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Teknisk Information  

 

Fejl og udstyrsspørgsmål 
RTK 6-SL 
  
Spørgsmål til fejl- og 
udstyrsgenkendelse 

 

Via displayet i betjeningsenheden er det muligt at få 
yderligere oplysninger omkring fejl- og udstyrsoplysninger. 
Metoden beskrives herunder. 

1. Forudsætningen for at opnå programmeringsmodus: 
alle funktioner slået fra, tænding slået fra, radio slukket 
og display skal være mørkt. 

2. Tryk samtidigt på tasterne 15  17  18  i ca. 3 
sekunder, når gongen høres slippes tasterne (hvis en 
fejlgong lyder når anlægget tændes skal denne 
ignoreres). Displayet viser programmeringsmodus. 
(Trykkes ikke samtidigt, tændes anlægget. Der må 
forsøges igen når anlægget er slukket og displayet 
atter er blevet mørkt.) 

3. Nu trykkes knap 2 ind i 4 sekunder, tryk til display 
blinker skiftevis Fejl- og udstyrsoplysninger (oven over 
taste 10). Denne visning består af tal og bogstaver, for 
kodetabel ring venligst Hella kundetjeneste. 

4. Programmeringsmodus forlades ved at trykke på en 
vilkårlig tast, efter 20 minutter forlades denne modus 
automatisk.  
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Teknisk Information  

Slet fejlkodelager: 
 

1. Løsn stikket til databusledningen på stikplads nr. 5 på 
betjeningsenhedens bagside og afmonter stikket. 

2. Forudsætningen for at opnå programmeringsmodus: 
alle funktioner slået fra, tænding slået fra, radio slukket 
og display skal være mørkt. 

3. Tryk samtidigt på tasterne 15  17  18  i ca. 3 
sekunder, når gongen høres slippes tasterne (hvis en 
fejlgong lyder når anlægget tændes skal denne 
ignoreres). Displayet viser programmeringsmodus.  
Hvis ikke tasterne trykkes ind nøjagtigt samtidigt, 
tændes anlægget og registrerer det afmonterede stik 
som en fejl. Herefter følger en akustisk fejlmelding og 
alle lyssegmenter blinker. Vent til displayet atter er 
blevet mørkt og prøv da igen.. 

4. For at slette fejlkoderne trykkes knap 2 ind og holdes 
inde i minimum 7 sekunder. Efter 4 sekunder vises fejl- 
og udstyrsoplysninger, efter 7 sekunder slettes 
fejlkoderne. 

5. Programmeringsmodus forlades ved at trykke på en 
vilkårlig tast, efter 20 minutter forlades denne modus 
automatisk. 

6. Spænd stikket til databusledningen fast, på stikplads 
nr. 5. 

 
 
 
  
 


