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Biztonsági utasítások

 – A berendezés üzembe helyezése előtt feltétlenül ve-
gye figyelembe a használati utasítást és a „Biztonsági 
utasítások” részt! A jármű tulajdonosa felelős a berende-
zés helyes kezeléséért. 

 – A GO2 első használata előtt gyakoroljon szabad terepen, 
hogy megismerje a távirányító ill. a GO2 használatát.

 – 8 éven felüli gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy 
szellemi képességekkel vagy hiányos tapasztalattal rendel-
kező személyek ezt a berendezést felügyelet mellett vagy 
akkor használhatják, ha a készülék biztonságos használa-
táról oktatásban részesültek, és tisztában vannak a beren-
dezés használatából eredő veszélyekkel. Gyerekeknek tilos 
játszani a berendezéssel. 

 – A GO2 minden használata előtt ellenőrizze a gumiabroncso-
kat és a hajtógörgőket, szükség esetén pedig távolítsa el az 
éles szélű köveket és hasonló tárgyakat.

 – A távirányító „Kikapcsolás” gombja „Vészleállító” kapcsoló-
ként is szolgál. Szokatlan jelenség, pl. a GO2 kontrollálatlan 
működése esetétén azonnal meg kell nyomni a „Kikapcso-
lás” gombot. Ez után szakítsa meg a GO2 áramellátását az 
akkumulátormegszakító kapcsolóval.

 – A használat során senki nem tartózkodhat a lakókocsiban.

 – A lakókocsi kanyarodási és haladási (tolatási) területén belül 
senki (különösen gyermek) nem tartózkodhat.

 – Ügyelni kell a megfelelő látási és helyi viszonyokra. 

 – A GO2 rá- és elfordítása során ügyelni kell arra, hogy emberi 
haj, végtag, öltözék vagy azon található egyéb tárgyak ne 
csípődhessenek be a mozgó és/vagy forgó alkatrészek (pl. 
hajtógörgő és kerék) közé.

 – Manőverezéskor a rádiós távirányító és a lakókocsi közepe 
közötti távolság legfeljebb 10 m lehet!

 – Üzemzavar esetén húzza be a kéziféket.

 – A lakókocsi borulásának megakadályozása érdekében emel-
kedőn történő manőverezéskor a vonórúdnak lefelé (völgy-
irányba) kell állnia.

 – Manőverezés után először húzza be a kéziféket, blok-
kolja a kerekeket (különösen lejtős területeken) és csak 
ezután fordítsa el a gumiabroncsról a hajtógörgőket. 
A GO2 nem alkalmas rá, hogy a leállított lakókocsi rögzítő-
fékeként használják.

 – Ügyeljen arra, hogy a rádiós távirányító ne kerülhessen ille-
téktelenek kezébe (mindenekelőtt a gyermekekre ügyeljen!).

 – A rádiós távirányítót ne tegye a zsebébe vagy hasonló hely-
re, ellenkező esetben akaratlanul kapcsolhat be funkciókat.

 – A lakókocsit sohasem szabad úgy vontatni, hogy a gumi-
abroncsokra vannak illesztve a hajtógörgők, mert ez az ab-
roncsok, a vontató jármű és a meghajtóegységek, valamint 
a felépítmények károsodásához vezethet.

 – A lakókocsi minden kerekének és gumiabroncsának ugyan-
olyan méretűnek és kialakításúnak kell lennie.

 – A GO2 kifogástalan működésének biztosításához a gumi-
abroncsok és az elfordított hajtógörgők közötti távolságnak 
20  mm-nek kell lennie. Minden gumiabroncsban ugyanak-
kora – a gyári adatoknak megfelelő – nyomásnak kell ural-
kodnia (rendszeres ellenőrzés!). A gumiabroncsok kopása 
vagy új abroncsok felszerelése szükségessé teheti a hajtó-
görgők és a gumiabroncsok közötti távolság újbóli beállítá-
sát (lásd „A hajtóelemek összeszerelése” részt).

 – Felbakoláskor a GO2-t nem szabad alátámasztási pont-
ként használni, mert ez a meghajtóegység károsodásához 
vezethet.
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Alkalmazott szimbólumok

A berendezés beszerelését és javítását csak szakember 
végezheti.

A szimbólum lehetséges veszélyekre utal.

Információkkal és javaslatokkal kiegészített utasítás.

Rendeltetésszerű használat

A GO2 RH3 legfeljebb 1800  kg össztömegű egytengelyes 
lakókocsikkal történő felhasználáshoz készült.

A GO2 egy manőverező rendszer, amellyel a lakókocsi a von-
tató jármű igénybevétele nélkül mozgatható.

A manőverező rendszer csak kempingek területén és magán-
területen használható.

A manőverező rendszer közutakon való használata szigorúan 
tilos!
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Töltőkészülék

Az akkumulátorok optimális töltéséhez a BC 10 töltőkészülé-
ket (PowerSet BC része) javasoljuk, amely 200  Ah kapacitásig 
minden típusú akkumulátorhoz használható.

Az akkumulátor gondozása (gondozásmentes 
akkumulátorok esetén is)

Az akkumulátor hosszú élettartama érdekében tartsa be az 
alábbiakat:

 – áramfelvétel előtt és után az akkumulátorokat teljesen fel 
kell tölteni,

 – 24 óránál hosszabb állásidő esetén az áramkört meg kell 
szakítani (pl. az akkumulátor saruinak levételével),

 – hosszabb állásidő esetén pedig le kell választani az akkumu-
látort, és legalább 12 hetente 24 órán át tölteni kell.

A feltöltött akkumulátort télen hűvös, fagymentes helyen 
kell tárolni, és rendszeres időközönként (12 hetente) fel 

kell tölteni.

Utasítások az akkumulátorok kezeléséhez

 – Az akkumulátorok kezelése közben vegye figyelembe 
a gyártó biztonsági utasításait és adatlapjait.

 – Ügyeljen a póluskapcsok rögzítettségére.
 – Az akkumulátor pólusait biztosítsa védőkupakokkal rövidzár-
lat ellen.

 – Az akkumulátor kiszerelésekor először válassza le a föld-
csatlakozást (a mínuszpólust), majd az akkumulátor plusz-
pólusát. Beszereléskor csatlakoztassa először a pluszpólust, 
majd a mínuszpólust.

A működés leírása

A GO2 egy tolatósegéd, amellyel a lakókocsi a vontató jármű 
igénybevétele nélkül mozgatható. 

A GO2 megfelelő felületű talajon, a mindenkori megengedett 
össztömeg mellett max. 13 %-os emelkedők leküzdésére van 
méretezve.

A rendszer két különálló meghajtóegységből áll, amelyek egy-
egy 12 V-os egyenáramú motorral rendelkeznek. Az egységek 
a kerekek közvetlen közelében az alvázra vannak felszerelve, 
és keresztrudakkal vannak összekapcsolva. 

A hajtógörgők gumiabroncsra történő ráfordítása után a GO2 
használatra kész. A manőverezés kizárólag a távirányítóval 
történik. A távirányító rádiójeleket küld a vezérlőegységnek. 
A vezérlés áramellátását egy külön beszerelt 12 V-os akkumu-
látor (nem a szállítási terjedelem része / ld. még „Akkumuláto-
rok”) biztosítja.

Használati engedély 

A GO2 típusvizsgálaton esett át és Németországban általános 
üzemeltetési engedéllyel (ABE) rendelkezik. Gépjárműszakértő 
általi jóváhagyás nem szükséges (kivéve laposalváz-készlet 
beszerelése esetén). Az általános üzemeltetési engedélyt 
a gépjárműben kell tartani. 

A GO2 az EK-irányelvek és szabványok további követelménye-
inek is megfelel (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot).

A berendezésen végzett bármilyen módosítás, a ház felnyitá-
sa, nem eredeti Truma alkatrészek és működés szempontjából 
fontos tartozékok felhasználása, valamint a beszerelési és 
használati utasítás betartásának elmulasztása garanciavesz-
téssel és a szavatossági igények kizárásával jár. Ezenkívül 
a berendezés üzemeltetési engedélye is érvényét veszíti

 – Kamerák, DVD-lejátszók és hasonló érzékeny eszközök nem 
tárolhatók a vezérlőegység vagy a motorkábel közelében 
levő tárolórekeszben. Az erős elektromágneses terek káro-
sodást okozhatnak.

 – A jármű önsúlya a GO2 súlyával megnövekszik, ezáltal csök-
ken a jármű hasznos terhelése.

 – A ráfordításnál ügyelni kell arra, hogy különösen a hajtó-
görgők és a gumiabroncsok között ne legyenek tárgyak (pl. 
kövek, jégdarabok).

 – Használat előtt ellenőrizze, hogy a rendszer sérült-e.
 Sérülés esetén tilos használni a rendszert.

Általános tudnivalók

A GO2 a lakókocsi súlyától függően kb. 20 mm-nél magasabb 
akadályok leküzdésére segítség nélkül nem alkalmas (használ-
jon kerékéket). 

A kerékék emelkedése maximum 25 % (14°) lehet! Ellenke-
ző esetben a jármű tömege nem lesz ellensúlyozható, vagy 
a megsérülhet a gumiabroncs mintázata.
A lépcsőzetes kerékék vagy az állás során kialakuló lapos 
felületek elkerülésére szolgáló gumiabroncsvédő rendszerek 
emelkedése gyakran túl meredek, így ezek nem alkalmasak 
a GO2-vel történő használatra.

Tárgyak / terepi adottságok megszakíthatják a rádiójeleket 
a jelek jellegzetes tulajdonságai miatt. Emiatt előfordulhat, 
hogy a lakókocsi környezetében kisebb területeken lecsök-
ken a vétel minősége, ami adott esetben megzavarhatja 
a GO2 működését. Lehetőség szerint csökkentse a vezérlés 
és a távirányító közötti távolságot (A biztonsági távolságot 
azonban tartsa be!).

A GO2 távirányítóval történő kikapcsolása után a vezér-
lés továbbra is készenléti üzemmódban marad. A teljes 

kikapcsoláshoz a vezérlést az akkumulátormegszakító kapcso-
lóval le kell választani az áramellátásról.

Energiaellátás

Az optimális üzemeltetéséhez javasoljuk a PowerSet BC és 
egy nagy teljesítményű Optima® akkumulátor használatát. Ele-
gendő kapacitással rendelkező, úgynevezett meghajtó, világí-
táshoz használható és zseléakkumulátorok is felhasználhatók.

Akkumulátorok

Ajánlott akkumulátorkapacitások

A használt 12 V-os   akkumulátornak a felhasználási or-
szág szabványainak és előírásainak megfelelő tanúsítás-

sal kell rendelkeznie. Az akkumulátornak a GO2 műszaki köve-
telményeihez (lásd táblázat és műszaki adatok) kell igazodnia. 
Indítóakkumulátorok nem alkalmasak.

Akkumulátor típus Akkumulátor 
kapacitás

Hengeres cella technológia 
(Optima®) min. 55 Ah

Zselé/AGM min. 70 Ah

Ólomsav-akkumulátor 
(folyékony elektrolit) min. 80 Ah
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Használati utasítás

Távirányító
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2. ábra

1 A lakókocsi előremozgatása 

2 A lakókocsi elfordítása az óramutató járásával meg-
egyező irányban (jobb tengely körül) 

3 Kikapcsolás (piros) / Vészkapcsoló

4 A lakókocsi elfordítása az óramutató járásával ellenté-
tes irányban (jobb tengely körül)

5 A lakókocsi hátramozgatása

6 A lakókocsi elfordítása az óramutató járásával meg-
egyező irányban (bal tengely körül)

7 Bekapcsolás (zöld)

8 A lakókocsi elfordítása az óramutató járásával ellenté-
tes irányban (bal tengely körül)

GO2 üzembe helyezése

A GO2 használata előtt tanulmányozza a „Biztonsági 
utasítások” részt!

 – Helyezze áram alá a GO2-t az akkumulátormegszakító 
kapcsolóval.

 – A lakókocsi lecsatolt állapotában (kézifék behúzva, ill. elgu-
rulás ellen biztosítva) fordítsa rá GO2-t.

GO2 ráfordítása

 – Helyezze a fordítókart a ráfordító tengelyre (4. ábra - 1).

1

2

4. ábra

 – Fordítsa a fordítókart a nyílirányában (a jármű kereke felé) 
(4. ábra - 2) addig, amíg a házban a helyzetjelző a „√” hely-
zetben nem áll (5. ábra - 1). Végállásban a meghajtóegység 
a helyére kattan, és a hajtógörgő kb. 20 mm-re benyomódik 
a gumiabroncsba. Ezt a manőverezés előtt mindkét oldalon 
ellenőrizni kell. 

15. ábra

 – Fordítókar eltávolítása

Minkét hajtógörgőnek szorosan a gumiabroncsra nyomva kell 
lennie.

A távirányító bekapcsolása

Bekapcsoláskor a távirányító semmilyen más funkciója 
sem lehet aktív.

 – A távirányítón lévő gombot ( 2. ábra - 7) addig nyomja, amíg 
a LED-ek el nem kezdenek világítani (6. ábra - 1).

1

6. ábra
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A lakókocsi manőverezése

A manőverezés előtt oldja ki a kéziféket, ill. távolítsa el 
az elgurulás elleni támaszokat

 A távirányító „Kikapcsolás” gombja (2. ábra - 3) „Vész-
leállító” kapcsolóként is szolgál. Szokatlan jelenség, pl. 

a GO2 kontrollálatlan működése esetétén azonnal meg kell 
nyomni a „Kikapcsolás” gombot.

 – Az iránygombokkal (2. ábra - 1/2/4/5/6/8) mozgassa a lakó-
kocsit a kívánt irányba.

Ha egyszerre nyomja az egymással ellentétes iránygom-
bokat (2. ábra 2/6 vagy 4/8), a lakókocsi a saját tengelye 

körül fog forogni az adott irányban.

 – Előre- vagy hátramenet közben a menetirány az iránygom-
bokkal (2. ábra - 2/8 és 4/6) változtatható.

A gombok elengedésekor, ill. a rádiójel zavara vagy alacsony 
szintje esetén a lakókocsi megáll. Rádiókészülékekkel vagy 
más GO2 távirányítójával a GO2 nem működtethető.

Elindulás után a GO2 egyenletes sebességgel mozog. A se-
besség lejtős terepen enyhén növekszik, emelkedőn pedig 
enyhén csökken.

A rendszer tulajdonságai alapján a sebesség lejtőn növekszik. 
Gyakori megállás és ismételt elindulás esetén a sebesség 
csökkenhet.

 – A manőverezés után először húzza be a kéziféket, ill. biz-
tosítsa a lakókocsit elgurulás ellen, majd helyezze a GO2-t 
üzemen kívül.

Vontató jármű csatlakoztatása

Ráfordított hajtógörgőkkel a lakókocsi nem 
vontatható.

A GO2 segítségével lehetőség van a vontató járműhöz történő 
milliméter pontos csatlakoztatásra. Ez azonban odafigyelést 
és némi gyakorlatot igényel.

A használati utasításnak megfelelően vigye a lakókocsit 
a vontató jármű közelébe (húzza be a kéziféket és kapcsolja 
sebességbe). A pontos helyzet eléréséhez használja a távirá-
nyító iránygombjait, amíg a lakókocsi csatlakozója pontosan 
a vontató jármű vonóhorgának gömbje fölé nem kerül. Végül 
a támasztókerék leeresztésével a megszokott módon csatla-
koztassa a lakókocsit a vontató járműhöz.

Készítse elő a lakókocsit a vontatásra a megszokott módon. 

Ezután fordítsa el a GO2-t. Ügyeljen arra, hogy a jármű bizto-
sítva legyen elgurulás ellen.

GO2 üzemen kívül helyezése

GO2 elfordítása

2

1

9. ábra

 – Helyezze a fordítókart a ráfordító tengelyre (9. ábra - 1).

 – Fordítsa a kart a nyíl irányába (a jármű kerekével ellentétes 
irányban) (9. ábra - 2), amíg a hajtógörgő a végállásban 
a helyére nem kattan. A helyzetjelző a házban most az „X”-
en áll (10. ábra - 1).

1

10. ábra

 – Fordítókar eltávolítása.

Kikapcsolás a távirányítóval (vészleállítás)

 A távirányító kikapcsolásával minden aktuális folyamat 
(pl. a ráfordítás és a manőverezés) azonnal megszakad. 

A visszakapcsolás után ezek a funkciók ismét folytathatók.

 Ha nem használják, a távirányító kb. 3 perc elteltével 
kikapcsol.

 – Nyomja meg a távirányítón lévő gombot (2. ábra - 3). A LED 
világítás kialszikk.

Áramellátás megszakítása

A GO2 használata után az akkumulátormegszakító kap-
csolóval szakítsa meg a GO2 áramellátását, majd húzza ki 
a kulcsot. 

Az akkumulátormegszakító kapcsoló kulcsát olyan he-
lyen kell őrizni, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzá.
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A távirányító elemeinek cseréje 

 
Csak 9 V-os elemet (MN 1604) használjon.

Ha az elemteljesítmény túl kicsi, a távirányítón villognak 
a piros LED-ek.

 – Tolja el az elemfedelet.

 – Cserélje ki az elemet (ügyeljen a polaritásra), majd tolja visz-
sza az elemfedelet.

11. ábra

Az üres, elhasznált elemek tartalma könnyen kiszivárog-
hat és károsíthatja a távirányítót! Távolítsa el az eleme-

ket, ha a távirányítót hosszabb ideig nem fogja használni.

Garanciaigényt nem fogadunk el elemszivárgás által 
okozott kár esetén. 

A távirányító és az elemek ártalmatlanítása

A távirányítót és az elemeket nem szabad a háztartási 
hulladékba tenni, elkülönítve újrahasznosító gyűjtőhely-
re kell vinni őket. Ezáltal hozzájárul az ismételt felhasz-

náláshoz és a hulladék újrahasznosításához.

Karbantartás

Tisztítás előtt szakítsa meg a GO2 áramellátását az ak-
kumulátormegszakító kapcsolóval.

A hajtóelemeket tartsa a durva szennyeződésektől mentesen. 
A lakókocsi tisztításakor a sár stb. eltávolítása érdekében 
a GO2-t nedves törlőkendővel tisztítsa meg. Győződjön meg 
arról, hogy nincsenek beszorulva kavicsok, ágak stb. A hajtó-
görgőt erősszálú kefével tisztítsa.

A vezérlőegység nem igényel karbantartást. A távirányítót tart-
sa száraz helyen.

A GO2-t évente (ill. a téli felkészítés előtt) a fent leírtak szerint 
tisztítsa meg.

A lakókocsit ne állítsa le ráfordított hajtógörgőkkel.

Hosszabb állásidő esetén az akkumulátort le kell választani 
és időközönként fel kell tölteni (lásd Akkumulátor ápolása). 
Üzembe helyezés előtt a lakókocsi akkumulátorát fel kell 
tölteni.

A GO2 felülvizsgálatát vagy karbantartását Ön vagy lakókocsi-
jának kereskedője minden évben egyszerűen el tudja végezni 
a lakókocsi éves átvizsgálása alkalmával.
Kétség esetén forduljon a Truma szervizhez (lásd 
www.truma.com).

Ellenőrzések

 – Rendszeresen ellenőrizze a beszerelés, a kábelezés és 
a csatlakozások esetleges sérüléseit. A meghajtóegysé-
geknek akadálymentesen kell mozogniuk, elfordításkor 
a visszahúzó rugó segítségével automatikusan a biztonsá-
gos nyugalmi pozícióba kell húzódniuk. Ellenkező esetben 
ellenőrizze, nem szennyezettek-e a meghajtóegységek vagy 
nem korrodálódott-e a vezetősín, és ha szükséges, bízzon 
meg képzett szakembert a tisztítással.

 – Az éves átvizsgálás után ellenőrizze, hogy minden motor 
megfelelően reagál-e a távirányító parancsaira.

 – A GO2-t korrodálódás, az alkatrészek rögzítettsége és a biz-
tonságos működéshez szükséges alkatrészek megfelelő 
állapota szempontjából legalább kétévente képzett szakem-
berrel meg kell vizsgáltatni.

Ártalmatlanítás

A berendezést a használat országának közigazgatási 
rendelkezései
szerint kell ártalmatlanítani. A nemzeti
előírásokat és törvényeket be kell tartani.
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Hibakeresési útmutató

Hiba Ok és elhárítás

GO2 nem működik  – Ellenőrizze az áramellátást (a 
vezérlés zöld LED-jének világí-
tania kell). A GO2 akkumulátor 
csatlakozó kábelébe iktatott biz-
tosíték tönkremenetele esetén 
csak eredeti Truma alkatrésszel 
(cikksz.: 60040-00169) cserélhető 
ki.

 – Szakítsa meg az áramellátást leg-
alább 20 másodpercre. Helyezze 
ismét áram alá a rendszert. A ve-
zérlésen lévő zöld LED-nek világí-
tania kell.

GO2 nem működik 
és a vezérlésen 
lévő piros LED 
villog.

A vezérlés túlmelegedett. 

 – Szakítsa meg az áramellátást az 
akkumulátormegszakító kapcsoló-
val, majd húzza ki a kulcsot. Várjon 
legalább 20 percet, amíg a vezér-
lés lehűl. Ezután helyezze üzembe 
a GO2-t.

A GO2 nem, vagy 
csak megszakí-
tásokkal reagál 
a távirányító jelére

Gyenge elemek a távirányítóban 
– a távirányítón lévő piros LED-ek 
villognak.

 – Ellenőrizze a távirányító elemét és 
az elem érintkezőit. Cserélje ki az 
elemet, vagy szükség esetén tisz-
títsa meg az elem érintkezőit. 

A GO2-ban gyenge az elem – a ve-
zérlésen lévő zöld LED villog.

 – Ellenőrizze a GO2 akkumulátorát. 
Töltse fel az akkumulátort, szükség 
esetén cserélje ki.

A hajtógör-
gő csúszik 
a gumiabroncson

 – Ellenőrizze a gumiabroncs-nyomást, 
szükség esetén állítsa be a jó 
értéket.

 – Ellenőrizze a gumiabroncs mintá-
zatát, és szükség esetén cserélje ki 
a gumiabroncsot.

 – Fordítsa el GO2-t, majd mérje meg 
a gumiabroncs és a hajtógörgő 
közötti távolságot. A távolságnak 
20 mm-nek kell lennie. 

Az ügyfélszolgálat felhívása előtt ellenőrizze az 
alábbiakat: 

 – A távirányító elemei kifogástalan állapotban vannak?

 – Össze van hangolva a távirányító a vezérléssel? Hajtsa vég-
re az alábbi „Az elektronikus vezérlés és a rádiós távirányító 
összehangolása.”, 8. oldal lépéseket.

 – Kifogástalan állapotban van a lakókocsi akkumulátora és fel 
van töltve teljesen? Vegye figyelembe, hogy az akkumulá-
torok teljesítménye alacsony környezeti hőmérséklet esetén 
jelentősen lecsökkenhet.

Amennyiben ezekkel az intézkedésekkel nem küszöböl-
hető ki a hiba, kérjük, forduljon a Truma szervizhez.

Az elektronikus vezérlés és a rádiós 
távirányító összehangolása.

Az első üzembe helyezés alkalmával, valamint a vezérlőegy-
ség vagy a távirányító cseréje után ezek összehangolását az 
alábbiakban leírtak szerint újra el kell végezni.

Győződjön meg róla, hogy a hajtógörgők nincsenek ráhajtott 
helyzetben. Ellenőrizze az akkumulátor megfelelő csatla-
kozását és állapotát, valamint azt, hogy rendelkezésre áll-e 
a 12 V a vezérlőegységben.

 – Helyezze áram alá a GO2-t az akkumulátormegszakító kap-
csolóval. 
A zöld LED világít.

 – Működtesse a vezérlésen lévő Reset gombot (12. ábra - 1) 
egy vékony tárggyal. Erre alkalmas például a vezérlés an-
tennája. 
A vezérlésen lévő zöld és piros LED (12. ábra - 2/3) most 
felváltva villog.

 – Ezután kapcsolja be a távirányítót. 
A vezérlés és a távirányító automatikusan kapcsolatba lép-
nek egymással. A zöld LED világít.

1

2
3

12. ábra
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EU megfelelőségi nyilatkozat

Termék
Funkció:  Tolatósegéd
Típus:  GO2
Kivitel: RH3

Gyártó
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn, Németország

A jelen megfelelőségi nyilatkozat kiállításáért a gyártó viseli az 
egyedüli felelősséget.

A termék megfelel az Európai Unió vonatkozó harmoni-
zált jogi előírásainak: 
Rádióberendezések forgalmazására vonatkozó 2014/53/EU 

irányelv

A következő (harmonizált) szabványok és egyéb műsza-
ki specifikációk szolgálnak alapul: 
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1; ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 tervezet; EN 301 489-3 V2.1.1 
tervezet 
EN 62479:2010 
EN 62368-1:2014+A11:2017

A VCA, Bristol BS5 6XX, Egyesült Királyság, az alábbi 
típusjóváhagyást (típusjóváhagyásokat) adta ki: E11 10R-
05 10956

Aláírással a következő nevében ellátta:  
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG

Alexander Wottrich
Ügyvezető igazgató Putzbrunn, 2021. 01. 11.

Műszaki adatok

Megnevezés GO2 RH3

Alkalmazási 
terület Legfeljebb 1800 kg össztömegű egy-

tengelyes lakókocsik

Maximális ka-
paszkodóképes-
ség

13 %

Üzemi 
feszültség

12 V 

Maximális 
áramfelvétel

100 A

Átlagos 
áramfelvétel

28 A

Nyugalmi áram
(készenlét)

60 mA
(30 mA)

Maximális 
sebesség

9 m/min

Tömeg 33 kg

A távirányító 
frekvenciaosz-
tálya

1. osztály, 868 MHz

 A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
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Gyártói jótállási nyilatkozat  
(Európai Unió)

1. A gyártói jótállás terjedelme

A Truma, mint a berendezés gyártója, a felhasználónak jótál-
lást nyújt, amely a berendezésben esetlegesen fellépő anyag- 
és/vagy gyártási hibákat fedi.

Ez a jótállás érvényes az Európai Unió tagállamaiban, vala-
mint Izlandon, Norvégiában, Svájcban és Törökországban. 
A felhasználó az a természetes személy, aki elsőként vásárolta 
meg a berendezést a gyártótól, az eredeti gyártótól vagy szak-
kereskedőtől és azt ipari vagy vállalkozói kereteken belül nem 
értékesíti tovább vagy nem szereli be harmadik személyeknél.

A gyártói jótállás a fent megnevezett hiányosságokra érvé-
nyes, amelyek az eladó és a felhasználó közötti adásvételi 
szerződés megkötésétől számított első 24 hónapon belül 
lépnek fel. A gyártó vagy egy megbízott szervizpartner ezeket 
a hibákat saját döntése szerint utólagos javítás vagy beren-
dezéscsere formájában szünteti meg. A meghibásodott al-
katrészek a gyártó, ill. a megbízott szervizpartner tulajdonába 
kerülnek. Abban az esetben, ha a hiányosság bejelentésének 
időpontjában a berendezést már nem gyártják, a gyártó be-
rendezéscsere esetében hasonló terméket is szállíthat.

Amennyiben a gyártó önkéntes jótállást vállal, a kijavított vagy 
kicserélt alkatrészek jótállási határideje nem kezdődik elölről, 
hanem a berendezés régi jótállási határideje továbbra is ér-
vényben marad. A jótállási munkák elvégzésére csak a gyártó 
vagy egy megbízott szervizpartner jogosult. A jótállás nyújtása 
során felmerülő költségek elszámolása közvetlenül a megbí-
zott szervizpartner és a gyártó között történik. A berendezés 
megnehezített ki- vagy beszerelési körülményei (pl. bútor vagy 
karosszéria leszerelése), valamint a megbízott szervizpartner 
vagy a gyártó kiszállása által keletkező többletköltségek nem 
tekinthetők az önkéntes jótállás szolgáltatásainak.

További követelések, legfőképpen a felhasználó vagy harma-
dik személy kártérítési igénye kizárt. Ez nem érinti a német ter-
mékszavatossági törvény (Produkthaftungsgesetz) előírásait. 

A vásárlás országában érvényes törvényes, az eladóval szem-
ben támasztott áruhibára vonatkozó felhasználói igények 
nem érintik a gyártó önkéntes jótállását. Egyes országokban 
létezhetnek olyan garanciák, amelyeket a mindenkori szakke-
reskedő (szerződéses kereskedő, Truma Partner) vállal. A fel-
használó ezeket az eseteket közvetlenül azon szakkereskedőn 
keresztül bonyolíthatja le, akitől a berendezést vásárolta. 
Annak az országnak a jótállási feltételei érvényesek, amelyben 
a felhasználó először vásárolta a berendezést.

2. Jótállás kizárása

Jótállási igény nem támasztható:

 – a berendezés nem szakszerű, nem megfelelő, hibás, gon-
datlan vagy nem rendeltetésszerű használata következtében 
keletkezett károkért;

 – a használati és beszerelési utasítással ellentétes, nem szak-
szerű beszerelés vagy üzembe helyezés következtében ke-
letkezett károkért;

 – a használati és beszerelési utasítással ellentétes szaksze-
rűtlen üzemeltetés vagy kezelés következtében keletkezett 
károkért, különös tekintettel a karbantartási, fenntartási uta-
sítások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyására;

 – ha a beszerelés, javítás vagy beavatkozás nem megbízott 
partnerek által történik;

 – fogyóeszközökért, gyorsan kopó alkatrészekért és természe-
tes kopásért;

 – ha a berendezést nem a gyártó eredeti pótalkatrészeivel, 
kiegészítőivel vagy tartozékaival, vagy a gyártó által nem 
engedélyezett alkatrészekkel látják el. Ez különösen érvé-
nyes a berendezés hálózati vezérlése esetében, ha a Truma 
nem engedélyezte a vezérlőberendezést és a szoftvert, 
vagy a Truma vezérlőberendezést (pl. Truma CP plus, 
Truma iNet Box) nem kizárólag a Truma berendezések ve-
zérlésére vagy a Truma által engedélyezett berendezésekhez 
használják;

 – idegen anyagok (pl. olajok, gázban lévő lágyítók), vízben fel-
lépő vegyi vagy elektrokémiai hatások által okozott károkért, 
vagy a berendezés egyéb, nem megfelelő anyagokkal (pl. 
vegyi anyagokkal, gyúlékony anyagokkal, nem megfelelő 
tisztítószerekkel) való érintkezése következtében keletkezett 
károkért;

 – rendellenes környezeti vagy az anyagnak nem megfelelő 
üzemi feltételek következtében keletkezett károkért;

 – vis maior vagy természeti katasztrófa, valamint a Truma 
felelősségén kívül álló hatások következtében keletkező 
károkért;

 – szakszerűtlen szállításra visszavezethető károkért;
 – a berendezésen, beleértve a pót- és kiegészítő alkatrészeken 
vagy tartozékokon, különösképpen a füstgázvezetéken vagy 
a kéményen végzett változtatásokért, és ilyen alkatrészek 
beszereléséért az ügyfél vagy harmadik személy által.

3. A jótállás érvényesítése

A jótállást egy megbízott szervizpartnernél vagy a Truma szer-
vizközpontnál kell érvényesíteni. Az összes cím és telefonszám 
a www.truma.com honlap „Service” oldalán található. 

A gyártó címe:
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Truma Servicezentrum
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn, Németország

Az akadálytalan lebonyolítás érdekében kérjük, hogy a kap-
csolat felvételekor tartsa készenlétben a következő adatokat: 

 – a hiba pontos leírását,
 – a berendezés sorozatszámát, 
 – a vásárlás időpontját.

Minden esetben a megbízott szervizpartner vagy a Truma 
szervizközpont határozza meg a további eljárást. Az esetleges 
szállítási károk megelőzése érdekében az érintett berendezést 
csak a megbízott szervizpartnerrel vagy a Truma szervizköz-
ponttal történő előzetes egyeztetés után szabad beküldeni.

A jótállási eset elismerése esetén a gyártó magára vállalja 
a szállítási költségeket. Ha nem forog fenn jótállási eset, akkor 
a felhasználó ennek megfelelően értesítést kap, és a javítási 
és szállítási költségek őt terhelik. Kérjük, előzetes egyeztetés 
nélkül ne küldje be a berendezést.





Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG 
Wernher-von-Braun-Straße 12 
85640 Putzbrunn  
Deutschland www.go2-camping.com

HU Bármilyen szervíz- vagy jótállási 
szolgáltatás igénye esetén forduljon ahhoz 
a szakkereskedőhöz, ahol a tolatósegédet 
vásárolta.
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A kereskedője:


