
EnkEl att visa och fastställa

Visa och åtgärda larmkoder

EnkEl att välja

Höghastighetsspärrfunktionen

EnkEl att använda

SmartPower™ eldrift (tillVal)

Förarguide för enkel 
användning

lastbilsenheter för 
flera temperaturer 
med standard hMi

För ytterligare information eller 

handledning, var god kontakta 

termo Kings servicechef.

Om ett enhetslarmtillstånd inträffar, visas larmkoden på skärmen.
• kontrollarm – larmsymbolen sätts på och enheten fortsätter vara i drift.
• avstängningslarm – larmsymbolen och skärmen blinkar på och av och 

enheten stängs av.
• Om larmet är zonspecifikt visas zonindikatorn för att visa i vilken zon larmet 

inträffat och larmtillståndet (exempel: zon 2 visas).

Denna funktion används typiskt i bullerkänsliga områden för att reducera enhetens 
motorljud. Den har ingen verkan i eldriftläget.
1. tryck på knappen för spärrning av högfart.

• En gulbrun lED tänds för att indikera att enheten är i läget för spärrning av högfart.
2. tryck åter på knappen för spärrning av högfart för att stänga av funktionen.

1. anslut enhetens strömuttag till en nätanslutning med korrekt spänning.
2. Starta enheten med knappen PÅ.

• Föruppvärmningssummern ljuder i 20 sekunder innan elmotorn startas.

att koppla om från eldrift till diesel automatiskt
Om funktionen autoväxling el till diesel aktiverad är inställd på Ja kommer enheten 
att växla mellan el och diesel automatiskt när strömmen kopplas bort eller slutar fungera.

att koppla om från diesel till eldrift automatiskt
Om funktionen autoväxling diesel till el aktiverad är inställd på Ja kommer enheten 
att växla mellan diesel och el automatiskt när strömmen är detekterad eller ansluten.

visa larmkoder
1. Håll PÅ och PROVKÖRNiNG intryckta 

samtidigt.
• larmskärmen visas.
• Om mer än en larmkod har ställts in, 

visas det med de senaste larmet.
2. använd Pil UPP och Pil NED för att 

bläddra igenom larmen.
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Radera larmkoder
1. Efter att larmsituationen har lösts, ska 

du trycka på ENtER för att radera den 
larmkod som visas för närvarande.

Då alla larm har raderats, visar skärmen nollor för att indikera att inga larmkoder finns.
• alla larm måste visas innan de kan raderas.
• Om ett larm inte går att radera kan det hända att situationen inte har avhjälpts. 

Om larmet inte korrigeras, försvinner det inte eller ställs omedelbart in igen.
• Vissa larm kan inte raderas med HMi.

se driftmanualen för mer information om larmkoder.



1. Starta enheten med knappen PÅ.
• Streck visas både i skärmens övre 

och undre del när den startar upp.
• Drifttidsmätarna visas sedan kort.
• Standardskärmen rullar automatiskt 

genom alla konfigurerade zoner. 
Varje zon visas under 10 sekunder. 
Horisontella fält anger vilket zon 
som för närvarande visas. Ett fält = 
zon 1, två fält = zon 2 och tre fält = 
zon 3.

• Dieselmotorn föruppvärms och 
sätts igång då enheten sätts 
på. På enheter utrustade med 
SmartPower startar motorn på eldrift 
om enheten är ansluten till ström.

1. tryck på ENtER för att försätta 
enheten i läget för manuellt zonval.

2. tryck på ENtER igen för att välja 
önskad zon.

3. När du har valt önskad zon trycker du 
på knapparna Pil UPP eller Pil NER 
tills önskat börvärde visas.

4. tryck på ENtER för att bekräfta det 
nya börvärdet.

1. tryck på knappen StaRt/StOPP-aUtOMatiK/ KONtiNUERliG DRiFt för att 
växla från StaRt/StOPPaUtOMatiK till KONtiNUERliG DRiFt.
• En gulbrun lED indikerar att enheten körs i läget StaRt/StOPP-aUtOMatiK.
• Om ingen lED lyser indikerar det att enheten körs i kontinuerligt läge.

EnkEl att staRta

En eller flera zoner

EnkEl att ställa in

CYClE-SENtRY™ eller kontinuerlig drift

EnkEl att ställa in

Börvärdestemperatur

EnkEl att avfRosta

Starta manuell avfrostning

EnkEl att kontRollERa

Förkontrolltest

1. tryck på ENtER för att försätta 
enheten i läget för manuellt zonval.

2. tryck på ENtER igen för att välja 
önskad zon.

3. tryck på aVFROStNiNG för att starta 
en manuell avfrostningscykel i vald zon.
• En gulbrun lED bredvid knappen 

aVFROStNiNG indikerar att enheten 
håller på att frostas av i vald zon.

OBS! Avfrostningscykeln avslutas automatiskt när förångarspolen når en förinställd 
temperatur eller när avfrostningstimern löper ut. Du kan även avbryta avfrostningen 
genom att stänga av och sedan sätta på enheten igen.

fUll självtEstkontRoll

oBs! fullt självtest måste genomföras när enheten inte är igång.

1. Starta enheten, rensa alla larmkoder och stäng av enheten.
2. Sätt på enheten och vänta tills enhetens drifttidsmätare visas. När timmätaren visas 

håller du knappen PROVKÖRNiNG nedtryckt i 5 sekunder.
• En blinkande lED indikerar att provkörningen initieras.
• En stadigt lysande gulbrun lED indikerar att provkörningen är igång.
• En full självtestkontroll tar normalt sett 20 till 30 minuter.
• När förkontrollen har slutförts eller om ett avstängningslarm inträffar stängs den 

gulbruna lED:n av.

självtEstkontRoll i dRift

oBs! självtest i drift måste genomföras med enheten igång.

1. Starta enheten, rensa alla larmkoder och låt enheten starta.
2. Med enheten igång, tryck på knappen PROVKÖRNiNG och håll den nedtryckt 

i 5 sekunder.
• En blinkande lED indikerar att provkörningen initieras.
• En stadigt lysande gulbrun lED indikerar att provkörningen är igång.
• En full självtestkontroll tar normalt sett 20 till 25 minuter.
• När förkontrollen har slutförts eller om ett avstängningslarm inträffar stängs den 

gulbruna lED:n av.
För att stoppa en provkörning när som helst trycker du på aV för att stänga av enheten. 
Detta kommer att generera larmkod 28 – avbruten förkontroll.

tEstREsUltat PRovkÖRninG

Godkänd förkontroll
• Om enheten passerar förkontrollen, stängs förkontrollens lED-indikator av efter 

testets slutförande och enheten fortsätter att köras så som krävs.

Misslyckad förkontroll med kontrollarm
• Om enheten misslyckas med förkontrollen med kontrollarm, visas larmsymbolen då 

larmet inträffar. Förkontrollen fortsätter om ett avstängningslarm inte inträffar.

se driftmanualen för mer information om larmkoder.

så här stänger du av eller sätter på en zon:

1. tryck på ENtER för att försätta enheten i läget för manuellt zonval.
• Ett decimalkomma visas till höger om det horisontella fältet, vilket indikerar att 

läget för manuellt zonval är aktivt.
2. tryck på ENtER igen för att välja önskad zon.
3. När du valt önskad zon trycker du på knappen PÅ och samtidigt på ENtER för att 

stänga av zonen.
• Boxtemperatur och börvärdestemperatur visas som bara streck för att indikera att 

zonen är avstängd.
4. Du sätter på den valda zonen igen genom att trycka på knappen PÅ och ENtER 

samtidigt en gång till.
5. tryck på aV-knappen för att stänga av enheten.

• Enheten stängs av direkt och skärmen blir tom.


