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Képernyő és nyomás ellenőrző-kijelző
Ez a rövid utasítás a legfontosabb kezelési lépéseknek és a képernyő funkcióinak a
szemléltetésére szolgál, és a tulajdonképpeni felhasználói kézikönyv kiegészítése.

Biztonsági utasítások
FIGYELMEZTETÉS
Balesetveszély!
A képernyő kezelése menet közben balesetekhez vezethet.
►► Ne kezelje a képernyőt menet közben.
►► Csak akkor nézzen a képernyőre, ha azt a közlekedési helyzet megengedi.
Egy helytelenül vagy hanyagul szerelt képernyő csökkentheti a menetbiztonságot!
►► Minden indulás előtt ellenőrizze a képernyő megfelelő elhelyezkedését és a
tartó fix tartását.

Készülékáttekintés
Képernyő

Szimbólum
SET

Funkció
Járműnézet és beállítások közötti
átkapcsolás
Navigáció a menüpontok és a figyelmeztető üzenetek között

OK

A megválasztott menüpont nyugtázása
A töltőnyomás- vagy hőmérséklet-kijelzés közötti átkapcsolás a járműnézetben
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Beállításmenü
A beállításmenü lehívása
 A beállításmenü lehívásához nyomja meg a SET-gombot.
Nappali-/éjjeli üzemmód
a képernyő világításának a nappali/éjjeli viszonyoknak megfelelő beállításához

→

Hangjelzés BE/KI
a hangjelző BE- és KI-kapcsolásához
A képernyő világossága
A képernyő világosságának beállításához
nappali üzemmód: 50 %, 75 % vagy 100 %
éjjeli üzemmód: 5 %, 10 % vagy 20 %

(100%)
Magyar

Nyelvkiválasztás/
Autostart funkció BE/KI
a képernyő nyelvének beállításához

bar / °C

Az egységek beállítása
az egységek átállításához „bar/°C“-ról „psi/°F“re és fordítva

Beállításmenü navigálás
Gomb

Funkció
Válasszon a menüpontok között, a választás a rendszerben el van helyezve

OK

Módosítsa a beállításokat vagy hívjon le egy almenüt

SET

Visszatérés a járműnézethez

Átváltás a nyomás- és a hőmérsékletkijelző között
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 A hőmérséklet-kijelző és a nyomáskijelző közötti átváltáshoz nyomja meg ezt a
-gombot.
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Áttekintés figyelmeztető üzenetek
Prioritás

Fokozat

Magas

Szimbólum

7.2

Figyelmeztető
üzenet

NYOMÁSVESZTESÉG

Folyamatos, gyors nyomásvesztés. Egy gumiabroncs sérüléstől
a gumiabroncs tönkremeneteléig minden lehetséges.

ERŐS CSÖKK.
NYOMÁS

A gumiabroncs nyomása az
ajánlott riasztási határ alá esik.
Egy gumiabroncs sérüléstől a
gumiabroncs tönkremeneteléig
minden lehetséges.

Magas

2*)

6.2
1*), 2*)



Hiba

ÉRZÉK.
ELLENŐRIZNI

A gumiköpeny-érzékelő már
nincs megfelelően rögzítve.

2*)

8.2

CSÖKK. NYOMÁS

Alacsony

1*)

115

HŐMÉRSÉKLET

NINCS FOGADÁS

Alacsony

AZ ÉRZÉKELŐ HIBÁS

A gumiabroncs nyomása az
ajánlott figyelmeztető határérték
alá esik. A gumiabroncs hosszú
időre megsérülhet.
A mért hőmérséklet a gumiabroncsban meghaladja a 115 °C
értéket. A gumiabroncs-érzékelő
120 °C-nál már nem működik.
A nem megfelelő jelerősség
miatt nem jeleníthető meg az
érzékelőprotokoll.
Az érzékelő hibás.

1*) A nyomásérték csak egy példa, a határértékeket egy szakműhely a gyártó utasításainak megfelelően el tudja menteni.
2*) A magas figyelmeztető fokozatok a pozitív és negatív szimbólumok közötti átváltás által villognak.

A tennivalókkal kapcsolatos tudnivalókat a fenti hibákhoz megtalálja a felhasználói kézikönyvben!
FIGYELEM
►► Az abroncs nyomását csak akkor korrigálja, ha az abroncs hőmérséklete és a
környezeti hőmérsékle azonos. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye,
hogy nem megfgelelő nyomás lesz beállítva.
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Többszörös figyelmeztetés
Ha különböző problémák egyidejűleg lépnek fel, megjelenik egy többszörös figyelmeztető
képernyő.
ABRONCSLESZEREL.
3 FIGYELEM
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 Az egyes figyelmeztető képernyők lehívásához nyomja meg ezt a

Üzemállapot – nyomás ellenőrző-kijelző az utánfutón

Nincs jel

Üzemállapot
Nincsenek figyelmeztető
üzenetek az utánfutóhoz.

Figyelem
A nyomás ellenőrző-kijelző vagy a CPC-rendszer kihagyása az utánfutón nem jelenik meg
a kijelzőn.
A CPC-rendszer az utánfutóhoz a még hátralévő útszakaszon üzemen kívül van.
Amennyiben a CPC-rendszer bekapcsolásánál
(gyújtás bekapcsolása vagy az akkumulátor
főkapcsolójának működtetése) a nyomás
ellenőrző-kijelző nem ad jelet, akkor vagy az
utánfutó CPC-rendszere nem üzemkész vagy a
nyomás ellenőrző-kijelző hibás.

15 másodpercig világít (a
CPC-rendszer
bekapcsolásánál
és opcióként*
hosszabb szünet
utáni induláskor)

A CPC-rendszer és
a nyomás ellenőrző-kijelző
üzemkész.

Lassan villog
2 másodpercenként

Az alábbi figyelmeztetések egyike áll fenn az
Az utánfutón "alacsony" foutánfutó egy vagy több abroncsánál:
kozatú figyelmeztető üzenet
CSÖKK. NYOMÁS, HŐMÉRSÉKLET, NINCS FOáll fenn.
GADÁS vagy AZ ÉRZÉKELŐ HIBÁS

Gyorsan villog
másodpercenként 5-szőr

A2C84977100 - 17340570000

Kijelzés

Ebben az esetben az utánfutó gumiabroncsa
nyomásának felügyelete nem lehetséges.

Az utánfutón "magas" fokozatú figyelmeztető üzenet
áll fenn.

Az alábbi figyelmeztetések egyike áll fenn az
utánfutó egy vagy több abroncsánál:
NYOMÁSVESZTESÉG, ERŐS CSÖKK.NYOMÁS
vagy ÉRZÉK.ELLENŐRIZNI

* nem minden CPC-rendszernél aktív

A tennivalókkal kapcsolatos tudnivalókat a fenti hibákhoz megtalálja a felhasználói kézikönyvben!
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