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Navodila za 
enostavno 
uporabo

REGULATOR ZA 
NAPRAVE Z 
DIREKTNIM ZAGONOM

Več informacij in ponudbe 
za izobraževanja lahko 
dobite pri vaši Thermo King 
servisni službi.

POZOR: To je le kratek povzetek navodil za uporabo. Podrobna navodila 
najdete v navodilih za uporabo. 

ENOSTAVEN DOSTOP DO ENOSTAVEN DOSTOP DO
Alarmnih kod 

Kategorije alarmnih kod

Razlikujemo  tri različne kategorije alarmov:
Ročni zagon: 
Alarm napravo izklopi, na zaslonu se prikaže samo simbol za alarm. 
Takoj, ko je stanje alarma odpravljeno, morate pritisniti gumb za VKLOP/
IZKLOP (EIN/AUS), da napravo vnovično zaženete.
Avtomatski zagon: 
Alarm napravo izklopi. Na zaslonu se prikaže samo simbol za alarm, 
naprava se avtomatično vnovično zažene takoj, ko je stanje alarma 
odpravljeno. V primeru, da se pojavi alarm P1E – napaka v odčitani 
temperaturi povratnega zraka – (pri napravah z dvojnimi navedbami 
temperatur), se na zaslonu na mestu prikaza temperature povratnega 
zraka zadnjega tovornega prostora pojavi le »---» s simbolom alarma.  
V kolikor se pri napravah z dvojnimi navedbami temperatur (dvojni agregat) 
pojavi alarm P2E – napaka v odčitani temperaturi povratnega zraka 
zadnjega tovornega prostora, se na zaslonu na mestu prikaza temperature 
povratnega zraka zadnjega tovornega prostora pojavi le »---» s simbolom 
alarma. Pritisnite gumb za IZBOR (AUSWAHL), da se vam na zaslonu 
prikaže prikaže trenutna alarmna koda. V primeru, da je aktivnih več 
alarmov, si lahko prikaz vseh alarmov ogledate tako, da vedno znova 
pritisnete gumb IZBOR (AUSEAHL).

Brenčalo: 
Brenčalo se aktivira, če sta tako akumulator, kot tudi električno omrežje, 
vklopljena (naprava še naprej deluje na elektriko). Lahko se aktivira tudi 
ob odprtih vratih, v kolikor je bila ta opcija vključena.

Brisanje alarmov
Najprej je potrebno stanje alarma odpraviti. Po tem, ko je stanje alarma 
odpravljeno, pritisnite gumb za IZBOR (AUSWAHL), da bi izbrisali 
obstoječe alarmne kode. Takoj, ko so alarmne kode izbrisane, se 
prikaže standardni prikaz zaslona.

Alarmnih kod 
Opis alarmnih kod

Ročni zagon

OL Sistemska zaščita električnega omrežja.
V kolikor težava po vnovičnem zagonu naprave ni 
odpravljena, se obrnite na vašo servisno službo. 

bat Nizka napetost akumulatorja:
Sistemska zaščita naprave in akumulatorja.

Avtomatski zagon

hP Alarm visoke napetosti:
Prikaže, da se hladilni sistem v primeru ekstremno 
visoke napetosti hladilnega omrežja, izklopi. 
V kolikor težava po vnovičnem zagonu naprave ni 
odpravljena, se obrnite na vašo servisno službo.

LP Alarm nizke napetosti: 
Prikaže, da se hladilni sistem v primeru ekstremno 
nizke napetosti hladilnega omrežja, izklopi. 
V kolikor težava po vnovičnem zagonu naprave ni 
odpravljena, se obrnite na vašo servisno službo.

PSE Izpad senzorja za visoko napetost: 
Senzor visoke napetosti je pokvarjen ali izklopljen. 
Obrnite se na vašo servisno službo. 

tEP,
tP4

Wärmeschutzalarm: 
Wenden Sie sich an Ihren Kundendiensthändler, wenn das
Problem nach dem Neustart des Geräts weiter besteht.

dr1,
dr2

Odpiranje vrat:
Možnost odpiranja vrat se mora aktivirati. 

tcO Pregretje regulacijskega modula:
V kolikor težava po vnovičnem zagonu naprave ni 
odpravljena, se obrnite na vašo servisno službo.

SOF Izpad programske opreme: 
Obrnite se na vašo servisno službo.

P1E Napačno odčitana temperatura glavnega ali 
posameznega tovornega prostora (prekinitev 
električnega omrežja ali kratek stik): 
Obrnite se na vašo servisno službo.

P2E Napačno odčitana temperatura zadnjega  
tovornega prostora (prekinitev električnega 
omrežja ali kratek stik): 
Obrnite se na vašo servisno službo.

c Prekinitev sporočanje naprave: 
Obrnite se na vašo servisno službo.



OPIS LCD - PRIKAZA OPIS KRMILNE PLOŠČE

ENOSTAVEN ZAGON 
Upravljanje vozila

ENOSTAVEN ZAGON 
Električnega omrežja

ENOSTAVNE NASTAVITVE 
Priporočene vrednosti

POZOR: To je le kratek povzetek navodil za uporabo. Podrobna navodila 
najdete v navodilih za uporabo.

1. Simbol za gretje (termometer s puščico navzgor)
Ta simbol prikazuje, da se naprava nahaja v ogrevanju.

2. Simbol za hlajenje (termometer s puščico navzdol)
Ta simbol prikazuje, da se naprava nahaja v
hlajenju.

3. °C / °F simbol
Ta simbol prikazuje, ali je prikazana temperatura navedena v celzijah
ali v fahrenheitih.

4. Simbol alarma
Ta simbol prikazuje, da je regulator odkril napako (stanje alarma).

5. Simbol za vzdrževanje
Ta simbol opozarja, da so potrebna vzdrževalna dela.
.6. Simbol za odtaljevanje
Ta simbol opozarja, da se uparjalnik in kondenzator nahajata v
odtaljevanju.

7. Simbol za elektriko
Ta simbol opozarja, da je naprava priključena na električno omrežje.

8. Simbol za odtaljevanje kondenzatorja.
Ta simbol opozarja, da se kondenzator nahaja v odtaljevanju
(aktivacija poteka istočasno kot pri simbolu odtaljevanja 6).

1. Zaženite motor vozila.
2. Pritisnite gumb za VKLO/IZKLOP, da aktivirate regulator naprave
3. Preverite priporočeno temperaturo in jo po potrebi spremenite.

1. Priključite električni kabel v vtičnico.
2. Vklopite zunanji vir elektrike.
3. Vklopite regulator naprave. Na zaslonu se prikaže simbol za elektriko

in ostane osvetljen.
4. Preverite priporočeno temperaturo in jo po potrebi spremenite.

Pritisnite gumb za VKLO/IZKLOP (EIN/AUS). Da vklopite regulator naprave. 
Naprava z enojno navedbo temperature
1. Dvakrat pritisnite gumb IZBOR (AUSWAHL) (gumb pritisnite trikrat pri

napravah z obrnjenim delovanjem). Nato se na zaslonu prikaže 
trenutna priporočena temperatura in črki SP. 

2. Izberite priporočeno temperaturo s pomočjo puščične tipke DOL oz.
GOR (AUF/AB). Vedno, ko pritisnete enega od teh gumbov, se 
priporočena temperatura spremeni za eno stopinjo. 

3. Pritisnite gumb za VNOS (EINGABE), da bi nastavili priporočeno
temperaturo, ali pa pritisnite gumb za izbor (AUSWAHL), da bi 
nastavili priporočeno temperaturo in se vrnili na standardni prikaz 
zaslona. 

Naprava z dvojno navedbo temperature
1. Glavni tovorni prostor: dvakrat zapored pritisnite gumb za izbor

(AUSWAHL), da se na zaslonu prikaže trenutna priporočena 
temperatura v glavnem tovornem prostoru in črki SP.

2. Izberite želeno priporočeno temperaturo s pomočjo
puščične tipke GOR oz. DOL (AUF/AB).

1. Pritisnite gumb VNOS (EINGABE), da nastavite priporočeno
temperaturo in da pridete do prikaza za nastavitev priporočene 
temperature za zadnji tovorni prostor. 

1. Zadnji tovorni prostor: na zaslonu se prikažeta trenutna priporočena
temperatura v zadnjem tovornem prostoru in črki SP.

2. Izberite želeno priporočeno temperaturo s pomočjo
puščične tipke GOR oz. DOL (AUF/AB).

3. Pritisnite gumb VNOS (EINGABE), da bi nastavili priporočeno
temperaturo, ali pa pritisnite gumb za IZBOR (AUSWAHL), da bi
nastavili priporočeno vrednost ter se vrnili na standardni prikaz
zaslona.

9. Gumb VKLO/IZKLOP (EIN/AUS)
S tem gumbom napravo vklopite oz. izklopite. V kolikor je naprava
priključena na električno omrežje, je ta gumb vedno osvetljen.

10. LCD-prikaz
Za prikaz določenih zaslonskih prikazov. Razen v primeru prekinitve
električne energije ali ob ročnem izklopu preko daljinskega
upravljanja, je ta prikaz neprekinjeno aktiven in osvetljen. Običajno
prikazuje temperaturo povratnega zraka (pri napravah z navedbo
dveh temperatur pa temperaturo obeh tovornih prostorov).

11. Puščica GOR (AUF)
Za zvišanje priporočene temperature.
r.12. Puščica DOL (AB)
Za znižanje priporočene temperature.

13. Gumb IZBOR (AUSWAHL) (krog iz puščic)
Za prikaz pozivnih in informacijskih sporočil.

14. Gumb za vnos (znak za je enako)
Za vnos ukazov, npr. ročno odtaljevanje itd.

15. Brenčalo
Se aktivira, če sta istočasno priključena akumulator in električno
omrežje. Prav tako se aktivira, če so med delovanje hladilne naprave
vrata odprta.
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OPOZORILO: takoj, ko je regulator sprogramiran, steče delovanje naprave 
povsem avtomatično.  




