
PAC 2600 E

MANUAL DE UTILIZARE
APARAT MOBIL DE AER 

CONDIȚIONAT

RO

TR
T-

B
A

-P
A

C
20

00
E-

TC
-0

01
-R

O





Simboluri
Pericol din cauza curentului electric!
Atrage atenţia asupra unor pericole generate de
curentul electric, care pot provoca răniri sau chiar
moartea.

Pericol!
Atrage atenţia asupra unui pericol, care poate provoca
vătămări corporale.

Precauţie!
Atrage atenţia asupra unui pericol, care poate provoca
pagube materiale.

Versiunea actuală a manualului de utilizare o găsiţi la:

Condiţii legale
Această publicaţie înlocuieşte toate versiunile precedente.
Reproducerea sub orice formă sau prelucrarea, multiplicarea ori
distribuirea cu ajutorul unor sisteme electronice a oricărei părţi a
prezentei publicaţii, fără aprobare în scris din partea Trotec, este
interzisă. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice.
Toate drepturile rezervate. Toate mărcile comerciale sunt utilizate
fără a garanta disponibilitatea nerestricţionaţă şi respectând în
principiu modul de scriere utilizat de producători. Toate mărcile
comerciale sunt mărci înregistrate.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări constructive în
interesul unei îmbunătăţiri curente a produsului, precum şi
modificări de formă şi culoare.
Furnitura poate prezenta diferenţe faţă de imaginile produsului.
Prezentul document a fost întocmit cu atenţia cuvenită. Trotec nu
îşi asumă nicio răspundere pentru eventuale erori sau omisiuni.
© Trotec

Garanţie şi răspundere
Aparatul corespunde cerinţelor fundamentale privind siguranţa şi
sănătatea stipulate în normele UE aplicabile şi a fost verificat de
mai multe ori în fabrică în privinţa funcţionării ireproşabile. Dacă
apar totuşi defecţiuni în funcţionare, care nu pot fi remediate cu
ajutorul măsurilor din capitolul Erori şi defecţiuni, vă rugăm să vă
adresaţi vânzătorului sau partenerului dumneavoastră
contractual. În cazul revendicării garanţiei trebuie specificat
numărul aparatului (vezi partea din spate a aparatului). În cazul
nerespectării indicaţiilor producătorului, a cerinţelor legale sau în
urma efectuării unor modificări arbitrare asupra aparatelor,
producătorul nu este responsabil pentru pagubele astfel
rezultate. Intervenţiile în aparat sau înlocuirea neautorizată a unor
componente individuale poate afecta semnificativ siguranţa
electrică a acestui produs şi conduce la anularea garanţiei. Este
exclusă orice răspundere pentru pagubele materiale sau
vătămările corporale care au fost provocate ca urmare a utilizării
aparatului contrar indicaţiilor din prezentul manual de utilizare.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice, fără o
notificare prealabilă, asupra designului şi construcţiei, impuse de
permanenta dezvoltare şi îmbunătăţire a produselor.
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru pagubele produse ca
urmare a utilizării neconforme cu destinaţia. De asemenea, în
acest caz sunt anulate orice pretenţii pentru acordarea garanţiei.
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Citiţi aceste instrucţiuni de utilizare cu atenţie înainte de
utilizarea aparatului şi păstraţi-le permanent la îndemână! 

• Nu utilizaţi şi nu instalaţi aparatul în încăperi cu pericol de
explozie. 

• Nu utilizaţi aparatul în atmosfere agresive.
• Aparatul nu este o jucărie. Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze

nesupravegheat, dacă sunt copii în apropiere.
• Amplasaţi aparatul în poziţie verticală şi stabilă.
• Asiguraţi-vă că admisia aerului şi evacuarea aerului sunt

libere.
• Asiguraţi-vă că partea de aspirare este permanent curată şi

nu prezintă obiecte libere.
• Nu introduceţi niciodată obiecte în aparat şi nu introduceţi

mâna în aparat.
• Nu acoperiţi şi nu transportaţi aparatul în timpul funcţionării.
• Nu exploataţi sau operaţi aparatul cu mâinile umede sau ude.
• Asiguraţi-vă că toate cablurile electrice aflate în afara

aparatului sunt protejate împotriva deteriorărilor (de exemplu
contra animalelor). Nu folosiţi niciodată aparatul cu un cablu
sau un racord de reţea deteriorat!

• Alegeţi prelungitoarele cablului de racordare luând în
considerare puterea nominală a aparatului, lungimea cablului
şi destinaţia de utilizare. Desfăşuraţi complet cablul
prelungitor. Evitaţi suprasolicitarea electrică.

• Scoateţi ştecherul din priză atunci când nu folosiţi aparatul.
• Scoateţi ştecherul din priză înaintea lucrărilor de întreţinere,

îngrijire sau reparaţie.

Utilizarea conform destinaţiei
Utilizaţi aparatul de aer condiţionat PAC 2600 E exclusiv pentru
răcirea, ventilarea şi dezumidificarea aerului din spaţii interioare,
cu respectarea datelor tehnice.

Utilizarea neconformă
Nu instalaţi aparatul de aer condiţionat PAC 2600 E pe o
suprafaţă umedă respectiv udă. Nu utilizaţi aparatul în aer liber.
Nu aşezaţi obiecte, ca de exemplu piese de îmbrăcăminte, pe
aparat. 
Orice modificare, extindere sau reconstrucţie arbitrară a
aparatului este interzisă.

Calificarea personalului
Persoanele care utilizează acest aparat trebuie:
• să fie conştiente de pericolele care apar la folosirea

aparatelor electrice.
• să fi citit şi înţeles manualul de utilizare, în special capitolul

Siguranţă.

Pericole reziduale
Pericol din cauza tensiunii electrice!
Lucrările la componentele electrice pot fi executate
numai de o firmă specializată autorizată!

Pericol din cauza tensiunii electrice!
Înaintea tuturor lucrărilor la aparat deconectaţi ştecherul
de reţea de la priza de reţea!

Pericol!
Nu depozitaţi ambalajul în mod neglijent. Acesta poate
deveni o jucărie periculoasă pentru copii.

Precauţie!
Pentru a preveni deteriorările la aparat, utilizaţi aparatul
numai cu filtrul de aer instalat!

Procedura în caz de urgenţă
1. În caz de urgenţă deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică.
2. Nu reconectaţi un aparat defect la racordul de reţea.

Siguranţă
2 Manual de utilizare – Aparat mobil de aer condiţionat PAC 2600 E RO



Descrierea aparatului
Aparatul serveşte în primul rând la răcirea încăperilor. În plus,
acesta filtrează şi dezumidifică aerul, asigurând astfel un climat
confortabil în încăpere.
În regimul de VENTILARE, aparatul oferă suplimentar posibilitatea
de recirculare a aerului din încăpere, fără a-l răci. În regimul de
DEZUMIDIFICARE se realizează o eliminare a umidităţii din aerul
încăperii.
Aparatul funcţionează complet automat şi oferă o multitudine de
alte opţiuni; de exemplu, prin funcţia Timer aparatul poate fi
pornit şi oprit automat cu temporizare.
Operarea aparatului se realizează prin panoul de comandă (1) de
la aparat sau prin telecomanda cu infraroşu (9) livrată.
Aparatul este conceput pentru o utilizare universală şi flexibilă.
Mulţumită dimensiunilor sale compacte, acesta poate fi
transportat comod şi utilizat în toate spaţiile interioare.
Aparatul de aer condiţionat răceşte aerul din încăpere prin
extragerea căldurii. Căldura extrasă este eliminată în exterior prin
furtunul de evacuare a aerului, iar aerul răcit este dirijat în
încăpere printr-un ventilator.

Prezentarea aparatuluiInformaţii despre aparat

Nr. Element de comandă

1 Panou de comandă
2 Fantă de evacuare a aerului cu clape de ventilaţie
3 Compartiment pentru telecomandă
4 Role de transport
5 Racord pentru furtunul de evacuare a aerului
6 Racord pentru furtun destinat protecţie contra picurării
7 Cablu de conectare la reţea cu sistem de înfăşurare
8 Admisie aer cu filtru de aer
9 Telecomanda

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
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Transport
Pentru un transport mai facil, aparatul este prevăzut cu role de
transport.
Respectaţi următoarele indicaţii înaintea fiecărei transportări:
1. Opriţi aparatul.
2. Deconectaţi ştecherul de reţea de la priză. Nu folosiţi cablul

de reţea pe post de şnur de tractare!
3. Împingeţi aparatul numai pe suprafeţe plane şi netede.

Depozitare
Goliţi eventualele resturi de condens (vezi capitolul Întreţinere).
În cazul în care nu folosiţi aparatul, respectaţi următoarele
condiţii de depozitare:
• uscat.
• într-un loc ferit de praf şi radiaţia solară directă.
• eventual cu o învelitoare de plastic împotriva pătrunderii

prafului.
• Scoateţi bateriile din telecomandă.

Amplasarea aparatului
Respectaţi la amplasarea aparatului distanţele minime faţă de
pereţi şi obiecte, conform indicaţiilor din datele tehnice (vezi
capitolul Anexă tehnică).

• Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă orizontală, într-o poziţie
stabilă şi verticală.

• Evitaţi locurile cu risc de împiedicare la amplasarea cablului
de reţea.

• Aveţi grijă ca orificiile de admisie şi evacuare a aerului (2 şi
8) precum şi racordul pentru furtunul de evacuare a
aerului (5) să fie libere.

• Înainte de prima punere în funcţiune introduceţi bateriile
(2 bucăţi, tip AAA) în telecomandă:

Introducerea filtrului de aer
• Introduceţi furtunul înainte de prima utilizare:

Racordarea furtunului de evacuare a aerului

1. Asamblaţi componentele individuale ale furtunului, până
când obţineţi o poziţie stabilă a acestora.

2. Introduceţi elementul de racordare (10) de sus pe racordul de
evacuare a aerului (5) de la aparat.
– Elementul de racordare (10) se cuplează.

Transport şi depozitare

Amplasare şi instalare

30 cm

30 cm

30 cm

Punerea în funcţiune
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FAN

HEAT

SWING

SLEEP
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MODE
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SLEEP TIMER
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Conectarea furtunului de condens
Furtunul de condens serveşte ca protecţie contra picurării şi,
dacă este necesar, pentru golirea apei de condens reziduale.

1. Îndepărtaţi dopul din ajutajul de scurgere a condensului (vezi
figura A.).

2. Înşurubaţi ferm clema de prindere a furtunului pentru
condens (vezi figura B.).

3. Introduceţi furtunul de condens obturat pe ajutajul de
scurgere a condensului (vezi figura C.). 

4. Fixaţi furtunul de condens cu colierul pentru furtunuri şi
introduceţi-l în clema de prindere (vezi figura C).

Evacuarea aerului uzat
• Aerul evacuat de aparat conţine căldura extrasă precum şi

umiditatea reziduală din încăperea răcită. Din acest motiv, se
recomandă evacuarea aerului uzat în aer liber.

• Duza plată poate fi agăţată într-un canat de fereastră deschis
sau într-o fereastră basculată.

A.

B.

C.
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Panoul de comandă

Pornirea aparatului
1. Conectaţi ştecherul de reţea la o priză de reţea protejată

corespunzător.
2. Porniţi aparatul cu tasta ON/OFF (17).
3. Selectaţi regimul de funcţionare dorit prin apăsarea tastei

MODE (15).

Selectarea regimului de funcţionare
• Apăsaţi tasta MODE (15), pentru a comuta între regimurile de

funcţionare.
– RĂCIRE (COOL)
– DEZUMIDIFICARE (DRY)
– VENTILARE (FAN)

Regimul RĂCIRE (COOL)
În cadrul regimului RĂCIRE, aerul este răcit la temperatura
prescrisă reglată.
Domeniul de reglare pentru temperatura prescrisă este cuprins
între 16 °C şi 30 °C. 
Când se atinge temperatura prescrisă, aparatul comută în regim
de aşteptare, adică ventilatorul funcţionează în continuare cu
treapta preselectată, însă aparatul nu mai răceşte până când nu
se depăşeşte din nou valoarea prescrisă.
1. Apăsaţi tasta MODE (15) în mod repetat, până când se

aprinde LED-ul de la COOL.
2. Reglaţi temperatura prescrisă cu tastele Plus (14) şi

Minus (12).
– Temperatura prescrisă este indicată pe afişaj (13).

Regimul DEZUMIDIFICARE (DRY)
Aparatul dispune de o funcţie simplă de dezumidificare. 
În regimul DEZUMIDIFICARE se extrage umiditatea din aer, însă
nu are loc o răcire a aerului. Nu este posibilă reglarea unei
temperaturi prescrise, tastele Plus (14) şi Minus (12) precum şi
afişajul (13) sunt inactive.
În acest regim de funcţionare, treapta de ventilare este comutată
automat pe viteza redusă şi nu poate fi modificată.

1. Apăsaţi tasta MODE (15) în mod repetat, până când se
aprinde LED-ul de la DRY.

Regimul VENTILARE (FAN)
Aparatul recirculă aerul din încăpere, fără a realiza o răcire a
acestuia. Nu este posibilă reglarea unei temperaturi prescrise,
tastele Plus (14) şi Minus (12) precum şi afişajul (13) sunt
inactive.

1. Apăsaţi tasta MODE (15) în mod repetat, până când se
aprinde LED-ul de la FAN ONLY.

2. Apăsaţi tasta FAN SPEED (11) în mod repetat, până când se
aprinde LED corespunzător treptei de ventilare dorite.

Telecomanda
Aparatul poate fi operat şi prin telecomanda (9) livrată.
• Când aparatul este conecta la reţeaua electrică, acesta poate

fi operat atât de la panoul de comandă, cât şi prin
telecomandă.

• Raza de acţiune a telecomenzii este de cca. 8 m.
• Îndreptaţi întotdeauna telecomanda spre receptorul (16) de la

panoul de comandă.
• Schimbaţi bateriile, atunci când afişajul telecomenzii se

aprinde doar slab sau indicaţia nu mai este deloc vizibilă.

Utilizare

Nr. Funcţie

11 Tasta Fan Speed:
Selectarea şi indicarea treptelor de ventilare:
• Auto (automat)
• Low (viteză redusă)
• Med (viteză medie)
• High (viteză mare)

Treapta de ventilare selectată este indicată printr-un LED verde.
12 Tasta Minus

Reduce valoarea prescrisă pentru temperatură în regimul RĂCIRE.
13 Afişaj

Indică valoarea prescrisă reglată pentru temperatură în regimul RĂCIRE.
14 Tasta Plus

Creşte valoarea prescrisă pentru temperatură în regimul de RĂCIRE.
15 Tasta MODE

Selectarea şi indicarea regimului de funcţionare:
• RĂCIRE (COOL)
• DEZUMIDIFICARE (DRY)
• VENTILARE (FAN)

Regimul de funcţionare selectat este indicat printr-un LED verde.
16 Receptorul telecomenzii
17 Tasta ON/OFF

Porneşte sau opreşte aparatul.

11

High

Med Low

Cool

Fan Only

Dry

Auto

Fan
speed Mode

ON / OFF

12 13 14 15 16

17
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Efectuarea reglajelor prin telecomandă

Reglarea treptei de ventilare
• Prin tasta FAN (24) de pe telecomandă puteţi selecta treapta

de ventilare dorită în regimurile RĂCIRE şi VENTILARE.

Preselectarea orei (Timer)
Temporizatorul are două moduri de funcţionare:

– pornire automată după un număr de ore presetat (T-ON).
– oprire automată după un număr de ore presetat (T-OFF).

Numărul de ore poate lua valori între 0,5 şi 24 ore.

Pornirea automată
• Aparatul trebuie să fie oprit, pentru a putea programa

intervalul de timp până la pornire.

1. Apăsaţi tasta TIMER (22) de pe telecomandă.
– Săgeata de la T-ON (27) clipeşte.

2. Apăsaţi în interval de 5 s tasta Plus (20) sau Minus (25),
pentru a regla numărul de ore dorit.

3. Apăsaţi din nou tasta TIMER (22), pentru a salva valoarea
reglată.
– Indicatorul T-ON (27) se aprinde.
– Temporizatorul pentru pornire automată este reglat.

Oprirea automată
• Aparatul trebuie să fie pornit, pentru a programa intervalul de

timp până la oprire.
1. Apăsaţi tasta TIMER (22) de pe telecomandă.

– Săgeata de la T-OFF (27) clipeşte.
2. Apăsaţi în interval de 5 s tasta Plus (20) sau Minus (25),

pentru a regla numărul de ore dorit.
3. Apăsaţi din nou tasta TIMER (22), pentru a salva valoarea

reglată.
– Indicatorul T-OFF (27) se aprinde.
– Temporizatorul pentru oprire automată este reglat.

Anularea temporizării
1. Apăsaţi tasta Timer (22) de pe telecomandă.

– Timpul rămas este indicat pe afişaj.
2. Apăsaţi din nou tasta Timer (22) în interval de 5 s, pentru a

anula temporizarea reglată.

Nr. Denumire Funcţie

18 Afişaj Indică diverse valori şi setări ale aparatului.
19 Tasta MODE Selectarea regimului de funcţionare:

• RĂCIRE
• DEZUMIDIFICARE
• VENTILARE

20 Tasta Plus Creşte valoarea prescrisă pentru 
temperatură în regimul RĂCIRE sau numărul 
orelor pentru funcţia Timer.

21 Tasta SWING Indisponibilă pentru acest aparat.
22 Tasta TIMER Cu funcţia de temporizare puteţi regla ora 

de pornire respectiv oprire în incremente de 
jumătate de oră, de la 0,5 până la 24 ore.

23 Tasta SLEEP Reglarea funcţiei de repaus (numai în 
regimul RĂCIRE).

24 Tasta FAN Reglarea treptelor de ventilare.
25 Tasta Minus Reduce valoarea prescrisă pentru 

temperatură în regimul RĂCIRE.
26 Tasta ON/OFF Porneşte sau opreşte aparatul.
27 Indicatoare T-ON şi T-OFF T-ON: Oră de pornire activată cu aparatul 

oprit.
T-OFF: Oră de oprire activată cu aparatul 
pornit.

28 Indicator pentru unitatea de 
măsură a temperaturii

°C sau °F

29 Indicator de transmisie Se aprinde atunci când telecomanda 
transmite semnale aparatului.

30 Indicator SWING Indisponibilă pentru acest aparat.
31 Indicator SLEEP Se aprinde atunci când este activă funcţia 

de repaus.
32 Indicator LOCK Indică faptul că a fost activată blocarea 

tastelor telecomenzii (protecţie copii).
33 Indicator SPEED Indică treapta de ventilare selectată
34 Indicator reglare temporiza-

tor
Clipeşte în timpul reglării temporizatorului.

35 Indicator temperatură/
ore

Indică temperatura prescrisă sau numărul 
de ore selectate în regim de temporizare

36 Indicator regim de funcţio-
nare (MODE)

Indică modul de funcţionare selectat.

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
RO Manual de utilizare – Aparat mobil de aer condiţionat PAC 2600 E 7



Reglarea funcţiei de repaus (SLEEP)
• Funcţia de repaus poate fir reglată numai în regimul RĂCIRE.

1. Apăsaţi tasta SLEEP (23) de pe telecomandă.
– Aparatul se află în modul SLEEP. 
– Temperatura va fi crescută cu 1 °C după o oră. După încă

o oră, temperatura prescrisă va fi crescută automat cu încă
un grad. Apoi, valoarea prescrisă nu se va mai modifica,
valoarea maximă admisă este 30 °C. 

– Treapta de ventilare preselectată se păstrează.
2. Apăsaţi din nou tasta SLEEP (23), pentru a dezactiva modul

Sleep.
– Aparatul funcţionează din nou în regimul RĂCIRE cu

valoarea prescrisă reglată anterior.

Activarea blocării tastelor telecomenzii
1. Apăsaţi simultan tastele Plus (20) şi Minus (25), pentru a

activa blocarea tastelor (protecţie copii).
– Indicatorul Lock (32) se aprinde.

2. Apăsaţi din nou simultan tastele Plus (20) şi Minus (25),
pentru a dezactiva blocarea tastelor.
– Indicatorul Lock (32) se stinge.

Comutarea între °C şi °F
• Puteţi comuta între °C şi °F prin apăsarea simultană a taste-

lor MODE (19) şi Minus (25), cu aparatul în stare oprită.

Scoaterea din funcţiune
1. Opriţi aparatul cu tasta ON/OFF (17 sau 26).
2. Deconectaţi ştecherul de reţea de la priză.
3. Curăţaţi aparatul şi în special filtrul de aer conform indicaţiilor

din capitolul Întreţinere.
4. Goliţi condensul rămas în carcasă (vezi capitolul Întreţinere).
5. Depozitaţi aparatul conform indicaţiilor din capitolul

Transport şi depozitare.

Aparatul a fost verificat de mai multe ori pe durata procesului de
producţie în privinţa funcţionării ireproşabile. Dacă apar totuşi
defecţiuni în funcţionare, verificaţi aparatul conform listei
următoare.
Indicaţie:
Aşteptaţi cel puţin 3 minute după toate lucrările de întreţinere şi
reparaţie. Reporniţi aparatul numai după aceea.
Aparatul nu porneşte:
• Verificaţi racordul la reţea (230 V/1~/50 Hz).
• Verificaţi ştecherul de reţea cu privire la deteriorări.
• Respectaţi temperatura de funcţionare de 16 până la 35 °C.
• Verificaţi dacă pe afişaj (13) este indicat codul de eroare H8.

Goliţi condensul dacă este cazul (vezi capitolul Întreţinere).
• Dispuneţi efectuarea unei verificări electrice din partea firmei

Trotec.

Aparatul funcţionează fără capacitate de răcire sau la o
capacitate de răcire redusă:
• Verificaţi dacă este activat regimul RĂCIRE.
• Verificaţi poziţia furtunului de evacuare a aerului. Dacă

furtunul de evacuare a aerului este îndoit sau înfundat, aerul
uzat nu poate fi evacuat. Asiguraţi o cale de evacuare liberă
a aerului uzat.

• Verificaţi gradul de murdărire al filtrului de aer. Curăţaţi filtrul
de aer dacă este cazul (vezi capitolul Întreţinere).

• Verificaţi distanţa minimă faţă de pereţi şi obiecte. Deplasaţi
eventual aparatul mai mult spre interiorul încăperii.

• Verificaţi dacă ferestrele şi/sau uşile încăperii sunt deschise.
Închideţi-le dacă este cazul. Aveţi în vedere totuşi că
fereastra pentru furtunul de evacuare a aerului trebuie să
rămână deschisă.

• Verificaţi temperatura reglată la aparat. Reduceţi
temperatura reglată, dacă aceasta este mai mare decât
temperatura încăperii.

• Dacă aparatul dumneavoastră este conectat la un racord la
perete, se poate forma o uşoară subpresiune în încăpere;
deschideţi scurt o uşă sau o fereastră, pentru a echilibra
presiunea.

Aparatul este zgomotos respectiv vibrează şi prezintă
scurgeri de condens:
• Controlaţi dacă aparatul este poziţionat drept şi pe o

suprafaţă plană.
• Verificaţi dacă dopul de la scurgerea condensului este

poziţionat corect sau prezintă deteriorări. Introduceţi dopul
corect sau înlocuiţi-l, dacă este necesar.

Aparatul se încălzeşte excesiv, este zgomotos respectiv
prezintă pierderi de putere:
• Verificaţi gradul de murdărire al admisiilor de aer şi al filtrului

de aer. Îndepărtaţi murdăria exterioară.
• Dispuneţi curăţarea interiorului murdar al aparatului de către

o firmă specializată în tehnica frigului şi climatizării sau de
către Trotec.

Aparatul nu reacţionează la telecomandă:
• Verificaţi dacă distanţa dintre telecomandă şi aparat este

prea mare şi reduceţi distanţa, dacă este necesar.
• Asiguraţi-vă că nu există obstacole între aparat şi

telecomandă, ca de exemplu mobilier sau pereţi. Aveţi în
vedere existenţa unui contact vizual între aparat şi
telecomandă.

• Verificaţi starea de încărcare a bateriilor şi schimbaţi-le dacă
este cazul.

• Verificaţi polaritatea corectă a bateriilor, în cazul în care
bateriile tocmai au fost înlocuite.

Erori şi defecţiuni
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Prezentare generală a codurilor de eroare
Pe afişaj (13) pot apărea următoarele coduri de eroare:

Aparatul dumneavoastră nu funcţionează ireproşabil după
verificări? 
Duceţi aparatul pentru reparaţie la o firmă specializată în tehnica
frigului şi climatizării sau la Trotec.

Activităţi înainte de începerea întreţinerii
• Nu atingeţi ştecherul de reţea cu mâinile umede sau ude.
• Deconectaţi ştecherul de reţea înaintea tuturor lucrărilor!

Activităţile de întreţinere care impun deschiderea
carcasei pot fi executate numai de către o firmă
specializată în tehnica frigului şi climatizării sau de
către Trotec.

Verificarea vizuală a interiorului aparatului cu privire la 
murdărie
1. Îndepărtaţi filtrul de aer.
2. Luminaţi cu o lanternă în orificiile aparatului.
3. Dacă observaţi un strat gros de praf, dispuneţi curăţarea

interiorului aparatului de către o firmă specializată în tehnica
frigului şi climatizării sau de către Trotec.

4. Reintroduceţi filtrul de aer.

Curăţarea carcasei
Curăţaţi aparatul cu o lavetă umectată, moale, fără scame. Aveţi
grijă să nu pătrundă umezeală în carcasă. Nu folosiţi agenţi de
curăţare caustici.

Cod de 
eroare

Defecţiune/cauză Remediu

H8 Condens Golirea condensului
F1 Senzor de temperatură 

pentru temperatura 
ambiantă

Contactaţi Trotec

F2 Senzor de temperatură 
intern

Contactaţi Trotec

F0 Defecţiune sistem 1. Opriţi aparatul şi deconectaţi
ştecherul de reţea. Lăsaţi
aparatul în stare oprită timp de
minimum 30 minute.

2. Dacă defecţiunea este
semnalată în continuare,
contactaţi Trotec.

H3 Protecţie la suprasarcină 1. Verificaţi temperatura ambiantă
şi umiditatea aerului. 
Temperatura ambiantă nu
trebuie să depăşească 35 °C.

2. Verificaţi dacă orificiile de
admisie şi evacuare a aerului
sunt libere.

3. Opriţi aparatul pentru minimum
3 minute. Dacă mesajele de
suprasarcină persistă, contactaţi
Trotec.

E8 Suprasarcină

F4 Senzor de temperatură 
pentru temperatura de 
ieşire

Contactaţi Trotec

Întreţinere
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Circuitul de agent frigorific
• Întregul circuit al agentului frigorific este un sistem închis

ermetic, care nu necesită întreţinere şi care trebuie întreţinut
respectiv reparat numai de către o firmă specializată în
tehnica frigului şi climatizării sau de către Trotec.

Golirea condensului
În regimurile RĂCIRE şi DEZUMIDIFICARE se formează condens,
care este eliminat în mare parte prin aerul evacuat. Resturile de
condens se acumulează în partea inferioară a carcasei şi trebuie
eliminate în mod regula. Dacă s-a acumulat o cantitate prea mare
de condens, se emite un semnal acustic (8x scurt). Pe afişaj apare
în plus mesajul H8. Dacă indicatorul clipeşte, trebuie golit
condensul. Pentru aceasta procedaţi după cum urmează:
1. Opriţi aparatul şi deconectaţi ştecherul de reţea.
2. Transportaţi respectiv împingeţi cu atenţie aparatul într-un

loc adecvat, pentru golirea condensului (de exemplu o
scurgere).

3. Scoateţi furtunul pentru condens din clema de prindere (vezi
figura A).

4. Îndepărtaţi dopul de cauciuc de la furtunul de scurgere a
condensului.

5. Lăsaţi condensul să se scurgă, până când furtunul pentru
condens se goleşte.

6. Reinstalaţi dopul de cauciuc pe furtunul pentru condens şi
reintroduceţi furtunul în clema de prindere.
– Aveţi grijă ca dopul de cauciuc să fie poziţionat ferm,

deoarece în caz contrar se poate ajunge la o eliminare
necontrolată a apei.

7. Aşteptaţi timp de minimum 3 minute, înainte de a reporni
aparatul.

Curăţarea filtrului de aer
Filtrul de aer trebuie curăţat de îndată ce se murdăreşte. Acest
lucru se manifestă, de exemplu, printr-o putere de răcire scăzută
(vezi capitolul Erori şi defecţiuni).

Precauţie!
Asiguraţi-vă că filtrul de aer nu este uzat sau deteriorat.
Colţurile şi muchiile filtrului de aer nu trebuie să fie
deformate sau rotunjite. Înainte de reintroducerea filtrului
de aer, asiguraţi-vă că acesta este intact şi uscat!

• Reintroduceţi filtrul uscat, curăţat în aparat în ordine inversă.

A.

B.

A.

B.

C.
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Date tehnice

Schemă electrică

Anexă tehnică

Parametru Valoare

Model PAC 2600 E
Putere de răcire 2640 W
Capacitate de dezumidificare 0,95 l/h
Temperatură, reglabilă 16°C până la 30°C
Debit de aer, max. 230 m3/h
Temporizator, reglabil 0,5 h până la 24 h
Racord electric 230 V / 1~ / 50 Hz
Putere consumată, max. 1010 W
Curent nominal 4,5 A
Agent frigorific R410A
Cantitate de agent frigorific 570 g
Temperatură de funcţionare 18 °C până la 35 °C
Greutate 27 kg
Dimensiuni (lăţime x înălţime x adâncime) 340 x 780 x 394 (mm)
Distanţa minimă faţă de pereţi / obiecte 30 cm
Nivel de presiune acustică max. 56 dB(A)
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Desen explodat
Indicaţie!
Numerele de poziţie ale pieselor de schimb diferă de numerele de poziţie ale componentelor folosite în cadrul manualului de utilizare.
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Lista pieselor de schimb

Nr. 
poz.

Piesă de schimb
Nr. 
poz.

Piesă de schimb
Nr. 
poz.

Piesă de schimb

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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Evacuare la deşeuri
Aparatele electronice nu trebuie aruncate la deşeurile
menajere; în Uniunea Europeană acestea trebuie
evacuate la deşeuri în mod corespunzător, conform

Directivei 2002/96/CE A PARLAMENTULUI ŞI CONSILIULUI
EUROPEAN din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice. Vă rugăm să evacuaţi acest
aparat la deşeuri, la sfârşitul perioadei sale de utilizare, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aparatul funcţionează cu un agent frigorific neutru faţă de mediul
înconjurător şi stratul de ozon (vezi capitolul Date tehnice).
Dispuneţi evacuarea corespunzătoare la deşeuri a agentului
frigorific aflat în aparat, în conformitate cu legislaţia naţională.

Declaraţie de conformitate 
în sensul directivei CE privind echipamentele de joasă tensiune
2006/95/CE, Anexa III Secţiunea B şi al directivei CE privind
compatibilitatea electromagnetică 2004/108/CE.
Prin prezenta declarăm că aparatul de aer condiţionat
PAC 2600 E a fost dezvoltat, construit şi fabricat în concordanţă
cu directivele CE menţionate.
Norme aplicate:
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

Simbolul  îl găsiţi pe marca de construcţie a aparatului.

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

Heinsberg, la 08.11.2014

Director: Detlef von der Lieck
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