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Beknopte handleiding
ContiPressureCheck

TM

Display en druk-controleweergave
Deze beknopte handleiding dient alleen voor het aanschouwelijk maken van de
belangrijkste bedieningsstappen en functies van het display en is een aanvulling bij het gebruikershandboek. Lees in ieder geval ook het uitvoerige gebruikershandboek.

Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING
Kans op ongevallen!
De bediening van het display tijdens het rijden kan ongevallen veroorzaken.
►► Bedien het display niet tijdens het rijden.
►► Kijk alleen op het scherm als het verkeer dit toestaat.
Een verkeerd of niet juist gemonteerd display kan de rijveiligheid in gevaar
brengen!
►► Controleer voor iedere rit de juiste plaatsing van het display en het stevige
houvast in de houder.

Apparatuuroverzicht
Display

Symbool
SET

Functie
Omschakeling tussen voertuigaanzicht
en instellingen
Navigatie tussen menupunten en waarschuwingsmeldingen

OK

Bevestiging van het geselecteerde
menupunt
Omschakeling bandenspanning of
temperatuurweergave in het voertuigaanzicht
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Instellingsmenu
Instellingsmenu oproepen
 SET-toets indrukken om het instellingsmenu op te roepen.
Dag-/nachtmodus
voor het aanpassen van de helderheid van het
display aan dag- of nachtomstandigheden

→

Zoemer aan/uit
voor het in-/uitschakelen van de zoemer
Helderheid van het display
voor het instellen van de helderheid van het
display
dag-modus: 50 %, 75 % of 100 %
nacht-modus: 5 %, 10 % of 20 %

(100%)
Nederlands
bar / °C

Taalselectie/
autostart functie aan/uit
voor het instellen van de displaytaal
Selectie van de eenheden
voor het omschakelen van de eenheden
„bar/°C“ naar „psi/°F“ en andersom

Instellingsmenu navigeren
Toets

Functie
Tussen twee menupunten kiezen, de selectie is gemakeerd

OK

Instellingen wijzigen of submenu´s oproepen

SET

Terug naar het voertuigaanzicht

Wisselen tussen druk- en temperatuurweergave
DRUK
10.0

10.0 10.0



TEMPERATUUR

(BAR)
10.0

10.0 10.0

102

102 102

(°C)
102

102 102

10.0

10.0

102

102

10.0

10.0

102

102

10.0

10.0

102

102

-Toets indrukken om tussen de temperatuurweergave en de drukweergave te
wisselen.
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Overzicht waarschuwingen
Prioriteit Stand
Hoog

Symbool

Waarschuwing

7.2

DRUKVERLIES

Hoog

2*)

6.2

STERKE
MINDERDR.

1*), 2*)



SENSOR CONTR.

Fout
Continu, snel drukverlies. Bandenpech
tot aan de volledige vernieling van de
band is mogelijk.
De bandenspanning daalt onder de
aanbevolen alarmgrenswaarde. Bandenpech tot aan de volledige vernieling van
de band is mogelijk.
De bandsensor is niet meer goed bevestigd.

2*)

8.2

MINDERDR.

De bandenspanning daalt onder de
aanbevolen waarschuwingsgrenswaarde. De band kan duurzaam beschadigd
raken.

TEMPERATUUR

De gemeten temperatuur in de band ligt
boven de 115 °C. De bandsensor werkt
niet meer bij 120 °C.

Laag

1*)

115

GEEN BEREIK

Laag

SENSOR DEFECT

Vanwege onvoldoende signaalsterkte
kan er geen sensorprotocol weergegeven worden.
Sensor is defect.

1*) Drukwaarde is slechts een voorbeeld, grenswaarden kunnen door de deskundige werkplaats aan de hand van de
instructies van de fabrikant opgeslagen worden.
2*) Hoge waarschuwingstrappen knipperen door een wisseling van de symbolen tussen positieve en negatieve modus.

Instructies bij de boven vermelde fouten staan in het gebruikershandboek!
AANWIJZING
►► Corrigeer de bandenspanning alleen als de bandtemperatuur overeenstemt
met de omgevingstemperatuur. Anders is er gevaar dat de verkeerde druk
ingesteld wordt.
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Meervoudige waarschuwingen
Als er verschillende problemen tegelijk optreden, verschijnt er een meervoudig display.
DEMONTAGE BANDEN
3 WAARSCHUWING.
8.2

10.0
10.0

10.0



MINDERDRUCK

GEEN BEREIK

8.2

10.0 10.0



10.0

8.3

10.0
10.0

-toets indrukken om de individuele waarschuwingsdisplays na elkaar op te roepen.

Geen signaal

Bedrijfstoestand
Er zijn geen waarschuwingen voor de aanhangwagen.

Brandt gedurende 15 seconden
(bij het inschakelen van het
CPC-systeem en
optioneel* aan
het begin van de
rit na een langere
pauze)

Het CPC-systeem en
de druk-controle weergave
zijn bedrijfsgereed.**

Knippert
langzaam
om de
2 seconden

Aan de aanhangwagen is
een waarschuwing met de
trap "laag" aanwezig.

Knippert snel
5 x per seconde

Aan de aanhangwagen is
een waarschuwing met de
trap "hoog" aanwezig.

Aanwijzing
Een uitval van de druk-controleweergave of
van het CPC-systeem aan de aanhangwagen
tijdens de rit wordt niet weergegeven.
Het CPC-systeem voor de aanhangwagen is
voor de rest van deze rit niet bedrijfsgereed.
Indien bij het inschakelen van het CPC-systeem
(start ontsteking of bediening van de accuhoofdschakelaar) de druk-controleweergave
geen signaal weergeeft, is ofwel het CPC-systeem aan de aanhangwagen niet bedrijfsgereed ofwel de druk-controleweergave defect.
In dit geval is een bewaking van de bandenspanning aan de aanhangwagen niet mogelijk.
Eén van de volgende waarschuwingen aan één
of meer banden van de aanhangwagen wordt
gegeven:

A2C84977100 - 17340570000

Weergave

KD_CPC_1112_A1_NL

Bedrijfstoestand druk-controleweergave aan de aanhangwagen

MINDERDR., TEMPERATUUR, GEEN BEREIK of
SENSOR DEFECT
Eén van de volgende waarschuwingen aan één
of meer banden van de aanhangwagen wordt
gegeven:
DRUKVERLIES, STERKE MINDERDR. of SENSOR
CONTR.

* niet bij alle CPC-systemen actief

Instructies bij de boven vermelde fouten staan in het gebruikershandboek!
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