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Simboli
Elektriskās strāvas trieciena risks
Norāda uz elektriskās strāvas radītu
risku, un tā rezultātā iespējami
savainojumi vai pat nāve.

Bīstami!
Norāda uz risku, kas var radīt
apdraudējumu personām.

Uzmanību!
Norāda uz risku, kas var radīt materiālu
apdraudējumu.

Lietošanas instrukcijas pēdējo versiju skatiet vietnē
www.trotec.de

Juridiskais paziņojums
Šī publikācija aizstāj visas iepriekšējās. Šo publikāciju
vai jebkādu tās daļu nedrīkst nekādā veidā reproducēt
vai, izmantojot elektroniskās sistēmas, apstrādāt,
pavairot vai izplatīt, ja no mums nav saņemta
rakstiska atļauja. Tiek saglabātas tiesības veikt
tehniskas izmaiņas. Visas tiesības paturētas. Tekstā
lietotās preču zīmes nedod tiesības tās brīvi lietot, un
to rakstība atbilst ražotāja lietotajai. Tekstā lietotās
preču zīmes ir reģistrētas, un to lietojumam jābūt
atbilstošam. Piegādes komplektācija var atšķirties no
attēlos redzamās komplektācijas. Šī dokumenta
sagatavošanai ir pievērsta atbilstoša uzmanība. Mēs
neuzņemamies atbildību par kļūdām vai izlaistu
tekstu. © TROTEC®

Saturs

Norādes par lietošanas instrukciju
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Iekārtas apraksts
Automātiskā telpu mitruma regulēšana tiek
nodrošināta pēc kondensācijas principa.
Ventilators iesūknē mitro telpas gaisu caur
aizmugurējo gaisa ieplūdi (10) un virza caur gaisa
filtru (7) un sānu daļā izvietoto gaisa ieplūdi (4),
iztvaices aparātu un aiz tā esošo kondensatoru.
Aukstajā iztvaices aparātā telpas gaiss tiek atdzesēts
līdz temperatūrai, kas zemāka par rasas punkta
temperatūru. Gaisā esošie ūdens tvaiki kondensējas
ūdens pilienu vai sarmas veidā uz iztvaices aparāta
plāksnēm. Kondensatorā atdzesētais gaiss ar
samazinātu mitrumu tiek atkal uzsildīts un izvadīts ārā
ar temperatūru, kas ir par aptuveni 5 °C augstāka par
telpas temperatūru. Šādi apstrādātais, sausākais
gaiss atkal tiek sajaukts ar telpas gaisu. Tā kā noris
nepārtraukta gaisa cirkulācija caur iekārtu, telpā, kur
tā uzstādīta, tiek samazināts gaisa mitrums. Atkarībā
no gaisa temperatūras un relatīvā gaisa mitruma
ūdens kondensāts konstanti pil vai periodisku
atkausēšanas fāžu laikā tiek izvadīts kondensāta
teknē un pēc tam pa noteces sprauslu zem tās
esošajā kondensāta tvertnē (5). Lai noteiktu ūdens
līmeni kondensāta tvertnē, tā ir aprīkota ar pludiņu. 
Iekārtai ir vadības panelis (6), no kura tiek nodrošināta
iekārtas ekspluatācija un funkciju kontrole. Ja tiek
sasniegts kondensāta tvertnes (5) maksimālais
līmenis, vadības panelī (6) kondensāta tvertnes
kontrollampiņa (“FULL”) mirgo sarkanā krāsā. Iekārta
izslēdzas. Kondensāta tvertnes kontrollampiņa beidz
mirgot tikai pēc tam, kad atkal ir ievietota iztukšotā
kondensāta tvertne (5).
Kondensāta ūdeni var arī izvadīt, pieslēdzot
kondensāta tapai (23) šļūteni.
Iekārta nav paredzēta ļoti zema relatīvā gaisa mitruma
(mazāk par 50 %) nodrošināšanai. To var papildus
izmantot dzīvojamās vai darba telpās, žāvējot mitru
veļu vai drēbes. Ekspluatācijas laikā radītā siltuma
ietekmē telpas temperatūra var palielināties par 
aptuveni 1-4 °C.

Iekārtas attēls
Informācija par iekārtu

Nr. Vadības elements

1 Rokturis
2 Gaisa izplūde (augšējā)
3 Gaisa izplūde (sānu daļā)
4 Gaisa ieplūde (sānu daļā)
5 Kondensāta tvertne
6 Vadības panelis
7 Gaisa filtrs
8 Regulējama gaisa izplūdes atvere (augšdaļā)
9 Vads
10 Gaisa ieplūde (aizmugurējā)
23 Kondensāta tapas pārsegs (šļūtenes pieslēgšanai)
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Tehniskie dati

Elektriskā principshēma

Parametrs Vērtība

Modelis TTK 70 S
Mitruma regulētāja jauda, maks. 24 l/24 h
Darba temperatūra 5–35 °C
Relatīvā gaisa mitruma darba koeficients 49–100 %
Gaisa plūsma, maks. 150 m³/h
Elektrotīkls 230 V/50 Hz
Jaudas izlietojums 400 W
Drošinātājs (iekšējs) 10 A
Kondensāta tvertne 4 l
Dzesētājviela R134a
Dzesētājvielas daudzums 170 g
Svars 12,4 kg
Izmērs (A x Dz x P) 582 x 378 x 185 mm
Minimālais attālums no sienām/priekšmetiem A: no augšas: 30 cm

B: aizmugurē: 20 cm
C: no sāniem: 20 cm
D: priekšpusē: 10 cm

Skaņas spiediena līmenis LpA (1 m; saskaņā ar standartu 
DIN 45635-01-KL3)

48 dB(A)
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Pirms iekārtas nodošanas
ekspluatācijā/lietošanas rūpīgi izlasiet šo
instrukciju un uzglabājiet to tiešā iekārtas tuvumā
vai attiecīgi — iekārtas atrašanās vietas tuvumā.

• Iekārtu nedrīkst lietot telpās, kur pastāv
sprādzienbīstamības risks.

• Iekārtu nedrīkst lietot eļļu, sēru, hloru vai sāļus
saturošā atmosfērā.

• Novietojiet iekārtu vertikāli un stabili.

• Pret iekārtu nedrīkst vērst tiešu ūdens strūklu.

• Pārliecinieties, ka gaisa ieplūde un izplūde ir brīva.

• Pārliecinieties, ka iesūknēšanas atvere nav
aizsērējusi un tajā nav nekādu priekšmetu.

• Iekārtā nekādā gadījumā nedrīkst ievietot
priekšmetus.

• Ekspluatācijas laikā iekārtu nedrīkst nosegt un
transportēt.

• Pārliecinieties, ka visi elektrības vadi ārpus
iekārtas ir pasargāti no bojājumiem (piem.,
dzīvnieku radītiem bojājumiem).

• Izvēloties vada pagarinātāju, ievērojiet iekārtas
pieslēguma datus, vada garumu un paredzēto
izmantošanu. Nedrīkst pieļaut elektropārslodzi.

• Iekārtu drīkst transportēt tikai vertikālā stāvoklī un
ar iztukšotu kondensāta tvertni.

• Utilizējiet uzkrājušos kondensātu. Nedrīkst
izmantot kā dzeramo ūdeni. Iespējama
inficēšanās!

Iekārta nav paredzēta telpu un virsmu nosusināšanai
pēc ūdens radītiem bojājumiem appludināšanas
gadījumā vai ja plīsušas caurules.

Paredzētā lietošana
Iekārtu TTK 70 S drīkst izmantot tikai, lai samazinātu
telpas gaisa mitrumu saskaņā ar tehniskajiem datiem.

Paredzētā lietošana: 
• gaisa mitruma samazināšanai:

– dzīvojamās telpās, guļamistabās, vannas
istabās un pagrabtelpās;

– veļas mazgātavās, atpūtas namos, treileros,
laivās;

• nepārtrauktai gaisa mitruma regulēšanai:

– noliktavās, arhīvos, laboratorijās;

– peldbaseinos, vannas istabās, ģērbtuvēs u.c.

Nepareiza lietošana
Iekārtu nedrīkst novietot uz mitras vai appludinātas
pamatnes. Iekārtu nedrīkst izmantot brīvā dabā. Uz
iekārtas nedrīkst novietot nekādus priekšmetus,
piemēram, mitru apģērbu, lai to izžāvētu. Aizliegts
veikt jebkādas neatļautas tehniskas izmaiņas,
iekārtas pārbūvi vai papildināšanu. 

Personāla kvalifikācija
Personām, kas strādā ar iekārtu:

• jāapzinās riski, kādi pastāv, strādājot ar
elektroiekārtām mitrās telpās;

• ir jāievēro drošības pasākumi, lai izsargātos no
saskares ar spriegumam pieslēgtām detaļām;

• ir jāizlasa lietošanas instrukcija, īpašu uzmanību
pievēršot nodaļai “Drošība”.

Tehniskās apkopes darbības, kuru laikā ir jāatver
iekārtas korpuss, drīkst veikt tikai dzesēšanas un
gaisa kondicionēšanas iekārtu remonta
speciālisti vai uzņēmums TROTEC®.

Citi riski
Elektriskās strāvas trieciena risks.
Elektrodetaļu remontu drīkst veikt tikai
pilnvaroti speciālisti.

Elektriskās strāvas trieciena risks.
Veicot jebkādas darbības pie iekārtas,
atvienojiet kontaktdakšu no rozetes.

Uzmanību!
Iekārtu nedrīkst lietot bez gaisa filtra, tas
var radīt iekārtas bojājumus.

Drošība
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Bīstami!
Šī iekārta var radīt apdraudējumu, ja to
lieto neapmācītas personas, kā arī
nepareizas vai neatbilstošas lietošanas
gadījumā. Ievērojiet personāla
kvalifikācijas prasības.

Rīcība ārkārtas situācijās
1. Ārkārtas situācijā atvienojiet iekārtu no

elektrotīkla.

2. Bojātu iekārtu nedrīkst pieslēgt elektrotīklam.

Lai nodrošinātu ērtāku iekārtas transportēšanu, tā ir
aprīkota ar rokturi.
Pirms katras transportēšanas ievērojiet tālāk minētos
norādījumus.

1. Izslēdziet iekārtu, nospiežot slēdzi (skatiet nodaļu
“Vadības elementi”).

2. Izraujiet kontaktdakšu no rozetes. Nenesiet
iekārtu, turot aiz vada!

3. Iztukšojiet kondensāta tvertni. Pievērsiet
uzmanību vēl pilošajam kondensātam.

Pēc katras transportēšanas ievērojiet tālāk minētos
norādījumus.
1. Pēc transportēšanas novietojiet iekārtu vertikālā

stāvoklī.

2. Ieslēdziet iekārtu pēc stundas.

Uzglabāšana
Ja iekārta netiek lietota, uzglabājiet to, kā norādīts
tālāk.

• Sausā vietā.
• Zem jumta.
• Novietojiet iekārtu vertikāli vietā, kas pasargāta no

putekļiem un tiešiem saules stariem.
• Ja vajadzīgs, pasargājiet iekārtu no putekļiem,

izmantojot plastmasas pārsegu.
• Uzglabāšanas vietas temperatūrai ir jābūt darba

temperatūras diapazonā, kas norādīts nodaļā
“Tehniskie dati”.

• Kad iekārta ir ieslēgta, tā darbojas pilnīgi
automātiski, līdz kondensāta tvertnes pludiņš
izraisa iekārtas izslēgšanos.

• Lai nodrošinātu, ka iebūvētais sensors uztver
pareizus gaisa mitruma rādījumus, ventilators
darbojas nepārtraukti, līdz iekārta tiek izslēgta.

• Uzmaniet, lai durvis un logi būtu aizvērti.

Novietošana
Novietojot iekārtu, ievērojiet minimālo attālumu no
sienām un priekšmetiem, kā norādīts nodaļā
“Tehniskie dati”.

• Novietojiet iekārtu vertikāli un stabili.

• Novietojiet iekārtu pēc iespējas vairāk telpas
centrā un ievērojiet attālumu no siltuma avotiem.

• Īpaši gadījumos, ja iekārta tiek uzstādīta mitrās
telpās, piemēram, veļas mazgātavās,
peldbaseinos vai līdzīgās vietās, iekārtas
uzstādīšanas vietā ir jānodrošina papildu strāvas
noplūdes drošinātājs (RCD, Residual Current
protective Device).

• Pārliecinieties, ka vada pagarinājums ir pilnībā
attīts vai attiecīgi satīts.

Transportēšana

Ekspluatācija

CC

A

B

D
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Norādes par mitruma regulēšanas jaudu
Mitruma regulēšana ir atkarīga no:

• apstākļiem telpā;

• temperatūras telpā;

• relatīvā gaisa mitruma.

Jo augstāka temperatūra un relatīvais gaisa mitrums
telpā, jo lielāka mitruma regulēšanas jauda.
Dzīvojamās telpās relatīvajam gaisa mitrumam jābūt
apm. 50–60 %. Noliktavās un arhīvos gaisa mitrums
nedrīkst būt lielāks par apm. 50 %.

Vadības elementi

Nr. Vadības elements

11 Slēdzis
12 Taustiņš“MODE”:

katru reizi nospiežot taustiņu, tiek mainīts darba režīms 
šādā secībā:
• automātiskais darba režīms (“AUTOMATIC”);
• nepārtraukts darba režīms (“CONTINUOUS”);
• apģērbu žāvēšanas darba režīms (“DRY CLOTHES”);
• gaisa attīrīšanas darba režīms (“AIR CLEAN”).
Deg atbilstošā kontrollampiņa (skat. poz. 19–22)

13 Taustiņš “TIMER”:
katru reizi nospiežot taustiņu, tiek mainīts atlikušais darbī-
bas laiks. Pēc izvēlētā darba ilguma notecējuma (2, 4 vai 
8 stundas) iekārta tiek izslēgta.
Deg atbilstošā kontrollampiņa (skat. poz. 18)

14 Gaisa mitruma kontrollampiņa “MED”:
deg, ja gaisa mitrums ir 60–70 % robežās.

15 Gaisa mitruma kontrollampiņa “LO”:
deg, ja gaisa mitrums ir līdz 60 %.

16 Gaisa mitruma kontrollampiņa “HI”:
deg, ja gaisa mitrums ir lielāks par 70 %.

17 Kondensāta tvertnes kontrollampiņa:
deg, ja kondensāta tvertne ir pilna.

18 Darbības laika kontrollampiņas:
degošā kontrollampiņa norāda, kāds darba ilgums ir 
izvēlēts.

19 Kontrollampiņa “AIR CLEAN”:
deg, ja ir izvēlēts gaisa attīrīšanas darba režīms.

20 Kontrollampiņa “DRY CLOTHES”:
deg, ja ir izvēlēts apģērba žāvēšanas darba režīms.

21 Kontrollampiņa “CONTINUOUS”:
deg, ja ir izvēlēts nepārtraukts darba režīms.

22 Kontrollampiņa “AUTOMATIC”:
deg, ja ir izvēlēts automātiskais darba režīms.

16 17 18

13 12

11

1415

19 20 21 22
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Lietošanas uzsākšana
Gaisa filtra ievietošana

Piezīmes par lietošanu
• Atveriet vismaz vienu no trim gaisa

izplūdēm (2, 3, 8). Pretējā gadījumā tiek aktivizēta
pārkaršanas aizsardzība un iekārta tiek izslēgta.

• Pēc elektroapgādes pārtraukuma nospiediet
slēdzi (11), lai atsāktu gaisa mitruma regulēšanu.

• Pēc tam, kad iekārta ir izslēgta, aizveriet visas
gaisa izplūdes un atveres.

Iekārtas ieslēgšana
1. Pārliecinieties, ka kondensāta tvertne ir iztukšota

un ievietota pareizi. Pretējā gadījumā iekārta
nedarbosies.

2. Iespraudiet kontaktdakšu rozetē ar aizsardzību
atbilstoši likumdošanā noteiktajām prasībām.

3. Atveriet augšējo gaisa izplūdi (2) un/vai sānu daļā
esošo gaisa izplūdi (3). Ja vajadzīgs, atveriet
regulējamo gaisa izplūdes atveri (8).

4. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot slēdzi (11).

5. Pārliecinieties, ka automātiskā darba režīma
kontrollampiņa (22) deg sarkanā krāsā.
=> Iekārta vienmēr tiek ieslēgta
automātiskajā darba režīmā!

6. Pārliecinieties, ka kondensāta tvertnes
kontrollampiņa (17) nedeg.

7. Vēlreiz nospiediet taustiņu “MODE” (12), lai
izvēlētos vajadzīgo darba režīmu. Atbilstošajai
kontrollampiņai ir jādeg sarkanā krāsā.

D.

E.

A.

B.

C.
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Automātiskais darba režīms
Šajā režīmā gaisa mitruma regulēšana tiek vadīta
automātiski. Ja relatīvais gaisa mitrums ir mazāks par
apm. 60 %, iebūvētais higrostats izslēdz iekārtu.
Ventilators turpina darboties, nodrošinot, ka joprojām
tiek noteikts telpas gaisa mitrums, un, ja vajadzīgs,
iekārta tiek atkal ieslēgta.

Nepārtraukts darba režīms
Iekārta veic gaisa mitruma regulēšanu nepārtraukti un
neatkarīgi no gaisa mitruma. Aktivizējot taimeri, var
iestatīt darba ilgumu uz 2, 4 vai 8 stundām. Pēc
izvēlētā darba ilguma notecējuma iekārta tiek
izslēgta.

Apģērba žāvēšanas darba režīms
Šajā režīmā tiek nodrošināta tekstila izstrādājumu
(piemēram, apģērba, paklāju) ātrāka izžāvēšana. Šo
režīmu var izmantot arī, lai izžāvētu nelielas telpas
daļas vai nišas, kurās atrodas, piemēram, mitri apavi.

Gaisa attīrīšanas darba režīms
Šajā režīmā tiek nodrošināta telpas gaisa cirkulācija,
tādējādi samazinot, piemēram, pūku, matu un putekļu
daudzumu telpas gaisā.

Darba ilguma iestatīšana
1. Lai iestatītu iekārtas darba ilgumu, nospiediet

taustiņu “TIMER” (13). Atkārtoti nospiediet
taustiņu, līdz iedegas vēlamā darba ilguma (2, 4
vai 8 stundas) kontrollampiņa. Pēc izvēlētā darba
ilguma notecējuma iekārta tiek automātiski
izslēgta.

2. Lai izslēgtu šo funkciju, atkārtoti nospiediet
taustiņu “TIMER” (13), līdz neviena no darba
ilguma kontrollampiņām (18) vairs nedeg.

Kondensāta tvertnes iztukšošana
Ja ir sasniegts maksimālais kondensāta tvertnes
līmenis vai kondensāta tvertne nav pareizi ievietota,
kondensāta tvertnes kontrollampiņa (17) deg sarkanā
krāsā un skan atkārtots skaņas signāls.

A.

C.

B.

D.
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Lietošana, pieslēdzot kondensāta tapai 
šļūteni

Izslēgšana
1. Izslēdziet iekārtu, nospiežot slēdzi (skatiet nodaļu

“Vadības elementi”).

2. Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām
rokām.

3. Izraujiet kontaktdakšu no rozetes.

4. Iztukšojiet kondensāta tvertni un izslaukiet to ar
tīru drānu. Pievērsiet uzmanību vēl pilošajam
kondensātam.

5. Tīriet iekārtu un gaisa filtru, kā norādīts nodaļā
“Apkope”.

6. Uzglabājiet iekārtu, kā norādīts nodaļā
“Uzglabāšana”.

A.

B.

1/2 colla

C.

D.

E.
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Izgatavošanas laikā iekārtas darbība tika vairākkārt
pārbaudīta. Gadījumā, ja tomēr radušies darbības
traucējumi, pārbaudiet iekārtu, ņemot vērā tālāk
redzamo sarakstu.

Iekārta neieslēdzas:
• pārbaudiet elektrotīkla datus (230 V/1~/50 Hz);

• pārbaudiet, vai kontaktdakša nav bojāta.

• Nododiet iekārtu elektriskai pārbaudei dzesēšanas
un gaisa kondicionēšanas iekārtu remonta
uzņēmumam vai uzņēmumam TROTEC®.

Iekārta darbojas, bet nav kondensāta:
• pārbaudiet, vai kondensāta tvertne ir ievietota

pareizi. Pārbaudiet, vai kondensāta tvertne ir pilna;
ja vajadzīgs, iztukšojiet to. Kondensāta tvertnes
kontrollampiņa nedrīkst iedegties;

• pārbaudiet, vai kondensāta tvertnes pludiņš nav
aizsērējis. Ja vajadzīgs, iztīriet pludiņu un
kondensāta tvertni. Pludiņam ir jābūt kustīgam;

• pārbaudiet telpas temperatūru. Iekārtas darba
temperatūras diapazons ir no 5 līdz 35 °C.

• Pārliecinieties, vai relatīvais gaisa mitrums atbilst
tehniskajos datos norādītajam (min. 49 %);

• pārbaudiet, kāds darba režīms ir iestatīts. Tam
jābūt izvēlētam atbilstoši iekārtas atrašanās vietā
esošajam gaisa mitrumam. Vairākas reizes
nospiediet taustiņu “MODE” (12), līdz ir izvēlēts
automātiskais darba režīms (22);

• pārbaudiet, vai gaisa filtrs pie sānu daļā esošās
gaisa ieplūdes (4) un pie aizmugurējās gaisa
ieplūdes (10) nav aizsērējis. Ja vajadzīgs, iztīriet
vai nomainiet gaisa filtru (skatiet nodaļu
“Apkope”);

• pārbaudiet, vai kondensatora ārpusē nav redzami
aizsērējumi (skatiet nodaļu “Apkope”). Nododiet
iekārtu uz kondensatora apkopi dzesēšanas un
gaisa kondicionēšanas iekārtu remonta
uzņēmumam vai uzņēmumam TROTEC®.

Iekārta darbojas skaļi vai vibrē, kondensāts tek
ārā:

• pārbaudiet, vai iekārta ir novietota taisni un uz
līdzenas virsmas.

Iekārta sakarst, ir skaļa vai samazinās tās jauda:
• pārbaudiet, vai gaisa ieplūdes un gaisa filtrs nav

aizsērējis. Notīriet ārējus aizsērējumus;

• pārbaudiet iekārtas iekšieni, īpašu uzmanību
pievēršot ventilatoram, vai ventilatora korpuss,
iztvaices aparāts un kondensators nav aizsērējis
no ārpuses (skatiet nodaļu “Apkope”). Nododiet
iekārtu uz aizsērējušas iekārtas iekšienes apkopi
dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtu
remonta uzņēmumam vai uzņēmumam TROTEC®.

Vai iekārta nedarbojas arī pēc veiktajām
pārbaudēm?
Nododiet iekārtu uz remontu dzesēšanas un gaisa
kondicionēšanas iekārtu remonta uzņēmumam vai
uzņēmumam TROTEC®.

Kļūdas un traucējumi
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Apkopes intervāli

Apkopes un kopšanas protokols
Iekārtas tips: ........................................ Iekārtas numurs: ........................................

Apkope

Apkopes un kopšanas intervāls pirms katras 
lietošanas

pēc vajad-
zības

vismaz 
reizi 2 
nedēļās

vismaz 
reizi 4 
nedēļās

vismaz 
reizi 6 
mēnešos

vismaz reizi 
gadā

Iztukšot kondensāta tvertni X
Pārbaudīt, vai iesūknēšanas un izplūdes atveres 
nav aizsērējušas, ja vajadzīgs, iztīrīt X

Tīrīt iekārtas ārpusi X X
Vizuāli pārbaudīt, vai iekārtas iekšpusē nav aiz-
sērējumu X X

Pārbaudīt, vai iesūknēšanas režģis un gaisa filtrs 
nav aizsērējis un vai tajos nav svešķermeņu, ja 
vajadzīgs, iztīrīt vai nomainīt

X X

Mainīt gaisa filtru X
Pārbaudīt, vai nav bojājumu X
Pārbaudīt, vai stiprinājuma skrūves ir cieši pie-
vilktas X X

Pārbaudīt darbību X

Apkopes un kopšanas intervāls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pārbaudīt, vai iesūknēšanas un izplūdes 
atveres nav aizsērējušas; ja vajadzīgs, iztīrīt
Tīrīt iekārtas ārpusi
Vizuāli pārbaudīt, vai iekārtas iekšpusē nav 
aizsērējumu
Pārbaudīt, vai iesūknēšanas režģis un gaisa 
filtrs nav aizsērējis un vai tajos nav svešķer-
meņu; ja vajadzīgs, iztīrīt vai nomainīt
Mainīt gaisa filtru
Pārbaudīt, vai nav bojājumu
Pārbaudīt, vai stiprinājuma skrūves ir cieši 
pievilktas
Pārbaudīt darbību
Piezīmes:

1. Datums: .............................
Paraksts: ................................

2. Datums:..............................
Paraksts: ................................

3. Datums: .............................
Paraksts: ................................

4. Datums: .............................
Paraksts: ................................

5. Datums: .............................
Paraksts: ................................

6. Datums:..............................
Paraksts: ................................

7. Datums: .............................
Paraksts: ................................

8. Datums: .............................
Paraksts: ................................

9. Datums: .............................
Paraksts: ................................

10. Datums:............................
Paraksts: ................................

11. Datums: ...........................
Paraksts: ................................

12. Datums: ...........................
Paraksts: ................................

13. Datums: ...........................
Paraksts: ................................

14. Datums:............................
Paraksts: ................................

15. Datums: ...........................
Paraksts: ................................

16. Datums: ...........................
Paraksts: ................................
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Pirms apkopes sākšanas veicamās darbības
1. Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām

rokām.

2. Pirms veikt jebkādas darbības, atvienojiet
kontaktdakšu.

3. Nedrīkst izņemt kondensāta tvertnes pludiņu.

Tehniskās apkopes darbības, kuru
laikā ir jāatver iekārtas korpuss, drīkst
veikt tikai dzesēšanas un gaisa
kondicionēšanas iekārtu remonta
speciālisti vai uzņēmums TROTEC®.

Iekārtas iekšpuses vizuāla pārbaude
1. Izņemiet gaisa filtru (skatiet nodaļu “Gaisa

ieplūdes un gaisa filtra tīrīšana”).

2. Ar kabatas lukturīti spīdiniet iekārtas atverē.

3. Pārbaudiet, vai iekārtas iekšpusē nav
aizsērējumu.

4. Ja pamanāt blīvu putekļu slāni, nododiet iekārtu
uz apkopi dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas
iekārtu remonta speciālistiem vai uzņēmumam
TROTEC®.

5. Ievietojiet atpakaļ gaisa filtru.

Korpusa un kondensāta tvertnes tīrīšana
1. Tīrīšanai izmantojiet mīkstu drānu, kas

nepūkojas.

2. Samitriniet drānu tīrā ūdenī. Drānas
samitrināšanai nedrīkst izmantot nekādus
aerosolus, šķīdinātājus, spirtu saturošus vai
abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
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Gaisa ieplūdes un gaisa filtra tīrīšana
Aizmugurējā gaisa ieplūde

Uzmanību!
Pārliecinieties, ka gaisa filtrs nav nedz
nolietojies, nedz bojāts. Gaisa filtra stūri
un malas nedrīkst būt deformēti un
noapaļoti.
Pirms no jauna ievietot gaisa filtru,
pārliecinieties, ka tas nav bojāts un ir
sauss.
Lai nodrošinātu, ka gaisa filtra maiņa tiek
veikta laikus, skatiet nodaļu “Apkopes
intervāli”.

C.

D.

A.

B.

E.

F.
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Sānu daļā esošā gaisa ieplūde

Uzmanību!
Pirms no jauna ievietot gaisa filtru,
pārliecinieties, ka tas nav bojāts un ir
sauss.

B.

C.

A.
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Rezerves daļu pārskats un saraksts
Norāde!
Rezerves daļu pozīcijas
numurs nesakrīt ar
lietošanas instrukcijā
lietotajiem detaļu
numuriem.

Nr. Rezerves daļa

1 air inlet panel (side)
2 filter
3 air inlet grid (side)
4 power cable
5 compressor
6 evaporator
7 condenser
8 nut
9 PCB
10 motor capacitor
11 right part of case
12 control board
13 carry handle
14 control panel
15 top cover
16 fan case
17 nut
18 motor
19 metal grid
20 fan
21 side air outlet flap of case
22 side air outlet vent grid
23 right part of case
24 upper air outlet panel
25 right air outlet panel
26 cushion

Nr. Rezerves daļa

27 spring cushion
28 nut
29 screw
30 alnico
31 front air inlet panel
32 condensation tank
33 condensation tank panel
34 float
35 condensation tank handle
36 condensation tank cover
37 condensation tray
38 front air inlet filter
39 water level sensor
40 humidity sensor
41 electrical box
42 base frame
43 nut
44 rubber cushion for compressor
45 pump feet bolt
46 nut
47 press board for power cable
48 compressor capacitor
49 base
50 feet cushion
51 left part of case
52 nut
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Elektriskās iekārtas nav saimniecības
atkritumi. Eiropas Savienībā saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvu 2002/96/EK no 2003. gada

27. janvāra par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem tās jānodod specializētiem atkritumu
pārstrādes uzņēmumiem. Lūdzu, pēc derīgās
lietošanas beigām utilizējiet šo iekārtu atbilstoši
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Iekārtā tiek izmantota apkārtējai videi un ozona slānim
nekaitīga dzesētājviela (skatiet nodaļu “Tehniskie 
dati”). Utilizējiet iekārtā esošo dzesētājvielas/eļļas
maisījumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas
2006/95/EK III pielikuma B daļas par zemspriegumu
un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas
2004/108/EK par elektromagnētisko savietojamību
izpratnē.
Ar šo apliecinām, ka gaisa mitruma regulētājs
TTK 70 S ir izstrādāts, konstruēts un izgatavots
saskaņā ar iepriekš minētajām EK direktīvām.
Piemērotie saskaņotie standarti:
IEC 60335-1:2001/A2:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005
IEC 62233:2005

Ražotājs: 
Trotec GmbH & Co. KG Tālrunis:+49 2452 962-400 
Grebbener Strasse 7 Fakss: +49 2452 962-200
D-52525 Heinsberg E-pasts: info@trotec.de

Heinsberga, 19.04.2012.

Vadītājs: Detlef von der Lieck

Utilizēšana Atbilstības apliecinājums
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