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Simboluri
Pericol din cauza curentului electric!
Atrage atenţia asupra unor pericole gene-
rate de curentul electric, care pot provoca
răniri sau chiar moartea.

Pericol!
Atrage atenţia asupra unui pericol, care
poate provoca vătămări corporale.

Precauţie!
Atrage atenţia asupra unui pericol, care
poate provoca pagube materiale.

Versiunea actuală a manualului de utilizare o găsiţi la:
www.trotec.de

Condiţii legale
Această publicaţie înlocuieşte toate publicaţiile prece-
dente. Reproducerea sub orice formă sau prelucrarea,
multiplicarea ori distribuirea cu ajutorul unor sisteme
electronice a oricărei părţi a prezentei publicaţii, fără
aprobarea noastră în scris, este interzisă. Ne rezer-
văm dreptul de a efectua modificări tehnice. Toate
drepturile rezervate. Toate mărcile comerciale sunt
utilizate fără a garanta disponibilitatea nerestricţiona-
ţă şi respectând în principiu modul de scriere utilizat
de producători. Mărcile comerciale utilizate sunt
mărci înregistrate şi trebuie tratate ca atare. Furnitura
poate prezenta diferenţe faţă de imaginile produsului.
Prezentul document a fost prelucrat cu atenţia cuve-
nită. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru eventu-
ale erori sau omisiuni. © TROTEC®

Cuprins

Indicaţii privind manualul de utilizare
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Descrierea aparatului
Folosind principiul condensării, aparatul asigură o
dezumidificare automată a aerului din încăperi.
Ventilatorul aspiră aerul umed din încăpere prin admi-
sia aerului (7), prin filtrul de aer (8), vaporizator şi con-
densatorul din spatele acestuia. La vaporizatorul rece,
aerul din încăpere este răcit până sub punctul de con-
densare. Vaporii de apă conţinuţi în aer se precipită
sub formă de condens respectiv chiciură pe lamelele
vaporizatorului. Aerul dezumidificat şi răcit este reîn-
călzit la condensator şi evacuat la o temperatură cu
cca. 5 °C mai mare decât temperatura încăperii. Aerul
mai uscat astfel preparat se amestecă din nou cu ae-
rul din încăpere. Datorită permanentei circulaţii a ae-
rului din încăpere prin aparat, umiditatea aerului din
încăperea în care este amplasat aparatul va fi redusă.
În funcţie de temperatura şi umiditatea relativă a ae-
rului, apa condensată picură în permanenţă sau nu-
mai pe durata fazelor de condensare periodică în vana
de condens şi, prin racordul de golire integrat, în re-
zervorul de condens (3) aflat dedesubt. Acesta este
dotat cu un flotor pentru măsurarea nivelului de um-
plere. Aparatul este prevăzut cu un panou de coman-
dă (1) pentru deservire şi controlul funcţionării. Când
se atinge nivelul maxim de umplere al rezervorului de
condens (3), lampa de control a rezervorului de con-
dens (vezi capitolul „Elemente de comandă”) de pe
panoul de comandă (1) clipeşte în culoarea roşie. Apa-
ratul se opreşte. Lampa de control a rezervorului de
condens se stinge numai la reintroducerea rezervoru-
lui de condens (3) golit. Opţional, apa de condens poa-
te fi golită cu ajutorul unui furtun conectat la racordul
de condens (6). Aparatul permite o reducere a umidi-
tăţii relative a aerului până la cca. 49 %. Acesta ser-
veşte ca ajutor suplimentar pentru uscarea rufelor sau
articolelor de îmbrăcăminte ude din spaţiile de locuit
şi încăperile de lucru. Din cauza radiaţiei termice dez-
voltate în timpul funcţionării, temperatura încăperii
poate creşte cu cca. 1-4 °C.

Prezentarea aparatuluiInformaţii despre aparat

Nr. Element de comandă

1 Tablou de comandă
2 Mâner
3 Rezervor de condens
4 Picioare suport
5 Evacuare aer
6 Racord de condens
7 Admisie aer cu filtru de aer
8 Filtru de aer

2

3

15

7

8

4

6
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Date tehnice

Schemă electrică

Parametru Valoare

Model TTK 31 E
Capacitate dezumidificator, max. 12 l / 24 h
Temperatură de funcţionare 5-35 °C
Interval de umiditate relativă a aerului 49-100 %
Debit de aer, max. 120 m³/h
Racord electric 230 V / 50 Hz
Putere consumată, max. 240 W
Siguranţă locală 10 A
Rezervor de condens 1,6 l
Agent frigorific R134a
Cantitate de agent frigorific 100 g
Greutate 9 kg
Dimensiuni (ÎxAxL) 320 x 160 x 500 mm
Distanţa minimă faţă de pereţi / obiecte A: Sus: 45 cm

B: Spate: 45 cm
C: Lateral: 45 cm
D: Faţă: 45 cm

Nivel de presiune acustică LpA (1 m; conform DIN 45635-01-KL3) 45 dB(A)
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Citiţi acest manual cu atenţie înainte de punerea
în funcţiune / utilizarea aparatului şi păstraţi-l
întotdeauna în imediata apropiere a locului de
amplasare respectiv la aparat!

• Nu utilizaţi aparatul în încăperi cu pericol de explo-
zie.

• Nu utilizaţi aparatul în atmosfere cu conţinut de
ulei, sulf, clor sau sare.

• Amplasaţi aparatul în poziţie verticală şi stabilă.

• Nu expuneţi aparatul la jeturi directe de apă.

• Asiguraţi-vă că admisia aerului şi evacuarea aeru-
lui sunt libere.

• Asiguraţi-vă că partea de aspirare este permanent
curată şi nu prezintă obiecte libere.

• Nu introduceţi niciodată obiecte în aparat.

• Nu acoperiţi şi nu transportaţi aparatul în timpul
funcţionării.

• Asiguraţi-vă că toate cablurile electrice aflate în
afara aparatului sunt protejate împotriva deterioră-
rilor (de exemplu contra animalelor).

• Alegeţi prelungitoarele cablului de racordare luând
în considerare puterea nominală a aparatului, lun-
gimea cablului şi destinaţia de utilizare. Evitaţi su-
prasolicitarea electrică.

• Transportaţi aparatul exclusiv în poziţie verticală şi
cu rezervorul de condens golit.

• Evacuaţi condensul acumulat. Nu-l consumaţi.
Există pericol de infecţie!

Aparatul nu este adecvat pentru uscarea încăperilor şi
suprafeţelor în urma unor deteriorări produse de apă
prin spargerea unor ţevi sau inundaţii.

Utilizarea conform destinaţiei
Utilizaţi aparatul TTK 31 E exclusiv pentru uscarea şi
dezumidificarea aerului din încăperi, cu respectarea
datelor tehnice.

Utilizarea conform destinaţiei include: 
• uscarea şi dezumidificarea:

– camerelor de locuit, dormitoarelor, încăperilor
de duş şi pivniţelor

– spălătoriilor, caselor de vacanţă, rulotelor, am-
barcaţiunilor

• menţinerea permanent uscată a:

– depozitelor, arhivelor, laboratoarelor

– camerelor de baie, toaletelor şi vestiarelor etc.

Utilizarea neconformă
Nu instalaţi aparatul pe o suprafaţă umedă respectiv
inundată. Nu utilizaţi aparatul în aer liber. Nu aşezaţi
obiecte, ca de exemplu piese de îmbrăcăminte ude, la
uscat pe aparat. Orice modificare, extindere sau re-
construcţie arbitrară a aparatului este interzisă. 

Calificarea personalului
Persoanele care utilizează acest aparat trebuie:

• să fie conştiente de pericolele care apar la folosi-
rea aparatelor electrice într-un mediu umed.

• să îşi ia măsuri de protecţie împotriva contactului
direct cu piesele conducătoare de tensiune.

• să fi citit şi înţeles manualul de utilizare, în special
capitolul „Siguranţă”.

Activităţile de întreţinere care impun deschiderea
carcasei pot fi executate numai de către o firmă
specializată în tehnica frigului şi climatizării sau
de către TROTEC®.

Pericole reziduale
Pericol din cauza curentului electric!
Lucrările la componentele electrice pot fi
executate numai de o firmă specializată
autorizată!

Pericol din cauza curentului electric!
Înaintea tuturor lucrărilor la aparat deco-
nectaţi ştecherul de reţea de la priza de
reţea!

Siguranţă
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Precauţie!
Pentru a preveni deteriorările la aparat,
nu utilizaţi niciodată aparatul fără filtrul
de aer instalat!

Pericol!
Acest aparat poate genera pericole, în ca-
zul utilizării necorespunzătoare sau ne-
conforme cu destinaţia, de către
persoane neinstruite! Respectaţi califică-
rile personalului!

Procedura în caz de urgenţă
1. În caz de urgenţă deconectaţi aparatul de la re-

ţeaua electrică.

2. Nu reconectaţi un aparat defect la racordul de re-
ţea.

Pentru un transport mai facil, aparatul este prevăzut
cu mânere laterale.
Respectaţi următoarele indicaţii înaintea fiecărei
transportări:

1. Deconectaţi aparatul de la întrerupătorul de reţea
(vezi capitolul „Elemente de comandă”).

2. Deconectaţi ştecherul de reţea de la priză. Nu fo-
losiţi cablul de reţea pe post de şnur de tractare!

3. Goliţi rezervorul de condens. Aveţi grijă la con-
densul picurat ulterior.

Respectaţi următoarele indicaţii după fiecare trans-
portare:
1. Amplasaţi aparatul vertical după transportare.

2. Porniţi aparatul numai după un interval de o oră!

Depozitare
Dacă nu este utilizat, depozitaţi aparatul după cum ur-
mează:

• uscat,

• în interior,

• în poziţie verticală într-un loc ferit de praf şi radia-
ţia solară directă,

• eventual cu o învelitoare de plastic împotriva pă-
trunderii prafului.

• Temperatura de depozitare corespunde intervalu-
lui specificat în capitolul „Date tehnice” pentru
temperatura de funcţionare.

• Aparatul funcţionează complet automat după por-
nire, până când este oprit prin flotorul rezervorului
de condens umplut sau printr-un temporizator re-
glat.

• Pentru ca senzorul integrat să poată determina co-
rect umiditatea aerului, ventilatorul funcţionează
permanent până la oprirea aparatului.

• Evitaţi să lăsaţi uşile şi ferestrele deschise.

Amplasare
Respectaţi la amplasarea aparatului distanţele mini-
me faţă de pereţi, conform indicaţiilor din capitolul
„Date tehnice”.

• Amplasaţi aparatul într-o poziţie stabilă şi orizon-
tală.

• Amplasaţi aparatul pe cât posibil în centrul încăpe-
rii, păstrând distanţa faţă de sursele de căldură.

Transport

Utilizare

CC

A

B

D
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• La amplasarea aparatului în special în zone umede
cum ar fi spălătorii, camere de baie sau alte ase-
menea, protejaţi aparatul local printr-un dispozitiv
de protecţie contra curenţilor reziduali (RCD = Re-
sidual Current protective Device) corespunzător
normelor în vigoare.

• Asiguraţi-vă că aţi derulat respectiv desfăşurat
complet cablurile prelungitoare.

Indicaţii privind capacitatea de uscare
Capacitatea de uscare depinde de:

• conformaţia încăperii

• temperatura încăperii

• umiditatea relativă a aerului

Cu cât este mai mare temperatura încăperii şi umidi-
tatea relativă a aerului, cu atât este mai mare şi capa-
citatea de uscare.
Pentru utilizarea în spaţii de locuit este suficientă o
umiditate relativă a aerului de cca. 50-60 %. În depo-
zite şi arhive, umiditatea aerului nu trebuie să depă-
şească o valoare de cca. 50 %.

Elemente de comandă

Nr. Element de comandă

9 Lampa de control „FAN”:
Se aprinde atunci când este activat regimul de ventilare 
(fără dezumidificarea aerului din încăpere).

10 Lampa de control „LOW”: 
Se aprinde atunci când este activată viteza redusă de venti-
lare. Suplimentar este activată dezumidificarea aerului din 
încăpere.

Lampa de control „HIGH”:
Se aprinde atunci când este activată viteza înaltă de venti-
lare. Suplimentar este activată dezumidificarea aerului din 
încăpere.

11 Reglarea umidităţii dorite a aerului.

Tasta „Săgeată în sus”:
Creşte valoarea pentru temperatura dorită a aerului (max. 
80 %).

Tasta „Săgeată în jos”:
Reduce valoarea pentru temperatura dorită a aerului (min. 
30 %).

Indicaţie!
Pentru a activa regimul permanent, apăsaţi tasta „Săgeată 
în jos” sau „Săgeată în sus”, până când pe afişaj (18) apare 
„CO”.

12 Întrerupător de reţea:
Opreşte (stand-by) sau porneşte aparatul.

13 Indicatorul de funcţionare:
Se aprinde după pornirea aparatului.

14 Lampa de control pentru rezervorul de condens:
Se aprinde atunci când se atinge nivelul maxim de umplere 
al rezervorului de condens sau când rezervorul de condens 
nu este introdus corect în aparat.

15 Lampa de control „DEFROST”:
Se aprinde atunci când este activă dezgheţarea automată.

16 Lampa de control „TIMER”:
Se aprinde atunci când este activată funcţia „TIMER”.

17 Tasta „TIMER”:
Reglează durata de funcţionare a aparatului.

18 Afişaj pentru indicarea umidităţii dorite a aerului
19 Tasta „MODE” pentru selectarea regimului de funcţionare 

„FAN”, „LOW”, „HIGH”, „AUTO”.
20 Lampa de control „AUTO”:

Se aprinde atunci când este activată dezumidificarea auto-
mată.

  % RH  / hr

13

14

1211

15161719

109

1820
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Punerea în funcţiune
Introducerea filtrului de aer

Pornirea aparatului
1. Asiguraţi-vă că rezervorul de condens este gol şi

introdus corect. În caz contrar aparatul nu va
funcţiona!

2. Conectaţi ştecherul de reţea la o priză de reţea
protejată corespunzător.

3. Deschideţi clapa de la evacuarea aerului (5).

4. Porniţi aparatul de la întrerupătorul de reţea (12).

5. Verificaţi dacă lampa de control (14) a
rezervorului de condens este stinsă.

6. Verificaţi dacă indicatorul de funcţionare (13) este
aprins.

7. Reglaţi umiditatea aerului cu tastele „Săgeată în
sus” şi „Săgeată în jos” (11).

8. Selectaţi regimul de funcţionare dorit prin apăsa-
rea tastei „MODE” (19).

A.

C.

B.



8 Manual de utilizare – Dezumidificator de aer TTK 31 E RO

Funcţionarea în „Regim permanent”
În regim permanent aparatul dezumidifică aerul conti-
nuu, indiferent de conţinutul de umezeală. 
Pentru a activa regimul permanent, apăsaţi tasta „Să-
geată în jos” sau „Săgeată în sus” (11), până când pe
afişaj (18) apare „CO”. Lampa de control pentru regim
permanent (16) se aprinde în culoarea verde.
În plus, cu ajutorul tastei „MODE” (19) puteţi regla o
viteză de ventilare înaltă sau redusă.

Reglarea duratei de funcţionare / intervalului 
de pornire
1. Apăsaţi tasta „TIMER” (17) cu aparatul în funcţiu-

ne, pentru a regla durata de funcţionare a apara-
tului. Apăsaţi tasta „Săgeată în jos” sau „Săgeată
în sus” (11) în mod repetat, până când pe
afişaj (18) apare valoarea dorită în ore. Lampa de
control „TIMER” (16) se aprinde. După expirarea
duratei de funcţionare aparatul va fi oprit auto-
mat.

2. Pentru dezactivarea acestei funcţii apăsaţi tasta
„TIMER” (17) în mod repetat, până când lampa de
control „TIMER” se stinge.

Dezgheţarea automată
Dacă temperatura încăperii este mai mică de 12 °C,
pe vaporizator se depune gheaţă în timpul dezumidifi-
cării. Din acest motiv, aparatul execută o dezgheţare
automată la fiecare oră. Lampa de control
„DEFROST” (15) se aprinde.

Golirea rezervorului de condens

A.

C.

B.

D.

TANK FULL
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Funcţionarea cu furtun conectat la racordul 
de condens

Scoaterea din funcţiune
1. Deconectaţi aparatul de la întrerupătorul de reţea

(vezi capitolul „Elemente de comandă”).

2. Nu atingeţi ştecherul de reţea cu mâinile umede
sau ude.

3. Deconectaţi ştecherul de reţea de la priza de re-
ţea.

4. Goliţi rezervorul de condens şi uscaţi-l prin şter-
gere cu o lavetă curată. Aveţi grijă la condensul
picurat ulterior.

5. Curăţaţi aparatul şi în special filtrul de aer con-
form indicaţiilor din capitolul „Întreţinere”.

6. Depozitaţi aparatul conform indicaţiilor din capi-
tolul „Depozitare”.

A.

B.

1/2″
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Aparatul a fost verificat de mai multe ori pe durata
procesului de producţie în privinţa funcţionării irepro-
şabile. Dacă apar totuşi defecţiuni în funcţionare, ve-
rificaţi aparatul conform listei următoare.

Aparatul nu porneşte:
• Verificaţi racordul la reţea 

(230 V/1~/50 Hz).

• Verificaţi ştecherul de reţea cu privire la deterio-
rări.

• Dispuneţi executarea unei verificări electrice de
către o firmă specializată în tehnica frigului şi cli-
matizării sau de către TROTEC®.

Aparatul funcţionează, dar nu se formează
condens:

• Verificaţi poziţia corectă a rezervorului de con-
dens. Verificaţi nivelul de umplere al rezervorului
de condens, goliţi-l dacă este cazul. Lampa de
control a rezervorului de condens nu trebuie să fie
aprinsă.

• Verificaţi gradul de murdărire al flotorului din re-
zervorul de condens. Curăţaţi flotorul şi rezervorul
de condens dacă este necesar. Flotorul trebuie să
fie mobil.

• Verificaţi temperatura încăperii. Intervalul de func-
ţionare al aparatului este între 5 şi 35 °C.

• Asiguraţi-vă că umiditatea relativă a aerului cores-
punde datelor tehnice.

• Verificaţi umiditatea preselectată a aerului. Umidi-
tatea aerului din încăperea de amplasare trebuie
să fie mai mare decât intervalul selectat. Reduceţi
umiditatea preselectată a aerului dacă este cazul
cu tasta „Săgeată în jos” (11).

• Verificaţi gradul de murdărire al filtrului de aer.
Dacă este necesar curăţaţi respectiv înlocuiţi filtrul
de aer.

• Verificaţi gradul de murdărire al condensatorului
din exterior (vezi capitolul „Întreţinere”). Dispuneţi
curăţarea condensatorului murdar de către o firmă
specializată în tehnica frigului şi climatizării sau de
către TROTEC®.

Aparatul este zgomotos respectiv vibrează şi
prezintă scurgeri de condens:

• Controlaţi dacă aparatul este poziţionat drept şi pe
o suprafaţă plană.

Aparatul se încălzeşte excesiv, este zgomotos
respectiv prezintă pierderi de putere:

• Verificaţi gradul de murdărire al admisiilor de aer
şi al filtrului de aer. Îndepărtaţi murdăria exterioa-
ră.

• Verificaţi din exterior gradul de murdărire al interi-
orului aparatului şi în special al ventilatorului, car-
casei ventilatorului, vaporizatorului şi
condensatorului (vezi capitolul „Întreţinere”). Dis-
puneţi curăţarea interiorului murdar al aparatului
de către o firmă specializată în tehnica frigului şi
climatizării sau de către TROTEC®.

Aparatul dumneavoastră nu funcţionează
ireproşabil după verificări?
Duceţi aparatul pentru reparaţie la o firmă specializată
în tehnica frigului şi climatizării sau la TROTEC®.

Erori şi defecţiuni
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Intervale de întreţinere

Proces-verbal de întreţinere şi îngrijire
Tip aparat: ........................................ Număr aparat: ........................................

Întreţinere

Interval de întreţinere şi îngrijire
înaintea fiecă-
rei puneri în 
funcţiune

la nevoie
cel puţin la 
fiecare 2 
săptămâni

cel puţin la 
fiecare 4 
săptămâni

cel puţin la 
fiecare 6 
luni

cel puţin 
anual

Goliţi rezervorul de condens X
Verificaţi orificiile de aspirare şi evacuare cu pri-
vire la murdărie şi corpuri străine, curăţaţi-le 
dacă este cazul

X

Efectuaţi o curăţare exterioară X X
Verificaţi vizual interiorul aparatului cu privire la 
murdărie X X

Verificaţi grilajul de aspirare şi filtrul de aer cu 
privire la murdărie şi corpuri străine, curăţaţi-le 
respectiv înlocuiţi-le dacă este cazul

X X

Schimbaţi filtrul de aer X
Verificaţi dacă există deteriorări X
Verificaţi şuruburile de fixare X X
Efectuaţi o probă de funcţionare X

Interval de întreţinere şi îngrijire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Verificaţi orificiile de aspirare şi evacuare cu 
privire la murdărie şi corpuri străine, curăţaţi-
le dacă este cazul
Efectuaţi o curăţare exterioară
Verificaţi vizual interiorul aparatului cu privire 
la murdărie
Verificaţi grilajul de aspirare şi filtrul de aer cu 
privire la murdărie şi corpuri străine, curăţaţi-
le respectiv înlocuiţi-le dacă este cazul
Schimbaţi filtrul de aer
Verificaţi dacă există deteriorări
Verificaţi şuruburile de fixare
Efectuaţi o probă de funcţionare
Observaţii:

1. Data: ..................................
Semnătura:.............................

2. Data: ..................................
Semnătura:.............................

3. Data: ..................................
Semnătura:.............................

4. Data: ..................................
Semnătura: ............................

5. Data: ..................................
Semnătura:.............................

6. Data: ..................................
Semnătura:.............................

7. Data: ..................................
Semnătura:.............................

8. Data: ..................................
Semnătura: ............................

9. Data: ..................................
Semnătura:.............................

10. Data: ................................
Semnătura:.............................

11. Data: ................................
Semnătura:.............................

12. Data: ................................
Semnătura: ............................

13. Data: ................................
Semnătura:.............................

14. Data: ................................
Semnătura:.............................

15. Data: ................................
Semnătura:.............................

16. Data: ................................
Semnătura: ............................
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Activităţi înainte de începerea întreţinerii
1. Nu atingeţi ştecherul de reţea cu mâinile umede

sau ude.

2. Deconectaţi ştecherul de reţea înaintea tuturor lu-
crărilor!

3. Nu îndepărtaţi flotorul rezervorului de condens.

Activităţile de întreţinere care impun
deschiderea carcasei pot fi executate
numai de către o firmă specializată în
tehnica frigului şi climatizării sau de
către TROTEC®.

Verificaţi vizual interiorul aparatului cu 
privire la murdărie
1. Îndepărtaţi filtrul de aer (vezi capitolul „Curăţarea

admisiilor de aer şi a filtrului de aer”).

2. Luminaţi cu o lanternă în orificiile aparatului.

3. Verificaţi interiorul aparatului cu privire la murdă-
rie.

4. Dacă observaţi un strat gros de praf, dispuneţi cu-
răţarea interiorului aparatului de către o firmă
specializată în tehnica frigului şi climatizării sau
de către TROTEC®.

5. Reintroduceţi filtrul de aer.

Curăţarea carcasei şi a rezervorului de 
condens
1. Folosiţi pentru curăţare o lavetă moale, fără sca-

me.

2. Umectaţi laveta cu apă curată. Nu folosiţi
sprayuri, solvenţi, detergenţi cu alcool sau sub-
stanţe abrazive pentru umectarea lavetei.
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Curăţarea admisiilor de aer şi a filtrului de aer

Precauţie!
Asiguraţi-vă că filtrul de aer nu este uzat
sau deteriorat. Colţurile şi muchiile filtru-
lui de aer nu trebuie să fie deformate sau
rotunjite.
Înainte de reintroducerea filtrului de aer,
asiguraţi-vă că acesta este intact şi us-
cat!
Pentru a schimba la timp filtrul de aer,
consultaţi capitolul „Intervale de întreţi-
nere”!

A.

B.

C.

D.

E.
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Vedere de ansamblu a pieselor de schimb şi lista pieselor de schimb

Nr. Piesă de schimb Nr. Piesă de schimb Nr. Piesă de schimb

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

Indicaţie!
Numerele de poziţie ale pieselor de schimb diferă de numerele de poziţie
ale componentelor folosite în cadrul manualului de utilizare.
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Aparatele electronice nu trebuie arunca-
te la deşeurile menajere; în Uniunea Eu-
ropeană acestea trebuie evacuate la
deşeuri în mod corespunzător, conform

Directivei 2002/96/CE A PARLAMENTULUI ŞI CONSI-
LIULUI EUROPEAN din 27 ianuarie 2003 privind deşe-
urile de echipamente electrice şi electronice. Vă
rugăm să evacuaţi acest aparat la deşeuri, la sfârşitul
perioadei sale de utilizare, în conformitate cu preve-
derile legale în vigoare.

Aparatul funcţionează cu un agent frigorific ecologic şi
neutru faţă de stratul de ozon (vezi capitolul „Date
tehnice”). Evacuaţi corespunzător la deşeuri ameste-
cul de agent frigorific şi ulei aflat în aparat, în confor-
mitate cu legislaţia naţională.

în sensul directivei CE privind echipamentele de joasă
tensiune 2006/95/CE, Anexa III Secţiunea B şi al di-
rectivei CE privind compatibilitatea electromagnetică
2004/108/CE.
Prin prezenta declarăm că dezumidificatorul de aer
TTK 31 E a fost dezvoltat, construit şi fabricat în con-
cordanţă cu directivele CE menţionate.
Norme armonizate aplicate:
IEC 60335-1:2001/A2:2006
IEC 60335-2-40:2002/A1:2005
IEC 62233:2005

Simbolul  îl găsiţi pe marca de construcţie a apa-
ratului.

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

Heinsberg, la 09.07.2013

Director: Detlef von der Lieck

Evacuare la deşeuri Declaraţie de conformitate
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