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Wyświetlacz i wskaźnik kontroli ciśnienia
Niniejsza skrócona instrukcja służy do przedstawienia najważniejszych zagadnień
związanych z obsługą oraz funkcji wyświetlacza. Stanowi ona uzupełnienie właściwego podręcznika użytkownika. Dlatego koniecznie należy przeczytać również
szczegółowy podręcznik użytkownika.

Wskazówki bezpieczeństwa
OSTZREŻENIE
Zagrożenie wypadkiem!
Obsługa wyświetlacza podczas jazdy może doprowadzić do wypadku.
►► Nie należy obsługiwać wyświetlacza podczas jazdy.
►► Spoglądać na ekran tylko, jeśli pozwala na to sytuacja na drodze.
Źle lub niedbale zamocowany wyświetlacz może wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo jazdy!
►► Przed każdą jazdą skontrolować właściwe osadzenie wyświetlacza oraz jego
pewne zamocowanie.

Opis urządzenia
Wyświetlacz

Symbol

Funkcja

SET

Przełączanie pomiędzy widokiem pojazdu
a ustawieniami
Nawigacja pomiędzy punktami menu
i ostrzeżeniami

OK

Potwierdzenie wybranego punktu menu

Przełączanie pomiędzy wskaźnikiem
ciśnienia i temperatury w widoku pojazdu

1

Menu ustawień
Wywołanie menu ustawień
 Nacisnąć przycisk SET, aby wywołać menu ustawień.
Tryb dzienny/nocny
służy do dopasowania stopnia jasności wyświetlacza do warunków dziennych i nocnych

→

Brzęczyk wł/wył
służy do włączania i wyłączania brzęczyka
Jasność wyświetlacza
służy do ustawiania jasności wyświetlacza tryb
dzienny: 50 %, 75 % lub 100 %
tryb nocny: 5 %, 10 % lub 20 %

(100%)
Polski

Wybór języka/
funkcja autostart wł/wył
służy do ustawiania jezyka wyświetlacza

bar / °C

Wybór jednostek
służy do przełączania jednostek „bar/°C“ na
„psi/°F“ i odwrotnie

Nawigacja w menu ustawień
Przycisk

Funkcja
Wybieranie punktów menu, wybór jest oznaczony

OK

Zmiana ustawień lub wywołanie podmenu

SET

Powrót do widoku pojazdu

Przełączanie pomiędzy wskazywaniem temperatury i ciśnienia
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 Nacisnąć przycisk

, aby przełączyć pomiędzy wskazywaniem temperatury i ciśnienia.
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Zestawienie ostrzeżeń
Ważność

Stopień

wysoki

Symbol

7.2

Ostrzeżenie
SZYBKI UBYTEK
CIŚN.

Ciągły, szybki spadek ciśnienia. Możliwe jest uszkodzenie opony, a nawet jej
zniszczenie.

BARDZO NISKIE
CIŚN.

Ciśnienie opony spada poniżej zalecanej alarmowej wartości granicznej.
Możliwe jest uszkodzenie opony, a
nawet jej zniszczenie.

wysoki

2*)

6.2
1*), 2*)



Błąd

SPRAWDŹ
SENSOR

Czujnik opon nie jest zamocowany
właściwie.

2*)

8.2

NISKIE CIŚNIENIE

niski

1*)

niski

115

Ciśnienie opony spada poniżej zalecanej ostrzegawczej wartości granicznej.
Długoterminowo opona może ulec
uszkodzeniu.

TEMPERATURA

Zmierzona temperatura w oponie
przekracza 115 °C. Czujnik przestaje
pracować przy temperaturze 120 °C.

ZANIK SYGNAŁU

Z powodu niewystarczającej siły sygnału nie można wyświetlić protokołu
czujnika.

DEFEKT
SENSORA

Czujnik jest uszkodzony.

1*) Wartość ciśnienia jest tylko przykładem, wartości graniczne zapisać może odpowiednio personel specjalistycznego
warsztatu zgodnie z zaleceniami producenta.
2*) Wysokie stopnie ostrzeżeń migają zmieniając symbole pomiędzy trybem pozytywnym i negatywnym.

Sposób postępowania w przypadku wystąpienia ww. błędów opisano w książce użytkownika!
WSKAZÓWKA
►► Ciśnienie w oponach można korygować tylko, jeśli temperatura opon
odpowiada temperaturze otoczenia. W innym przypadku zachodzi ryzyko
nieprawidłowego ustawienia ciśnienia.
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Ostrzeżenie zbiorcze
Jeśli wystąpią różne problemy jednocześnie, wyświetli się ekran ostrzegania zbiorczego.
ZDEMONTUJ OPONE
3 UWAGI
8.2

10.0
10.0

10.0



NISKIE CISNIENIE

ZANIK SYGNALU

8.2

10.0 10.0
10.0



10.0
10.0



10.0

- Nacisnąć przycisk w celu wyświetlenia po kolei pojedynczych ekranów z ostrzeżeniaKD_CPC_1112_A1_PL

mi.

Stan pracy wskaźnika kontroli ciśnienia na przyczepie

Nie są dostępne żadne
ostrzeżenia odnośnie przyczepy.

Świeci przez
15 sekund (podczas włączania
System CPC oraz
systemu CPC
wskaźnik kontroli ciśnienia
i opcjonalnie*
są gotowe do eksploatacji.
podczas ruszania
z miejsca po dłuższej przerwie)
Miga powoli
co 2 sekundy

Dostępne jest ostrzeżenie
niskiego stopnia dotyczące
przyczepy.

Miga szybko
5 x na sekundę

Dostępne jest ostrzeżenie
wysokiego stopnia dotyczące przyczepy.

Wskazówka
Awaria wskaźnika kontroli ciśnienia lub systemu CPC na przyczepie nie jest wskazywana
podczas jazdy.
System CPC dla przyczepy nie jest gotowy do
eksploatacji podczas dalszej jazdy.
Jeśli podczas włączania systemu CPC (włączenie zapłonu lub włączenie włącznika głównego
baterii) wskaźnik kontroli ciśnienia nie wysyła
żadnego sygnału, to albo system CPC na przyczepie nie jest gotowy do eksploatacji, albo
wskaźnik kontroli ciśnienia jest uszkodzony.

A2C84977100 - 17340570000

Brak sygnału

Stan pracy

W takiej sytuacji nadzorowanie ciśnienia
w oponach przyczepy nie jest możliwe.
Dostępne jest jedno z poniższych ostrzeżeń
dotyczące jednej lub kilku opon przyczepy:
NISKIE CIŚNIENIE, TEMPERATURA, ZANIK
SYGNAŁU lub DEFEKT SENSORA
Dostępne jest jedno z poniższych ostrzeżeń
dotyczące jednej lub kilku opon przyczepy:
SZYBKI UBYTEK CIŚN., BARDZO NISKIE CIŚN.
lub SPRAWDŹ SENSOR
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Wyświetlacz

* nie jest aktywne we wszystkich systemach CPC

Sposób postępowania w przypadku wystąpienia ww. błędów opisano w książce użytkownika!
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