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83	 Nizka temperatura hladilne tekočine motorja
84	 Ponovni zagon v prostem teku
85	 Vsiljen zagon naprave
86	 Senzor visokega tlaka
87	 Tipalo sesalnega tlaka
89	 Preverite elektronski tokokrog ekspanzijskega ventila
90	 Električna preobremenitev
91	 Električni pogon pripravljen
92	 Senzorske stopnje niso nastavljene
93	 Nizek sesalni tlak kompresorja
94	 Preverite tokokrog nakladalnika 1
95	 Preverite tokokrog nakladalnika 2
96	 Nizko stanje goriva
98	 Senzor stanja goriva
99	 Visoko razmerje napetosti kompresorja
108	   Odpiranje vrat – prekoračitev časa 
111	   Naprava ni pravilno konfigurirana 
113	   Tokokrog električnega ogrevanja
114	   Preveliko število alarmov – naprava ne deluje
115    Preverite odklop visoke napetosti
116    Preverite vklop visoke napetosti
117	   Avtomatski preklop iz dizelskega na električni pogon
118	   Avtomatski preklop iz električnega na dizelski pogon
120    Tokokrog generatorskega vzbujevalnika
121	   Tokokrog vbrizganja tekočin
122	   Dizelski/električni pogon – stikalno vezje
127	   Priporočena vrednost ni vnesena
128	   Opomnik za servisiranje št. 1 čas delovanja motorja
129	   Opomnik za servisiranje št. 2 čas delovanja motorja
130	   Opomnik za servisiranje št. 1 čas električnega delovanja
131	   Opomnik za servisiranje št. 2 čas električnega delovanja
132	   Opomnik za servisiranje št. 1 skupen čas delovanja naprave
133	   Opomnik za servisiranje št. 2 skupen čas delovanja naprave
134	   Število ur delovanja regulatorja
135    Preverite nadomestne digitalne vhode
136    Preverite nadomestne digitalne izhode
137    Preverite zmogljivost ogrevanja motorja zaklop za odtaljevanje
141	   Deaktivacija avtomatskega preklopa iz dizelskega na električni 
pogon
146	 Neujemanje programske opreme
148	    Deaktivacija avtomatskega preklopa iz električnega na dizelski 
pogon
150	    Prekoračitev mejnih vrednosti
151	 Nedoseganje mejnih vrednosti
157	 OptiSet Plus – nesorazmerje
158	 Nalaganje programske opreme ni uspelo
203	 Prikazovalnik senzorja povratnega zraka
204	    Prikazovalnik senzorja izpušnega zraka
252	    Preverite izmenjavo svežega zraka

ENOSTAVEN PRIKAZ 
Vzrok alarma

ENOSTAVNA UGOTOVITEV 
Vzrok alarma
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1.	 Ponovno prikličite standardni 
prikaz zaslona.

2.	 Pritisnite gumb MENI (MENÜ).
3.	 Pritiskajte gumb NAPREJ (WEITER), 

dokler se vam na prikaže meni alarmov.

4.	 Pritisnite gumb IZBERI (AUSWAHL). 
Na zaslonu se prikaže obvestilo o 
alarmu.

5.	 V primeru, da alarmi ne obstajajo, se 
prikaže oznaka alarm 00.

6.	 Pritisnite gumb KONČAJ 
(BEENDEN), da se vrnete nazaj na 
standardni prikaz zaslona. 

7.	 V primeru, da obstajajo alarmi, se 
prikaže število alarmov ter 
najnovejša koda alarma.

8.	 V primeru, da obstaja več 
alarmov, pritisnite gumb 
NAPREJ (WEITER), da si 
ogledate posamezne alarme.

9.	 V kolikor se pojavi resen alarm, ki 
bi utegnil povzročiti okvaro oz. 
škodo na napravi ali tovoru, se bo 
naprava izključila, da se preprečijo 
okvare. 

1.	 Pritisnite gumb BRIŠI 
(LÖSCHEN), da bi alarm izbrisali.

2.	 Ko so alarmi izbrisani, se 
ponovno prikaže standardni 
prikaz zaslona.

3.	 Za nadaljnje informacije o 
prikazanih alarmih pritisnite gumb 
POMOČ (HILFE). V naslednjem 
stolpcu prav tako najdete seznam 
vseh alarmnih kod. 
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Alarmi ne obstajajo
Senzor kačaste cevi uparjalnika
Senzor se regulacijo povratnega zraka 
Senzor za regulacijo izpušnega zraka
Senzor za zrak okolice
Senzor za temperaturo hladilne tekočine
Senzor števila vrtljajev motorja
Visoka temperatura uparjalnika
Visok izpušni pritisk
Naprava regulira s pomočjo nadomestnega senzorja
Odklop senzorja ali digitalnega dostopa 
Preverite senzor
Preverite svečke ali ogrevanje vstopnega zraka
Motor se ni zagnal
Visoka temperatura hladilne tekočine motorja
Nizek tlak motornega olja
Motor se ne zažene
Preverite hlajenje
Preverite ogrevanje
Okvara/motnja ciklusa hlajenja
Okvara/motnja ciklusa ogrevanja
Preverite generator
Hladilna zmogljivost
Prekinitev kontrole pred začetkom vožnje ali samotestiranje 
Tokokrog zaklopke za odtaljevanje
Zatikanje zaklopke za odtaljevanje
Stikalo za tlak olja
Zmanjšana zmogljivost hlajenja
Preverite število vrtljajev motorja
Stikalo za električni zagon
Elektromotor ne deluje
Stanje hladilne tekočine
Izmenični električni tok
Tokokrog vodnega ventila
Prekinjevalci tokokroga hitrega teka
Preverite temperaturo hladilne tekočine motorja
Prisilno upočasnjeno delovanje naprave
Prisilno prilagojeno upočasnjeno delovanje naprave 
Preverite sistem goriva
Tokokrog vročega plina ali obvod tokokroga vročega plina
Preverite pretok zraka
Preverite jermen ali sklopko
Ponovna nastavitev ure
Tokokrog ogrevanja
Testno delovanje prekoračitve časa
Nizka napetost akumulatorja
Ampermeter izven kalibracije
Motor ustavljen
Opomnik za kontrolo pred začetkom vožnje
Nenormalna temperaturna razlika
Prenizko stanje olja
Preverite tokokrog magnetnega ventila za pretok tekočin 
Interna napaka regulatorja (naprave za uravnavanje)
Okvara (izpad) števca ur
Regulator je nastavljen nazaj na standardno nastavitev
Napake kontrolne vsote regulatorja EPROM
Poln interni zapisovalnik podatkov
Senzor temperature kompresorja
Visoka temperatura kompresorja
 Izklop kompresorja ob visoki temperaturi

ENOSTAVEN PRIKAZ 
Brisanje alarmnnih kod

Navodila za 
enostavno uporabo

sR-2/sR-3 smart 
Reefer 2/3-
Mikroprocesor

OPOMBA: Podrobnejše informacije najdete v poglavju o delovanju v 
ustreznih navodilih za uporabo. 

Dodatne informacije in 
ponudbo izobraževanj lahko 
dobite pri vaši Thermo King 
servisni službi. 
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 PROGRAMMIERUNG 
DEFROSTBETRIEB

BITTE WARTEN

  
HAUPTMENÜ

TEST VOR FAHRTBEGINN

  

WEITERBEENDEN AUSWAHL ZURÜCK

GESAMTBETRIEBSSTUNDEN   
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WEITERBEENDEN ZURÜCK
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1.457
WEITERBEENDEN SPERRE
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1.	 Pritisnite gumb za VKLOP (EIN).
2.	 Prikaže se vrsta zaslonov za

zagon (start).
3.	 3.Takoj, ko je naprava 

pripravljena na zagon, se na 
zaslonu pojavi standardni prikaz 
temperature tovornega prostora 
in priporočene vrednosti.

4.	 Standardni prikaz zaslona v skladu
s standardi po 2,5 minutah prikaže
TemperatureWatch zaslon. Na
tem zaslonu sta z veliko velikostjo
pisave ponovno prikazani
dejanska in priporočena
temperatura tovornega prostora.

1.	 Ponovno prikličite standardni prikaz 
zaslona.

2.	 2. Pritisnite gumb za priporočeno vrednost 
(SOLLWERT) v standardnem prikazu obvestil.

3.	 Pritisnite gumbe + ali –, če bi želeli 
spremeniti priporočene vrednosti.

4.	 Pritisnite gumb DA (JA), ko se vam 
prikaže želena priporočena vrednost.

5.	 Prikaže se standardni prikaz ter 
pokaže novo, spremenjeno 
priporočeno vrednost.

1.	 Ponovno prikličite standardni 
prikaz zaslona.

2.	 Pritisnite gumb IZBIRA VRSTE 
OPERACIJE (BETRIEBSART-
TASTE).

POMEMBNO: Že nekaj let se 
zgoraj v zaslonu ne pojavlja ikona 
»Test« za »Cycle-Sentry« ali 
neprekinjeno delovanje.

3.	 V primeru, da se naprava nahaja v 
»Cycle-Sentry« stanju, se v 
zgornjem desnem kotu pojavi 
Cycle-Sentry simbol (glej sliko).

4. V primeru, da se naprava 
nahaja v neprekinjenem 
delovanju se Cycle-Sentry 
simbol ne prikaže.

5.	 Če ponovno pritisnete tipko 
IZBIRA VRSTE OPERACIJE 
(BETRIEBSARTAUSWAHL), 
naprava menja na predhodno 
operacijo.

ENOSTAVEN VKLOP

ENOSTAVNA NASTAVITEV 
CYCLE-SENTRY	ali neprekinjeno delovanje

ENOSTAVNA NASTAVITEV 
Priporočena temperatura

ENOSTAVNO PREVERJANJE 
Merilni inštrumenti

ENOSTAVNO ODTAJANJE
Uvod v ročno odtajanje

ENOSTAVNO  PREVERJANJE 
Senzorji

ENOSTAVNO PREVERJANJE 
Kontrola pred začetkom vožnje

ENOSTAVNO PREVERJANJE 
Števec ur
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1 1.	 Ponovno prikličite standardni 
prikaz zaslona.

2.	 Pritisnite gumb za odtaljevanje DEFROST.
3.	 Prikaže se vrsta prikazov za 

odtaljevanje.

4.	 Pritisnite prikaz za začetek 
odtaljevanja. Stolpec, ki prikazuje 
proces odtaljevanja, raste in 
prikazuje preostali čas, ki je potreben 
do zaključka odtaljevanja. Ko je 
odtaljevanje končano, se zaslon vrne 
v standardni prikaz.
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OPOMBA: Podrobnejše informacije najdete v poglavju o delovanju v 
ustreznih navodilih za uporabo.

1.	 Ponovno prikličite standardni prikaz 
zaslona.

2.	 Pritisnite gumb za MERILNE 
INSTRUMENTE (MESSGERÄTE).

3.	 Pritisnite gumb NAZAJ (ZURÜCK) 
ali NAPREJ (WEITER), da bi lahko 
izbirali med naslednjim merilnimi 
instrumenti: temperatura hladilne 
tekočine, stanje hladilne tekočine, 
motorno olje, napetost, električna 
jakost, napetost akumulatorja, 
število vrtljajev motorja, visoka 
napetost, sesalna napetost, ETV-
položaj, E/A. V primeru, da v roku 
30 sekund ne pritisnite nobenega 
gumba, se zaslon samodejno vrne 
na standardni prikaz. 

1. Izbrišite vse alarmne kode.
2. Ponovno prikličite standardni 

prikaz zaslona.
3. Pritisnite gumb MENI (MENÜ).
4. Pritisnite gum NAPREJ (WEITER), 

dokler se vam ne prikaže meni za 
kontrolo pred začetkom vožnje.

5. Pritisnite gumb IZBERI 
(AUSWAHL), da izvedete kontrolo 
pred začetkom vožnje. 

6. V primeru, da naprava ne deluje, se 
izvede celostna kontrola pred 
začetkom vožnje. V primeru, da 
naprava deluje na dizelski ali 
električni pogon, se izvede kontrola 
pred začetkom vožnje ob prižganem 
motorju.

7. Ko so vsa kontrolna testiranja 
zaključena, se rezultati testiranj 
prikažejo kot OPRAVLJENO 
(BESTANDEN), PREVERITI (PRÜFEN) 
ali NEOPRAVLENO (NICHT 
BESTANDEN). V primeru, da so 
rezultati označeni z oznako PREVERITI 
(PRÜFEN) ali NEOPRAVLJENO 
(NICHT BESTANDEN) se izpišejo 
ustrezne kode alarmov, ki tehnika 
opozorijo na vzrok težave. 

1. Ponovno prikličite standardni prikaz 
zaslona.

2. Pritisnite gumn MENI (MENÜ).
3. S pomočjo gumbov NAPREJ 

(WEITER) in NAZAJ (ZURÜCK) 
izbirajte po glavnem meniju, dokler 
se ne zaslonu ne prikaže glavni meni 
števca ur.

4. Pritisnite tipko IZBERI 
(AUSWÄHLEN), da bi izbrali 
meni števca ur.

5. Pritiskajte gumbe NAPREJ 
(WEITER) in NAZAJ (ZURÜCK), da 
se prikažejo števci ur. 

1. Ponovno prikličite standardni 
prikaz zaslona.

2. Pritisnite tipko SENZORJI (SENSOREN).
3. S pritiskom na NAPREJ ali NAZAJ,

se lahko premikate po meniju in 
izbirate med; temperatura na 
povratku, temperatura izpihanega 
zraka, temperaturna diferenca, 
temperatura uparjalnika, zunanja 
temperatura,..
Če 30 sekund ne pritisnete na 
nobeno tipko, se ponovno prikaže 
standardni prikaz zaslona.

4. Če pritisnete tipko SPERRE, se izbrani zaslon prikaže za 15 min. S ponovnim 
pritiskom na tipko se zaslon odklene.

5.	 S pritiskom na tipko BEENDEN se vrnete v standardni prikaz.
4.	 Pritisnite gum za ZAKLEP (SPERRE), da se zaslon določenega merilnega 

instrumenta prikaže za 15 minut. Za odklep znova pritisnite isti gumb za ZAKLEP 
(SPERRE). 

5.	 Pritisnite gumb KONČAJ (BEENDEN), da se vrnete nazaj na standardni prikaz zaslona. 

Pritisnite gumb DA (JA) v roku 10 sekund po izboru nove priporočene 
vrednosti, sicer do sprememb nastavitev ne bo prišlo.




