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Sümbolid
Elektrivoolu oht!
Viitab elektrivooluga kaasnevatele
ohtudele, mis võivad põhjustada vigastusi
või surma. 

Oht!
Viitab ohule, mis võib kahjustada inimese
tervist.

Ettevaatust!
Viitab ohule, mis võib põhjustada
materiaalset kahju.

Kasutusjuhendi viimase versiooni leiate aadressilt
www.trotec.de.

Õiguslik märkus
See väljaanne asendab kõik eelnevad. Ühtegi osa
sellest väljaandest ei tohi mistahes vormis ilma meie
kirjaliku nõusolekuta taasesitada või elektrooniliste
süsteemide kaudu töödelda, paljundada või levitada.
Meil on õigus teha tehnilisi muudatusi. Kõik õigused
on kaitstud. Tootenimed on mõeldud kasutamiseks
ainult konkreetse toote kohta ja neid tuleb kasutada
olulises osas valmistajapoolset kirjaviisi järgides.
Kasutatud tootenimed on registreeritud ja neid tuleb
ka sellest lähtudes kasutada. Pakend võib olla
tootejoonistel kujutatust erinev. See dokument on
koostatud nõutud hoolikusega. Me ei vastuta vigade
ega väljajätmiste eest. © TROTEC®

Sisukord

Märkused kasutusjuhendi kohta
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Seadme kirjeldus
Seade hoolitseb ruumides kondensatsiooniprintsiibi
abil automaatse õhuniiskuse vähendamise eest.
Ventilaator imeb niiske ruumiõhu tagumise
õhusisselaske (10) ja ka külgmise õhusisselaske (4)
kaudu läbi õhufiltri (7) aurustisse ja selle taga
asuvasse kondensaatorisse. Külmas aurustis
jahutatakse ruumiõhk  alla kastepunkti. Õhus sisalduv
veeaur küllastub ja vajub mööda aurustiplaati alla.
Kondensaatoris soojendatatakse niiskusest
vabanenud külm õhk jälle üles ja lastakse umbes 5 °C
võrra ruumitemperatuurist kõrgema temperatuuriga
taas välja. Niimoodi töödeldud kuivem õhk seguneb
jälle ruumiõhuga. Seadme abil ruumis toimuva pideva
õhuringluse tõttu väheneb kasutatavas ruumis
õhuniiskus. Sõltuvalt õhutemperatuurist ja suhtelisest
õhuniiskusest tilgub kondensvesi kas pidevalt või
ainult perioodiliselt kondensaadivanni ja voolab sealt
äravooluavade kaudu selle all asuvasse
kondensaadipaaki (5). See on täitumistaseme
mõõtmiseks varustatud ujukiga. 
Seadmel on kasutamiseks ja juhtimiseks
juhtpaneel (6). Kui kondensaadipaak (5) on täitunud,
vilgub selle kontrollnäidik („FULL”) juhtpaneelil (6)
punaselt. Seade lülitub välja. Kondensaadipaagi
kontrollnäidik kustub alles tühjendatud
kondensaadipaagi (5) tagasiasetamisel.
Kondensvett on võimalik ära juhtida ka voolikuga,
ühendades selle kondensaadiühendusega (23).
Seade pole sobilik suhtelise õhuniiskuse väga madalal
tasemel (alla 50%) hoidmiseks. See aitab kaasa niiske
pesu või riiete kuivatamisele elu- või tööruumides.
Seadme töötamisel eralduva soojuskiirguse mõjul
võib toatemperatuur tõusta umbes 1–4 °C võrra.

Seadme osad
Info seadme kohta

Nr Juhtelement

1 Käepide
2 Õhu väljalase (üleval)
3 Õhu väljalase (küljel)
4 Õhu sisselase (küljel)
5 Kondensaadipaak
6 Juhtpaneel
7 Õhufilter
8 Seadistatav õhuväljalaskeklapp (küljel)
9 Toitejuhe
10 Õhu sisselase (taga)
23 Katik kondensaadiühenduse vooliku ühendamiseks
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Tehnilised andmed

Ühendusskeem

Näitaja Väärtus

Mudel TTK 70 S
Niiskuse eemaldamise võimsus, max 24 l / 24 h
Töötemperatuur 5–35 °C
Töötab suhtelise õhuniiskuse vahemikus 49–100%
Õhu töötlemise võimsus, max 150 m³/h
Elektriühendus 230 V / 50 Hz
Võimsus, maks 400 W
Vajalik kaitse 10 A
Kondensaadipaak 4 l
Külmutusvahend R134a
Külmutusvahendi kogus 170 g
Kaal 12,4 kg
Mõõtmed (kõrgus x sügavus x laius) 582 x 378 x 185 mm
Miinimumkaugus seintest/pindadest A: üleval: 30 cm

B: taga: 20 cm
C: küljel: 20 cm
D: ees: 10 cm

Müratase LpA  (1 m; vastavalt DIN 45635-01-KL3) 48 dB(A)
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Lugege kasutusjuhendit enne seadme
paigaldamist/kasutamist hoolikalt ja hoidke seda
alati seadme kasutuskoha läheduses!

• Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides.

• Ärge kasutage seadet õli, väävlit, kloori või soola
sisaldavas atmosfääris.

• Asetage seade kindlale pinnale ja otse.

• Ärge jätke seadet veejoa alla. 

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

• Veenduge, et seade oleks õhu sisseimemise poolel
vaba mustusest ja lahtistest esemetest.

• Ärge pange kunagi esemeid seadmesse.

• Kasutamise ajal ärge katke seadet kinni ja ärge
transportige seda.

• Veenduge, et kõik väljapool seadet asuvad
elektrijuhtmed oleks kaitstud kahjustuste eest (nt
loomade närimine).

• Pikendusjuhtme valimisel arvestage seadmete
kasutuskoormust, kaabli pikkust ja
kasutusotstarvet. Vältige elektrilist ülekoormust.

• Transportige seadet ainult püstises asendis ja
tühjendatud kondensaadipaagiga.

• Eemaldage kogunenud kondensaat. Ärge jooge
seda. See on nakkusohtlik!

Seade pole mõeldud ruumide ja pindade
kuivatamiseks veekahjustuste korral, mille on
põhjustanud toru purunemine või üleujutus.

Otstarbekohane kasutus
Kasutage seadet TTK 70 S eranditult ruumiõhu
kuivatamiseks ja sealt niiskuse eemaldamiseks,
arvestades seadme tehnilisi andmeid.

Otstarbekohase kasutamise viisid 
• Kuivatamine ja niiskuse eemaldamine:

– elu-, magamis-, duši-, või keldriruumides,

– pesuköökides, suvilates, vagunelamutes ja
paatides.

• Pidev kuivana hoidmine:

– ladudes, arhiivides, laborites,

– vannitubades, pesu- ja riietusruumides jne.

Otstarbevastane kasutus
Ärge paigutage seadet niiskele või üleujutatud
aluspinnale. Ärge kasutage seadet välitingimustes.
Ärge asetage esemeid, näiteks märgi riideid, seadme
peale kuivama. Seadme omaalgatuslikud tehnilised
muudatused, juurde- ja ümberehitused on keelatud. 

Personali kvalifikatsioon
Isikud, kes seda seadet kasutavad, peavad:

• olema teadlikud ohtudest, mis esinevad
elektriseadmetega töötamisel niiskes keskkonnas; 

• kasutama abinõusid, et vältida elektrit juhtivate
pindade otsest puudutamist; 

• olema lugenud kasutusjuhendit, eriti selle
peatükki „Ohutus”, ning sellest aru saanud.

Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse
avamist, tohivad teha ainult külma- ja
kliimatehnika spetsialistid või valmistajafirma
TROTEC®  töötajad.

Jääkohud
Elektrivoolu oht!
Seadme elektriosade juures tohivad töid
teha ainult vastava väljaõppega
spetsialistid!

Elektrivoolu oht!
Eemaldage enne seadme hooldustöid
selle võrgupistik alati vooluvõrgust!

Ohutus
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Ettevaatust!
Seadme kahjustamise vältimiseks ärge
kasutage seda kunagi ilma õhufiltrita!

Oht!
See seade võib osutuda ohtlikuks, kui
seda kasutatakse otstarbevastaselt või
asjatundmatute isikute poolt! Järgige
personali kvalifikatsiooninõudeid!

Käitumine õnnetuse korral
1. Eemaldage seade vooluvõrgust.

2. Ärge ühendage katkist seadet uuesti vooluvõrku.

Seade on kergema transportimise jaoks varustatud
käepidemega.
Järgige järgmisi nõudeid iga kord enne transporti.

1. Lülitage seade võrgulülitist välja (vaata peatükki
„Juhtelemendid”).

2. Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja. Ärge
vedage seadet toitejuhet pidi!

3. Tühjendage kondensaadipaak. Jälgige, et  hiljem
kondensaati uuesti ei koguneks.

Järgige järgmisi nõudeid iga kord pärast transporti.
1. Paigaldage seade pärast transporti

horisontaalsesse asendisse.

2. Lülitage seade sisse mitte varem kui tund aega
pärast transporti!

Ladustamine
Kui te seadet ei kasuta, ladustage see alljärgnevalt:

• kuivana;

• katusealuses ruumis;

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

• vajaduse korral kunstmaterjalist kattega, et kaitsta
seadet tolmu sissetungimise eest.

• Ladustamistemperatuur peab jääma peatükis
„Tehnilised andmed” toodud töötemperatuuride
vahemikku.

• Seade töötab pärast sisselülitamist
täiautomaatselt, kuni täis saanud
kondensaadipaagi ujuk selle välja lülitab.

• Selleks, et sisseehitatud sensor saaks õhuniiskust
korrektselt mõõta, töötab ventilaator pidevalt kuni
seadme väljalülitumiseni.

• Vältige avatud aknaid ja uksi.

Paigaldamine
Arvestage seadme paigaldamisel minimaalsete
lubatud kaugustega seintest ja pindadest , lähtudes
peatükist „Tehnilised näitajad”.

• Asetage seade kindlale pinnale horisontaalselt.

• Paigutage seade võimalikult ruumi keskele ja
eemale soojusallikatest.

• Seadme paigaldamisel (eriti niisketes kohtades,
nagu pesuköögid, vannitoad jms) kindlustage see
eeskirjadele vastava rikkevoolukaitseseadmega
(RCD = Residual Current protective Device). 

• Tehke kindlaks, et kaablipikendused on täies
ulatuses lahti- või kokkurullitud.

Transport

Kasutamine

CC

A

B

D
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Seadme suutlikkus niiskuse eemaldamisel
Niiskuse eemaldamise võime sõltub:

• ruumi kujust

• ruumi temperatuurist

• suhtelisest õhuniiskusest

Mida kõrgem on ruumi temperatuur ja suhteline
õhuniiskus, seda suurem on niiskuse eemaldamine.
Eluruumides kasutamiseks piisab suhtelisest
õhuniiskusest, mis on umbes 50–60%. Ladudes ja
arhiivides ei tohiks õhuniiskuse väärtus ületada
umbes 50%.

Juhtelemendid

Nr Juhtelement

11 Võrgulüliti
12 Klahv „MODE”

Iga klahvivajutus muudab töörežiimi järgnevalt:
• töörežiim „automaatkasutus” („AUTOMATIC”);
• töörežiim „püsikasutus” („CONTINUOUS”);
• töörežiim „riiete kuivatus” („DRY CLOTHES”);
• töörežiim „õhupuhastus” („AIR CLEAN”).
Süttib vastav kontrollnäidik (vaata asendeid 19–22).

13 Klahv „TIMER”:
iga klahvivajutus muudab allesjäänud tööaega. Seade 
lülitub pärast valitud tööaja läbisaamist (2, 4 või 8 tundi) 
välja.
Süttib vastav kontrollnäidik (vaata asendit 18).

14 Õhuniiskuse kontrollnäidik „MED”:
põleb, kui õhuniiskus jääb 60–70% vahele.

15 Õhuniiskuse kontrollnäidik „LO”:
põleb, kui õhuniiskus on kuni 60%.

16 Õhuniiskuse kontrollnäidik „HI”:
põleb, kui õhuniiskus on üle 70%.

17 Kondensaadipaagi kontrollnäidik:
süttib, kui kondensaadipaak on täis.

18 Kontrollnäidikud „tööaeg”:
helendav kontrollnäidik näitab valitud tööaega.

19 Kontrollnäidik „õhupuhastus”:
süttib, kui on valitud töörežiim „õhupuhastus”.

20 Kontrollnäidik „riietekuivatus”:
süttib, kui on valitud töörežiim „riietekuivatus”.

21 Kontrollnäidik „püsikasutus”:
süttib, kui on valitud töörežiim „püsikasutus”.

22 Kontrollnäidik „automaatkasutus”:
süttib, kui on valitud töörežiim „automaatkasutus”.

16 17 18

13 12

11

1415

19 20 21 22
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Paigaldamine
Õhufiltri paigaldamine

Nõuanded kasutamiseks
• Avage vähemalt üks kolmest õhu

väljalaskest (2, 3, 8). Vastasel juhul aktiveerub
ülekuumenemiskaitse ja seade lülitub välja.

• Vajutage pärast voolukatkestust võrgulülitit (11), et
õhukuivati uuesti käivitada.

• Sulgege pärast seadme väljalülitamist kõik avatud
õhu väljalasked ja klapid.

Seadme sisselülitamine
1. Veenduge, et kondensaadipaak oleks tühi ja

õigesti paigaldatud. Vastasel juhul seade ei toimi!

2. Pange võrgupistik nõuetekohaselt kaitstud
pistikupessa.

3. Avage ülemine õhu väljalase (2) ja/või külgmine
õhu väljalase (3). Vajaduse korral avage
seadistatav õhu väljalaskeklapp (8).

4. Lülitage seade võrgulülitiga (11) sisse.

5. Kontrollige, et kontrollinäidik
„automaatkasutus” (22) põleks punaselt. 
=> Seade käivitub alati režiimil
„automaatkasutus”!

6. Kontrollige, et kondensaadipaagi
kontrollinäidik (17) oleks kustunud.

7. Vajutage uuesti klahvile „MODE” (12), et valida
soovitud töörežiim. Vastav kontrollnäidik peab
punaselt põlema.

D.

E.

A.

B.

C.
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Töörežiim „automaatkasutus”
Sel töörežiimil reguleeritakse õhuniiskust
automaatselt. Kui suhteline õhuniiskus jääb alla
umbes 60% piiri, lülitab sisseehitatud niiskuslüliti
seadme välja. Ventilaator töötab edasi, et seade saaks
jätkata ruumis õhuniiskuse mõõtmist ja vajaduse
korral taas sisse lülituda.

Töörežiim „püsikasutus”
Seade kuivatab õhku pidevalt, sõltumata
niiskustasemest. Taimeri aktiveerimisel on võimalik
määrata selle töörežiimi kestus kas 2, 4 või 8 tunnile.
Pärast valitud tööaja läbisaamist lülitub seade välja.

Töörežiim „riiete kuivatus”
Selle töörežiimi kasutamisel kuivavad tekstiilesemed
(nt riided, vaibad) kiiremini. See töörežiim sobib ka
väikestes nurkades ja niššides näiteks jalanõude
kuivatamiseks.

Töörežiim „õhupuhastus”
Sellel töörežiimil töötab seade läbi ruumiõhku, et
vähendada seal leiduvate narmaste, juuste ja tolmu
hulka.

Tööaja seadmine
1. Vajutage klahvi „TIMER” (13), et valida seadme

töörežiim. Vajutage klahvi uuesti, kuni süttib
soovitud tööaja (2, 4 või 8 tundi) kontrollnäidik.
Pärast tööaja läbisaamist lülitub seade
automaatselt välja.

2. Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage klahvi
„TIMER” (13) uuesti, kuni kõik kontrollnäidikud
kirjaga „tööaeg” (18) on kustunud.

Kondensaadipaagi tühjendamine
Kui kondensaadipaak on maksimaalse piirini täitunud
või pole õigesti paigaldatud, põleb kondensaadipaagi
kontrollnäidik (17) punaselt ja kostub korduv
signaaltoon. 

A.

C.

B.

D.
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Käitamine kondensaadiühenduse külge 
kinnitatud voolikuga

Kasutuselt kõrvaldamine
1. Lülitage seade võrgulülitist välja (vaata peatükki

„Juhtelemendid”).

2. Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade
kätega.

3. Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.

4. Tühjendage kondensaadipaak ja pühkige see
puhta lapiga kuivaks. Jälgige, et hiljem
kondensaati uuesti ei koguneks.

5. Puhastage seade ja eriti õhufilter peatüki
„Hooldus” kohaselt.

6. Ladustage seade peatüki „Ladustamine”
kohaselt.

A.

B.

1/2 tolli

C.

D.

E.
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Seadme laitmatut toimimist kontrolliti tootmise käigus
mitu korda. Juhul kui sellest hoolimata peaks
ilmnema seadme töös häireid, kontrollige seadet
järgneva nimekirja alusel.

Seade ei käivitu
• Kontrollige elektrivõrgu ühendust 

(230 V/1~/50 Hz).

• Kontrollige võrgupistikut võimalike kahjustuste
suhtes.

• Laske teha seadme elektriline kontroll kas mõnel
külma- ja kliimatehnika firmal või valmistajafirmal
TROTEC®.

Seade töötab, aga kondensaati ei teki
• Kontrollige, kas kondensaadipaagi asend on õige.

Kontrollige kondensaadipaagi täitumist ja
tühjendage see vajaduse korral.
Kondensaadipaagi kontrollnäidik ei tohi põleda.

• Kontrollige, et kondensaadipaagi ujuk poleks
määrdunud. Vajaduse korral puhastage ujuk ja
kondensaadipaak. Ujuk peab saama liikuda.

• Kontrollige õhutemperatuuri. Seadme
töötemperatuuride vahemik on 5–35 °C.

• Veenduge, et suhteline õhuniiskus vastaks
tehnilistele andmetele (min 49%).

• Vaadake üle valitud töörežiim. See peab olema
valitud kasutamisruumis valitseva õhuniiskuse
järgi. Vajutage vajaduse korral mitu korda klahvile
„MODE” (12), kuni on valitud režiim
„automaatkasutus” (22).

• Kontrollige külgmise (4) ja tagumise
õhusisselaske (10) filtrit määrdumise suhtes.
Vajaduse korral puhastage õhufiltrit või vahetage
see (vaata peatükki „Hooldus”).

• Kontrollige kondensaatorit väljastpoolt
määrdumise suhtes (vaata peatükki „Hooldus”).
Määrdunud kondensaatorit laske puhastada
külma- ja kliimatehnika firmal või valmistajafirmal 
TROTEC®.

Seade tekitab müra või väriseb, kondensaat
voolab välja

• Kontrollige, kas seade on otse ja tasasel pinnal.

Seade on väga soe, tekitab müra või töötab
vähenenud võimekusega

• Kontrollige õhu sissevoole ja õhufiltrit võimaliku
määrdumise suhtes. Eemaldage välimine mustus.

• Kontrollige seadme sisemust ja eriti ventilaatorit,
ventilaatorikorpust, aurustit ja kondensaatorit
väljastpoolt määrdumise suhtes (vaata peatükki
„Hooldus”). Määrdunud seadme sisemus laske
puhastada külma- ja kliimatehnikale
spetsialiseerunud firmal või valmistajafirmal
TROTEC®.

Seade ei tööta pärast eelpool kirjeldatud
toiminguid korralikult?
Viige seade parandusse külma- ja kliimatehnikale
spetsialiseerunud firmasse või valmistajafirmasse
TROTEC®.

Vead ja rikked
10 Kasutusjuhend – Õhukuivati TTK 70 S ET



Hooldusintervallid

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

Hooldus

Teenindus- ja hooldusintervall
Iga kord enne 
kasutusele-
võttu

Vajaduse 
korral

Vähemalt 
iga 2 nädala 
tagant

Vähemalt 
iga 4 nädala 
tagant

Vähemalt 
iga 6 nädala 
tagant

Vähemalt 
kord aastas

Kondensaadipaagi tühjendamine X
Sisseimemis- ja väljapuhumisavade kontroll 
mustuse ja võõrkehade suhtes, Vajaduse korral 
puhastamine

X

Puhastamine väljastpoolt X X
Seadme sisemuse visuaalne kontroll 
määrdumise suhtes X X

Sisseimemisava resti ja õhufiltri kontroll mustuse 
ja võõrkehade suhtes, Vajaduse korral 
puhastamine või väljavahetamine

X X

Õhufiltri vahetamine X
Kontroll võimalike kahjustuste suhtes X
Kinnituskruvide kontroll X X
Proovikäivitamine X

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

Sisseimemis- ja väljapuhumisavade kontroll 
mustuse ja võõrkehade suhtes, Vajaduse kor-
ral puhastamine
Puhastamine väljastpoolt
Seadme sisemuse visuaalne kontroll 
määrdumise suhtes
Sisseimemisava resti ja õhufiltri kontroll mus-
tuse ja võõrkehade suhtes, Vajaduse korral 
puhastamine või väljavahetamine
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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Tegevused enne hoolduse algust
1. Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade

kätega.

2. Tõmmake enne kõigi tööde algust võrgupistik
välja!

3. Ärge eemaldage kondensaadipaagi ujukit.

Hooldustöid, mis nõuavad seadme
korpuse avamist, tohivad teha ainult
külma- ja kliimatehnikale
spetsialiseerunud firmad või
valmistajafirma TROTEC®  töötajad.

Seadme sisemuse visuaalne kontroll 
määrdumise suhtes
1. Eemaldage õhufilter (vaata peatükki „Õhu

sisselaske ja õhufiltri puhastus”).

2. Valgustage taskulambiga seadme avausi. 

3. Kontrollige seadme sisemust määrdumise
suhtes.

4. Kui märkate tihedat tolmukihti, laske seadme
sisemust puhastada külma- ja kliimatehnikale
spetsialiseerunud firmal või valmistajafirmal
TROTEC®.

5. Asetage õhufilter uuesti kohale.

Korpuse ja kondensaadipaagi puhastamine
1. Kasutage puhastamiseks narmasteta pehmet

lappi.

2. Niisutage lappi puhta veega. Ärge kasutage lapi
niisutamiseks pihusteid, lahusteid, alkoholi
sisaldavaid puhastusaineid või
küürimisvahendeid.
12 Kasutusjuhend – Õhukuivati TTK 70 S ET



Õhu sisselaske avade ja õhufiltri 
puhastamine
Tagumine õhu sisselase

Ettevaatust!
Veenduge, et õhufilter poleks kulunud või
kahjustatud. Õhufiltri nurgad ja servad ei
tohi olla vormist väljas ja ümaraks
kulunud.
Tehke enne õhufiltri tagasiasetamist
kindlaks, et see on kahjustamata ja kuiv!
Järgige peatükki „Hooldusintervallid”, et
õhufilter õigel ajal välja vahetada!

C.

D.

A.

B.

E.

F.
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Külgmine õhu sisselase

Ettevaatust!
Tehke enne õhufiltri tagasiasetamist
kindlaks, et see on kahjustamata ja kuiv!

B.

C.

A.
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Varuosade ülevaade ja nimekiri
Märkus!
Varuosade asukohan-
umbrid erinevad kasu-
tusjuhendis toodud
seadme osade asuko-
hanumbritest.

Nr Varuosa

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 Ersatzteil

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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Elektroonikajäätmeid ei tohi tavalise
olmeprügiga kokku panna, vaid need
tuleb käidelda Euroopa Liidus vastavalt
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu

Nõukogu 2003. aasta 27. jaanuari direktiivile vanade
elektri- ja elektroonikaseadmete kohta (2002/96/EÜ).
Palun kõrvaldage see seade kasutuselt kehtivate
seaduslike nõuete kohasel. 

Seadmes kasutatakse keskkonnasõbralikku ja
osoonikihi suhtes neutraalset  külmutusainet (vaata
peatükki „Tehnilised näitajad”). Käidelge seadmes
kasutatud külmutusaine ja õlijäätmed asukohariigi
seaduste kohaselt.

Vastavus EÜ madalpinge direktiivile (2006/95/EÜ, lisa
III, osa B ja direktiivile 2004/108/EÜ
elektromagnetilise sobivuse kohta. 
Kinnitame, et õhukuivati TTK 70 S on kavandatud,
konstrueeritud ja valmistatud kooskõlas nimetatud EÜ
direktiividega.
Rakendatud harmoniseeritud normid:
IEC 60335-1:2001/A2:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005
IEC 62233:2005

Valmistaja: 
Trotec GmbH & Co. KG Telefon: +49 2452 962 400 
Grebbener Straße 7 Faks: +49 2452 962 200
D-52525 Heinsberg E-post: info@trotec.de

Heinsbergis, 19.04.2012

Ärijuht: Detlef von der Lieck

Jäätmekäitlus Vastavus standarditele
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