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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.

Sıcak yüzeye karşı uyarı
Bu sembol, sıcak yüzeyler 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.

Kullanım kılavuzunun ve AB uygunluk beyanının güncel
sürümünü aşağıdaki linkten indiriniz:

TCH 2000 E

http://hub.trotec.com/?id=39555

http://hub.trotec.com/?id=39555
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Yasal uyarı
Bu yayın, önceki tüm sürümlerin yerine geçer. Bu yayının hiçbir
bölümü, Trotec GmbH & Co. KG'in 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.

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!

Uyarı
Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyunuz. 
Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uymanın ihmal
edilmesi, elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ağır
yaralanmalara neden olabilir.
Daha sonra bakmak için tüm güvenlik uyarılarını ve
talimatları saklayınız. 
Bu cihaz, gözetim altında veya cihazın güvenli
kullanımı hakkında eğitilmiş ve bu nedenle oluşacak
tehlikeleri anlamış olmaları durumunda 8 yaşın
üstündeki çocuklar ve kısıtlı fiziksel, duyusal veya
mental yeteneklere sahip veya deneyimi ve bilgisi eksik
kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı
bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.

• 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.
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• 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).

• Yanıcı maddelerle en az 50 cm'lik asgari mesafenin
korunduğundan emin olunuz. Cihazı benzin, solvent, boya
veya kolay tutuşabilen diğer buharların saklandığı odalarda
kullanmayınız.

• Cihazı perdelerin yakınında kullanmayınız.

• Hava girişi ve hava çıkışının açık olduğundan emin olunuz.

• Cihazı yanıcı bir zemin üzerine yerleştirmeyiniz.

• Taşıma ve/veya bakım çalışmalarından önce cihazı
soğumaya bırakınız.

Usulüne uygun kullanım
Cihazı sadece, kapalı mekanların ısıtılması için teknik bilgilere
uyarak kullanınız.

Aşağıdaki alanlar, usulüne uygun kullanıma dahildir:
• Konutlar

• Depo alanları

• Ticari lokaller

• Şantiyeler

• Konteynırlar

• Bodrumlar

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.

• Cihazı araçları ısıtmak için kullanmayınız.

• Cihaz, yüzme havuzlarının yakınında kullanılmamalıdır.

• Cihazı lavabo, banyo küveti veya su içeren başka kapların
yakınında kullanmayınız.

Cihazı kesinlikle suya batırmayınız.

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

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

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.

Dış gövdenin açılmasını gerektiren bakım çalışmaları, sadece
uzman elektrik servisleri 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.

Sıcak yüzeye karşı uyarı
Bu cihazın parçaları çok sıcak olabilir ve yanıklara
neden olabilir. Çevrede çocuklar ve korunmaya ihtiyacı
olan diğer kişiler varsa özel dikkat gösterilmelidir!

Uyarı
Hatalı kullanım durumunda yanma tehlikesi ve elektrik
çarpması nedeniyle tehlike bulunmaktadır. Cihazı
sadece kullanım amacına uygun şekilde kullanınız.

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.

Uyarı
Hatalı kurulum durumunda yangın tehlikesi
bulunmaktadır.
Cihazı yanıcı bir zemin üzerine yerleştirmeyiniz.
Cihazı uzun tüylü halı zeminler üzerine yerleştirmeyiniz.
Cihazı duvar askı aparatı olmadan çalıştırmayınız.

Uyarı
Aşırı ısınmayı önlemek için, ısıtma cihazının üzeri
örtülmemelidir!

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.

Aşırı ısınma koruması
Cihazın aşırı ısınması durumunda, cihaz devreye giren bir
emniyet termostatına sahiptir.

Güvenlik termostatı devreye girdiyse, ısıtıcı otomatik olarak
kapatılır.

Cihazı soğumaya bırakınız ve kapatınız. Aşırı ısınmanın nedenini
arayınız. Sorun devam ederse müşteri hizmetlerine başvurunuz.
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Cihazın çalışması ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler

Cihaz açıklaması
TCH 2000 E özel tasarım cam konvektör, iç mekanlarda sıcak
hava üretmek için kullanılır.

Cihaz, elektrikli bir ısıtma elemanı aracılığıyla ısı üretir. Isıtma
spiralinin çevresindeki hava ısıtılır. Isınan hava, hava çıkışı
üzerinden yukarıya doğru yükselir; böylece, soğuk oda havasının
cihazın içeri çekilmesini sağlayan doğal bir emme durumu
oluşur.

Cihaz, ısıtıcıyı güncel ve istenen oda sıcaklığına göre ayarlayan
entegre bir sıcaklık sensörüne sahiptir.

Emniyet camına entegre edilmiş dokunmatik panel üzerinden,
15 °C ile 50 °C arasında bir hedef sıcaklık değeri
ayarlayabilirsiniz.

Cihaz ayrıca, tüm fonksiyonlar ve ayarların kontrol edilmesini
sağlayan bir uzaktan kumandaya sahiptir.

Cihazın görünümü

MODE TIME

TEMP

23

TCH2000 E

2

1

3

4

9

5

6

6

6

6

85

5

5

7

No. Tanım

1 Ekran

2 Çalışma paneli

3 Ayak

4 Açma / kapatma düğmesi

5 Duvar aparatını cihaza sabitlemek için asma noktası

6 Sabitleme vida yuvları

7 Duvar aparatı

8 Vidalı kilit

9 Sıcaklık sensörü
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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.

Duyuru
Düzgün olmayan bir şekilde depolar veya taşırsanız
cihaz hasar görebilir.
Cihazın taşınması ve depolanmasıyla ilgili bilgilere
dikkat ediniz.

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

• Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik
prizinden çekiniz.

• Elektrik kablosunu çekme halatı olarak kullanmayınız.

• Cihazı yeterince soğumaya bırakınız.

Depolama
Her depolama işleminden önce şu uyarılara dikkat ediniz:
• Cihazı yeterince soğumaya bırakınız.

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

• Uzaktan kumandadaki pilleri çıkartınız

Bağlantı veya montaj

Teslimat kapsamı
• Cihaz

• Uzaktan kumanda

• Duvar aparatı

• 2 x cıvata, duvar montajı için

• 2 x plastik dübel, duvar montajı için

• 2 x sabitleme cıvatası, duvar montajı için çelik dübelle
birlikte

• 2 x ayak

• 8 x cıvata, ayakların montajı için

• 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.

Ayakların montajı
1. Cihazı, cam yüzey aşağıya bakacak şekilde bir masanın

veya ambalaj kartonunun üzerine yerleştiriniz.

2. İki ayağı (3) dörder cıvatayla vidalayınız.

3

3. Ayakların (3) sıkıca oturup oturmadığını kontrol ediniz.
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4. Cihazı dik ve devrilmeyecek şekilde yerleştiriniz.

MODE TIME

TEMP

23

TCH2000 E

Duvar montajı
Cihaz, ayaklarla kuruluma alternatif olarak duvara monte
edilebilir.

60 cm

30 cm

30 cm30 cm

• Cihazı direkt olarak bir kapının arkasına kurmayınız.

• Cihazı bir duvar prizinin hemen altına kurmayınız.

• Cihazı kesinlikle direkt olarak duvarlara veya nesnelere ısı
gönderecek şekilde kurmayınız.

• Cihazı sadece yatay / dikey pozisyonda kurunuz.

1. Duvar aparatının kilitleme elemanındaki cıvatayı gevşetiniz
ve sürgüyü (8) geriye doğru itiniz.

8

7

2. Duvar aparatını (7) cihazdan aşağıya doğru çıkartınız.

3. Duvardaki delik konumlarını, duvar aparatını (7) şablon
olarak kullanarak işaretleyiniz. Minimum mesafelere dikkat
ediniz.
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4. İşaretli yerlerde duvara delikler deliniz.

5. Duvarın özelliğine bağlı olarak deliklere uygun dübeller
yerleştiriniz.

6. Duvar aparatını (7) vidalayarak duvara sabitleyiniz.

7. Cihazı yukarıdan duvar aparatına (7) asınız.

8. Sürgüyü (8) cihaza doğru itiniz. Sürgünün cihazı tutmasına
dikkat ediniz.

9. Kilitleme elemanındaki (8) vidayı sıkınız ve kilitleme
elemanının sıkıca oturup oturmadığını kontrol ediniz.
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Devreye alma

Bilgi
İlk çalıştırma sırasında veya cihaz uzun süre
kullanılmadığı zaman koku oluşumu meydana gelebilir.

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 veya yatay
olarak asınız.

• 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.

• Perde veya başka nesnelerin hava akımını
engellememesine dikkat ediniz.

• Cihazı bir duvar prizinin hemen altına kurmayınız.

• Cihazın nem veya suyla temas etmeyeceğinden emin
olunuz.

Elektrik kablosunun bağlanması
1. Elektrik fişini düzgün bir şekilde topraklanmış prize takınız.

Elektrik kablosunun cihazın arkasından geçirilmesine dikkat
ediniz. Elektrik kablosunu kesinlikle cihazın önünden
geçirmeyiniz!
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Kullanım
• Kapıları ve pencereleri açık tutmayınız.

Çalışma paneli

MODE TIME

TEMP

88
88:88

°C
10

19

12

13

16

20

21

11

17

18

22

23

24

14

15

No. Tanım Anlamı

10 Konfor Isıtma modu
göstergesi

Konfor Isıtma modu etkin durumdayken
siyah çerçeveyle görüntülenir

11 Tasarruflu Isıtma modu
göstergesi

Tasarruf Isıtma modu etkin
durumdayken siyah çerçeveyle
görüntülenir

12 Donmaya karşı koruma modu
göstergesi

Donmaya karşı koruma modu etkin
durumdayken siyah çerçeveyle
görüntülenir

13 Isıtıcı 1 göstergesi Isıtıcı etkin durumdayken siyah
çerçeveyle görüntülenir

14 Isıtıcı 2 göstergesi Isıtıcı etkin durumdayken görüntülenir

15 Kızılötesi alıcı Uzaktan kumandadan sinyal alma

16 TEMP (SICAKLIK) tuşu İstenen oda sıcaklığının ayarlanması

17 TIME (ZAMAN) tuşu Zamanlayıcı fonksiyonunun açılması ve
kapatılması (1 dakika ila 24 saat): 1
saatlik adımlarla 1 ila 23 saat, 1
dakikalık adımlarla 1 ila 59 dakika

18 Değer yükseltme tuşu İstenen oda sıcaklığı (15 °C ila 50 °C)
veya zamanlayıcı saat değerinin (1
dakika ila 24 saat) ayarlanması

19 Değer düşürme tuşu

20 MODE (MOD) tuşu Çalışma modunun seçilmesi:
Konfor Isıtma modu
Tasarruflu ısıtma modu
Donmaya karşı koruma modu

21 Açma / Kapama tuşu Cihazın açılması veya bekleme moduna
alınması

22 Zamanlayıcı) göstergesi Zamanlayıcı etkin durumdayken yanıp
söner

23 (Saat / Dakika) göstergesi Zamanlayıcı programlanırken saat ve
dakika sayısı göstergesi
Zamanlayıcının kalan çalışma süresinin
göstergesi

24 Sıcaklık göstergesi Çalışma sırasındaki güncel oda sıcaklığı
göstergesi
Sıcaklık ayarı sırasında istenen oda
sıcaklığı göstergesi

Bilgi
Ekran mavi bir arka plan aydınlatmasına sahiptir. Arka
plan aydınlatması, çalışma panelindeki tuşlardan birine
basıldığında yanar. Yaklaşık 15 saniye giriş yapılmazsa
arka plan aydınlatması tekrar kapanır.
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Cihazın çalıştırılması
Devreye alma bölümünde açıklandığı gibi çalışmaya hazır
şekilde kurduktan sonra cihazı çalıştırabilirsiniz.
1. Açma/Kapama düğmesini (4) I konumuna getiriniz.

ð Sesli bir sinyal sesi duyulur.
ð Cihaz şimdi bekleme modundadır.

2. Açma / Kapama düğmesine (21) basınız.

ð Cihaz,  Donmaya karşı koruma  modunda çalışmaya
başlar.

ð Buzlanmaya karşı ısıtma modu göstergesi (12), yanıp
sönen bir siyah çerçeveyle görüntülenir.

Çalışma modunun ayarlanması

Mod
Isıtma modunda aşağıdaki ısıtma türleri seçilebilir:

• Konfor ısıtma modu (ısıtma gücü 2000 W) 

• Tasarruflu ısıtma modu (ısıtma gücü 1000 W) 

• Donmaya karşı koruma modu 

1. İstenen ısıtma modu seçilene kadar MODE (MOD) tuşuna
(20) basınız.

ð Seçilen mod ve Isıtıcı 1 göstergesi (13) ekranda siyah
renkle çerçevelenmiş şekilde görüntülenir.

ð Isıtıcı 2 göstergesi (14), Konfor ısıtma modunda ve
Tasarruf ısıtma modunda görüntülenir, ancak
Buzlanmaya karşı ısıtma modunda görüntülenmez.

Konfor ısıtma modu 
Cihaz, istenen oda sıcaklığına ulaşılana kadar 2000 W'lık bir
ısıtma gücüyle çalışır. Cihaz, istenen oda sıcaklığına
ulaşıldığında ısıtma gücünü 1000 W'a düşürür. Konfor ısıtma
modu göstergesi (10) görüntülenmeye devam eder.

Belirlenen oda sıcaklığı istenen oda sıcaklığını 2 °C aşarsa,
ısıtıcı kapanır.

Isıtıcı 1 göstergesi (13) artık çerçevelenmiş şeklde
görüntülenmez ve Isıtıcı 2 göstergesi (14) kaybolur.

Belirlenen oda sıcaklığı istenen oda sıcaklığını 5 °C aşarsa,
ısıtıcı tekrar Konfor ısıtma moduna geçer.

Tasarruflu ısıtma modu 
Cihaz, belirlenen oda sıcaklığı istenen oda sıcaklığını 2 °C aşana
kadar 1000 W'lık bir ısıtma gücüyle çalışır. Ardından ısıtıcı
kapanır.

Isıtıcı 1 göstergesi (13) artık çerçevelenmiş şeklde
görüntülenmez ve Isıtıcı 2 göstergesi (14) kaybolur.

Belirlenen oda sıcaklığı istenen oda sıcaklığının 5 °C altına
düşerse, ısıtıcı tekrar Tasarruf ısıtma moduna geçer.

Buzlanmaya karşı ısıtma modu 
Cihaz,  Donmaya karşı koruma modunda, oda sıcaklığı 5 °C'nin
altında ise otomatik olarak ısıtır. Sıcaklık değiştirilemez.

İstenen oda sıcaklığının ayarlanması
Sıcaklık sensörü (9) tarafından belirlenen oda sıcaklığı, Sıcaklık
göstergesinde (24) görüntülenir. İstenen oda sıcaklığını
istediğiniz zaman ayarlayabilirsiniz.

Oda sıcaklığı önceden 35 °C'ye ayarlanmıştır.
1. TEMP (SICAKLIK) tuşuna (16) basınız.

ð Sıcaklık göstergesi (24) yanıp söner.
ð İstenen oda sıcaklığı görüntülenir.

2. İstenen oda sıcaklığını ayarlamak için Değeri yükseltme (18)
veya Değeri düşürme ok tuşlarına (19) basınız. Ayar aralığı,
1°'lik adımlarla 15 °C ile 50 °C arasındadır.

ð İstenen oda sıcaklığı kaydedilir ve yaklaşık 5 saniye
süreyle Sıcaklık göstergesinde (24) görüntülenir, daha
sonra tekrar güncel oda sıcaklığı görüntülenir.

Bilgi
İstenen oda sıcaklığı, güncel oda sıcaklığından yüksek
olmalıdır.

Zamanlayıcının ayarlanması
Zamanlayıcı iki çalışma şekline sahiptir:
• ön ayarlı bir saat sayısı sonra otomatik açma.

• ön ayarlı bir saat sayısı sonra otomatik kapatma.

Saat değeri 1 dakika ile 24 saat arasında olabilir ve 1 dakikalık
adımlarla ayarlanabilir.

Uyarı: 
Zamanlayıcı aktifken, cihaz serbestçe ulaşılan bir odada
gözetimsiz şekilde çalıştırılmamalıdır.
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Otomatik açma
ü Cihaz açılmıştır.
ü Cihaz  Donmaya karşı koruma modundadır.

1. TIME (ZAMAN) tuşuna (17) basınız.

2. Ok tuşlarıyla (18 veya 19) istenen saat değerini seçiniz.
Değer aralığı 1 ile 23 arasındadır.

ð Saat değeri, Saat / Dakika göstergesinde (23) yanıp
sönerek görüntülenir.

3. TIME (ZAMAN) tuşuna (17) basınız.

4. Ok tuşlarıyla (18 veya 19) istenen dakika değerini seçiniz.
Değer aralığı 1 ile 59 arasındadır.

ð Dakika değeri, Saat / Dakika göstergesinde (23) yanıp
sönerek görüntülenir.

5. TIME (ZAMAN) tuşuna (17) basınız.

ð İstenen süre, otomatik açılmaya kadar kaydedilir.
ð Zamanlayıcı (22) ve Buzlanma monitörü ısıtma modu

göstergeleri (12) yanıp söner.
ð Açılmaya kadar geçen süre, Saat / Dakika

göstergesinde (23) görüntülenir ve geriye doğru sayar.
ð Burada cihaz, en son ayarlanan sıcaklık değerinde

Konfor ısıtma modunda çalışmaya başlar.

Otomatik açma hakkında bilgiler:
• Cihazın manüel olarak açılması, otomatik açmayı devre dışı

bırakır.

• Saat değerini 0 olarak seçerseniz, zamanlayıcı kapatılır.

Otomatik kapatma
ü Cihaz açılmıştır.
ü Cihaz ısıtma modundadır (Konfor veya Tasarruf).

1. TIME (ZAMAN) tuşuna (17) basınız.

2. Ok tuşlarıyla (18 veya 19) istenen saat değerini seçiniz.
Değer aralığı 1 ile 23 arasındadır.

ð Saat değeri, Saat / Dakika göstergesinde (23) yanıp
sönerek görüntülenir.

3. TIME (ZAMAN) tuşuna (17) basınız.

4. Ok tuşlarıyla (18 veya 19) istenen dakika değerini seçiniz.
Değer aralığı 1 ile 59 arasındadır.

ð Dakika değeri, Saat / Dakika göstergesinde (23) yanıp
sönerek görüntülenir.

5. TIME (ZAMAN) tuşuna (17) basınız.

ð İstenen süre, otomatik kapatmaya kadar kaydedilir.
ð Zamanlayıcı göstergesi (22) yanıp söner.
ð Kapanmaya kadar geçen süre, Saat / Dakika

göstergesinde (23) görüntülenir ve geriye doğru sayar.
ð Daha sonra cihaz Bekleme moduna geçer.

Otomatik kapatma hakkında bilgiler:
• Cihazın manüel olarak kapatılması, otomatik kapatmayı

devre dışı bırakır.

• Saat değerini 0 olarak seçerseniz, zamanlayıcı kapatılır.
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Uzaktan kumanda
Cihazın tüm ayarları, teslimat kapsamında bulunan uzaktan
kumanda ile yapılabilir.

MODE

TEMP

TIMER

21

20

16

17

18

19

25

No. Tanım Anlamı

16 TEMP (SICAKLIK) tuşu İstenen oda sıcaklığının ayarlanması

17 TIME (ZAMAN) tuşu Zamanlayıcı fonksiyonunun açılması
ve kapatılması (1 dakika ila 24 saat):
1 saatlik adımlarla 1 ila 23 saat, 1
dakikalık adımlarla 1 ila 59 dakika

18 Değeri yükseltme tuşu İstenen oda sıcaklığı (15 °C ila 50 °C)
veya zamanlayıcı saat değerinin (1
dakika ila 24 saat) ayarlanması

19 Değeri düşürme tuşu

20 MODE (MOD) tuşu Çalışma modunun seçilmesi:
Konfor Isıtma modu
Tasarruf Isıtma modu
Donmaya karşı koruma modu

21 Açma / Kapama tuşu Cihazın açılması veya Bekleme
moduna alınması

25 Verici Cihaza sinyaller gönderir

Devre dışı bırakma

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

1. Cihazı kapatınız.

2. Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik
prizinden çekiniz.

3. Cihazı yeterince soğumaya bırakınız.

4. Cihazı, Bakım bölümünde anlatılanlara uygun şekilde
temizleyiniz.

5. 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.

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.

• Oda sıcaklığını kontrol ediniz. İstenen oda sıcaklığına
ulaşıldığı için duruma bağlı olarak oda termostatı kapandı.

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

Cihaz açıldı, fakat ısıtmıyor:
• Oda sıcaklığını kontrol ediniz. İstenen oda sıcaklığına

ulaşıldığı için duruma bağlı olarak oda termostatı kapandı.

• Aşırı ısınma korumasının devreye girmiş olup olmadığını
kontrol ediniz, bkz. Güvenlik bölümü.

• Duruma bağlı olarak ısı rezistansı yanmış. Arızalı bir ısı
rezistansını bir elektrik uzmanının değiştirmesini
sağlayınız.

• Duruma bağlı olarak oda termostatı arızalıdır. Arızalı bir
oda termostatını bir elektrik uzmanının değiştirmesini
sağlayınız.

Hava akımı azaldı
• Hava girişini ve çıkışını kontrol ediniz. Hava girişi ve çıkışı

serbest olmalıdır. Gerekiyorsa kirleri temizleyiniz. Teknik
bilgilere göre duvarlar ve nesnelerden bırakılması gereken
asgari mesafelere dikkat ediniz.

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 bir uzman
elektrik servisine veya Trotec'e götürünüz.
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Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım
veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler

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.

• Cihazı tamamen soğumaya bırakınız.

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

Dış gövdenin temizlenmesi

Elektrik gerilimine karşı uyarı
Cihazı kesinlikle suya batırmayınız!

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. Temizlikten sonra silerek
mahfazayı kurutunuz.

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 TCH 2000 E

Isıtma kapasitesi 1000 W - 2000 W

Ayar aralığı 15 °C ila 50 °C

Elektrik bağlantısı 220 - 240V / 50/60 Hz

Güç sarfiyatı 2000 W

Nominal akım sarfiyatı 8,3 A

Kablo uzunluğu 1,6 m

Ağırlık 9,5 kg

Boyutlar 
(Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)

120 x 860 x 470 mm

Fiş türü CEE 7/7

Duvarlarla ve nesnelerle aradaki
minimum mesafe

A: üst:
B: arka:
C: yan:
D: ön:

60 cm
30 cm
30 cm
30 cm
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Devre şeması

a b

b

d d

L

N
PE

c

a Açma/Kapama düğmesi /
Power Switch

b Emniyet termostatı / Thermal
cut-out

c Ana kart / PCB d Isıtma elemanı / Heating
element
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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 back cover 9 nut 17 circuit panel 2

2 clapboard 10 circuit panel 1 18 foot

3 glass panel 11 control box of circuit 19 cord

4 explored bracket 12 radiator 20 thermostat

5 button 13 bracket 21 hanging decoration

6 switch 14 crust of fixing 22 remote control

7 protector ring 15 screw

8 glass bracket 16 fixing lid
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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
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