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SIMPLU DE ACCESAT
Coduri alarma
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Pornire manuala

Exista doua categorii de erori

Tensiune scazuta acumulator. Sistem protectie aparat si
acumulator.

Pornire manuala: Alarma opreste aparatul, pe ecran apare numai simbolul erorii.
Imediat ce defectiunea a fost eliminata, butonul PORNIT/OPRIT trebuie apasat
pentru repornire. Apasati si eliberati de doua ori butonul SET pentru afisarea
codului de alarma actual. Daca exista mai mult de un cod de alarma, acestea pot
fi vizualizate prin accesarea succesiva a tastelor SET si SAGEATA .

Pornire automata
P1E

Eroare temperatura aerului de retur
(circuit deschis sau scurt-circuit). Contactati o unitate
service autorizata.

E7

Eroare de comunicatii (nu este posibila citirea din
cabina a valorilor dar agregatul continua sa functioneze
conform comenzilor anterioare) Contactati o unitate
service autorizata.

Seria-Ce
Panou comanda
in cabina

Pornire automata: Alarma opreste aparatul, pe ecran apare simbolul ALARMA si
agregatul reporneste automat imediat ce defectiunea a fost eliminata
Daca P1E - alarma temperatura aer de retur la vaporizator- apare, simbolul
alarmei va fi afisat, de asemenea, in locul indicarii temperaturii aerului de retur.

Resetare alarme
Rezolvarea defectiunii ce a activat alarma. Dupa eliminarea defectiunii, apasati si
eliberati tasta SET pentru stergerea erorilor. Imaginea standard va aparea imediat
ce erorile au fost sterse.

TERMOPORT
București
Șos. București 314
077055 - Ciorogîrla
Tel: 0213143555
info@termoport.ro

TERMOPORT
Bacău
Calea Bârladului 248B
600388 - Bacău
Tel: 0234520036
bacau@termoport.ro

TERMOPORT
Brașov
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505600 – Sacele, Brașov
Tel: 0268515595
brasov@termoport.ro

TERMOPORT
Cluj
DN1, Km 453
407507 - Copăceni
Tel: 0374203184
cluj@termoport.ro

TERMOPORT
Constanța
Str. Interioară 3
900330 - Constanța
Tel: 0241631419
constanta@termoport.ro

TERMOPORT
Timișoara
Str. Chimiștilor 2
300571 - Timișoara
Tel: 0256491811
timisoara@termoport.ro

Atentie: Acesta este un ghid rapid de utilizare.
Pentru conformitatea operarii intotdeauna procedati precum manualul de
utilizare.

Pentru informatii suplimentare
va rugam sa contactati cel mai
apropiat service Termoport.
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Ghidul utilizatorului
pentru operare simpla
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SIMPLU DE PORNIT
Operarea autovehiculului
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1.
2.
3.

Porniti motorul vehiculului. Simbolul punct va ramane afisat.
Apasati tasta PORNIT/OPRIT localizata pe panoul de comanda din cabina
pentru cel putin o secunda. Afisajul panoului de comanda va fi activat.
Verificati valoarea setata si modificati daca este nevoie.
NOTA: Monitorizarea regulata a aparatului este recomandata, frecventa acestei monitorizari va depinde de tipul de marfa transportata.

SIMPLU DE PROGRAMAT
Validare temperatura setata
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DESCRIERE ECRAN LCD
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Simbol Incalzire
Aparatul este in modul incalzire.
Simbol racire
Aparatul este in modul racire.
Simbol ºC/ºF
Acest simbol indica afisarea valorii temperaturii pe ecran in grade
Celsius (ºC) sau Fahrenheit (ºF).
Simbol punct
Acest simbol indica existenta unei defectiuni.
Simbol punct (decimal)
Acest simbol indica conectarea, doar cand aparatul este oprit.
Simbol decongelare
Acest simbol indica faptul ca aparatul functioneaza in modul decongelare.
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DESCRIERE TASTATURA
7.

Tasta PORNIT/OPRIT
Este utilizata pentru pornirea/oprirea aparatului prin apasarea timp de o
secunda a tastei. Apasare scurta pentru revenirea la meniu.
8. Ecran LCD
Este activ permanent exceptand situatia cand aparatul este deconectat sau
cand aparatul conectat a fost oprit manual de la panoul de comanda din
cabina. In mod normal afiseaza temperatura aerului retur.
9. Tasta sageata SUS
Este utilizata pentru cresterea valorii setate, valorilor afisate si selectie
meniu
10. Tasta sageata JOS
Este utilizata pentru descresterea valorii setate, valorilor afisate si selectie
meniu
11. Tasta SET
Selects prompt screens and information screens.
Single press: enter the next level menu.
Atentie: Acesta este un ghid rapid de utilizare. Pentru conformitatea operarii intotdeauna procedati precum manualul de utilizare.

Temperatura setata poate fi schimbata usor si rapid.
1. Apasati si eliberati tasta SET o data si literele SP vor aparea pe ecran.
2. Apasati tasta SET din nou si actuala temperatura setata va aparea pe ecran.
3. Apasati tastele sagetilor SUS sau JOS pentru a seta temperatura dorita.
De fiecare data cand unul din aceste butoane este apasat si eliberat,
temperatura setata se va schimba cu 1 grad. Temperatura setata se va
schimba, de asemenea, daca tasta SUS/JOS este apasata continuu.
4. Apasati si eliberati tasta SET pentru a seta punctul de temperatura dorit.
5. Apasati si eliberati tasta PORNIT/OPRIT de doua oripentru a reveni la ecranul
standard.

Atentie: D aca tasta SET nu este apasata in 20 sec pentru a selecta noua
temperatura setata, aparatul va continua sa functioneze la temperatura
setata anterior.

