
Service Gå ur

Huvudmeny

Startskärm

Varningar Meddelanden

Rensfunktion
AuCS

rensfunktion

Maskin-info Installation Energisparare

Lösenord
(Valfritt)

Fabriksinställningar

Fabriksinställningar
Gå ur

Vid
meddelande

Vid
varning

Menyknapp RensningsknappPÅ/AV-knapp Timer startad

Tillbaka till 
startskärmen

90/70 kapacitet 
 -Kapacitet på 24 tim
 -Gå ur
Modellnummer 
 -Modellnummer
 -Gå ur
Ismaskinhuvud, serienummer
 -Ismaskinhuvud, serienummer
 -Gå ur
Kondensor, serienummer
 -Kondensor, serienummer
  -Gå ur
Garanti -Maskin
 -Förångare
 -Kompressor
 -Gå ur
Installationsdatum 
 -Installationsdatum
 -Gå ur
Tillverkningsdatum
 -Tillverkningsdatum
 -Gå ur
Huvudprogram version
 -Huvudprogram version
 -Revision x.xxx
 -Gå ur
Programversion av displayen
 -Programversion av displayen
 -Revision x.xxx
 -Gå ur
Gå ur

Språk -Engelska
 -Franska
 -Spanska
 -Portugisiska
 -Tyska
 -Italienska
 -Svenska
 -Finska
 -Gå ur
Tid/Datum -Månad/Dag/År
 -Tidpunkt
 -Gå ur  -Spara ändringar? Nej/Ja
Tidskonfigurerïng
 -Månad/Dag/År
 -Dag/Månad/År
 -12tim
 -24tim
 -Gå ur
Enheter -Grader C
 -Grader F
 -Kilo
 -Pounds
 -Gallons
 -Liter
 -Gå ur
Is-klarhet -Klarhet På
 -Klarhet Av
 -Gå ur
LCD ljusstyrka 
 -Bock 1 till 4
 -Gå ur
Lösenord På -Skriv lösenord
 -Gå ur
Ändra lösenord
 -Ändra lösenord
 -Gå ur
Rensa påminnelse 
 -Påminnelse På
 -Påminnelse Av
 -Installera intervall
 -Gå ur
AuCS körtid -AuCS På
 -AuCS Av
 -Installera intervall
 -Gå ur
Luftfilter -Auto
 -Av
 -Installera intervall
 -Gå ur
Vattenfilter -Filtertyp -Ingen
  -AR-10000
  -AR-20000
  -AR-40000
  -Gå ur
 -Auto
 -Av
 -Installera intervall
  -0,5 månad
  -1 månad
  -2 månader
  -3 månader
  -4 månader
  -5 månader
  -6 månader
  -Gå ur
 -Gå ur
LUMINICE -Påminnelse lampa 
  -Ja
  -Nej
  -Gå ur
Isbehållarsensor
 -Ingen
 -Behållare
 -Dryckesautomat
 -Gå ur
USB-installation -USB-minne -Ladda ner inbyggd programvara

Sätt i enhet
Vänta tills det är klart

  -Ladda ner konfiguration
Sätt i enhet
Vänta tills det är klart

  -Exportera allt
Sätt i enhet
Vänta tills det är klart

  -Exportera installation
Sätt i enhet
Vänta tills det är klart

  -Gå ur
 -Gå ur
Gå ur

Isprogram -Tidsprogram
 -Inställningar
 -Behållarnivå
 -Inställningar
 -Isanvändning
 -Inställningar
Flödesbegränsare 
 -PÅ
 -AV
 -Gå ur
Statistik -Isanvändning -Dag Kapacitet/Dag
   -Måndag xxxx
   -Tisdag xxxx
   -Onsdag xxxx
   -Torsdag xxxx
   -Fredag xxxx
   -Lördag xxxx
   -Söndag xxxx
   -Gå ur
 -Dricksvatten -Dag Kvantitet/Dag
   -Måndag xxxx
   -Tisdag xxxx
   -Onsdag xxxx
   -Torsdag xxxx
   -Fredag xxxx
   -Lördag xxxx
   -Söndag xxxx
   -Gå ur
 -Energi -Dag kWh/Dag
   -Måndag xxxx
   -Tisdag xxxx
   -Onsdag xxxx
   -Torsdag xxxx
   -Fredag xxxx
   -Lördag xxxx
   -Söndag xxxx
   -Gå ur
 -Gå ur

Gå ur

Datahistorik -Aktuell dag -Minimal frys
  -Maximal frys
  -Minimal skörd 
  -Maximal skörd
  -Max Delta T3T4
  -Delta
  -T3
  -T4
  -Körtid
  -Isproduktion
  -Cykelräkning
  -Dricksvatten
  -Renscykler 
  -Gå ur
 -Aktuell dag + 1
 -Aktuell dag + 2
 -Aktuell dag + 3
 -Aktuell dag + 4
 -Aktuell dag + 5
 -Livstid -Installationsdatum
  -Kontrollpanel ersättningsdatum
  -Kontrollpanel tillverkningsdatum
  -Körtid
  -Cykelräkning
  -Dricksvatten
  -Renscykler 
  -Gå ur
Realtidsdata -Status På/Av
 -Tid och Temp -Status På/Av
  -Tid
  -T1 Termistortemperatur
  -T2 Termistortemperatur
  -T3 Termistortemperatur
  -T4 Termistortemperatur
  -Delta T3T4
  -100 hz
  -120 hz
  -Gå ur
 -Inmatningar -Status På/Av
  -Ridå kontakt 1
  -Ridå kontakt 2
  -LTKO-kontakt
  -HTKO-kontakt
  -Låg behållarnivå
  -Behållarnivå 2 Medël
  -Behållarnivå 3 Hög
  -Isavkänning Nej/Ja
  -Låg vattennivå Nej/Ja
  -Hög vattennivå Nej/Ja
  -Gå ur
 -Utmatningar -Status Av/På
  -Vattenpump Av/På
  -Varm gas ventil 1 Av/På
  -Varm gas ventil 2 Av/På
  -Luftpump Av/På
  -Vattenventil Av/På
  -Dumpventil Av/På
  -Kompressorkontroll Av/På
  -AuCS-relä Av/På
  -LUMINICE Av/På
  -Gå ur
 -Gå ur 
Diagnostik -Kontrollpanel -Egenkontroll
  -Aktivera relän
  -Gå ur
 -Temperatursensorer  
  -T1 Termistortemperatur
  -T2 Termistortemperatur
  -T3 Termistortemperatur
  -T4 Termistortemperatur
  -Gå ur
 -Inmatningar -Ridå kontakt 1 Stängd/Öppen
  -Ridå kontakt 2 Stängd/Öppen
  -LTKO-kontakt Stängd/Öppen
  -HTKO-kontakt Stängd/Öppen
  -Låg behållarnivå Stängd/Öppen
  -Behållarnivå 2 Medël Stängd/Öppen
  -Behållarnivå 3 Hög Stängd/Öppen
  -Isavkänning Nej/Ja
  -Låg vattennivå Nej/Ja
  -Hög vattennivå Nej/Ja
  -Gå ur
Manuell skörd
 -Skörd startad
 -Gå ur
Ersätt kontrollpanel
 -Manuell installation
  -Panelens installationsdatum
  -Mata in modellnummer
 -USB-installation -Sätt i enhet, Tryck på bock

  Vänta tills det är klart
 -Gå ur
USB-installation 
 -USB-minne - Ladda ner inbyggd programvara

  Sätt i enhet Vänta tills det är klart
  - Ladda ner konfiguration

  Sätt i enhet Vänta tills det är klart
  - Exportera allt

  Sätt i enhet Vänta tills det är klart
  - Exportera installation

  Sätt i enhet Vänta tills det är klart
  - Gå ur
 -Gå ur 
Händelselogg
 -Visa elogg -Händelsekod – Vid varning
 -Rensa elogg
 -Gå ur
Gå ur  

Tryck för att välja meny/undermeny

Navigera i menyer

Tryck för åtkomst till huvudmeny

Tryck för åtkomst till rensning

Tryck för PÅ/AV
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