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Símbolos
Perigo devido à corrente elétrica!
Indica perigos devido à corrente elétrica, que pode
causar danos e até morte.

Perigo!
Indica um perigo, que pode levar a danos pessoais.

Cuidado!
Indica um perigo, que pode levar a danos materiais.

A versão actual do manual de instruções se encontra em:

Nota legal
Esta publicação substitui todas as versões anteriores. Nenhuma
parte desta publicação pode ser reproduzida, de qualquer forma,
processada, copiada ou distribuída, usando sistemas de
processamento electrónico, sem a autorização por escrito da
Trotec. Sob reserva de alterações técnicas. Todos os direitos
reservados. Os nomes de marcas são usados sem garantia de
usabilidade livre e, essencialmente, de acordo com a escrita do
fabricante. Todos os nomes de marca são registrados.
Sob reserva de alterações da construção, no interesse da
melhoria contínua dos produtos, assim como de mudanças na
forma e na cor.
O volume de fornecimento pode variar das figuras do produto. O
presente documento foi produzido com o devido cuidado. A
Trotec não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer
erros ou omissões.
© Trotec

Garantia e responsabilidade
O aparelho atende ao requisitos essenciais de segurança e de
saúde dos regulamentos pertinentes da UE e foi testado na
fábrica várias vezes quanto ao perfeito funcionamento. Se no
entanto ocorrerem quaisquer problemas que não possam ser
remediados usando as medidas no capítulo Erros e avarias,
contacte o seu revendedor ou parceiro contratual. Para reclamar
a garantia deve ser indicado o número do aparelho (ver lado de
trás do aparelho). O fabricante não é responsável por danos
causados pelo não cumprimento das especificações do
fabricante, dos requisitos legais nem por alterações não
autorizadas no aparelho. Alterações no aparelho ou a substituição
não autorizada de partes podem afectar a segurança eléctrica do
produto de forma significativa e levam à perda da garantia. É
excluída qualquer responsabilidade por danos materiais ou danos
pessoais atribuível ao facto de que o aparelho é usado de forma
contrária às indicações contidas nas instruções de serviço.
Alterações técnicas de design e construção, devido ao
desenvolvimento contínuo e a melhoria do produto permanecem
sob reserva a qualquer momento sem aviso prévio.
Não se aceita qualquer responsabilidade por danos decorrentes
do uso indevido. As reivindicações de garantia também cessam.
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Leia atentamente este manual de instruções antes de usar o
aparelho e guarde-o para referência! 

• Não utilize o aparelho em áreas com risco de explosão e não
o instale lá. 

• Não utilize o aparelho em atmosferas agressivas.
• O aparelho não é um brinquedo! Não deixe o aparelho sem

vigilância quando crianças estiverem por perto.
• Coloque o aparelho verticalmente sobre uma base estável e

nivelada.
• Certifique-se de que a entrada e a saída de ar estejam livres.
• Certifique-se de que o lado de sucção esteja sempre livre de

sujidade e de objectos soltos.
• Nunca se deve inserir objectos no aparelho e não se deve

tocar no interior do dispositivo.
• Não cubra nem transporte o aparelho durante o

funcionamento.
• Não use ou opere o aparelho com as mãos húmidas e

molhadas.
• Certifique-se que todos os cabos elétricos localizados fora do

aparelho estejam protegidos contra danos (por exemplo, por
animais). Jamais utilize o aparelho se o cabo ou a conexão de
rede estiverem danificados!

• Selecione extensões para o cabo de conexão, tendo em conta
a potência da conexão do aparelho, o comprimento do cabo
e a finalidade da utilização. Desenrolar, completamente, o
cabo de extensão. Evite sobrecarga elétrica.

• Puxe o cabo de alimentação da tomada elétrica quando não
estiver sendo usando.

• Antes de trabalhos de manutenção, tratamento ou reparação
no aparelho, retire a ficha da tomada.

Uso pretendido
Utilize o aparelho de climatização PAC 2600 E apenas para a a
refrigeração, a ventilação e a desumidificação do ar e em
conformidade com as especificações técnicas.

Uso inadequado
O aparelho de climatização PAC 2600 E não deve ser instalado
sobre chão molhado ou inundado. Não use o aparelho ao ar livre.
Não coloque objetos, tais como roupas molhadas, para secar
sobre o aparelho. 
Modificações não autorizadas, adições e conversões são
proibidas no aparelho.

Qualificação pessoal
As pessoas que utilizam este aparelho devem:
• estar cientes dos perigos que surgem quando se trabalha

com aparelhos elétricos.
• ter lido e compreendido o manual de instruções,

especialmente o capítulo 'Segurança'.

Perigos residuais
Perigo devido a tensão eléctrica!
Trabalhos em componentes eléctricos só devem ser
realizados por um
a empresa especializada autorizada!

Perigo devido a tensão eléctrica!
Remover a ficha da tomada antes de qualquer trabalho no
aparelho!

Perigo!
Não deixe material de embalagem espalhado. Ele poderia
se tornar um brinquedo perigoso para as crianças.

Cuidado!
Para evitar danos no aparelho, não opere nunca o
aparelho sem o filtro de ar!

Comportamento em caso de emergência
1. Em um caso de emergência, separe o aparelho da corrente

elétrica.
2. Não conectar um aparelho defeituoso novamente à conexão

de rede.

Segurança
2 Manual de instruções – Condicionador de ar portátil PAC 2600 E PT



Descrição do aparelho
O dispositivo é principalmente utilizado para o arrefecimento de
recintos. Além disso, ele também filtra e desumidifica o ar e cria
um clima agradável.
No modo de VENTILAÇÃO, o aparelho inclui a capacidade de fazer
circular o ar ambiente, sem o arrefecer. No modo de
DESUMIDIFICAÇÃO, é removida a humidade do ar em recintos.
O aparelho funciona de forma totalmente automática e oferece
uma variedade de outras opções, de modo que o aparelho pode
ser automaticamente ligado ou desligado, temporizado, através
da função Timer.
O funcionamento do aparelho é realizado através do painel de
operação (1) no aparelho ou através do controlo remoto por
infravermelhos (9) fornecido com o aparelho.
O aparelho foi concebido para uma utilização universal e flexível.
Graças às suas dimensões compactas, ele pode ser facilmente
transportado e pode ser utilizado em todos os recintos.
O condicionador de ar resfria o ar ambiente, removendo o seu
calor. O calor absorvido é descarregado para o exterior através do
tubo de ar de escape, o ar arrefecido é alimentado para o local de
instalação por meio de um ventilador.

Apresentação do aparelhoInformações sobre o aparelho

N° Elemento de comando

1 Painel de comando
2 Saída de ar com válvulas de ventilação
3 Compartimento para o controlo remoto
4 Roletes de transporte
5 Conexão da mangueira de exaustão
6 Conexão de mangueira para proteção contra gotejamento
7 Cabo de alimentação com retrocesso
8 Entrada de ar com filtro de ar
9 Controlo remoto

4

3

1

6

57

8

AUTO

T-ON T-OFF
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DRY

FAN

HEAT

SWING

SLEEP

LOCK
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FAN SWING

ON/OFF

SLEEP TIMER

°F OPER
AUTO°C
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Transporte
O aparelho é fornecido com roletes de transporte para a facilitar
o transporte.
Observe as seguintes indicações antes de cada transporte:
1. Desligue o aparelho.
2. Puxar a ficha de rede da tomada. Não use o cabo de rede

para puxar o aparelho!
3. Só deslocar o aparelho sobre superfícies planas e lisas.

Armazenamento
Deixe escoar quaisquer restos de água de condensado (ver
capítulo Manutenção).
Quando não estiver a usar o aparelho, se deve seguir as seguintes
condições de armazenamento:
• seco.
• em um local protegido de poeira e de luz solar direta.
• possivelmente, com uma cobertura de plástico para proteger

contra a entrada de poeira.
• Retirar as pilhas do controlo remoto.

Instalar o aparelho
Ao instalar o aparelho, observe as distâncias mínimas de paredes
e de objetos de acordo com os dados técnicos (ver capítulo Anexo
Técnico).

• Coloque o aparelho, em pé, sobre uma base estável e
horizontal.

• Evite possibilidades de tropeçar ao instalar o cabo de rede.
• Certifique-se de que as entradas e saídas de ar (2 e 8) e a

conexão para o tubo de descarga (5) estejam livres.

• Antes de colocar o aparelho em funcionamento pela primeira
vez, devem ser inseridas as pilhas (2 do tipo AAA) no controlo
remoto:

Colocar o filtro de ar
• Colocar o filtro de ar antes da primeira utilização:

Conectar a mangueira de ar de escape

1. Juntar os componentes individuais da mangueira até que
eles estejam bem encaixados.

2. Empurrar a peça de conexão (10), por cima, na conexão de
ar de escape (5) no aparelho.
– A peça de conexão (10) se engata.

Transporte e armazenamento

Configuração e instalação

30 cm

30 cm

30 cm

Colocação em funcionamento
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Conectar a mangueira de condensado
Se necessário, a mangueira de condensado serve como proteção
contra gotejamento para a drenagem de condensado residual.

1. Remover a conexão da purga de condensado (veja a figura A).
2. Parafuso do clipe de retenção para a mangueira de

condensado (ver figura B).
3. Encaixar a mangueira de condensado fechada na purga de

condensado (veja figura C). 
4. Fixar a mangueira de condensado com a braçadeira e

insira-a no clipe de retenção (ver figura C).

Derivar o ar de escape
• O ar de escape do aparelho contém o calor, assim como a

humidade residual do quarto a ser resfriado. Por este motivo,
recomenda-se conduzir o ar de escape para o exterior.

• O bico plano pode ser pendurado em uma aba de janela
aberta ou em uma janela basculada.

A.

B.

C.
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Painel de comando

Ligar o aparelho
1. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de rede

devidamente protegida.
2. Ligar o aparelho com o botão ON / OFF (17).
3. Selecionar o modo de funcionamento desejado,

pressionando o botão MODE (15).

Ajustar o modo de funcionamento
• Pressionar o botão MODE (15) para comutar entre os modos.

– ARREFECER (COOL)
– DESUMIDIFICAR (DRY)
– VENTILAÇÃO (FAN)

Modo de funcionamento ARREFECER (COOL)
No modo ARREFECER, o ar é arrefecido até á temperatura
nominal predefinida.
A faixa de ajuste para a temperatura nominal está entre 16 °C e
30 °C. 
Assim que a temperatura nominal for alcançada, o aparelho
comuta para o modo de espera (standby), ou seja, o ventilador
continua a funcionar no nível pré-selecionado, mas o aparelho
não arrefece até o valor ajustado, até o valor pré-ajustado ser
ultrapassado de novo.
1. Pressionar o botão MODE (15), até o LED em COOL se

acender.
2. Ajustar a temperatura nominal com o botão positivo (14) ou

com o negativo (12).
– A temperatura nominal é exibida no display (13).

Modo de funcionamento DESUMIDIFICAR (DRY)
O aparelho possui uma função de desumidificação. 
No modo DESUMIDIFICAR o humidade é removida do ar, mas não
há arrefecimento. A temperatura nominal não pode ser ajustada,
o botão positivo (14) e o botão negativo (12), assim como o
display (13) não estão ativos.
Neste modo de funcionamento, o nível de ventilação é,
automaticamente, ajustado na velocidade mais baixa e não pode
ser alterado.

1. Pressionar o botão MODE (15), até o LED se acender em DRY.

Modo VENTILAÇÃO (FAN)
O aparelho circula o ar no recinto e não há arrefecimento. Uma
temperatura nominal não pode ser ajustada, o botão positivo (14)
e o botão negativo (12), assim como o display (13) não estão
ativos.

1. Pressionar o botão MODE (15), até o LED se acender em FAN
ONLY.

2. Pressionar o botão FAN SPEED (11), até o LED se acender no
nível de ventilação desejado.

Controlo remoto
O aparelho pode ser operado com o controlo remoto (9) fornecido.
• Se o aparelho estiver conectado à rede, o aparelho pode ser

operado a partir do painel de controlo ou através do controlo
remoto.

• O alcance do controlo remoto é de cerca de 8 m.
• Sempre apontar o controlo remoto para o receptor (16) no

painel de comando.
• Substitua as pilhas se o display do controlo remoto só estiver

fracamente iluminado ou puder mais ser visto nada.

Comando

N° Função

11 Botão Fan Speed:
Ajuste e indicação dos níveis de ventilação:
• Auto (automático)
• Low (baixa velocidade)
• Med (média velocidade)
• High (alta velocidade)

O nível de ventilação selecionado é exibido através de um LED verde.
12 Botão negativo

Reduz o valor nominal para a temperatura no modo de funcionamento 
ARREFECER.

13 Display
Indica o valore nominal ajustado da temperatura, durante o modo 
ARREFECER

14 Botão positivo
Aumenta o valor nominal para a temperatura no modo de funcionamento 
ARREFECER.

15 Botão MODE
Ajuste e indicação do modo de funcionamento:
• ARREFECER (COOL)
• DESUMIDIFICAR (DRY)
• VENTILAÇÃO (FAN)

O modo de funcionamento selecionado é exibido através de um LED 
verde.

16 Receptor do controlo remoto
17 Botão ON/OFF

Liga ou desliga o aparelho.

11

High

Med Low

Cool

Fan Only

Dry

Auto

Fan
speed Mode

ON / OFF

12 13 14 15 16

17
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Configurações do controlo remoto

Configurar o nível de ventilação
• Com o botão FAN (24) do controlo remoto, se pode ajustar

todos os níveis de ventilação desejados nos modos de
funcionamento ARREFECER e VENTILAÇÃO.

Pré-seleção de tempo (Timer)
O temporizador (Timer) tem dois modos de funcionamento:

– ligação automática após um número predefinido de horas
(T-ON).

– desligamento automático após um número pré-definido de
horas (T-OFF).

O número de horas pode se encontrar entre 0,5 e 24 horas.

Ligação automática
• A unidade deve ser desligado, a fim de programar o tempo

até a ligação.

1. Pressione o botão TIMER (22) do controlo remoto.
– A seta em T-ON (27) começa a piscar.

2. Pressionar, dentro de 5 segundos, o botão positivo (20) ou o
botão negativo (25) para ajustar o número desejado de horas.

3. Pressionar novamente o botão TIMER (22), para salvar a
configuração.
– A indicação T-ON (27) está acesa.
– O temporizador para o desligamento automático está

ajustado.

Desligamento automático
• O dispositivo deve estar ligado, para programar o tempo até

o desligamento.
1. Pressione o botão TIMER (22) do controlo remoto.

– A seta em T-OFF (27) pisca.
2. Pressionar, dentro de 5 segundos, o botão positivo (20) ou o

botão negativo (25) para ajustar o número desejado de horas.
3. Pressionar novamente o botão TIMER (22), para salvar a

configuração.
– A indicação T-OFF (27) está iluminada.
– O timer para o desligamento automático está ativado.

Apagar o temporizador
1. Pressionar o botão do temporizador (22) do controlo remoto.

– O tempo restante é exibido no display.
2. Premir novamente, dentro de 5 segundos, o botão do

temporizador (22) para apagar o temporizador ajustado.

N° Designação Função

18 Display Indicação de diferentes valores e ajustes do 
aparelho.

19 Botão MODE Ajustar o modo de operação:
• ARREFECER
• DESUMIDIFICAR
• VENTILAÇÃO

20 Botão positivo Aumenta o valor nominal para a 
temperatura no modo de funcionamento 
ARREFECER ou o número de horas para o 
temporizador.

21 Botão SWING Para não está disponível para este aparelho.
22 Botão TIMER Com a função Timer (temporizador) se pode 

definir o tempo de ligação e de 
desligamento em intervalos de meia hora, 
de 0,5 a 24 horas.

23 Botão SLEEP Função Sleep (só no modo ARREFECER).
24 Botão FAN Ajuste das velocidades do ventilador.
25 Botão negativo Reduz o valor nominal para a temperatura 

no modo de funcionamento ARREFECER.
26 Botão ON/OFF Liga ou desliga o aparelho.
27 Indicação T-ON e T-OFF T-ON: Tempo de ligação com o aparelho 

ativado.
T-OFF: Tempo de desligamento com o 
aparelho ativado.

28 Indicação Unidade 
Temperatura

°C ou °F

29 Indicação de transmissão Acende-se quando o controlo remoto 
transmite para o dispositivo.

30 Indicação SWING Para não está disponível para este aparelho.
31 Indicação SLEEP Acende-se quando a função de espera está 

ativa.
32 Indicação LOCK Indica que o bloqueio do teclado (proteção 

para crianças) do controlo remoto foi 
ativado.

33 Indicação SPEED Indicação do nível de ventilação
34 Indicação do ajuste do 

temporizador
Pisca durante o ajuste do temporizador.

35 Indicação temperatura/
horas

Apresenta a temperatura nominal ou o 
número de horas selecionado no modo de 
temporizador

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

36 Indicação do modo de 
funcionamento (MODE)

Exibe o modo de funcionamento 
selecionado.

N° Designação Função
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Ajustar a função de soneca (SLEEP)
• A função de soneca só pode ser ajustada no modo de

funcionamento ARREFECER.
1. Pressionar o botão SLEEP (23) do controlo remoto.

– O aparelho está no modo SLEEP. 
– A temperatura é aumentada por 1 °C após uma hora. Após

mais uma hora, a temperatura nominal abaixada por mais
um grau. Em seguida, o valor nominal não muda mais, o
máximo valor admissível é de 30 °C. 

– O nível de ventilação pré-selecionado é mantido.
2. Pressionar novamente a tecla SLEEP (23), para desativar o

modo Sleep.
– O aparelho funciona novamente no modo de

funcionamento ARREFECER com o valor nominal
anteriormente ajustado.

Ajustar o bloqueio do teclado do controlo remoto
1. Pressionar, simultaneamente, o botão positivo (20) e o

negativo (25), para ativar o bloqueio do teclado (segurança
para crianças).
– A indicação Lock (32) se acende.

2. Pressionar, simultaneamente, o botão positivo (20) e o
negativo (25), para desativar o bloqueio do teclado.
– A indicação Lock (32) se apaga.

Comutação entre °C e °F
• Se pode comutar entre °C e °F, pressionando, simultanea-

mente, o botão MODE (19) e o botão negativo (25), no estado
desligado.

Retirada de serviço
1. Desligar o aparelho com o botão ON/OFF (26).
2. Puxar a ficha de rede da tomada.
3. Limpar o aparelho e, especialmente, o filtro de ar conforme o

capítulo Manutenção.
4. Purgar o resto do condensado da carcaça (ver o capítulo

'Manutenção').
5. Armazenar o aparelho de acordo com o capítulo Transporte e

armazenamento.

O aparelho foi testado várias vezes durante a produção quanto ao
funcionamento perfeito. No entanto, se algum problema ocorrer,
verifique se o aparelho de acordo com a lista a seguir.
Nota:
Aguardar pelo menos 3 minutos após os trabalhos de
manutenção e de reparação. Só então se deve ligar o aparelho
novamente.

O aparelho não começa a funcionar:
• Verifique a conexão de rede (230 V/1~/50 Hz).
• Verificar se a ficha de rede apresenta danos.
• Observar a temperatura operacional de 16 a 35 °C
• Verificar se o código de erro H8 é exibido no display (13). Se

necessário, o condensado deve ser purgado (ver capítulo
'Manutenção').

• Permitir que seja realizada uma inspecção eléctrica pela
Trotec.

O aparelho funciona sem, ou com capacidade de
refrigeração reduzida:
• Verificar se o modo de funcionamento ARREFECER está

configurado.
• Verifique o ajuste da mangueira de ar de escape. É o tubo de

descarga amassada ou obstruída, o ar de exaustão não pode
ser derivada. Assegure um caminho livre do ar de escape.

• Verifique o filtro de ar quanto a sujidades. Se necessário,
limpe o filtro de ar (veja o capítulo Manutenção).

• Verificar a distância mínima de paredes e objetos. Se
necessário, continue a colocar o aparelho no recinto.

• Verifique se o recinto tem janelas e / ou portas abertas.
Feche-as se necessário. Por favor, observe que a janela para
a mangueira de ar de escape deve permanecer aberta.

• Verificar o ajuste da temperatura no aparelho. Reduzir a
temperatura ajustada, se ela estiver acima da temperatura
ambiente.

• Se o aparelho estiver conectado a uma tomada de parede,
pode haver uma ligeira pressão negativa no quarto, de modo
que se deve abrir brevemente uma porta ou janela, para
assegurar uma equalização de pressão.

O aparelho faz barulho ou vibra, escapa condensado:
• Assegure-se de que o aparelho está nivelado e sobre uma

superfície plana.
• Verifique se o bujão do dreno de condensado está encaixado

correctamente ou danificado. Inserir o bujão corretamente ou
substituir o bujão, se necessário.

O aparelho se torna muito quente, faz muito barulho ou perde
potência:
• Verificar se as aberturas de ar estão sujas. Remover todas as

sujidades externas.
• O interior sujo de um aparelho deve ser limpo por um

especialista em refrigeração e sistemas de ar condicionado
ou pela Trotec.

Erros e avarias
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O aparelho não responde ao controlo remoto:
• Verificar se a distância entre o controlo remoto e o aparelho

é demasiado grande e reduzir a distância, se necessário.
• Certifique-se de que não existam obstáculos entre o aparelho

e controlo remoto, tais como móveis ou paredes. Preste
atenção ao contato visual entre o aparelho e o controlo
remoto.

• Verifique o estado de carga das pilhas e substituí-las, se
necessário.

• Verifique a polaridade correta das pilhas, se as pilhas
acabaram de ser substituída.

Vista geral dos códigos de erro
São exibidos os seguintes códigos de erro no display (13):

O seu aparelho não funciona perfeitamente após os
controles? 
Leve o aparelho a um especialista em refrigeração e de sistemas
de ar condicionado ou à Trotec.

Actividades antes do início da manutenção
• Não toque na ficha de rede com as mãos húmidas ou

molhadas.
• Puxe a ficha de rede da tomada antes de todos os trabalhos!

As atividades de manutenção que requerem a
abertura da carcaça, só devem ser realizadas por
empresas especializadas para sistemas de
refrigeração e de climatização da Trotec.

Controle visual do interior do aparelho quanto a 
sujidades
1. Remover o filtro de ar.
2. Iluminar as aberturas do aparelho com uma lanterna.
3. Se verificar uma densa camada de pó, o aparelho sujo deverá

ser limpo por um especialista em refrigeração e sistemas de
ar condicionado ou pela Trotec.

4. Recolocar o filtro de ar.

Limpar a carcaça
Limpar o aparelho com um pano húmido e macio, que não solte
fiapos. Assegure-se que nenhuma humidade possa penetrar na
carcaça. Não usar produtos de limpeza abrasivos.

Código de 
erro

Avaria/causa Solução

H8 Condensado Drenagem de condensado
F1 Sensor de temperatura, 

sensor da temperatura 
ambiente

Entrar em contato com a Trotec

F2 Sensor de temperatura 
interno

Entrar em contato com a Trotec

F0 Avaria no sistema 1. Desligar o aparelho e
desconectar a ficha de rede.
Deixar o aparelho desligado
durante no min. 30 minutos.

2. Se a avaria continuar a ser
sinalizada, entre em contato
com a Trotec.

H3 Proteção contra 
sobrecarga

1. Verificar a temperatura ambiente
e a humidade do ar. 
A temperatura ambiente não
deve ser superior a 35 °C.

2. Verificar se as aberturas de saída
e entrada de ar estão livres.

3. Deixar o aparelho desligado
durante no min. 3 minutos. Se
ainda houver mensagens de
sobrecarga, entre em contato
com a Trotec.

E8 Sobrecarga

F4 Sensor de temperatura 
da temperatura de saída

Entrar em contato com a Trotec

Manutenção
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Circuito do produto de refrigeração
O completo circuito de refrigeração é um sistema hermetica-
mente fechado sem manutenção e deve ser reparado apenas por
empresas especializadas em sistemas de refrigeração e de téc-
nica de ar condicionado ou pelo pessoal da Trotec.

Drenagem de condensado
No modo de funcionamento ARREFECER e DESUMIDIFICAR é
produzido condensado que é eliminado, em grande parte, pelo ar
de escape. Resíduos de condensado se acumulam no fundo da
carcaça, e devem ser removidos periodicamente. Se tiver se
acumulado condensado demais, soa um sinal acústico (8x curto).
No display aparece, adicionalmente, a mensagem H8. Se a
indicação piscar, o condensado deve ser esvaziado. Faça o
seguinte:
1. Desligar o aparelho e desconectar a ficha de rede.
2. Transportar ou rolar o aparelho, cuidadosamente, para um

local adequado para drenar o condensado (por ex. uma
drenagem).

3. Puxar a mangueira de condensado do clipe de fixação (ver
figura A.).

4. Remover o bujão de borracha da mangueira de condensado.
5. Deixar o condensado escorrer até a mangueira de

condensado estar vazia.
6. Retirar o bujão de borracha da mangueira de condensado e

encaixar, novamente, a mangueira de condensado no clipe
de fixação.
– Certifique-se de que o bujão de borracha esteja firme, caso

contrário isso pode levar a descontrolados vazamentos de
água.

7. Espere, no mínimo, 3 minutos antes de ligar novamente o
aparelho.

Limpar o filtro de ar
O filtro de ar deve ser limpo assim que estiver sujo. Isto
manifesta-se, por exemplo, por uma capacidade de refrigeração
reduzida (ver capítulo Erros e avarias).

Cuidado!
Certifique-se de que o filtro de ar não esteja gasto nem
danificado. Os cantos e as bordas do filtro de ar não
devem ser deformados e não devem estar arredondados.
Certifique-se antes de substituir o filtro de ar, de que este
não esteja danificado e esteja seco!

• Recolocar o filtro limpo e filtro seco no aparelho, na ordem
inversa.

A.

B.

A.

B.

C.
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Dados técnicos

Esquema de circuito

Anexo Técnico

Parâmetro Valor

Modelo PAC 2600 E
Potência de arrefecimento 2640 W
Potência de desumidificação 0,95 l/h
Temperatura, ajustável 16°C até 30°C
Máx. potência de ar 230 m3/h
Timer, ajustável 0,5 h a 24 h
Conexão elétrica 230 V / 1 ~ / 50 Hz
Máx. consumo de potência 1010 W
Corrente nominal 4,5 A
Refrigerante R410a
Quantidade de refrigerante 570 g
Temperatura operacional 18 °C a 35 °C
Peso 27 kg
Dimensões (largura x altura x profundidade) 340 x 780 x 394 (mm)
Distância mínima de paredes / objetos 30 cm
Nível de pressão acústica máx. 56 dB (A)
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Vista explodida
Nota!
Os números de posição das peças sobressalentes são diferentes dos números de posição dos componentes usados nas instruções de serviço.
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Lista de peças sobressalentes

N° de 
pos.

Peça sobressalente
N° de 
pos.

Peça sobressalente
N° de 
pos.

Peça sobressalente

1 Front Panel 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 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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Descarte
Na União Europeia, os aparelhos electrónicos não
devem ser deitados no lixo doméstico, mas devem ser
descartados de forma correcta - em conformidade

com a Directiva 2002/96/CE DO PARLAMENTO E DO CONSELHO
EUROPEU de 27 de Janeiro de 2003 sobre resíduos de
equipamentos eléctricos e electrónicos. Descarte este aparelho
no final da sua vida útil, em conformidade com os requisitos
regulamentares aplicáveis.

O aparelho é operado com um produto refrigerante ecológico e
neutro em relação à camada de ozónio (ver capítulo Dados
técnicos).
Elimine o produto refrigerante / a mistura de óleo, que se
encontra no aparelho, de acordo com a legislação nacional
aplicável.

Declaração de conformidade 
De acordo com a diretiva CE de Baixa Tensão 2006/95/CE, Anexo
III, parte B e a diretiva CE 2004/108/CE relativa à compatibilidade
eletromagnética.
Declaramos que o aparelho de climatização PAC 2600 E foi
desenvolvido, construído e produzido de acordo com as diretivas
CE mencionadas acima.
Normas aplicadas:
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

A marcação  se encontra na placa de características do
aparelho.

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

Heinsberg, 08.11.2014

Gerente: Detlef von der Lieck
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