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Kasutusjuhendi märkused

Sümbolid

Hoiatus elektripinge eest
See sümbol viitab elektripinge tekitatavatele ohtudele
inimeste elule ja tervisele.

Hoiatus
Märgusõna tähistab keskmise riskiastmega ohtu, mille
eiramise tagajärjeks võib olla surm või rasked
vigastused.

Ettevaatust
Märgusõna tähistab madala riskiastmega ohtu, mille
eiramise tagajärjeks võivad olla kerged või mõõdukad
vigastused.

Teatis
Märgusõna viitab olulisele teabele (nt aineline kahju),
mitte ohtudele.

Teave
Selle sümboliga tähistatud juhised aitavad toiminguid
sooritada kiiresti ja ohutult.

Järgige juhiseid
Selle sümboliga tähistatud juhised viitavad sellele, et
järgida tuleb kasutusjuhendit.

Kasutusjuhendi kehtiva versiooni ja EL-i vastavusdeklaratsiooni
saate alla laadida järgmiselt lingilt:

TTR 55 E

https://hub.trotec.com/?id=41255

Ohutus

Lugege kasutusjuhendit enne seadme paigaldamist/
kasutamist hoolikalt ja hoidke seda alati seadme
kasutuskoha läheduses!

Hoiatus
Lugege kõiki ohutus- ja muid juhiseid.
Ohutus- ja muude juhiste eiramine võib põhjustada
elektrilööki, põletusi ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutus- ja muud juhised edaspidiseks
alles.
8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud
füüsiliste, meeleliste või vaimsete võimetega või
kogemuste ja teadmisteta isikud saavad seadet
kasutada järelvalve all või kui neid on seadme ohutu
kasutamise suhtes instrueeritud ning nad on seotud
ohtudest teadlikud.
Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi
järelevalve puudumisel seadet puhastada ega
hooldada.

• Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides.

• Ärge kasutage seadet agressiivses atmosfääris.

• Asetage seade püstiselt ja kindlalt kohale.

• Laske seadmel pärast märgpuhastust kuivada. Ärge laske
seadmel märjana töötada.

• Ärge kasutage seadet niiskete või märgade kätega.

• Ärge suunake seadmele otsest veejuga.

• Ärge pange kunagi esemeid ega jäsemeid seadmesse.

• Ärge katke töötavat seadet kinni ega transportige seda.

• Ärge istuge seadme peale.

• Seade ei ole mänguasi! Hoidke seade eemal lastest ja
loomadest. Kasutage seadet ainult järelevalve all.

• Alati enne seadme kasutamist kontrollige seadet, selle
tarvikuid ja ühendusosi võimalike kahjustuste
avastamiseks. Ärge kasutage defektseid seadmeid ega
seadme osi.
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• Veenduge, et kõik väljapool seadet asuvad elektrijuhtmed
oleksid kaitstud kahjustuste eest (nt loomade poolt
põhjustatud kahjustuste eest). Ärge kunagi kasutage
seadet, kui elektrijuhtmed või võrguühendus on
kahjustatud.

• Elektriühendus peab vastama peatükis Tehnilised andmed
esitatud andmetele.

• Ühendage võrgupistik nõuetekohase kaitsmega
pistikupessa.

• Võrgukaabli pikenduse valimisel arvestage seadmete
kasutuskoormust, kaabli pikkust ja kasutusotstarvet.
Rullige pikendusjuhe täielikult lahti. Vältige elektrilist
ülekoormust.

• Enne seadme hooldus- või remonditöid eemaldage
võrgukaabel pistikupesast, võttes seejuures pistikust kinni.

• Kui te ei kasuta seadet, lülitage see välja ja tõmmake
võrgukaabel pistikupesast välja.

• Ärge kunagi kasutage seadet, kui olete avastanud, et pistik
või võrgukaabel on kahjustatud. 
Kui seadme toitejuhe saab kahjustada, siis peab tootja,
tootja klienditeenindus või muu sarnase kvalifikatsiooniga
personal selle ohtude vältimiseks välja vahetama.
Defektsed võrgukaablid kujutavad endast tõsist ohtu
tervisele.

• Arvestage seadme paigaldamisel minimaalseid
vahekaugusi seintest ja esemetest ning peatükis
Tehnilised andmed toodud ladustus- ja töötingimusi.

• Veenduge, et õhu sisse- ja väljavool oleks vaba.

• Veenduge, et seadme õhu sisseimemise poolel ei oleks
mustust ega lahtisi esemeid.

• Transportige seadet ainult püstises asendis, tühjendatud
kondensaadipaagi ja tühjendatud kondensaadi
väljalaskevoolikuga.

• Enne seadme ladustamist või transportimist tühjendage
see kogunenud kondensaadist. Ärge jooge kondensaati.
See ohustab tervist!

Otstarbekohane kasutus
Kasutage seadet eranditult ruumiõhu kuivatamiseks ja sealt
niiskuse eemaldamiseks, arvestades seadme tehnilisi andmeid.

Otstarbekohane kasutamine hõlmab:
• järgmistest ruumidest niiskuse eemaldamist ja õhu

kuivatamist:

– elu-, magamis-, duši- ja keldriruumid;
– pesuköögid, suvilad, vagunelamud, paadid;

• järgmiste kohtade pidevat kuivana hoidmist:

– laod, arhiivid, laborid, garaažid;
– vannitoad, pesu- ja riietusruumid jne.

Mitteotstarbekohane kasutus
• Ärge asetage seadet märjale või üleujutatud aluspinnale.

• Ärge asetage seadmele esemeid, näiteks riideid.

• Ärge kasutage seadet välistingimustes.

• Seadme omaalgatuslikud konstruktsioonimuudatused,
juurde- ja ümberehitused on keelatud.

• Käitamine või kasutamine muul kui selles juhendis ära
toodud viisil on keelatud. Juhendi mittejärgimisel tootja ei
vastuta ja garantii kustub.

Personali kvalifikatsioon
Isikud, kes seda seadet kasutavad, peavad
• teadlikud niiskes keskkonnas elektriseadmetega

töötamisega seotud ohtudest;

• olema lugenud kasutusjuhendit, eriti selle peatükki Ohutus,
ja sellest aru saanud.

Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tohivad
teha ainult külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud firmad
või valmistajafirma Trotec.
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Ülejäänud ohud

Hoiatus elektripinge eest
Seadme elektriosadega tohivad töötada ainult vastava
väljaõppega spetsialistid!

Hoiatus elektripinge eest
Tõmmake enne seadme mis tahes hooldustöid selle
võrgupistik alati vooluvõrgust välja!
Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides
seejuures pistikust kinni.

Hoiatus
Seade võib osutuda ohtlikuks, kui instrueerimata isikud
kasutavad seda asjatundmatult või
mitteotstarbekohaselt! Personal peab täitma
kvalifikatsiooninõuded!

Hoiatus
Seade ei ole mänguasi ja peab olema laste
käeulatusest väljas.

Hoiatus
Lämbumisoht!
Ärge jätke pakendimaterjali hooletult vedelema. See
võib osutuda lastele ohtlikuks mänguasjaks.

Teatis
Ärge kasutage seadet ilma õhufiltrita!
Ilma õhufiltrita määrdub seadme sisemus tugevalt, mis
võib vähendada võimsust ja seadet kahjustada.

Käitumine hädaolukorras
1. Lülitage seade välja.
2. Hädaolukorras eemaldage seade vooluvõrgust. tõmmake

ühendusjuhe võrgupistikupesast välja, hoides seejuures
võrgupistikust kinni.

3. Ärge ühendage defektset seadet uuesti vooluvõrku.

Seadme teave

Seadme kirjeldus
Seade töötab adsorptsiooni põhimõttel ning on varustatud nii
ionisaatori, vaikse ja vähe hooldust nõudva ventilaatori kui ka
pistikuga toitejuhtmega.

Tänu täisautomaatsele juhtseadmele ja integreeritud
ülevoolukaitsega kondensaadipaagile (2) töötab seade tõrgeteta.

Ventilaator imeb niiske ruumiõhu õhusisselaske (3) kaudu läbi
õhufiltri (1) kondensaatorisse ja selle taga asuvasse
adsorptsioonirootorisse.

Sisemises regeneratsiooniringluses juhib õhku kütteelement,
kuivatab adsorptsioonirootorit ja juhib niiske sooja õhu läbi
kondensaatori. Jahedamas kondensaatoris eemaldatakse
ruumiõhust soojus ning jahutatakse õhk kuni katsepunktini
maha. Ruumiõhus sisalduv veeaur eraldub kondensaadina.

Olenevalt õhutemperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest tilgub
kondensatsioonivesi pidevalt äravooluavade kaudu nende all
asuvasse kondensaadipaaki (2). Niimoodi töödeldud kuivem õhk
seguneb jälle ruumiõhuga. Ruumi õhu pidev ringlus läbi seadme
tingib seda, et suhteline õhuniiskus väheneb ruumis, kuhu on
õhukuivati paigaldatud kuni kindlaks määratud
kontsentratsioonini (suhteline õhuniiskus 45 %).

Kondensaadipaaki (2) on paigaldatud ujuk, mis takistab
mikrolülitiga kuivatustööd siis, kui kondensaadipaak on täis.
Seade annab signaaltooniga (3 korda) märku väljalülitumisest
ning juhtpaneeli (6) kondensaadipaagi märgulamp süttib (vt
peatükki Juhtelemendid). See kustub alles tühjendatud
kondensaadipaagi (2) tagasiasetamisel. Seade hakkab jälle tööle
varem valitud töörežiimil.

Ionisatsiooni funktsiooniga toodetakse negatiivse laenguga
ioone, mis jõuavad keskkonnaõhku ning ühendavad õhus
heljumeid ja tolmuosakesi.
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Seadme osad

1

2

3

4

5
6
7

Nr Nimetus

1 Õhufilter

2 Kondensaadipaak

3 Õhu sisselase

4 Õhu väljalase

5 Õhusuunamisklapp

6 Juhtpaneel

7 Käepide

Transport ja ladustamine

Teatis
Kui te ladustate või transpordite seadet asjatundmatult,
võib seade saada kahjustusi.
Jälgige seadme transpordi ja ladustamise teavet.

Transport
Seade on kergema transportimise jaoks varustatud
käepidemega.

Järgige järgmisi nõudeid iga kord enne transporti.
• Lülitage seade välja.

• Tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja, võttes
seejuures pistikust kinni.

• Ärge tõmmake seadet toitejuhtmest.

• Tühjendage seade ja kondensaadi väljalaskevoolik
jääkkondensaadist (vt peatükki Hooldus).

Järgige neid nõudeid iga kord pärast transporti.
• Paigutage seade pärast transporti horisontaalsesse

asendisse.

• Laske seadmel enne uuesti sisselülitamist tund aega
seista. Muidu võib seade kahjustuda ega pruugi enam
toimida. Sel juhul kaotab garantii kehtivuse.

Ladustamine
Järgige neid nõudeid iga kord enne hoiustamist.
• Tühjendage seade ja kondensaadi väljalaskevoolik

jääkkondensaadist (vt peatükki Hooldus).

• Tühjendage ja puhastage kondensaadipaak enne
ladustamist.

Järgige ajal, mil te seadet ei kasuta, järgmisi hoidmistingimusi:
• kuivas ja külma ning kuumuse eest kaitstult;

• püstises asendis, tolmu ja otsese päikesekiirguse eest
kaitstud kohas;

• vajaduse korral kaetuna, et kaitsta seadet tolmu eest;

• seadme kahjustuste vältimiseks ärge asetage sellele teisi
seadmeid või esemeid.
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Montaaž ja paigaldus

Tarnekomplekt
• 1 seade

• 1 õhufilter

• 1 juhend

Seadme lahtipakkimine
1. Avage karp ja võtke seade välja.
2. Võtke seade pakendist täielikult välja.
3. Kerige võrgukaabel täielikult lahti. Jälgige, et võrgukaabel

ei oleks kahjustatud ning ärge kahjustage seda lahti
kerides.

Kasutuselevõtt
Arvestage seadme paigaldamisel minimaalsete lubatud
kaugustega seintest ja esemetest, lähtudes peatükist Tehnilised
andmed.

A

B

CC

D

• Enne seadme uuesti kasutusele võtmist kontrollige
toitekaabli seisukorda. Kui te kahtlete selle seisukorras,
siis pöörduge klienditeeninduse poole.

• Asetage seade püstiselt ja kindlalt kohale.

• Toitekaablit või muid kaableid paigaldades vältige
komistamisohu tekitamist, iseäranis kui paigaldate seadme
ruumi keskele. Kasutage kaablisildu.

• Veenduge, et kaablipikendused oleksid täies ulatuses lahti
või kokku keritud.

• Paigaldage seade soojusallikatest piisavalt kaugele.

• Veenduge, et kardinad või muud esemed ei takistaks
õhuvoolu.

• Seadme paigaldamisel, eelkõige niisketesse kohtadesse,
turvake see eeskirjadele vastava rikkevoolukaitsmega (FI-
lülitiga).

Märkused kuivatusvõimsuse kohta
Kuivatusvõimsus oleneb:
• ruumi omadustest;

• ruumi temperatuurist;

• suhtelisest õhuniiskusest.

Mida kõrgem on ruumi temperatuur ja mida suurem on
suhteline õhuniiskus, seda suurem on kuivatusvõimsus.

Eluruumides kasutamiseks piisab suhtelisest õhuniiskusest u
50–60 %. Ladudes ja arhiivides ei tohiks õhuniiskus olla suurem
kui 50 %.

Õhufiltrite paigaldamine

Teatis
Ärge kasutage seadet ilma õhufiltrita!
Ilma õhufiltrita määrdub seadme sisemus tugevalt, mis
võib vähendada võimsust ja seadet kahjustada.

• Enne seadme sisselülitamist veenduge, et seadmele oleks
paigaldatud õhufilter.

Kondensaadipaagi paigaldamine
• Veenduge, et ujuk oleks kondensaadipaagis õigesti

paigaldatud.

• Veenduge, et kondensaadipaak oleks tühi ja õigesti
paigaldatud.

Toitekaabli ühendamine
• Ühendage toitepistik nõuetekohase maandusega

pistikupessa.
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Käsitsemine
• Seade töötab pärast sisselülitamist täisautomaatselt, kuni

täis saanud kondensaadipaagi ujuk selle välja lülitab.

• Vältige avatud aknaid ja uksi.

Juhtelemendid

FULL

POWER ION UPPER

BELOW

WIDE

1

2

4

8

AUTO

CONT

DRY

MUTE

POWER ION SWING TIMER SELECT

8

17

9 10 11 12

13141516

Nr Juhtelement

8 FULL: 
kondensaadipaagi märgulamp süttib, kui
kondensaadipaak on täis.
POWER: 
põleb, kui seade on sisse lülitatud.

9 ION: 
põleb, kui ionisatsiooni funktsioon on aktiveeritud.

10 WIDE: 
põleb, kui õhusuunamisklapp pööratakse täielikult alt
üles.
BELOW: 
põleb, kui õhusuunamisklappi pööratakse vaid alumises
osas.
UPPER: 
põleb, kui õhusuunamisklappi pööratakse vaid alumises
ülemises osas.

11 Üks näidikutest helendab, kui klahviga TIMER on
aktiveeritud väljalülitustaimer (1 = üks tund, 2 = kaks
tundi, 4 = neli tundi, 8 = kaheksa tundi).

12 Valitud režiimi vastav näidik helendab.
AUTO: Normaalkasutus
CONT: Püsikasutusrežiim
DRY: Säästurežiim
MUTE: Vaikne režiim

13 Režiimi valimise klahv

14 Klahv väljalülitustaimeri aktiveerimiseks ja
seadistamiseks

15 Klahv õhusuunamisklapi reguleerimiseks.

16 Ionisatsiooni funktsiooni aktiveerimisklahv

17 Klahv Power lülitab seadme sisse või välja.

Seadme sisselülitamine
Kui te olete seadme paigaldanud ja see on tööks valmis, nagu
peatükis Kasutuselevõtt kirjeldatud, võite seadme sisse lülitada.
1. Vajutage klahvi Power (17).
2. Kontrollige, kas kondensaadipaagi märgutuli (8) on

kustunud.
3. Valige klahviga (13) soovitud režiim.

Teave
Kui seatud õhuniiskust 24 tunni jooksul ei saavutata,
seiskub seade olenemata töörežiimist automaatselt.
Seade lülitub välja ka siis, kui seadeväärtus küll
korraks saavutati, aga kütteseade ei saanud piisavalt
maha jahtuda. Kütteseadmel kulub pärast
seadeväärtuse saavutamist teatud aeg (u 6 minn), et
maha jahtuda.
Kui seadeväärtus saavutatakse 24 tunni jooksul ja
kütteseadmel on piisavalt aega maha jahtuda, siis jääb
seade ka nädalateks tööle.

Töörežiim normaalkasutus (AUTO)
Seade reguleerib kuivatusjõudlust sõltuvalt ruumiõhu niiskusest
ja ventilaatori võimsusest.
• Kui ruumiõhu niiskus on üle 70 %, siis töötavad kütteseade

ja ventilaator täisvõimsusel.

• Kui ruumiõhu niiskus on 50 - 70 %, siis töötab kütteseade
väiksemal ja ventilaator keskmisel võimsusel.

• Kui ruumiõhu niiskus on alla 50 %, siis on kütteseade
väljalülitatud ja ventilaator töötab kõige väiksemal
võimsusel.

Käivitage normaalkasutus järgmiselt:
1. Vajutage korduvalt töörežiimi valiku klahvi (13), kuni

märgulamp AUTO (12) süttib.
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Töörežiim püsikasutus (CONT)
Püsikasutuse režiimis kuivatab seade õhku pidevalt, olenemata
niiskustasemest. See spetsiaalne funktsioon optimeerib
pesukuivatusfunktsiooni, kui õhukuivati töötab pidevalt
koguvõimsusel.

Käivitage püsikasutus järgmiselt.
1. Vajutage korduvalt töörežiimi valiku klahvi (13), kuni

märgulamp CONT (12) süttib.

Töörežiim säästurežiim (DRY)
Säästurežiimil töötab seade väikseimal küttevõimsusel.
Ventilaator hakkab tööle keskmisel võimsusel. Nii säästetakse
energiat.

Käivitage säästurežiim järgmiselt:
1. Vajutage korduvalt töörežiimi valiku klahvi (13), kuni

märgulamp DRY (12) süttib.

Vaikne režiim (MUTE)
Vaiksel režiimil töötab seade väikseimal küttevõimsusel.
Ventilaator töötab väikseimal võimsusel.

Käivitage vaikne režiim järgmiselt:
1. Vajutage korduvalt töörežiimi valiku klahvi (13), kuni

märgulamp MUTE (12) süttib.

Ionisatsiooni funktsioon (ION)
Ionisatsiooni funktsiooni aktiveerimisel toodab ioonigeneraator
negatiivse laenguga ioone. Need ioonid jõuavad keskkonnaõhu
hapnikumolekulidesse ja ühendavad õhus heljumeid ja
tolmuosakesi. Nii toimub keskkonnaõhu puhastamine, mis
suurendab inimeste heaolu.

Käivitage ionisatsiooni funktsioon järgmiselt:
1. vajutage korduvalt ioonigeneraatori aktiveerimise klahvi

(16), kuni märgulamp ION (9) süttib.

Väljalülitustaimer
Kasutage väljalülitustaimerit seadme automaatseks välja
lülitamiseks kindlaks määratud aja möödudes (1, 2, 4 või 8
tunni pärast).

Käivitage väljalülitustaimer järgmiselt:
1. Vajutage korduvalt klahvi (14), kuni üks märgulamp (11)

süttib ning näitab seega seadistatud väljalülitusväärtust
tundides.

2. Vajutage uuesti klahvi (14), et väljalülitustaimer
deaktiveerida.

Kasutamise lõpetamine

Hoiatus elektripinge eest
Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade
kätega.

• Lülitage seade välja.

• Oodake u 2 minutit.

– Sisemiste komponentide jahutustsüklist tingituna lülitub
seade alles umbes 2 minuti pärast täielikult välja.

• Tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja, võttes
seejuures pistikust kinni.

• Vajaduse korral tühjendage kondensaadipaak.

• Puhastage seade peatüki Hooldus kohaselt.

• Ladustage seade, nagu kirjeldatud peatükis Ladustamine.
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Vead ja rikked
Seadme laitmatut toimimist kontrolliti tootmise käigus mitu
korda. Kui sellest hoolimata peaks esinema talitlustõrkeid,
kontrollige seadet järgmise nimekirja alusel.

Seade ei käivitu
• Kontrollige elektritoidet.

• Kontrollige toitekaablit ja toitepistikut kahjustuste suhtes.

• Kontrollige hoone toitevõrgu kaitselülitit.

• Kontrollige, kas kondensaadipaagi asend on õige.

• Kontrollige ruumi õhutemperatuuri. Arvestage seadme
tehnilistes andmetes lubatud töövahemikku.

• Oodake enne seadme uuesti käivitamist 10 minutit. Kui
seade ei käivitu, siis laske erialaettevõttel või
valmistajafirmal Trotec teha seadme elektriline kontroll.

Seade töötab, aga kondensaati ei teki
• Kontrollige, et kondensaadipaagi ujuk ei oleks määrdunud.

Vajaduse korral puhastage kondensaadipaak. Ujuk peab
saama liikuda.

• Kontrollige ruumi õhutemperatuuri. Arvestage seadme
tehnilistes andmetes lubatud töövahemikku.

• Veenduge, et ruumiõhu suhteline niiskus vastaks
tehnilistele andmetele.

• Vaadake üle varem valitud soovitud õhuniiskus.
Kasutuskohas peab õhuniiskus olema üle valitud vahemiku
alampiiri. Vajaduse korral valige klahviga (13) mõni teine
töörežiim.

• Kontrollige, kas õhufilter on määrdunud. Vajaduse korral
puhastage õhufiltrit või vahetage see.

• Kontrollige, kas kondensaator on väljastpoolt määrdunud
(vt peatükki Hooldus). Määrdunud kondensaatorit laske
puhastada külma- ja kliimatehnika ettevõttel või
valmistajaettevõttel Trotec.

Seade tekitab müra või väriseb
• Veenduge, et seade oleks paigaldatud püstiselt ja

stabiilselt.

Kondensaat voolab välja
• Kontrollige seadet lekete suhtes.

Seade läheb väga soojaks, tekitab müra või töötab
vähenenud võimsusega
• Kontrollige õhu sisselaskeavade ja õhufiltri puhtust.

Eemaldage välimine mustus.

• Kontrollige, kas seade on väljastpoolt määrdunud (vt
peatükki Hooldus). Seadme määrdunud sisemus laske
puhastada külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud
firmal või valmistajafirmal Trotec.

Teatis
Oodake vähemalt 3 minutit pärast iga hooldus- või
parandustööd. Lülitage alles siis seade uuesti sisse.

Seade ei tööta pärast eelkirjeldatud kontrollimisi
korralikult?
Võtke ühendust klienditeenindusega. Vajaduse korral toimetage
seade remontimiseks külma- ja kliimatehnikale
spetsialiseerunud firmasse või valmistajafirmasse Trotec.

Teatis
Turvalisuse põhjustel lülitub seade peale 24 tundi
automaatselt välja.
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Hooldus Hooldusintervallid

Teenindus- ja hooldusintervall Iga kord enne
kasutuselevõtt
u

Vajaduse
korral

Vähemalt iga
2 nädala
tagant

Vähemalt iga
4 nädala
tagant

Vähemalt iga
6 kuu tagant

Vähemalt
kord aastas

Kondensaadipaagi ja
väljalaskevooliku tühjendamine

X

Sissetõmbe- ja väljapuhkeavade
kontrollimine mustuse ja
võõrkehade suhtes, vajaduse
korral puhastamine

X X

Puhastamine väljastpoolt X X

Seadme sisemuse visuaalne
kontroll määrdumise suhtes

X X

Õhufiltri kontrollimine mustuse ja
võõrkehade suhtes, vajaduse
korral puhastamine või vahetamine

X X

Õhufiltri vahetamine X

Kontroll võimalike kahjustuste
suhtes

X

Kinnituskruvide kontroll X X

Proovikäivitamine X
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Teenindus- ja hooldusprotokoll
Seadme tüüp: ............................................. Seadme number: ....................................

Teenindus- ja hooldusintervall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kondensaadipaagi ja
väljalaskevooliku tühjendamine

Sissetõmbe- ja väljapuhkeavade
kontrollimine mustuse ja
võõrkehade suhtes, vajaduse
korral puhastamine

Puhastamine väljastpoolt

Seadme sisemuse visuaalne
kontroll määrdumise suhtes

Õhufiltri kontrollimine mustuse ja
võõrkehade suhtes, vajaduse
korral puhastamine või vahetamine

Õhufiltri vahetamine

Kontroll võimalike kahjustuste
suhtes

Kinnituskruvide kontroll

Proovikäivitamine

Märkused:

1. Kuupäev: ..........................
Allkiri: ...................................

2. Kuupäev: ..........................
Allkiri: ...................................

3. Kuupäev: ..........................
Allkiri: ...................................

4. Kuupäev: ..........................
Allkiri: ...................................

5. Kuupäev: ..........................
Allkiri: ...................................

6. Kuupäev: ..........................
Allkiri: ...................................

7. Kuupäev: ..........................
Allkiri: ...................................

8. Kuupäev: ..........................
Allkiri: ...................................

9. Kuupäev: ..........................
Allkiri: ...................................

10. Kuupäev: ........................
Allkiri: ...................................

11. Kuupäev: ........................
Allkiri: ...................................

12. Kuupäev: ........................
Allkiri: ...................................

13. Kuupäev: ........................
Allkiri: ...................................

14. Kuupäev: ........................
Allkiri: ...................................

15. Kuupäev: ........................
Allkiri: ...................................

16. Kuupäev: ........................
Allkiri: ...................................
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Enne hooldust

Hoiatus elektripinge eest
Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade
kätega.

• Lülitage seade välja.

• Tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja, võttes
seejuures pistikust kinni.

• Laske seadmel täielikult maha jahtuda.

Hoiatus elektripinge eest
Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse
avamist, tohivad teostada ainult volitatud
erialaettevõtted või valmistajafirma Trotec.

Korpuse puhastamine
Puhastage korpust niiske pehme ebemevaba lapiga. Jälgige, et
korpusesse ei tungiks niiskust. Jälgige, et seadme
elektrikomponendid ei puutuks kokku niiskusega. Ärge
kasutage lapi niisutamiseks agressiivseid puhastusvahendeid,
nagu nt puhastusspreisid, lahusteid, alkoholi sisaldavaid või
abrasiivseid puhastusvahendeid.

Seadme sisemuse visuaalne kontroll määrdumise
suhtes
1. Eemaldage õhufilter.
2. Valgustage taskulambiga seadme avausi.
3. Kontrollige, kas seadme sisemus on määrdunud.
4. Kui märkate tihedat tolmukihti, laske seadme sisemus

puhastada külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud
firmal või valmistajafirmal Trotec.

5. Asetage õhufilter uuesti kohale.

Õhufiltri puhastamine

Teatis
Veenduge, et õhufilter ei oleks kulunud või kahjustatud.
Õhufiltri nurgad ja servad ei tohi olla deformeerunud
ega ümaraks kulunud. Veenduge enne õhufiltri
tagasiasetamist, et see oleks kahjustamata ja kuiv.

Õhufiltrit tuleb puhastada kohe, kui see määrdunud on. Sellest
annab märku nt vähenenud võimsus (vt ptk Vead ja rikked).
1. Võtke õhufilter seadmest välja.

2. Puhastage filter pehme, ebemevaba, kergelt niiske lapiga.
Kui filter on tugevasti määrdunud, puhastage see sooja
veega, millesse on segatud neutraalset puhastusvahendit.

3. Laske filtril täielikult kuivada. Ärge paigaldage seadmesse
niisket filtrit!
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4. Paigutage õhufilter uuesti seadmesse.

Kondensaadipaagi tühjendamine
Kui kondensaadipaak on täis või valesti paigaldatud, süttib
näidik FULL (8). Kompressor ja ventilaator lülituvad välja.
1. Võtke kondensaadipaak seadmest välja.

2. Eemaldage kondensaadipaagi kaas.

3. Tühjendage kondensaadipaak äravooluava või kraanikausi
kohal.

4. Loputage kondensaadipaaki puhta veega. Puhastage
kondensaadipaaki korrapäraselt õrna puhastusvahendiga
(mitte nõudepesuvahendiga!).

5. Asetage kondensaadipaagile kaas uuesti peale.
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6. Pange kondensaadipaak uuesti seadmesse. 
Ärge kahjustage kondensaadipaagi sissepanemisel ja
väljavõtmisel ujukit.
Vaadake seejuures, et ujuk oleks õigesti paigaldatud.
Jälgige, et kondensaadipaak saaks õigesti paika, muidu ei
lülitu seade enam sisse.

Toimingud pärast hooldamist
Kui soovite seadet edasi kasutada, toimige nii.
• Laske seadmel enne uuesti sisselülitamist tund aega

seista. Muidu võib seade kahjustuda ega pruugi enam
toimida. Sel juhul kaotab garantii kehtivuse.

• Ühendage seade uuesti, ühendades võrgupistiku
pistikupesaga.

Kui te seadet pikema aja vältel ei kasuta, toimige nii.
• Hoiustage seadet vastavalt peatükis Hoiustamine toodud

juhistele.

Tehnilised lisad

Tehnilised andmed

Näitaja Väärtus

Kuivatusvõimsus, max 8,7 l / 24 h

Töötemperatuur 1 °C kuni 35 °C

Töövahemik 45–100 % RH.

Õhukogus 160 m3/h

Toiteühendus 230 V/50 Hz

Sisendvõimsus 0,6 kW

Vajalik kaitse 10 A

Kondensaadipaagi täitekogus 2,8 l

Kaal 6,5 kg

Mõõtmed 
(sügavus × laius × kõrgus)

300 × 180 × 480 mm

Miinimumkaugus seintest ja
esemetest

A: üleval
B: taga

C: küljel
D: ees

60 cm
40 cm
40 cm
40 cm

Müratase LpA (1 m; standardi
DIN 45635-01-KL3 järgi)

54 dB(A)

Elektriskeem
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Jäätmekäitlus

Vanal elektri- või elektroonikaseadmel olev
läbikriipsutatud prügikonteineri märk näitab, et seadet ei tohi
pärast kasutusaja lõppu käidelda koos olmeprügiga. Teie
lähikonnas on tasuta tagastuse jaoks olemas vanade elektri- või
elektroonikaseadmete kogumispunktid. Vastavad aadressid
saate linna- või vallavalitsusest. Teiste, meie loodud
tagastusvõimaluste kohta saate teavet ka meie veebisaidilt
www.trotec24.com.

Vanade elektri- või elektroonikaseadmete eraldi kogumine
võimaldab neid taaskasutada, materjali realiseerida või vanu
seadmeid muul moel ära kasutada ning vältida seadmetes
leiduvatest võimalikest ohtlikest ainetest tingitud kahjulikku
mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.



Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg
  

 

+49 2452 962-400
+49 2452 962-200

info@trotec.com
www.trotec.com
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