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Näyttö ja painemerkkivalo
Tämän pikaoppaan tarkoituksena on ainoastaan havainnollistaa näytön tärkeimpiä
käyttövaiheita ja toimintoja, ja se täydentää varsinaista käyttöohjetta. Lue joka
tapauksessa myös yksityiskohtainen käyttöohje.

Turvallisuusohjeet
VAROITUS
Onnettomuusvaara!
Näytön käyttö ajon aikana voi aiheuttaa onnettomuuksia.
►► Älä käytä näyttöä ajon aikana.
►► Katso näytölle vain, kun liikennetilanne sen sallii.
Väärin tai huolimattomasti asennettu näyttö voi heikentää ajoturvallisuutta!
►► Tarkista näytön oikea asento ja kiinnitys ennen jokaista ajoa.

Laitekatsaus
Näyttö

Kuvake
SET

Toiminto
Vaihto ajoneuvonäkymän ja asetuksien
välillä
Navigointi valikkokohtien ja varoituksien
välillä.

OK

Valitun valikkokohdan vahvistaminen

Täyttöpaineen tai lämpötilan näytön vaihto
ajoneuvonäkymässä
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Asetusvalikko
Asetusvalikon haku näyttöön
 Saat asetusvalikon näyttöön painamalla SET-painiketta.
Päivä-/yönäyttö
mukauttaa näytön kirkkauden päivä- ja yöolosuhteiden mukaan

→

Summeri päälle/pois
kytkee summerin päälle ja pois
Näytön kirkkaus
asettaa näytön kirkkauden
Päivänäyttö: 50 %, 75 % tai 100 %
Yönäyttö: 5 %, 10 % tai 20 %

(100%)
Suomi

Kielen valinta/
automaattinen käynnistystoiminto päälle/
pois
asettaa näyttökielen

bar / °C

Yksiköiden valinta
vaihtaa yksiköiden "bar/°C" ja "psi/°F" välillä

Asetusvalikossa navigointi
Painike

Toiminto
Valikkokohtien valinta; valittu kohta näkyy korostettuna

OK

Asetuksien muuttaminen tai alivalikoiden haku näyttöön

SET

Takaisin ajoneuvonäkymään

Paineen ja lämpötilan näytön vaihto

PAINE
10.0

10.0 10.0

LÄMPÖTILA

(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

 Voit vaihtaa lämpötilan ja paineen näytön välillä painamalla

-painiketta.
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Yleistä varoituksista
Prioriteetti Taso
Korkea

Kuvake

Varoitus

7.2

PAINEHÄVIÖ

Paineen jatkuva, nopea putoaminen.
Renkaan vaurioituminen tai rikkoutuminen mahdollista.

VOIMAKAS ALAPAINE

Rengaspaine putoaa alle suositeltavan
hälytysrajan. Renkaan vaurioituminen tai
rikkoutuminen mahdollista.

Korkea

2*)

6.2
1*), 2*)



Virhe

Rengasanturin kiinnitys ei ole kunnossa.
TARKISTA ANTURI

2*)

8.2

ALAPAINE

Alhainen

1*)

115

LÄMPÖTILA

EI VASTAANOTTO

Alhainen

ANTURI VIALLINEN

Rengaspaine putoaa alle suositeltavan
varoitusrajan. Rengas voi vauroitua
pitemmällä aikavälillä.
Renkaan mitattu lämpötila ylittää 115 °C.
Rengasanturi ei toimi yli 120 °C:een
lämpötilassa.
Anturin tietoja ei voida näyttää liian
heikon signaalinvahvuuden vuoksi.
Anturi on viallinen.

1*) Painearvo on vain esimerkki; alan korjaamo voi tallentaa raja-arvot valmistajan antamien ohjeiden mukaan.
2*) Korkean tason varoitukset vilkkuvat näytössä ja kuvakkeet näkyvät vuorotellen positiivisina ja negatiivisina.

Kaikki yllä mainittuja virheitä koskevat tiedot löytyvät käyttöohjekirjasta!
VIHJE
►► Korjaa rengaspainetta vain, jos renkaan lämpötila vastaa ympäristön lämpötilaa. Muuten säädettävä paine voi olla väärä.
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Useita samanaikaisia varoituksia
Mikäli ilmenee useita eri ongelmia samanaikaisesti, näkyviin tulee niistä ilmoittava näyttö.
ALAPAINE

RENKAIDEN POISTO
3 VAROITUKSET
8.2

10.0

10.0



EI VASTAANOTTO

8.2

10.0 10.0

10.0

10.0

8.3



10.0
10.0

 Saat erilliset varoitusnäytöt näkyviin painamalla

-painiketta.

Perävaunun painemerkkivalon käyttötila

Perävaunulle ei ole varoituksia.

Palaa 15 sekuntia
(CPC-järjestelmän
CPC-järjestelmä ja
käynnistyksen
painemerkkivalo ovat käytja mahdollisesti*
tövalmiita.
myös pitemmän
tauon jälkeen)

Vilkkuu hitaasti Perävaunussa on alhaisen
2 sekunnin välein tason varoitus.

Vilkkuu nopeasti
5 x sekunnissa

Perävaunussa on korkean
tason varoitus.

Vihje
Perävaunun CPC-järjestelmän tai painemerkkivalon toiminnan lakkaamista ajon aikana ei
näytetä.
Perävaunun CPC-järjestelmä ei toimi loppumatkan aikana.
Jos painemerkkivalo ei näytä signaalia, kun
CPC-järjestelmä kytketään päälle (ajoneuvon
virta tai akkupääkytkin päälle), joko perävaunun CPC-järjestelmä ei ole käyttövalmis tai
painemerkkivalo on viallinen.

A2C84977100 - 17340570000

Ei signaalia

Käyttötila

Tällöin perävaunun rengaspaineiden valvonta
ei ole mahdollista.
Perävaunun yhdelle tai useammalle renkaalle
on voimassa jokin seuraavista varoituksista:
ALAPAINE, LÄMPÖTILA, EI VASTAANOTTO tai
ANTURI VIALLINEN
Perävaunun yhdelle tai useammalle renkaalle
on voimassa jokin seuraavista varoituksista:
PAINEHÄVIÖ, VOIMAKAS ALAPAINE tai TARKISTA ANTURI

www.contipressurecheck.com
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* ei aktiivinen kaikissa CPC-järjestelmissä

Kaikki yllä mainittuja virheitä koskevat tiedot löytyvät käyttöohjekirjasta!
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