Beknopte bedieningshandleiding Small Truck DSR
BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN;
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Weergavenscherm
Aan-Uit toets
Keuze toets
Toets omhoog
Toets omlaag
Enter toets
Zoemer
Koeling symbool
Verwarmings symbool
ºC/ºF symbool
Alarmsymbool
Onderhoudssymbool
Ontdooi symbool
Elektrisch symbool

UNIT AAN ZETTEN
1.
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Start de voertuigmotor of sluit de externe stroomtoevoer op de hoogspanningsbron aan (indien unit beschikt over een elektromotor).
Druk op de Aan-Uit toets op het bedieningspaneel in de cabine. Het weergave scherm van het bedieningspaneel wordt geactiveerd.
Controleer het instelpunt en stel dit zo nodig bij.

TEMPERATUUR INSTELLING WIJZIGEN
1.
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3.

Druk twee keer op de Keuze toets en de huidige instelpunttemperatuur en de letters SP verschijnen op het scherm.
Gebruik de pijlen Omhoog of Omlaag om de gewenste instelpunttemperatuur te selecteren. Telkens wanneer u één van deze toetsen
indrukt, verandert de instelpunttempartuur met 1 graad.
Druk binnen 20 seconden op de Keuze toets om de nieuwe instelpunttemperatuur te bevestigen.

ALARMCODES
De unit beschikt over een zelfdiagnose systeem die aan de hand van alarmcodes weergeeft wat er aan de hand is met de unit.
Bij een alarm wordt de unit stopgezet en het Alarmsymbool verschijnt op het scherm.
Let wel op dat er eerst gekeken wordt wat het alarm inhoud voordat de unit weer wordt opgestart. Dit om schade te voorkomen!
Raadpleeg hiervoor de codelijst van de unit, te vinden in de bedieningshandleiding van de unit.

ALARMCODES WEERGEVEN
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Druk op de Keuze-toets.
Op de weergavenscherm verschijnt de alarmcode.
Raadpleeg de alarmcode lijst in de handleiding of neem contact op met dicht bijzijnde Thermo King dealer.

ALARMCODES VERWIJDEREN
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Druk op de Keuze toets.
Op de weergavenscherm verschijnt de alarmcode.
Onthoud of noteer de code.
Druk per alarmcode op de Enter toets. Als alle alarmcodes gewist zijn verschijnt het standaard
weergavenscherm.

Uiteraard heeft de unit meer mogelijkheden. Gebruik
hiervoor de uitgebreide handleiding of informeer bij uw
dichtstbijzijnde Thermo King dealer!
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