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Symbolit
Sähköiskun vaara!
Osoittaa sähkön aiheuttaman vaaratilanteen, josta voi
seurata loukkaantuminen tai jopa kuolema.

Vaara!
Osoittaa vaaratilanteen, josta voi seurata
henkilövahinkoja.

Varoitus!
Osoittaa vaaratilanteen, josta voi seurata vahinkoja
laitteistolle.

Käyttöohjeen uusimman version löydät osoitteesta:

Oikeudellinen tiedote
Tämä julkaisu korvaa kaikki edelliset julkaisut. Mitään osaa tästä
julkaisusta ei saa jäljentää tai käsitellä, monistaa tai levittää
elektronisia järjestelmiä käyttäen missään muodossa ilman
yrityksen Trotec kirjallista lupaa. Oikeudet teknisiin muutoksiin
pidätetään. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotenimiä käytetään
takaamatta vapaata käytettävyyttä ja olennaisesti valmistajan
kirjoitustapaa noudattaen. Kaikki tuotenimet ovat rekisteröityjä.
Pidätämme oikeuden rakenteellisiin sekä muoto- ja
värimuutoksiin jatkuvan tuotekehityksen vuoksi.
Toimituksen sisältö voi poiketa tuotekuvista. Tämä dokumentti on
laadittu vaadittavalla huolellisuudella. Trotec ei vastaa virheistä ja
puutteista.
© Trotec

Takuu ja vastuu
Laite täyttää olennaiset turvallisuutta ja terveyttä koskevat EU:n
määräykset ja laitteen toiminta on testattu tehtaalla useita
kertoja. Jos laitteessa tästä huolimatta ilmenee ongelmia, joita ei
voi korjata kappaleen Viat ja häiriöt avulla, ota yhteys
jälleenmyyjään tai urakoitsijaan. Takuukorvausvaatimuksissa on
ilmoitettava laitteen numero (katso laitteen takapuoli). Jos
valmistajan esittämiä lakisääteisiä vaatimuksia ei noudateta tai
laitteisiin tehdään luvattomia muutoksia, valmistaja ei vastaa
niistä johtuvista vaurioista. Laitteeseen tehtävät muutokset tai
luvattomien varaosien käyttö voi heikentää merkittävästi tämän
laitteen sähköturvallisuutta ja aiheuttaa takuun raukeamisen.
Takuu ei kata omaisuus- tai henkilövahinkoja, jotka johtuvat siitä,
että laitetta on käytetty tämän oppaan ohjeiden vastaisesti.
Valmistaja pidättää oikeuden rakenteellisiin ja toiminnallisiin
muutoksiin jatkuvan tuotekehityksen vuoksi ilman
ennakkoilmoitusta.
Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat määräysten vastaisesta
käytöstä. Tässä tapauksessa myös takuukorvausvaatimukset
raukeavat.
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Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöä ja säilytä se aina
laitteen välittömässä läheisyydessä! 

• Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa tiloissa, äläkä asenna
laitetta sellaisiin. 

• Älä käytä laitetta syövyttävässä ilmastossa.
• Laite ei ole leikkikalu. Älä jätä laitetta valvomatta, kun lapsia

on sen läheisyydessä.
• Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle alustalle.
• Varmista, että ilman tulo- ja poistoaukot eivät peity.
• Varmista, että ilman tuloaukoissa ei ole likaa ja irtohiukkasia.
• Älä koskaan työnnä esineitä laitteen sisään äläkä tartu

laitteen sisäosiin.
• Älä peitä laitetta käytön aikana, äläkä siirrä sitä.
• Älä käytä tai käsittele laitetta, jos kätesi ovat kosteat tai

märät.
• Varmista, että laitteen ulkopuolella olevat sähköjohdot on

suojattu vaurioitumiselta (esim. eläimiltä). Älä käytä laitetta
koskaan, jos johto tai verkkoliitäntä on vaurioitunut!

• Kun valitset liitäntäkaapelin jatkojohtoa, kiinnitä huomiota
laitteen liitäntätehoon, johdon pituuteen ja
käyttötarkoitukseen. Rullaa jatkojohto kokonaan auki. Vältä
sähköistä ylikuormitusta.

• Vedä pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.
• Irrota pistoke pistorasiasta laitteen hoito-, huolto- tai

korjaustöiden ajaksi.

Määräystenmukainen käyttö
Käytä ilmastointilaitetta PAC 2600 E vain huoneilman
viilentämiseen, tuulettamiseen ja kosteudenpoistoon teknisiä
tietoja noudattaen.

Määräystenvastainen käyttö
Älä sijoita ilmastointilaitetta PAC 2600 E kostealle tai märälle
pinnalle. Älä käytä laitetta ulkotiloissa. Älä aseta esineitä, esim.
vaatteita, kuivumaan laitteen päälle. 
Laitteeseen tehtävät luvattomat muutokset, lisäykset ja
muunnokset ovat kiellettyjä.

Henkilöstön pätevyys
Laitetta käyttävien henkilöiden on:
• oltava tietoisia sähkölaitteiden käyttöön liittyvistä vaaroista.
• luettava ja ymmärrettävä käyttöohje, erityisesti kappale

Turvallisuus.

Muut vaarat
Sähköjännitteen aiheuttama vaara!
Sähköosien huoltotöitä saavat suorittaa vain niihin
valtuutetut asiantuntijat!

Sähköjännitteen aiheuttama vaara!
Irrota laite sähköverkosta ennen kaikkia huoltotöitä!

Vaara!
Älä jätä pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla
vaarallinen joutuessaan lasten käsiin.

Varoitus!
Välttääksesi laitteen vaurioitumisen älä koskaan käytä
laitetta ilman ilmansuodatinta!

Toiminta hätätapauksessa
1. Irrota hätätapauksessa laite sähköverkosta.
2. Älä liitä viallista laitetta sähköverkkoon.

Turvallisuus
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Laitteen kuvaus
Laitetta käytetään ensisijaisesti huoneen viilentämiseen. Tämän
lisäksi laite suodattaa ja poistaa ilmasta kosteutta luoden
miellyttävän huoneilman.
Käyttötilassa TUULETIN laite vain pyörittää ilmaa viilentämättä
sitä. Käyttötilassa KOSTEUDEN POISTO laite poistaa huoneilmasta
kosteutta.
Laite toimii täysautomaattisesti ja tarjoaa monia toimintoja, esim.
laite voidaan automaattisesti kytkeä päälle tai pois päältä
ajastimen avulla.
Laitetta käytetään joko suoraan laitteen ohjelmointipaneelista (1)
tai kätevästi infrapunakaukosäätimen (9) avulla.
Laite on suunniteltu universaaliin ja joustavaan käyttöön.
Kompaktin kokonsa ansiosta sitä on helppo siirtää ja käyttää
kaikissa sisätiloissa.
Ilmastointilaite viilentää huoneilmaa poistamalla siitä lämpöä.
Lämmin ilma kulkeutuu poistoletkua pitkin ulkotiloihin ja
viilennetty ilma puhaltuu tuulettimen kautta huoneeseen, jossa
laite seisoo.

Laitteen osatTietoa laitteesta

Nro Ohjauslaite

1 Ohjauspaneeli
2 Ilman poistoaukot ja tuuletusläpät
3 Kaukosäätimen lokero
4 Kuljetuspyörät
5 Liitäntä poistoilmaletku
6 Letkuliitäntä tippasuojalle
7 Verkkoliitäntäjohto ja kelaus
8 Ilman tuloaukko ja ilmansuodatin
9 Kaukosäädin

4

3

1

6

57

8

AUTO

T-ON T-OFF

COOL

DRY

FAN

HEAT

SWING

SLEEP

LOCK

SPEED

MODE

FAN SWING

ON/OFF

SLEEP TIMER

°F OPER
AUTO°C

9

2

FI Käyttöohje – Siirrettävä ilmastointilaite PAC 2600 E 3



Kuljetus
Laitetta on helppo siirtää pyörien avulla.
Ota huomioon seuraavaa ennen kuin siirrät laitetta:
1. Sammuta laite.
2. Vedä verkkopistoke pistorasiasta. Älä vedä laitetta

verkkojohdosta!
3. Siirrä laitetta vain tasaisilla ja sileillä pinnoilla.

Säilytys
Valuta mahdollinen kondenssivesi ulos (katso kappale Huolto).
Kun laitetta ei käytetä, noudata seuraavia säilytysolosuhteita:
• kuivassa,
• pystysuorassa asennossa pölyltä ja suoralta auringonvalolta

suojatussa paikassa,
• suojattuna tarvittaessa pölyltä muovipeitteellä.
• Poista paristot kaukosäätimestä.

Laitteen sijoittaminen
Sijoita laite ottaen huomioon minimietäisyydet seiniin ja esineisiin
(katso kappale Tekninen liite).

• Sijoita laite vaakasuoraan tukevalle ja tasaiselle alustalle.
• Vältä kompastumisvaaraa asettaessasi virtajohtoa.
• Varmista, että ilman tulo- ja poistoaukot (2 ja 8) sekä

poistoilmaletkun liitäntä (5) eivät peity.

• Aseta ennen käyttöönottoa paristot (2 kpl, AAA)
kaukosäätimeen:

Ilmansuodattimen asettaminen
• Aseta ilmansuodatin ennen ensimmäistä käyttöä:

Poistoletkun liittäminen

1. Kokoa yksittäiset letkun osat yhteen, kunnes ne ovat
tukevasti paikoillaan.

2. Työnnä liitoskappale (10) ylhäältä laitteen
poistoilmaliitäntään (5).
– Liitoskappale (10) loksahtaa paikoilleen.

Kuljetus ja säilytys

Sijoittaminen ja asennus

30 cm

30 cm

30 cm

Käyttöönotto
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Poistoletkun liittäminen
Poistoletku toimii tippasuojana ja tarvittaessa kondenssiveden
poistoon.

1. Irrota poistoputken kiinnitys (katso kuva A.).
2. Ruuvaa kiinnitysklipsi poistoletkulle (katso kuva B.).
3. Työnnä kiinnitetty poistoletku poistoputkeen (katso kuva C.). 
4. Kiinnitä poistoletku letkuliittimellä ja kiinnitä se

kiinnitysklipsiin (katso kuva C.).

Poistoilman ohjaaminen
• Laitteen poistoilma sisältää jäähdytettävän tilan lämpöä ja

kosteutta. Tämän vuoksi on suositeltavaa ohjata poistoilma
ulos.

• Litteä suutin voidaan asentaa avoimeen ikkunanpuoliskoon
tai ripustaa kiertoikkunaan.

A.

B.

C.
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Ohjauspaneeli

Laitteen käynnistäminen
1. Liitä verkkopistoke määräysten mukaisesti suojattuun

pistorasiaan.
2. Käynnistä laite ON/OFF-painikkeella (17).
3. Valitse haluamasi käyttötila painamalla

MODE-painiketta (15).

Käyttötilan säätäminen
• Paina MODE-painiketta (15) vaihtaaksesi käyttötilan.

– VIILENNYS (COOL)
– KOSTEUDENPOISTO (DRY)
– TUULETIN (FAN)

Käyttötila VIILENNYS (COOL)
Käyttötilassa VIILENNYS ilma viilennetään asetettuun
ohjelämpötilaan.
Ohjelämpötilan säätöalue on 16 °C - 30 °C. 
Kun ohjelämpötila on saavutettu, laite käynnistyy Standby-tilaan,
eli tuuletin käy valitulla nopeudella ja laite viilentää ilmaa niin
kauan kunnes valittu arvo on ylitetty.
1. Paina MODE-painiketta (15), kunnes LED COOL palaa.
2. Aseta ohjelämpötila Plus- (14) ja Minus-painikkeilla (12).

– Ohjelämpötila näkyy näytössä (13).

Käyttötila KOSTEUDENPOISTO (DRY)
Laitteessa on kosteudenpoistotoiminto. 
Käyttötilassa KOSTEUDENPOISTO laite poistaa huoneilmasta
kosteutta, mutta ei viilennä ilmaa. Ohjelämpötilaa ei voida säätää,
Plus (14)- ja Minus-painike (12) sekä näyttö (13) eivät ole
aktiivisia.
Tässä käyttötilassa tuulettimen nopeus asetetaan automaattisesti
alimmalle tasolle eikä sitä voi muuttaa.

1. Paina MODE-painiketta (15), kunnes LED DRY palaa.

Käyttötila TUULETIN (FAN)
Laite kierrättää huoneilmaa, mutta ei viilennä sitä. Ohjelämpötilaa
ei voida säätää, Plus (14)- ja Minus-painike (12) sekä näyttö (13)
eivät ole aktiivisia.

1. Paina MODE-painiketta (15), kunnes LED FAN ONLY palaa.
2. Paina FAN SPEED-painiketta (11), kunnes halutun

tuulettimen nopeuden LED palaa.

Kaukosäädin
Laitetta voidaan käyttää mukana toimitetulla kaukosäätimellä (9).
• Kun laite on liitetty verkkovirtaan, laitetta voidaan ohjata sekä

ohjauspaneelista että kaukosäätimellä.
• Kaukosäätimen kantama on n. 8 m.
• Suuntaa kaukosäädin aina kohti ohjauspaneelin

vastaanotinta (16).
• Vaihda paristot, kun kaukosäätimen näytön valo palaa

heikosti tai näyttöä ei enää ole näkyvissä.

Käyttö

Nro Toiminto

11 Fan Speed -painike:
Tuulettimen nopeuden asetus ja näyttö:
• Auto (automaattinen)
• Low (alhainen nopeus)
• Med (keskinopeus)
• High (korkea nopeus

Valittu tuulettimen nopeus näytetään vihreällä LED-valolla.
12 Minus-painike

Pienentää käyttötilassa VIILENNYS lämpötilan ohjearvoa.
13 Näyttö

Näyttää käyttötilan VIILENNYS aikana asetetun lämpötilan ohjearvon
14 Plus-painike

Suurentaa käyttötilassa VIILENNYS lämpötilan ohjearvoa.
15 MODE-painike

Käyttötilan asetus ja näyttö:
• VIILENNYS (COOL)
• KOSTEUDENPOISTO (DRY)
• TUULETIN (FAN)

Valittu käyttötila näytetään vihreällä LED-valolla.
16 Vastaanotin kaukosäädin
17 ON/OFF-painike

Sammuttaa tai käynnistää laitteen.

11

High

Med Low

Cool

Fan Only

Dry

Auto

Fan
speed Mode

ON / OFF

12 13 14 15 16

17
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Asetukset kaukosäätimen kautta

Tuulettimen nopeuden säätäminen
• Kaukosäätimen FAN-painikkeella (24) voidaan asettaa

haluttu tuuletusnopeus käyttötiloissa VIILENNYS ja TUULETIN.

Ajan valinta (ajastin)
Ajastimessa on kaksi toimintoa:

– automaattinen käynnistys asetettujen tuntien jälkeen
(T-ON).

– automaattinen sammutus asetettujen tuntien jälkeen
(T-OFF).

Ajaksi voidaan valita 0,5-24 tuntia.

Automaattinen käynnistys
• Laite on sammutettava, jotta käynnistysaika voidaan

ohjelmoida.

1. Paina kaukosäätimen TIMER-painiketta (22).
– Kohdan T-ON (27) nuoli vilkkuu.

2. Paina 5 sekunnin sisällä Plus- (20) tai Minus-painiketta (25)
asettaaksesi haluamasi tuntimäärän.

3. Vahvista ajastimen aika painamalla uudelleen
TIMER-painiketta (22).
– Näyttö T-ON (27) palaa.
– Ajastimeen on asennettu automaattinen käynnistys.

Automaattinen sammutus
• Laite on käynnistettävä, jotta sammutusaika voidaan

ohjelmoida.
1. Paina kaukosäätimen TIMER-painiketta (22).

– Kohdan T-OFF (27) nuoli vilkkuu.
2. Paina 5 sekunnin sisällä Plus- (20) tai Minus-painiketta (25)

asettaaksesi haluamasi tuntimäärän.
3. Vahvista ajastimen aika painamalla uudelleen

TIMER-painiketta (22).
– Näyttö T-OFF (27) palaa.
– Ajastimeen on asennettu automaattinen sammutus.

Ajastimen nollaaminen
1. Paina kaukosäätimen Timer-painiketta (22).

– Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
2. Paina 5 sekunnin sisällä uudelleen Timer-painiketta (22) tai

nollataksesi ajastimen.

Nr
o

Nimi Toiminto

18 Näyttö Laitteen eri arvojen ja asetusten näyttö.
19 MODE-painike Käyttötilan säätäminen:

• VIILENNYS
• KOSTEUDENPOISTO
• TUULETIN

20 Plus-painike Suurentaa lämpötilan ohjearvoa 
käyttötilassa VIILENNYS tai ajastimen 
tuntimäärää.

21 SWING-painike Ei käytettävissä tässä laitteessa.
22 TIMER-painike Timer-toiminnolla voit asettaa käynnistys- ja 

sammutusajan 0,5-24 tunnin päähän puolen 
tunnin välein.

23 SLEEP-painike Torkkutoiminnon asettaminen (vain 
käyttötilassa VIILENNYS).

24 FAN-painike Tuulettimen nopeuden asetus.
25 Minus-painike Pienentää käyttötilassa VIILENNYS 

lämpötilan ohjearvoa.
26 ON/OFF-painike Sammuttaa tai käynnistää laitteen.
27 Näyttö T-ON ja T-OFF T-ON: Käynnistysaika aktivoituu laitteen 

ollessa pois päältä.
T-OFF: Käynnistysaika aktivoituu laitteen 
ollessa päällä.

28 Näyttö Lämpötilan yksikkö °C tai °F
29 Näyttö Lähettäminen Palaa, kun kaukosäädin lähettää tietoa 

laitteeseen.
30 Näyttö SWING Ei käytettävissä tässä laitteessa.
31 Näyttö SLEEP Palaa, kun torkkutoiminto on aktivoitu.
32 Näyttö LOCK Ilmoittaa, kun kaukosäätimen näppäinlukko 

(lapsilukko) on aktivoitu.
33 Näyttö SPEED Valitun tuulettimen nopeuden näyttö
34 Näyttö Ajastimen asetus Vilkkuu ajastimen asetuksen aikana.
35 Näyttö Lämpötila/

Tunnit
Näyttää ohjelämpötilan tai ajastimeen 
valitun tuntimäärän

36 Näyttö käyttötila (MODE) Näyttää valitun käyttötilan.

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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Torkkutoiminnon (SLEEP) asettaminen
• Torkkutoiminto voidaan asettaa vain käyttötilassa VIILENNYS.

1. Paina kaukosäätimen SLEEP-painiketta (23).
– Laite siirtyy SLEEP-tilaan. 
– Lämpötilaa nostetaan tunnin kuluttua 1 °C:lla. Seuraavan

tunnin kuluttua ohjelämpötila nousee automaattisesti
asteella. Tämän jälkeen ohjearvo ei enää muutu, sallittu
maksimiarvo on 30 °C. 

– Valittu tuulettimen nopeus pysyy samana.
2. Vahvista Sleep-tila painamalla uudelleen

SLEEP-painiketta (23).
– Laite käy jälleen käyttötilassa VIILENNYS aiemmin

asetetulla ohjearvolla.

Kaukosäätimen näppäinlukon asettaminen
1. Paina samanaikaisesti Plus- (20) ja Minus-painiketta (25)

aktivoidaksesi näppäinlukon (lapsilukko).
– Näyttö Lock (32) palaa.

2. Paina uudelleen samanaikaisesti Plus- (20) ja
Minus-painiketta (25) poistaaksesi näppäinlukon.
– Näyttö Lock (32) sammuu.

Yksiköiden °C ja °F vaihtaminen
• Voit vaihtaa yksiköiden °C ja °F välillä painamalla samanai-

kaisesti laite sammutettuna MODE (19)- ja
Minus (25)-painiketta.

Käytöstä poisto
1. Sammuta laite ON/OFF-painikkeella (17 tai 26).
2. Vedä verkkopistoke pistorasiasta.
3. Puhdista laite ja erityisesti ilmansuodatin kappaleen

Huolto.mukaisesti.
4. Valuta kondenssivesi ulos (Katso kappale Huolto).
5. Varastoi laite kappaleen Kuljetus ja säilytys mukaisesti.

Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen
aikana. Jos toiminnassa tästä huolimatta ilmenee häiriöitä,
tarkista laite seuraavan luettelon mukaan.
Huomaa:
Odota vähintään 3 minuuttia kaikkien huolto- ja korjaustöiden
jälkeen. Käynnistä laite vasta sitten.
Laite ei käynnisty:
• Tarkista verkkoliitäntä (230 V/1~/50 Hz).
• Tarkista verkkopistokkeen kunto.
• Ota huomioon käyttölämpötila 16 - 35 °C.
• Tarkista, näkyykö näytössä (13) virhekoodi H8. Tyhjennä

tarvittaessa kondenssivesisäiliö (katso kappale Huolto).
• Anna yrityksen Trotec suorittaa sähköinen tarkastus.

Laite toimii ilman viilennystä tai vähentyneellä
viilennysteholla:
• Tarkista, onko käyttötila VIILENNYS päällä.
• Tarkista poistoilmaletkun kiinnitys. Jos poistoilmaletku on

taittunut tai tukossa, poistoilmaa ei voida ohjata. Varmista
poistoilman vapaa kulku.

• Tarkista, onko ilmansuodatin likainen. Puhdista
ilmansuodatin tarvittaessa (katso kappale Huolto).

• Tarkista vähimmäisetäisyys seiniin ja esineisiin. Aseta laite
tarvittaessa keskemmälle huonetta.

• Tarkista, onko tilassa avoimia ikkunoita ja/tai ovia. Sulje ne
tarvittaessa. Ota huomioon, että poistoilmaletkua varten
ikkunan on oltava auki.

• Tarkista laitteen lämpötilasäätö. Pienennä asetettua
lämpötilaa, jos se on huoneen lämpötilaa suurempi.

• Jos laitteessa on seinäliitäntä, se voi aiheuttaa liian pienen
paineen, avaa ovi tai ikkuna hetkeksi paineen
tasaantumiseksi.

Laite on äänekäs tai tärisee, kondenssivesi valuu ulos:
• Tarkista, onko laite suorassa ja tasaisella alustalla.
• Tarkista, onko kondenssivesipoistoletkun tulppa kiinni tai

vaurioitunut. Kiinnitä tulppa oikein tai korvaa tulppa
tarvittaessa.

Laite lämpenee huomattavasti, on äänekäs tai on
menettämässä tehoaan:
• Tarkista, ovatko ilman tuloaukot ja ilmansuodatin likaisia.

Poista lika ulkopuolelta.
• Toimita laitteen sisäpuoli puhdistettavaksi jäähdytys- ja

ilmastointitekniikan asiantuntijalle tai yritykselle Trotec.

Laite ei reagoi infrapunakaukosäätimeen:
• Tarkista, onko kaukosäätimen ja laitteen etäisyys liian suuri

ja vähennä etäisyyttä tarvittaessa.
• Varmista, että laitteen ja kaukosäätimen välissä ei ole

estettä, esim. huonekaluja tai seinää. Ota huomioon
näköyhteys laitteen ja kaukosäätimen välillä.

• Tarkista paristoiden lataus ja vaihda ne tarvittaessa.
• Tarkista paristoiden oikea napaisuus, jos paristot on juuri

vaihdettu.

Viat ja häiriöt
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Vikakoodien luettelo
Seuraavat koodit saattavat näkyä näytössä (13):

Laite ei toimi häiriöttömästi näiden tarkistusten jälkeen? 
Toimita laite korjattavaksi jäähdytys- ja ilmastointitekniikan
asiantuntijalle tai yritykselle Trotec.

Toimenpiteet ennen huoltoa
• Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat kosteat tai

märät.
• Irrota verkkopistoke verkosta ennen kaikkia huoltotöitä!

Huoltotoimenpiteitä, jotka vaativat kotelon
avaamista, saavat suorittaa ainoastaan jäähdytys- ja
ilmastointitekniikan ammattilaiset tai Trotec.

Laitteen sisäosien likaisuuden silmämääräinen 
tarkistus
1. Irrota ilmansuodatin.
2. Valaise laitteen aukkoja taskulampulla.
3. Jos havaitset laitteen sisällä paksun pölykerroksen, toimita

laitteen sisäpuoli puhdistettavaksi jäähdytys- ja
ilmastointitekniikan asiantuntijalle tai yritykselle Trotec.

4. Aseta ilmansuodatin takaisin paikoilleen.

Kotelon puhdistus
Puhdista laite kostutetulla, pehmeällä ja nukkaamattomalla
pyyhkeellä. Varmista, että laitteen sisään ei pääse nestettä. Älä
käytä syövyttäviä puhdistusaineita.

Vikakoodi Vika/syy Korjaus

H8 Kondenssivesi Tyhjennä kondenssivesisäiliö
F1 Lämpötilasensori 

Ympäristön lämpötila
Ota yhteyttä Troteciin

F2 Sisäinen 
lämpötilasensori

Ota yhteyttä Troteciin

F0 Järjestelmähäiriö 1. Sammuta laite virtakytkimestä ja
vedä pistoke. Anna laitteen olla
sammutettuna vähintään 30
minuuttia.

2. Jos vikailmoitus tulee
uudestaan, ota yhteyttä
Troteciin.

H3 Ylikuormitussuoja 1. Tarkista ympäristön lämpötila ja
ilmankosteus. 
Ympäristön lämpötila ei saa
ylittää 35 °C.

2. Tarkista, että ilman tulo- ja
poistoaukot eivät ole peittyneet.

3. Anna laitteen olla sammutettuna
vähintään 3 minuuttia. Jos
ylikuormitusilmoituksia tulee
uudestaan, ota yhteyttä
Troteciin.

E8 Ylikuormitus

F4 Lämpötilasensori 
Lähtölämpötila

Ota yhteyttä Troteciin

Huolto
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Jäähdytysainepiiri
• Jäähdytysainepiiri on huoltovapaa, hermeettisesti suljettu

järjestelmä, jonka saa huoltaa ja ottaa käyttöön vain
jäähdytys- ja ilmastointitekniikan asiantuntija tai Trotec.

Tyhjennä kondenssivesisäiliö
Käyttötiloissa VIILENNYS ja KOSTEUDENPOISTO syntyy
kondenssivettä, joka suurimmaksi osaksi poistuu poistoilman
yhteydessä. Kondenssivesi kerääntyy kotelon alapuolelle, josta se
on poistettava säännöllisesti. Kun kondenssivettä on kerääntynyt
liian paljon, kuuluu akustinen merkkiääni (8x lyhyesti). Näytössä
näkyy ilmoitus H8. Kun näyttö vilkkuu, kondenssivesi on
tyhjennettävä. Toimi seuraavasti:
1. Sammuta laite virtakytkimestä ja vedä pistoke.
2. Kuljeta tai rullaa laite varovasti sopivaan paikkaan

kondenssiveden poistamiseksi (esim. viemäri).
3. Vedä poistoletku ulos pidikeklipsistä (katso kuva A.).
4. Poista poistoletkun kumitulppa.
5. Anna kondenssiveden valua ulos, kunnes poistoletku on

tyhjä.
6. Aseta kumitulppa takaisin poistoletkuun ja kiinnitä se jälleen

pidikeklipsiin.
– Varmista kumitulpan kireys, sillä muutoin se voi johtaa

hallitsemattomaan vesivuotoon.
7. Odota vähintään 3 minuuttia ennen kuin käynnistät laitteen

uudelleen.

Ilmansuodattimen puhdistus
Ilmansuodatin on puhdistettava, kun se on likainen. Tämä
ilmenee esim. vähentyneenä viilennystehona (katso kappale Viat
ja häiriöt).

Varoitus!
Varmista, että ilmansuodatin ei ole kulunut tai
vaurioitunut. Ilmansuodattimen kulmat ja reunat eivät saa
olla muokkautuneita tai pyöristyneitä. Varmista ennen
kuin laitat ilmansuodattimen paikoilleen, että se on ehjä
ja kuiva!

• Aseta puhdas, kuiva suodatin takaisin laitteeseen
päinvastaisessa järjestyksessä.

A.

B.

A.

B.

C.
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Tekniset tiedot

Kytkentäkaavio

Tekninen liite

Parametri Arvo

Malli PAC 2600 E
Jäähdytysteho 2640 W
Ilmankuivausteho 0,95 l/h
Lämpötila, säädettävä 16°C - 30°C
Ilmanvirtaus, maks. 230 m3/h
Ajastin, säädettävä 0,5 h - 24 h
Sähköliitäntä 230 V / 1~ / 50 Hz
Teho, maks. 1010 W
Nimellissähkö 4,5 A
Jäähdytysaine R410A
Jäähdytysaineen määrä 570 g
Käyttölämpötila 18 °C - 35 °C
Paino 27 kg
Mitat (Leveys x Korkeus x Syvyys) 340 x 780 x 394 (mm)
Minimietäisyys seiniin/esineisiin 30 cm
Melutaso maks. 56 dB (A)
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Räjäytyskuva
Huomaa!
Varaosien numerot poikkeavat käyttöohjeessa käytetyistä rakenneosien numeroista.
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Varaosaluettelo

Nro Varaosa Nro Varaosa Nro Varaosa

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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Hävittäminen
Sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana,
vaan ne on Euroopan Unionin alueella hävitettävä
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 27.1.2003

sähkö- ja elektroniikkaromusta antaman direktiivin 2002/96/EY
mukaisesti. Hävitä tämä laite käytön jälkeen voimassa olevien
lakien mukaisesti.

Laitteessa käytetään ympäristöystävällistä ja otsonille vaaratonta
jäähdytysainetta (ks. kappale Tekniset tiedot).
Hävitä laitteessa oleva jäähdytysaine asianmukaisten maan
lakien mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
EY:n pienjännitedirektiivin 2006/95/EY, liite III, kappale B ja
sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EY:n direktiivin
2004/108/EY mukaisesti.
Vakuutamme, että Ilmastointilaite PAC 2600 E on kehitetty,
suunniteltu ja valmistettu mainittujen EY-direktiivien mukaisesti.
Sovelletut standardit:
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

-symbolin löydät laitteen tyyppikilvestä.

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

Heinsberg, 8.11.2014

Toimitusjohtaja: Detlef von der Lieck
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