
Huolto POISTU

Päävalikko

Alkunäyttö

Hälytykset Viestit

Puhdistustoiminto AuCS
puhdistustoiminto

Koneinfo Asetukset Energiansäästö

Salasanan syöttö
(valinnainen)

Asetusten
nollaus

Asetusten nollaus
Poistu

Kun
viesti
päällä

Kun
hälytys
päällä

Valikkopainike PuhdistuspainikePÄÄLLÄ/POIS-painike Ajastin käynnistetty 

Paluu
alkunäyttöön

Kapasiteetti 90/70 
 -Kapasiteetti 24 h:ssa
 -Poistu
Mallinumero 
 -Mallinumero
 -Poistu
Sarjanumero
 -Sarjanumero
 -Poistu
Lauhduttimen sarjanumero
 -Lauhduttimen sarjanumero
  -Poistu
Takuu -Laite
 -Höyrystin
 -Kompressori
 -Poistu
Asennuspäivä 
 -Asennuspäivä
 -Poistu
Valmistuspäivä
 -Valmistuspäivä
 -Poistu
Ohjelmistoversio
 -Ohjelmistoversio
 -Muutos x.xxx
 -Poistu
Levyn ohjelmistoversio
 -Levyn ohjelmistoversio
 -Muutos x.xxx
 -Poistu
Poistu

Kieli -englanti
 -ranska
 -espanja
 -portugali
 -saksa
 -italia
 -ruotsi
 -suomi
 -Poistu
Kello ja päiväys
 -K/P/V
 -Kellonaika
  -Poistu -Tallenna muutokset? Ei/kyllä
Kellon asetus -K/P/V
 -P/K/V
 -12 h
 -24 h
 -Poistu
Yksiköt -C
 -F
 -KG
 -Lbs
 -Gal
 -L
 -Poistu
Jääkirkkaus -Kirkkaus On
 -Kirkkaus Ei
 -Poistu
Näytön kirkkaus 
 -Tarkistuspisteet 1-4
 -Poistu
Salasana ON -Anna salasana
 -Poistu
Muuta salasana 
 -Muuta salasana
 -Poistu
Puhdistusmuisti 
 -Muisti on
 -Muisti ei
 -Aseta väli
 -Poistu
AuCS puhdistuksen säätö
 -AuCS puhdistus on
 -AuCS puhdistus ei
 -Aseta väli
 -Poistu
Ilmanpuhdistin 
 -Auto
 -Ei kyllä
 -Aseta väli
 -Poistu
Vedenpuhdistin
 -Suodatintyyppi -Ei ole
   -AR-10000
   -AR-20000
   -AR-40000
   -Poistu
 -Auto
 -Ei
 -Aseta väli -1/2 kuukautta
   -1 kuukausi
   -2 kuukautta
   -3 kuukautta
   -4 kuukautta
   -5 kuukautta
   -6 kuukautta
   -Poistu
 -Poistu
LUMINICE -Lampunvaihto -Kyllä
   -Ei
   -Poistu
Astiataso -Ei ole 
 -Astiataso
 -Juoman jako
 -Poistu
USB-asetukset -USB-tikku -Lataa laiteohjelmisto

 Aseta asema
 Odota valmistumista 
-Lataa vahvistus
 Aseta asema
 Odota valmistumista

   -Vie KAIKKI
 Aseta asema
 Odota valmistumista

   -Vientiasetukset
 Aseta asema
 Odota valmistumista

   -Poistu
 -Poistu
Poistu

Jääohjelma -Aikaohjelma
 -Asetukset
 -Astiataso
 -Asetukset
 -Jäänkulutus
 -Asetukset
Vedensäästö 
 -Vedensäästö on
 -Vedensäästö ei
 -Poistu
Tilastot -Jäänkulutus 
   -Viikonpäivä Kapasiteetti/päivä
   -maanantai xxxx
   -tiistai xxxx
   -keskiviikko xxxx
   -torstai xxxx
   -perjantai xxxx
   -lauantai xxxx
   -sunnuntai xxxx
   -Poistu
 -Juomavesi -Viikonpäivä Määrä/päivä
   -maanantai xxxx
   -tiistai xxxx
   -keskiviikko xxxx
   -torstai xxxx
   -perjantai xxxx
   -lauantai xxxx
   -sunnuntai xxxx
   -Poistu
 -Energy -Viikonpäivä kWh/päivä
   -maanantai xxxx
   -tiistai xxxx
   -keskiviikko xxxx
   -torstai xxxx
   -perjantai xxxx
   -lauantai xxxx
   -sunnuntai xxxx
   -Poistu
 -Poistu

Poistu

Historiatiedot -Tämä päivä -Minimijäähdytys
  -Maksimijäähdytys
  -Minimi valmis
  -Maksimi valmis
  -Maksimi ero T3T4
  -Ero
  -T3 
  -T4 
  -Käyntiaika
  -Jääntuotanto
  -Laskuri
  -Juomavesi
  -Puhdistuslaskuri
  -Poistu
 -Tämä päivä + 1
 -Tämä päivä + 2
 -Tämä päivä + 3
 -Tämä päivä + 4
 -Tämä päivä + 5
 -Kesto -Asenna
  -Tarkista ohjauspaneeli
  -Tarkista paneelin DOM
  -Käyntiaika
  -Laskuri
  -Juomavesi
  -Puhdistuslaskuri
  -Poistu
Tosiaikaiset tiedot
 -Tila päällä/pois
 -Aika/lämpö -Tila päällä/pois
  -Aika
  -T1-termistorin lämpötila
  -T2-termistorin lämpötila
  -T3-termistorin lämpötila
  -T4-termistorin lämpötila
  -ero T3T4
  -100 Hz
  -120 Hz
  -Poistu
 -Tulot -Tila päällä/pois
  -Verhon kytkin 1
  -Verhon kytkin 2
  -PP-kytkin
  -SP-kytkin
  -Astia matala
  -Astia keski
  -Astia korkea
  -Jäätunnistus Ei/Kyllä
  -Vesi matala Ei/Kyllä
  -Vesi korkea Ei/Kyllä
  -Poistu
 -Lähdöt -Tila pois/päällä
  -Vesipumppu Pois/päällä
  -Kuuma kaasu VLV1 Pois/päällä
  -Kuuma kaasu VLV2 Pois/päällä
  -Ilmapumppu Pois/päällä
  -Vesiventtiili Pois/päällä
  -Tyhjennysventtiili Pois/päällä
  -Kompressorin valvonta Pois/päällä
  -AuCS puhdistuksen rele Pois/päällä
  -LUMINICE Pois/päällä
  -Poistu
 -Poistu 
Diagnoosi -Ohjain -Itsetarkistus
  -Testaa releet
  -Poistu
 -Lämpöanturit  -T1-termistorin lämpötila
   -T2-termistorin lämpötila
  -T3-termistorin lämpötila
  -T4-termistorin lämpötila
  -Poistu
 -Tulot -Verhon kytkin 1 Kiinni/Auki
  -Verhon kytkin 2 Kiinni/Auki
  -PP-kytkin Kiinni/Auki
  -SP-kytkin Kiinni/Auki
  -Astia matala Kiinni/Auki
  -Astia keski Kiinni/Auki
  -Astia korkea Kiinni/Auki
  -Jäätunnistus Ei/Kyllä
  -Vesi matala Ei/Kyllä
  -Vesi korkea Ei/Kyllä
  -Poistu
Käsinkeräys -Keruu käy
 -Poistu
Vaihda ohjaustaulu
 -Käsiasetus -Ohjaustaulun valmistuspäivä
  -Syötä mallinumero
 -USB-asetukset 
  -Asenna USB, Paina OK, Odota
 -Poistu
USB-asetukset 
 -USB-tikku -Lataa laiteohjelmisto
   Aseta asema Odota valmistumista
  -Lataa vahvistus
   Aseta asema Odota valmistumista
  -Vie KAIKKI
   Aseta asema Odota valmistumista
  -Vientiasetukset
   Aseta asema Odota valmistumista
  -Poistu
 -Poistu 
Tapahtumaloki 
 -Katso virheloki -Tapahtumakoodi - kun hälytys päällä
 -Tyhjennä virheloki
 -Poistu
Poistu  

Valitse valikon/alivalikon vaihtoehto painamalla

Siirry valikoissa

Paina tästä päävalikkoon

Paina tästä puhdistustoimintoon

Paina virta PÄÄLLE/POIS

Indigo™ - mallien siirtymisohje


