
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens gebruik 

 
 
 
 
 
 

Gebruikersinstructie 
UNIKAT ACTIFILTER DB 

    ■    De groene LED’s voor ”DATA” en ”ENG” zullen branden.  
    De LED’s geven aan dat de informatie wordt opgeslagen op de  

geheugen kaart en dat de motor draait (minimale temperatuur en  
tegendruk zijn aanwezig). 

 
    ■    Op de ingestelde tegendruk of na de ingestelde rijtijd 

vanaf laatste regeneratie (8 uur) begint de LED ”REG” te  
knipperen en klinkt er een pieptoon. Dit betekent dat  
het tijd is om het filter te gaan regenereren! 

 
 

REGENERATIE 
 
Het voertuig moet naar een beschikbare plek gereden worden voor de regeneratie. Aandacht voor het feit dat de 
uitlaatgassen temperatuur gedurende de regeneratie erg heet worden ( tot 800°C) en de concentratie van 
de giftige gassen Koolmonoxide en Koolwaterstoffen verhoogd worden wanneer  het filter niet is uitgevoerd  
met een oxidatie katalysator. 
 
Een beschikbare plek is goed geventileerd of buiten. Zorg er voor dat er geen brandbaar materiaal dicht bij 
de uitlaatpijp of in de uitlaatgassen stroom bevinden. 

 
    ■    Zorg ervoor dat motor stationair draait (600-1000 rpm) gedurende de regeneratie. Geef geen gas of ga niet 
    rijden totdat de regeneratie klaar is. 

 
Start de regeneratie door de "REG/ON/OFF" toets 3 seconden in te drukken totdat de pieptoon klinkt en de LED 
”REG(S)” aan gaat. De regeneratie duurt 15-20 minuten afhankelijk van filter grootte en hoeveelheid opgeslagen roet. 
Wanneer de regeneratie klaar is klinkt er een pieptoon, de LED ”REG(S)” en “REG” gaan uit en het voertuig kan weer 
ingezet worden. Let er op dat de uitlaatgassen temperatuur nog steeds erg hoog is direct na de regeneratie en moet met 
dezelfde zorg behandeld worden als tijdens de regeneratie voor de eerste minuten totdat het filter is afgekoeld. 

Nood stop 
 
Wanneer de regeneratie onderbroken moet worden, druk op de ”REG ON/OFF” toets gedurende 3 seconden totdat 
een pieptoon klinkt en de LED ”REG(S)” uit gaat. 

Fout meldingen 
 
Het display kan ook fout codes weergeven. De LED ”ERR” licht op en een fout code wordt weergegeven op  
het display.  Fouten kunnen ontstaan door defecte temperatuur sensoren, defecte tegendruk sensor, onvoldoende 
brandstof toevoer, de spanning van de accu is te laag of het stationair draaien is niet constant tijdens regeneratie. 
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