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Kullanım kılavuzu hakkında bilgiler

Semboller

Elektrik gerilimine karşı uyarı
Bu sembol, elektrik gerilimi nedeniyle insanların
hayatına ve sağlığına yönelik oluşan tehlikelere karşı
uyarıda bulunur.

Uyarı
Sinyal sözcüğü, önlenmediği taktirde ölüm veya ağır bir
yaralanmaya neden olabilecek orta risk derecesindeki
bir tehlikeyi tanımlar.

Dikkat
Sinyal sözcüğü, önlenmediği taktirde hafif veya orta bir
yaralanmaya neden olabilecek düşük risk
derecesindeki bir tehlikeyi tanımlar.

Duyuru
Sinyal sözcüğü, önemli bilgilere işaret eder (örn. maddi
hasarlar), fakat tehlikelere işaret etmez.

Bilgi
Bu sembolün bulunduğu notlar, çalışmalarınızı hızlı ve
güvenli şekilde yapmanız konusunda size yardımcı
olur.

Kılavuza dikkat edin
Bu sembolün bulunduğu notlar, kullanım kılavuzuna
dikkat edilmesi gerektiği konusunda sizi uyarır.
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Kullanım kılavuzunun güncel versiyonunu şu adreste
bulabilirsiniz:

TTK 172 ECO

http://hub.trotec.com/?id=39523

Yasal uyarı
Bu yayın, önceki tüm sürümlerin yerine geçer. Bu yayının hiçbir
bölümü, Trotec GmbH & Co. KG'nin yazılı izni olmadan hiçbir
şekilde yeniden hazırlanamaz veya elektronik sistemler
kullanarak işlenemez, çoğaltılamaz veya dağıtılamaz. Teknik
değişiklik yapma hakkı saklıdır. Tüm hakları saklıdır. Ürün
isimleri, serbest kullanılabilirlik garantisi olmadan ve üreticinin
esas yazı şekline uyularak kullanılmaktadır. Tüm ürün isimleri
tescillidir.

Üretim alanındaki devam eden iyileştirme çalışmaları ile şekil ve
renk değişiklikleri kapsamında tasarım değişiklikleri yapma
hakkı saklıdır.

Teslimat kapsamı ürün resimlerinden farklı olabilir. Mevcut
doküman gerekli özen gösterilerek hazırlanmıştır. 
Trotec GmbH & Co. KG, olası hatalar veya unutma durumlarına
yönelik olarak hiçbir sorumluluk üstlenmez.

© Trotec GmbH & Co. KG

Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi
Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:

Ticari müşteriler için garanti süresi bir yıldır. Özel müşteriler için
garanti süresi iki yıldır.

Cihaz, ilgili AB Yönetmeliklerinin güvenlik ve sağlık istemlerine
uygundur ve fabrikada sorunsuz bir şekilde çalışma açısından
defalarca kontrol edilmiştir.

Buna rağmen, Hatalar ve arızalar bölümündeki önlemlerin
yardımıyla giderilemeyen arızalar ortaya çıkarsa, lütfen
satıcınıza veya sözleşme ortağınıza başvurunuz.

Garanti koşullarından faydalanmak için cihaz numarası
belirtilmelidir (bkz. cihazın arka tarafı).

Üreticinin belirttiği spesifikasyonlara, yasal gerekliliklere
uyulmaması veya cihazlar üzerinde izin alınmadan değişiklikler
yapılması durumunda ortaya çıkan hasarlardan üretici sorumlu
tutulamaz. Cihaza müdahale edilmesi ya da münferit parçaların
yetkisiz şekilde değiştirilmesi, bu ürünün elektriksel güvenliğini
ciddi ölçüde tehlikeye atabilir ve garantinin geçersiz olmasına
neden olur. Cihazın bu kullanım kılavuzundaki uyarılara
uyulmadan kullanılmasından kaynaklanan hiçbir maddi hasar ve
yaralanmadan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Gelişimin
sürekli devam etmesi ve ürün iyileştirmeleri nedeniyle, önceden
bildirilmeden teknik tasarım ve uygulamada değişiklikler yapma
hakkı her zaman saklıdır.

Usulüne aykırı kullanım nedeniyle oluşan hasarlardan dolayı
hiçbir sorumluluk üstlenilmez. Bu durumda, benzer şekilde
garantiyle ilgili talepler de geçerliğini yitirir.
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Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler - Güvenlik

Bu kılavuzu, cihazı çalıştırmadan/kullanmadan önce
dikkatlice okuyunuz ve kılavuzu her zaman kurulum yerinin
hemen yakınında veya cihazın üzerinde bulundurunuz!
• Cihazı, patlama tehlikesi bulunan alanlarda çalıştırmayınız.

• Cihazı, agresif atmosferlerde çalıştırmayınız.

• Cihazı dik ve devrilmeyecek şekilde yerleştiriniz.

• Nemli temizlikten sonra cihazı kurutunuz. Cihazı ıslak
durumda çalıştırmayınız.

• Cihazı elleriniz nemli veya ıslakken çalıştırmayınız veya
kullanmayınız.

• Cihazı doğrudan su püskürmesine maruz bırakmayınız.

• Cihazın içine asla herhangi bir nesne veya uzuvlarınızı
sokmayınız.

• Çalışma sırasında cihazın üstünü örtmeyiniz ve cihazı
taşımayınız.

• Cihazın üzerine oturmayınız.

• Cihaz bir oyuncak değildir. Çocukları ve hayvanları uzak
tutunuz. Cihazı sadece gözetim altında kullanınız.

• Cihazın her kullanımından önce cihazın aksesuarlarını ve
bağlantı parçalarını olası hasarlar açısından kontrol ediniz.
Arızalı cihazları ve cihaz parçalarını kullanmayınız.

• Cihazın dışında bulunan tüm elektrik kablolarının hasar
görmeye karşı (örn. hayvanlar nedeniyle) korunduğundan
emin olunuz. Elektrik kabloları veya şebeke bağlantısında
hasar varken cihazı kesinlikle kullanmayınız!

• Elektrik bağlantısı, Teknik Bilgiler bölümündeki bilgilere
uygun olmalıdır.

• Elektrik fişini düzgün bir şekilde topraklanmış prize takınız.

• Elektrik kablosu için kullanılacak uzatma kablolarını;
cihazın bağlantı gücünü, kablo uzunluğunu ve kullanım
amacını göz önünde bulundurarak seçiniz. Uzatma
kablosunu tamamen açınız. Aşırı elektrik yükü oluşmasına
izin vermeyiniz.

• Cihazdaki bakım, temizlik veya onarım çalışmalarından
önce, elektrik fişinin tutarak elektrik kablosunu prizden
çekiniz.

• Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, cihazı kapatınız ve
elektrik kablosunu prizden çıkartınız.

• Elektrik fişinde veya elektrik kablosunda hasar tespit
ettiyseniz cihazı kesinlikle kullanmayınız. Arızalı elektrik
kabloları insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturur.

• Depolama ve çalışma koşullarına dikkat ediniz (bkz. Teknik
Bilgiler bölümü).

• Hava girişi ve hava çıkışının açık olduğundan emin olunuz.

• Emme tarafında hiçbir zaman kir ve gevşek nesnelerin
bulunmadığından emin olunuz.

• Cihazı sadece dik olarak ve yoğuşma kabı veya tahliye
hortumu boşaltılmış durumdayken taşıyınız.

• Depolama ve taşıma işlemlerinden önce, biriken yoğuşma
suyunu boşaltınız. Bu suyu içmeyiniz. Sağlık tehlikesi
bulunmaktadır!

Usulüne uygun kullanım
Cihazı sadece oda havasının kurutmak ve nemini almak için
teknik bilgilere uyarak kullanınız.

Cihaz, ek olarak ıslak çamaşırların kurutulmasını desteklemek
için oda havası çamaşır kurutucu olarak da kullanılabilir.

Usulüne uygun kullanıma dahil olanlar:
• Aşağıdakilerin neminin alınması ve kurutulması:

– Oturma odaları, yatak odaları, duşlar ve kilerler
– Çamaşırhaneler, yazlıklar, karavanlar, tekneler

• Aşağıdakilerin sürekli olarak kuru tutulması:

– Depolar, arşivler, laboratuarlar, garajlar
– Banyolar, tuvaletler ve soyunma odaları vs.

Usulüne aykırı kullanım
• Cihazı ıslak ya da suyla kaplı bir zemin üzerine

yerleştirmeyiniz.

• Cihazın üzerine örn. ıslak elbiseler gibi nesneler
koymayınız.

• Cihazı açık havada kullanmayınız.

• Cihaz üzerinde izin olmadan değiştirme, ekleme ya da
dönüştürme işlemi yapmak yasaktır.

• Bu kılavuzda belirtilenin dışında bir çalıştırma veya
kullanıma izin verilmez. Buna uyulmaması durumunda, her
türlü sorumluluk ve garanti talebi geçersiz olur.

Personelin niteliği
Bu cihazı kullanan kişiler:
• Nemli ortamlarda elektrikli cihazlarla çalışırken ortaya

çıkabilecek tehlikeleri bilmeli.

• Başta güvenlik bölümü olmak üzere kullanım kılavuzunu
okumuş ve anlamış olmalıdır.

Muhafazanın açılmasını gerektiren bakım işlemleri, sadece
soğutma ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman şirketler
veya Trotec tarafından gerçekleştirilmelidir.
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Kalan tehlikeler

Elektrik gerilimine karşı uyarı
Elektrikli parçalar üzerindeki çalışmalar sadece yetkili
bir uzman şirket tarafından gerçekleştirilmelidir!

Elektrik gerilimine karşı uyarı
Cihaz üzerinde gerçekleştirilecek tüm çalışmalardan
önce elektrik fişini prizden çıkartınız!
Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik
prizinden çekiniz.

Uyarı
Eğitimsiz kişiler tarafından amacına veya usulüne
uygun olmayan şekilde kullanılması durumunda bu
cihaz çeşitli tehlikelere neden olabilir! Personel
niteliklerine dikkat ediniz!

Uyarı
Cihaz bir oyuncak değildir ve çocukların eline
geçmemelidir.

Uyarı
Ambalaj malzemesini dikkatsizce etrafta bırakmayınız.
Çocuklar için tehlikeli bir oyuncağa dönüşebilir.

Duyuru
Cihazı, hava filtresi takılmamış durumdayken
çalıştırmayınız!
Hava filtresi olmadan cihazın içi aşırı derecede kirlenir;
bunun sonucunda kapasite azalabilir ve cihaz zarar
görebilir.

Acil durumda yapılması gerekenler
1. Acil bir durumda cihazı şebeke beslemesinden ayırınız:

Cihazı kapatınız ve bağlantı kablosunu, elektrik fişinden
tutarak elektrik prizinden çekiniz.

2. Arızalı bir cihazı tekrar elektrik şebekesine bağlamayınız.
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Cihazın çalışması ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler

Cihaz açıklaması
Cihaz, yoğuşma prensibi ile odalarda otomatik bir nem alma
işlemi gerçekleştirir.

Fan, nemli oda havasını hava girişinden hava filtresi, evaporatör
ve arkasında yer alan kondenser üzerinden emer. Oda havası,
soğuk evaporatörde sıcaklığı çiğ noktasının altına düşene kadar
soğutulur. Havada bulunan su buharı, yoğuşmuş veya karlanmış
olarak evaporatör kanatlarının üzerine çöker. Nemi alınan,
soğutulan hava kondansatörde hafifçe tekrar ısıtılır ve dışarı
üflenir. Bu şekilde hazırlanan kuru hava yeniden oda havasıyla
karışır. Cihazın sağladığı sürekli oda havası sirkülasyonu
nedeniyle kurulum alanındaki nem azalır.

Yoğuşan su, hava sıcaklığı ve bağıl neme bağlı olarak sürekli
şekilde ya da sadece periyodik buz çözme aşamaları sırasında
entegre boşaltma ağzı içinden altta yer alan yoğuşma kabına
damlar. Bu bileşen, dolum seviyesini ölçmek amacıyla bir
şamandırayla donatılmıştır.

Cihaz, kullanım ve fonksiyon kontrolü amacıyla bir çalışma
paneliyle donatılmıştır.

Yoğuşma kabının maksimum dolum seviyesine ulaşılırsa veya
yoğuşma kabı doğru yerleştirilmemişse, çalışma panelinin
üzerinde yer alan yoğuşma kabı kontrol lambası (bkz. "Kumanda
elemanları" bölümü) yanar. Cihaz kapanır. Yoğuşma kabı kontrol
lambası, ancak boşaltılan yoğuşma kabı tekrar yerine
yerleştirildikten sonra söner.

Opsiyonel olarak, yoğuşma suyu bir hortum yardımıyla yoğuşma
bağlantısından boşaltılabilir.

Cihaz, bağıl nemi yaklaşık % 30'a varan bir oranda azaltmaya
olanak sağlar.

İşletim sırasında oluşan ısı ışınımı, oda sıcaklığını biraz
arttırabilir.

Cihazın görünümü

ON / OFF 

WIND

WIN
D

1

2

3

4

5

9

6

8

7

No. Tanım

1 Taşıma kulpu

2 Çalışma paneli

3 Taşıma tekerleği

4 Ayak

5 Hava filtresi

6 Elektrik kablosu sarma mekanizması

7 Hava çıkışı

8 Yoğuşma kabı (kapağın arkasında)

9 Hava filtresiyle birlikte hava girişi
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Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek
hususlar
Cihaz, nakliye hasarlarına karşı korumak için üretici tarafından
mümkün olan en iyi şekilde ambalajlanmıştır. Güvenli taşıma
hakkında diğer bilgiler, ambalajın üzerindeki çok kenarlı
işaretlerde bulunmaktadır.

Her taşıma işleminden önce şu uyarılara dikkat ediniz:
• Cihazı kapatınız.

• Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik
prizinden çekiniz.

• Kalan yoğuşma suyunu cihazdan ve yoğuşma suyu tahliye
hortumundan boşaltınız (bkz. Bakım bölümü).

• Cihaz, rahatça taşınması için taşıma tekerlekleriyle
donatılmıştır.

ON / OFF 

WIND

• Elektrik kablosunu çekme halatı olarak kullanmayınız.

• Cihazı sadece düz ve kaygan yüzeylerde hareket ettiriniz.

Her taşıma işleminden sonra şu uyarılara dikkat ediniz:
• Cihazı, taşıma işleminden sonra dik olarak yerleştiriniz.

• Soğutma gazının kompresörde birikebilmesi için cihazı 
12 - 24 saat süreyle durdurunuz. Cihazı ancak 12 - 24 saat
sonra tekrar çalıştırınız! Aksi takdirde kompresör hasar
görebilir ve cihaz artık çalışmayabilir. Bu durumda garanti
talepleri geçersiz olur.

Depolama
Her depolama işleminden önce şu uyarılara dikkat ediniz:
• Kalan yoğuşma suyunu cihazdan ve yoğuşma suyu tahliye

hortumundan boşaltınız (bkz. Bakım bölümü).

• Depolamadan önce yoğuşma kabını boşaltınız ve
temizleyiniz.

Cihazı kullanmadığınız zamanlarda aşağıdaki depolama
koşullarına uyunuz:
• Kuru ve donmaya ve ısıya karşı korunmuş

• Tozdan ve doğrudan güneş ışığından korunan bir yerde dik
bir pozisyonda

• Gerekiyorsa, içeriye toz girmesine karşı bir kılıfla koruyarak

• Cihazdaki hasarları önlemek için, cihazın üstüne başka
cihazlar veya nesneler koymayınız
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Bağlantı veya montaj

Teslimat kapsamı
• 1x cihaz

• 1x hava filtresi

• 2x taşıma tekerleği

• 1x taşıma kulpu

• 1x dingil

• 2x tel klemens

• 2x ayak

• 6x büyük cıvata

• 9x küçük cıvata

• 1x kılavuz

Cihazın ambalajından çıkartılması
1. Kartonu açınız ve cihazı çıkartınız.

2. Ambalajı cihazdan komple çıkartınız.

3. Elektrik kablosunu komple açınız. Elektrik kablosunun zarar
görmemiş olmasına dikkat ediniz ve açarken kabloya zarar
vermeyiniz.

Montaj
Taşıma tekerleklerinin takılması
İlk çalıştırmadan önce, taşıma tekerlekleri ve dingili cihaza
monte edilmelidir. Bunun için aşağıdaki yöntemi izleyiniz:
ü Tekerlek seti hazırdır.

1. Tekerlek setinin eksiksiz olup olmadığını kontrol ediniz.

2x

2x

2x

2x

2. Dingili, iki cıvatayla cihazın arka alt tarafına takınız.

3. İki taşıma tekerleğini dingilin üzerine oturtunuz.
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4. Tel klemensleri dingildeki dış açıklıklardan geçirerek içeri
sokunuz.

5. Tel klemensin dıştaki uçlarını bir penseyle dışarı çıkartınız.

Ayakların takılması
İlk çalıştırmadan önce, her iki ayak cihaza monte edilmelidir.
Bunun için aşağıdaki yöntemi izleyiniz:
1. İki ayağı 4'er cıvatayla dış gövdenin ön alt tarafına takınız.

• Taşıma tekerleklerini ve ayakları taktıktan sonra cihazı dik
konuma getiriniz.

• Soğutma gazının kompresörde birikebilmesi için cihazı 12
- 24 saat süreyle durdurunuz. Cihazı ancak 12 - 24 saat
sonra tekrar çalıştırınız! Aksi takdirde kompresör hasar
görebilir ve cihaz artık çalışmayabilir. Bu durumda garanti
talepleri geçersiz olur.
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Taşıma kulpunun takılması
İlk çalıştırmadan önce, taşıma kulpu ayak cihaza monte
edilmelidir. Bunun için aşağıdaki yöntemi izleyiniz:
1. Kulpu dört cıvatayla dış gövdenin her iki yan kenarına

takınız.

ON / OFF 

WIND

Devreye alma
Cihazın kurulumu sırasında, Teknik Bilgiler bölümü uyarınca
duvarlarla ve nesnelerle arasında bırakılacak minimum
mesafelere dikkat ediniz.

A

B

CC

D

• Cihazı tekrar çalıştırmadan önce elektrik kablosunun
durumunu kontrol ediniz. Cihazın kusursuz durumda
olduğundan şüphe duyarsanız müşteri hizmetlerini
arayınız.

• Cihazı dik ve devrilmeyecek şekilde yerleştiriniz.

• Özellikle cihazı odanın ortasına yerleştirirseniz, elektrik
kablosunu veya diğer kabloları döşerken kablolara takılıp
düşülmesini önleyiniz. Kablo köprülerinden kaçınınız.

• Kablo uzatmalarının tamamen açılmış ve çözülmüş
durumda olduğundan emin olunuz.

• Cihazı monte ederken ısı kaynaklarına yeterli mesafe
bırakınız.

• Perde veya başka nesnelerin hava akımını
engellememesine dikkat ediniz.

• Cihazın ıslak yerlerde kurulumu sırasında, cihazı,
yönetmeliklere uygun bir kaçak akım koruma tertibatı (FI
koruma şalteri) ile yerinde emniyete alınız.

• Kurulum yerinde hareket ettirirken cihazı 45°'den fazla
yatırmayınız, aksi taktirde cihaz zarar görebilir.
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Hava filtresinin yerleştirilmesi

Duyuru
Cihazı, hava filtresi takılmamış durumdayken
çalıştırmayınız!
Hava filtresi olmadan cihazın içi aşırı derecede kirlenir;
bunun sonucunda kapasite azalabilir ve cihaz zarar
görebilir.

• Cihazı çalıştırmadan önce hava filtresinin takılmış
olduğundan emin olunuz.

ON / OFF 

WIND

ON / OFF 

WIND

ON / OFF 

WIND

A.

B.

C.

Yoğuşma kabının yerleştirilmesi
• Şamandıranın yoğuşma kabına doğru yerleştirildiğinden

emin olunuz.

• Yoğuşma kabının boş olduğundan ve doğru
yerleştirildiğinden emin olunuz.

Elektrik kablosunun bağlanması
• Elektrik fişini düzgün bir şekilde topraklanmış prize takınız.
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Kullanım
• Kapıları ve pencereleri açık tutmayınız.

• Cihaz, çalıştırıldıktan sonra tam otomatik şekilde çalışır.

• Kompresör, cihaz açıldıktan yaklaşık 3 dakika sonra
devreye girer.

• Ayarlanan nominal değere ulaşana kadar fan sürekli olarak
nem alma modunda çalışır. Fan, yaklaşık 3 dakika
çalışmaya devam eder ve sonra kapanır.

Kumanda elemanları

%RH 88 8888

ON / OFF WIND

10

13

141516

11

12

18

19

17

No. Tanım Anlamı

10 Yoğuşma kabı dolu
göstergesi

Yoğuşma kabı doluysa veya doğru şekilde
yerleştirilmemişse gösterilir

11 Buz çözme göstergesi Otomatik buz çözme fonksiyonu çalışırken
gösterilir

12 Fan hızı  göstergesi Fan hızı için kullanılan gösterge:

 = düşük

 = yüksek

13 Çalışma saati sayacı
göstergesi

Çalışma saati göstergesi:
Saat için 5 haneli gösterge
Dakika için 2 haneli gösterge

14 WIND (RÜZGAR) tuşu Fan hızının ayarlanması:

 = düşük

 = yüksek

15 Ok tuşları İstenen bağıl oda neminin azaltılması
İstenen bağıl oda neminin arttırılması16

17 ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)
tuşu

Açma/Kapama tuşu:
Cihazı açma veya kapatma

18 Oda nemi / Hata tanılama
göstergesi

Güncel bağıl oda nemini gösterir
Ayarlama esnasında istenen bağıl oda
nemini gösterir
Hata tanılama mesajlarını gösterir 
(bkz. Hata kodları bölümü)

19 Nem göstergesi Nem alma işlemi devam ederken gösterilir
ve kompresör çalışmazken yanıp söner
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Cihazın çalıştırılması
Devreye alma bölümünde açıklandığı gibi çalışmaya hazır
şekilde kurduktan sonra cihazı çalıştırabilirsiniz.

Duyuru
Cihazı sadece dikey pozisyonda çalıştırınız, aksi
taktirde kompresör zarar görebilir.

1. ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuşuna (17) basınız.

ð Cihaz nem alma işlemi ile çalışmaya başlar.

Çalışma modunun ayarlanması

İstenen bağıl oda neminin ayarlanması
İstediğiniz bağıl oda nemini her an değiştirebilirsiniz.
1. İstediğiniz bağıl oda nemini ayarlamak için ok tuşlarına (15,

16) basınız. Ayar aralığı % 1'lik adımlarla % 10 ile % 95
arasındadır.

ð Ok tuşlarından birini basılı tutarsanız ayarlama işlemi
daha hızlı gerçekleşir.

ð İstenen bağıl oda nemi yaklaşık 10 saniye süreyle Oda
nemi/Hata tanılama göstergesinde (18) görüntülenir,
daha sonra tekrar güncel bağıl oda nemi görüntülenir.

Fan hızının ayarlanması
Düşük ve yüksek fan hızı arasından her an seçim yapabilirsiniz.
1. Düşük ve yüksek fan hızı arasında seçim yapmak için 

WIND (RÜZGAR) tuşuna (14) basınız.

ð Seçilen fan hızı, Fan hızı göstergesinde (12)
görüntülenir.

Nem alma
Cihaz, istenen bağıl oda nemine ulaşılana kadar çalışır. Daha
sonra kompresör kapanır ve fan çalışmaya devam eder ve
gecikmeli olarak kapanır. İstenen bağıl oda nemi aşılırsa,
kompresör ve fan tekrar açılır.

İstenen bağıl oda nemi ayarlanabilir, ayar aralığı % 1'lik
adımlarla % 10 ile % 95 arasındadır.

Bilgi
Verimli nem alma aralığı, cihaz istenen bağıl nemin 
% 10 ile % 95 arasında ayarlanmasına olanak sağlasa
dahi % 30 ile % 80 arasındadır.

Düşük ve yüksek fan hızı arasından her an seçim yapabilirsiniz.

Hafıza fonksiyonu
Kısa elektrik kesintilerinde, cihaz, istenen bağıl oda nemi ve
seçilen fan hızını aklında tutar. Gerilim beslemesi tekrar
sağlandıktan sonra cihaz otomatik olarak çalışmaya başlar.

Otomatik durdurma fonksiyonu
Su haznesi doluysa, doğru yerleştirilmemişse veya istenen bağıl
oda nemine ulaşılmışsa, cihaz otomatik olarak durur. Fan,
yaklaşık 3 dakika çalışmaya devam eder ve sonra kapanır.

Çalışma saati sayacı
Cihaz bir çalışma saati sayacına (13) sahiptir. Dakika göstergesi
iki haneli, saat göstergesi ise beş hanelidir.

Yoğuşma bağlantısında hortumla çalıştırma
Uzun süreli kesintisiz kullanım veya gözetimsiz nem alma için,
uygun bir yoğuşma tahliye hortumu cihaza bağlanmalıdır.
ü Uygun bir hortum (Çap: 13 mm) cihaza eklenmiştir.
ü Cihaz kapatılmıştır.

1. Ön kapağı açınız.

ON / OFF 

WIND

2. Yoğuşma kabını çıkartınız.

3. Yoğuşma tahliye hortumunu cihazın taban sacındaki
delikten geçiriniz.

ON / OFF 

WIND

4. Hortumun bir ucunu yoğuşma kabındaki hortum
bağlantısına doğru itiniz.
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5. Yoğuşma kabını cihaza yerleştiriniz.

ON / OFF 

WIND

6. Hortumun diğer ucunu uygun bir gidere doğru itiniz (örn.
kanalizasyon kanalı veya yeterince büyük bir toplama
haznesine doğru). Hortumun bükülmemesi gerektiğine
dikkat ediniz.

Yoğuşmayı yoğuşma kabı aracılığıyla toplamak istiyorsanız
hortumu çıkartınız. Hortumu, depolamadan önce kurumaya
bırakınız. Hortum herhangi bir çalışma modunda sürekli
kullanım için bağlanabilir.

Otomatik buz çözme
Düşük ortam sıcaklıklarında, nem alma sırasında evaporatör
buzlanabilir. Bu durumda cihaz otomatik bir buz çözme işlemi
gerçekleştirir. Çözdürme aşaması sırasında nem alma modu
kısa süreyle durdurulur. Fan çalışmaya devam eder.

Buz çözme süresi farklılık gösterebilir. Cihazı, otomatik buz
çözme işlemi esnasında kapatmayınız. Elektrik fişini prizden
çıkartmayınız.

Buz çözme (11) ve Fan hızı (12) göstergeleri, otomatik buz
çözme işlemi sırasında yanar.

Devre dışı bırakma

Elektrik gerilimine karşı uyarı
Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız.

• Cihazı kapatınız.

• Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik
prizinden çekiniz.

• Gerekirse, yoğuşma tahliye hortumunu çıkartınız ve
içindeki kalan sıvıyı boşaltınız.

• Gerekirse yoğuşma kabını boşaltınız.

• Cihazı, Bakım bölümünde anlatılanlara uygun şekilde
temizleyiniz.

• Cihazı, Depolama bölümünde anlatılanlara uygun şekilde
depolayınız.

Cihazın enerji tüketimi açısından verimli
kullanımına ilişkin bilgiler
Gereksiz enerji tüketimini önlemek için, cihazın sadece gerçek
kullanım süresi boyunca açık kalmasına dikkat ediniz. 
Mevcutsa, cihazın kapatma otomatiğinden faydalanınız.
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Hatalar ve arızalar
Kusursuz işlevselliği temin etmek için, cihaz üretim esnasında
defalarca kontrol edilmiştir. Buna rağmen arızalar ortaya çıkarsa
cihazı aşağıdaki listeye göre kontrol ediniz.

Cihaz çalışmıyor:
• Elektrik bağlantısını kontrol ediniz.

• Elektrik kablosunun ve elektrik fişinin hasarlı olup
olmadığını kontrol ediniz.

• Yapı tarafındaki şebeke sigortasını kontrol ediniz.

• Yoğuşma kabının doluluk seviyesini kontrol ediniz,
gerekiyorsa kabı boşaltınız. Yoğuşma kabı dolu (10)
göstergesi ve Oda nemi / Hata tanılama göstergesi (18), FU
hata mesajıyla birlikte yanmamalıdır.

• Yoğuşma kabının doğru oturup oturmadığını kontrol ediniz.

• Cihazı yeniden başlatmadan önce 10 dakika bekleyiniz.
Cihaz çalışmaya başlamazsa, uzman bir şirket veya Trotec
tarafından bir elektriksel kontrol gerçekleştirilmesini
sağlayınız.

Cihaz çalışıyor ama yoğuşma suyu oluşmuyor:
• Yoğuşma kabındaki şamandıranın kirlenip kirlenmediğini

kontrol ediniz. Gerekiyorsa yoğuşma kabını temizleyiniz.
Şamandıra hareketli olmalıdır.

• Oda sıcaklığını kontrol ediniz. Teknik bilgilere göre cihazın
izin verilen çalışma aralığına dikkat ediniz.

• Bağıl oda neminin teknik bilgilere uyduğundan emin
olunuz.

• Önceden seçilmiş olan oda nemi değerini kontrol ediniz.
Kurulum yerindeki oda neminin değeri, seçilen aralığın
üzerinde olmalıdır. Gerekirse, önceden seçmiş olduğunuz
oda nemi değerini azaltınız.

• Hava filtresinin kirlenip kirlenmediğini kontrol ediniz.
Gerekirse hava filtresini temizleyiniz veya değiştiriniz.

• Kondenserin kirlenip kirlenmediğini dışarıdan kontrol ediniz
(bkz. Bakım bölümü). Kirlenen kondenserin uzman bir
şirket veya Trotec tarafından temizlenmesini sağlayınız.

• Gerekirse cihaz otomatik bir buz çözme işlemi
gerçekleştirir. Otomatik buz çözme işlemi sırasında nem
alma işlemi gerçekleşmez.

Cihaz gürültü çıkarıyor, titriyor:
• Cihazın dikey konumda ve durma güvenliği sağlanmış

şekilde kurulup kurulmadığını kontrol ediniz.

Yoğuşma dışarı sızıyor:
• Cihazı kaçak açısından kontrol ediniz.

Kompresör çalışmıyor:
• Oda sıcaklığını kontrol ediniz. Teknik bilgilere göre cihazın

izin verilen çalışma aralığına dikkat ediniz.

• Bağıl oda neminin teknik bilgilere uyduğundan emin
olunuz.

• Önceden seçilmiş olan oda nemi değerini kontrol ediniz.
Kurulum yerindeki oda neminin değeri, seçilen aralığın
üzerinde olmalıdır. Gerekirse, önceden seçmiş olduğunuz
oda nemi değerini azaltınız.

• Kompresörün aşırı ısınma korumasının devreye girmiş olup
olmadığını kontrol ediniz. Cihazı elektrik şebekesinden
ayırınız ve tekrar elektrik şebekesine bağlamadan önce
yaklaşık 10 dakika süreyle soğumaya bırakınız.

• Gerekirse cihaz otomatik bir buz çözme işlemi
gerçekleştirir. Otomatik buz çözme işlemi sırasında nem
alma işlemi gerçekleşmez.

Cihaz çok sıcak, gürültü çıkarıyor veya kapasitesi düştü:
• Hava girişlerinin ve hava filtresinin kirlenip kirlenmediğini

kontrol ediniz. Dışarıdaki kirleri temizleyiniz.

• Cihazın kirlenip kirlenmediğini dışarıdan kontrol ediniz
(bkz. Bakım bölümü). Cihazın kirlenen iç kısmının soğutma
ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman bir şirket
veya Trotec tarafından temizlenmesini sağlayınız.

Duyuru
Tüm bakım ve onarım çalışmalarından sonra en az 
3 dakika bekleyiniz. Cihazı ancak daha sonra açınız.

Cihazınız kontrollerden sonra sorunsuz bir şekilde
çalışmıyor mu?
Müşteri servisiyle temas kurunuz. Cihazı onarım için soğutma ve
iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman bir şirket veya
Trotec' götürünüz.



15 TRKullanım kılavuzu – nem alma cihazı TTK 172 ECO

Hata kodları
Oda nemi / Hata tanılama göstergesinde (18) aşağıdaki hata
mesajları görüntülenebilir:

Hata mesajı Nedeni Çözüm

E1 Bobin sensöründe hata Bobin sensörü değiştirilmelidir.
Müşteri servisiyle temas kurunuz.
Cihazı onarım için soğutma ve
iklimlendirme teknolojisi konusunda
uzman bir şirkete götürünüz.

E2 Nem sensöründe hata Nem sensörü değiştirilmelidir.
Müşteri servisiyle temas kurunuz.
Cihazı onarım için soğutma ve
iklimlendirme teknolojisi konusunda
uzman bir şirkete götürünüz.

E3 Sıcaklık sensöründe hata Sıcaklık sensörü değiştirilmelidir.
Müşteri servisiyle temas kurunuz.
Cihazı onarım için soğutma ve
iklimlendirme teknolojisi konusunda
uzman bir şirkete götürünüz.

E4 Sıcak/Soğuk sistem hatası Müşteri servisiyle temas kurunuz.
Cihazı onarım için soğutma ve
iklimlendirme teknolojisi konusunda
uzman bir şirkete götürünüz.

E5 Oda sıcaklığı çok yüksek Oda sıcaklığını teknik bilgilere
uygun olup olmadığını kontrol
ediniz.
Oda sıcaklığı belirtilen değerlere
uygun olduğunda cihaz tekrar
çalışmaya başlar.

FU Yoğuşma kabı dolu Yoğuşma kabını boşaltınız (bkz.
Yoğuşma kabının boşaltılması
bölümü).

Yoğuşma kabı doğru
yerleştirilmemiş

Yoğuşma kabının doğru oturup
oturmadığını kontrol ediniz.
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Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım
veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler

Bakım aralığı

Bakım ve koruma aralığı Her çalıştırma
öncesinde

Gerektiğinde En azından 
2 haftada bir

En azından 
4 haftada bir

En azından 
6 ayda bir

En azından her
yıl

Yoğuşma kabı ve tahliye hortumunun
boşaltılması

X

Emme ve dışarı üfleme açıklıklarını
kirlenme ve yabancı cisim açısından
kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz

X X

Dıştan temizleme X X

Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğini
görsel olarak kontrol ediniz

X X

Hava filtresini kirlenme ve yabancı cisim
açısından kontrol ediniz, gerekiyorsa
temizleyiniz veya değiştiriniz

X X

Hava filtresini değiştiriniz X

Hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz X

Sabitleme cıvatalarını kontrol ediniz X X

Deneme çalışması X

Bakım ve koruma protokolü
Cihaz tipi: ............................................. Cihaz numarası: ....................................

Bakım ve koruma aralığı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Yoğuşma kabı ve tahliye hortumunun
boşaltılması

Emme ve dışarı üfleme açıklıklarını
kirlenme ve yabancı cisim açısından
kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz

Dıştan temizleme

Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğini
görsel olarak kontrol ediniz

Hava filtresini kirlenme ve yabancı cisim
açısından kontrol ediniz, gerekiyorsa
temizleyiniz veya değiştiriniz

Hava filtresini değiştiriniz

Hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz

Sabitleme cıvatalarını kontrol ediniz

Deneme çalışması

Notlar:

1. Tarih: ................................
İmza: ............................

2. Tarih: ................................
İmza: ............................

3. Tarih: ................................
İmza: ............................

4. Tarih: ................................
İmza: ............................

5. Tarih: ................................
İmza: ............................

6. Tarih: ................................
İmza: ............................

7. Tarih: ................................
İmza: ............................

8. Tarih: ................................
İmza: ............................

9. Tarih: ................................
İmza: ............................

10. Tarih: ..............................
İmza: ............................

11. Tarih: ..............................
İmza: ............................

12. Tarih: ..............................
İmza: ............................

13. Tarih: ..............................
İmza: ............................

14. Tarih: ..............................
İmza: ............................

15. Tarih: ..............................
İmza: ............................

16. Tarih: ..............................
İmza: ............................
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Bakıma başlanmadan önce yapılacak işlemler

Elektrik gerilimine karşı uyarı
Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız.

• Cihazı kapatınız.

• Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik
prizinden çekiniz.

Elektrik gerilimine karşı uyarı
Dış gövdenin açılmasını gerektiren bakım
çalışmaları, sadece yetkili uzman şirketler veya
Trotec tarafından gerçekleştirilmelidir.

Dış gövdenin temizlenmesi
Cihazı nemli, yumuşak, hav bırakmayan bir bezle temizleyiniz.
Dış gövdenin içine nem girmemesine dikkat ediniz. Elektrikli
parçaların nemle temas etmemesine dikkat ediniz. Bezi
nemlendirmek için örn. temizleme spreyi, çözücü madde, alkol
içeren temizleyiciler veya aşındırıcı maddeler gibi agresif
temizlik maddeleri kullanmayınız.

Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğinin görsel
olarak kontrol ediniz
1. Hava filtresini çıkartınız.

2. Bir el feneriyle cihazın açıklıklarını aydınlatınız.

3. Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğini kontrol ediniz.

4. Kalın bir toz tabakası görürseniz, cihazın iç kısmının
soğutma ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman bir
şirket veya Trotec tarafından temizlenmesini sağlayınız.

5. Hava filtresini yerine takınız.

Soğutma gazı devir daimi
• Tüm soğutma gazı devir daimi bakım gerektirmeyen,

hermetik olarak kapalı bir sistemdir ve sadece soğutma ve
iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman şirketler veya
Trotec tarafından bakıma tabi tutulabilir veya onarılabilir.

Hava filtresinin temizlenmesi

Duyuru
Hava filtresinin aşınmamış ve hasar görmemiş
durumda olduğundan emin olunuz. Hava filtresinin
köşeleri ve kenarları deforme olmamış ve
yuvarlanmamış olmalıdır. Hava filtresini yerine
takmadan önce filtrenin hasarsız ve kuru olduğundan
emin olunuz!

Kirlenmesi durumunda hava filtresi temizlenmelidir. Örn.
performansın azalmasıyla bu durum anlaşılır (bkz. Hatalar ve
arızalar bölümü).
1. Hava girişinin alt tarafındaki iki cıvatayı sökünüz.

ON / OFF 

WIND

2. Hava filtresini cihazdan çıkartınız.

ON / OFF 

WIND
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3. Filtreyi yumuşak, hav bırakmayan, hafif nemli bir bezle
temizleyiniz. Filtre çok kirlenmişse, filtreyi nötr temizlik
maddesi eklenmiş sıcak suyla temizleyiniz.

4. Filtreyi komple kurumaya bırakınız. Islak filtreyi cihaza
takmayınız!

5. Hava filtresini tekrar cihaza yerleştiriniz.

ð Hava filtresinin gösterilen tutucuların altında olmasına
dikkat ediniz.

ON / OFF 

WIND

6. Hava girişinin alt tarafındaki iki cıvatayı sabitleyiniz.

ON / OFF 

WIND

Yoğuşma kabının boşaltılması
Yoğuşma kabı doluysa veya doğru yerleştirilmemişse, çalışma
panelinde Yoğuşma kabı dolu göstergesi (10) yanar ve Oda
nemi / Hata tanılama göstergesinde (18) FU harfleri görülür.
Kompresör ve fan kapanır.
1. Yoğuşma kabını cihazdan çıkartınız.

ON / OFF 

WIND

2. Yoğuşma kabını bir gidere veya bir lavaboya boşaltınız.

3. Kabı temiz suyla durulayınız. Kabı düzenli olarak yumuşak
bir temizlik maddesiyle temizleyiniz (deterjan
kullanmayınız).
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4. Yoğuşma kabını cihaza yerleştiriniz. 
Yoğuşma kabını takarken ve çıkartırken şamandıraya zarar
vermeyiniz.
Bu sırada şamandıranın doğru konumlanmış olmasına
dikkat ediniz.
Bu sırada yoğuşma kabının doğru yerleştirilmesine dikkat
ediniz, aksi taktirde cihaz çalışmaz.

ON / OFF 

WIND

Bakımdan sonra yapılması gerekenler
Cihazı kullanmaya devam etmek istiyorsanız:
• Soğutma gazının kompresörde birikebilmesi için cihazı 

12 - 24 saat süreyle durdurunuz. Cihazı ancak 12 - 24 saat
sonra tekrar çalıştırınız! Aksi takdirde kompresör hasar
görebilir ve cihaz artık çalışmayabilir. Bu durumda garanti
talepleri geçersiz olur.

• Elektrik fişini prize takarak cihazı tekrar çalıştırınız.

Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız:
• Cihazı, Depolama bölümünde anlatılanlara uygun şekilde

depolayınız.

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken
kurallar

Elektrik gerilimine karşı uyarı
Dış gövdenin açılmasını gerektiren bakım çalışmaları
ve onarımlarda Trotec müşteri servisine başvurunuz.
Kurallara aykırı şekilde açılan cihazlar her türlü garanti
kapsamı dışındadır ve garanti talepleri geçersiz olur.

Teknik ek

Teknik bilgiler

Parametre Değer

Model TTK 172 ECO

maks. nem alma kapasitesi 55 l / 24 saat

30 °C ve % 80 bağıl nemde nem alma
kapasitesi

50 l / 24 saat

Hacimsel hava akımı 350 m3/saat

Ortam sıcaklığı 5 °C ila 35 °C

Bağıl nem çalışma aralığı % 30 ila % 80 bağıl nem

Şebeke bağlantısı 1/N/PE ~ 220 - 240 V/ 50 Hz

Güç girişi 1,15 kW

Nominal akım 5 A

Soğutma gazı R407C

Soğutma gazı miktarı 410 g

Yoğuşma kabı dolum miktarı 7 l

Ses basıncı seviyesi (1 m mesafede) 55 dB(A)

Boyutlar (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) 543 x 315 x 1100 (mm)

Duvarlarla ve nesnelerle aradaki
minimum mesafe

A: üst:
B: arka:
C: yan:
D: ön:

50 cm
50 cm
30 cm
50 cm

Ağırlık 29 kg

Devre şeması

1

2

3

4

5

6

7

1 Ana kart 2 Kompresör

3 Fan motoru 4 Nem sensörü

5 Sıcaklık sensörü 6 Işık bariyeri

7 Gösterge kartı için
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Yedek parça çizimi ve listesi Bilgi
Yedek parçaların pozisyon numaraları, kullanım
kılavuzunda parçalar için kullanılan pozisyon
numaralarından farklıdır.
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No. Yedek parça No. Yedek parça No. Yedek parça

1 Self-tapping screws M3*12 19 Self-tapping screws M3*12 37 Machine body shell

2 Water tank fixed buckle 20 Circuit board insulation circle 38 Self-tapping screws M3*12

3 Water tank subplate 21 M3*20 screws for circuit board 39 Back board

4 Pedestal 22 Circuit board 40 Display board

5 Self-tapping screws M3*12 23 M3 screw nuts for circuit board 41 Circuit board insulation circle

6 Water tray 24 Fan motor capacitor 42 M3*20 screws for display board

7 Median septum 25 Terminal Blocks 43 Display label

8 Fan motor 26 Electric wire clasp 44 M3 screw nuts for display board

9 M5 screw nuts for fan motor 27 Compressor capacitor 45 Locking plug

10 M5 Spring washer for fan motor 28 Compressor capacitor fixed plate 46 Supporting leg

11 M5 gaskets for fan motor 29 Compressor fixed sleeve 47 Self-tapping screws M3*12 to fix bottom body shell

12 Fan blades 30 Compressor cushion 48 M3*25 screw

13 M5*20 screws for fan motor 31 M8 screw nuts for compressor 49 M3*35 screw

14 Water tank 32 M8 gasket for compressor 50 Wheel axle

15 Water level sensor 33 Compressor 51 Ø3 cotter pin

16 Temperature sensor 34 The short handle 52 Wheel

17 Humidity sensor 35 Upper front board

18 Condensator & Evaporater 36 Bottom front board
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Servis istasyonları
Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:

Trotec Endüstri Ürünleri Tic. Ltd. Sti.

Oruçreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No. 61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/İstanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, adres ve
telefon numarası
İthalatçı (sadece Türkiye için geçerlidir):

Trotec Endüstri Ürünleri Tic. Ltd. Sti.

Oruçreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No. 61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/İstanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Faks: +90 212 438 56 51

Üretici:

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Straße 7

D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

Faks: +49 2452 962-200

E-posta: info@trotec.de

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına
tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin
uyarılar

Elektronik cihazlar evsel atık değildir ve Türkiye'de, elektrikli ve
elektronik cihazlar hakkındaki Elektrikli ve Elektronik Teçhizat
Atıkları Direktifi'ne (EETA) göre uzman bir tasfiye merkezine
gönderilmelidir. Kullandıktan sonra lütfen bu cihazı geçerli yasal
düzenlemelere uygun şekilde tasfiye ediniz.



Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg
  

 

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

info@trotec.com
www.trotec.com


	 İçindekiler
	1 Kullanım kılavuzu hakkında bilgiler
	1.1 Semboller
	1.2 Yasal uyarı

	2 Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi
	3 Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler - Güvenlik
	3.1 Usulüne uygun kullanım
	3.2 Usulüne aykırı kullanım
	3.3 Personelin niteliği
	3.4 Kalan tehlikeler
	3.5 Acil durumda yapılması gerekenler

	4 Cihazın çalışması ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler
	4.1 Cihaz açıklaması
	4.2 Cihazın görünümü

	5 Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
	5.1 Depolama

	6 Bağlantı veya montaj
	6.1 Teslimat kapsamı
	6.2 Cihazın ambalajından çıkartılması
	6.3 Montaj
	6.4 Devreye alma

	7 Kullanım
	8 Cihazın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler
	9 Hatalar ve arızalar
	9.1 Hata kodları

	10 Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler
	10.1 Bakım aralığı
	10.2 Bakım ve koruma protokolü
	10.3 Bakıma başlanmadan önce yapılacak işlemler
	10.4 Dış gövdenin temizlenmesi
	10.5 Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğinin görsel olarak kontrol ediniz
	10.6 Soğutma gazı devir daimi
	10.7 Hava filtresinin temizlenmesi
	10.8 Yoğuşma kabının boşaltılması
	10.9 Bakımdan sonra yapılması gerekenler

	11 Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar 
	12 Teknik ek
	12.1 Teknik bilgiler
	12.2 Yedek parça çizimi ve listesi

	13 Servis istasyonları
	14 Üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası
	15 Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar

