Beknopte bedieningshandleiding TS/UTS/MD
BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Koelpictogram
Verwarmingspictogram
Instelpuntpictogram
Weergave display
Keuze toets
Enter toets
Pijl toetsen
Thermo King toets
Fluister toets

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Fluister pictogram
Ontdooi toets
Ontdooi pictogram
Cycle-Sentry pictogram
Alarm pictogram
Elektriciteit pictogram
Aan toets
Uit toets

UNIT IN- EN UITSCHAKELEN
De unit wordt ingeschakeld door op de Aan toets te drukken en uitgeschakeld door op de Uit toets te drukken. Wanneer u op de
Aan toets drukt, verschijnt de standaardweergave.
Wanneer u op de Uit toets drukt, wordt unitbedrijf stopgezet.

TEMPERATUUR INSTELLING WIJZIGEN
1.
2.
3.

De microprocessor schakelaar moet op Yes staan. Druk op de Aan toets. Het standaard weergavenscherm verschijnt.
Druk op de Pijl toetsen omhoog of omlaag totdat de gewenste temperatuur is bereikt
Druk binnen 10 seconden op de Enter toets om de gewenste temperatuur te bevestigen. Het weergavenscherm zal kort tijd
“Lod” weergeven, waarna het nieuwe instelpunt weer zal verschijnen.

START-STOP SELECTEREN
1.
2.
3.
4.

De microprocessor schakelaar moet aan staan. Druk op de Aan toets. Het standaard weergavenscherm verschijnt.
Druk op de Keuze toets, totdat het CYCLS scherm verschijnt.
Gebruik de pijl toetsen om Yes te selecteren voor Cycle-Sentry (Start Stop) modus of No voor Continu modus. In het
standaardscherm verschijnt het Cycle-Sentry pictogram (13)
Druk binnen 10 seconden op de Enter toets om wijziging te bevestigen.

5.

Druk op de Modus toets totdat CYCLS in het scherm verschijnt.

ALARMCODES
De unit beschikt over een zelfdiagnose systeem die aan de hand van alarmcodes weergeeft wat er aan de hand is met de unit. Dit
kunnen verschillende soorten alarmeringen zijn. De diversen alarmeringen kunnen worden opgedeeld in 2 soorten.
1. Een controle alarm. Deze wordt continu in de display weergegeven middels alarmsymbool.De unit zal met een controle
alarm niet uitgeschakeld worden.
2. Een alarm waarbij de unit wordt uitgeschakeld. De display knippert samen met alarmsymbool.
De unit kan pas weer starten als het alarm is gewist.
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.

ALARMCODES WEERGEVEN
1.
2.
3.

De microprocessor schakelaar moet aan staan. Druk op de Aan toets.
Druk op de Keuze toets, totdat het ALR scherm verschijnt. Wanneer er meer dan één alarm is, wordt
elk alarm gedurende enkele seconden weergegeven.
Raadpleeg de alarmcode lijst in de handleiding of neem contact op met de dichtsbijzijnde Thermo King
dealer.

ALARMCODES VERWIJDEREN
1.
2.
3.
4.

De microprocessor schakelaar moet aan staan. Druk op de Aan toets.
Druk op de Keuze toets, totdat het ALR scherm verschijnt.
Onthoud of noteer de code.
Druk op de Enter toets om alarm(s) te wissen. Wanneer alle alarm(s)
gewist zijn, verschijnt gedurende korte tijd 00 in het weergavenscherm

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