04.10.2013/LR

SmartStart SSI 20/20 Vianhaku opas

Ongelma: Alkolukko pimeä, ei mitään valoja käsiyksikössä.
Ratkaisu: Irrota kierrejohto käsiyksiköstä (jos suoja paikalla, niin irrota myös se), irrota MIINUS-johto
akusta ja odota 5–10 min. Kytke johdot uudestaan, ja tarkista syttyykö valot käsiyksikköön. Jos ei
muutosta, niin laite vaatii huoltoa. Tarkista myös jännitesyöttö / sulake jos mahdollista.
Ongelma: Näytössä ilmoitus ”LOKI TÄYSI”
Ratkaisu: Lukko vaatii huollon, jossa loki luetaan ja tyhjennetään. Ajoaikaa voi antaa Smartrac ohjelmalla
6–120 tuntia, ja lukko toimii näin 6–120 tuntia normaalisti (maks. vrk), joten huoltoon pääse toimivalla
lukolla.
Ongelma: Näytössä ilmoitus ”ODOTA” vaikka odotettu useita minuutteja.
Ratkaisu: Irroita käsiyksiköstä kierrejohto, pidä hetken irrotettuna, ja kiinnitä kierrejohto.
Ongelma: Näytössä ilmoitus ”VIRHE PUMPPU”
Ratkaisu: Jos käsiyksikkö ei tarjoa ”PUHALLA” vaihtoehtoa ja yksikkö myös ”ääntää”, odota hetki ja
sammuta virta hetkeksi. Pistä virta uudelleen päälle, ja odota kunnes näyttöön tulee ”PUHALLA” teksti.
Jos käsiyksikkö värisee ja ääntää, niin silloin yksikkö yrittää korjata vikaa, jonka jälkeen se palautuu
normaalitilaan. Jos ”VIRHE PUMPPU” virhe jää näyttöön, laite pitää huoltaa. Jos ”VIRHE PUMPPU”
ilmestyy ajon aikana, mahdollisuuksien mukaan, pidä ajoneuvo käynnissä ja aja huoltoon.
Ongelma: Alkolukko vaatii puhalluksen joka viides minuutti ajon aikana, tai istuessa ajoneuvossa virrat
päällä, mutta ajoneuvo ei ole käynnissä.
Ratkaisu: Tarkista, että alkolukon näytössä palaa ” * ” oikeassa alakulmassa. Jos ei, niin alkolukko ei
tunnista että ajoneuvo on käynnissä. Voi johtua myös alkoholipitoisesta uloshengityksestä.
Ongelma: Näytössä ilmoitus ”HUOLTOKUTSU” tai ” HUOLTOKUTSU KOMMU”
Ratkaisu: Virhe voi johtua jännitevaihteluista, tai johdoista. Tarkistakaa kierrejohdon liitäntä. Jos siinä ei
vikaa, irrottakaa MIINUS–johto 10 minuutiksi tai MUSTA liitin, jossa kaksi mustaa muovikanta ruuvia,
releyksikön takana, tarkista että näyttöön ilmestyy * -symboli oikeaan alakulmaan, kun auto on
käynnistetty, anna ajoneuvon käydä hetken tyhjäkäynnillä.
Ongelma: Näytössä ilmoitus ”YLILUK”, ”YLIHUOL”, ”HUOLTOLUK” ja jokin numero, esim. 42hrs. Vaatii
huollon ennen kuin aika menee 0 hrs. Smartrac–ohjelmalla voi antaa ajoaikaa 6–120 tuntia. ”YLILUK” voi
myös esiintyä, jos satunnaispuhallus on suorittamatta.
Ratkaisu: Huoltoajan varaus.
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Käsiyksikköohjeita:

Paina # 1
huoltopäivä ilmestyy
Paina # 2
ajoneuvon jännitteet ilmestyvät
Paina # 5
kutsukoodi, joka annetaan kun halutaan ajoaikaa ilmestyy. (Smartrac–ohjelmasta)
Paina # 0
syötetään vastakoodi joka avaa lukituksen, ja painetaan sen jälkeen #. (Smartrac–ohjelmasta)
Ajoaikakoodin saa Smartrac ohjelmasta, hae ohjelmasta: pääkäyttäjä->asiakashaku->kirjoita haettava
asiakas-> valitse oikea tili ja vapauta pääyksikkö. Seuraa ohjelman ohjeistusta.
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