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YLEISET TAKUUEHDOT 
Thermo King Corporation myöntää lämmönsäätölaitteelle 24 kk takuun. Takuun edelly-
tyksenä on huolto-ohjelman noudattamista valtuutetussa Thermo King huoltoliikkeessä. 
Tarkka erittely takuusta löytyy laitteen takuukirjasta ja on saatavissa VTA Tekniikka Oy:ltä 
pyydettäessä. 
 
Takuu koskee takuuaikana ilmenneitä valmistus- ja raaka-ainevikoja, jolloin viallinen osa 
korjataan tai vaihdetaan uuteen. Takuukorjauksen saa suorittaa ainoastaan VTA Tekniikka 
Oy tai VTA Tekniikka Oy :n tai Thermo King Corporation :n valtuuttama huoltoliike ja työ 
suoritetaan normaalina työaikana. Asiakkaan vaatimuksesta tai toimenpiteistä johtuvat 
ylityö- tai odotustunnit tai matkakustannukset veloitetaan asiakkaalta.  
 

Takuu ei koske 

1. Vikoja, jotka aiheutuvat väärästä asennuksesta tai käytöstä. 
 
2. Vikoja, jotka aiheutuvat luonnollisesta kulumisesta, tulipalosta, onnettomuudesta, 
vesivahingosta, jäätymisestä, huolimattomasta varastoinnista tai käsittelystä tai muusta 
VTA Tekniikka Oy :n valvonnan ulkopuolella olevasta syystä. 
 
3. Vikoja, jotka aiheutuvat sivullisten, ilman VTA Tekniikka Oy :n valtuutusta laitteelle 
suorittamasta huollosta tai korjauksesta sekä muiden kuin alkuperäisten varaosien käy-
töstä. 
 
4. Vikoja, jotka aiheutuvat väärästä sähköjännitteestä, väärästä ilmanpaineesta, väärästä 
vesipaineesta, väärästä kaasunpaineesta tai mahdollisesti putkistossa esiintyvistä vierais-
ta aineista. 
 
5. Mitään välillisiä vahinkoja tai tappioita, joita laitteessa sattunut häiriö voi aiheuttaa. 
 
6. Korjaustyön aiheuttamia matkakustannuksia. 
 
Laitteiden asennuksesta johtuvat viat, kuten esim. kylmäainevuodot asennuksen yhtey-
dessä tehdyistä liitoksista tai huolimattomasti asennetuista letkuista korvaa asennuksen 
suorittanut liike. 
Mahdollisen vian sattuessa on korjauksen suorittajalle esitettävä takuutodistus. 
 
HUOLLON PÄIVYSTYSNUMEROT 
 
Suomessa: VTA Tekniikka Oy Vantaa 010 550 80 (yhdistyy päivystyspuhelimeen) 

http://www.vta.fi 
 

Ulkomailla: Thermo King Assistance 00800  80 85 85 85 (Englanniksi) 
Varaudu ilmoittamaan: Nimesi, olinpaikkasi, puhelinnumerosi, kylmälaitteen tyyppi, sarjanumero, 
laitteen vika. 
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1. ENSIAPU JA TURVALLISUUS 

 
1.1 KYLMÄAINE 

SILMÄT 

Huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu heti lääkärin hoitoon. 
 

IHO 

Huuhtele alue lämpimällä vedellä. Kääri palovammat kuivalla, steriilillä, tiiviillä pukeutu-
misella suojellaksenne ihoa infektoitumiselta, hakeudu heti lääkäriin. 
 

HENGITYKSEN TURVAAMINEN 

Vie uhri raikkaaseen ilmaan ja turvaa hänen hengityksensä. Pysy uhrin luona kunnes 
lääkintähenkilöstö/ambulanssi saapuu. 
 

1.2 KYLMÄAINE-ÖLJY 

SILMÄT 

Huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia pitämällä silmäluo-
mia auki. Hakeudu lääkärinhoitoon. 
 

IHO 

Ota pois likaiset vaatteet. Pese saippualla ja vedellä. Hakeudu lääkärin hoitoon mikäli 
ihon ärsytys/oireet jatkuu. 
 

HENGITYKSEN TURVAAMINEN 

Vie uhri raikkaaseen ilmaan ja turvaa hänen hengityksensä. Pysy uhrin luona kunnes 
lääkintähenkilöstö/ambulanssi saapuu. 
 

RAVINTO 

Älä aiheuta oksennusta. Ota heti yhteys paikalliseen myrkytyskeskukseen tai lääkäriin. 

 

1.3 KYLMÄAINETIETOA 

Huomioi aina varoitukset toimiessasi alueella jossa on kylmäainetta. Fluorattuja hiilivetyjä 
sisältävät kylmäaineet höyrystyvät nopeasti ja jäädyttävät kaiken eteen sattuvan. Kylmä-
aineet saattavat tuottaa myrkyllisiä kaasuja joutuessaan kosketuksiin avotulen tai sähkön 
kanssa ja aiheuttaa vaarallisia hengitysoireita. Kylmäaineet syrjäyttävät ilmasta hapen, 
mikä voi johtaa tukehtumiskuolemaan. Huomioi aina varoitukset ja noudata varovai-
suutta työskennellessäsi tilassa jossa on kylmäainetta, esimerkiksi ilmastointijärjestelmä 
joka sisältää kylmäainetta, erityisesti suljetuissa paikoissa tai syrjäisissä/rajatuissa paikois-
sa. 
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KYLMÄAINEEN TALTEENOTTO 

Me Thermo King: llä tunnemme vastuumme ilmastonsuojelusta. Tiedämme kylmäaineen 
vaikutukset ilmakehälle, jos se pääsee ilmaan vahingossa. Me noudatamme aktiivisesti 
suojeluohjelmaa, joka edistää ilmaston paranemista. 
 

TURVALLISUUSTOIMENPITEET 

Thermo King suosittelee, että kaikki huoltotoimenpiteet tehdään aina valtuutetussa Ther-
mo King- huoltoliikkeessä, tässä muutamia turvallisuusohjeita: 
 
1. Pidä aina suojalaseja työskennellessäsi jäähdytysjärjestelmän tai kylmäaineen 
lähettyvillä. Kylmäaine tai akkuhappo ja niiden höyryt voivat aiheuttaa pysyviä vahinkoja 
joutuessaan kosketuksiin silmien kanssa. 
2. Älä koskaan käytä laitteistoa silloin kun kompressorin kuumakaasuventtiili on kiinni. 
3. Pidä aina kätesi, hiukset, vyöt, löysät vaatteenosat jne. kaukana pyörivistä puhallinsii-
vistä laitteiston toimiessa tai avatessasi tai sulkiessasi kompressorin huoltoventtiilejä. 
4. Ole erityisen varovainen, jos sinun pitää porata reikiä kylmälaitteeseen. Reiät voivat 
heikentää rakenteiden lujuutta. Poraaminen sähköjohtoihin tai kylmäaineputkiin voi ai-
heuttaa tulipalon. 
5. Kaikki huoltotyöt höyrystin- tai lauhdutinkennoissa tulee tehdä valtuutetun Thermo 
King huoltoliikkeen toimesta. Jos kuitenkin on työskenneltävä kennojen välittömässä 
läheisyydessä, ole erittäin varovainen, sillä kennojen terävät lamellit voivat aiheuttaa 
kivuliaita haavoja. 
 

1.4 AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS 

Tämä kylmälaite saattaa käynnistyä varoittamatta millä hetkellä tahansa. 
 

CYCLE-SENTRY (automaattinen käynnistys- / pysäytysjärjestelmä) 

Kylmälaite on varustettu ns. CYCLE-SENTRY-järjestelmällä. Kylmälaite saattaa käynnistyä 
koska tahansa CYCLE-SENTRY- toimintatilan ollessa valittuna. 
 

1.5 VERKKOKÄYTTÖ 

Mallissa 50 verkkovirran ollessa kytkettynä kylmälaitteeseen voi se käynnistyä koska ta-
hansa. Irrota verkkovirtakaapeli kylmälaitteesta, ennen kuin avaat kylmälaitteen ovia tai 
teet mitään tarkistuksia. 
 

VAROITUS! 

Akku voi olla vaarallinen. Akku sisältää palavaa kaasua joka voi syttyä tai räjähtää. Akkuun 
varastoitunut suuri sähkömäärä voi aiheuttaa palovammoja purkautuessaan nopeasti. 
Akku sisältää akkuhappoa joka on syövyttävän vaarallista iholle, silmille sekä hengityseli-
mille. Käytä aina peittäviä suojalaseja ja henkilökohtaisia suojavarusteita akkujen kanssa 
työskennellessäsi. Jos akkuhappoa roiskuu päällesi, huuhtele se heti vedellä ja hakeudu 
lääkäriin. 
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SÄHKÖISKUN VAARA 

Kylmälaite joka on sähkökäytöllä tai sähkökäytön nollatilassa sisältää korkeajännitteellisiä 
komponentteja, jotka voivat olla hengenvaarallisia. Irrota aina verkkojännitekaapeli 
ennen kuin aloitat mitään töitä kylmälaitteessa. 

 

VAROITUS! 

Sähköhitsaus saa aikaan suuren sähkövirran joka voi vahingoittaa sähkölaitteita ja 
elektronisia virtapiirejä. Vähentääksesi onnettomuusriskiä irrota sähköisesti kaikki akut ja 
mikroprosessorit ym. elektroniikka komponentit ennen kuin aloitat mitään 
hitsaustöitä ajoneuvossa. Kytke mikroprosessori On/Off-kytkimestä asentoon Off (Pois 
käytöstä). Irrota akun Miinus-kaapeli.  Irrota kaikki liittimet mikroprosessorin takaosasta.  
Sulje ohjauskotelo. Yhdistä hitsauskoneen maakaapeli niin lähelle hitsattavaa aluetta kuin 
mahdollista. Kun hitsaustyö on valmis, irrota hitsauskoneen maakaapeli. Kytke mikropro-
sessorin kaapeli takaisin paikoilleen. Irrota akun Miinus-kaapeli. Kytke mikroprosessori 
On/Off-kytkimestä asentoon Off (Pois käytöstä). Kuittaa kaikki hälytykset, aseta kaikki 
asetukset kuten ne olivat aiemminkin. Tarkista että kaikki on kunnossa. Menetelmä löy-
tyy huolto-ohje numero A26A:sta. 
 
 

2. KYLMÄLAITTEEN KUVAUS 

 
2.1 YLEISTIEDOT 

T-sarjan laitteet ovat mikroprosessoriohjattuja kuljetuskalustoon tarkoitettuja lämmön-
säätölaitteita, joiden toimintaa ohjataan ohjaamosta käsin STD– tai HMI –käyttöyksiköllä. 
T-sarjan laitteet asennetaan kuormatilan etuseinään ja ne saavat käyttövoimansa omasta 
dieselmoottorista sekä verkkokäytöllä varustetussa laitteessa myös vaihtoehtoisesti 400 
VAC sähkömoottorista. Laite asennetaan kuormatilan etuseinään siten, että lauhdutin-
puoli jää koritilan ulkopuolelle ja höyrystin koritilan sisäpuolelle. 
T-sarjan laitteissa on ympäristöystävällinen R-404A kylmäaine. 
T-sarjan SPECTRUM –laitteet on tarkoitettu moniosastoisten kuormatilojen lämpötilojen 
hallintaan.  Lauhdutinyksikkö asennetaan koritilan etuseinän ulkopuolelle ja erillishöyrys-
timet koritilan sisäpuolelle kunkin osaston kattoon. SPECTRUM mahdollistaa kolmen eri 
osaston käytön samassa kuljetuksessa. 
 

Mallit : 

Malli 30: Dieselkäytön jäähdytys ja lämmitys (kuumakaasu). 
Malli 50: Diesel ja 400 VAC –verkkokäytön jäähdytys ja lämmitys (kuumakaasu).  
Lisävarusteena on saatavissa myös lämmitysvastukset (malli 50). 
TSR-3 mikroprosessori optimoi laitteen toiminnan ohjaamalla laitetta eri anturien arvojen 
perusteella. Mikroprosessori sisältää myös Pre-Trip –itsediagnostiikkatoiminnon, jolla 
laite tarkastaa napin painalluksella itse itsensä. Vakiovarusteena oleva CYCLE-SENTRY 
automaattinen käynnistys ja pysäytysjärjestelmä sammuttaa laitteen, kun lämmönsäätöä 
ei tarvita ja käynnistää sen jälleen, kun lämmönsäätöä tarvitaan. 
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2.2 OMINAISUUDET 

 TSR-3 mikroprosessori 

 - Hälytyskoodinäyttö 

 - Akkujännitenäyttö 

 - Jatkuva toimintojen tarkkailu 

 - CYCLE-SENTRY -automaattinen käynnistys– ja pysäytysjärjestelmä 

 - Diesel– ja verkkokäyttötuntinäyttö (malli 50)  

 - STD– tai HMI -ohjaamokäyttöyksikkö 

 - Smart Defrost –sulatustoiminto. Laite sulattaa anturien arvojen perus-
    teella vain silloin, kun sulatusta todella tarvitaan. 

 - Pre-Trip –itsediagnostiikkatoiminto 

 Aerodynaamiset, kierrätettävät muovipaneelit 

 12V / 37A laturi 

 12V / 120A laturi (SPECTRUM) 

 Automaattinen vaiheenkääntö (malli 50)—sähkömoottori pyörii aina    
oikeaan suuntaan. 

 Automaattinen diesel-/verkkovalinta (malli 50). Laite siirtyy automaatti-
sesti dieseliltä verkkokäytölle, kun havaitsee verkkovirran läsnäolon.      
Käynnistyy automaattisesti dieselillä verkkovirran kadotessa.  
Huom: toiminnot saattavat olla pois päältä—tarkasta laitteen asetukset. 

 Economy Mode –taloudellisuustila. Laite ei säädä kuormatilan lämpöti-
laa niin tarkasti, kuin normaalisti säästäen näin polttoainetta. 

 Moniurahihnat 

 TK X214 –mäntäkompressori (T-600R/T-800R/T-800R SPECTRUM) 

 TK X426 C5 –mäntäkompressori (T-1000R/T-1000R SPECTRUM) 

 TK X430 C5 –mäntäkompressori (T-1200R/T-1200R SPECTRUM) 

 TK370 –dieselmoottori (T-600R/T-800R/T-800R SPECTRUM) 

 TK376 –dieselmoottori (T-1000R/T-1200R/T-1200R SPECTRUM) 

 TK270 –dieselmoottori (T-500R) 
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2.3 DIESELMOOTTORI 

T-1000R/T-1000R SPECTRUM/T-1200R/T-1200R SPECTRUM käyttävät 14.6 kW 
kolme sylinteristä, hiljaista ja ympäristöystävällistä dieselmoottoria. 
T-600R/T-800R/T-800R SPECTRUM käyttävät 11.2 kW kolme sylinteristä TK370 –
dieselmoottoria. 

T-500R käyttävät 7,5kW TK270 dieselmoottoria. 

 

2.4 ELC –JÄÄHDYTYSNESTE 

Dieselmoottorin ELC –jäähdytysnesteen vaihtoväli on 12,000 tuntia. ELC:tä 
käyttävien dieselmoottorien paisuntasäiliöissä on tarra muistuttamassa minkä 
tyyppistä jäähdytysnestettä moottorissa käytetään.  
HUOM: ELC on väriltään punaista, eikä sitä saa sekoittaa muiden jäähdytysnes-
teiden kanssa. 

50/50% seossuhdetta suositellaan käytettäväksi kaikkina vuodenaikoina. 

 

2.5 OHJAAMOKÄYTTÖYKSIKÖT 

STD –käyttöyksikkö 

STD—eli peruskäyttöyksikkö on vakiona kaikissa T-sarjan yksi– ja moniosastoisis-
sa laitteissa. Se sisältää kaikki perustoiminnot. 

 

HMI –käyttöyksikkö 

HMI –käyttöyksikkö on sama, kuin on käytetty Spectrum TS –sarjan laitteissa. 
HMI on lisävaruste ja sen avulla näkee laitteen toiminnoista enemmän ja voi 
muuttaa laitteen asetuksia. 

 

 

STD –käyttöyksikkö 

HMI –käyttöyksikkö 
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 2.6 CYCLE-SENTRY -AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS-/ PYSÄYTYSJÄRJESTELMÄ 

CYCLE-SENTRY - järjestelmä käynnistää laitteen automaattisesti kun lämmitystä tai jääh-
dytystä tarvitaan ja pysäyttää sen kun kuormatilan oikea lämpötila on saavutettu.  
CYCLE-SENTRY - järjestelmä myös ylläpitää oikeata moottorilämpötilaa uudelleenkäynnis-
tyksellä, mikäli moottorilohkon lämpötila putoaa liiaksi ja jatkaa käyntiä, kunnes asetus-
lämpötila saavutetaan ja moottorin lämpötila on 32°C. 
 

2.7 SULATUS 

Kun laitetta käytetään jäähdytyksellä, kerääntyy höyrystimen lamelleihin vähitellen huur-
retta ja jäätä. Jää täytyy ajoittain sulattaa pois jotta höyrystimen ilmavirta ja laitteen jääh-
dytyskyky turvataan. Sulatuksessa päästetään höyrystimelle kuumakaasua, jolloin jää 
sulaa. Sulaneesta jäästä muodostunut sulatusvesi johdetaan sulatusvesiputkia pitkin kori-
tilan ulkopuolelle. Sulatus voi alkaa aina, kun höyrystinkennon lämpötila on alle 5.5°C. 
Sulatuksen voi aloittaa joko automaattisesti mikroprosessori tai manuaalisesti kuljettaja. 
Mikroprosessori tarkkailee anturien arvoja ja aloittaa sen perusteella sulatuksen vain 
silloin, kun sulatusta todella tarvitaan. 
 

2.8 VERKKOKÄYTTÖ (MALLI 50) 

Verkkokäyttöoptio mahdollistaa laitteen käytön 400/3/50 verkkojännitteellä. 

HUOM: Laite sisältää korkeajännitteellisiä osia aina kun laitteeseen on kyt-
ketty 400/3/50 jännite. 400 VAC sähköisku voi johtaa kuolemaan. Irrota verkko-
käyttökaapeli aina ennen kuin avaat laitteet ovia tai paneeleita. 

 Kun laite on varustettu verkkokäyttöoptiolla, siirtyy laite automaattisesti 
dieselkäytöltä verkkokäytölle havaitessaan verkkovirran kytketyn. Jos 
verkkovirta jostain syystä katkeaa, käynnistyy laite automaattisesti diesel-
käytöllä. 

 HUOM: Nämä ominaisuudet eivät välttämättä ole kytketty aktiivisiksi—
 tarkasta oman laitteesi asetukset. 

 Sähkömoottori on suojattu automaattisesti palautuvalla ylivirtasuojalla. 

 Automaattinen vaiheenkääntö. Laite huolehtii automaattisesti siitä, että 
sähkömoottori pyörii aina oikeaan suuntaan. 

 

2.9 MOOTTORITILA 

Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö 

Mikroprosessori mittaa jatkuvasti jäähdytysnesteen määrää ja lämpötilaa. Jos 
jäähdytysnesteen määrä on liian pieni tai lämpötila liian suuri, ilmoittaa mikro-
prosessori siitä ohjaamokäyttöyksikköön hälytyskoodilla. Jäähdytysnesteen pak-
kaskestävyyden on oltava vähintään –34°C. Tarkasta jäähdytysnestemäärä pai-
suntasäiliöstä.  HUOM: Älä avaa paisuntasäiliön korkkia moottorin ollessa läm-
min. Älä lisää vihreää tai sinistä jäähdytysnestettä punaisen joukkoon. 
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Dieselmoottorin öljytikku 
Tarkasta moottorin öljymäärä moottorin sivussa olevasta mittatikusta. 
 

1. Moottoriöljyn mittatikku 5. Laturi 

2. Dieselmoottori 6. Kompressori 

3. Paisuntasäiliö 7. Kuivain 

4. Sähkömoottori   
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STD –käyttöyksikkö 

3. LAITTEEN KÄYTTÖ - STD KÄYTTÖYKSIKKÖ 
3.1 PERUSKÄYTTÖ 

STD –ohjaamokäyttöyksikkö on vakiovarusteena kaikissa T-sarjan laitteissa.  

Lisävarusteena on saatavilla HMI –ohjaamokäyttöyksikkö. 

 

STD –ohjaamokäyttöyksikkö 

 

 

 

 

 

 

 Näyttö ja 9 näppäintä 

 Näyttö kykenee näyttämään numeroita ja valaisemaan eri symboleita. 
Näyttö ei kykene näyttämään tekstiä. 

 Jokaisen näppäimen vieressä on keltainen LED, joka syttyy kun näppäi-
men toiminto on aktiivisena. 

 ON ja OFF näppäimien välissä oleva punainen LED syttyy, jos laite on 
verkkokäytöllä, mutta mikroprosessori ei havaitse verkkovirtaa. 

 

STD –ohjaamokäyttöyksikön ominaisuuksia 

 Kuormatilan lämpötila °F tai °C 

 Diesel– ja verkkokäytön käyttötunnit 

 Kuormatilan tai osastojen asetuslämpötilan vaihto 

 CYCLE-SENTRY ja jatkuvan käynnin valinta ja merkkivalo (LED) 

 Dieselmoottorin korkeiden kierrosten poislukitus ja merkkivalo (LED) 

 Laitteen tai osaston manuaalisen sulatuksen aloitus 

 Hälytys –symboli (kolmio) ja hälytyskoodi (numero). Hälytyksen kuittaus. 

 Pre-Trip –itsediagnoosin aloitus 

 Matkan aloitus –merkin lähetys ServiceWatch –tallentimeen 

 Näytön kirkkauden säätö 

 Ohjelmistoversioiden näyttö 
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Näppäimet 

Näyttö 

Näyttö 
Näyttö osoittaa kuljettajalle asetuslämpötilan (haluttu kuljetuslämpötila), käyttötunti-
mittarit, hälytykset sekä useita eri symboleita. Alla olevassa kuvassa kaikki symbolit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ylempi rivi voi näyttää kuormatilan lämpötilan, dieselmoottorin käyttötunnit tai hälytys-
koodit. Alempi rivi voi näyttää asetuslämpötilan, verkkokäyttötunnit ja hälytyksien koko-
naismäärän. Symbolien merkitys: 

 
Kuormatilan lämpötila (ylärivillä) 
 
 
Asetuslämpötila (alarivillä) 
 
 
Dieselkäyttötunnit (ylärivi) 
 
 
Verkkokäyttötunnit (alarivi, vain malli 50) 
 
 
Yksi tai useampia hälytyksiä aktiivisena. Jos näyttö ei vilku, hälytys / hälytykset 
ovat ”check” -hälytyksiä, joilla ei ole välitöntä vaikutusta laitteen toimintaan,  

    mutta jotka saattavat kehittyä vakaviksi ongelmiksi.  
    Jos näyttö vilkkuu, on hälytys / hälytykset vakavia ja laite on sammutettu.  
    Vika on selvitettävä välittömästi. 
 
Näppäimet ja merkkivalot 
Käyttöyksikössä on yhdeksän näppäintä. Joillakin näppäimillä on useampi, kuin yksi toi-
minto, katso jäljempänä. 
 
 
 
 
 
 
 
Jokaisen näppäimen vieressä on keltainen LED, joka syttyy kun näppäimen toiminto on 
aktiivisena. 
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ON ja OFF näppäimien välissä oleva punainen LED syttyy, jos laite on verkkokäytöllä, 
mutta mikroprosessori ei havaitse verkkovirtaa. 
Näppäimien ensisijaiset ja toissijaiset toiminnot on esitelty alla. Jos näppäimellä on use-
ampi, kuin yksi toiminto, on ensisijainen toiminto ilmoitettu ensin. 

 
ON 
Käynnistää laitteen. 
Toisiotoiminto: Laitteen ollessa päällä ON näppäimen painaminen ja pohjassa 

 pitäminen mahdollistaa näytön kirkkauden säätämisen nuoli ylös ja alas näp- 
 päimillä. 
 Toisiotoiminto: Laitteen ollessa päällä ON näppäimen painaminen palauttaa näyt-
 töön perusnäytön (kuormatilan lämpötila ja asetuslämpötila). 

 
OFF 
Sammuttaa laitteen. 
 
Nuoli ylös 
Laitteen ollessa päällä näppäimen painallus lisää asetuslämpötilaa. 
Toisiotoiminto: Hälytysnäytön ollessa aktiivisena näppäimen painaminen siirtää 

 seuraavaan hälytyskoodiin (jos aktiivisena useampi, kuin yksi). 
 Toisiotoiminto: Laitteen ollessa päällä ON näppäimen pohjassa pitäminen ja nuoli 
 ylös näppäintä painamalla muuttuu näytön kirkkaus kirkkaammaksi (Kirkas, nor-
 maali, himmeä). 

 
Nuoli alas 
Laitteen ollessa päällä näppäimen painallus vähentää asetuslämpötilaa. 
Toisiotoiminto: Hälytysnäytön ollessa aktiivisena näppäimen painaminen siirtää 

 seuraavaan hälytyskoodiin (jos aktiivisena useampi, kuin yksi). 
 Toisiotoiminto: Laitteen ollessa päällä ON näppäimen pohjassa pitäminen ja nuoli 
 alas näppäintä painamalla muuttuu näytön kirkkaus himmeämmäksi (Kirkas, nor-
 maali, himmeä). 

 
ENTER 
Jos asetuslämpötilaa muutettiin nuoli ylös tai alas näppäimillä, ENTER –
näppäimen painallus tallentaa muutoksen. 

 Toisiotoiminto: Hälytyskoodin ollessa näytössä ENTER näppäin kuittaa sen pois. 
 Toisiotoiminto: Laitteen ollessa päällä näppäimen painaminen viiden sekunnin 
 ajan lähettää ”matkan aloitus” (SOT) -merkin tallentimelle. 
 Moniosastoiset: ENTER näppäimen painaminen aktivoi manuaalisen osastovalin-
 nan; osastot rullaavat näytössä yksi kerrallaan. Kun osasto on manuaalisesti valit-
 tu, voidaan osasto käynnistää tai sammuttaa, muuttaa asetuslämpötilaa tai aloit-
 taa manuaalinen sulatus (jos höyrystinkennon lämpötila on riittävän matala). 
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CYCLE-SENTRY / JATKUVAKÄYNTI 
Laitteen ollessa päällä ja jatkuvalla käynnillä, näppäimen painaminen vaihtaa 

 käyntitilaksi CYCLE-SENTRY:n (automaattinen käynnistys / pysäytys), samalla kel-
 tainen LED näppäimen vieressä syttyy. Laitteen ollessa CYCLE-SENTRY:llä, vaihtaa 
 näppäin tilaksi jatkuvan käynnin, jolloin LED sammuu. 

 
Dieselmoottorin korkeiden kierrosten poislukitus 
Laitteen ollessa päällä näppäimen painaminen lukitsee laitteen dieselmoottorin 

 korkeat kierrokset pois käytöstä ja LED syttyy. Tällöin laite toimii vain matalilla 
 kierroksilla. Näppäimen painaminen uudelleen kytkee korkeat kierrokset jälleen 
 käyttöön, jolloin LED sammuu. Tätä toimintoa käytetään perinteisesti alueilla, 
 joilla ei sallita suurta melua. Laite voi myös itse kytkeä korkeat kierrokset jälleen 
 käyttöön asetuksissa ohjelmoidun ajan kuluttua umpeen. Tämä näppäin toimii 
 vain dieselkäytöllä, sillä ei ole vaikutusta verkkokäytöllä. 

 
Sulatus 
Laitteen ollessa päällä näppäimen painaminen aloittaa sulatuksen - edellyttäen, 

 että höyrystinkennon lämpötila on 5.5°C tai kylmempi. Keltainen LED vilkkuu  lait-
 teen valmistellessa sulatusta ja palaa koko ajan, kun sulatus on alkanut. Sulatus 
 päättyy automaattisesti, jolloin LED sammuu. Keskeyttääksesi sulatuksen manu-
 aalisesti, on laite sammutettava ja käynnistettävä uudelleen. 
 Moniosastoiset: Ennen sulatuksen aloittamista on valittava sulatettava osasto. 

 
Pre-Trip 
Näppäimen painaminen viiden sekunnin ajan aloittaa joko täyden tai osittaisen 

 Pre-Trip -itsediagnoosin. Aktiivinen hälytyskoodi voi estää Pre-Tripin aloituksen. 
 Jos näppäintä painetaan viiden sekunnin ajan, kun laite ei ole käynnissä, aloite-
 taan täysi Pre-Trip. Jos laite on käynnissä, aloitetaan osittainen Pre-Trip, jolloin ei 
 mitata esim. eri komponenttien ottamaa virtaa. 
 Keltainen LED voi vilkkua laitteen valmistellessa Pre-Trip:iä ja palaa koko ajan Pre-
 Tripin aikana. LED sammuu Pre-Tripin päätyttyä. 
 Jos Pre-Tripin päätyttyä laitteeseen ei aktivoitunut hälytyksiä, ei vikoja löytynyt. 
 Jos hälytyskoodeja aktivoitui, tarkasta koodit ja korjauta tarvittaessa. 
 Jos Pre-Tripin aikana havaittiin vakava vika, keskeytyy Pre-Trip koodiin 28 ja laite 
 sammuu. Jos näin tapahtuu, korjauta laite ja aja Pre-Trip uudelleen. 
 Toisiotoiminto: Laitteen ollessa pois päältä, näppäimen painaminen viiden sekun-
 nin ajan näyttää ohjaamokäyttöyksikön sarjanumeron ylärivillä. 
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3.2 MONIOSASTOKÄYTTÖ 

Kuormatilan lämpötilanäytön vasemmalla puolella olevat vaakaviivat osoittavat näytössä 
olevan osaston. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yksi viiva 
1.osasto näytössä. Näyttö vierittää automaattisesti kaikki osastot läpi, kukin osas-

 to on näytössä 10 sekunnin ajan. 
 

Kaksi viivaa 
2.osasto näytössä. Näyttö vierittää automaattisesti kaikki osastot läpi, kukin osas-

 to on näytössä 10 sekunnin ajan. 
 
Kolme viivaa 
3. osasto näytössä. Näyttö vierittää automaattisesti kaikki osastot läpi, kukin osas-
to on näytössä 10 sekunnin ajan. 

 
TÄRKEÄÄ: Jos laite on kaksiosastoinen, tulee myös kolmas osasto näyttöön, mutta  se 
on kytketty pois eikä sitä ei voi kytkeä päälle. 

Kuvassa osasto nro 3 

1.osasto näytössä, asetuslämpötila  
-23°C, kuormatilan lämpötila -22.3°C 

2.osasto näytössä, asetuslämpötila  
1.7°C, kuormatilan lämpötila 2.1°C 

3.osasto näytössä, asetuslämpötila  
10°C, kuormatilan lämpötila 9.3°C 
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3.3 LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN 

Laite käynnistetään ON näppäimestä ja sammutetaan OFF näppäimestä. 
ON näppäimen painamisen jälkeen näytössä on hetken viivoja: 
 
 
 
 
 
 
Tämän jälkeen laitteen käyttötunnit ovat näytössä 30 sekunnin ajan. Dieselkäytön symbo-
li ja tunnit ovat ylärivillä. Jos laite on varustettu verkkokäytöllä, on alarivillä verkkokäytön 
symboli ja tunnit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kun laite on valmis käynnistymään, ilmestyy näyttöön perusnäyttö (kuormatilan lämpötila 
ja asetuslämpötila). Asetuslämpötila ja symboli ovat alarivillä ja kuormatilan lämpötila ja 
symboli ylärivillä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laite sammutetaan OFF näppäimestä, jolloin laite sammuu välittömästi ja näyttö pime-
nee. 

Ylärivillä dieselkäyttötunnit 
Alarivillä verkkokäyttötunnit 

Perusnäyttö; ylärivillä kuormatilan 
lämpötila ja alarivillä asetuslämpötila  

Laite sammutettu 
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3.4 PERUSNÄYTTÖ 

Perusnäyttö on näyttö joka tulee käyttöyksikköön, ellei mitään näppäintä käynnistämisen 
jälkeen paineta. Perusnäytössä on kuormatilan lämpötila ja asetuslämpötila. Kuormatilan 
lämpötilaa mittaa höyrystimen imuilma-anturi. Kuormatilan lämpötila ja symboli ovat 
ylärivillä ja asetuslämpötila ja symboli alarivillä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 ASETUSLÄMPÖTILAN MUUTTAMINEN 

Paina perusnäytössä NUOLI YLÖS tai NUOLI ALAS näppäimiä, kunnes haluttu asetusläm-
pötila on näytössä. Hyväksy uusi asetuslämpötila painamalla ENTER. 
Kun asetuslämpötilaa on alettu muuttamaan NUOLI YLÖS tai NUOLI ALAS näppäimillä, 
alkaa asetuslämpötila vilkkumaan muistutuksena siitä, että uusi asetuslämpötila pitää 
hyväksyä ENTER näppäimellä. Asetuslämpötila vilkkuu vielä 10 sekuntia viimeisestä NUO-
LI YLÖS tai NUOLI ALAS näppäimen painalluksesta ja ellei uutta asetuslämpötilaa hyväksy-
tä ENTER näppäimellä, palaa asetuslämpötila vanhaan arvoonsa. Tällöin myös hälytyskoo-
di 127 ”Asetuslämpötilaa ei muutettu” aktivoituu ja hälytyssymboli syttyy. 

Perusnäyttö 

1. ON näppäin 7. CYCLE-SENTRY / Jatkuva käynti 

2. Punainen hälytys LED 8. Korkeiden kierrosten poislukitus 

3. Asetuslämpötila 9. Sulatus näppäin 

4. Kuomatilan lämpötila 10. Pre-Trip itsediagnoosinäppäin 

5. Nuoli Ylös näppäin 11. ENTER näppäin 

6. OFF näppäin 12. Nuoli Alas näppäin 

Asetuslämpötila ja hälytyssymboli 
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3.6 MONIOSASTOISEN PERUSNÄYTTÖ 

Perusnäyttö on näyttö joka tulee käyttöyksikköön, ellei mitään näppäintä käynnistämisen 
jälkeen paineta. Perusnäytössä on aktiivisen osaston lämpötila ja asetuslämpötila. Osas-
ton lämpötilaa mittaa kyseisen osaston höyrystimen imuilma-anturi. Osaston lämpötila ja 
symboli ovat ylärivillä ja asetuslämpötila ja symboli alarivillä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osaston lämpötilanäytön vasemmalla puolella olevat vaakaviivat osoittavat näytössä 
olevan osaston. 
TÄRKEÄÄ: Jos laite on kaksiosastoinen, tulee myös kolmas osasto näyttöön, mutta  se 
on kytketty pois eikä sitä voi kytkeä päälle. 
Painamalla ON näppäintä palautuu näyttö perusnäyttöön. 

 

3.7 AUTOMAATTINEN OSASTOVIERITYS 

Perusnäytössä kukin osasto on näytössä vuoronperään 10 sekunnin ajan. Osastojen vieri-
tys näytössä tapahtuu automaattisesti. Jos osasto on päällä, näkyy näytössä osaston läm-
pötila ja asetuslämpötila. 
 
TÄRKEÄÄ: SPECTRUM malleissa 1.osasto saattaa olla pois päältä laitteen ylläpitäessä  
2. ja/tai 3.osaston lämpötilaa. 
 
Osaston ollessa pois päältä, näyttää näyttö lämpötilan ja asetuslämpötilan sijaan pelkkiä 
viivoja. 
Osaston ollessa sulatuksella, syttyy sulatusnäppäimen vieressä oleva LED kyseisen osas-
ton ollessa näytössä. 
Jos laite on kaksiosastoinen, tulee myös kolmas osasto näyttöön, mutta  se on kytketty 
pois eikä sitä voi kytkeä päälle 
Laitteen toimintatila osoitetaan CYCLE-SENTRY, Korkeiden kierrosten poislukitus ja Pre-
Trip näppäimien vieressä olevilla LED:eillä. 
 
  

1.osaston lämpötila (-22.3°C) ja symboli ylärivillä. 
1.osaston asetuslämpötila (-23°C) ja symboli alarivillä 
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2.osasto valittuna  

Piste osoituksena manuaalisesta  
osastovalinnasta 

3.8 MANUAALINEN OSASTON VALINTA 

Manuaalisella osastovalinnalla käyttäjä voi valita minkä osaston tietoja haluaa tarkastella. 
Kun osasto on valittu, voidaan se käynnistää tai sammuttaa, asetuslämpötilaa voidaan 
muuttaa tai manuaalinen sulatus aloittaa. 
Osasto voidaan valita manuaalisesti painamalla perusnäytössä ENTER näppäintä kerran. 
Tällöin 1.osaston vaakaviivan perään ilmestyy piste. Piste ilmoittaa manuaalisen osasto-
valinnan olevan aktiivisena. Laite pysyy manuaalisessa osastovalinnassa 30 sekunnin ajan 
viimeisestä näppäimen painalluksesta. 

 

 
 
 
 
 
 
Manuaalisen osastovalinnan ollessa aktiivisena voi ENTER näppäimellä liikkua eri osasto-
jen välillä.  
 

3.9 OSASTON KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS 

Jokainen osasto voidaan erikseen käynnistää tai sammuttaa toisistaan riippumatta.  
Osaston käynnissä tai sammuksissa olo tallentuu laitteen mikroprosessoriin siten, että 
laitetta jälleen käynnistäessä samat osastot käynnistyvät, jotka olivat sammuttaessakin 
päällä. 
TÄRKEÄÄ: Aina on oltava vähintään yksi osasto päällä. Laite ei salli viimeisen käynnissä 
olevan osaston sammuttamista. 
TÄRKEÄÄ: Toisin kuin perävaunulaitteissa, T-sarjan laitteissa 1.osasto voidaan sam-
muttaa 2.osaston jatkaessa toimintaansa. 
 
 
 
 
 
 
 
Kun haluttu osasto on näytössä, paina ON ja ENTER näppäimiä yhtäaikaisesti sam-
muttaaksesi osaston. Osaston lämpötilan ja asetuslämpötilan tilalle tulee viivat. ON ja 
ENTER näppäimien yhtäaikainen painaminen käynnistää osaston. 
 
 
 
 

2.osasto sammutettuna  
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3.10  OSASTON ASETUSLÄMPÖTILAN MUUTTAMINEN 

Paina perusnäytössä ENTER aktivoidaksesi manuaalisen osastovalinnan. Paina ENTER 
kunnes osasto, jonka asetuslämpötilaa halutaan muuttaa on näytössä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kun haluttu osasto on näytössä, muuta asetuslämpötila halutuksi NUOLI YLÖS ja NUOLI 
ALAS näppäimillä. Hyväksy uusi asetuslämpötila ENTER näppäimellä. 
 

 

 
 
 
 
 
Kun asetuslämpötilaa on alettu muuttamaan NUOLI YLÖS tai NUOLI ALAS näppäimillä, 
alkaa asetuslämpötila vilkkumaan muistutuksena siitä, että uusi asetuslämpötila pitää 
hyväksyä ENTER näppäimellä. Asetuslämpötila vilkkuu vielä 10 sekuntia viimeisestä NUO-
LI YLÖS tai NUOLI ALAS näppäimen painalluksesta ja ellei uutta asetuslämpötilaa hyväksy-
tä ENTER näppäimellä, palaa asetuslämpötila vanhaan arvoonsa. Tällöin myös hälytyskoo-
di 127 ”Asetuslämpötilaa ei muutettu” aktivoituu ja hälytyssymboli syttyy. 
 

3.11 KÄYNNISTÄMINEN DIESELKÄYTÖLLÄ 

Dieselmoottori hehkuttaa ja käynnistyy automaattisesti CYCLE-SENTRYLLÄ ja jatkuvalla 
käynnillä. CYCLE-SENTRY:llä käynnistyminen saattaa lykkääntyä, jos kuormatilan lämpötila 
on lähellä asetuslämpötilaa eli lämmönsäätöä ei tarvita. 
HUOM: Jos laite on varustettu verkkokäyttöoptiolla, saattaa käynnistäminen diesel-
käytöllä vaatia lisävaiheita. Katso 3.12 KÄYNNISTÄMINEN VERKKOKÄYTÖLLÄ. 
HUOM: Virtojen ollessa päällä laite saattaa käynnistyä milloin tahansa. 
VAROITUS: Älä koskaan käytä käynnistysnesteitä. 
Dieselmoottorin valmistuessa käynnistymään, on näytössä perusnäyttö. Laitteen sähkö-
keskuksessa oleva summeri on päällä hehkutuksen ja starttauksen aikana. 
  

3.12 KÄYNNISTÄMINEN VERKKOKÄYTÖLLÄ 

(Ainoastaan laitteet, jotka on varustettu verkkokäyttöoptiolla) 
Sähkömoottori käynnistyy automaattisesti CYCLE-SENTRY:llä ja jatkuvalla käynnillä. Laite 
käynnistyy verkkokäytöllä jos laite on käännetty verkkokäytölle, verkkokaapeli on kiinni-
tetty ja kuormatilan lämmönsäätöä tarvitaan. 
 

2.osasto valittuna  

ENTER tallentaa uuden asetuslämpötilan 
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HUOM: Virtojen ollessa päällä laite saattaa käynnistyä milloin tahansa. 
 
Sähkömoottorin valmistautuessa käynnistymään on laitteen sähkökeskuksessa oleva 
summeri päällä. Summeri soi 20 sekunnin ajan ennen laitteen käynnistymistä. 
 

3.13 TOIMINNAN VAIHTO DIESELILTÄ VERKOLLE 

Tärkeää: Tämä toiminto voidaan muuttaa laitteen asetuksista. Ota yhteys valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen. 
Huom: Ainoastaan verkkokäyttöoptiolla varustetut laitteet. 
 
Laite vaihtaa automaattisesti verkkokäytölle kun virrallinen verkkokäyttökaapeli on kyt-
ketty. Tämä toiminto voidaan vaihtaa laitteen asetuksista. 
 

3.14 TOIMINNAN VAIHTO VERKOLTA DIESELILLE 

Tärkeää: Tämä toiminto voidaan muuttaa laitteen asetuksista. Ota yhteys valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen. 
Huom: Ainoastaan verkkokäyttöoptiolla varustetut laitteet. 
 
Jos verkkovirta irrotetaan tai se muusta syystä katkeaa laitteen ollessa verkkokäytöllä, 
laite ei vaihda automaattisesti dieselkäytölle. Tämä sen vuoksi, ettei laite käynnistyisi 
omia aikojaan esim. laivassa, jossa dieselkäyttö on jyrkästi kielletty. 
Verkkovirran katketessa verkkokäytöllä hälytyskoodi 91 aktivoituu, hälytyssymboli sekä 
ON ja OFF näppäimien välissä olevan punainen LED syttyy ja kuormatilan lämpötila ja 
asetuslämpötila häviävät näytöstä. 
 
 
 
 
 
 
 
Hälytyskoodi 91 kuitataan painamalla ON näppäintä, jolloin laite palautuu  diesel käytölle.  
Jos laite sammutetaan hälytyskoodi 91 ilmaantuessa OFF näppäimestä, saadaan laite 
takaisin diesel käytölle käynnistämällä  laite ON näppäimellä. Kun näyttöön ilmaantuu  
tunnit ja vilkkuva hälytys symboli, painetaan ON näppäintä jonka jälkeen näyttö tyhjenee 
ja hälytyssymboli jatkaa vilkkumista. Painamalla uudestaan ON näppäintä  näyttöön tulee 
asetuslämpötila ja kuormatilan lämpötila sekä hälytyssymboli poistuu. 
Huom: Laite voidaan asettaa käynnistymään automaattisesti dieselkäytöllä, jos verkko-
virta verkkokäytöllä katkeaa. Ota yhteys valtuutettuun Thermo King huoltoliikkeeseen. 
 

3.15 TOIMINTATILAN VAIHTO CYCLE-SENTRYLLE TAI JATKUVALLE KÄYNNILLE 

Kun CYCLE-SENTRY on valittuna, käynnistyy laite automaattisesti ja käy kunnes lämmön-
säätöä ei enää tarvita ja kunnes dieselmoottorin lämpötila ja akkujännite ovat sallituissa 
rajoissa. Kun kaikki edellä mainitut ehdot täyttyvät, sammuu laite automaattisesti. Kun  

Hälytyskoodi 91 
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lämmönsäätöä jälleen tarvitaan tai dieselmoottorin lämpötila tai akkujännite on liian 
matala, käynnistyy laite jälleen automaattisesti. 
Kun jatkuva käynti on valittuna, käynnistyy laite automaattisesti ja jatkaa käyntiään, kun-
nes se manuaalisesti sammutetaan OFF näppäimellä. 
 
CYCLE-SENTRY tai jatkuva käynti valitaan painamalla CYCLE-SENTRY / jatkuvakäynti näp-
päintä, kunnes haluttu toiminto on valittuna. CYCLE SENTRY:n ollessa valittuna syttyy 
näppäimen vieressä oleva keltainen LED. Jatkuvan käynnin ollessa aktiivisena LED sam-
muu. 
HUOM: Virtojen ollessa päällä laite saattaa käynnistyä milloin tahansa. 
HUOM: Laitteen ollessa CYCLE SENTRY nollatilassa (sammuneena), käynnistyy se vä-
littömästi vaihdettaessa CYCE SENTRY:ltä jatkuvalle käynnille. 
 

3.16 KORKEIDEN KIERROSTEN POISLUKITUS 

Jos korkeiden kierrosten poislukitus on laitettu päälle laitteen asetuksista ja aktivoitu 
painamalla korkeiden kierrosten poislukitusnäppäintä, toimii laite ainoastaan matalilla 
kierroksilla, kunnes näppäintä painetaan uudelleen tai ajastimen aika on kulunut um-
peen. Tämä ominaisuus on suunniteltu erityisesti alueille, joissa laitteesta aiheutuva melu 
voi olla ongelma. 
Kun korkeiden kierrosten poislukitus on aktiivisena, palaa näppäimen vieressä oleva kel-
tainen LED. Painamalla näppäintä uudelleen on korkeat kierrokset jälleen käytössä ja LED 
sammuu. 
HUOM: Kun korkeiden kierrosten poislukitus on aktiivisena, saattaa myös laitteen ase-
tuksista päälle saatava ajastin aktivoitua. Ajastin kytkee korkeiden kierrosten poislukituk-
sen pois sallien jälleen korkeat kierrokset asetuksissa määritellyn ajan kuluttua. Tämän 
toiminnon tarkoitus on estää lukituksen jääminen vahingossa päälle. Ajastin voidaan 
asettaa välillä 15 min - 2 tuntia. 
HUOM: Korkeiden kierrosten lukituksen ollessa aktiivisena on laitteessa heikompi jääh-
dytys- ja lämmitysteho, kuin korkeilla kierroksilla. Lisäsi kuormatilan ilmankierto on hei-
kompi. 
 

3.17 MANUAALINEN SULATUS 

Normaalisti laite mittaa jatkuvasti eri anturien arvoja ja päättelee niiden perusteella, 
milloin sulatusta todella tarvitaan ja aloittaa ja päättää sulatuksen automaattisesti. 
Sulatus voidaan aloittaa myös käsin, tällöin höyrystimen lämpötilan on oltava alle +7°C. 
 
Manuaalinen sulatus voidaan aloittaa painamalla SULATUS näppäintä. Jos olosuhteet 
sallivat sulatuksen aloittamisen, keltainen LED näppäimen vieressä syttyy osoituksena 
sulatuksen alkamisesta. LED palaa kunnes laite päättää sulatuksen automaattisesti. 
 
Moniosastoiset: Perusnäytössä valitse ENTER näppäintä painamalla haluttu osasto. Kun 
haluttu osasto on näytössä, paina SULATUS näppäintä, jolloin sulatus alkaa. Jos olosuh-
teet sallivat sulatuksen aloittamisen, keltainen LED näppäimen vieressä syttyy osoitukse-
na sulatuksen alkamisesta. LED palaa kunnes laite päättää osaston sulatuksen auto-
maattisesti. 
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HUOM: Sulatuksen aikana käyttöyksikön osoittama kuormatilan / osaston lämpötila voi 
nousta n. +10°C:een. Tämä on normaalia ja johtuu höyrystinkennon lämpiämisestä.  
Lämmin ilma ei pääse kuormatilaan, eikä näin ollen lämmitä kuormaa. 

 

3.18 HÄLYTYKSET 

Hälytysilmoitus 
Jos laitteessa aktivoituu hälytyskoodi, syttyy näytössä hälytyssymboli. Jos hälytys ei ole 
vakava eli ns. Check -hälytys, jatkaa laite toimintaansa hälytyssymboli näytössä. Jos häly-
tys on vakava eli ns. Shutdown -hälytys, sammuu laite ja näyttö alkaa vilkkumaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hälytyskoodin katsominen 
Hälytyskoodin saa näyttöön, kun painaa ON ja PRE-TRIP näppäimiä samanaikaisesti. 
Alla olevassa kuvassa hälytyskoodi 127 ”Asetuslämpötilaa ei muutettu” näytössä ylärivillä 
ja alarivi osoittaa hälytyksien lukumäärän (kuvassa 1 kpl). 
 
 
 
 
 
 
 
Jos useampia hälytyskoodeja on aktiivisena, näytetään viimeisenä aktivoitunut koodi 
ensimmäisenä. NUOLI YLÖS näppäimellä voi tarkastella muita aktiivisia koodeja. 
 
Hälytyskoodin kuittaaminen 
Kun hälytyskoodi on näytössä, saa sen kuitattua painamalla ENTER. 
HUOM: Hälytyksen aiheuttaja on poistettava ennen kuittausta. 
Kun kaikki koodit on kuitattu, on näytössä pelkkiä nollia. Näyttö palautuu perusnäyttöön 
30 sekunnin kuluttua hälytyskoodien kuittauksesta. 
TÄRKEÄÄ:  

 Kaikki hälytyskoodit on katsottava läpi, ennen kuin koodeja voidaan kuitata. 

 Jos koodi ei kuittaannu, on hälytyksen aiheuttaja edelleen aktiivisena 

 Kaikkia koodeja ei välttämättä voi poistaa näytöstä käsin, nämä koodit on kui-
tattava valtuutetussa huoltoliikkeessä. 

 Verkkokäytön hälytyskoodi 91 kuitataan painamalla ON näppäintä uudelleen. 
Katso kohta 3.14 TOIMINNAN VAIHTO VERKOLTA DIESELILLE 

 

Hälytyssymboli 

Hälytyskoodi 
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KOODI SELITYS 

00 Ei hälytyksiä 

02 Tarkasta höyrystinkennon lämpötila-anturi 

03 Tarkasta imuilman lämpötila-anturi 

04 Tarkasta puhallusilman lämpötila-anturi 

05 Tarkasta ulkoilman lämpötila-anturi 

06 Tarkasta dieselmoottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi 

07 Tarkasta dieselmoottorin pyörimisnopeusanturi 

09 Höyrystinkennon lämpötila liian suuri 

10 Kompressorin korkeapaine / -lämpötila liian suuri 

11 Laite toimii vaihtoehtoisen lämpötila-anturin varassa 

12 Lämpötila-anturien vika 

13 Tarkasta anturit 

15 Tarkasta dieselmoottorin hehkutulpat tai imuilman lämmitin. 

17 Dieselmoottori ei startannut 

18 Dieselmoottorin jäähdytysnesteen lämpötila liian suuri 

19 Dieselmoottorin öljyn paine liian pieni 

20 Dieselmoottori ei käynnistynyt 

21 Tarkasta jäähdytystoiminto 

22 Tarkasta lämmitystoiminto 

23 Jäähdytystoiminnon vika 

24 Lämmitystoiminnon vika 

25 Tarkasta laturi 

26 Tarkasta jäähdytys- ja/tai lämmitysteho 

28 Itsediagnoosi (PreTrip / USC) keskeytynyt 

29 Tarkasta sulatusläpän virtapiiri 

30 Sulatusläppä juuttunut kiinni -asentoon 

31 Tarkasta dieselmoottorin öljynpainekatkaisija 

32 Jäähdytys- ja/tai lämmitysteho liian pieni 

33 Tarkasta dieselmoottorin pyörintänopeudet 

35 Tarkasta käyntireleen (Run relay) virtapiiri 

36 Laite ei käynnistynyt verkkokäytöllä. 

37 Tarkasta dieselmoottorin jäähdytysnestemäärä 

38 Verkkovirran vaihejärjestys väärä 

39 Tarkasta vesiventtiilin virtapiiri 

40 Tarkasta dieselmoottorin korkeiden kierrosten virtapiiri 

41 Dieselmoottorin jäähdytysnesteen lämpötila liian suuri 

42 Laite pakotettu matalille kierroksille 

43 Laite pakotettu matalien kierrosten modulaatiolle 

44 Tarkasta dieselmoottorin polttoainejärjestelmä / -määrä 

45 Tarkasta kuumakaasun (HGB, HGBP) virtapiiri 

46 Tarkasta kuormatilan ilmankierto 

48 Tarkasta hihnat ja/tai keskipakokytkin 

50 Aseta kellonaika ja päiväys   

3.19 HÄLYTYSKOODIT 
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KOODI SELITYS 

52 Tarkasta lämmityspiiri 

54 Testaustoiminnon maksimiaika ylitetty 

61 Akkujännite liian pieni 

62 Ampeerimittarin kalibrointi virheellinen 

63 Dieselmoottori pysähtynyt - syy tuntematon 

64 PreTrip -itsediagnoosin muistutin 

66 Dieselmoottorin öljymäärä liian pieni 

67 Tarkasta nestelinjan solenoidin (LLS) virtapiiri 

68 Mikroprosessorin sisäinen vika 

70 Tuntimittarivika 

74 Mikroprosessori palautunut oletusasetuksiin 

77 Mikroprosessorin sisäinen vika 

79 Mikroprosessorin tallennusvirhe 

80 Tarkasta kompressorin lämpötila-anturi 

81 Kompressorin lämpötila liian korkea 

82 Kompressorin lämpötila liian korkea, laite sammutettu 

83 Dieselmoottorin jäähdytysnesteen lämpötila liian pieni 

84 Laite sammutettu, uudelleenkäynnistystä odotetaan 

85 Laite pakkokäytöllä 

86 Tarkasta kompressorin korkeapainetunnistin 

87 Tarkasta kompressorin imupainetunnistin 

89 Tarkasta sähköisen imupainesäätimen (ETV) virtapiiri 

90 Sähkömoottorin ylivirtasuoja lauennut 

91 Tarkasta laitteen verkkokäytön virtapiiri 

92 Anturin / anturien kalibrointiluokka puuttuu 

93 Kompressorin imupaine liian pieni 

94 Tarkasta kompressorin kevennin #1 :n virtapiiri 

95 Tarkasta kompressorin kevennin #2 :n virtapiiri 

96 Polttoainemäärä liian pieni 

98 Tarkasta polttoainemittarin anturi 

108 Oven maksimi aukioloaika ylitetty 

111 Laitteen konfigurointi virheellinen 

113 Tarkasta verkkokäytön lämmityspiiri 

114 Useita hälytyksiä, toiminta keskeytetty 

115 Tarkasta kompressorin korkeapainekatkaisin (Cut-Out) 

116 Tarkasta kompressorin korkeapainekatkaisin (Cut-In) 

117 Laite siirtynyt dieselkäytöltä verkkokäytölle 

118 Laite siirtynyt verkkokäytöltä dieselkäytölle 

120 Tarkasta laturin herätinpiiri 

121 Tarkasta nesteruiskutuksen virtapiiri 

122 Tarkasta Diesel-/verkkokäytön virtapiiri 

128 Dieselmoottorin huoltotuntimittarin #1 raja ylitetty 

129 Dieselmoottorin huoltotuntimittarin #2 raja ylitetty 

130 Verkkokäytön huoltotuntimittarin #1 raja ylitetty 
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KOODI SELITYS 

132 Kokonaiskäyttötuntien tuntimittarin #1 raja ylitetty 

133 Kokonaiskäyttötuntien tuntimittarin #2 raja ylitetty 

134 Mikroprosessorin virta päällä -tuntimittari 

135 Tarkasta digitaaliset sisäänmenot 

136 Tarkasta digitaaliset ulostulot 

137 Tarkasta sulatusläpän moottorin lämmityksen ulostulo 

141 Automaattinen vaihto dieseliltä sähkölle poiskytketty 

145 Käyttöyksikön ON-signaali menetetty 

146 Väärä ohjelmistoversio 

148 Automaattinen vaihto sähköltä dieselille poiskytketty 

149 Tunnistamaton hälytys 

153 MT-moduulin ohjelmistopäivitys epäonnistui 

150 Alaraja alitettu 

151 Yläraja ylitetty 

203 Imuilman lämpötila-anturin lukemat virheellisiä 

204 Puhallusilman lämpötila-anturin lukemat virheellisiä 
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3.20 PRE-TRIP ITSEDIAGNOOSI 

Pre-Trip toiminto tarkastaa laitteen eri toiminnot. Pre-Trip voidaan ajaa sekä verkko-, että 
dieselkäytöllä. On kahdenlaista Pre-Trip:iä; osatesti ja täystesti. Täystesti aloitetaan aina 
laitteen ollessa sammutettuna. Osatesti ajetaan laitteen käydessä, jolloin esim. eri kom-
ponenttien ottamat virrat jätetään kokonaan mittaamatta. 
 
Pre-Tripin aloittaminen 
Täystesti aloitetaan laite sammutettuna. Pain ON näppäimestä virrat päälle ja kuittaa 
mahdolliset hälytyskoodit. Paina OFF näppäintä sammuttaaksesi laitteen.  
Käynnistä laite ON näppäimestä ja odota, kunnes näyttöön tulee käyttötunnit. Kun 
käyttötunnit ovat näytössä, paina PRE-TRIP näppäintä 5 sekunnin ajan aloittaaksesi testin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vilkkuva LED Pre-Trip näppäimen vieressä osoittaa laitteen valmistautuvan testiin. 
Kun testi alkaa, palaa LED jatkuvasti. Näytössä on perusnäyttö. 

 Pre-Trip kestää olosuhteista riippuen 20-30 minuuttia. 

 Kun testi on päättynyt tai jos testin aikana havaittiin vakava vika (Shutdown), 
sammuu LED. 

 Jos hälytyssymboli syttyy testin jälkeen, havaittiin laitteessa vika. Jos symboli ei 
syty, ei laitteen toiminnoissa havaittu vikaa. 

 Pre-Trip voidaan keskeyttää sammuttamalla laite OFF näppäimellä. Tällöin häly-
tyskoodi 28 ”Pre-Trip keskeytynyt” aktivoituu. Myös muita hälytyskoodeja saattaa 
aktivoitua. Tämä on normaalia, kun Pre-Trip keskeytetään manuaalisesti. 

 
Huom: Kuormatilan lämpötila vaihtelee testin aikana, tämä on normaalia.  
 

3.21 NÄYTÖN KIRKKAUDEN SÄÄTÖ 

Näytön kirkkautta voidaan muuttaa manuaalisesti. Vaihtoehdot ovat kirkas, normaali ja 
himmeä. Muuttaaksesi näytön kirkkautta pidä ON näppäintä pohjassa ja paina samalla 
NUOLI YLÖS tai NUOLI ALAS näppäimiä, jolloin kirkkaus muuttuu. 
 

3.22 KÄYTTÖYKSIKÖN SARJANUMERON JA OHJEMISTOVERSION TARKASTUS 

Tarkastellaksesi käyttöyksikön sarjanumeroa ja ohjelmistoversiota, paina laitteen virtojen 
ollessa pois päältä PRE-TRIP näppäintä 5 sekunnin ajan. Sarjanumero näkyy ylärivillä ja 
ohjelmistoversio alarivillä. 

 

Pre-Trip näppäin 
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4. LAITTEEN KÄYTTÖ - HMI KÄYTTÖYKSIKKÖ 
 
HMI (Human Machine Interface) käyttöyksikkö. 
HMI on saatavissa optiona kaikkiin T-sarjan laitteisiin. Toisin kuin STD käyttöyksiköllä, 
HMI:llä voidaan myös muuttaa laitteen asetuksia. 

 Vakiotoimintonäppäimet 5. Muuttuvatoimintonäppäimet 

1. ON näppäin 6. Kuormatilan lämpötila 

2. OFF näppäin 7. Asetuslämpötila 

3. SULATUS näppäin 8. Näyttö 

4. Korkeiden kierrosten poislukitus   

Moniosastoinen 

 Vakiotoimintonäppäimet   

1. ON näppäin 6. 1.osaston lämpötila 

2. OFF näppäin 7. Osastojen asetuslämpötilat 

3. SULATUS näppäin 8. 2.osaston näyttö 

4. Korkeiden kierrosten poislukitus 9. 2.osaston muuttuvatoimintonäppäin 

5. 1.osaston muuttuvatoimintonäppäin 10. Muuttuvatoimintonäppäin 

Yksiosastoinen 
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HMI käyttöyksikkö sisältää näytön ja 8 näppäintä. Näyttö kykenee näyttämään numeroita 
ja tekstiä. Näytön vasemmalla ja oikealla puolella olevat näppäimet ovat vakiotoimin-
tonäppäimiä, joiden toiminta pysyy aina samana. Näytön alapuolella olevat näppäimet 
ovat muuttuvatoimintonäppäimiä. Niiden toiminto vaihtelee riippuen näytön tilasta. Jos 
muuttuvatoimintonäppäin on toiminnassa, kerrotaan sen toiminto näytössä näppäimen 
yläpuolella, kuten esim. matkapuhelimissa. 
 

4.1 HMI:N OMINAISUUDET 

 Näyttää kuormatilan lämpötilan °F tai °C 

 Näyttää diesel- ja verkkokäyttötunnit 

 Asetuslämpötilan muutokset 

 Osoittaa aktiivisen hälytyksen  

 Näyttää ja kuittaa hälytyskoodit 

 Muuttaa ja osoittaa CYCLE-SENTRY:n ja jatkuvan käynnin 

 Muuttaa ja osoittaa korkeiden kierrosten poislukituksen 

 Käynnistää ja osoittaa sulatuksen 

 Käynnistää ja osoittaa Pre-Trip -itsediagnoosin 
 

4.2 NÄYTTÖ 

Perusnäytössä on kuormatilan lämpötila ja asetuslämpötila. Jos laite on CYCLE-SENTRY:llä 
on oikeassa yläkulmassa CYCLE-SENTRY symboli. Kuormatilan lämpötilan vasemmalla 
puolella oleva nuoli kertoo mitä laite parhaillaan on tekemässä; nuoli alas tarkoittaa, että 
laite jäähdyttää kuormatilaa ja nuoli ylös, että lämmittää. 
 

4.3 NÄPPÄIMET 

Vakiotoimintonäppäimet 
Vakiotoimintonäppäimet sijaitsevat näytön vasemmalla ja oikealla puolella. Nimensä 
mukaisesti näillä näppäimillä on aina sama toiminto riippumatta mitä näytössä on. 
 
Muuttuvatoimintonäppäimet 
Näytön alapuolella olevien neljän muuttuvatoimintonäppäimen toiminto muuttuu näytön 
myötä. Näppäimen yläpuolella lukee kunkin näppäimen toiminto eri näyttötiloissa. Jos 
näytössä näppäimen yläpuolella ei lue mitään, ei näppäimellä ole kyseisessä näyttötilassa 
mitään toimintoa. 
 

4.4 LAITTEEN KÄYNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN 

Laite käynnistetään ON näppäimestä ja sammutetaan OFF näppäimestä. Kun ON näp-
päintä on painettu, aloittaa näyttö käynnistymistoiminnot ja näyttää tämän ajan TK:n 
logoa. 
TÄRKEÄÄ: ON näppäintä on painettava, kunnes TK logo tulee näyttöön. Jos ON näp-
päintä ei paineta tarpeeksi kauan (n. 1/2 sekuntia), näyttö vain välähtää, mutta laite ei 
käynnisty. Jos näin tapahtuu, paina ON näppäintä uudelleen, kunnes TK logo tulee 
näyttöön. 



30 

T-sarjan käyttöohje 
 

Perusnäyttö 

HUOM: Erityisen kylmissä olosuhteissa voi näytön ”herääminen” kestää 15 sekuntia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 KIELEN VALINTA 

Jos useampi, kuin yksi kieli on aktivoitu, pyytää näyttö valitsemaan käytettävän kielen. 
Ainoastaan laitteen asetuksista valitut kielet näkyvät valikossa. Valitse haluttu kieli + ja - 
näppäimillä ja paina KYLLÄ [YES]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kielen valinnan jälkeen näyttö siirtyy perusnäyttöön ja laite on valmis käynnistymään. 
 
 
 
 
 
 
 
Jos kieltä halutaan jälkeenpäin muuttaa, niin mene perusnäyttöön, paina ja pidä alas 
painettuina ensimmäistä ja viimeistä muuttuvatoimintonäppäintä samanaikaisesti 5 se-
kunnin ajan. Valitse valikosta kieli + ja - näppäimillä ja paina KYLLÄ [YES]. 

TK logo 

Käynnistysruutu 

Kielen valinta 

Kielivalikkoon siirtyminen 
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Perusnäyttö - yksiosastoiset 

Laite sammuu 

Perusnäyttö - kaksiosastoiset 

Laite sammutetaan OFF näppäimestä, jolloin näyttöön tulee ilmoitus sammutuksesta. 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 PERUSNÄYTTÖ 

Yksiosastoiset 
Perusnäytössä on kuormatilan lämpötila ja asetuslämpötila. Alla olevassa kuvassa kuor-
matilan lämpötila on 2.1°C ja asetuslämpötila 2°C. CYCLE-SENTRY symboli näytön oikeas-
sa yläkulmassa on syttyneenä osoituksena siitä, että CYCLE-SENTRY automaattinen käyn-
nistys- / pysäytysjärjestelmä on aktiivisena. Jos symbolia ei näy, on laite jatkuvalla käyn-
nillä. Alas osoittava nuoli kuormatilan lämpötilan vasemmalla puolella osoittaa laitteen 
jäähdyttävän. Jos nuoli on ylöspäin, on laite lämmityksellä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vasemmanpuoleisesta muuttuvatoimintonäppäimestä voidaan muuttaa asetuslämpötilaa 
(SET POINT) ja oikeanpuoleisesta päästään päävalikkoon (MENU). Kahdesta muusta 
muuttuvatoimintonäppäimestä päästään anturit (SENSORS) ja mittarit (GAUGES) valikkoi-
hin. 
 
Kaksiosastoiset (SPECTRUM) 
Alla olevassa kaksiosastoisen perusnäytössä on molempien osastojen lämpötilat sekä 
asetuslämpötilat. 1.osaston lämpötila on -21.3°C ja asetuslämpötila -20°C. 2.osaston läm-
pötila on +2.3°C ja asetuslämpötila +2°C. Molemmat osastot ovat jäähdytyksellä (nuoli 
alas). Kummankin osaston muuttuvatoimintonäppäin (1. Osasto [ZONE 1] ja 2.Osasto 
[ZONE 2]) avaa kyseisen osaston toimintavalikon, josta voi muuttaa asetuslämpötilaa ja 
käynnistää / sammuttaa osaston. VALIKKO [MENU] näppäin avaa päävalikon. 
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Kolmiosastoiset (SPECTRUM) 
Näyttö on samanlainen, kuin kaksiosastoisessakin, mutta lisäksi on kolmannen osaston 
näyttö. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 MONIOSASTOISEN LAITTEEN KÄYTTÄMINEN YKSIOSASTOISENA 

Huomioitavaa: 

 Yksiosastotoiminto (SZC, Single Zone Control) tulee valikossa näkyviin ainoastaan, 
jos se on aktivoitu laitteen asetuksista. 

 Jos yksiosastotoiminto on valittuna, käynnistetään automaattisesti kaikki osastot 
ja ne toimivat 1.osaston asetuslämpötilan mukaan. 

 Väliseinät tulisi poistaa yksiosastotoiminnassa. 

 Kaikkien osastojen toimintatila on sama, kuin ohjaavassa 1.osastossa. 

 Yksiosastotoiminnossa on vain yksi asetuslämpötila (SET POINT) näppäin. Näp-
päimestä voidaan muuttaa ohjaavan osaston asetuslämpötila, jonka perusteella 
ohjataan myös muita osastoja. 

 Jos yksiosastotoiminto on valittuna, ei muita osastoja voi erikseen käynnistää tai 
sammuttaa. Tällöin ON näppäin käynnistää automaattisesti kaikki osastot. 

 

4.8 ASETUSLÄMPÖTILAN MUUTTAMINEN 

Yksiosastoiset 
Paina perusnäytössä SET POINT ja muuta avautuvassa näytössä asetuslämpötila halutuksi 
+ ja - näppäimillä. Hyväksy uusi asetuslämpötila KYLLÄ [YES] näppäimellä, jolloin näyttö 
ilmoittaa uuden asetuslämpötilan ja palautuu hetken päästä perusnäyttöön. 
HUOM: Jos uutta asetuslämpötilaa ei hyväksytä KYLLÄ [YES] näppäimellä 10 sekunnin 
kuluttua viimeisestä näppäimen painalluksesta, palautuu vanha asetuslämpötila ja häly-
tyskoodi 127 ”Asetuslämpötilaa ei muutettu” aktivoituu.  

Perusnäyttö - kolmiosastoiset 

Asetuslämpötilan muuttaminen 
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Moniosastoiset (SPECTRUM) 
Paina perusnäytössä halutun osaston valintanäppäintä (esim. 2.Osasto [Zone 2]) ja vaihda 
osaston asetuslämpötila avautuvasta valikosta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9 OSASTON KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN 

TÄRKEÄÄ: Aina on oltava vähintään yksi osasto päällä. Laite ei salli viimeisen käynnissä 
olevan osaston sammuttamista. 
TÄRKEÄÄ: Toisin kuin perävaunulaitteissa, T-sarjan laitteissa 1.osasto voidaan sam-
muttaa 2.osaston jatkaessa toimintaansa. 
 
Laite muistaa käynnistyessä mitkä osastot olivat sammuttaessa päällä ja mikä oli niiden 
asetuslämpötila ja käynnistää ne automaattisesti, kun laite jälleen käynnistetään. 
 
Sammuttaaksesi osaston, paina osaston näppäintä ja paina avautuvasta valikosta SAM-
MUTA OSASTO [TURN ZONE OFF]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osasto käynnistetään samalla tavalla. Osaston ollessa sammuksissa, muuttuu SAMMUTA 
OSASTO näppäimeksi KÄYNNISTÄ OSASTO [TURN ZONE ON]. 
 

2.osaston asetuslämpötilan muuttaminen 

Osaston sammuttaminen 

2.osasto sammutettuna 



34 

T-sarjan käyttöohje 
 

Moniosastoiset (SPECTRUM) 
Paina perusnäytössä halutun osaston valintanäppäintä (esim. 2.Osasto [Zone 2]) ja vaihda 
osaston asetuslämpötila avautuvasta valikosta. 
 

4.10 KÄYNNISTÄMINEN DIESELKÄYTÖLLÄ 

Dieselmoottori hehkuttaa ja käynnistyy automaattisesti CYCLE-SENTRYLLÄ ja jatkuvalla 
käynnillä. CYCLE-SENTRY:llä käynnistyminen saattaa lykkääntyä, jos kuormatilan lämpötila 
on lähellä asetuslämpötilaa eli lämmönsäätöä ei tarvita. 
HUOM: Jos laite on varustettu verkkokäyttöoptiolla, saattaa käynnistäminen diesel-
käytöllä vaatia lisävaiheita. Katso 4.11 KÄYNNISTÄMINEN VERKKOKÄYTÖLLÄ. 
HUOM: Virtojen ollessa päällä laite saattaa käynnistyä milloin tahansa. 
VAROITUS: Älä koskaan käytä käynnistysnesteitä. 
Dieselmoottorin valmistuessa käynnistymään, on näytössä perusnäyttö. Laitteen sähkö-
keskuksessa oleva summeri on päällä hehkutuksen ja starttauksen aikana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.11 KÄYNNISTÄMINEN VERKKOKÄYTÖLLÄ 

(Ainoastaan laitteet, jotka on varustettu verkkokäyttöoptiolla) 
Sähkömoottori käynnistyy automaattisesti CYCLE-SENTRY:llä ja jatkuvalla käynnillä. Laite 
käynnistyy verkkokäytöllä jos laite on käännetty verkkokäytölle, verkkokaapeli on kiinni-
tetty ja kuormatilan lämmönsäätöä tarvitaan. 
 
HUOM: Virtojen ollessa päällä laite saattaa käynnistyä milloin tahansa. 
 
Sähkömoottorin valmistautuessa käynnistymään on laitteen sähkökeskuksessa oleva 
summeri päällä. Summeri soi 20 sekunnin ajan ennen laitteen käynnistymistä. 

Dieselmoottori käynnistyy 

Sähkömoottori käynnistyy 
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4.12 TOIMINNAN VAIHTO DIESELILTÄ VERKOLLE 

Tärkeää: Tämä toiminto voidaan muuttaa laitteen asetuksista. Ota yhteys valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen. 
Huom: Ainoastaan verkkokäyttöoptiolla varustetut laitteet. 
 
Jos automaattinen vaihto dieseliltä verkolle on laitteen asetuksissa aktivoitu, siirtyy laite 
automaattisesti dieseliltä verkkokäytölle kun virrallinen verkkokäyttökaapeli on kytketty. 
Jos asetusta ei ole aktivoitu, kysyy näyttö ”Haluatko vaihtaa verkkokäytölle?”. Painamalla 
KYLLÄ [YES] siirtyy laite verkkokäytölle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.13 TOIMINNAN VAIHTO VERKOLTA DIESELILLE 

Tärkeää: Tämä toiminto voidaan muuttaa laitteen asetuksista. Ota yhteys valtuu-
tettuun huoltoliikkeeseen. 
Huom: Ainoastaan verkkokäyttöoptiolla varustetut laitteet. 
 
Jos automaattinen vaihto verkolta dieselille on laitteen asetuksissa aktivoitu, siirtyy laite 
automaattisesti verkolta dieselkäytölle, kun kaapeli irrotetaan tai verkkovirta muusta 
syystä katkeaa. 
Jos asetusta ei ole aktivoitu, kysyy näyttö ”Haluatko vaihtaa dieselkäytölle?”. Painamalla 
KYLLÄ [YES] siirtyy laite dieselkäytölle. 

Jos automaattinen vaihto dieseliltä verkolle ei ole 
päällä: ”Haluatko vaihtaa verkkokäytölle?” 

Jos automaattinen vaihto dieseliltä verkolle on  
päällä, siirtyy laite automaattisesti verkkokäytölle 
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4.14 MANUAALINEN SULATUS 

Normaalisti laite mittaa jatkuvasti eri anturien arvoja ja päättelee niiden perusteella, 
milloin sulatusta todella tarvitaan ja aloittaa ja päättää sulatuksen automaattisesti. 
Sulatus voidaan aloittaa myös käsin, tällöin höyrystimen lämpötilan on oltava alle +7°C. 
 
Manuaalinen sulatus voidaan aloittaa painamalla SULATUS näppäintä, jolloin näyttö il-
moittaa SULATUS ALOITETTU [DEFROST STARTED]. Sulatus päättyy automaattisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.15 KORKEIDEN KIERROSTEN POISLUKITUS 

Jos korkeiden kierrosten poislukitus on laitettu päälle laitteen asetuksista ja aktivoitu 
painamalla korkeiden kierrosten poislukitusnäppäintä, toimii laite ainoastaan matalilla 
kierroksilla, kunnes näppäintä painetaan uudelleen tai ajastimen aika on kulunut um-
peen. Tämä ominaisuus on suunniteltu erityisesti alueille, joissa laitteesta aiheutuva melu 
voi olla ongelma. 
 
HUOM: Korkeiden kierrosten poislukitus on mahdollinen valita vain jos se on aktivoitu 
laitteen asetuksista. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun Thermo King huoltoon. 
HUOM: Kun korkeiden kierrosten poislukitus on aktiivisena, saattaa myös laitteen ase-
tuksista päälle saatava ajastin aktivoitua. Ajastin kytkee korkeiden kierrosten poislukituk-
sen pois sallien jälleen korkeat kierrokset asetuksissa määritellyn ajan kuluttua. Tämän 
toiminnon tarkoitus on estää lukituksen jääminen vahingossa päälle. Ajastin voidaan 
asettaa välillä 15 min - 2 tuntia. 
HUOM: Korkeiden kierrosten lukituksen ollessa aktiivisena on laitteessa heikompi jääh-
dytys- ja lämmitysteho, kuin korkeilla kierroksilla. Lisäsi kuormatilan ilmankierto on hei-
kompi. 
 
Korkeiden kierrosten poislukitus asetetaan päälle korkeiden kierrosten poislukitusnäp-
päimestä (kilpikonnan kuva). Samasta näppäimestä lukituksen saa pois. Lukituksen olles-
sa päällä, on näytön yläosassa teksti ”Korkeiden kierrosten poislukitus aktiivisena” [HIGH 
SPEED LOCKOUT ACTIVE] 

Sulatus käynnissä - 25% sulatuksesta valmiina. 

Korkeiden kierrosten poislukitus aktiivisena 
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4.16 TOIMINTATILAN VAIHTO CYCLE-SENTRYLLE TAI JATKUVALLE KÄYNNILLE 

Toimintatila vaihdetaan Päävalikon kautta. Katso PÄÄVALIKKO. 
 

4.17 MITTARIT [GAUGES] VALIKKO 

Mittarit valikosta voi tarkastella seuraavia mittareita: 

 Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila 

 Moottorin jäähdytysnestemäärä 

 Moottorin öljynpaine 

 Moottorin öljymäärä 

 Latausvirta 

 Akkujännite 

 Moottorin pyörimisnopeus 

 Kompressorin korkeapaine (ETV laitteet) 

 Kompressorin imupaine (ETV laitteet) 

 ETV:n (sähköinen imupainesäädin)  asema (ETV laitteet) 

 Kompressorin lämpötila 
 

4.18 ANTURIT [SENSORS] VALIKKO 

Anturin valikosta voi tarkastella seuraavien anturien arvoja: 

 Imuilman lämpötila (SPECTRUM: Kaikkien osastojen) 

 Puhallusilman lämpötila (SPECTRUM: Kaikkien osastojen) 

 Imu- ja puhallusilman lämpötilaero (Delta T°) (SPECTRUM: Kaikkien osastojen) 

 Höyrystinkennon lämpötila (SPECTRUM: Kaikkien osastojen) 

 Ulkoilman lämpötila 

 Lämpötilan rekisteröintilaitteen anturin 1...6 lämpötila 
 
 

5.0 PÄÄVALIKKO [MAIN MENU] (SPECTRUM) 

Päävalikossa on useita alivalikoita, joista voi tarkastella ja muuttaa laitteen eri toimintoja. 
Päävalikkoon siirrytään painamalla VALIKKO [MENU] näppäintä. 

 

Päävalikkoon siirtyminen 
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5.1 PÄÄVALIKON ALIVALIKOT 

 KIELI [LANGUAGE]  - Jos useampia kuin yksi kieli on valittuna, voi KIELI 
valikosta aktivoida eri kieliä. 

 HÄLYTYKSET [ALARMS] - Valikosta voidaan tarkastella ja kuitata useim-
mat hälytyskoodit. 

 LÄMMÖNREKISTERÖINTI [DATALOGGER] - Mahdollistaa kuljetuksen aloi-
tusmerkinnän (SOT) asettamisen lämpötilan rekisteröintilaitteeseen. 

 TUNTIMITTARIT [HOURMETERS] - Valikosta voi tarkastella eri tuntimitta-
rien arvoja. 

 TILA [MODE] - Valikosta voidaan valita laitetyypistä riippuen eri toiminta-
tiloja, kuten, Cycle Sentry, Jatkuvakäynti ja Valmiustila [SLEEP MODE]. 

 PRE TRIP - Valikosta voidaan aloittaa PRE TRIP itsediagnoosi, jolloin laite 
tarkastaa toimintansa. 

 VERKKOKÄYTTÖ [ELECTRIC STANDBY] - Jos laitteessa on verkkokäyttö, 
eikä automaattista vaihtoa dieseliltä verkkokäytölle ole aktivoitu, voidaan 
tästä valikosta laite asettaa verkkokäytölle valitsemalla KYLLÄ [YES]. 

 DIESELKÄYTTÖ [DIESEL MODE] - Jos laitteessa on verkkokäyttö, eikä auto-
maattista vaihtoa verkolta dieselkäytölle ole aktivoitu, voidaan tästä vali-
kosta laite asettaa dieselkäytölle valitsemalla KYLLÄ [YES]. 

 KIRKKAUDEN SÄÄTÖ [ADJUST BIRGHTNESS] - Valikosta voidaan säätää 
näytön kirkkautta 

 AIKA [TIME] - Valikosta voidaan tarkastella päiväystä ja kellonaikaa. Vali-
kosta ei voi muuttaa niitä. 

 

5.2 HÄLYTYKSET 

Hälytyksiä voi olla kolmenlaisia: 

 CHECK - Ongelma havaittu ja se saattaa vaikuttaa laitteen toimintaan. Näytössä 
hälytyssymboli. 

 PREVENT - Ongelma havaittu ja laite yrittää itse korjata sen. Tällöin laite saattaa 
väliaikaisesti sammuttaa itsensä ja käynnistyä hetken päästä uudelleen. Jos vika 
uusiintuu tarpeeksi monta kertaa, muuttuu hälytys SHUTDOWN hälytykseksi. 
Näytössä hälytyssymboli. 

 SHUTDOWN - Vakava ongelma havaittu, laite sammutettu. Tällöin näyttö vilkkuu 
päälle ja pois. Näytössä hälytyssymboli. 

 

 

 

 

Hälytyssymboli 
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5.3 HÄLYTYKSIEN KUITTAUS 

Useimmat hälytyskoodit voidaan kuitata Hälytysvalikon POISTA [CLEAR] näppäimellä. 
Kuitataksesi hälytyskoodin, mene HÄLYTYKSET [ALARMS] valikkoon ja paina VALITSE 
[SELECT]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos hälytyksiä on aktiivisena, on näytössä viimeisenä aktivoitunut koodi ja koodien koko-
naislukumäärä. Alla olevassa kuvassa on 2 aktiivista hälytyskoodia ja viimeisenä on akti-
voitunut jäähdytysnesteen lämpötila-anturin koodi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koodi voidaan kuitata painamalla POISTA [CLEAR], jonka jälkeen näyttöön tulee seuraava 
aktiivinen hälytyskoodi (jos enemmän, kuin yksi). Kaikki koodit kuitataan samalla tavalla. 
HUOM: Koodi saattaa kuittaantua, mutta aktivoitua saman tien uudelleen. Tällöin häly-
tystä ei saada kuitattua, ennen kuin vika on korjattu. 
HUOM: Joitain koodeja ei saa kuitattua HÄLYTYKSET valikosta. Ota yhteys valtuu-
tettuun Thermo King huoltoon. 
 

5.4 TILA [MODE] 

Valikosta voidaan valita erilaisia toimintatiloja. 
 

 CYCLE SENTRY - Automaattinen käynnistys- ja pysäytysjärjestelmä voidaan kytkeä 
päälle tai pois päältä (jatkuvakäynti). 

 NÄPPÄIMISTÖN LUKITUS - Jos aktivoitu laitteen asetuksista, voidaan näppäimistö 
lukita siten, että vain ON ja OFF näppäimet toimivat. Näppäimistölukon saa pois 
päältä painamalla mitä tahansa muuttuvatoimintonäppäintä 5 sekunnin ajan. 

 YKSIOSASTOTOIMINTO (SPECTRUM) - Jos aktivoitu laitteen asetuksista, voidaan 
toiminnalla laite asettaa toimimaan yksiosastoisena siten, että 1. osaston höyrys-
tin ohjaa kaikkien muiden osastojen höyrystimiä. Yksiosastotoiminnossa välisei-
nät on nostettava ylös. 

 

 

Hälytysvalikkoon siirtyminen 

2 aktiivista hälytystä. 
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 VALMIUSTILA [SLEEP MODE] - Jos aktivoitu laitteen asetuksista. Valmiustila on 
tarkoitettu käytettäväksi erityisen kylmissä olosuhteissa tai jos laite on käyttä-
mättä pidempiä jaksoja. Valmiustilassa laite ei säädä kuormatilan lämpötilaa lain-
kaan, vaan se keskittyy pitämään moottorin lämpötilan ja akkujännitteen sallituis-
sa rajoissa ylläpitääkseen toimintakuntonsa. Laite käynnistyy ja käy kunnes 
moottori on lämmin ja akku on täynnä. Tämän jälkeen laite sammuu ja jää tark-
kailemaan moottorin lämpötilaa ja akkujännitettä ja käynnistyy jälleen, kun jom-
paa kumpaa pitää säätää. Laitteen ollessa valmiustilassa on näytössä teksti 
”SLEEP” ja sen hetkinen aika. 

 TÄRKEÄÄ: Valmiustilassa laite ei säädä kuormatilan lämpötilaa lainkaan, vaan 
 keskittyy varmistamaan laitteen toimintakyvyn (moottorin lämpötila ja akkujänni-
 te). Polttoainemäärää on tarkkailtava. 
 
 Seuraavat ominaisuudet voidaan asettaa valmistilassa: 
 - Herätysaika [Program Wakeup Time] - Toiminnon avulla laite voidaan säätää 
 heräämään automaattisesti Valmiustilasta säätämään kuormatilan lämpötilaa. 
 Kun säädetty aika on saavutettu, siirtyy laite pois valmiustilasta ja alkaa säätä-
 mään kuormatilan lämpötilaa asetuslämpötilan mukaiseksi. 
 VINKKI: Tämä toiminto on hyödyllinen esim. jos laite pitää jättää viikonlopuksi 
 seisomaan erityisen kylmissä olosuhteissa. Kuljettaja voi asettaa laitteen valmius-
 tilaan ajon päätyttyä esim. Perjantai-iltana ja säätää sen heräämään esim. Maa-
 nantaiaamuna klo 04:00 lastauksen ollessa klo 06:00. Tällöin laite ylläpitää moot-
 torin lämpötilaa ja akkujännitettä koko viikonlopun ja herää maanantaiaamuna 
 klo 04:00 normaalitoimintaan. Tällöin kuljettajan saapuessa aamulla autolle, on 
 laite normaalitoiminnassa ja kuormatilassa valmiiksi oikea kuljetuslämpötila. 
 
 Jos Herätysaika asetetaan, on seuraavat lisäasetukset myös asetettava: 
 - Herätyspäivä [Day to Wake Up] - Viikonpäivä, jolloin herätään 
 - Herätystunti [Hour to Wake Up] - Tunnit, jolloin herätään 
 - Herätysminuutit [Minute to Wake Up] - Minuutit, jolloin herätään 
 - PreTripin ajo herätessä [Run PreTrip on Wakeup] - Jos valitaan aktiiviseksi, var-
 mistaa laite heräämisen jälkeen toimintakuntonsa ajamalla automaattisesti Pre-
 Trip -itsediagnoosin, jonka jälkeen aloittaa normaalitoiminnan eli koritilan lämpö-
 tilan säätämisen. 
 

Laite valmiustilassa 
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5.5 NÄYTÖN KIRKKAUDEN SÄÄTÄMINEN 

Näytön kirkkauden säädössä on 4 eri vaihtoehtoa; Kirkas, Normaali, Himmeä ja OFF. OFF 
on itse asiassa erittäin himmeä näyttö. Kirkkaus säädetään päävalikon alivalikosta NÄY-
TÖN KIRKKAUS [ADJUST BRIGHTNESS] 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. KÄYTTÖ 

6.1 Ajoonlähtötarkastus 
 
1. Polttoainemäärä ja -laatu. Varmista että polttoaine riittää ja että se on oikean-

laista vallitseviin olosuhteisiin. 
2. Moottoriöljyn määrä. On oltava mittatikun FULL -merkissä. Älä ylitäytä! 
3. Moottorin jäähdytysneste. Oltava FULL merkissä (valkoinen alue). Jos määrä 

alenee ADD merkkiin (punainen alue), lisää jäähdytysnestettä paisuntasäiliöön. 
Nesteen on oltava 50/50 seosta ja punaista ELC (Extended Coolant Life) jäähdy-
tysnestettä. 

 HUOM: Älä avaa paisuntasäiliön korkkia jäähdytysnesteen ollessa kuumaa! 
4. Akku. Akun kenkien on oltava tiukassa ja niissä ei saa olla hapettumaa tai muu-

ta likaa. Akkuveden määrä on oltava salituissa rajoissa. 
5. Hihnat. Hihnojen on oltava hyvässä kunnossa ja oikeassa kireydessä. Hihnaa 

sormella painettaessa hihnapyörien välistä, on hihnan painuttava n. 13 mm alas. 
6. Sähköjärjestelmä. Varmista että kaikki pistokkeet ovat kunnolla kiinni. Johdois-

sa ja liittimissä ei saa olla hapettumia, murtumia tai kosteutta. 
7. Rakenne. Varmista silmämääräisesti, ettei laitteessa ole vuotoja, irtonaisia tai 

löysässä olevia komponentteja tai muita vaurioita. 
8. Tiiviste. Laitteen asennustiiviste koria vasten on oltava hyvässä kunnossa ja 

painuneena tiukasti koria vasten. 
9. Kennot. Varmista että lauhdutin- ja höyrystinkennot ovat puhtaita ja ettei niissä 

ole roskia tai ylimääräistä materiaalia, kuten pakkausmuovia tms. 
10. Kori. Tarkasta korin ulko- ja sisäpuoli vaurioiden varalta. Eristysmateriaalissa 

oleva vaurio on korjattava välittömästi. 
11. Sulatusvesiputket. Varmista että putket eivät ole taitoksissa ja ettei niissä ole 

roskia sisällä. 
12. Ovet. Varmista korin ovien ja tiivisteiden kunto. 
13. Erillishöyrystimet (SPECTRUM). Varmista silmämääräisesti, ettei höyrystimissä 

ole merkkejä vaurioista tai kylmäainevuodoista. Tarkasta sulatusvesiputket (kts. 
Kohta 11.). 

Kirkkauden säätö 
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6.2 Käynnistyksen jälkeen 
Tarkasta käynnistämisen jälkeen seuraavat kohdat: 
1. Moottorin öljynpaine. Tarkasta että näytön moottorin öljynpaine mittari 

näyttää OK. 
2. Kuormatilan esijäähdytys. Varmista että asetuslämpötila on oikein asetettu. 

Anna laitteen esijäähdyttää kuormatilaa vähintään 30 minuutin ajan ennen las-
tausta. 

3. Sulatus. Kun kuormatila on esijäähdytetty, sulata höyrystin käynnistämällä ma-
nuaalisulatus. 

 
6.3 Lastaus 
1. Tarkasta koritila vaurioiden varalta. 
2. Varmista että ovien tiivisteet ovat ehjät ja tiivistävät kunnolla. 
3. Varmista korin sisäpuolelta, että seinät ovat ehjät, mahdolliset puhallusilmakana-

vat ovat ehjät ja että sulatusvesiputket ovat kunnossa. 
4. Esijäähdytä kuormatila. 
5. Ennen lastausta varmista, että kuorma on valmiiksi jäähdytetty kuljetuslämpöti-

laan. Kylmälaite on suunniteltu pitämään kuorma siinä lämpötilassa, kuin se oli 
lastattaessa, ei jäähdyttämään sitä. 

6. Varmista että kuorma lastataan siten, että ilma pääsee esteettä kiertämään kuor-
man kaikilla kuudella sivulla. 

 
6.4 Ennen lähtöä: Kuorman tarkastus 
Tarkasta kuorma aina ennen lähtöä lastauspaikalta. 
1. Varmista että laite on pois päältä ennen takaovien avaamista. Muussa tapaukses-

sa kylmälaite imee kuumaa ja kosteaa ulkoilmaa koritilaan. Laite voi olla käynnis-
sä, jos lastauspaikalla on käytössä lämpöeristetty ja jäähdytetty laituri. 

2. Tarkasta kuorma silmämääräisesti ja kuorman lämpötila eri kohdissa. Merkitse 
poikkeamat ylös rahtikirjaan. 

3. Varmista ettei kuorma tuki höyrystimen imu- tai puhallusaukkoja. Varmista että 
kuorman ympärillä jokaisella sivulla on riittävä ilmatila. Kylmälaite ei ”tee kylmää” 
kuormatilaan vaan siirtää lämpöä kuormatilasta pois. Jos ilma ei pääse vapaasti 
kiertämään kuormatilassa, ei lämpökään siirry ilmavirran mukana laitteen kautta 
kuormatilan ulkopuolelle vaan jää lämmittämää kuormatilaa ja kuormaa. 

4. Varmista että kaikki kuormatilan ovet ovat kunnolla kiinni ja lukitut. 
5. Tarkasta että laitteen asetuslämpötila on oikein asetettu. 
6. Voit käynnistää manuaalisen sulatuksen noin puolituntia lähdön jälkeen poistaak-

sesi lastauksen aikana kuormatilaan päässeen kosteuden. Huom: Sulatus ei kyt-
keydy, ellei höyrystinkennon lämpötila ole alle 7°C. 

7. Suorita kuljetuksenaikainen tarkastus aina 4 tunnin välein (kts 6.5 Kuljetuksenai-
kainen tarkastus) 
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6.5 Kuljetuksenaikainen tarkastus 
1. Suorita kuljetuksenaikainen tarkastus neljän tunnin välein. 
2. Tarkasta asetuslämpötila 
3. Huomioi imuilman lämpötila - sen pitäisi olla + 4°C asetuslämpötilasta. Jos lämpö-

tila ei ole + 4°C asetuslämpötilasta, anna laitteen käydä vielä 15 minuuttia ja tar-
kasta lukema uudelleen. Jos lämpötila on edelleen kaukana asetuslämpötilasta, 
odota vielä 15 minuuttia ja tarkasta lukema. Jos on edelleen kaukana asetusläm-
pötilasta, ota yhteys valtuutettuun Thermo King huoltoliikkeeseen. 

 
Huom: Jos kuormatilan lämpötila on liian suuri, voi se olla merkkinä jäätyneestä höyrysti-
mestä - suorita manuaalisulatus. Jäätynyt höyrystin voi aiheutua myös huonosta ilman-
kierrosta kuormatilassa, johon puolestaan syynä voi olla; 

 Väärin lastattu kuorma 

 Höyrystinpuhaltimien hihnat luistavat 

 

1. Kylmälaitteen kunto OK 

2. Hyvä ilmankierto ulkona lauhduttimella 

3. Laitteen asennustiiviste tiukasti koria vasten 

4. Sulatusvesiputket auki 

5. Oven sulkeutuvat tiiviisti 

6. Hyvä ilmankierto kuorman kaikilla 6:lla sivulla 

7. Ulko- ja sisäseinät ehjät 

8. Kuorma lastattaessa oikeassa kuljetuslämpötilassa 

Tarkastukset ennen ajoonlähtöä 
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7 HUOLTO JA TAKUU 

 

7.1 Tarkastukset ja huoltovälit 
Varmistaaksesi laitteesi häiriöttömän toiminnan ja välttääksesi takuun raukeamisen on 
tietyt huollot ja tarkastukset tehtävä Thermo Kingin ohjeiden mukaan. Laitteen huoltovä-
lit määräytyvät käyttötuntien, laitteen iän ja käyttöolosuhteiden mukaan. Alla esimerkke-
jä huoltoväleistä. Ota yhteys VTA Tekniikkaan määrittääksesi Sinun laitteellesi parhaiten 
sopivan huolto-ohjelman. 
 

 
 
 

Käyttötunteja / vuosi 1000 2000 3000 

Tarkastus 12 kk / 1000h 12 kk / 2000h 8 kk / 2000h 

Täyshuolto 24 kk / 2000h 24 kk / 4000h 12 kk / 3000h 

 Jatkuu kuten yllä Jatkuu kuten yllä Jatkuu kuten yllä 



45 

T-sarjan käyttöohje 
 

7.2 TAKUUEHDOT 
 
THERMO KING IRELAND LTD. – 24 KK RAJOITETTU TAKUU – T-sarja 
 
Koko Thermo King T-sarjan laitteistolla on 24 kuukauden takuu, joka astuu voimaan 
käyttöönottopäivämäärästä ja jota rajoittavat alla olevat ehdot. 
Jos satut tarvitsemaan takuupalvelua takuuaikana, ota yhteys valtuutettuun Thermo King 
huoltoliikkeeseen. He auttavat mielellään alla olevien ehtojen puitteissa. 

 
1.  Tässä tekstissä ilmoitetuista ehdoista riippuen Thermo King Ireland Limited (tästä 

eteenpäin ”Thermo King”) antaa koko laitteelle takuun, joka kattaa materiaali- 
ja valmistusvirheet kahden vuoden (24 kk) ajan. Takuu alkaa joko huoltopäiväs-
tä tai kolmekymmentä (30) kuukautta sen jälkeen, kun laite on lähtenyt Thermo 
Kingiltä. Takuu alkaa aikaisemmasta päivämäärästä. 

 -Keskipakokytkimen ja siihen liittyvien komponenttien takuu on korkeintaan 24 
kuukautta tai 4000 käyttötuntia (sähkö+diesel), riippuen siitä, kumpi täyttyy 
aikaisemmin.  

 -Moniurahihnojen takuu on korkeintaan 24 kuukautta tai 4000 käyttötuntia 
(sähkö+diesel), riippuen siitä, kumpi täyttyy aikaisemmin. 

2.  Tämä takuu koskee vain laitteen alkuperäistä omistajaa ja Thermo King varaa 
oikeuden päättää korjaamisesta tai osien vaihtamisesta uusiin tai huollettuihin 
vaihto-osiin missä tahansa valtuutetussa Thermo King -huoltopisteessä, kun 
kyseessä on osat, jotka Thermo King on todennut vioittuneen normaalissa käy-
tössä ja huollossa takuun aikana. Korjaus ja osien vaihto on ainoa korvaus asiak-
kaalle. Vikojen korjaaminen yllä kuvatulla tavalla täyttää kaikki Thermo Kingin 
velvoitteet ja vastuut mitä tulee myytyyn laitteeseen riippumatta siitä, perustu-
vatko ne sopimukseen, vahingonkorvaukseen (mukaan lukien laiminlyönti ja/tai 
ankara vastuu) tai muuhun syyhyn. 

3.  Ostajalle ei synny kustannuksia mistään Thermo Kingin antaman takuun aikana 
suoritetuista korjaustöitä tai asennetuista osista. Kaikista vaihdetuista osista 
tulee Thermo Kingin omaisuutta. Tällaiset takuukorjaukset on tehtävä valtuute-
tussa Thermo King -huoltopisteessä. Takuu ei sisällä kustannuksia kutsukäyn-
neistä, ylityöstä, kilometrikorvauksista, puhelimen käytöstä, sähkeen lähettämi-
sestä, kuljetuksista ja/tai välineistön tai huoltohenkilöstön siirtämisestä toiseen 
paikkaan. 

4.  Thermo Kingin takuu ei kata mitään asennuksia, säätöjä, irrallisia osia tai vau-
riota. Takuu ei myöskään korvaa kuluvia tai huoltoon kuuluvia osia tai aineita. 
Sellaisia ovat esimerkiksi moottoriöljy, voiteluaineet, sulakkeet, suodattimet ja 
suodattimien osat, hehkutulpat, puhdistusaineet, polttimot, jäähdytysaineet, 
kuivattimet ja akut, joita Thermo King ei ole toimittanut. 
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5.  Jotta takuu kattaisi myös erillishöyrystimien mekaaniset ja sähköosat, vain Ther-
mo Kingin valtuuttama henkilö saa asentaa osien väliset putkitukset ja johdo-
tukset. 

6.  Thermo Kingin takuu ei kata mitään sellaista osaa, (i) joka on asennettu tai jota on 
huollettu, korjattu tai muutettu siten, että Thermo Kingin mielestä sillä on ollut 
vaikutusta laitteen kokonaisuuteen, (ii) jota on käytetty väärin, käsitelty huoli-
mattomasti tai joka on vahingoittunut onnettomuudessa, tai (iii) jota on käy-
tetty vastoin Thermo Kingin kirjallisia ohjeita. Thermo Kingillä tai millä tahansa 
Thermo Kingin valtuuttamalla huoltopisteellä on oikeus vaatia, että ostaja 
näyttää huoltotietolomakkeen ja osoittaa siten, että laitetta on huollettu asian-
mukaisesti. 

 
TÄMÄ TAKUU SULKEE POIS KAIKKI MUUT TAKUUT JA SITÄ KÄYTETÄÄN NIIDEN ASEMES-
TA, OLIVATPA NE NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI TAKUUT, 
JOTKA LIITTYVÄT TUOTTEEN KAUPATTAVUUTEEN JA SOPIVUUTEEN TIETTYYN KÄYTTÖ-
TARKOITUKSEEN TAI JOTKA SYNTYVÄT KAUPANKÄYNNIN TAI TULLAUKSEN AIKANA TAI 
JOHTUVAT KAUPPATAVASTA, PAITSI OMISTUSOIKEUTEEN TAI PATENTTIOIKEUDEN LOUK-
KAUKSEEN LIITTYVÄT. VASTUUN RAJOITUS: THERMO KINGILLÄ EI OLE MITÄÄN VASTUU-
VELVOLLISUUTTA SOPIMUKSEN MUKAAN TAI VAHINGONKORVAUKSEN PERUSTEELLA 
(MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI TAI ANKARA VASTUU) TAI MUUN SYYN TAKIA MITÄ 
TULEE VAHINKOIHIN TAI VAURIOIHIN, JOITA ON AIHEUTUNUT AJONEUVOILLE, IRTAIMIS-
TOLLE, KUORMALLE TAI MUULLE OMAISUUDELLE, TAI MINKÄÄN ERITYISEN TAI SATUN-
NAISEN, EPÄSUORAN TAI VÄLILLISEN VAHINGON TAKIA. VIIMEKSIMAINITTUJA OVAT ESI-
MERKIKSI LIIKETOIMINNAN TAPPIOT TAI KESKEYTYKSET, MENETETYT VOITOT TAI SEISON-
TA-AIKA. KORVAUKSET OSTAJALLE OVAT POISSULKEVIA EIKÄ THERMO KINGIN KOKONAIS-
VASTUU MISSÄÄN TAPAUKSESSA NOUSE YLI TAKUUNALAISEN LAITTEEN TAI OSAN OSTO-
HINTAA. 
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8. THERMO KING HUOLTOLIIKKEET SUOMESSA 

 

Koko valtuutettu Thermo King huoltoliikeverkosto Suomessa on Certi-Tech sertifioitu. 

 

Certi-Tech on Thermo Kingin kehittämä Euroopan-laajuinen asentajien tietotaidon tes-

tausjärjestelmä, joka takaa sen, että asiakas saa aina asiantuntevaa ja osaavaa palvelua 

valtuutetusta Thermo King huoltoliikkeestä. 

Vain valtuutetulla Thermo King huoltoliikkeellä on tarvittavat tiedot ja taidot huoltaa laite 

valmistajan ohjeiden mukaisesti ja varmistaa laitteen häiriötön toiminta. 
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THERMO KING HUOLTOLIIKKEET SUOMESSA 2016 



49 

T-sarjan käyttöohje 
 

THERMO KING HUOLTOLIIKKEET SUOMESSA 2016 

No Yritys Osoite Puh 24h 

1 VTA Tekniikka Oy Kuussillantie 23 
01230 Vantaa 

010 550 80 010 550 80 

2 VTA Tekniikka Oy Haikanvuori 2 
33960 Pirkkala 

010 550 80 010 550 80 

3 Turun Thermohuolto Oy Luolakalliontie 5 
21420 Lieto 

020 798 0280 0400 947 244 

4 Auto-Kylmä P. Hållman Korjalankatu 10 
45130 Kouvola 

040 534 2465 040 534 2465 

5 Thermo-Tek Oy Tiilitie 4 
15560 Nastola 

03 762 5385 0400 355 610 

6 Auto-Kilta Oy 
 

Terminaalikatu 27 
53420 Lappeenranta 

0400 873 985 0400 873 985 

7 Pesa Service Oy Metsälinnankatu 31 
32700 Huittinen 

0400 632 975 0400 632 975 

8 ALK-Laite Ky Lavilankatu 5 
50970 Mikkeli 

0400 554 511 0400 554 511 

9 Refrigo Oy Laukaantie 9 
40350 Jyväskylä 

050 353 7210 050 330 8980 

10 Varaosalinna Oy Pohjolantie 10 
61800 Kauhajoki 

020 711 9877 020 711 9869 

11 Konepalvelu Lammi Rataskatu 18 
60320 Seinäjoki 

0500 687 241 0500 687 241 

12 Kylmäkonehuolto Kuusisto Oy Kranaattikuja 1 
70800 Kuopio 

050 306 3008 050 306 3008 

13 Kylmähuolto T. Peltokorpi Juustotie 14 
69300 Toholampi 

044 309 4273 044 309 4273 

14 Mekaner Oy Oritkarintie 1 
90400 Oulu 

040 700 9425 040 700 9425 
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 VTA TEKNIIKKA OY  
Kuussillantie 23, 01230 VANTAA 

 
Haikanvuori 2,  33960 PIRKKALA 

 
Tel +358  (0) 10 550 80  www.vta.fi 


