Beknopte bedieningshandleiding TS SpectrumTM
BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uit toets
Aan toets
Weergave display
Toets voor handmatige ontdooiing
Lage-snelheids toets
Beeldscherm toetsen, verschilt per functie zoals wordt
weergegeven boven de toets in display.

UNIT IN- EN UITSCHAKELEN
De microprocessor schakelaar, aan de bestuurderszijde op de unit, moet aan staan. 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, wordt tijdens de initialisatie
de weergave THERMO KING en CONFIG SYSTEM weergegeven. Wanneer de unit bedrijfsklaar is, verschijnt de
standaardweergave.
Wanneer u op de Uit toets drukt, wordt unitbedrijf stopgezet. De unit gaat uit en de weergave geeft kort UIT weer voordat het
scherm uitgaat.

TEMPERATUUR INSTELLING WIJZIGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Druk op de gewenste zone om de temperatuur in te stellen dmv het beeldscherm toets.
Druk op de PLUS- of MIN-beeldscherm toets totdat de gewenste temperatuur is bereikt.
Druk binnen 10 seconden op de YES-beeldscherm toets om de gewenste temperatuur te bevestigen.
De display geeft kort PROGRAMMING NEW SETPOINT weer.
De display geeft kort de nieuw ingestelde temperatuur weer.
De display geeft de standaard display weer.

START-STOP SELECTEREN
1.
2.
3.
4.
5.

De unit moet ingeschakeld zijn.
Druk op de Menu-beeldscherm toets, totdat het MODE scherm verschijnt.
Druk op de Select-beeldscherm toets. In het beeld verschijn SWITCH TO CONTINUOS MODE of SWITCH TO CYCLE SENTRY
MODE.
Druk op de Select-beeldschermtoets toets om te veranderen van mode. Het display bevestigd de nieuwe mode.
De bedrijfsmodus wordt bovenin het standaard scherm weergegeven.

ALARMCODES
De unit beschikt over een zelfdiagnose systeem dat aan de hand van alarmcodes weergeeft wat er aan de hand is met de unit. Dit
kunnen verschillende soorten alarmeringen zijn. De diverse alarmeringen kunnen worden opgedeeld in 2 soorten.
1. Een controle alarm. Deze wordt continu in de display weergegeven middels de melding SERVICE REQUIRED WITHIN 24
HOURS. De unit zal met een controle alarm niet uitgeschakeld worden.
2. Een alarm waarbij de unit wordt uitgeschakeld. De display knippert samen met een alarmsymbool en de melding UNIT NOT
RUNNING – SERVICE REQUIRED. De unit kan pas weer starten als het alarm is gewist.
Let wel op dat er eerst gekeken wordt wat het alarm inhoudt voordat de unit weer wordt opgestart. Dit om schade te
voorkomen! Raadpleeg hiervoor de codelijst van de unit, te vinden in de bedieningshandleiding.

ALARMCODES WEERGEVEN
1.
2.
3.

Als het alarmsymbool wordt weergeven, druk dan op de Menu-beeldscherm toets totdat ALARM in het scherm
wordt weergegeven.
Druk op de Select-beeldscherm toets. Het alarm nummer wordt weergegeven.
Raadpleeg de alarmcode lijst in de handleiding of neem contact op met dichtbijzijnde Thermo King dealer.

ALARMCODES VERWIJDEREN
1.
2.
3.
4.

Druk op de MENU-beeldscherm toets totdat ALARM in het scherm wordt weergegeven.
Druk op de SELECT-beeldscherm toets. Het alarm nummer wordt weergegeven.
Onthoud of noteer de code.
Druk per alarmcode op de CLEAR-beeldscherm toets om de code te wissen. Als alle
alarmcodes gewist zijn, staat er 00 in het scherm.

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