Beknopte bedieningshandleiding SL-400e uP-VI
BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN
1.
2.
3.
4.

Aan-Uit schakelaar
Elektromotor/dieselmotor schakelaar
Elektromotor-reset
Weergavenscherm. Laadruimte temp. Boven, Ingestelde temp. Onder.
Modus toets, om Start/stop functie aan of uit te schakelen.
Urenteller toets, om verschillende urentellers weer te geven.
Pre-Trip toets, unit zelf controle.
Meters toets, om unitmeters weer te geven zoals: Watertemp., Oliedruk, etc.
TK toets.
Alarmcode toets, om alarm codes weer te geven.
Alarm Wissen toets, om alarm codes te wissen.
Keuze toets, om diverse sensorwaarden weer te geven.
Pijl toetsen, om ingestelde waarden te wijzigen.
Enter toets, om gewijzigde waarden te bevestigen.

TEMPERATUUR INSTELLING WIJZIGEN
1.
2.
3.

Zet de Aan-Uit schakelaar op ON.
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 in te voeren.

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

Zet de Aan-Uit schakelaar op ON.
Druk op de Modus toets totdat CYCLS in het scherm verschijnt.
Druk op de Pijl toetsen om YES of NO te selecteren.
Druk binnen 10 seconden op de Enter toets om wijziging 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. 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 aan de binnenzijde van de unit deuren.

ALARMCODES WEERGEVEN
1.
2.

Als het alarmsymbool wordt weergeven, druk dan op de Alarmcode toets en de alarmcode
verschijnt.
Als u de resterende alarmcodes (mits aanwezig) wilt weergeven, druk dan herhaaldelijk op de
Alarmcode Toets.

ALARMCODES VERWIJDEREN
1.
2.
3.

Druk op Alarmcode toets om alle alarmcodes één voor één weer te geven.
Onthoud of noteer de gewiste codes.
Druk per alarmcode op de Clear toets. Als alle alarmcodes gewist zijn,
verdwijnt het alarmsymbool in de display.
Uiteraard heeft de unit meer mogelijkheden. Gebruik
hiervoor de uitgebreide handleiding of informeer bij uw
dichtstbijzijnde Thermo King dealer!
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