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Installningar
Menyn inställningar: (tryck ”MODE”, vid normal drift).
Bläddra mellan menyerna med ”MODE”, tryck ”SET” för att låsa upp inställningen.
Ändra inställning med ”UP” och ”DOWN”, lås sedan inställningen med ”SET”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Klocka” = Visa eller ställ in tid, visas endast om aggregatet är avstängt.
”r-S” = Styr drift av zoner (endast multitemp)
”AL” = Alarmvisning
”DE_o” = Utskrift på handprinter (ej aktiv)
”DEFI” = Tidsstyrd avfrostning.
”on” = Tidsstyrd start.
”off” = Tidsstyrd stopp.
”uSEr” = avancerade inställningar (kontakta din serviceverkstad)
”Hour” = Driftstider
”oP_t” = Extra temperatursensor (tillval).

Åtgärder vid fel
Om bakgrundsbelysningen blinkar och varningstriangeln visas har ett fel inträffat.
Tryck på ”MODE”, texten ”AL” visas, följt av en larmkod ”Exxx”, se nedan:
Larmkod
E003
E006
E010
E013
E014
E016
E017
E040
E041
E042
E050
E057
E063
E067
E099
E101
E102
E104
E160
E161
E163
E167
E168

Felbeskrivning.
Magnetkoppling ur funktion
Reläkrets ur funktion
Tryckvakt i kylsystem bryter
Hetgastemperatur för hög
Köldmediabrist
Lågt tryck i kylsystemet
Högt tryck i kylsystemet
Kortslutning på larmutgång
Kortslutning på driftutgång
Kortslutning på temperaturdriff
Returluftsensor felaktig
Förångarluftsensor felaktig
Hetgassensor felaktig (dagdrift)
Hetgassensor felaktig (nattdrift)
Kommunikationsfel
Förångarfläktsäkring defekt
Kondensorfläktsäkring defekt
Värmekabelssäkring defekt
Economizerventil felaktig
Vätskeventil felaktig
Hetgasventil felaktig
Kondensorventil felaktig
Bypassventil felaktig
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Åtgärd:
Kontrollera säkring F2
Kontrollera säkring F7
Avfrosta, kontrollera fläktar och köldmediamängd
Kontakta verkstad
Kontakta verkstad
Kontakta verkstad
Kontakta verkstad
Kontakta verkstad/kör vidare
Kontakta verkstad/kör vidare
Kontakta verkstad/kör vidare
Kontakta verkstad
Kontakta verkstad
Kontakta verkstad
Kontakta verkstad
Kontakta verkstad
Byt säkring/kontrollera fläkt
Byt säkring/kontrollera fläkt
Byt säkring/kontrollera värmeslinga
Kontakta verkstad
Kontakta verkstad
Kontakta verkstad
Kontakta verkstad
Kontakta verkstad
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Anvanda timerstart
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Lasta ratt!
Före lastning:
-

Se till att skåpet är rent och torrt innan du startar kylaggregatet.
Ställ in önskad temperatur på manöverpanelen.
Låt kylaggregatet nå inställd temperatur innan du lastar in godset.
Stäng av kylaggregatet när du lastar in dina varor.
Se till att luften kan cirkulera runt godset.
Lasta inte igen framför kylaggregatets utblås.

Under färd:
-

Tryck på avfrostningsknappen när du har kört ca. 15 minuter.
Håll koll på manöverpanelen så att du har rätt temperatur och inga larm.
Kylaggregatet är endast konstruerat för att hålla temperaturen.
Tänk på att du inte kan förändra varornas temperatur under färden.

Vid lossning:
-

Stäng alltid av kylaggregatet vid lossning av gods.
Låt inte dörrarna stå öppna i onödan, ta ut dina varor och stäng dörren.

Service & Underhall
-

-

-

Service skall göras när kylaggregatet larmar för service eller en gång om året.
Vissa modeller har en kompressorkonsol som sitter monterad direkt på bilens motor. (finns
vanligtvis på bilar som har en skåpsvolym större än 6 m³). Då skall remmen och löphjulet
servas var 3000:e mil. Detta kan utföras på en bilverkstad eller någon av våra auktoriserade
serviceverkstäder. Vid frågor kontakta oss.
I handledningen finns en servicebok som skall fyllas i varje gång du utför service på ditt
kylaggregat eller kompressorkonsolen. Denna ligger till grund för våra och tillverkarens
garantibeslut.
Garantin täcker endast reparationen av kylagggregatet, inga kostnader som drabbar 3:e part.
Inga kostnader för skadat gods, stillestånd eller hyrbil.
Alla garantiarbetens skall utföras på våra auktoriserade serviceverkstäder eller någon av oss
godkänd verkstad.
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Utfort underhall
Datum

Drifttid Motor/El
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