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Sümbolid
Elektrivoolu oht!
Viitab elektrivooluga kaasnevatele ohtudele, mille
tagajärjeks võivad olla vigastused või surm.

Oht!
Viitab ohule, mis võib kahjustada inimese tervist.

Ettevaatust!
Viitab ohule, mis võib põhjustada materiaalset kahju.

Kasutusjuhendi viimase versiooni leiate aadressilt

Õiguslik märkus
See väljaanne asendab kõik eelmised versioonid. Ühtegi osa
sellest väljaandest ei tohi mis tahes vormis ilma Trotec’i kirjaliku
nõusolekuta taasesitada või elektrooniliste süsteemidega
töödelda, paljundada või levitada. Tootjal on õigus teha tehnilisi
muudatusi. Kõik õigused on kaitstud. Kaubanimed on mõeldud
kasutamiseks ainult konkreetse kauba korral ja neid tuleb
kasutada olulises osas valmistajapoolset kirjaviisi järgides. Kõik
kaubanimed on registreeritud.
Jätame endale toodete pideva täiustamise huvides õiguse muuta
konstruktsiooni, kuju ja värvi.
Tarnekomplekt võib tootejoonistel kujutatust erineda. See
dokument on koostatud nõutud hoolikusega. Trotec ei vastuta
võimalike vigade ega väljajätmiste eest.
© Trotec

Garantii
Seade on kooskõlas vastavates EL-i eeskirjades kirjeldatud
peamiste ohutus- ja tervisenõuetega ning tehases on korduvalt
kontrollitud, et see töötaks tõrgeteta. Juhul kui seadme töös
peaks ikkagi ilmnema häired, mida pole võimalik kõrvaldada
peatüki „Vead ja rikked” abil, pöörduge palun oma edasimüüja
või lepingupartneri poole. Garantii kasutamiseks on vajalik
seadme number (vt seadme tagaosalt). Valmistaja eeskirjade ja
seaduslike nõuete eiramisel või seadme omaalgatuslikul
ümberehitamisel pole valmistaja seeläbi tekkinud kahjude eest
vastutav. Seadme avamine või selle osade mittesihipärane
kasutamine võib toote elektrilist turvalisust oluliselt rikkuda ja see
toob kaasa garantii katkemise. Välistatud on igasugune vastutus
nende isiku- ja materiaalsete kahjude eest, mille põhjuseks on
seadme kasutamine selles kasutusjuhendis toodud soovituste
vastaselt. Tootjal on õigus teha ilma eelneva teavituseta tehnilisi
disaini- ja teostusmuudatusi, mis tulenevad pidevast
tootearendus- ja parendustööst.
Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seadme
kasutamisel selleks mitte ettenähtud viisil. Sellega katkevad ka
garantiiõigused.
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Lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist
hoolikalt läbi ja hoidke alati käepärast. 

• Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides ja ärge
paigaldage seda sellisesse kohta. 

• Ärge kasutage seadet agressiivses atmosfääris.
• Seade ei ole mänguasi! Ärge jätke töötavat seadet laste

juuresolekul järelevalveta.
• Asetage seade püstiselt ja kindlalt kohale.
• Veenduge, et õhu sisse- ja väljavool oleks vaba.
• Veenduge, et seadme õhu sisseimemise poolel ei oleks

mustust ega lahtisi esemeid.
• Ärge pange kunagi seadmesse esemeid ega sõrmi.
• Ärge katke töötavat seadet kinni ega transportige seda.
• Ärge kasutage seadet niiskete või märgade kätega.
• Veenduge, et kõik väljapool seadet asuvad elektrijuhtmed

oleksid kaitstud kahjustuste eest (nt loomade eest). Ärge
kunagi kasutage seadet kui kaabel või võrguühendus on
kahjustatud. 

• Ühenduskaabli pikenduse valimisel arvestage seadmete
kasutuskoormust, kaabli pikkust ja kasutusotstarvet. Rullige
pikendusjuhe täielikult lahti.  Vältige elektrilist ülekoormust.

• Kui seadet ei kasutata, tõmmake pistik alati pistikupesast
välja. 

• Enne seadme juures hooldus- või remonditööde teostamist
eemaldage seadme pistik pistikupesast.

Otstarbekohane kasutus
Kasutage kliimaseadet PAC 2600 E eranditult ruumiõhu
jahutamiseks, õhutamiseks ja sealt niiskuse eemaldamiseks,
arvestades seadme tehnilisi andmeid.

Otstarbevastane kasutus
Ärge paigutage kliimaseadet PAC 2600 E niiskele või märjale
aluspinnale. Ärge kasutage seadet välitingimustes. Ärge asetage
seadmele esemeid, näiteks riideid. 
Seadme omaalgatuslikud tehnilised muudatused, juurde- ja
ümberehitused on keelatud.

Personali kvalifikatsioon
Isikud, kes seda seadet kasutavad, peavad:
• olema teadlikud ohtudest, mis võivad elektriseadmetega

töötamisel kaasneda;
• olema lugenud kasutusjuhendit, eriti selle peatükki

„Ohutus”, ja sellest aru saanud.

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

Elektripinge oht
Eemaldage enne seadme mis tahes hooldustöid selle
võrgupistik alati vooluvõrgust.

Oht!
Ärge jätke pakendimaterjali hooletult vedelema. See võib
osutuda lastele ohtlikuks mänguasjaks.

Ettevaatust!
Seadme kahjustamise vältimiseks kasutage seda alati
koos õhufiltriga.

Käitumine hädaolukorras
1. Eemaldage seade vooluvõrgust.
2. Ärge ühendage katkist seadet uuesti vooluvõrku.

Ohutus
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Seadme kirjeldus
Seade on eelkõige mõeldud ruumide jahutamiseks. Lisaks
filtreerib ja kuivatab see õhku, saavutades nii meeldiva
sisekliima.
Samuti pakub seade võimalust ventileerimisimooduses ruumi
õhku, ilma seda jahutamata, ringlema panna.
Kuivatamismooduses eemaldatakse ruumi õhust liigne niiskus.
Seade töötab täisautomaatselt ning pakub täiendavaid võimalusi,
nt on võimalik seadet taimeri funktsiooniga teatud viiteajaga sisse
või välja lülitada.
Seadme kasutamine toimub sellel olevalt juhtimispuldilt (1) või
kaasas oleva infrapuna-kaugjuhtimispuldiga (9).
Seade on loodud universaalseks ja paindlikuks tööks. Tänu oma
kompaktsetele mõõtudele on seda mugav transportida ning
kõikidesse siseruumidesse paigutada. 
Eraldades sooja õhu, jahutab kliimaseade ruumi õhku. Kogutud
soojus suunatakse läbi heitõhutoru välja ja jahutatud õhk tänu
ventilaatorile ruumi sisse.

Seadme osadTeave seadme kohta

Nr Juhtelement

1 Juhtpaneel
2 Õhutusklappidega õhu väljalaskeava
3 Kaugjuhtimispuldi hoidik
4 Rullikud
5 Heitõhutoru ühendusava
6 Kondensaadi äravoolutoru ava 
7 Isekeriv voolujuhe
8 Õhu sisselase koos õhufiltriga
9 Kaugjuhtimispult

4
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Transport
Seade on transportimise hõlbustamiseks varustatud rullikutega.
Järgige järgmisi nõudeid iga kord enne transporti.
1. Lülitage seade välja.
2. Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja. Ärge tõmmake

seadet toitejuhtmest.
3. Veeretage seadet vaid tasastel ja siledatel pindadel. 

Ladustamine
Laske kondensveel ära voolata (vt peatükki „Hooldus”).
Järgige ajal, mil te seadet ei kasuta, järgmisi ladustustingimusi:
• seade on kuiv;
• seade on tolmu ja otsese päikesekiirguse eest kaitstud

kohas;
• seade on vajaduse korral kunstmaterjalist kattega, et kaitsta

tolmu sissetungimise eest;
• eemaldage kaugjuhtimispuldist patareid. 

Seadme paigaldamine
Arvestage seadme paigaldamisel minimaalsete lubatud
kaugustega seintest ja pindadest, lähtudes tehnilistest andmetest
(vt peatükki Tehnilised lisad).

• Asetage seade püstiselt ja kindlalt kohale.
• Vältige juhtmete paigaldamisel kohti, kus on oht nende otsa

komistada.
• Jälgige, et õhu sisse- ja väljalaskeavad (2 ja 8) ning ka

heitõhutoru ava (5) oleksid vabad. 

• Enne kaugjuhtimispuldi esmast kasutuselevõttu sisestage
sellele patareid (2 tk, AAA patarei). 

Õhufiltri paigaldamine
• Paigaldage õhufilter enne esmakasutamist.

Heitõhutoru ühendamine

1. Ühendage toruosad nii, et need oleksid omavahel kindlalt
kinni. 

2. Libistage liitmik (10) suunaga ülevalt alla heitõhuava (5)
peale.
– Liitmik (10) fikseerub nõutavasse positsiooni.

Transport ja ladustamine

Ülesseadmine ja paigaldus

30 cm

30 cm

30 cm

Kasutuselevõtt
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Kondensaadivooliku ühendamine
Kondensaadivoolik hoiab ära kondensvee tilkumise ja vajaduse
korral on kondensaadi äravoolutoruks. 

1. Eemaldage kondensaadi pideva äravoolu ühenduse kork (vt
joonist A).

2. Kruvige seadme külge kondensaatvooliku kinniti (vt
joonist B).

3. Pistke suletud kondensaatvoolik äravoolu ühenduskohta (vt
joonist C). 

4. Kinnitage kondensaatvoolik voolikuklambriga ja pange see
kinnitisse (vt joonist C). 

Heitõhu ärajuhtimine
• Seadme heitõhk sisaldab jahutatava ruumi heitsoojust ning

jääkniiskust. Seepärast on soovituslik heitõhk suunata
siseruumidest välja. 

• Lameotsikut on võimalik asetada aknaraamile või
kaldaknale.

A.

B.

C.
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Juhtpaneel

Seadme sisselülitamine
1. Ühendage võrgupistik nõuetekohase kaitsmega

pistikupessa.
2. Lülitage seade funktsiooniklahviga „ON/OFF” (17) sisse. 
3. Valige soovitud töörežiim, vajutades nuppu „MODE” (15).

Režiimi seadistamine
• Vajutage uuesti klahvi „MODE” (15), et valida soovitud

töörežiimide vahel.
– Jahutamine (COOL)
– Kuivatamine (DRY)
– Ventileerimine (FAN)

Režiim „Jahutamine” (COOL)
Jahutusmoodus jahutab õhu kindlaksmääratud temperatuurini. 
Temperatuuri on võimalik valida vahemikus 16–30 °C. 
Kui soovitud temperatuur on saavutatud, lülitub seade olekusse
Standby, s.t ventilaator töötab määratud tasemel edasi, kuid
seade lõpetab õhu jahutamise seniks kuni soovitud
temperatuuriväärtus taas ületatakse. 
1. Vajutage funktsiooniklahvi „MODE” (15), kuni režiimi COOL

juures süttib LED-tuli. 
2. Valige soovitud temperatuur vajutades funktsiooniklahve

„+” (14) ja „–” (12).
– Temperatuuri väärtust näidatakse display’l (13).

Režiim „Kuivatamine” (DRY)
Seadmel on ka mõningane kuivatusfunktsioon. 
Kuivatamismooduses vähendatakse õhu niiskusesisaldust, õhku
samal ajal jahutamata. Temperatuuri pole võimalik kindlaks
määrata. Funktsiooniklahvid „+” (14) ja „–” (12) ning ka
„Display” (13) on mitteaktiivsed.
Selles töömooduses lülitatakse ventilatsioonitase automaatselt
madalaimale astmele ning seda ei ole võimalik muuta. 

1. Vajutage funktsiooniklahvi „MODE” (15), kuni režiimi DRY
juures süttib LED-tuli.

Režiim „Ventileerimine” (FAN)
Seade paneb ruumi õhu ringlema ning ei jahuta seda.
Temperatuuri pole võimalik kindlaks määrata. Funktsiooniklahvid
„+” (14) ja „–” (12) ning ka „Display” (13) on mitteaktiivsed.

1. Vajutage funktsiooniklahvi „MODE” (15), kuni režiimi FAN
ONLY juures süttib LED-tuli.

2. Vajutage funktsiooniklahvi „FAN SPEED” (11) kuni soovitud
ventilatsioonitaseme juures süttib LED-tuli. 

Kaugjuhtimispult
Seadet on võimalik juhtida ka kaasas oleva
kaugjuhtimispuldiga (9). 
• Kui seade on ühendatud elektrivõrguga on seda võimalik

juhtida nii juhtimispaneelilt kui ka kaugjuhtimispuldiga. 
• Signaali tugevus on u 8 meetrit. 
• Suunake alati pulti vastuvõtjale (16). 
• Kui kaugjuhtimispuldi display valgustus nõrgeneb või ei ole

enam midagi näha, vahetage patareid välja. 

Kasutamine

Nr Funktsioon

11 Funktsiooniklahv „Fan Speed – ventilaatori kiirus”
Ventilatsioonitaseme näit ja reguleerimine
• Auto (automaatne)
• Low (madal ventilatsioonikiirus)
• Med (keskmine ventilatsioonikiirus)
• High (suur ventilatsioonikiirus)

Valitud ventilatsioonitaset näitab roheline LED valgus.
12 Funktsiooniklahv „–”

Vähendab jahutusmooduses temperatuuri väärtust.
13 Display

Näitab jahutusmooduses temperatuuri väärtust.
14 Funktsiooniklahv „+”

Tõstab jahutusmooduses temperatuuri väärtust.
15 Funktsiooniklahv „MODE”

Töömooduse näit ja reguleerimine
• Jahutamine (COOL)
• Kuivatamine (DRY)
• Ventileerimine (FAN)

Valitud töömoodust näitab roheline LED valgus. 
16 Funktsiooniklahv „Vastuvõtja kaugjuhtimispult”
17 Funktsiooniklahv „ON/OFF”

Lülitab seadme sisse või välja.

11

High

Med Low

Cool

Fan Only

Dry

Auto

Fan
speed Mode

ON / OFF

12 13 14 15 16

17
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Kaugjuhtmispuldiga reguleerimine

Ventilatsioonitaseme määramine
• Funktsiooniklahviga „FAN” (24) on võimalik valida jahutamis-

ja ventileerimismooduses soovitud ventilatsioonitase. 

Aja ettemääramine (taimer)
Taimeril on kaks toimimisviisi:

– automaatne sisselülitumine määratud tundide möödudes
(T-ON);

– automaatne väljalülitumine määratud tundide möödudes
(T-OFF).

Tundidearv võib jääda 0,5 ja 24 tunni vahemikku. 

Automaatne sisselülitumine
• Et aega sisselülitamiseni programmeerida, peab seadme

välja lülitama.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil olevat funktsiooniklahvi
„TIMER” (22).
– „T-ON” (27) juures olev nool hakkab vilkuma. 

2. Vajutage 5 sekundi jooksul funktsiooniklahvi „+” (20) või 
„–” (25), et määrata soovitud tundide arv. 

3. Vajutage uuesti funktsiooniklahvi „TIMER” (22), et salvestada
sisselülitamine. 
– Märgutuli „T-ON” (27) põleb.
– Taimer on automaatseks sisselülitumiseks seadistatud. 

Automaatne väljalülitumine
• Et aega väljalülitamiseni programmeerida, peab seadme

sisse lülitama.
1. Vajutage kaugjuhtimispuldil olevat funktsiooniklahvi „TIMER”

(22).
– „T-OFF” (27) juures olev nool hakkab vilkuma.

2. Vajutage 5 sekundi jooksul funktsiooniklahvi „+” (20) või 
„–” (25), et määrata soovitud tundide arv.

3. Vajutage uuesti funktsiooniklahvi „TIMER” (22), et salvestada
sisselülitamine.
– Märgutuli „T-OFF” (27) põleb.
– Taimer on automaatseks väljalülitumiseks seadistatud.

Taimeri tühistamine
1. Vajutage kaugjuhtimispuldil olevat funktsiooniklahvi

„TIMER” (22).
– Jäänud aja väärtust näidatakse display’l. 

2. Vajutage 5 sekundi jooksul funktsiooniklahvi „TIMER” (22), et
seadistatud taimer tühistada. 

Nr Nimetus Funktsioon

18 Display Seadmeeri väärtuste ja reguleerimiste näit.
19 Funktsiooniklahv „MODE” Režiimi seadistamine

• Jahutamine
• Kuivatamine
• Ventileerimine

20 Funktsiooniklahv „+” Tõstab temperatuuri väärtust töömooduses 
„Jahutamine” või taimeri tundide arvu. 

21 Funktsiooniklahv „SWING” Sellel seadmel puudub.
22 Funktsiooniklahv „TIMER” Taimeri funktsiooniga on võimalik määrata 

sisse- ja väljalülitumist pooletunniste 
vahedega alustades 0,5 tunnist kuni 24 
tunnini. 

23 Funktsiooniklahv „SLEEP” Unerežiimi sisselülitamine (ainult 
jahutamismooduses).

24 Funktsiooniklahv „FAN” Ventilatsioonitasemete reguleerimine.
25 Funktsiooniklahv „–” Vähendab jahutusmooduses temperatuuri 

väärtust.
26 Funktsiooniklahv „ON/OFF” Lülitab seadme sisse või välja.
27 Märgutuled „T-ON” ja 

„T-OFF”
T-ON: väljalülitatud seadme käivitumisaeg 
aktiveeritakse.
T-OFF: sisselülitatud seadme väljalülitamine 
aktiveeritakse.

28 Temperatuuri ühiku märgu-
tuli

°C või °F

29 Traadita ühenduse märgu-
tuli

Põleb kui kasutatakse kaugjuhtimispulti. 

30 Märgutuli „SWING” Sellel seadmel puudub.
31 Märgutuli „SLEEP” Süttib, kui on valitud unerežiim.
32 Märgutuli „LOCK” Näitab, et kaugjuhtimispuldil on aktiveeritud 

klahvilukk (lapselukk).
33 Märgutuli „SPEED” Valitud ventilatsioonitaseme märgutuli
34 Taimeri seadistamise mär-

gutuli
Vilgub taimeri seadistamisel.

35 Temperatuuri/
tundide märgutuli

Näitab kindlaksmääratud 
temperatuuriväärtust või taimeri 
kasutamisel valitud tundide arvu. 

36 Töömooduse (MODE) mär-
gutuli

Näitab valitud töömoodust. 
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T-ON T-OFF

COOL

DRY
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HEAT
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SPEED
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20
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30
31
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333435
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Unerežiimi (SLEEP) seadistamine
• Unerežiimi on võimalik kasutada vaid jahutamismooduses. 

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil olevat funktsiooniklahvi
„SLEEP” (23).
– Seade on režiimis „SLEEP”.
– Tunni aja möödudes tõstetakse temperatuuri 1 °C võrra.

Järgneva tunni möödudes tõstetakse määratud
temperatuuri automaatselt veelgi 1 °C võrra. Seejärel
määratud temperatuur ei muutu. Lubatud maksimaalne
väärtus on 30 °C. 

– Valitud ventilatsioonitase jääb paika. 
2. Vajutage uuesti funktsiooniklahvi „SLEEP” (23), et unerežiimi

inaktiveerida.
– Seade jätkab taas jahutusmooduses varem

kindlaksmääratud temperatuuriga oma tööd. 

Kaugjuhtimispuldi klahviluku sisselülitamine
1. Et aktiveerida klahvilukk (lapselukk), vajutage samaaegselt

funktsiooniklahve „+” (20) ja „–” (25).
– Märgutuli „LOCK” (32) põleb.

2. Et inaktiveerida klahvilukk (lapselukk), vajutage taas
samaaegselt funktsiooniklahve „+” (20) ja „–” (25).
– Märgutuli „LOCK” (32) kustub.

Ümberlülitamine °C ja °F vahel
• Vajutades seadme väljalülitatud olekus samaagselt funkt-

siooniklahve „MODE” (19) ja „–” (25), on teil on võimalik °C
ja °F vahel ümberlülitada.

Kasutamise lõpetamine
1. Lülitage seade funktsiooniklahviga „ON/OFF” (17 või 26)

välja.
2. Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
3. Puhastage seade ja eriti õhufilter peatüki „Hooldus” kohaselt.
4. Väljutage kapslist jääkkondens (vt peatükki „Hooldus”).
5. Ladustage seade peatüki „Transport ja ladustamine”

kohaselt.

Seadme laitmatut toimimist kontrolliti tootmise käigus mitu
korda. Kui sellest hoolimata peaks esinema talitlustõrkeid,
kontrollige seadet järgmise nimekirja alusel.
Märkus.
Oodake vähemalt 3 minutit pärast igat hooldus- ja parandustööd.
Lülitage alles siis seade uuesti sisse. 

Seade ei käivitu
• Kontrollige võrguühendust (230 V / 1~ / 50 Hz).
• Kontrollige võrgupistikut, et see ei oleks kahjustatud.
• Jälgige, et töötemperatuur jääks 16–35 °C vahele.
• Kontrollige, kas display’l (13) näidatakse veateatist H8.

Vajaduse korral eemaldage kogunenud kondensaat. 
• Elektrisüsteemi laske kontrollida Trotec’il.

Seade töötab ilma või vähenenud jahutusvõimsusega
• Kontrollige, kas töömoodus „Jahutamine” on sisse lülitatud. 
• Kontrollige heitõhutoru kinnitust. Kui heitõhutoru on murtud

või umbes, ei ole heitõhku võimalik kõrvale juhtida.
Hoolitsege heitõhu vaba liikumise eest. 

• Kontrollige õhufiltrit võimaliku määrdumise suhtes. Vajaduse
korral puhastage õhufilter (vt peatükki „Hooldus”).

• Kontrollige miinimumkaugust seintest ja esemetest.
Vajaduse korral asetage seade seintest kaugemale. 

• Kontrollige, kas ruumis on avatavaid aknaid ja/või uksi.
Sulgege ka need. Seejuures jälgige, et aken jääks
heitõhuvooliku jaoks avatuks. 

• Kontrollige seadme temperatuuriväärtust. Vähendage
seadistatud temperatuuri kui see ületab ruumi enda
temperatuuri. 

• Kui teie seade on kinnitatud seina läbipääsuavale, võib see
viia kergelt negatiivse õhurõhuni. Avage korraks uks või
aken, et õhurõhk võrdsustada. 

Seade tekitab müra või väriseb, kondensaat voolab välja
• Kontrollige, kas seade on otse ja tasasel pinnal.
• Kontrollige, kas kondensaadi äravoolutoru klamber asetseb

õigesti ega ei ole kahjustatud. Kinnitage klamber
korrapäraselt või vajadusel asendage see. 

Seade läheb väga soojaks, tekitab müra või töötab
vähenenud jõudlusega
• Kontrollige õhu sissevõtuavasid ja õhufiltrit määrdumise

suhtes. Eemaldage välimine mustus.
• Määrdunud seadme sisemus laske puhastada külma- ja

kliimatehnikale spetsialiseerunud firmal või valmistajafirmal
Trotec.

Seade ei reageeri kaugjuhtimispuldile
• Kontrollige, ega kaugjuhtimispuldi kaugus seadmest ei ole

liiga suur ja vajaduse korral vähendage seda. 
• Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei oleks

takistusi, nagu nt mööbel või müürid. Jälgige seadme ja
kaugjuhtimispuldi vahelist vaatevälja.

• Kontrollige patareide olukord ja vahetage need vajaduse
korral välja. 

• Kontrollige patareide õiget polaarsust kui need just välja
vahetati.

Vead ja rikked
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Veateadete ülevaade
Display’l (13) võivad nähtavad olla järgmised veateated.

Seade ei tööta pärast eelkirjeldatud kontrollimisi korralikult? 
Viige seade parandusse külma- ja kliimatehnikale
spetsialiseerunud firmasse või valmistajafirmasse Trotec.

Tegevused enne hoolduse algust
• Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega.
• Tõmmake enne kõigi tööde algust võrgupistik välja.

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

Seadme sisemuse visuaalne kontroll määrdumise 
suhtes
1. Eemaldage õhufilter. 
2. Valgustage taskulambiga seadme avausi.
3. Kui märkate tihedat tolmukihti, laske seadme sisemust

puhastada külma- ja kliimatehnikale spetsialiseerunud firmal
või valmistajafirmal Trotec.

4. Asetage õhufilter uuesti kohale.

Korpuse puhastamine
Puhastage seadet niiske, pehme, ebemevaba lapiga. Jälgige, et
korpusesse ei tungiks niiskust. Ärge kasutage tugevaid
puhastusvahendeid. 

Veateade
Viga/Põhjus Kõrvaldamine

H8 Kondensaat Tühjendage kondensaadianum
F1 Temperatuuriandur 

keskkonna temperatuur
Võtke ühendust Trotec’iga

F2 Sisemine 
temperatuuriandur

Võtke ühendust Trotec’iga

F0 Süsteemiviga 1. Lülitage seade välja ja
eemaldage see vooluvõrgust.
Lülitage seade vähemalt 30
minutiks välja. 

2. Kui veateade esineb uuesti,
võtke ühendust Trotec’iga.

H3 Ülekoormuse kaitse 1. Kontrollige keskkonna
temperatuuri ja õhuniiskust.  
Keskkonna temperatuur ei tohi
olla kõrgem kui 35 °C.

2. Kontrollige, kas õhu välja- ja
sissevooluavad on vabad. 

3. Lülitage seade vähemalt 3
minutiks välja. Kui ülekoormuse
teated uuesti esinevad, võtke
ühendust Trotec’iga. 

E8 Ülekoormus

F4 Temperatuuri sensor 
väljundtemperatuur

Võtke ühendust Trotec’iga

Hooldus
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Jahutuskontuur
• Terve jahutuskontuur on hooldusvaba, väga suletud süsteem

ja seda võivad hooldada vaid külma- ja kliimatehnikale
spetsialiseerunud firmad või valmistajafirma Trotec. 

Tühjendage kondensaadianum
Jahutus- ja kuivatusmooduses tekib kondensaat, mis suuremas
osas kõrvaldub heitõhuga. Jääkkondens koguneb alla anumasse,
mida tuleks korrapäraselt tühjendada. Kui on kogunenud liiga
palju kondensaati, kostub signaal (8x lühike). Display’l on lisaks
sellele näha teadet H8. Kui märgutuli vilgub, tuleb
kondensaatanumat tühjendada. Selleks toimige järgmiselt.
1. Lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
2. Transportige või veeretage seade ettevaatlikult sobivasse

kohta, kus saab kondensaati väljutada (nt väljavoolu juurde).
3. Tõmmake kondensaadivooli kinnitusest välja (vt joonist A).
4. Eemaldage kondensaatvooliku kummist sulgur. 
5. Laske kondensaadil välja voolata kuni kondensaatvoolik on

tühi. 
6. Sulgege kondensaatvoolik uuesti sulguriga ja pistke see

kinnitusse. 
– Vaadake, et kummist sulgur oleks tihedalt kinnitatud, sest

muidu võib kaasneda kontrollimatu vee välja voolamine. 
7. Oodake enne seadme uuesti käivitamist 3 minutit.

Õhufiltri puhastamine
Õhufiltrit tuleb puhastada kohe kui see määrdunud on. Sellest
annab märku nt vähenenud jahutamisvõimsus (vt peatükki „Vead
ja rikked”).

Ettevaatust!
Veenduge, et õhufilter poleks kulunud või kahjustatud.
Õhufiltri nurgad ja servad ei tohi olla deformeerunud ega
ümaraks kulunud. Veenduge enne õhufiltri
tagasiasetamist, et see on kahjustamata ja kuiv.

• Pistke puhastatud ning kuiv filter vastupidises järjekorras
uuesti seadmesse tagasi. 

A.

B.

A.

B.

C.
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Tehnilised andmed

Elektriskeem

Tehnilised lisad

Näitaja Väärtus

Mudel PAC 2600 E
Jahutusvõimsus 2640 W
Kuivatamisvõimsus 0,95 l/h
Temperatuur, reguleeritav 16–30 °C
Õhu töötlemise võimsus, max 230 m3/h
Taimer, reguleeritav 0,5–24 h
Elektriühendus 230 V / 1~ / 50 Hz
Võimsustarve, max 1010 W
Nimivool 4,5 A
Külmaaine R410A
Külmaaine kogus 570 g
Töötemperatuur 18–35 °C
Kaal 27 kg
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) 340 x 780 x 394 (mm)
Miinimumkaugus seintest/pindadest 30 cm
Müratase max 56 dB(A)
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Laotusjoonis
Märkus.
Varuosade positsiooninumbrid erinevad kasutusjuhendis esitatud seadme komponentide positsiooninumbritest.
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Varuosade loetelu

Nr Varuosa Nr Varuosa Nr Varuosa

1 Front Panel Assy 23 Centrifugal Fan 45 Water Level Switch

2 Front Panel 2 24 Propeller Housing (upper) 46 Supporting Board 3

3 Guide Louver 7 25 Cover of Propeller Housing 47 Condenser Assy

4 Guide Louver 6 26 Air Flue Assy 48 Discharge Tube Sub-assy

5 Guide Blade Lever 2 27 Fan Motor 49 Inhalation Tube Sub-assy

6 Front Case 28 Motor Holder 50 Compressor and Fittings

7 Display Board 29 Supporting Board 1 51 Compressor Gasket

8 Membrane 30 Centrifugal Fan 52 Motor Sub-assy(Flutter)

9 Capillary Sub-assy 31 Diversion Circle 53 Splash Water Flywheel

10 Evaporator Assy 32 Filter Support 54 Motor holder (Shaded Pole Motor)

11 Electric Box Assy 33 Rear Plate 55 Fan Motor

12 Partition Pole (PC board) 34 Filter Sub-assy 1 56 Chassis

13 Capacitor CBB65 35 Filter Sub-assy 2 57 Castor

14 Electric Box Sub-Assy 36 Front Grill 58 Rear Clip

15 Capacitor CBB61 37 Water Retaining Box 59 Plastic Pipe End

16 Main Board 38 Cover of Remote Control Box 60 PP hose

17 Electric Box Cover 39 Remote Control Box 61 Joint

18 Rear Grill 40 Cable Cross Plate 62 Drainage Hose

19 Propeller Housing (lower) 41 Rear Plate Assy 63 Remote Controller

20 Air Louver 2 42 Supporting Board 2 64 Power cord

21 Air Louver 1 43 Water level switch sub-assy

22 Swing Lever 44 Water level switch base
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Jäätmekäitlus
Elektroonikajäätmeid ei tohi panna tavalise olmeprügi
hulka, vaid Euroopa Liidus tuleb need EUROOPA
PARLAMENDI NING EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 2003.

aasta 27. jaanuari vanade elektri- ja elektroonikaseadmete
direktiivi (2002/96/EÜ) kohaselt viia jäätmekäitlusfirmasse.
Kõrvaldage see seade kasutuselt kehtivate seaduslike nõuete
kohaselt.

Seadmes kasutatakse keskkonnasõbralikku ja osooni suhtes
passiivset külmaainet (vt peatükki Tehnilised andmed).
Käidelge seadmes kasutatud külmaainet asukohariigi seaduste
kohaselt.

Vastavus standarditele 
Kooskõlas EÜ madalpinge direktiivi 2006/95/EÜ lisa III osaga B ja
elektromagnetilist ühilduvust käsitleva direktiiviga 2004/108/EÜ.
Kinnitame, et kliimaseade PAC 2600 E on kavandatud,
konstrueeritud ja valmistatud kooskõlas nimetatud EÜ
direktiividega.
Rakendatud standardid:
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006
+A13:2008+A14:2010+A15:2011
EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009
EN 62233:2008

 -tähise leiate seadme tüübisildilt.

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

Heinsberg, 8.11.2014

Juhataja: Detlef von der Lieck
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