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Simboli
Elektriskās strāvas trieciena risks.
Norāda uz elektriskās strāvas radītu ris-
ku, kā rezultātā iespējami savainojumi vai
pat nāve.

Bīstami!
Norāda uz risku, kas var radīt apdraudē-
jumu 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, pa-
vairot vai izplatīt, ja nav saņemta mūsu rakstiska at-
ļauja. Tiek saglabātas tiesības veikt tehniskas
izmaiņas. Visas tiesības paturētas. Tekstā lietotās
preču zīmes nedod tiesības tās brīvi lietot, un to raks-
tība atbilst ražotāja lietotajai. Tekstā lietotās preču zī-
mes ir reģistrētas, un to lietojumam jābūt atbilstošam.
Piegādes komplektācija var atšķirties no attēlos re-
dzamās 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 nodroši-
nāta pēc kondensācijas principa.
Ventilators iesūknē mitro telpas gaisu caur aizmugu-
rējo gaisa ieplūdi (7) un virza caur gaisa filtru (8), iz-
tvaices aparātu un aiz tā esošo kondensatoru.
Aukstajā iztvaices aparātā telpas gaiss tiek atdzesēts
līdz temperatūrai, kas zemāka par rasas punkta tem-
peratūru. Gaisā esošie ūdens tvaiki kondensējas
ūdens pilienu vai sarmas veidā uz iztvaices aparāta
plāksnēm. Kondensatorā atdzesētais gaiss ar samazi-
nātu 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 atkau-
sēšanas fāžu laikā tiek izvadīts kondensāta teknē un
pēc tam pa noteces sprauslu zem tās esošajā kon-
densāta tvertnē (3). Lai noteiktu ūdens līmeni kon-
densāta tvertnē, tā ir aprīkota ar pludiņu. Iekārtai ir
vadības panelis (1), no kura tiek nodrošināta iekārtas
ekspluatācija un funkciju kontrole. Ja tiek sasniegts
kondensāta tvertnes (3) maksimālais līmenis, vadības
panelī (1) kondensāta tvertnes kontrollampiņa mirgo
sarkanā krāsā (skatiet nodaļu “Vadības elementi“). Ie-
kārta izslēdzas. Kondensāta tvertnes kontrollampiņa
beidz mirgot tikai pēc tam, kad atkārtoti ir ievietota iz-
tukšotā kondensāta tvertne (3). Kondensāta ūdeni var
arī izvadīt, pieslēdzot kondensāta tapai (6) šļūteni. Iz-
mantojot šo iekārtu, relatīvo gaisa mitrumu var sama-
zināt pat par aptuveni 49 %. 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 Vadības panelis
2 Rokturis
3 Kondensāta tvertne
4 Statīvi
5 Gaisa izplūde
6 Kondensāta tapa
7 Gaisa ieplūde ar gaisa filtru
8 Gaisa filtrs
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Tehniskie dati

Elektriskā principshēma

Parametrs Vērtība

Modelis TTK 31 S
Mitruma regulētāja jauda, maks. 12 l/24 h
Darba temperatūra 5–35 °C
Relatīvā gaisa mitruma darba koeficients 49–100 %
Gaisa plūsma, maks. 120 m³/h
Elektrotīkls 230 V/50 Hz
Jaudas izlietojums 240 W
Drošinātājs (iekšējs) 10 A
Kondensāta tvertne 1,6 l
Dzesētājviela R134a
Dzesētājvielas daudzums 100 g
Svars 9 kg
Izmērs (A x Dz x P) 320 x 160 x 500 mm
Minimālais attālums no sienām/priekšmetiem A: no augšas: 45 cm

B: aizmugurē: 45 cm
C: no sāniem: 45 cm
D: priekšpusē: 45 cm

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

45 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 sprādzien-
bīstamības risks.

• Iekārtu nedrīkst lietot eļļu, sēru, hloru vai sāļus sa-
turošā atmosfērā.

• Novietojiet iekārtu vertikāli un stabili.

• Pret iekārtu nedrīkst vērst tiešu ūdens strūklu.

• Pārliecinieties, vai gaisa ieplūde un izplūde ir brīva.

• Pārliecinieties, vai iesūknēšanas atvere nav aizsē-
rējusi un tajā nav nekādu priekšmetu.

• Iekārtā nekādā gadījumā nedrīkst ievietot priekš-
metus.

• Ekspluatācijas laikā iekārtu nedrīkst nosegt un
transportēt.

• Pārliecinieties, vai visi elektrības vadi ārpus iekār-
tas ir pasargāti no bojājumiem (piem., dzīvnieku
radītiem bojājumiem).

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

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

• Utilizējiet uzkrājušos kondensātu. Nedrīkst izman-
tot kā dzeramo ūdeni. Iespējama inficēšanās!

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

Paredzētā lietošana
Iekārtu TTK 31 E drīkst izmantot tikai, lai samazinātu
telpas gaisa mitrumu saskaņā ar tehniskajiem datiem.

Paredzētā lietošana: 
• gaisa mitruma samazināšanai:

– dzīvojamās telpās, guļamistabās, vannas ista-
bās un pagrabtelpās;

– veļas mazgātavās, atpūtas namos, treileros, lai-
vās;

• 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 ie-
kārtas nedrīkst novietot nekādus priekšmetus, piemē-
ram, mitru apģērbu, lai to izžāvētu. Aizliegts veikt
jebkādas neatļautas tehniskas izmaiņas, iekārtas pār-
būvi vai papildināšanu. 

Personāla kvalifikācija
Personām, kas strādā ar iekārtu:

• jāapzinās riski, kādi pastāv, strādājot ar elektroie-
kārtām mitrās telpās;

• ir jāievēro drošības pasākumi, lai izsargātos no sa-
skares 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, at-
vienojiet kontaktdakšu no rozetes.

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

Bīstami!
Šī iekārta var radīt apdraudējumu, ja to
lieto neapmācītas personas, kā arī nepa-
reizas vai neatbilstošas lietošanas gadīju-
mā. Ievērojiet personāla kvalifikācijas
prasības.

Rīcība ārkārtas situācijās
1. Ārkārtas situācijā atvienojiet iekārtu no elektrotīk-

la.

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. Neraujiet vadu!

3. Iztukšojiet kondensāta tvertni. Pievērsiet uzmanī-
bu 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:

• sausā vietā;

• zem jumta;

• novietojiet iekārtu vertikāli vietā, kas pasargāta no
putekļiem un tiešiem saules stariem;

• ja nepieciešams, pasargājiet iekārtu no putekļiem,
izmantojot plastmasas pārsegu;

• uzglabāšanas vietas temperatūrai jābūt darba
temperatūras diapazonā, kas norādīts nodaļā
“Tehniskie dati“ .

• Kad iekārta ir ieslēgta, tā darbojas pilnīgi automā-
tiski, līdz kondensāta tvertnes pludiņš vai iestatīts
taimers izraisa iekārtas izslēgšanos.

• Lai nodrošinātu, ka iebūvētais sensors uztver pa-
reizus gaisa mitruma rādījumus, ventilators darbo-
jas 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 “Tehnis-
kie dati“.

• Novietojiet iekārtu vertikāli un stabili.

• Novietojiet iekārtu pēc iespējas vairāk telpas cen-
trā un ievērojiet attālumu no siltuma avotiem.

Transportēšana

Ekspluatācija

CC

A

B

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

• Pārliecinieties, ka vada pagarinājums ir pilnībā at-
tīts vai attiecīgi satīts.

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

9 Kontrollampiņa “FAN“ (“VENTILATORS“):
deg, kad ir ieslēgts ventilācijas režīms (nenotiek iekštelpas 
gaisa sausināšana).

10 Kontrollampiņa “LOW“ (“ZEMS“): 
deg, kad ir aktivizēts zems ventilācijas ātrums. Papildus ir 
aktivizēta iekštelpas gaisa sausināšana.

Kontrollampiņa “HIGH“ (“AUGSTS“):
deg, kad ir aktivizēts augsts ventilācijas ātrums. Papildus ir 
aktivizēta iekštelpas gaisa sausināšana

11 Iestatīt vajadzīgo mitrumu.

Taustiņš “Bultiņa uz augšu“:
palielina vēlamo mitruma vērtību (maksimums 80 %).

Taustiņš “Bultiņa uz leju“:
samazina vēlamo mitruma vērtību (minimums 30 %).

Norāde!
Lai sāktu darba režīmu, nospiediet taustiņu “Bultiņa uz leju“ 
vai “ Bultiņa uz augšu“, līdz displejā (18) tiek parādīts “CO“.

12 Slēdzis:
izslēdz (gaidīšanas režīms) vai ieslēdz ierīci.

13 Darba režīma kontrollampiņa:
deg, kad ierīce tiek ieslēgta.

14 Kondensāta tvertnes kontrollampiņa:
deg, kad tiek sasniegts kondensāta tvertnes maksimālais 
līmenis, vai, ja kondensāta tvertne nav pareizi ievietota 
ierīcē.

15 Kontrollampiņa “DEFROST“ (“ATKAUSĒŠANAS REŽĪMS“):
deg, ja ir aktivizēts automātiskās atkausēšanas režīms.

16 Kontrollampiņa “TIMER“ (“TAIMERS“):
deg, ja ir aktivizēta funkcija “TIMER“(“TAIMERS“).

17 Taustiņš “TIMER“:
regulē ierīces lietošanas laiku

18 Displejs vēlamā gaisa mitruma izvēlei
19 Taustiņš “MODE“ darbības režīmu “FAN“, “LOW“, “HIGH“, 

“AUTO“ atlasei.
20 Kontrollampiņa “AUTO“ :

deg, kad ir aktivizēta automātiskā sausināšana.

  % RH  / hr
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Lietošanas uzsākšana
Gaisa filtra ievietošana

Iekārtas ieslēgšana
1. Pārliecinieties, ka kondensāta tvertne ir iztukšota

un ievietota pareizi. Pretējā gadījumā iekārta ne-
darbosies.

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

3. Atveriet gaisa izplūdes (5) atveri.

4. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot slēdzi (12).

5. Pārbaudiet, vai kondensāta tvertnes
kontrollampiņa (14) nedeg.

6. Pārbaudiet, vai darbības kontrollampiņa (13) deg
sarkanā krāsā.

7. Regulējiet istabas gaisa mitrumu ar taustiņu “Bul-
tiņa uz augšu“ un “'Bultiņa uz leju“ (11).

8. Atlasiet vēlamo režīmu, nospiežot taustiņu
“MODE“ (19).

A.

C.

B.
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Nepārtraukts darba režīms
Iekārta veic gaisa mitruma regulēšanu nepārtraukti un
neatkarīgi no gaisa mitruma. 
Lai sāktu darba režīmu, nospiediet taustiņu “Bultiņa
uz leju“ vai “ Bultiņa uz augšu“ (11), līdz displejā (18)
tiek parādīts “CO“. Kontrollampiņas darba režīms (16)
iedegas zaļā krāsā.
Papildus, izmantojot taustiņu “MODE“ (19), varat ies-
tatīt augstu vai zemu ventilatora ātrumu.

Darba ilguma/uzsākšanas laika iestatīšana
1. Lai iestatītu ierīces darba ilgumu, nospiediet taus-

tiņu “TIMER“ (17) ekspluatācijas laikā. Nospiediet
atkārtoti taustiņu “Bultiņa uz leju“ vai “ Bultiņa uz
augšu“ (11), līdz displejā (18) parādās vēlamā
vērtība stundās. Kontrollampiņa “TIMER“ (16) ie-
degas. Pēc izvēlētā darba ilguma beigšanās ie-
kārta tiek automātiski izslēgta.

2. Lai izslēgtu šo funkciju, atkārtoti nospiediet taus-
tiņu “TIMER“ (17), līdz kontrollampiņa “TIMER“
nodziest.

Automātiska ledus atkausēšana
Ja telpas temperatūra ir zemāka par 12 °C, gaisa mit-
ruma regulēšanas laikā iztvaices aparāts pārklājas ar
ledu. Tāpēc ierīce reizi stundā veic automātisko at-
kausēšanu. Atlasiet vēlamo darba režīmu, nospiežot
taustiņu “MODE“ (19).

Kondensāta tvertnes iztukšošana

A.

C.

B.

D.

TANK FULL
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Lietošana, pieslēdzot kondensāta tapai 
šļūteni

Izslēgšana
1. Izslēdziet iekārtu, nospiežot slēdzi (skatiet nodaļu

Izslēdziet iekārtu “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 “Uzglabā-
šana“.

A.

B.

1/2 colla
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Izgatavošanas laikā iekārtas darbība tika vairākkārt
pārbaudīta. Gadījumā, ja tomēr radušies darbības
traucējumi, pārbaudiet iekārtu, ņemot vērā tālāk re-
dzamo sarakstu.

Iekārta neieslēdzas:
• pārbaudiet pieslēgumu elektrības tīklam 

(230 V/1~/50 Hz);

• pārbaudiet, vai kontaktdakša nav bojāta;

• nododiet iekārtu elektriskai pārbaudei dzesēšanas
un gaisa kondicionēšanas iekārtu remonta uzņē-
mumam vai uzņēmumam TROTEC®.

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

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

• pārbaudiet, vai kondensāta tvertnes pludiņš nav
aizsērējis. Ja nepieciešams, 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.

• pārbaudiet, kāds ir iepriekš izvēlētais vēlamais
gaisa mitrums. Iekārtas atrašanās vietā esošajam
gaisa mitrumam ir jābūt ārpus izvēlētā diapazona.
Ja nepieciešams, reducējiet iepriekš izvēlēto vēla-
mo gaisa mitrumu ar taustiņu “Bultiņa uz
leju“ (11);

• pārbaudiet, vai gaisa filtrs nav aizsērējis. Ja nepie-
ciešams, iztīriet vai nomainiet gaisa filtru;

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

Iekārta darbojas skaļi vai vibrē, kondensāts tek
ārā:

• pārbaudiet, vai iekārta ir novietota taisni un uz lī-
dzenas 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 pie-
vēršot ventilatoram, vai ventilatora korpuss, iztvai-
ces aparāts un kondensators nav aizsērējis no
ārpuses (skatiet nodaļu “Apkope“). Nododiet ie-
kārtu uz aizsērējušas iekārtas iekšienes apkopi
dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtu re-
monta uzņēmumam vai uzņēmumam TROTEC®.

Vai iekārta nedarbojas arī pēc veiktajām
pārbaudēm?
Nododiet iekārtu dzesēšanas un gaisa kondicionēša-
nas 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 nepie-
ciešamī-
bas

Vismaz 
reizi 2 nedēļ
ās

Vismaz 
reizi 4 nedēļ
ās

Vismaz 
reizi 6 mēn
ešos

Vismaz reizi 
gadā

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

Tīrīt iekārtas ārpusi X X
Iekārtas iekšpuses vizuāla pārbaude 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 atve-
res nav aizsērējušas; ja nepieciešams, iztīrīt
Tīrīt iekārtas ārpusi
Iekārtas iekšpuses vizuāla pārbaude
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: ................................
LV Lietošanas instrukcija – Mitruma regulators TTK 31 E 11



Pirms apkopes sākšanas veicamās darbības
1. Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām

rokām.

2. Pirms jebkādu darbību veikšanas atvienojiet kon-
taktdakšu.

3. Nedrīkst izņemt kondensāta tvertnes pludiņu.

Tehniskās apkopes darbības, kuru lai-
kā ir jāatver iekārtas korpuss, drīkst
veikt tikai dzesēšanas un gaisa kondi-
cionēšanas iekārtu remonta speciālis-
ti vai uzņēmums TROTEC®.

Iekārtas iekšpuses vizuāla pārbaude
1. Noņemiet gaisa filtru (skatiet nodaļu “Gaisa ieplū-

des un gaisa filtra tīrīšana“).

2. Ar kabatas lukturīti spīdiniet iekārtas atverē.

3. Pārbaudiet, vai iekārtas iekšpusē nav aizsērēju-
mu.

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 nepūko-

jas.

2. Samitriniet drānu tīrā ūdenī. Drānas samitrināša-
nai nedrīkst izmantot nekādus aerosolus, šķīdinā-
tājus, spirtu saturošus vai abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus.
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Gaisa ieplūdes un gaisa filtra tīrīšana

Uzmanību!
Pārliecinieties, ka gaisa filtrs nav nedz
nolietojies, nedz bojāts. Gaisa filtra stūri
un malas nedrīkst būt deformēti un no-
apaļoti.
Pirms no jauna ievietot gaisa filtru, pārlie-
cinieties, ka tas nav bojāts un ir sauss.
Lai nodrošinātu, ka gaisa filtra maiņa tiek
veikta laikus, skatiet nodaļu “Apkopes in-
tervāli“.

A.

B.

C.

D.

E.
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Rezerves daļu pārskats un saraksts

Nr. Rezerves daļa Nr. Rezerves daļa Nr. Rezerves daļa

1 Filter 19 Pressing line plate 37 Fan blower
3 Air inlet grille 20 Power cord 40 Condenser connector
4 Back cover 21 Compressor 41 Strainer
5 Evaporator 23 Rubber foot 42 Evaporator connector
6 Humidity sensor 27 Chassis 43 Working tube
8 Upper cover 28 Main body 44 Capillary
9 Control panel sticker 29 Condenser 45 Discharge tube
10 Wind deflector 30 Front cover 46 Condenser outlet tube
11 Air outlet net 31 Left cover 47 Evaporator inlet tube
14 Motor capacity 32 Water tank
15 Main board 33 Floater
16 Micro switch 34 Right cover
17 Float connecting rod 35 Display board
18 Compressor capacity 36 Motor

Norāde!
Rezerves daļu pozīcijas numurs nesakrīt ar lietošanas instrukcijā lietotajiem
detaļu numuriem.
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Elektroniskās 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 at-
kritumiem tās jānodod specializētiem atkritumu pār-
strādes uzņēmumiem. Lūdzu, pēc derīgās lietošanas
beigām utilizējiet šo iekārtu atbilstoši spēkā esoša-
jiem normatīvajiem aktiem.

Iekārtā tiek izmantota apkārtējai videi un ozona slānim
nekaitīga dzesētājviela (skatiet nodaļu “Tehniskie da-
ti“). Utilizējiet iekārtā esošo dzesētājvielas/eļļas mai-
sījumu 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 31 E ir izstrādāts, konstruēts un izgatavots sa-
skaņā ar iepriekš minētajām EK direktīvām.
Piemērotie saskaņotie standarti:
IEC 60335-1:2001/A2:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005
IEC 62233:2005

 Iezīmes atrodiet uz iekārtas etiķetes.

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

Heinsberga, 09.07.2013.

Vadītājs: Detlefs fon der Līks (Detlef von der Lieck)

Utilizēšana Atbilstības apliecinājums
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Trotec GmbH & Co. KG
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