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Simboliai
Elektros srovės pavojus!
Nurodo elektros srovės pavojų, dėl kurio galima
susižaloti arba patirti mirtinų traumų.

Pavojus!
Nurodo pavojų, dėl kurio galima susižaloti.

Atsargiai!
Nurodo pavojų, dėl kurio galima patirti materialinės
žalos.

Naujausią naudojimo instrukcijos versiją rasite adresu:

Teisinė informacija
Ši publikacija pakeičia visas ankstesnes versijas. Be „Trotec“
raštiško sutikimo jokios šios publikacijos dalies negalima jokiais
būdais atkurti arba elektroninėmis sistemomis apdoroti, dauginti
ar platinti. Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus. Visos
teisės saugomos. Prekių pavadinimai vartojami nesuteikiant
laisvo vartojimo garantijos ir iš esmės laikantis gamintojų
rašybos. Visi prekių pavadinimai yra užregistruoti.
Pasiliekame teisę atlikti konstrukcijos pakeitimus, susijusius su
atliekamu gaminio gerinimu, taip pat formos ir spalvos
pakeitimus.
Pakuotės turinys gali skirtis nuo pavaizduotų gaminių. Šis
dokumentas rengtas kruopščiai. „Trotec“ neatsako už galimas
klaidas arba neišsamią informaciją.
„© Trotec“

Garantija ir atsakomybė
Įrenginys atitinka pagrindinius saugos ir sveikatos reikalavimus,
pateiktus tam tikrose ES nuostatose, ir gamykloje buvo kelis
kartus patikrinta, ar jis veikia nepriekaištingai. Tačiau atsiradus
sutrikimų, kurių negalima pašalinti naudojant skyriuje „Klaidos ir
sutrikimai“ nurodytas priemones, kreipkitės į savo prekybos
atstovą arba į sutarties partnerį. Norėdami pasinaudoti garantija,
nurodykite įrenginio numerį (žr. įrenginio galinėje pusėje).
Nesilaikant gamintojo nurodymų, įstatymų reikalavimų arba
atlikus savavališkus įrenginio pakeitimus, gamintojas už su tuo
susijusią žalą neatsako. Dėl intervencijų į įrenginio vidų arba
neįgalioto atsarginių dalių pakeitimo gali būti daromas didelis
poveikis šio gaminio saugai, todėl netenkama garantijos. Už
materialinę ir asmeninę žalą, patirtą naudojant įrenginį ne pagal
šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus, neatsakoma.
Pasiliekame teisę bet kada be išankstinio įspėjimo atlikti
techninius dizaino ir konstrukcijos pakeitimus, susijusius su
nuolatiniu tobulinimu ir gaminio pagerinimais.
Už žalą, patirtą naudojant įrenginį ne pagal paskirtį, neatsakoma.
Taip pat netenkama teisės reikšti pretenzijas dėl garantijos.
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Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite šią
naudojimo instrukciją ir visada laikykite ją netoliese! 

• Nenaudokite ir nestatykite įrenginio potencialiai sprogiose
patalpose. 

• Nenaudokite įrenginio agresyvioje aplinkoje.
• Įrenginys nėra žaislas. Niekada nepalikite įrenginio veikti be

priežiūros, kai šalia yra vaikų.
• Pastatykite įrenginį stačiai ir stabiliai.
• Įsitikinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos neužkimštos.
• Įsitikinkite, kad įsiurbimo pusėje nėra nešvarumų ir

nepritvirtintų daiktų.
• Niekada į įrenginio vidų nekiškite daiktų ir neardykite

įrenginio.
• Naudojamo įrenginio neuždenkite ir negabenkite.
• Nelieskite ir nevaldykite įrenginio drėgnomis ar šlapiomis

rankomis.
• Įsitikinkite, kad visi už įrenginio esantys elektros laidai

apsaugoti nuo pažeidimų (pvz., kuriuos gali padaryti
gyvūnai). Niekada nenaudokite įrenginio, jei pažeistas kabelis
arba tinklo jungtis!

• Jungiamojo laido ilgintuvus pasirinkite atsižvelgdami į
įrenginio prijungimo galią, laido ilgį ir naudojimo tikslą.
Išvyniokite visą ilginimo kabelį. Venkite elektros perkrovos.

• Kai įrenginio nenaudojate, ištraukite kištuką iš kištukinio
lizdo.

• Prieš atlikdami priežiūros, techninės priežiūros arba taisymo
darbus, ištraukite įrenginio kištuką iš kištukinio lizdo.

Naudojimas pagal paskirtį
Naudokite oro kondicionierių PAC 2600 E tik patalpos orui vėsinti,
ventiliuoti ir sausinti, laikydamiesi techninių duomenų.

Naudojimas ne pagal paskirtį
Nestatykite oro kondicionieriaus PAC 2600 E ant drėgno arba
šlapio pagrindo. Nenaudokite įrenginio lauke. Nedėkite ant
įrenginio jokių daiktų, pvz., drabužių. 
Draudžiama atlikti savavališkus įrenginio konstrukcijos
pakeitimus, montuoti papildomas detales ir permontuoti įrenginį.

Naudotojų kvalifikacija
Šį įrenginį naudojantys asmenys privalo:
• žinoti pavojus, kylančius naudojant elektros įrenginius;
• būti perskaitę ir supratę naudojimo instrukciją, ypač skyrių

„Sauga“.

Liekamieji pavojai
Pavojus dėl elektros įtampos!
Su elektrinėmis konstrukcinėmis dalimis susijusius
darbus leidžiama
atlikti tik įgaliotai specializuotai įmonei!

Pavojus dėl elektros įtampos!
Prieš atlikdami bet kokius darbus su įrenginiu, iš
kištukinio lizdo ištraukite tinklo kištuką!

Pavojus!
Nepalikite pakuotės medžiagos be priežiūros. Vaikams ji
gali tapti pavojingu žaislu.

Atsargiai!
Kad nesugadintumėte įrenginio, niekada nenaudokite jo,
jei neįdėtas oro filtras!

Kaip elgtis avarijos atveju
1. Įvykus avarijai atjunkite įrenginį nuo elektros srovės tinklo.
2. Nejunkite sugedusio įrenginio prie tinklo jungties.

Sauga
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Įrenginio aprašas
Įrenginys pirmiausiai skirtas patalpoms vėsinti. Be to, jis filtruoja
orą, pašalina iš jo drėgmę ir kartu sukuria malonų patalpos
klimatą.
Nustačius įrenginio VENTILIAVIMO darbo režimą galima
papildomai cirkuliuoti patalpos orą, jo nevėsinant. Nustačius
DRĖGMĖS ŠALINIMO darbo režimą patalpos oras džiovinamas.
Įrenginys veikia visiškai automatiškai ir turi daugybę kitų funkcijų,
pvz., naudojant laikmačio funkciją gali būti atidėtas automatinis
įrenginio įjungimas arba išjungimas.
Įrenginį galima patogiai valdyti naudojant valdymo skydelį (1)
arba komplekte esančiu infraraudonųjų spindulių nuotolinio
valdymo pultu (9).
Įrenginys suprojektuotas taip, kad būtų užtikrintas universalus ir
lankstus naudojimas. Įrenginys yra kompaktiškas, todėl jį galima
patogiai gabenti ir naudoti visose vidaus patalpose.
Patalpų kondicionieriumi vėsinamas patalpos oras, iš jo sugeriant
šilumą. Sugerta šiluma per oro išleidimo žarną išleidžiama į
išorinę aplinką, o atvėsintas oras ventiliatoriumi tiekiamas į
įrengimo patalpą.

Įrenginio atvaizdasInformacija apie įrenginį

Nr. Valdymo elementas

1 Valdymo skydelis
2 Oro išleidimo angos su vėdinimo sklendėmis
3 Nuotolinio valdymo pulto skyrius
4 Transportavimo ratukai
5 Oro išleidimo žarnos jungtis
6 Žarnos jungtis su apsauga nuo lašėjimo
7 Tinklo laidas su vyniojimo laikikliu
8 Oro įleidimo anga su oro filtru
9 Nuotolinio valdymo pultas
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Gabenimas
Kad įrenginį būtų lengviau gabenti, jis yra su ratukais.
Prieš gabendami, kaskart atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus:
1. išjunkite įrenginį;
2. iš kištukinio lizdo ištraukite tinklo kištuką. Norėdami ištraukti

kištuką, netempkite už tinklo laido.
3. Vežkite įrenginį tik lygiais paviršiais.

Laikymas
Išleiskite kondensato likučius (žr. skyrių „Techninė priežiūra“).
Nenaudojamą įrenginį laikykite šiomis sąlygomis:
• sausoje vietoje;
• nuo dulkių ir tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje;
• prireikus apsaugotą nuo prasiskverbiančių dulkių plastikine

danga.
• Išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pulto.

Įrenginio pastatymas
Pastatydami įrenginį išlaikykite pagal techninius duomenis
nurodytą minimalų atstumą iki sienų ir daiktų (žr. skyrių
„Techninių duomenų priedas“).

• Pastatykite įrenginį horizontaliai, stabiliai ir stačiai.
• Tiesdami tinklo laidą, pasirūpinkite, kad už jo niekas

neužkliūtų.
• Įsitikinkite, kad neuždengtos oro įleidimo ir išleidimo angos (2

ir 8) bei oro išleidimo žarnos jungtis (5).

• Prieš naudodami pirmą kartą, į nuotolinio valdymo pultą
įdėkite baterijas (2 vnt., AAA tipo).

Oro filtro įstatymas
• Prieš naudodami pirmą kartą, įstatykite oro filtrą.

Oro išleidimo žarnos prijungimas

1. Sujunkite atskirus žarnos komponentus, kad gerai laikytųsi.
2. Stumkite jungiamąją detalę (10) iš viršaus ant įrenginio oro

išleidimo žarnos jungties (5).
– Jungiamoji detalė (10) užsifiksuos.

Gabenimas ir laikymas

Pastatymas ir įrengimas

30 cm

30 cm

30 cm

Naudojimo pradžia
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Kondensato žarnos prijungimas
Kondensato žarna veikia kaip apsauga nuo lašėjimo ir prireikus ji
naudojama kondensato likučiams išleisti.

1. Nuimkite dangtelį nuo kondensato išleidimo angos (žr. A
pav.).

2. Priveržkite kondensato žarnos laikiklį (žr. B pav.).
3. Prijunkite užkimštą kondensato žarną prie kondensato

išleidimo angos (žr. C pav.). 
4. Pritvirtinkite kondensato žarną naudodami žarnos sąvaržą ir

įkiškite į laikiklį (žr. C pav.).

Išleidžiamo oro nukreipimas
• Iš įrenginio išleidžiame vėsinamos patalpos ore yra

liekamosios šilumos ir liekamosios drėgmės. Todėl ištrauktą
orą rekomenduojama nukreipti į lauką.

• Plokščią antgalį galima įkabinti į atvirą lango rėmą arba
atverčiamą langą.

A.

B.

C.
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Valdymo skydelis

Įrenginio įjungimas
1. Įkiškite tinklo kištuką į tinkamai apsaugotą kištukinį tinklo

lizdą.
2. Įjunkite įrenginį mygtuku ON/OFF (17).
3. Pasirinkite pageidaujamą darbo režimą, paspausdami

mygtuką MODE (15).

Darbo režimo nustatymas
• Paspauskite mygtuką MODE (15), kad pasirinktumėte

pageidaujamą darbo režimą.
– VĖSINIMAS (COOL)
– SAUSINIMAS (DRY)
– VENTILIAVIMAS (FAN)

Darbo režimas VĖSINIMAS (COOL)
Įjungus darbo režimą VĖSINIMAS oras vėsinamas, kol pasiekiama
nustatyta temperatūra.
Nustatomos temperatūros reguliavimo diapazonas yra nuo 16 °C
iki 30 °C. 
Kai pasiekiama nustatyta temperatūra, įsijungia įrenginio
budėjimo režimas, t. y. ventiliatorius toliau veikia nustatytu lygiu,
tačiau įrenginys nevėsina tol, kol vėl neviršijama pasirinkta vertė.
1. Spauskite mygtuką MODE (15), kol užsidegs šviesos diodų

lemputė prie COOL.
2. Pliuso (14) ir minuso mygtuku (12) nustatykite norimą

temperatūrą.
– Nustatyta temperatūra rodoma ekrane (13).

Darbo režimas SAUSINIMAS (DRY)
Įrenginys turi paprastą sausinimo funkciją. 
Įjungus darbo režimą SAUSINIMAS oras sausinamas, tačiau
nevėsinamas. Negalima nustatyti norimos temperatūros, nes
pliuso (14) ir minuso mygtukas (12) bei ekranas (13) neaktyvūs.
Įjungus šį darbo režimą automatiškai nustatomas mažas
ventiliatoriaus greitis ir jo negalima pakeisti.

1. Spauskite mygtuką MODE (15), kol užsidegs šviesos diodų
lemputė prie DRY.

Darbo režimas VENTILIAVIMAS (FAN)
Įrenginyje cirkuliuoja patalpos oras ir vėsinimas nevyksta.
Negalima nustatyti norimos temperatūros, nes pliuso (14) ir
minuso mygtukas (12) bei ekranas (13) neaktyvūs.

1. Spauskite mygtuką MODE (15), kol užsidegs šviesos diodų
lemputė prie FAN ONLY.

2. Spauskite mygtuką FAN SPEED (11), kol užsidegs šviesos
diodų lemputė prie pageidaujamo ventiliavimo lygio.

Nuotolinio valdymo pultas
Įrenginį taip pat galima valdyti naudojant pridėtą nuotolinio
valdymo pultą (9).
• Kai įrenginys prijungtas prie tinklo, jį galima valdyti ir valdymo

skydeliu, ir nuotolinio valdymo pultu.
• Nuotolinio valdymo pultas veikia maždaug 8 m atstumu.
• Visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į imtuvą (16)

valdymo skydelyje.
• Jei nuotolinio valdymo pulto ekranas šviečia silpnai arba išvis

nieko nerodo, pakeiskite baterijas.

Valdymas

Nr. Funkcija

11 Mygtukas „Fan Speed“
Ventiliavimo lygių nustatymas ir rodymas:
• „Auto“ (automatinis)
• „Low“ (mažas greitis)
• „Med“ (vidutinis greitis)
• „High“ (didelis greitis)

Pasirinktas ventiliavimo lygis nurodomas žalia šviesos diodų lempute.
12 Minuso mygtukas

Įjungus VĖSINIMO darbo režimą sumažina temperatūros nuostačio vertę.
13 Ekranas

Įjungus VĖSINIMO darbo režimą rodo nustatytą temperatūros nuostačio 
vertę.

14 Pliuso mygtukas
Įjungus VĖSINIMO darbo režimą padidina temperatūros nuostačio vertę.

15 Mygtukas MODE
Darbo režimo nustatymas ir rodymas:
• VĖSINIMAS (COOL)
• SAUSINIMAS (DRY)
• VENTILIAVIMAS (FAN)

Pasirinktas darbo režimas nurodomas žalia šviesos diodų lempute.
16 Nuotolinio valdymo pulto imtuvas
17 Mygtukas ON/OFF

Įjungia arba išjungia įrenginį.

11

High

Med Low

Cool

Fan Only

Dry

Auto

Fan
speed Mode

ON / OFF

12 13 14 15 16
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Nustatymai naudojant nuotolinio valdymo pultą

Ventiliavimo lygio nustatymas
• Naudojant nuotolinio pulto valdymo mygtuką FAN (24) galima

nustatyti VĖSINIMO ir VENTILIAVIMO darbo režimų
pageidaujamą ventiliavimo lygį.

Laiko pasirinkimas (laikmatis)
Laikmatis veikia dviem būdais:

– automatiškas įjungimas praėjus nustatytam valandų
skaičiui (T-ON);

– automatiškas išjungimas praėjus nustatytam valandų
skaičiui (T-OFF).

Valandų skaičius gali būti nuo 0,5 iki 24 valandų.

Automatinis įsijungimas
• Norint užprogramuoti laiką iki įjungimo įrenginys turi būti

išjungtas.

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką TIMER (22).
– Rodyklė prie T-ON (27) mirksi.

2. Per 5 sek. paspauskite pliuso (20) arba minuso mygtuką (25),
kad nustatytumėte pageidaujamą valandų skaičių.

3. Paspauskite mygtuką TIMER (22) dar kartą, kad
išsaugotumėte nustatymą.
– Šviečia indikatorius T-ON (27).
– Automatinio įjungimo laikmatis nustatytas.

Automatinis išsijungimas
• Norint užprogramuoti laiką iki išjungimo įrenginys turi būti

įjungtas.
1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką TIMER (22).

– Rodyklė prie T-OFF (27) mirksi.
2. Per 5 sek. paspauskite pliuso (20) arba minuso mygtuką (25),

kad nustatytumėte pageidaujamą valandų skaičių.
3. Paspauskite mygtuką TIMER (22) dar kartą, kad

išsaugotumėte nustatymą.
– Šviečia indikatorius T-OFF (27).
– Automatinio išjungimo laikmatis nustatytas.

Laikmačio ištrynimas
1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką TIMER (22).

– Likęs laikas bus rodomas ekrane.
2. Per 5 sek. paspauskite mygtuką TIMER (22) dar kartą, kad

ištrintumėte laikmačio nustatymą.

Nr. Pavadinimas Funkcija

18 Ekranas Įvairių verčių rodymas ir įrenginio 
nustatymai.

19 Mygtukas MODE Darbo režimo nustatymas:
• VĖSINIMAS
• SAUSINIMAS
• VENTILIAVIMAS

20 Pliuso mygtukas Padidina temperatūros nuostačio vertę 
įjungus darbo režimą VĖSINIMAS arba 
laikmačio valandų skaičių.

21 Mygtukas SWING Šiame įrenginyje nėra.
22 Mygtukas TIMER Naudodami laikmačio funkciją galite 

pasirinkti nuo 0,5 iki 24 val. trunkantį 
įsijungimo arba išsijungimo laiką, 
nustatomą pusvalandžio intervalais.

23 Mygtukas SLEEP Budėjimo funkcijos nustatymas (tik darbo 
režimas VĖSINIMAS).

24 Mygtukas FAN Ventiliavimo lygių nustatymas.
25 Minuso mygtukas Įjungus VĖSINIMO darbo režimą sumažina 

temperatūros nuostačio vertę.
26 Mygtukas ON/OFF Įjungia arba išjungia įrenginį.
27 Indikatorius T-ON ir T-OFF T-ON: Suaktyvina įsijungimo laiką, kai 

įrenginys išjungtas.
T-OFF: Suaktyvina išsijungimo laiką, kai 
įrenginys įjungtas.

28 Temperatūros vienetų indi-
katorius

°C arba °F

29 Siuntimo indikatorius Šviečia, kai nuotolinio valdymo pultas 
siunčia komandą įrenginiui.

30 Indikatorius SWING Šiame įrenginyje nėra.
31 Indikatorius SLEEP Šviečia, kai įjungta budėjimo funkcija.
32 Indikatorius LOCK Nurodo, kad suaktyvintas nuotolinio 

valdymo pulto mygtukų blokavimas 
(apsauga nuo vaikų).

33 Indikatorius SPEED Rodo pasirinktą ventiliavimo lygį.
34 Laikmačio nustatymo indi-

katorius
Mirksi nustatant laikmatį.

35 Temperatūros /
 valandų indikatorius

Rodo nustatytą temperatūrą arba laikmačio 
režimu pasirinktą valandų skaičių.

36 Darbo režimo indikatorius 
(MODE)

Rodo pasirinktą darbo režimą.

AUTO

T-ON T-OFF

COOL

DRY

FAN

HEAT

SWING

SLEEP

LOCK

SPEED

MODE

FAN SWING

ON/OFF

SLEEP TIMER

°F OPER
AUTO°C

AUTO

T-ON T-OFF

COOL

DRY

FAN

HEAT

SWING

SLEEP

LOCK

SPEED

°F OPER
AUTO°C

18

19

20

21
22

30
31
32

333435

36

27 28 29

23

24

25

26
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Budėjimo funkcijos (SLEEP) nustatymas
• Budėjimo funkcija nustatoma tik naudojant VĖSINIMO darbo

režimą.
1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką SLEEP (23).

– Įrenginys veikia režimu SLEEP. 
– Praėjus valandai temperatūra bus padidinta 1 °C. Dar po

valandos nustatyta temperatūra bus automatiškai
padidinta dar vienu laipsniu. Po to nuostačio vertė daugiau
nesikeičia, didžiausia leistina vertė yra 30 °C. 

– Pasirinktas ventiliavimo lygis išlieka.
2. Paspauskite mygtuką SLEEP (23) dar kartą, kad išjungtumėte

budėjimo režimą.
– Įrenginys toliau veiks VĖSINIMO darbo režimu išlaikydamas

anksčiau nustatytą nuostačio vertę.

Nuotolinio valdymo pulto mygtukų blokavimo nustatymas
1. Vienu metu paspauskite pliuso (20) ir minuso mygtuką (25),

kad suaktyvintumėte mygtukų blokavimą (apsaugą nuo
vaikų).
– Šviečia indikatorius LOCK (32).

2. Vienu metu paspauskite pliuso (20) ir minuso mygtuką (25),
kad išjungtumėte mygtukų blokavimą.
– Indikatorius LOCK (32) užgęsta.

°C ir °F nustatymas
• Galite nustatyti °C arba °F, kartu paspausdami mygtuką

MODE (19) ir minuso mygtuką (25), kai įrenginys išjungtas.

Naudojimo pabaiga
1. Išjunkite įrenginį mygtuku ON/OFF (17 arba 26).
2. Iš kištukinio lizdo ištraukite tinklo kištuką.
3. Išvalykite įrenginį (ypač oro filtrą), kaip nurodyta skyriuje

„Techninė priežiūra“.
4. Išleiskite iš įrenginio likusį kondensatą (žr. skyrių „Techninė

priežiūra“).
5. Laikykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Gabenimas ir

laikymas“.

Gaminant įrenginį, kelis kartus tikrinta, ar jis veikia
nepriekaištingai. Vis dėlto atsiradus gedimų, patikrinkite įrenginį
pagal toliau pateiktą sąrašą.
Pastaba.
Po visų techninės priežiūros ir remonto darbų palaukite
mažiausiai 3 minutes. Tik tada vėl įjunkite įrenginį.
Nepavyksta paleisti įrenginio
• Patikrinkite tinklo jungtį (230 V / ~1 / 50 Hz).
• Patikrinkite, ar nepažeistas tinklo kištukas.
• Darbinė temperatūra turi būti nuo 16 iki 35 °C.

• Patikrinkite, ar ekrane (13) rodomas klaidos kodas H8.
Prireikus išleiskite kondensatą (žr. skyrių „Techninė
priežiūra“).

• Paveskite „Trotec“ patikrinti elektros sistemą.

Įrenginys veikia mažesne vėsinamąja galia arba visai
nevėsina
• Patikrinkite, ar nustatytas VĖSINIMO darbo režimas.
• Patikrinkite oro išleidimo žarnos padėtį. Jei oro išleidimo

žarna sulenkta arba užkišta, išleidžiamas oras negali būti
nukreiptas. Pasirūpinkite, kad išleidžiamas oras galėtų laisvai
išeiti.

• Patikrinkite, ar neužterštas oro filtras. Prireikus išvalykite oro
filtrą (žr. skyrių „Techninė priežiūra“).

• Patikrinkite minimalų atstumą iki sienų ir daiktų. Prireikus
pastatykite įrenginį toliau nuo sienų.

• Patikrinkite, ar neatidaryti patalpos langai ir (arba) durys.
Prireikus juos (jas) uždarykite. Nepamirškite, kad langas, pro
kurį iškišta oro išleidimo žarna, turi likti atidarytas.

• Patikrinkite nustatytą įrenginio temperatūrą. Jei ji viršija
patalpos temperatūrą, nustatytą temperatūrą sumažinkite.

• Jei įrenginys prijungtas prie angos sienoje, patalpoje gali
susidaryti neigiamas slėgis. Suvienodintumėte slėgį,
trumpam atidarydami duris arba langą.

Įrenginys veikia garsiai ir (arba) vibruoja, išbėga
kondensatas
• Patikrinkite, ar įrenginys stovi tiesiai ir ant lygaus paviršiaus.
• Patikrinkite, ar tinkamai įstatytas ir nepažeistas kondensato

ištekėjimo angos kamštis. Tinkamai įstatykite kamštį arba
prireikus jį pakeiskite.

Įrenginys labai įkaista, garsiai veikia ir sumažėja jo galia
• Patikrinkite, ar nepažeistos oro įleidimo angos ir oro filtras.

Nuvalykite išorinius nešvarumus.
• Nešvarų įrenginio vidų paveskite išvalyti specializuotai

šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonei arba „Trotec“ .

Įrenginys nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą
• Patikrinkite, ar atstumas tarp nuotolinio valdymo pulto ir

įrenginio nėra per didelis, ir prireikus jį sumažinkite.
• Įsitikinkite, kad tarp įrenginio ir nuotolinio valdymo pulto nėra

kliūčių, pvz., baldų arba sienų. Užtikrinkite, kad tarp įrenginio
ir nuotolinio valdymo pulto kelias būtų laisvas.

• Patikrinkite baterijų įkrovimo būseną ir prireikus jas
pakeiskite.

• Jei baterijos ką tik pakeistos, patikrinkite, ar tinkamas
baterijų poliškumas.

Klaidos ir gedimai
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Klaidų kodų apžvalga
Ekrane (13) gali būti rodomi tokie klaidų kodai:

Patikrintas įrenginys prastai veikia? 
Paveskite suremontuoti įrenginį specializuotai šaldymo ir oro
kondicionavimo įrangos įmonei arba „Trotec“.

Prieš atliekant techninę priežiūrą
• Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.
• Prieš atlikdami bet kokius darbus, ištraukite tinklo kištuką!

Techninės priežiūros darbus, kuriuos atliekant reikia
atidaryti korpusą, leidžiama atlikti tik
specializuotoms šaldymo ir oro kondicionavimo
įrangos įmonėms arba „Trotec“.

Apžiūra, ar įrenginio vidus švarus
1. Išimkite oro filtrą.
2. Pašvieskite kišeniniu žibintuvėliu į įrenginio angas.
3. Jei matote storą dulkių sluoksnį, įrenginio vidų paveskite

išvalyti specializuotai šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos
įmonei arba „Trotec“.

4. Vėl įdėkite oro filtrą.

Korpuso valymas
Nuvalykite įrenginį drėgna, minkšta, pūkų nepaliekančia šluoste.
Saugokite, kad į korpuso vidų nepatektų drėgmės. Nenaudokite
aštrių valymo priemonių.

Klaidos 
kodas

Sutrikimas / priežastis Gedimo pašalinimas

H8 Kondensatas Išleiskite kondensatą.
F1 Aplinkos temperatūros 

jutiklis
Kreipkitės į „Trotec“.

F2 Vidaus temperatūros 
jutiklis

Kreipkitės į „Trotec“.

F0 Sistemos gedimas 1. Išjunkite įrenginį ir ištraukite
tinklo kištuką. Nejunkite
įrenginio mažiausiai 30 minučių.

2. Jei gedimas išlieka, kreipkitės į
„Trotec“.

H3 Apsauga nuo perkrovos 1. Patikrinkite aplinkos
temperatūrą ir oro drėgnumą. 
Aplinkos temperatūra neturi
viršyti 35 °C.

2. Patikrinkite, ar neuždengtos oro
išleidimo ir įleidimo angos.

3. Išjunkite įrenginį mažiausiai 3
minutėms. Jei pranešimas apie
perkrovą vis tiek rodomas,
kreipkitės į „Trotec“.

E8 Perkrova

F4 Išėjimo temperatūros 
jutiklis

Kreipkitės į „Trotec“.

Techninė priežiūra
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Šaldomosios medžiagos apytakos ratas
• Visas šaldomosios medžiagos apytakos ratas yra hermetiškai

uždara sistema, kuriai nereikia techninės priežiūros ir kurią
leidžiama techniškai prižiūrėti arba remontuoti tik
specializuotoms šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos
įmonėms arba „Trotec“.

Kondensato išleidimas
Naudojant VĖSINIMO ir SAUSINIMO darbo režimus susidaro
kondensatas, kurio didžioji dalis pašalinama su išleidžiamu oru.
Kondensato likučiai kaupiasi po korpusu, juos būtina reguliariai
pašalinti. Kai susikaupia per daug kondensato, pasigirsta garsinis
signalas (trumpai 8 kartus). Ekrane taip pat rodomas pranešimas
H8. Jei indikatorius mirksi, reikia išleisti kondensatą. Atlikite
toliau nurodytus veiksmus.
1. Išjunkite įrenginį ir ištraukite tinklo kištuką.
2. Atsargiai gabenkite arba vežkite įrenginį į tinkamą vietą, kad

išleistumėte kondensatą (pvz., į kanalizaciją).
3. Ištraukite kondensato žarną iš laikiklio (žr. A pav.).
4. Ištraukite iš kondensato žarnos guminį kamštį.
5. Leiskite kondensatui ištekėti, kol kondensato žarna bus

tuščia.
6. Vėl įkiškite guminį kamštį į kondensato žarną ir įkiškite

kondensato žarną į laikiklį.
– Įsitikinkite, kad guminis kamštis yra gerai įstatytas, nes

kitaip vanduo gali pradėti nevaldomai bėgti.
7. Prieš iš naujo įjungdami įrenginį, palaukite bent 3 minutes.

Oro filtro valymas
Kai oro filtras užterštas, jį reikia nuvalyti. Tai galima pastebėti,
pvz., sumažėjus vėsinimo galiai (žr. skyrių „Klaidos ir gedimai“).

Atsargiai!
Įsitikinkite, kad oro filtras nesusidėvėjęs ir nepažeistas.
Oro filtro kampų ir briaunų negalima deformuoti arba
užapvalinti. Prieš pakartotinai naudodami oro filtrą,
įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir sausas!

• Nuvalytą, sausą filtrą vėl įdėkite į įrenginį atvirkštine eilės
tvarka.

A.

B.

A.

B.

C.
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Techniniai duomenys

Elektrinė schema

Techninių duomenų priedas

Parametrai Vertė

Modelis PAC 2600 E
Vėsinimo galia 2 640 W
Sausinimo galia 0,95 l/val.
Temperatūra, reguliuojama nuo 16° C iki 30° C
Maks. oro našumas 230 m3/h
Laikmatis, reguliuojamas nuo 0,5 val. iki 24 val.
Elektros jungtis 230 V / ~1 / 50 Hz
Maks. vartojamoji galia 1 010 W
Vardinė srovė 4,5 A
Šaldomoji medžiaga R410A
Šaldomosios medžiagos kiekis 570 g
Darbinė temperatūra nuo 18 °C iki 35 °C
Svoris 27 kg
Matmenys (plotis x aukštis x gylis) 340 x 780 x 394 (mm)
Minimalus atstumas iki sienų / daiktų 30 cm
Garso slėgio lygis maks. 56 dB(A)
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Išskleistoji schema
Pastaba!
Atsarginių dalių vietos numeriai skiriasi nuo naudojimo instrukcijoje vartojamų konstrukcinių dalių vietos numerių.
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Atsarginių dalių sąrašas

Nr. Atsarginė dalis  Nr. Atsarginė dalis Nr. Atsarginė dalis

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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Šalinimas
Elektroninės įrangos negalima išmesti kartu su
buitinėmis atliekomis – ji Europos Sąjungoje turi būti
tinkamai šalinama pagal 2003 m. sausio 27 d.

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS direktyvą 2002/96/EB dėl
elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Panaudotą įrenginį
šalinkite pagal taikomas įstatymų nuostatas.

Įrenginyje naudojama ekologiška ir ozono neveikianti šaldomoji
medžiaga (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).
Įrenginyje esančią šaldomąją medžiagą tinkamai utilizuokite
pagal nacionalinius įstatymus.

Atitikties deklaracija 
Atitinka EB žemosios įtampos direktyvos 2006/95/EB III priedo B
skirsnį ir EB direktyvą 2004/108/EB dėl elektromagnetinio
suderinamumo.
Patvirtiname, kad oro kondicionierius PAC 2600 E buvo
suprojektuotas, sukonstruotas ir pagamintas laikantis nurodytų
EB direktyvų.
Taikyti standartai:
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

Ženklą  rasite įrenginio specifikacijų lentelėje.

Gamintojas: 
Trotec GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg
Tel. +49 2452 962-400
Faks. +49 2452 962-200
El. paštas info@trotec.de

Heinsberg, 2014-11-08

Vadovas Detlef von der Lieck
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