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Information om bruksanvisningen

Symboler

Varning för elektrisk spänning
Denna symbol gör uppmärksam på att det finns risk för
liv och hälsa pga. elektrisk spänning.

Varning
Detta signalord betecknar en risk med medelsvår
riskgrad som kan leda till döden eller allvarliga
personskador om den inte undviks.

Akta!
Detta signalord betecknar en risk med låg riskgrad
som kan leda till lätta eller mindre personskador om
den inte undviks.

Information
Detta signalord betecknar viktig information 
(t.ex. materiella skador), men ingen risk för liv och lem.

Info
Hänvisningar med denna symbol hjälper dig att snabbt
och säkert kunna utföra ditt arbete.

Följ anvisningen
Hänvisningar med denna symbol gör uppmärksam på
att bruksanvisningen måste beaktas.

Den aktuella versionen av bruksanvisningen finns under:

TTK 172 ECO

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

Rättsligt meddelande
Denna publikation ersätter samtliga tidigare versioner. Ingen del
av denna publikation får på något sätt reproduceras eller
bearbetas, mångfaldigas eller spridas med elektroniska system,
utan skriftligt medgivande av Trotec GmbH & Co. KG. Rätten till
tekniska ändringar förbehålls. Med ensamrätt. Varumärken
kommer att nämnas fritt utan ersättning i enlighet med den fria
förfoganderätten och skrivas i enlighet med ägarens intentioner.
Alla varumärken är registrerade.

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar liksom
ändringar när det gäller färg och form i produktionsförbättrande
syfte.

Leveransens omfattning kan avvika från den avbildade.
Föreliggande dokument har tagits fram med största omsorg.
Trotec GmbH & Co. KG tar inte något ansvar för eventuella fel
eller utelämnanden.

© Trotec GmbH & Co. KG
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Garanti och ansvar
Apparaten motsvarar de grundläggande säkerhets- och
hälsokraven i relevanta EU-bestämmelser och har i fabriken
flera gånger kontrollerats avseende felfri funktion.

Om det ändå skulle uppstå funktionsstörningar som inte kan
avhjälpas med hjälp av åtgärderna i kapitlet Fel och störningar.
kan du kontakta återförsäljaren eller avtalspartnern.

Om garantin tas i anspråk måste apparatnumret anges 
(se apparatens baksida).

Om tillverkarens specifikationer eller gällande lagar inte följs
eller om egenmäktiga ändringar görs på apparaterna, ansvarar
tillverkaren inte för de skador som uppstår till följd av detta.
Ingrepp i apparaten eller obehörigt byte av reservdelar kan ha
en negativ inverkan på produktens elektriska säkerhet och leder
till att garantin upphör att gälla. All form av ansvar för sak- eller
personskador som härleds till att apparaten inte nyttjas enligt
informationen i denna bruksanvisning utesluts. Tekniska
design- och konstruktionsändringar till följd av den kontinuerliga
vidareutvecklingen och produktförbättringar förbehålls alltid
utan föregående meddelande.

För skador till följd av icke ändamålsenlig användning påtar vi
oss inget ansvar. Garantianspråken upphör då också att gälla.

Säkerhet

Läs noggrant igenom denna anvisning före idrifttagning /
användning av apparaten och förvara den alltid i
uppställningsplatsens/apparatens omedelbara närhet!
• Använd inte apparaten i explosionsfarliga utrymmen.

• Använd inte apparaten i aggressiva atmosfärer.

• Ställ upp apparaten så att den står upprätt och stadigt.

• Låt apparaten torka efter en fuktrengöring. Använd den
inte i blött tillstånd.

• Driv eller manövrera inte apparaten med fuktiga eller våta
händer.

• Utsätt inte apparaten för direkta vattenstrålar.

• Stick aldrig in föremål eller kroppsdelar i apparaten.

• Täck aldrig över apparaten och transportera den inte under
drift.

• Sätt dig inte på apparaten.

• Apparaten är ingen leksak. Håll barn och djur på avstånd.
Använd endast apparaten under uppsikt.

• Kontrollera före varje användning att apparaten, dess
tillbehör och anslutningsdelar inte är skadade. Använd inga
defekta apparater eller apparatdelar.

• Säkerställ att alla elkablar som befinner sig utanför
apparaten skyddas mot skada (t.ex. genom djur). Använd
aldrig apparaten vid skador på elkablar eller
nätanslutningen!

• Strömanslutningen måste motsvara uppgifterna i kapitel
Teknisk information.

• Sätt i nätkontakten i ett korrekt säkrat kontaktuttag.

• Välj förlängningar för nätkabeln med hänsyn till apparatens
anslutningseffekt, kabellängd och användningsändamål.
Rulla ut förlängningskablar helt. Undvik elektrisk
överbelastning.

• Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget före underhålls-,
skötsel- eller reparationsarbeten, genom att ta i
nätkontakten.

• Stäng av apparaten och dra ut nätkabeln från
kontaktuttaget när du inte använder apparaten.

• Använd aldrig apparaten om du upptäcker skador på
nätkontakten eller nätkabeln. Defekta nätkablar utgör en
allvarlig hälsorisk.

• Beakta lagrings- och driftvillkoren (se kapitlet Tekniska
data).

• Säkerställ att luftinsläppet och luftutsläppet är fria.

• Säkerställ att insugningssidan alltid är fri från smuts och
lösa föremål.

• Transportera alltid apparaten upprätt och med tömd
kondensbehållare resp. kondenstömningsslang.

• Töm det uppsamlade kondensvattnet före förvaring eller
transport. Drick det inte. Hälsorisk!
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Ändamålsenlig användning
Använd apparaten uteslutande för att torka och avfukta
rumsluften och följ alltid alla tekniska data.

Till ändamålsenlig användning hör:
• Avfuktning och torkning av:

– vardagsrum, sovrum, duschar eller källarutrymmen
– tvättstugor, sommarstugor, husvagnar, båtar

• Permanent torrhållning av:

– lager, arkiv, laboratorier, garage
– badrum, tvätt- och omklädningsrum osv.

Ändamålsenlig användning
• Ställ inte upp apparaten på ett fuktigt resp. översvämmat

underlag.

• Lägg inte föremål, t.ex. kläder, på tork på apparaten.

• Använd inte apparaten utomhus.

• Egenmäktiga konstruktionsändringar liksom till- eller
ombyggnationer på apparaten tillåts inte.

• All annan användning eller hantering än den som anges i
denna bruksanvisning är inte tillåten. Om detta inte
beaktas utesluts all form av ansvar och samtliga
garantianspråk.

Personalkvalifikation
Personer som använder denna apparat måste:
• känna till farorna som uppstår vid arbeten med elektriska

apparater i fuktiga miljöer.

• ha läst och förstått bruksanvisningen, särskilt kapitel
Säkerhet.

Underhållsarbeten som kräver att huset öppnas, får endast
utföras av specialistföretag för kyl- och klimatteknik eller av
Trotec.

Restrisker

Varning för elektrisk spänning
Arbeten på elektriska komponenter får endast
genomföras av ett specialistföretag med behörighet.

Varning för elektrisk spänning
Ta ut nätkontakten ur kontaktuttaget innan arbeten
påbörjas på apparaten!
Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att ta i
nätkontakten.

Varning
Det kan utgå faror från denna apparat om personer
som inte undervisats använder den på ett felaktigt eller
icke ändamålsenligt sätt! Beakta
personalkvalifikationerna!

Varning
Apparaten är inte en leksak och får inte hamna i barns
händer.

Varning
Låt inte förpackningsmaterialet ligga framme på ett
oaktsamt sätt. Det kan utgöra en farlig leksak för barn.

Information
Använd inte apparaten utan luftfilter!
Utan luftfilter blir insidan av apparaten kraftigt
nedsmutsad, vilket kan reducera effekten och kan leda
till skador på apparaten.

Beteende i nödsituationer
1. Bryt i nödfall strömmen till apparaten: Stäng av apparaten

och dra ut anslutningskabeln ur kontaktuttaget genom att ta
i nätkontakten.

2. Anslut inte en defekt apparat till nätanslutningen igen.
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Information om apparaten

Beskrivning av apparaten
Med hjälp av kondensationsprincipen sörjer apparaten för en
automatisk luftavfuktning av rum.

Fläkten suger in den fuktiga rumsluften genom luftinträdet via
luftfiltret, förångaren och den bakomliggande kondensorn. 
I den kalla förångaren kyls rumsluften ner ända till under
daggpunkten. Vattenångan som finns i luften avsätter sig som
kondens resp. frost på förångarlamellerna. Den avfuktade,
nedkylda luften värms upp lätt och blåses ut igen vid
kondensorn. Den torra luften som behandlats på detta sätt
blandas åter med rumsluften. På grund av den ständiga
rumsluftcirkulationen genom apparaten reduceras
luftfuktigheten i uppställningsrummet.

Beroende av lufttemperaturen och den relativa luftfuktigheten
droppar det kondenserade vattnet hela tiden eller endast under
de periodiska avfrostningsfaserna genom den integrerade
utgångsmuffen in i kondensbehållaren som befinner sig
nedanför. För att kunna mäta nivån är den utrustad med en
flottör.

Apparaten är försedd med ett manöverfält för manövrering och
funktionskontroll.

Om kondensbehållarens maximala nivå nås eller om
kondensbehållaren inte är korrekt isatt, lyser
kondensbehållarens kontrollampa (se kapitel Manöverelement)
på manöverfältet. Apparaten stängs av. Kondensbehållarens
kontrollampa slocknar först när den tömda behållaren sätts
tillbaka.

Som tillval kan det kondenserade vattnet avledas via
kondensanslutningen med en slang.

Apparaten möjliggör en sänkning av den relativa luftfuktigheten
till ca 30 %.

På grund av värmestrålningen som utvecklas i drift kan
rumstemperaturen stiga något.

Bild på apparaten

ON / OFF 

WIND

WIN
D

1

2

3

4

5

9

6

8

7

Nr Beteckning

1 Transporthandtag

2 Manöverfält

3 Transporthjul

4 Fot

5 Luftfilter

6 Kabelvinda

7 Luftutträde

8 Kondensbehållare (bakom skyddet)

9 Luftinträde med luftfilter
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Transport och lagring

Beakta följande information före varje transport:
• Stäng av apparaten.

• Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att ta i
nätkontakten.

• Töm ut det kvarvarande kondensvattnet ur apparaten och
kondenstömningsslangen (se kapitel Underhåll).

• Apparaten är försedd med transporthjul för att lättare
kunna transporteras.

ON / OFF 

WIND

• Använd inte nätkabeln som dragsnöre.

• Apparaten får endast rullas på plana och släta ytor.

Beakta följande information efter varje transport:
• Ställ apparaten upprätt efter transporten.

• Låt apparaten stå i 12 - 24 timmar så att kylmedlet kan
samlas i kompressorn. Sätt på apparaten först efter 
12 - 24 timmar! Annars kan kompressorn skadas och
apparaten sluta fungera. I ett sådant fall upphör
garantianspråket att gälla.

Lagring
Beakta följande information före förvaringen:
• Töm ut det kvarvarande kondensvattnet ur apparaten och

kondenstömningsslangen (se kapitel Underhåll).

• Töm och rengör kondensbehållaren innan du förvarar den.

Följ följande förvaringsvillkor när apparaten inte används:
• torrt och skyddat mot frost och hetta

• i upprätt position på en plats skyddad mot damm och
direkt solljus

• eventuellt kan ett dammskydd användas

• ställ inte några andra apparater eller föremål på apparaten,
för att undvika att den skadas
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Montering och installation

Leveransomfattning
• 1x apparat

• 1x luftfilter

• 2x transporthjul

• 1x transporthandtag

• 1x axel

• 2x trådklämmor

• 2x fötter

• 6x stora skruvar

• 9x små skruvar

• 1x anvisning

Packa upp apparaten
1. Öppna kartongen och ta ut apparaten.

2. Ta bort hela förpackningen från apparaten.

3. Rulla ut nätkabeln helt. Försäkra dig om att nätkabeln inte
är skadad och skada den inte när den rullas ut.

Montering
Montera transporthjulen
Före den första idrifttagningen måste transporthjulen och axeln
monteras på apparaten. Gör på följande sätt:
ü Hjulsatsen är förberedd.

1. Kontrollera att hjulsatsen är fullständig.

2x

2x

2x

2x

2. Montera axeln med två skruvar på apparatens bakre
undersida.

3. Sätt på de båda transporthjulen på axeln.
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4. Skjut trådklämmorna genom de yttre öppningarna på axeln.

5. Böj trådklämmans yttre ändar utåt med en tång.

Montera fötterna.
Före den första idrifttagningen måste de båda fötterna monteras
på apparaten. Gör på följande sätt:
1. Montera de båda fötterna med vardera 4 skruvar på

apparatens främre undersida.

• Ställ upp apparaten efter transporthjulens och fötternas
montering så att den står upprätt.

• Låt apparaten stå i 12 - 24 timmar så att kylmedlet kan
samlas i kompressorn. Sätt på apparaten först efter 
12 - 24 timmar! Annars kan kompressorn skadas och
apparaten sluta fungera. I ett sådant fall upphör
garantianspråket att gälla.
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Montera transporthandtaget
Före den första idrifttagningen måste transporthandtaget
monteras på apparaten. Gör på följande sätt:
1. Montera handtaget med fyra skruvar på apparatens båda

sidor.

ON / OFF 

WIND

Idrifttagning
Kontrollera vid uppställningen av apparaten att minimiavstånden
till väggar och föremål iakttas enligt kapitel Teknisk information.

A

B

CC

D

• Innan apparaten tas i drift på nytt måste du kontrollera
tillståndet på nätkabeln. Om du är osäker på om tillståndet
är felfritt, kontakta kundtjänst.

• Ställ upp apparaten så att den står upprätt och stadigt.

• Undvik att snubbelställen uppstår när nätkabeln eller andra
elektriska kablar dras, särskilt om apparaten ställs upp
mitt i rummet. Använd kabelbryggor.

• Säkerställ att kabelförlängningarna är helt utrullade.

• Håll ett tillräckligt stort avstånd till värmekällor när
apparaten ställs upp.

• Kontrollera att gardiner eller andra föremål inte förhindrar
luftströmningen.

• Vid uppställningen av apparaten, särskilt i blöta områden,
måste du se till att apparaten säkras på plats via en
felströmsskyddsanordning (FI-skyddsbrytare) i enlighet
med föreskrifterna.

• Luta inte apparaten mer än 45 grader när du flyttar den i
uppställningsrummet eftersom den annars kan skadas.
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Sätta i luftfilter

Information
Använd inte apparaten utan luftfilter!
Utan luftfilter blir insidan av apparaten kraftigt
nedsmutsad, vilket kan reducera effekten och kan leda
till skador på apparaten.

• Kontrollera före start att luftfiltret har installerats.

ON / OFF 

WIND

ON / OFF 

WIND

ON / OFF 

WIND

A.

B.

C.

Sätta i kondensbehållaren
• Kontrollera att flottören i kondensbehållaren sitter i riktigt.

• Kontrollera att kondensbehållaren är tom och sitter i riktigt.

Ansluta nätkabeln
• Sätt i nätkontakten i ett korrekt säkrat kontaktuttag.
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Manövrering
• Undvik öppna dörrar och fönster.

• När apparaten är påsatt arbetar den helautomatiskt.

• Kompressorn inkopplas efter ca 3 minuter efter att
apparaten har satts på.

• Fläkten går kontinuerligt i avfuktningsdrift ända tills det
inställda börvärdet nås. Fläkten fortsätter att gå i 
ca 3 minuter och stängs sedan av.

Manöverelement

%RH 88 8888

ON / OFF WIND

10

13

141516

11

12

18

19

17

Nr Beteckning Betydelse

10 Indikering 
Kondensbehållare full

Visas när kondensbehållaren är full eller
inte riktigt isatt

11 Indikering Avisning Visas under pågående automatisk
avisning

12 Indikering Fläkthastighet Indikering för fläkthastigheten:

 = låg

 = hög

13 Indikering
Drifttimmesräknare

Indikering för drifttimmarna:
Indikering 5 siffror för timmar
Indikering 2 siffror för minuter

14 Knappen VIND Inställning av fläkthastigheten:

 = låg

 = hög

15 Pilknappar Sänker önskad relativ luftfuktighet i
rummet
Höjer önskad relativ luftfuktighet i rummet

16

17 Knappen ON/OFF På-/Av-knappen:
Sätter på eller stänger av apparaten

18 Indikering Luftfuktighet i
rummet / Feldiagnos

Visar aktuell relativ luftfuktighet i rummet
Visar önskad relativ luftfuktighet i rummet
under inställningen
Visar meddelanden från feldiagnosen 
(se kapitel Felkoder)

19 Indikering Avfuktning Visas när avfuktning pågår och blinkar när
kompressorn inte arbetar
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Sätta på apparaten
Efter att apparaten har ställts upp enligt kapitel Idrifttagning och
är klar för drift, kan den startas.

Information
Använd uteslutande apparaten stående upprätt
eftersom kompressorn annars kan skadas.

1. Tryck på knappen ON/OFF (17).

ð Apparaten startar med Avfuktning.

Inställning av drifttyp

Inställning av önskad relativ luftfuktighet i rummet
Du kan alltid ändra den önskade relativa luftfuktigheten i
rummet.
1. Tryck på pilknapparna (15, 16), för att ställa in den önskade

relativa luftfuktigheten i rummet. Inställningsområdet ligger
mellan 10 % och 95 % i steg om 1 %.

ð Om du håller en av pilknapparna intryckt, löper
inställningen snabbare.

ð Önskad relativ luftfuktighet i rummet visas i 
ca 10 sekunder i indikeringen Luftfuktighet i rummet /
Feldiagnos (18) och därefter visas den aktuella relativa
luftfuktigheten i rummet igen.

Inställning av fläkthastigheten
Du kan alltid välja mellan låg och hög fläkthastighet.
1. Tryck på knappen VIND (14), för att växla mellan låg och

hög fläkthastighet.

ð Den valda fläkthastigheten visas i indikeringen
Fläkthastighet (12).

Avfuktning
Apparaten går tills önskad relativ luftfuktighet i rummet uppnås.
Därefter stängs kompressorn av, fläkten fortsätter att gå och
stängs sedan tidsfördröjt av. Överskrids den önskade relativa
luftfuktigheten i rummet sätts kompressorn och ventilationen på
igen.

Önskad relativ luftfuktighet i rummet kan alltid ställas in,
inställningsområdet ligger mellan 10 % och 95 % i steg 
om 1 %.

Info
Området för den effektiva luftavfuktningen ligger
mellan 30 % och 80 %, men det går också att ställa in
den önskade relativa luftfuktigheten mellan 10 % och
95 %.

Du kan alltid välja mellan låg och hög fläkthastighet.

Memory-funktion
Vid korta strömavbrott memorerar apparaten den önskade
relativa luftfuktigheten i rummet och den valda fläkthastigheten.
Så snart spänningen har återställts, startar apparaten
automatiskt.

Auto-Stopp-funktion
När vattenbehållaren är full, inte riktigt isatt eller när önskad
relativ luftfuktighet i rummet har uppnåtts, stoppar apparaten
automatiskt. Fläkten fortsätter att gå i ca 3 minuter och stängs
sedan av.

Drifttimmesräknare
Apparaten förfogar över en drifttimmesräknare (13).
Indikeringen för minuter har två siffror, indikeringen för timmar
fem.
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Drift med slang vid kondensanslutningen
För längre användning eller avfuktning utan tillsyn, bör en
lämplig kondenstömningsslang anslutas till apparaten.
ü En lämplig slang (diameter: 13 mm) är förberedd.
ü Apparaten är avstängd.

1. Öppna det främre skyddet.

ON / OFF 

WIND

2. Ta ut kondensbehållaren.

3. Skjut kondenstömningsslangen genom hålet i apparatens
bottenplåt.

ON / OFF 

WIND

4. Skjut på den ena slangänden på slanganslutningen på
kondensbehållaren.

5. Sätt i kondensbehållaren i apparaten igen.

ON / OFF 

WIND

6. För den andra slangänden till ett lämpligt avlopp 
(t.ex. golvbrunn eller en tillräckligt stor
uppsamlingsbehållare). Observera att slangen inte får
brytas.

Ta bort slangen när du vill fånga upp kondensvattnet via
kondensbehållaren igen. Låt slangen torka innan den förvaras.
Slangen kan anslutas för permanent drift i alla drifttyper.

Automatisk avisning
Vid låga omgivningstemperaturer kan förångaren isas ner under
avfuktningen. Apparaten genomför då en automatisk avisning.
Under avfrostningsfasen avbryts avfuktningen en kort tid.
Fläkten fortsätter att gå.

Tidslängden för avisningen kan variera. Stäng inte av apparaten
under den automatiska avisningen. Dra inte ut nätkontakten ur
kontaktuttaget.

Indikeringen Avisning (11) och Fläkthastighet (12) lyser under
den automatiska avisningen.
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Urdrifttagning

Varning för elektrisk spänning
Ta inte på nätkontakten med fuktiga eller våta händer.

• Stäng av apparaten.

• Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att ta i
nätkontakten.

• Avlägsna eventuellt kondenstömningsslangen liksom
resterande vätska i den.

• Töm kondensbehållaren vid behov.

• Rengör apparaten enligt kapitel Underhåll.

• Förvara apparaten enligt kapitel Lagring.

Fel och störningar
Apparaten har under produktionen flera gånger kontrollerats
avseende felfri funktion. Om det ändå skulle förekomma
funktionsstörningar måste apparaten kontrolleras enligt följande
lista.

Apparaten går inte igång:
• Kontrollera nätanslutningen.

• Kontrollera nätkabeln och nätkontakten avseende skador.

• Kontrollera nätsäkringen på plats.

• Kontrollera fyllnivån i kondensbehållaren och töm den vid
behov. Indikeringen Kondensbehållare full (10) och
indikeringen Luftfuktighet i rummet / Feldiagnos (18) med
felmeddelandet FU får inte lysa.

• Kontrollera att kondensbehållaren sitter riktigt.

• Vänta i 10 minuter innan du startar om apparaten. Låt ett
specialistföretag eller Trotec genomföra en elektrisk
kontroll om apparaten inte startar.

Apparaten är igång men det sker ingen kondensbildning:
• Kontrollera flottören i kondensbehållaren avseende smuts.

Vid behov måste kondensbehållaren rengöras. Flottören
måste vara rörlig.

• Kontrollera rumstemperaturen. Beakta det tillåtna
arbetsområdet för apparaten enligt den tekniska
informationen.

• Säkerställ att den relativa luftfuktigheten i rummet
motsvarar den tekniska informationen.

• Kontrollera den förvalda önskade luftfuktigheten i rummet.
Den relativa luftfuktigheten i uppställningsrummet måste
ligga ovanför det valda området. Reducera ev. den förvalda
önskade luftfuktigheten i rummet.

• Kontrollera luftfiltret avseende smuts. Vid behov måste
luftfiltret rengöras resp. bytas ut.

• Kontrollera kondensorn utifrån avseende smuts (se kapitel
Underhåll). Låt en smutsig kondensor rengöras av ett
specialistföretag eller Trotec.

• Apparaten genomför då en automatisk avisning. Under den
automatiska avisningen sker ingen avfuktning.
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Apparaten låter mycket resp. vibrerar:
• Kontrollera om apparaten står upprätt och stabilt.

Kondensvatten rinner ut:
• Kontrollera apparaten med avseende på otätheter.

Kompressorn startar inte:
• Kontrollera rumstemperaturen. Beakta det tillåtna

arbetsområdet för apparaten enligt den tekniska
informationen.

• Säkerställ att den relativa luftfuktigheten i rummet
motsvarar den tekniska informationen.

• Kontrollera den förvalda önskade luftfuktigheten i rummet.
Den relativa luftfuktigheten i uppställningsrummet måste
ligga ovanför det valda området. Reducera ev. den förvalda
önskade luftfuktigheten i rummet.

• Kontrollera om kompressorns överhettningsskydd har
utlösts. Bryt strömmen till apparaten och låt den svalna i
ca 10 minuter innan du ansluter den till strömnätet igen.

• Apparaten genomför då en automatisk avisning. Under den
automatiska avisningen sker ingen avfuktning.

Apparaten är mycket varm, låter mycket eller har
försämrad effekt:
• Kontrollera luftinsläppen och luftfiltret avseende smuts.

Avlägsna yttre smuts.

• Kontrollera apparatens utsida med avseende på smuts 
(se kapitel Underhåll). Låt ett specialistföretag för kyl- och
klimatteknik eller Trotec rengöra insidan av apparaten om
den är smutsig.

Information
Vänta minst 3 minuter efter alla underhålls- och
reparationsarbeten. Starta inte apparaten igen förrän
då.

Apparaten fungerar inte felfritt efter kontrollerna?
Kontakta kundservice. Lämna eventuellt in apparaten för
reparation till ett specialistföretag för kyl- och klimatteknik eller
till Trotec.

Felkoder
I indikeringen Luftfuktighet i rummet / Fehdiagnos (18) kan
följande felmeddelanden visas:

Felmeddelande Orsak Avhjälpning

E1 Fel på spolsensorn Spolsensorn måste bytas ut.
Kontakta kundservice. Lämna
eventuellt in apparaten för
reparation till ett
specialistföretag för kyl- och
klimatteknik.

E2 Fel på luftfuktighets-
sensorn

Luftfuktighetssensorn måste
bytas ut.
Kontakta kundservice. Lämna
eventuellt in apparaten för
reparation till ett
specialistföretag för kyl- och
klimatteknik.

E3 Fel på temperatur-
sensorn

Temperatursensorn måste
bytas ut.
Kontakta kundservice. Lämna
eventuellt in apparaten för
reparation till ett
specialistföretag för kyl- och
klimatteknik.

E4 Systemfel hett/kallt Kontakta kundservice. Lämna
eventuellt in apparaten för
reparation till ett
specialistföretag för kyl- och
klimatteknik.

E5 Rumstemperatur för hög Kontrollera att
rumstemperaturen motsvarar
tekniska data.
Apparaten startar igen när
rumstemperaturen motsvarar
tekniska data.

FU Kondensbehållare full Töm kondensbehållaren 
(se kapitel Tömma
kondensbehållaren).

Kondensbehållaren inte
riktigt isatt

Kontrollera att
kondensbehållaren sitter riktigt.
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Underhåll Underhållsintervaller

Underhålls- och skötselintervall före varje
idrifttagning

vid behov minst varannan
vecka

minst var 
4:e vecka

minst var 
6:e månad

minst varje år

Töm kondensbehållaren och
tömningsslangen

X

Kontrollera insugnings- och
utblåsningsöppningar avseende smuts och
främmande föremål och rengör vid behov

X X

Utvändig rengöring X X

Visuell kontroll av apparatens insida
avseende smuts

X X

Kontrollera luftfiltret avseende smuts och
främmande föremål och rengör resp. byt ut
vid behov

X X

Byt ut luftfilter X

Kontrollera avseende skador X

Kontrollera fästskruvar X X

Provkörning X

Underhålls- och skötselprotokoll
Apparattyp: ............................................. Apparatnr: ....................................

Underhålls- och skötselintervall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Töm kondensbehållaren och
tömningsslangen

Kontrollera insugnings- och
utblåsningsöppningar med avseende på
smuts och främmande föremål och rengör
vid behov

Utvändig rengöring

Visuell kontroll av apparatens insida
avseende smuts

Kontrollera luftfiltret avseende smuts och
främmande föremål och rengör resp. byt ut
vid behov

Byt ut luftfilter

Kontrollera avseende skador

Kontrollera fästskruvar

Provkörning

Anmärkningar:

1. Datum: ................................
Underskrift: ............................

2. Datum: ................................
Underskrift: ............................

3. Datum: ................................
Underskrift: ............................

4. Datum: ................................
Underskrift: ............................

5. Datum: ................................
Underskrift: ............................

6. Datum: ................................
Underskrift: ............................

7. Datum: ................................
Underskrift: ............................

8. Datum: ................................
Underskrift: ............................

9. Datum: ................................
Underskrift: ............................

10. Datum: ..............................
Underskrift: ............................

11. Datum: ..............................
Underskrift: ............................

12. Datum: ..............................
Underskrift: ............................

13. Datum: ..............................
Underskrift: ............................

14. Datum: ..............................
Underskrift: ............................

15. Datum: ..............................
Underskrift: ............................

16. Datum: ..............................
Underskrift: ............................
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Arbeten innan underhåll påbörjas

Varning för elektrisk spänning
Ta inte på nätkontakten med fuktiga eller våta händer.

• Stäng av apparaten.

• Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att ta i
nätkontakten.

Varning för elektrisk spänning
Underhållsarbeten som kräver att huset öppnas får
endast utföras av auktoriserat specialistföretag
eller av Trotec.

Rengöring av huset
Rengör apparaten med en fuktig, mjuk och luddfri trasa. Se till
att det inte tränger in fukt i huset. Försäkra dig om att elektriska
komponenter inte kan komma i kontakt med fukt. Använd inga
aggressiva rengöringsmedel som t.ex. rengöringssprayer,
lösningsmedel, alkoholhaltiga rengöringsmedel eller skurmedel
för att fukta trasan.

Visuell kontroll av apparatens insida avseende smuts
1. Ta bort luftfiltret.

2. Lys med en ficklampa i öppningarna på apparaten.

3. Kontrollera insidan av apparaten avseende smuts.

4. Om du upptäcker ett tjockt lager damm, låt ett
specialistföretag för kyl- och klimatteknik eller Trotec
rengöra apparaten på insidan.

5. Sätt tillbaka luftfiltret.

Kylmedelskretslopp
• Hela kylmedelskretsloppet är ett underhållsfritt, hermetiskt

slutet system och får endast underhållas och repareras av
fackföretag för kyla och klimatteknik eller av Trotec.

Rengöra luftfiltret

Information
Säkerställ att luftfiltret varken är utslitet eller skadat.
Hörn och kanter på luftfiltret får inte vara deformerade
eller avrundade. Försäkra dig om att luftfiltret är
oskadat och torrt innan det sätts i igen!

Luftfiltret måste rengöras så snart det är smutsigt. Detta visar
sig t.ex. genom en minskad kyleffekt (se kapitel Fel och
störningar).
1. Avlägsna de båda skruvarna från luftinträdets undersida.

ON / OFF 

WIND
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2. Ta ut luftfiltret ur apparaten.

ON / OFF 

WIND

3. Rengör filtret med en mjuk, luddfri, lätt fuktad trasa. Skulle
filtret vara kraftigt nedsmutsat, rengör det med varmt
vatten, blandat med ett neutralt rengöringsmedel.

4. Låt filtret torka helt. Sätt aldrig i ett vått filter i apparaten!

5. Sätt i luftfiltret igen i apparaten.

ð Försäkra dig om att luftfiltret sitter under fästena som
visas på bilden.

ON / OFF 

WIND

6. Montera de båda skruvarna på luftinträdets undersida.

ON / OFF 

WIND
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Tömma kondensbehållaren
När kondensbehållaren är full eller inte riktigt isatt, lyser
indikeringen Kondensbehållare full (10) i manöverfältet och i
indikeringen Luftfuktighet i rummet / Feldiagnos (18) visas FU.
Kompressorn och fläkten stängs av.
1. Ta ut kondensbehållaren ur apparaten.

ON / OFF 

WIND

2. Töm kondensbehållaren i ett avlopp eller en diskho.

3. Rengör behållaren med rent vatten. Rengör behållaren
regelbundet med ett milt rengöringsmedel (inget
diskmedel!).

4. Sätt i kondensbehållaren i apparaten igen. 
Skada inte flottören när kondensbehållaren sätts i och tas
ut.
Försäkra dig om att flottören är riktigt positionerad.
Försäkra dig om att kondensbehållaren sätts i korrekt,
annars kan apparaten inte sättas på igen.

ON / OFF 

WIND

Åtgärder efter underhållsarbetet
Vill du använda apparaten igen:
• Låt apparaten stå i 12 - 24 timmar så att kylmedlet kan

samlas i kompressorn. Sätt på apparaten först efter 
12 - 24 timmar! Annars kan kompressorn skadas och
apparaten sluta fungera. I ett sådant fall upphör
garantianspråket att gälla.

• Anslut apparaten igen genom att sätta i nätkontakten i
kontaktuttaget.

Ska du inte använda apparaten en längre tid:
• Förvara apparaten enligt kapitel Lagring.
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Teknisk bilaga

Teknisk information

Parameter Värde

Modell TTK 172 ECO

Max. avfuktningseffekt 55 l / 24 h

Avfuktningseffekt @ 30 °C och 80 % RF 50 l / 24 h

Luftvolymström 350 m3/h

Omgivningstemperatur 5 °C till 35 °C

Arbetsområde rel. luftfuktighet 30 % till 80 % RF

Nätanslutning: 1/N/PE ~ 220 - 240 V/ 50 Hz

Effektförbrukning 1,15 kW

Märkström 5 A

Kylmedel R470C

Kylmedelsmängd 410 g

Påfyllningsmängd kondensbehållare 7 l

Ljudtrycksnivå (1 m avstånd) 55 dB(A)

Mått (längd x bredd x höjd) 543 x 315 x 1100 (mm)

Lägsta avstånd till väggar och föremål

A: uppe:
B: bak:

C: i sidled:
D: fram:

50 cm
50 cm
30 cm
50 cm

Vikt 29 kg

Kopplingsschema

1

2

3

4

5

6

7

1 Moderkort 2 Kompressor

3 Fläktmotor 4 Luftfuktighetssensor

5 Temperatursensor 6 Ljusbom

7 Mot displaykortet



SV 20Bruksanvisning – luftavfuktare TTK 172 ECO

Reservdelsritning och -lista Info
Reservdelarnas positionsnummer skiljer sig från de
positionsnummer för komponenter som förekommer i
bruksanvisningen.
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Nr Reservdel Nr Reservdel Nr Reservdel

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

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

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

4 Pedestal 22 Circuit board 40 Display board

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

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

7 Median septum 25 Terminal Blocks 43 Display label

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

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

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

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

12 Fan blades 30 Compressor cushion 48 M3*25 screw

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

14 Water tank 32 M8 gasket for compressor 50 Wheel axle

15 Water level sensor 33 Compressor 51 Ø3 cotter pin

16 Temperature sensor 34 The short handle 52 Wheel

17 Humidity sensor 35 Upper front board

18 Condensator & Evaporater 36 Bottom front board
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Kassering

Elektroniska apparater får ej kastas i hushållsavfall, utan
måste i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS
direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av
eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
omhändertas på ett fackmässigt sätt. Vi ber dig därför att lämna
in uttjänta apparater för omhändertagande i enlighet med
gällande lagar.

Apparaten drivs med ett miljövänligt och ozonneutralt kylmedel
(se Tekniska data).

Låt avfallshantera de kylmedel som finns i apparaten korrekt i
enlighet med nationella lagar.
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