
KURUTEK KT-20D 
KULLANIM KILAVUZU

CE R290 
Daha fazla referans için lütfen bu 
kılavuzu dikkatli bir şekilde saklayın!

Nem alma cihazımızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice 

okuduğunuzdan emin olun. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yardım için profesyonel 

hizmetle iletişime geçin. 



1. BAŞLAMADAN ÖNCE 

Nem alma cihazınızı ilk kez kullanmadan önce lütfen kullanım talimatlarını dikkatlice 
okuyunuz. 

1.1 ÜRÜN AÇIKLAMASI 

Nem alma cihazı, havadaki aşırı nemi gidermek için kullanılır. Ortaya çıkan bağıl nem azalması, 

binaları ve içindekileri aşırı nemin olumsuz etkilerinden korur. 

Soğutucu akışkan olarak çevre dostu R290 kullanılır. R290, ihmal edilebilir bir sera etkisi (GWP) 
olan ozon tabakası (ODP) üzerinde hiçbir zararlı etkiye sahip değildir ve dünya çapında mevcuttur. 
Verimli enerji özellikleri nedeniyle R290, bu uygulama için bir soğutma sıvısı olarak oldukça 
uygundur. Soğutma sıvısının yüksek yanıcılık özelliğinden dolayı özel önlemler alınmalıdır. 

1.2 GÜVENLİK İÇİN AŞAĞIDAKİLER DAİMA DİKKATLİ OLMALIDIR 

• Bu cihaz, mağazalarda, hafif sanayide ve çiftliklerde uzman veya eğitimli kullanıcılar tarafından 

veya meslekten olmayan kişiler tarafından ticari kullanım için tasarlanmıştır.7 

•Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili 
talimatların verilmesi ve tehlikeleri anlamaları halinde, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, 
duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler 
tarafından kullanılabilir. dahil olmuş. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı 
bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 

•Ünite, belirtilen soğutucu akışkan olarak yalnızca R-290(propan) gazı ile kullanım için 
tasarlanmıştır. 

•Soğutucu döngüsü sızdırmazdır. Yalnızca kalifiye bir teknisyen servis yapmaya 
çalışmalıdır! 

• Soğutucuyu atmosfere boşaltmayın. 

•R-290 (propan) yanıcıdır ve havadan ağırdır. 

• Önce alçak alanlarda toplanır ancak fanlar tarafından sirküle edilebilir. 

•Prropan gazı varsa veya hatta şüpheleniliyorsa, eğitimsiz personelin sebebi bulmaya çalışmasına 
izin vermeyin. 
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• Ünitede kullanılan propan gazının kokusu yoktur. Koku olmaması, kaçan gazın olmadığını 
göstermez. 

• Bir sızıntı tespit edilirse, mağazadaki tüm kişileri derhal tahliye edin, odayı havalandırın ve propan 

sızıntısı olduğunu bildirmek için yerel itfaiyeyle iletişime geçin. 

• Kalifiye servis teknisyeni gelene ve bu teknisyen mağazaya geri dönmenin güvenli olduğunu 

söyleyene kadar hiç kimsenin odaya girmesine izin vermeyin. 

• Ünitelerin içinde veya yakınında açık alev, sigara veya diğer olası tutuşturucu kaynaklar 

kullanılmamalıdır. 

• Bileşen parçaları propan için tasarlanmıştır ve teşvik edici değildir ve kıvılcım çıkarmaz. Bileşen 

parçaları yalnızca aynı onarım parçalarıyla değiştirilmelidir. 

 BU UYARIYA UYULMAMASI PATLAMA, ÖLÜM, YARALANMA VE MAL HASINA NEDEN 

OLABİLİR 

 

2. GÜVENLİĞİNİZ İÇİN 

Güvenliğiniz, ilgilendiğimiz en önemli şeydir! 

A Nem alma cihazınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve 

tamamen anlayın. 
UYARI- yangın, elektrik çarpması veya kişilerin veya eşyaların yaralanması riskini azaltmak 
için: 

• Besleme kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer 
nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir. 

• Bakım sırasında cihazın güç kaynağı ile bağlantısı kesilmelidir. 

• Üniteyi her zaman ürün tanımlama plakasında belirtildiği şekilde eşit voltaj, frekans ve 
değerde bir güç kaynağından çalıştırın. 

  Daima topraklanmış bir elektrik prizi kullanın.7 

• Temizlerken veya kullanılmadığında güç kablosunu prizden çekin. 



• Islak ellerle çalıştırmayın. Ünitenin üzerine su dökülmesini önleyin. 

 • Üniteyi gözetimsiz çalışır durumda bırakmayın. Üniteyi eğmeyin veya ters çevirmeyin. 

• Ünite çalışırken fişini çekmeyin. 

• Güç kablosunu çekerek prizden çıkarmayın. 

• Uzatma kablosu veya adaptör fişi kullanmayın. 

• Ünitenin üzerine nesneler koymayın. 

• Üniteye tırmanmayın veya oturmayın.



 • Hava çıkışına parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın. 

 • Ünitenin hava girişine veya alüminyum kanatlarına dokunmayın. 

 • Düşmüşse, hasar görmüşse veya ürün arızası belirtileri gösteriyorsa 
üniteyi çalıştırmayın. 

 • Cihazı herhangi bir kimyasalla temizlemeyin. 

 • Ünitenin ateşten, yanıcı veya patlayıcı nesnelerden uzak olduğundan emin 
olun. 

 • Ünite, ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun olarak kurulmalıdır. 

 • Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak 
veya temizlemek için araçlar kullanmayın. 

 • Cihaz, sürekli çalışma kaynakları olmayan bir odada saklanmalıdır 
(örneğin: açık alevler, çalışan bir gaz cihazı veya çalışan bir elektrikli ısıtıcı). 

 • Cihaz, mekanik hasar oluşmasını önleyecek şekilde saklanmalıdır. 

 • Kullandıktan sonra bile parçalamayın veya yakmayın. 

 • Soğutucuların koku içermeyebileceğini unutmayın. 

 • Boru tesisatı fiziksel hasarlardan korunacak ve bu alan 4m2'den küçükse 
havalandırılmayan bir alana kurulmayacaktır. 

 • Ulusal gaz yönetmeliklerine uygunluk gözetilecektir. 

 • Gerekli havalandırma açıklıklarını engellerden uzak tutun. 

 • Cihaz, oda boyutunun çalışma için belirtilen oda alanına karşılık geldiği, iyi 
havalandırılan bir alanda saklanmalıdır. 
  
  

  Soğutucu devresi üzerinde çalışmak veya devreyi kırmakla ilgilenen HERHANGİ 
bir kişi, 

 yetkilendiren, endüstri tarafından akredite edilmiş bir değerlendirme 
kuruluşundan güncel geçerli bir sertifikaya sahip olmak 

 Soğutucu akışkanları endüstri tarafından kabul görmüş bir değerlendirme 
spesifikasyonuna uygun olarak güvenli bir şekilde işleme konusundaki yeterlilikleri.
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A Servis yalnızca ekipman üreticisi tarafından tavsiye edildiği şekilde yapılmalıdır. Diğer 

vasıflı personelin yardımını gerektiren bakım ve onarımlar yapılacaktır. 
yanıcı soğutucuların kullanımında yetkili kişinin gözetiminde. Bir şeyi anlamadıysanız veya 

yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bayi hizmetleriyle iletişime geçin. 

 2.2 SERVİS KONUSUNDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

R290'lı bir nem alma cihazına bakım yaparken aşağıdakileri yaparken lütfen bu uyarıları takip edin. 

2.2.1 Bölgeyi kontrol eder 

Yanıcı soğutucu akışkanlar içeren sistemler üzerinde çalışmaya başlamadan önce, tutuşma 
riskinin en aza indirildiğinden emin olmak için güvenlik kontrolleri gereklidir. Soğutma sisteminin 
onarımı için, sistem üzerinde çalışma yapılmadan önce aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır. 

2.2.2 Çalışma prosedürü 

İş yapılırken yanıcı bir gaz veya buharın mevcut olma riskini en aza indirmek için çalışma kontrollü bir 
prosedür altında gerçekleştirilecektir. 

2.2.3 Genel çalışma alanı 

Tüm bakım personeli ve yerel alanda çalışan diğer kişiler, yürütülen işin doğası hakkında 
bilgilendirilecektir. Kapalı alanlarda çalışmaktan kaçınılacaktır. Çalışma alanının etrafındaki alan 
bölünmelidir. Yanıcı malzeme kontrolü ile alan içindeki koşulların güvenli hale getir ilmesini 
sağlayın. 

2.2.4 Soğutucu akışkan varlığının kontrol edilmesi 

Teknisyenin potansiyel olarak yanıcı atmosferlerden haberdar olmasını sağlamak için çalışmadan 

önce ve çalışma sırasında alan uygun bir soğutucu detektörü ile kontrol edilmelidir. Kullanılan 

kaçak tespit ekipmanının yanıcı soğutucu akışkanlarla kullanıma uygun olduğundan, yani kıvılcım 

çıkarmadığından, yeterince sızdırmaz olduğundan veya kendinden güvenli olduğundan emin olun.. 

2.2.5 Yangın söndürücü varlığı 

 
Soğutma ekipmanı veya ilgili parçalar üzerinde herhangi bir sıcak çalışma yapılacaksa, uygun yangın 
söndürme ekipmanı hazır bulundurulacaktır. Şarj alanının yanında kuru toz veya CO2 yangın 
söndürücü bulundurun.
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2.2.6 Ateşleme kaynağı yok 

Yanıcı soğutucu içeren veya içermiş olan herhangi bir boru tesisatının açığa çıkarılmasını içeren bir 
soğutma sistemi ile ilgili olarak çalışma yapan hiç kimse, yangın veya patlama riskine yol açabilecek 
şekilde herhangi bir ateşleme kaynağı kullanmamalıdır. Sigara içmek de dahil olmak üzere tüm olası 
tutuşturma kaynakları, kurulum, onarım, sökme ve imha alanlarından, yanıcı soğutucu akışkanın 
çevreye yayılabileceği yerden yeterince uzakta tutulmalıdır. Çalışma yapılmadan önce, ekipmanın 
etrafındaki alan, herhangi bir yanıcı tehlike veya tutuşma riski olmadığından emin olmak için 
incelenmelidir. "Sigara İçilmez" işaretleri gösterilecektir. 

2.2.7 Havalandırılmış alan 

Sisteme girmeden veya herhangi bir sıcak çalışma yapmadan önce alanın açık olduğundan veya 
yeterince havalandırıldığından emin olun. İşin yapıldığı süre boyunca bir dereceye kadar 
havalandırma devam edecektir. Havalandırma, salınan herhangi bir soğutucuyu güvenli bir şekilde 
dağıtmalı ve tercihen onu dışarıdan atmosfere atmalıdır. 

2.2.8 Soğutma ekipmanının kontrolleri 

Elektrikli bileşenlerin değiştirildiği durumlarda, amaca ve doğru spesifikasyona uygun olmalıdır. Her 
zaman üreticinin bakım ve servis yönergelerine uyulmalıdır. Şüpheniz varsa, yardım için üreticinin 
teknik departmanına danışın.The following checks shall be applied to installations using flammable 
refrigerants: 

-Şarj boyutu, soğutucu içeren parçaların monte edildiği oda boyutuna uygundur;The ventilation 
machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed; 

- Dolaylı bir soğutma devresi kullanılıyorsa, ikincil devrede soğutucu madde olup olmadığı kontrol 

edilmelidir; 

-Ekipman üzerindeki işaretler görünür ve okunaklı olmaya devam eder. Okunamayan işaretler ve 

işaretler düzeltilecektir; 

- soğutma boruları veya bileşenleri, bileşenler doğal olarak korozyona dayanıklı veya bu şekilde 

korozyona karşı uygun şekilde korunan malzemelerden yapılmadıkça, soğutucu içeren bileşenleri 

aşındırabilecek herhangi bir maddeye maruz kalma olasılıklarının düşük olduğu bir konuma monte 

edilir. 
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2.2.9 Elektrikli cihazlara yapılan kontroller 

Elektrikli bileşenlerin onarım ve bakımı, ilk güvenlik kontrollerini ve bileşen inceleme 
prosedürlerini içerecektir. Güvenliği tehlikeye atabilecek bir arıza mevcutsa, tatmin edici bir 
şekilde ele alınana kadar devreye hiçbir elektrik beslemesi bağlanmamalıdır. Arıza hemen 

giderilemiyor ancak çalışmaya devam edilmesi gerekiyorsa, uygun bir geçici çözüm 
kullanılacaktır. Bu, tüm taraflara bilgi verilmesi için ekipmanın sahibine bildirilecektir. 

İlk güvenlik kontrolleri şunları içermelidir: 

- bu kapasitörler boşalır: bu, kıvılcım olasılığını önlemek için güvenli bir şekilde yapılmalıdır; 

- sistem şarj edilirken, kurtarılırken veya boşaltılırken hiçbir canlı elektrik bileşeninin ve kabloların 

açıkta kalmamasını; 

- toprak bağının sürekliliği olduğunu 
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3. ÜRÜNE GENEL BAKIŞ 

 

 
 
 
 

 

KONTROL 
PANELİ 

ÖN KASA 

 

HAVA ÇIKIŞI 

3 RENKLİ 
DİJİTAL EKRAN 

TEKERLEK 



SÜRENLİ DRENAJ 

3.2 ÖZELLİKLERİ 

 
 Güçlü nem giderme (20 L/gün'e kadar nem alma) 

 
 Nem Monitörü mevcut hava nemini gösterir 

 
 Otomatik mod, nem seviyelerini otomatik olarak ayarlar 

 
 Uyku modu 

 
 Çalışma zamanını ayarlamak için 24 saatlik zamanlayıcı 

 
 Havadaki nemi, tozu etkili bir şekilde temizler 

 
 Düşük güç tüketimi-enerji verimli 

 
 Sessiz fanın iki hız ayarı vardır 

 
 Düşük sıcaklıkta Otomatik Defrost 

 
 Otomatik kapanma/otomatik yeniden başlatma 

 
 Elektronik kontrol 

 
 Çamaşır kurutma fonksiyonu 

 
 Antibakteriyel Filtre 

 
 Sürekli drenaj veya 6.5L su deposu

ÜST PANEL 

TUTMAÇ 

HAVA 
FİLTRESİ 

ARKA PANEL 

SU TANKI 
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4. KURULUM 

4.1 YER 

1. Üniteyi, düzgün hava sirkülasyonu sağlamak için çevresinde en az 30 cm boş alan olan bir 

alanda sağlam, düz bir yüzeye yerleştirin. 

2. Üniteyi asla maruz kalabileceği yerlere kurmayın.Heat sources such as radiators, heat registers, 

stoves or other products that products that produce heat. 

• Yağın veya suyun sıçrayabileceği bir alanda 

•Doğrudan güneş ışığı 

• Mekanik titreşim veya şok 

• Aşırı toz 

• Dolap veya kitaplık gibi havalandırma eksikliği 

• Düz olmayan yüzey

 

A 
UYARI 

 

Üniteyi 4 m2'yi aşan odalara kurun. 

Üniteyi yanıcı gazın sızabileceği bir yere kurmayın. 
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