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Semboller
Elektrik akımından kaynaklanan tehlike!
Elektrik akımı nedeniyle yaralanma ve ölümle
sonuçlanabilecek tehlikelere işaret eder.

Tehlike!
İnsanların yaralanmasına neden olabilecek bir tehlikeye
işaret eder.

Dikkat!
Maddi hasarlara neden olabilecek bir tehlikeye işaret
eder.

Kullanım kılavuzunun güncel versiyonunu şu adreste
bulabilirsiniz:

Yasal uyarı
Bu yayın, önceki tüm sürümlerin yerine geçer. Bu yayının hiçbir
bölümü, Trotec'in yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yeniden
hazırlanamaz veya elektronik sistemler kullanarak işlenemez,
çoğaltılamaz veya dağıtılamaz. Teknik değişiklik yapma hakkı
saklıdır. Tüm hakları saklıdır. Ürün isimleri, serbest
kullanılabilirlik garantisi olmadan ve üreticinin esas yazı şekline
uyularak kullanılmaktadır. Tüm ürün isimleri tescillidir.
Üretim alanındaki devam eden iyileştirme çalışmaları ile şekil ve
renk değişiklikleri kapsamında tasarım değişiklikleri yapma hakkı
saklıdır.
Teslimat kapsamı ürün resimlerinden farklı olabilir. Mevcut
doküman gerekli özen gösterilerek hazırlanmıştır. Trotec, olası
hatalar veya unutma durumlarına yönelik olarak hiçbir sorumluluk
üstlenmez.
© Trotec

Garanti ve sorumluluk
Cihaz, ilgili AB Yönetmeliklerinin güvenlik ve sağlık istemlerine
uygundur ve fabrikada sorunsuz bir şekilde çalışma açısından
defalarca kontrol edilmiştir. Buna rağmen, Hatalar ve arızalar
bölümündeki önlemlerin yardımıyla giderilemeyen arızalar ortaya
çıkarsa, lütfen satıcınıza veya sözleşme ortağınıza başvurunuz.
Garanti koşullarından faydalanmak için cihaz numarası
belirtilmelidir (bkz. cihazın arka tarafı). Üreticinin belirttiği
spesifikasyonlara, yasal gerekliliklere uyulmaması veya cihazlar
üzerinde izin alınmadan değişiklikler yapılması durumunda ortaya
çıkan hasarlardan üretici sorumlu tutulamaz. Cihaza müdahale
edilmesi ya da münferit parçaların yetkisiz şekilde değiştirilmesi,
bu ürünün elektriksel güvenliğini ciddi ölçüde tehlikeye atabilir ve
garantinin geçersiz olmasına neden olur. Cihazın bu kullanım
kılavuzundaki uyarılara uyulmadan kullanılmasından
kaynaklanan hiçbir maddi hasar ve yaralanmadan dolayı
sorumluluk kabul edilmez. Gelişimin sürekli devam etmesi ve
ürün iyileştirmeleri nedeniyle, önceden bildirilmeden teknik
tasarım ve uygulamada değişiklikler yapma hakkı her zaman
saklıdır.
Usulüne aykırı kullanım nedeniyle oluşan hasarlardan dolayı
hiçbir sorumluluk üstlenilmez. Bu durumda, benzer şekilde
garantiyle ilgili talepler de geçerliğini yitirir.

Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:
Cihazın kullanım süresi 10 yıldır.
Ticari müşteriler için garanti süresi bir yıldır.
Özel müşteriler için garanti süresi iki yıldır.
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Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu
dikkatlice okuyunuz ve her zaman ulaşılabilecek şekilde
saklayınız! 

• Cihazı patlama tehlikesi altındaki mekânlarda çalıştırmayınız
ve bu tür yerlere yerleştirmeyiniz. 

• Cihazı, agresif atmosferlerde çalıştırmayınız.
• Cihaz bir oyuncak değildir. Yakın çevrede çocuklar varsa

cihazı gözetimsiz şekilde çalıştırmayınız.
• Cihazı dik ve devrilmeyecek şekilde yerleştiriniz.
• Hava girişi ve hava çıkışının açık olduğundan emin olunuz.
• Emme tarafında hiçbir zaman kir ve gevşek nesnelerin

bulunmadığından emin olunuz.
• Cihazın içine asla nesneler sokmayınız ve cihazın içine elinizi

sokmayınız.
• Çalışma sırasında cihazın üstünü örtmeyiniz ve cihazı

taşımayınız.
• Cihazı elleriniz nemli veya ıslakken çalıştırmayınız veya

kullanmayınız.
• Cihazın dışında bulunan tüm elektrik kablolarının hasar

görmeye karşı (örn. hayvanlar nedeniyle) korunduğundan
emin olunuz. Kablo veya şebeke bağlantısında hasar varken
cihazı kesinlikle kullanmayınız!

• Bağlantı kablosu için kullanılacak uzatma kablolarını; cihazın
bağlantı gücünü, kablo uzunluğunu ve kullanım amacını göz
önünde bulundurarak seçiniz. Uzatma kablosunu tamamen
açınız. Aşırı elektrik yükü oluşmasına izin vermeyiniz.

• Cihazı kullanmadığınız zamanlarda fişi prizden çekiniz.
• Bakım, temizlik veya onarım çalışmalarından önce cihazdaki

fişi prizden çekiniz.

Usulüne uygun kullanım
PAC 2600 E klima cihazını sadece teknik bilgilere uyarak iç
mekanlardaki oda havasını soğutmak, havalandırmak ve oda
havasının nemini almak için kullanınız.

Usulüne aykırı kullanım
PAC 2600 E klima cihazını nemli ya da suyla kaplı bir zemin
üzerine yerleştirmeyiniz. Cihazı açık havada kullanmayınız.
Cihazın üzerine örn. ıslak elbiseler gibi nesneler koymayınız. 
Cihaz üzerinde izin olmadan değiştirme, ekleme ya da
dönüştürme işlemi yapmak yasaktır.

Personelin niteliği
Bu cihazı kullanan kişiler:
• Elektrikli cihazlarla çalışma sırasında oluşan tehlikeleri

bilmeli.
• Başta güvenlik bölümü olmak üzere kullanım kılavuzunu

okumuş ve anlamış olmalıdır.

Kalan tehlikeler
Elektrik gerilimi nedeniyle tehlike!
Elektrikli parçalar üzerindeki çalışmalar sadece
yetkili bir uzman şirket tarafından gerçekleştirilmelidir!

Elektrik gerilimi nedeniyle tehlike!
Cihaz üzerinde gerçekleştirilecek tüm çalışmalardan önce
elektrik fişini prizden çıkartınız!

Tehlike!
Ambalaj malzemesini dikkatsizce etrafta bırakmayınız.
Çocuklar için tehlikeli bir oyuncağa dönüşebilir.

Dikkat!
Cihazın hasar görmesini engellemek için cihazı sadece
hava filtresi takılmış durumdayken çalıştırınız!

Acil durumda yapılması gerekenler
1. Acil bir durumda cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.
2. Arızalı bir cihazı tekrar elektrik şebekesine bağlamayınız.

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler - Güvenlik
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Cihaz açıklaması
Cihaz, öncelikle oda soğutması için kullanılır. Bunun dışında,
havayı filtreler ve havanın nemini alır ve rahat bir oda iklimi elde
edilmesini sağlar.
Cihaz, HAVALANDIRMA modunda, soğutma yapmadan oda
havasının sirküle edilmesine olanak sağlar. NEM ALMA modunda,
oda havasındaki nem alınır.
Cihaz tam otomatik çalışır ve çok sayıda ek seçenek sunar; örn.
cihaz, zamanlayıcı fonksiyonu aracılığıyla otomatik olarak zaman
gecikmeli şekilde açılabilir veya kapatılabilir.
Cihazın kullanımı, cihazdaki çalışma paneli (1) veya birlikte
verilen kızılötesi uzaktan kumanda (9) aracılığıyla gerçekleşir.
Cihaz; üniversal ve esnek bir kullanım için tasarlanmıştır.
Kompakt boyutları sayesinde rahatça taşınabilir ve tüm iç
mekanlarda kullanılabilir.
Oda klima cihazı, ısıyı çekerek oda havasını soğutur. Çekilen ısı,
tahliye hortumu üzerinden dış alana verilir, soğutulan hava ise bir
fan üzerinden kurulum bölümüne gönderilir.

Cihazın görünümüCihaz özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler

No. Kumanda elemanı

1 Çalışma paneli
2 Havalandırma kapaklarıyla birlikte hava çıkışı
3 Uzaktan kumanda bölmesi
4 taşıma tekerlekleri
5 Atık hava hortumu bağlantısı
6 Damlama koruması için hortum bağlantısı
7 Sarma mekanizmalı elektrik bağlantı kablosu
8 Hava filtresiyle birlikte hava girişi
9 Uzaktan kumanda
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Taşıma
Cihaz, nakliye hasarlarına karşı korumak için üretici tarafından
mümkün olan en iyi şekilde ambalajlanmıştır. Güvenli taşıma
hakkında diğer bilgiler, ambalajın üzerindeki multilateral
işaretlerde bulunmaktadır.

Cihaz, rahatça taşınması için taşıma tekerlekleriyle donatılmıştır.
Her taşıma işleminden önce şu uyarılara dikkat ediniz:
1. Cihazı kapatınız.
2. Elektrik fişini prizden çıkartınız. Elektrik kablosunu çekme

halatı olarak kullanmayınız!
3. Cihazı sadece düz ve kaygan yüzeylerde hareket ettiriniz.

Depolama
Olası yoğuşma suyu artıklarını boşaltınız (bkz. Bakım bölümü).
Cihazı kullanmadığınız zamanlarda aşağıdaki depolama
koşullarına uyunuz:
• Kuru.
• Tozdan ve doğrudan güneş ışığından korunan bir yerde,
• gerekiyorsa, içeriye toz girmesine karşı plastik bir kılıfla

koruyarak.
• Uzaktan kumandadaki pilleri çıkartınız.

Cihazın kurulması
Cihazın kurulumu sırasında, Teknik Bilgiler bölümü uyarınca
duvarlarla ve nesnelerle arasında bırakılacak minimum
mesafelere dikkat ediniz (bkz. Teknik ek bölümü).

• Cihazı yatay, devrilmeyecek şekilde ve dik olarak
yerleştiriniz.

• Elektrik kablosunu bağlarken takılıp düşme yerleri oluşmasını
önleyiniz.

• Hava giriş ve çıkışları (2 ve 8) ile atık hava hortumu
bağlantısının (5) serbest olmasına dikkat ediniz.

• İlk çalıştırmadan önce uzaktan kumandaya pilleri (2 adet,
AAA tipi) takınız:

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek 
hususlar

Bağlantı veya montaj

Devreye alma

30 cm

30 cm

30 cm
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Hava filtresinin yerleştirilmesi
• İlk kullanımdan önce hava filtresini yerleştiriniz:

Atık hava hortumunun bağlanması

1. Sıkı oturana kadar münferit hortum bileşenlerini birleştiriniz.
2. Bağlantı parçasını (10) üstten cihazdaki atık hava

bağlantısına (5) doğru itiniz.
– Bağlantı parçası (10) yerine oturur.

Yoğuşma hortumunun bağlanması
Yoğuşma hortumu, damlama koruması olarak ve ihtiyaç anında
kalan yoğuşma suyunun boşaltılması için kullanılır.

1. Yoğuşma tahliyesindeki kilidi çıkartınız (bkz. Resim A).
2. Yoğuşma hortumunun tutucu klipsini vidalayınız (bkz. Resim

B).
3. Kilitlenen yoğuşma hortumunu yoğuşma tahliyesine takınız

(bkz. Resim C). 
4. Yoğuşma hortumunu, hortum kelepçesiyle sabitleyiniz ve

tutucu klipse takınız (bkz. Resim C).

10

5
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B.

C.
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Atık havanın tahliye edilmesi
• Cihazı atık havası, soğutulan mekandan gelen atık ısı ve artık

nem içerir. Bu nedenle, atık havanın dışarıya gönderilmesi
önerilir.

• Yassı meme, açık bir pencere kanadına veya bir vasistasa
asılabilir.

Çalışma paneli

Cihazın çalıştırılması
1. Elektrik fişini düzgün bir şekilde topraklanmış prize takınız.
2. Cihazı ON/OFF (Açma/Kapama) tuşuyla (17) açınız.
3. MODE (MOD) tuşuna (15) basarak istediğiniz çalışma modunu

seçiniz.

Çalışma modunun ayarlanması
• Çalışma modları arasında seçim yapmak MODE (MOD)

tuşuna (15) basınız.
– SOĞUTMA (COOL)
– NEM ALMA (DRY)
– HAVALANDIRMA (FAN)

Kullanım

No. Fonksiyon

11 Fan Speed (fan hızı) tuşu:
Havalandırma kademelerinin ayarlanması ve görüntülenmesi:

• Auto (otomatik)
• Low (düşük hız)
• Med (orta hız)
• High (yüksek hız)

Seçilen havalandırma kademesi yeşil bir LED aracılığıyla gösterilir.
12 Eksi tuşu

SOĞUTMA modunda nominal sıcaklık değerini azaltır.
13 Ekran

SOĞUTMA modu sırasında ayarlanan nominal sıcaklık değerini gösterir
14 Artı tuşu

SOĞUTMA modunda nominal sıcaklık değerini arttırır.
15 MODE tuşu

Çalışma modunun ayarlanması ve görüntülenmesi:
• SOĞUTMA (COOL)
• NEM ALMA (DRY)
• HAVALANDIRMA (FAN)

Seçilen çalışma modu yeşil bir LED aracılığıyla gösterilir.
16 Uzaktan kumanda alıcısı
17 ON/OFF tuşu

Cihazı kapatır veya açar.

11

High

Med Low

Cool

Fan Only

Dry

Auto

Fan
speed Mode

ON / OFF

12 13 14 15 16

17
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SOĞUTMA (COOL) modu
SOĞUTMA modunda, hava ayarlanan nominal sıcaklığa soğutulur.
Nominal sıcaklık ayar aralığı 16 °C ile 30 °C arasındadır. 
Nominal sıcaklığa ulaşılırsa, cihaz Bekleme konumuna geçer;
yani fan önceden seçilmiş kademede çalışmaya devam eder,
fakat önceden seçilen değer aşılınca cihaz artık soğutma yapmaz.
1. COOL konumunda LED yanana kadar MODE (MOD) tuşuna

(15) basınız.
2. Artık (14) ve Eksi (12) tuşuyla nominal sıcaklığı ayarlayınız.

– Nominal sıcaklık ekranda (13) görüntülenir.

NEM ALMA (DRY) modu
Cihaz basit bir nem alma fonksiyonuna sahiptir. 
NEM ALMA modunda havadaki nem alınır fakat soğutma
gerçekleşmez. Bir nominal sıcaklık ayarlanamaz, Artı (14) ve Eksi
(12) tuşu ile ekran (13) aktif değildir.
Bu çalışma modunda, havalandırma kademesi otomatik olarak
düşük hıza ayarlanır ve değiştirilemez.

1. DRY konumunda LED yanana kadar MODE (MOD) tuşuna (15)
basınız.

HAVALANDIRMA (FAN) modu
Cihaz, oda havasını sirküle eder ve soğutma gerçekleşmez. Bir
nominal sıcaklık ayarlanamaz, Artı (14) ve Eksi (12) tuşu ile ekran
(13) aktif değildir.

1. FAN ONLY konumunda LED yanana kadar MODE (MOD)
tuşuna (15) basınız.

2. İstenen havalandırma kademesinde LED yanana kadar FAN
SPEED (fan hızı) tuşuna (11) basınız.

Uzaktan kumanda
Cihaz, birlikte verilen uzaktan kumanda (9) ile de kullanılabilir.
• Cihaz elektrik şebekesine bağlıysa, hem çalışma panelinden,

hem de uzakta kumanda ile kullanılabilir.
• Uzaktan kumandanın menzili yaklaşık 8 metredir.
• Uzaktan kumandayı her zaman çalışma panelindeki alıcıya

(16) doğru tutunuz.
• Uzaktan kumandanın ekranı çok zayıf yanarsa veya hiç

gösterge görülmezse pilleri değiştiriniz.

No. Tanım Fonksiyon

18 Ekran Çeşitli değerler ve cihazın ayarlarının 
gösterilmesi.

19 MODE tuşu Çalışma modunun ayarlanması:
• SOĞUTMA
• NEM ALMA
• HAVALANDIRMA

20 Artı tuşu SOĞUTMA modunda nominal sıcaklık 
değerini veya zamanlayıcının saat sayısını 
arttırır.

21 SWING tuşu Bu cihazda kullanılamaz.
22 TIMER tuşu Zamanlayıcı fonksiyonu ile açma veya 

kapanma süresini yarım saatlik aralıklarla 
0,5 ile 24 saat arasında ayarlayabilirsiniz.

23 SLEEP tuşu Uyku fonksiyonunun ayarlanması (sadece 
SOĞUTMA modu).

24 FAN tuşu Havalandırma kademelerinin ayarlanması.
25 Eksi tuşu SOĞUTMA modunda nominal sıcaklık 

değerini azaltır.
26 ON/OFF tuşu Cihazı kapatır veya açar.
27 T-ON ve T-OFF göstergesi T-ON: Cihaz kapalı konumdayken açma 

süresi etkinleştirilir.
T-OFF: Cihaz açık konumdayken kapatma 
süresi etkinleştirilir.

28 Sıcaklık birimi göstergesi °C veya °F
29 Gönderme göstergesi Uzaktan kumanda cihaza sinyal gönderirken 

yanar.
30 SWING göstergesi Bu cihazda kullanılamaz.
31 SLEEP göstergesi Uyku fonksiyonu aktifken yanar.
32 LOCK göstergesi Uzaktan kumandadaki tuş kilidinin (çocuk 

kilidi) etkinleştirildiğini gösterir.
33 SPEED göstergesi Seçilen havalandırma kademesinin 

göstergesi
34 Zamanlayıcı ayarı göster-

gesi
Zamanlayıcı ayarlanırken yanıp söner.

35 Sıcaklık/saat
göstergesi

Nominal sıcaklığı veya zamanlayıcı 
modunda seçilen saat sayısını gösterir

36 Çalışma modu (MODE) gös-
tergesi

Seçilen çalışma modunu gösterir.
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Uzaktan kumanda üzerinden yapılan ayarlar

Havalandırma kademesinin ayarlanması
• Uzaktan kumandanın FAN tuşu (24) ile SOĞUTMA ve

HAVALANDIRMA modlarında istediğiniz havalandırma
kademesini ayarlayabilirsiniz.

Süre ön seçimi (zamanlayıcı)
Zamanlayıcı iki çalışma şekline sahiptir:

– Önceden ayarlanan saat sayısından sonra otomatik açma
(T-ON).

– Önceden ayarlanan saat sayısından sonra otomatik
kapatma (T-OFF).

Saat sayısı 0,5 ile 24 arasında olabilir.

Otomatik açma
• Açma işlemine kadar geçecek süreyi programlayabilmek için

cihaz kapalı olmalıdır.

1. Uzaktan kumandadaki TIMER tuşuna (22) basınız.
– T-ON'daki (27) ok yanıp söner.

2. İstediğiniz saat sayısını ayarlamak için 5 saniye içinde Artı
(20) veya Eksi (25) tuşuna basınız.

3. Ayarı kaydetmek için TIMER tuşuna (22) tekrar basınız.
– T-ON (27) göstergesi yanar.
– Otomatik açma zamanlayıcısı ayarlanmıştır.

Otomatik kapatma
• Kapatma işlemine kadar geçecek süreyi programlayabilmek

için cihaz açık olmalıdır.
1. Uzaktan kumandadaki TIMER tuşuna (22) basınız.

– T-OFF'taki (27) ok yanıp söner.
2. İstediğiniz saat sayısını ayarlamak için 5 saniye içinde Artı

(20) veya Eksi (25) tuşuna basınız.
3. Ayarı kaydetmek için TIMER tuşuna (22) tekrar basınız.

– T-OFF (27) göstergesi yanar.
– Otomatik kapatma zamanlayıcısı ayarlanmıştır.

Zamanlayıcının silinmesi
1. Uzaktan kumandadaki Timer tuşuna (22) basınız.

– Kalan süre ekranda görüntülenir.
2. Ayarlanan zamanlayıcıyı silmek için 5 saniye içinde Timer

tuşuna (22) tekrar basınız.

Uyku fonksiyonunun (SLEEP) ayarlanması
• Uyku fonksiyonu sadece SOĞUTMA modunda ayarlanabilir.

1. Uzaktan kumandadaki SLEEP tuşuna (23) basınız.
– Cihaz, UYKU modundadır. 
– Sıcaklık, bir saat sonra 1 °C düşürülür. Ek bir saat sonra,

nominal sıcaklık bir derece daha düşürülür. Daha sonra
nominal değer artık değişmez, izin verilen maksimum
değer 30 °C'dir. 

– Önceden seçilmiş havalandırma kademesi korunur.
2. Uyku modunu sonlandırmak için SLEEP tuşuna (23) tekrar

basınız.
– Cihaz, önceden ayarlanan nominal değerle tekrar

SOĞUTMA modunda çalışır.

Uzaktan kumanda tuş kilidinin ayarlanması
1. Tuş kilidini (çocuk kilidi) devreye sokmak için Artı (20) ve Eksi

(25) tuşuna aynı anda basınız.
– Kilit (32) göstergesi yanar.

2. Tuş kilidini devre dışı bırakmak için Artı (20) ve Eksi (25)
tuşuna aynı anda tekrar basınız.
– Kilit (32) göstergesi söner.

°C ve °F arasında geçiş
• Kapalı durumda aynı anda MODE (19) ve Eksi (25) tuşuna

basarak °C ve °F arasında geçiş yapabilirsiniz.

Devre dışı bırakma
1. Cihazı ON/OFF (Açma/Kapama) tuşuyla (17 veya 26)

kapatınız.
2. Elektrik fişini prizden çıkartınız.
3. Cihazı ve özellikle hava filtresini Kullanıcının kendi

yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin
bilgiler bölümünde anlatılanlara uygun şekilde temizleyiniz.

4. Kalan yoğuşma suyunu dış gövdeden boşaltınız (bkz. Bakım
bölümü).

5. Cihazı, Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar
bölümünde anlatılanlara uygun şekilde depolayınız.

Gereksiz enerji tüketimini önlemek için, cihazın sadece gerçek
kullanım süresi boyunca açık kalmasına dikkat ediniz.
Mevcutsa, cihazın kapatma otomatiğinden faydalanınız.

Cihazın enerji tüketimi açısından verimli 
kullanımına ilişkin bilgiler
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Kusursuz işlevselliği temin etmek için, cihaz üretim esnasında
defalarca kontrol edilmiştir. Buna rağmen arızalar ortaya çıkarsa
cihazı aşağıdaki listeye göre kontrol ediniz.
Uyarı:
Tüm bakım ve onarım çalışmalarından sonra en az 3 dakika
bekleyiniz. Cihazı ancak daha sonra açınız.
Cihaz çalışmıyor:
• Elektrik bağlantısını (230 V/1~/50 Hz) kontrol ediniz.
• Elektrik fişinin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
• 16 ila 35 °C arasındaki çalışma sıcaklığına dikkat ediniz.
• Ekranda (13) H8 hata kodunun gösterilip gösterilmediğini

kontrol ediniz. Gerekirse yoğuşma suyunu boşaltınız (bkz.
Bakım bölümü).

• Trotec tarafından bir elektrik kontrol yapılmasını sağlayınız.

Cihaz soğutma gücü olmadan veya düşük soğutma gücüyle
çalışıyor:
• SOĞUTMA modunun ayarlanmış olup olmadığını kontrol

ediniz.
• Atık hava hortumunun oturmasını kontrol ediniz. Atık hava

hortumu bükülmüşse veya tıkanmışsa, atık hava tahliye
edilemez. Atık havanın yolunun serbest olmasını sağlayınız.

• Hava filtresinin kirlenip kirlenmediğini kontrol ediniz.
Gerekirse hava filtresini temizleyiniz (bkz. Bakım bölümü).

• Duvarlar ve nesnelere olan asgari mesafeyi kontrol ediniz.
Gerekirse cihazı odanın içine doğru kaydırınız.

• Odada açık pencereler ve/veya kapılar olup olmadığını
kontrol ediniz. Gerekirse açık pencereleri ve/veya kapıları
kapatınız. Atık hava hortumu için kullanılan pencerenin açık
kalması gerektiğine dikkat ediniz.

• Cihazdaki sıcaklık ayarını kontrol ediniz. Oda sıcaklığının
üstündeyse, ayarlanan sıcaklığı azaltınız.

• Cihazınız bir duvar geçişine bağlanmışsa, odada hafif bir
düşük basınç oluşabilir; basıncı dengelemek için bir kapıyı
veya pencereyi kısa süreli açınız.

Cihaz gürültü çıkarıyor veya titriyor, yoğuşma suyu dışarı
sızıyor:
• Cihazın düz ve yere paralel bir yüzey üzerinde durup

durmadığını kontrol ediniz.
• Yoğuşma suyu tahliyesinin tapasının doğru oturup

oturmadığını veya hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
Tapayı doğru şekilde takınız veya gerekirse tapayı
değiştiriniz.

Cihaz çok sıcak, gürültü çıkarıyor veya kapasitesi düştü:
• Hava girişlerinin ve hava filtresinin kirlenip kirlenmediğini

kontrol ediniz. Dışarıdaki kirleri temizleyiniz.
• Cihazın kirlenen iç kısmının soğutma ve iklimlendirme

teknolojisi konusunda uzman bir şirket veya Trotec tarafından
temizlenmesini sağlayınız.

Cihaz uzaktan kumandaya tepki vermiyor:
• Uzaktan kumanda ile cihaz arasındaki mesafenin çok fazla

olup olmadığını kontrol ediniz ve gerekirse mesafeyi azaltınız.
• Cihaz ve uzaktan kumanda arasında mobilya veya duvar gibi

engellerin bulunmadığından emin olunuz. Cihaz ve uzaktan
kumanda arasında görsel kontak olmasına dikkat ediniz.

• Pillerin şarj durumunu kontrol ediniz ve gerekirse pilleri
değiştiriniz.

• Piller kısa süre önce değiştirilmişse, pillerin doğru kutupla
takılıp takılmadığını kontrol ediniz.

Hata kodlarına genel bakış
Ekranda (13) aşağıdaki hata kodları gösterilebilir:

Cihazınız kontrollerden sonra sorunsuz bir şekilde
çalışmıyor mu? 
Cihazı onarım için soğutma ve iklimlendirme teknolojisi
konusunda uzman bir şirket veya Trotec'e götürünüz.

Hatalar ve arızalar

Hata kodu Arıza/Nedeni Çözüm

H8 Yoğuşma Yoğuşma suyunu boşaltınız
F1 Ortam sıcaklığı sıcaklık 

sensörü
Trotec ile temas kurunuz

F2 Dahili sıcaklık sensörü Trotec ile temas kurunuz
F0 Sistem arızası 1. Cihazı kapatınız ve elektrik fişini

çekiniz. Cihazı en az 30 dakika
süreyle kapalı bırakınız.

2. Arıza gösterilmeye devam
ederse Trotec ile temas kurunuz.

H3 Aşırı yük koruması 1. Ortam sıcaklığını ve nemi kontrol
ediniz. 
Ortam sıcaklığı 35 °C'yi
aşmamalıdır.

2. Hava çıkış ve giriş deliklerinin
serbest olup olmadığını kontrol
ediniz.

3. Cihazı en az 3 dakika süreyle
kapatınız. Aşırı yük mesajları
devam ederse Trotec ile temas
kurunuz.

E8 Aşırı yük

F4 Çıkış sıcaklığı sıcaklık 
sensörü

Trotec ile temas kurunuz
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Bakıma başlanmadan önce yapılacak işlemler
• Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız.
• Tüm çalışmalardan önce elektrik fişini çıkartınız!

Muhafazanın açılmasını gerektiren bakım işlemleri,
sadece soğutma ve iklimlendirme teknolojisi
konusunda uzman şirketler veya Trotec tarafından
gerçekleştirilmelidir.

Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğinin görsel 
olarak kontrolü
1. Hava filtresini çıkartınız.
2. Bir el feneriyle cihazın açıklıklarını aydınlatınız.
3. Kalın bir toz tabakası görürseniz, cihazın iç kısmının soğutma

ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman bir şirket veya
Trotec tarafından temizlenmesini sağlayınız.

4. Hava filtresini yerine takınız.

Dış gövdenin temizlenmesi
Cihazı nemli, yumuşak, hav bırakmayan bir bezle temizleyiniz. Dış
gövdenin içine nem girmemesine dikkat ediniz. Aşındırıcı temizlik
maddeleri kullanmayınız.

Soğutma gazı devir daimi
• Tüm soğutma gazı devir daimi bakım gerektirmeyen,

hermetik olarak kapalı bir sistemdir ve sadece soğutma ve
iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman şirketler veya
Trotec tarafından bakıma tabi tutulabilir veya onarılabilir.

Yoğuşma suyunun boşaltılması
SOĞUTMA ve NEM alma modunda, büyük oranda atık hava ile
tasfiye edilen yoğuşma suyu oluşur. Yoğuşma artıkları dış
gövdenin altında birikir ve düzenli olarak boşaltılmaları gerekir.
Çok fazla yoğuşma suyu birikirse, sesli bir sinyal (8x kısa) duyulur.
Ekranda, ek olarak H8 mesajı görülür. Gösterge yanıp sönerse
yoğuşma suyu boşaltılmalıdır. Bunun için aşağıdaki yöntemi
izleyiniz:
1. Cihazı kapatınız ve elektrik fişini çekiniz.
2. Yoğuşma suyunu boşaltmak için cihazı dikkatlice uygun bir

yere taşıyınız veya itiniz (örn. bir gidere).
3. Yoğuşma hortumunu tutucu klipsten çekiniz (bkz. Resim A).
4. Kauçuk tapayı yoğuşma hortumundan çıkartınız.
5. Yoğuşma hortumu boşalana kadar yoğuşma suyunu dışarı

akıtınız.
6. Kauçuk tapayı yoğuşma hortumuna oturtunuz ve yoğuşma

hortumunu tutucu klipse takınız.
– Kauçuk tapanın sıkı oturmasına dikkat ediniz, aksi taktirde

kontrolsüz su çıkışı olabilir.
7. Cihazı yeniden çalıştırmadan önce en az 3 dakika bekleyiniz.

Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım 
veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler

A.

B.
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Hava filtresinin temizlenmesi
Kirlenmesi durumunda hava filtresi temizlenmelidir. Örn.
soğutma performansının azalmasıyla bu durum anlaşılır (bkz.
Hatalar ve arızalar bölümü).

Dikkat!
Hava filtresinin aşınmamış ve hasar görmemiş durumda
olduğundan emin olunuz. Hava filtresinin köşeleri ve
kenarları deforme olmamış ve yuvarlanmamış olmalıdır.
Hava filtresini yerine takmadan önce filtrenin hasarsız ve
kuru olduğundan emin olunuz!

• Temizlenmiş, kuru filtreyi ters sırada cihaza yerleştiriniz.

Dış gövdenin açılmasını gerektiren bakım çalışmaları
ve onarımlarda Trotec müşteri servisine başvurunuz.
Kurallara aykırı şekilde açılan cihazlar her türlü
garanti kapsamı dışındadır ve garanti talepleri
geçersiz olur.

Teknik bilgiler

Devre şeması

A.

B.

C.

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken 
kurallar 

Teknik ek

Parametre Değer

Model PAC 2600 E
Soğutma kapasitesi 2640 W
Nem alma kapasitesi 0,95 l/saat
Sıcaklık, ayarlama aralığı 16°C ila 30°C
Hava kapasitesi, maks. 230 m3/saat
Zamanlayıcı, ayarlama aralığı: 0,5 saat ile 24 saat arasında
Elektrik bağlantısı 230 V / 1~ / 50 Hz
Güç tüketimi, maks. 1010 W
Nominal akım 4,5 A
Soğutma gazı R410A
Soğutma gazı miktarı 570 g
Çalışma sıcaklığı 18 °C ila 35 °C
Ağırlık 27 kg
Ölçüler (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) 340 x 780 x 394 (mm)
Duvarlarla/nesnelerle aradaki minimum 
mesafe

30 cm

Ses basınç seviyesi maks. 56 dB(A)
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Parça şeması
Uyarı!
Yedek parçaların pozisyon numaraları, kullanım kılavuzunda parçalar için kullanılan pozisyon numaralarından farklıdır.
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Yedek parça listesi

Poz. 
No.

Yedek parça
Poz. 
No.

Yedek parça
Poz. 
No.

Yedek parça

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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Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:
Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Şti.
Turgut Reis Mh., Barbaros Cad., 
E4 Blok No. 61, Giyimkent
34235 Esenler/İstanbul
Telefon: +90 212 438 56 55

İthalatçı (sadece Türkiye için geçerlidir): 
Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Şti.
Turgut Reis Mh., Barbaros Cad., 
E4 Blok No. 61, Giyimkent
34235 Esenler/İstanbul
Telefon: +90 212 438 56 55
Faks: +90 212 438 56 51

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

Elektronik cihazlar evsel atık değildir ve Türkiye'de,
elektrikli ve elektronik cihazlar hakkındaki Elektrikli ve
Elektronik Teçhizat Atıkları Direktifi'ne (EETA) göre

uzman bir tasfiye merkezine gönderilmelidir. Kullandıktan sonra
lütfen bu cihazı geçerli yasal düzenlemelere uygun şekilde tasfiye
ediniz.

Cihaz çevre ve ozon açısından nötr bir soğutucu gazla çalıştırılır
(bkz. Teknik bilgiler bölümü).
Cihazda bulunan soğutma gazını ulusal yasalara uygun olarak
usulüne uygun şekilde tasfiye ettiriniz.

2006/95/EG sayılı AT Alçak Gerilim Yönetmeliği, Ek III Bölüm B ve
elektromanyetik uyumluluk hakkındaki 2004/108/EG sayılı AT
Yönetmeliği kapsamında.
İşbu beyanla, PAC 2000 E klima cihazının belirtilen AT
yönetmeliklerine uygun olarak geliştirilmiş, tasarlanmış ve
üretilmiş olduğunu beyan ederiz.
Uygulanan normlar:
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

 işaretini cihazın tip etiketinde bulabilirsiniz.

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

Heinsberg, 08.11.2014

Genel Müdür: Detlef von der Lieck

Servis istasyonları

Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve 
telefon numarası

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına 
tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin 
uyarılar

Uygunluk beyanı
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Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7 
D-52525 Heinsberg

  +49 2452 962-400 
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