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Kısa talimat
ContiPressureCheck

TM

Ekran ve basınç kontrol göstergesi
Bu kısa talimat ekranın en önemli kullanım adımlarını ve işlevlerini tanıtmak ve asıl
kullanıcı el kitapçığının tamamlayıcısıdır. Kullanıcı el kitapçığını kesinlikle okuyun.

Güvenlik uyarıları
UYARI
Kaza tehlikesi!
Sürüş sırasında ekranın kullanılması kazalara yol açabilir.
►► Ekranı sürüş sırasında kullanmayın.
►► Sadece trafik durumu uygun olduğunda ekrana bakın.
Yanlış veya özensiz takılı bir ekran sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilir!
►► Her sürüşten önce ekranın doğru yerleşimini ve tutucunun sıkı oturmasını
kontrol edin.

Cihaza genel bakış
Ekran

Simge
SET

İşlev
Araç görünümü ve ayarlar arasında geçiş

Menü noktaları ve uyarı mesajları arasında
gezinme
OK

Seçilen menü noktasının onaylanması

Araç görünümünde dolum basıncı veya
sıcaklık göstergesi arasında geçiş
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Ayar menüsü
Ayar menüsünün çağrılması
 Ayar menüsünü çağırmak için SET tuşuna basın.
Gündüz/gece modu
Ekran parlaklığını gündüz ve gece koşullarına
uyarlamak için.

→

Düdüğün açılması/kapatılması için düdük
açık/kapalı
Ekran parlaklığı
Ekran parlaklılığının ayarlanması için
Gündüz modu: %50, %75 veya %100
Gece modu: %5, %10 veya %20

(100%)
Türkçe

Dil seçimi
Ekran dilinin ayarlanması için oto başlat işlevi
açık/kapalı

bar / °C

Birimlerin seçilmesi
"bar/°C" "psi/°F" ve tersi arasında geçiş yapmak
için

Ayar menüsünde gezinme
Tuş

İşlev
Menü noktaları arasında seçim yapma, seçimin altı çizilidir

OK

Ayarları değiştirme veya alt menüleri çağırma

SET

Araç görünümüne geri gitme

Basınç ve sıcaklık göstergesi arasında geçiş

HAVA
10.0

10.0 10.0



SICAKLIK

(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

tuşuna basın, sıcaklık göstergesi ve basınç göstergesi arasında geçiş yapılır.
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Uyarı mesajlarına genel bakış
Öncelik

Kademe

Yüksek

Simge

Uyarı mesajı

Hata

7.2

ANI HAVA KAYBI

Düzenli, hızlı basınç kaybı. Lastik hasarı, hatta lastik parçalanmış olabilir.

Yüksek

2*)

6.2

ÇOK DÜŞÜK HAVA

1*), 2*)



Lastik basıncı önerilen alarm sınırı altına düşüyor. Lastik hasarı, hatta lastik
parçalanmış olabilir.
Lastik sensörü doğru sabitli değil.

SENSÖR
KONTROLÜ

2*)

8.2

Lastik basıncı önerilen uyarı sınırı altına düşüyor. Lastik uzun sürede hasar
görebilir.

DÜŞÜK HAVA

Düşük

1*)

115

Lastik içinde ölçülen sıcaklık 115 °C'nin
üzerine çıkıyor. Lastik sensörü
120 °C'den itibaren çalışmaz.

SICAKLIK

Yetersiz sinyal gücü nedeniyle sensör
protokolü gösterilemiyor.

SINYAL YOK

Düşük

SENSÖR HATASI

Sensor hasarlı.

1*) Basınç değeri sadece bir örnektir, sınır değerleri uzman atölyede üretici talimatlarına göre kaydedilebilir.
2*) Yüksek uyarı kademeleri simgelerin pozitif ve negatif mod arasındaki geçiş nedeniyle yanıp söner.

Yukarıda belirtilen hatalara yönelik hareket yöntemi için kullanıcı el kitapçığına bakın!
UYARI
►► Lastik basıncını sadece lastik sıcaklığı ortam sıcaklığına uygunsa düzeltin.
Aksi durumda yanlış basıncın ayarlanma tehlikesi söz konusudur.
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Çoklu uyarılar
Aynı anda çeşitli problemler meydana gelirse çoklu uyarı ekranı belirir.
DÜŞÜK HAVA

LASTIĞI SÖKÜNÜZ
3 UYARILAR
8.2

10.0
10.0

10.0



SINYAL YOK

8.2

10.0 10.0



10.0

10.0
10.0

tuşuna basın, çeşitli uyarı ekranları sırasıyla çağrılır.

Sinyal yok

15 saniyeliğine yanar (CPC
sisteminin bir
sonraki çalıştırılması sırasında ve
isteğe bağlı olarak* uzun süreli
mola sonrasında
hareket etme
sırasında)

İşletim durumu
Römork için bir uyarı mesajı
yok.

CPC sistemi ve
basınç kontrol göstergesi
işletime hazırdır.

Uyarı
Sürüş sırasında basınç kontrol göstergesinin
veya römorktaki CPC sisteminin devre dışı
kalması gösterilmez.
Römork için olan CPC sistemi sürüşün geri
kalanı için işletime hazır değildir.
FallCPC sisteminin çalıştırılması sırasında
(marşa basma veya akü ana şalterinin kumanda edilmesi) basınç kontrol göstergesi sinyal
vermezse ya römorktaki CPC sistemi işletime
hazır değildir veya basınç kontrol göstergesi
arızalıdır.
Bu durumda römorktaki lastik basıncının denetimi mümkün değildir.

Yavaş yanıp
sönüyor
her 2 saniyede
bir

Römorkta "düşük" kademeli
bir uyarı mesajı mevcuttur.

Hızlı yanıp sönüyor
saniyede 5 kez

Römorkta "yüksek" kademesinin bir alarm mesajı söz
konusu.

Bir veya birden fazla römork lastiğinde şu
uyarılardan biri mevcut:
DÜŞÜK HAVA, SICAKLIK, SINYAL YOK veya
SENSÖR HATASI
Bir veya birden fazla römork lastiğinde şu
uyarılardan biri mevcut:

www.contipressurecheck.com

Gösterge

KD_CPC_1112_A1_TR

Römorktaki basınç kontrol göstergesinin işletim durumu.

A2C84977100 - 17340570000



10.0

ANI HAVA KAYBI, ÇOK DÜŞÜK HAVA veya
SENSÖR KONTROLÜ

* Tüm CPC sistemlerinde etkin değil

Yukarıda belirtilen hatalara yönelik hareket yöntemi için kullanıcı el kitapçığına bakın!

4

