obnovte přívod provozního napětí 230 V 

Vadná pojistka 230 V Vyměňte pojistku 230 V (viz návod k použití Combi)
Vypnula bezpečnostní ochrana proti přehřátí Resetujte ochranu proti přehřátí (viz návod k použití Combi)

# 112 
# 121
# 122
# 202
# 211
# 212

Plynová láhev je prázdná Výměna plynové láhve
Je zavřená plynová láhev nebo rychlouzavírací ventil na 
přívodu plynu

Zkontrolujte přívod plynu a otevřete ventily

Námraza na regulátoru tlaku plynu Použijte ohřev regulátoru (EisEx)
Vysoký obsah butanu v plynové láhvi Použijte propan. Butan je k topení nevhodný především při teplotách 

pod 10 °C
Je zavřený přívod spalovacího vzduchu nebo odvod 
spalin

Zkontrolujte, zda nejsou otvory zanesené nečistotami (sníh, led, listí 
apod.) a odstraňte je.

Poškozený regulátor tlaku plynu Zkontrolujte a případně vyměňte regulátor tlaku plynu
# 255 Topení nemá napájecí napětí 12 V Zajistěte přívod 12 V  napájecího napětí

Mezi topením a ovladačem není spojení Vytvořte spojení mezi topením a ovladačem

Pokud by uvedené postupy nepomohly poruchu odstranit, nebo je-li signalizován kód chyby, který se v návodu na 
vyhledávání chyb nevyskytuje, spojte se se servisním střediskem firmy Truma.

9



Návod na vyhledávání chyb (topení Combi Gas) od roku výroby 04/2018

Kód chyby Příčina Odstranění
# 255 Topení nemá napájecí napětí 12 V Zajistěte přívod 12 V  napájecího napětí

Mezi topením a ovladačem není spojení Vytvořte spojení mezi topením a ovladačem
# 301 
# 417

Přepětí > 16,4 V Zkontrolujte napětí baterie / zdroje napětí, např. nabíječku

# 302 
# 418

Podpětí. Nedostatečné napětí baterie < 10,0 V Nabijte baterii. Příliš starou baterii případně vyměňte

# 303 
# 411

Nebezpečí podpětí. Nedostatečné napětí baterie < 10,4 V Nabijte baterii

# 401 Letní provoz s prázdným zásobníkem vody Vypněte topení a nechte jej vychladnout. Naplňte bojler vodou
# 402 Došlo k překročení teploty vzduchu: 

Nejsou připojená všechna teplovzdušná potrubí Zkontrolujte, zda jsou připojena 4 teplovzdušná potrubí
Jsou zablokované výdechy teplého vzduchu Zkontrolujte jednotlivé výstupní otvory
Je zablokované nasávání oběhového vzduchu Odstraňte příčinu zablokování nasávání oběhového vzduchu

# 407 Absence provozního napětí 230 V Obnovte přívod provozního napětí 230 V 
Vadná pojistka 230 V Vyměňte pojistku 230 V (viz návod k použití Combi)

# 408 Bez přívodu plynu ve smíšeném režimu Zkontrolujte přívod plynu. Viz chyba # 507 
(ve smíšeném režimu běží dál elektrické vytápění)

# 412 Okno nad komínem je otevřené (okenní spínač) Zavřete okno
# 419 Vypnula bezpečnostní ochrana proti přehřátí Resetujte ochranu proti přehřátí (viz návod k použití Combi)  

(ve smíšeném režimu běží dál plynové vytápění)
# 507 
# 516
# 517 

Plynová láhev je prázdná Výměna plynové láhve
Je zavřená plynová láhev nebo rychlouzavírací ventil 
na přívodu plynu

Zkontrolujte přívod plynu a otevřete ventily

Námraza na regulátoru tlaku plynu Použijte ohřev regulátoru (EisEx)
Vysoký obsah butanu v plynové láhvi Použijte propan. Butan je k topení nevhodný především při teplotách 

pod 10 °C
Je zavřený přívod spalovacího vzduchu nebo odvod 
spalin

Zkontrolujte, zda nejsou otvory zanesené nečistotami (sníh, led, listí 
apod.) a odstraňte je.

Poškozený regulátor tlaku plynu Zkontrolujte a případně vyměňte regulátor tlaku plynu
# 607 dosažen max. počet resetů chyb Počkejte 15 minut a chybu vynulujte
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Kód chyby Příčina Odstranění
# 621 Poškozené prostorové teplotní čidlo nebo jeho kabel Zkontrolujte kabel teplotního prostorového čidla a v případě poškození 

vyměňte
Zkontrolujte odpor teplotního prostorového čidla.
15 °C – 16,2 kOhm / 20 °C – 12,6 kOhm / 25 °C – 10,0 kOhm
V případě poškození teplotní prostorové čidlo vyměňte

# 624 Topný článek pro FrostControl vykazuje zkrat Vytáhněte konektor topného článku z elektronické řídicí jednotky. Vy-
měňte topný článek

Pokud by uvedené postupy nepomohly poruchu odstranit, nebo je-li signalizován kód chyby, který se v návodu na 
vyhledávání chyb nevyskytuje, spojte se se servisním střediskem firmy Truma.

Postup při vyhledávání chyb (topení Combi Diesel)

Kód chyby Příčina Odstranění
# 111 Poškozené prostorové teplotní čidlo nebo jeho kabel Zkontrolujte kabel teplotního prostorového čidla a v případě poškození 

vyměňte
Zkontrolujte odpor teplotního prostorového čidla.
15 °C – 16,2 kOhm / 20 °C – 12,6 kOhm / 25 °C – 10,0 kOhm
V případě poškození teplotní prostorové čidlo vyměňte

# 122 Nedostatek paliva v důsledku poloprázdné nádrže,  
spotřebovaného paliva anebo nakloněného vozidla

Doplňte palivo do nádrže. Poté naplňte palivové potrubí způsobem popsa-
ným v kapitole „První uvedení do provozu“ (viz Návod k použití Combi Diesel)

# 131 Mezi topením a ovladačem není spojení Vytvořte spojení mezi topením a ovladačem
# 132 Topný článek pro FrostControl vykazuje zkrat Vytáhněte konektor topného článku z elektronické řídicí jednotky 

Vyměňte topný článek
# 150 Došlo k překročení teploty vzduchu: 

Nejsou připojená všechna teplovzdušná potrubí Zkontrolujte, zda jsou připojena 4 teplovzdušná potrubí
Jsou zablokované výdechy teplého vzduchu Zkontrolujte jednotlivé výstupní otvory
Je zablokované nasávání oběhového vzduchu Odstraňte příčinu zablokování nasávání oběhového vzduchu

# 151 Překročení teploty vody v zimním provozu
Příliš vysoká teplota v zásobníku vody Vypněte zařízení a nechte jej vychladnout. Naplňte bojler vodou
Jsou zablokované výdechy teplého vzduchu Zkontrolujte jednotlivé výstupní otvory
Je zablokované nasávání oběhového vzduchu Odstraňte příčinu zablokování nasávání oběhového vzduchu

# 152 Překročení teploty vody v letním provozu:
Příliš vysoká teplota v zásobníku vody Vypněte zařízení a nechte jej vychladnout. Naplňte bojler vodou
Jsou zablokované výdechy teplého vzduchu Zkontrolujte jednotlivé výstupní otvory
Je zablokované nasávání oběhového vzduchu Odstraňte příčinu zablokování nasávání oběhového vzduchu
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Kód chyby Příčina Odstranění
# 160 Podpětí < 10,2 V Zkontrolujte napětí baterie, popř. baterii nabijte

Okamžité krátkodobé řešení. Vypněte spotřebiče s vysokou spotřebou, 
popř. nastartujte motor vozidla, dokud topení nenaběhne (cca 4 minuty)
Nedostatečná kapacita baterie; starou baterii vyměňte

# 161 Přepětí > 16,4 V Zkontrolujte napětí baterie / zdroje napětí, např. nabíječku

# 162 Okno nad komínem je otevřené (okenní spínač) Zavřete okno
# 164 Absence provozního napětí 230 V Obnovte přívod provozního napětí 230 V 

Vadná pojistka 230 V Vyměňte pojistku 230 V (viz návod k použití Combi)
Vypnula bezpečnostní ochrana proti přehřátí Resetujte ochranu proti přehřátí (viz návod k použití Combi)

# 170 Nebezpečí podpětí < 11,5 V Zacházejte úsporně s energií dodávanou baterií, např. používejte jen nej-
nutnější osvětlení
Nabijte baterii

# 255 Topení nemá napájecí napětí 12 V Zajistěte napájecí napětí 12 V  
Mezi topením a ovladačem není spojení Vytvořte spojení mezi topením a ovladačem

Pokud by uvedené postupy nepomohly poruchu odstranit, nebo je-li signalizován kód chyby, který se v návodu na 
vyhledávání chyb nevyskytuje, spojte se se servisním střediskem firmy Truma.

Návod na vyhledávání chyb (klimatizační systém)

Kód chyby Příčina Odstranění
# 1 Závada (zkrat nebo přerušený kabel) na prostorovém tep-

lotním snímači
Obraťte se na servisní středisko Truma

# 2 Vypnul (vnitřní) senzor mrazu Zkontrolujte filtr a v případě potřeby vyměňte

# 4 Vypnul (vnější) senzor mrazu Střešní sací otvory a výdechy vzduchu udržujte v čistotě; jejich funk-
ce nesmí být omezena nečistotami, jako je listí apod.

# 8 Odpojený infračervený přijímač nebo přerušený kabel Zkontrolujte konektor infračerveného přijímače

# 17 Pokles napětí při 230V  napájení Zkontrolujte napájení 230 V  

Pokud by uvedené postupy nepomohly poruchu odstranit, nebo je-li signalizován kód chyby, který se v návodu na 
vyhledávání chyb nevyskytuje, spojte se se servisním střediskem firmy Truma.
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