
ENOSTAVEN PRIKAZ IN OZNAKE 
Prikaz in brisanje alarmnih kod

ENOSTAVAN IZBIRA 
Blokada hitrega teka motorja

ENOSTAVAN UPORABA 
SmartPower™- električni pogon (opcijsko)

Navodila za 
enostavno uporabo

NAPRAVA Z VEČ 
NAVEDBAMI TEMPERATUR 
ZA TOVORNJAKE S HMI 
STANDARDOM

Za več informacij ali ponudbo 
izobraževanj, se obrnite na vašo 
Thermo King servisno službo. 

V primeru, da se na napravi prikaže stanje alarma, se na zaslonu 
prikaže simbol alarma.

• Testni alarm – prikaže se simbol alarma, naprava ostaja vklopljena.
• Izklopni alarm – simbol alarma na zaslonu utripa, naprava se izklopi.
• V primeru, da se alarm navezuje le na določeno cono/področje, se ta 

določena cona/ področje prikaže s pomočjo stolpičastega prikaza (v primeru 
na sliki je prikazana cona 2). 

Blokada hitrega teka se običajno uporablja na območjih, kjer so ravni 
zvočne jakosti (hrupa) omejene, da bi na teh območjih zmanjšali hrup 
dizelskega motorja. Blokada hitrega teka nima nobene funkcije, če je 
naprava priključena na električno omrežje. 

1. Pritisnite gumb za blokado hitrega teka motorja.
• Rumena lučka opozarja na to, da je bila bloka hitrega teka 

aktivirana. 
2. Če ponovno pritisnete gumb za blokado hitrega teka motorja, se 

funkcija izključi. 

1. Priključite napravo na električno omrežje s pravo napetostjo.
2. Pritisnite gumb VKLOP (EIN), da napravo vklopite. 

• Brenčalo (za predgretje) se zasliši 20 sekund pred zagonom elektromotorja.  

Avtomatski preklop iz električnega na dizelski pogon
Če imate vklopljeno funkcijo za avtomatski preklop iz električnega na 
dizelski pogon, naprava avtomatično preklopi na dizelski pogon, ko se 
električni vir oddalji oz. odpove.  

Avtomatski preklop iz dizelskega pogona na električni pogon
Če imate vklopljeno funkcijo za avtomatski preklop iz dizelskega na električni 
pogon, naprava avtomatično preklopi iz dizelskega na električni pogon, če je 
naprava priključena na električno omrežje oz. prepozna električno omrežje. 

Prikaz alarmnih kod
1. Istočasno pritisnite gumb za VKLOP (EIN) 

in TESTIRANJE PRED ZAČETKOM 
VOŽNJE (TEST VOR FAHRTBEGINN).

• Nato se pojavi prikaz alarma.
• V primeru, da se sproži več 

alarmnih kod, je prikazana 
najnovejša alarmna koda.

2. Uporabite puščično tipko GOR 
(AUF) ali DOL (AB), da bi 
lahko brskali oz. izbirali med 
alarmi.
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Brisanje alarmnih kod
1. Po odpravi situacije z alarmi, 

pritisnite gumb za VNOS 
(EINGABE), da bi izbrisali 
najnovejši alarm. 

Ko so izbrisani vsi alarmi, se na zaslonu prikažejo same ničle. To nakazuje, 
da ne obstaja nobena alarmna koda. 

• Preden se alarm lahko izbriše, morajo biti prikazani vsi alarmi..
• V primeru, da se določenega alarma ne da izbrisati, je možno, da je 

vzrok alarma še vedno prisoten. Če alarma ne odpravimo, ga bodisi ne 
moremo izbrisati, ali pa se alarm takoj ponovno pojavi. 

• Nekatere alarme ni mogoče izbrisati s pomočjo HMI upravljalne plošče (regulatorja).

Več navodil o alarmih lahko najdete v navodilih za uporabo. 



1. 1.Pritisnite gumb za VKLOP 
(EIN), da napravo vklopite.
• Ob vklopu naprave se tako v zgornji 

kot tudi spodnji vrstici prikažejo 
črtice.

• Nato se na kratko pokažejo števci 
ur..

• Standarni prikaz zaslona 
avtomatično menja skozi vse 
konfigurirane cone, pri čemer se 
vsaka coba prikaže za 10 sekund. 
Število stolpcev opozarja na to, 
katera cona je trenutno prikazana. 
En stolpec=cona 1, dva 
stolpca=cona 2, in trije 
stolpci=cona 3.

• Ko je naprava vklopljena, se motor 
avtomatično segreje in se zažene, če 
je to potrebno.
Pri SmartPower napravah se prižge 
elektromotor, če je naprava 
priključena na električno omrežje.

1. Pritisnite gumb za VNOS 
(EINGABE), da bi aktivirali 
ročno izbiranje con naprave. 

2. Pritisnite tipko VNOS 
(EINGABE) po potrebi ponovno, 
če želite izbrati želeno cono. 

3. Po izboru želene cone, pritiskajte 
puščično tipko GOR (AUF) oz. 
DOL (AB), dokler se ne prikaže 
želena priporočena temperatura. 

4. Pritisnite gumb VNOS 
(EINGABE), da bi novo 
priporočeno temperaturo 
potrdili.

1. Pritisnite gumb za Cycle-Sentry/neprekinjeno delovanje, da bi 
spremenili način pogona.

• Prižgana rumena lučka opozarja na to, da se naprava nahaju v CYCLE-
SENTRY pogonu.

• V primeru, da rumena lučka ni prižgana, se naprava nahaja 
 v neprekinjenem delovanju. 

ENOSTAVEN VKLOP
 Ena ali več con/področij

ENOSTAVAN NASTAVITEV 
CYCLE-SENTRY™ ali neprekinjeno delovanje

ENOSTAVNA NASTAVITEV 
Priporočena temperatura

ENOSTAVNO ODTALJEVANJE
Uvod v ročno odtaljevanje

ENOSTAVNO PREVERJANJE 
Kontrola pred začetkom vožnje

1. Pritisnite gumb VNOS 
(EINGABE), da bi aktivirali 
ročno izbiranje con.

2. Pritisnite tipko VNOS 
(EINGABE) po potrebi ponovno, 
če želite izbrati želeno cono.

3. Pritisnite gum za odtaljevanje 
(DEFROST), če bi želeli v izbrani 
coni sprožiti ročno odtaljevanje. 
• Rumena lučka poleg gumba 

DEFROST opozarja na to, da 
se naprava za izbrano cono 
nahaja v odtaljevanju. 

OPOMBA: Odtaljevanje se avtomatično konča takoj, ko temperatura uparjalnika 
doseže določeno vrednost ali pa ga izklopi časovno stikalo odtaljevanja. Odtaljevanje 
se lahko zaključi tudi tako, da napravo izklopite ter nato ponovno vklopite.

CELOSTNA KONTROLA PRED ZAČETKOM VOŽNJE

OPOMBA: celostna kontrola pred začetkom vožnje se mora izvesti v 
primeru, da naprava ne deluje. 

1. Vklopite napravo, izbrišite vse alarmne kode ter napravo ponovno 
izklopite. 

2. Ponovno vklopite napravo in počakajte, da se prikažejo števci ur, ki prikazujejo 
čas delovanja naprave.  Ob prikazu števcev ur za 5 sekund pritisnite gumb za 
TEST PRED ZAČETKOM VOŽNJE (TEST VOT FAHRTBEGINN).
• Utripajoča lučka opozarja, da se je test pred začetkom vožnje začel/

sprožil.
• Rumena lučka opozarja, da se testiranje pred začetkom vožnje izvaja.
• Celostna kontrola pred začetkom vožnje traja nekje med 20 in 30 minut.
• Ko je kontrola pred začetkom vožnje končana ali pa se pojavi izklopni 

alarm, rumena lučka izgine. 

KONTROLA PRED ZAČETKOM VOŽNJE OB PRIŽGANEM MOTORJU

OPOMBA: Pred vožnjo s prižganim motorjem je potrebno preveriti 
ali naprava pravilno deluje.

1. Vklopite napravo, izbrišite vse alarmne kode ter napravo ponovno izklopite. 
2. Ob prižgani napravi za 5 sekund držite gumb TEST PRED 

ZAČETKOM VOŽNJE (TEST VOT FAHRTBEGINN).
• Utripajoča lučka opozarja, da se je test pred začetkom vožnje začel/

sprožil.
• Rumena lučka opozarja, da se testiranje pred začetkom vožnje izvaja.
• Celostna kontrola pred začetkom vožnje traja nekje med 20 in 30 minut.
• Ko je kontrola pred začetkom vožnje končana ali pa se pojavi izklopni 

alarm, rumena lučka izgine. 

Kontrolo pred začetkom vožnje lahko kadarkoli prekinete. Za prekinitev 
kontrole pritisnite gumb IZKLOP (AUS). To povzroči, da se pojavi alarmna 
koda 28 (Prekinitev kontrole pred začetkom vožnje). 

Rezultati kontrole pred začetkom vožnje 

Opravljena kontrola pred začetkom vožnje 
• Če naprava opravi kontrolo pred začetkom vožnje, rumena lučka po 

koncu testiranja ugasne. Naprava se lahko po potrebi dalje uporablja.

Neopravljena kontrola pred začetkom vožnje s preskusnimi (testnimi) alarmi
• V primeru, da napravi ne opravi kontrole pred začetkom vožnje, se ob tem 

sprožijo preskusni alarmi, prikaže se simbol za alarm. Kontrola pred 
začetkom vožnje se izvaja dalje, v kolikor se ne prikaže izklopni alarm. 

Več napotkov o alarmnih kodah lahko najdete v navodilih za uporabo.

Vklop in izklop posameznih con:

1. Pritisnite gumb za VNOS (EINGABE), da aktivirate ročno izbiranje con. 

• Desno poleg stolpca je pojavi pika, ki opozarja na to, da je ročno 
izbiranje aktivirano.

2. Pritisnite gumb za VNOS (EINGABE) po potrebi ponovno, če želite 
izbrati želeno cono. 

3. Po izbiri želene cone istočasno pritisnite gumb za VKLOP (EIN) in VNOS 
(EINGABE), da bi cono izklopili.
• Za temperaturo tovornega prostora in priporočeno temperaturo se 

prikažejo črtice. To pomeni, da je bila ta cona izklopljena. 
4. Če istočasno pritisnete gumb za VKLOP (EIN) in VNOS (EINGABE), se 

želena cona znova vklopi.
5. Pritisnite gumb za IZKLOP (AUS), da napravo izklopite.

• Naprava se takoj izklopi in prikaže se prazen zaslon. 


