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Algemeen

1 Algemeen

1.1 Informatie bij dit gebruikershandboek

De hier vermelde informatie is ervoor om snel met het display en het 
ContiPressureCheckTM-systeem vertrouwd te raken en alle functie com-
pleet te kunnen gebruiken.

Het gebruikershandboek moet altijd in de buurt van het display bewaard 
worden. Het moet door iedere persoon gelezen worden die met

 ● de montage,

 ● de inbedrijfstelling en

 ● de bediening

van het display en van het ContiPressureCheckTM-systeem te maken 
heeft.

1.2 Aansprakelijkheidsbeperking

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en bedrijfs-
storingen die voortkomen uit

 ■ het negeren van deze gebruikershandleiding,

 ■ niet-reglementair gebruik,

 ■ verkeerde montage,

 ■ technische wijzigingen en verbouwingen.

1.3 Bescherming van het auteursrecht

Dit gebruikershandboek is auteursrechtelijk beschermd.

Zonder de uitdrukkelijke toestemming van  Continental Reifen Deut-
schland GmbH mag het gebruikershandboek noch geheel noch gedeel-
telijk vermenigvuldigd worden.
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Algemeen

1.4 Afkortingen

In dit gebruikershandboek worden de volgende afkortingen gebruikt:

Afkorting Betekenis

ATL*
Automatische aanhangwagen-herkenning  
(Auto-Trailer-Learning)

CPC ContiPressureCheckTM

SO*
Omgevingscontrole 
(Surrounding Observer)

SWE*
Automatische herkenning wielvervanging 
(Single Wheel Exchange)

HHT
Handleesapparaat 
(Hand-Held-Tool)

* Optionele functies die niet op alle CPC-systemen geactiveerd zijn.

1.5 Betekenis van de symbolen

Waarschuwingen zijn in dit gebruikershandboek bovendien met waar-
schuwingssymbolen gekenmerkt.

In dit gebruikershandboek worden de volgende waarschuwingssymbo-
len gebruikt:

Symbool Betekenis

Algemene waarschuwing

Algemene aanwijzingen en nuttige adviezen 
voor het hanteren van de machine.

Aanwijzing voor de naleving van milieuvoor-
schriften bij de afvalverwijdering

Elektrische/elektronische componenten met dit 
symbool mogen niet met het huisvuil wegge-
daan worden.
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Algemeen

1.6 Waarschuwingen

In dit gebruikershandboek worden de volgende waarschuwingen ge-
bruikt:

 WAARSCHUWING

Een waarschuwing die op deze manier is gekenmerkt 
wijst op een gevaarlijke situatie.

Indien de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, kan 
dit tot ernstige letsels leiden.

 ► Volg de instructies in deze waarschuwing op om ern-
stig persoonlijk letsel te voorkomen.

LET OP

Een waarschuwing voor dit gevaar kenmerkt mogelijke 
materiële schade.

Indien de situatie niet wordt vermeden kan er materiële 
schade optreden.

 ► De aanwijzingen in deze waarschuwing moeten nage-
leefd worden om materiële schade te voorkomen.

AANWIJZING

 ► Een aanwijzing bevat verdere informatie die belangrijk 
is voor de verdere bewerking of de beschreven werks-
tap eenvoudiger kan maken.
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Technische gegevens display

1.7 Adres van de fabrikant

Continental Reifen Deutschland GmbH

Büttnerstraße 25

D-30165 Hannover

Duitsland

www.contipressurecheck.com

1.8 Klantenservice

Neem bij technische vragen over het display, de druk-controleweergaven 
of over het hele ContiPressureCheckTM-systeem contact op met uw CPC 
distributeur of met de geautoriseerde werkplaats die het CPC-systeem 
heeft geïnstalleerd.

2 Technische gegevens display

Afmetingen (L x B x H)
117 x 107 x 40 

4.60 x 4.21 x 1.57
mm 
inch

Gewicht
240 
8.47

g 
oz

Aansluitspanning 12/24 V

Aantal steekcycli min.

Aansluitstekker diagnose

Aansluitstekker voeding

100

10

cycli

cycli

Aantal steekcycli min.

Verbindingsplaat houder naar het 
display 

5 cycli

Bedrijfstemperatuur
-40 tot 85 

-40 tot 185
°C 
°F

Afleesbaarheid LCD´s zonder 
beperkingen

-20 tot 80 
-4 tot 176

°C 
°F
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Veiligheid

3 Veiligheid

3.1 Reglementair gebruik

Het display is er uitsluitend voor bedoeld om de door het CPC-systeem 
berekende gegevens (bandenspanning en temperatuur van de banden) 
en waarschuwingen weer te geven.

De op de aanhangwagen gemonteerde druk-controleweergave is ervoor 
bedoeld om de status van het CPC-systeem aan de aanhangwagen met 
lichtsignalen aan te geven.

Een ander of daar bovenuitgaand gebruik geldt als niet-reglementair.

 WAARSCHUWING

Gevaar door niet-reglementair gebruik!

Het niet-reglementaire gebruik en/of een ander gebruik 
kan materiële schade en zeer ernstig letsel veroorzaken.

 ► Het systeem mag uitsluitend reglementair worden 
gebruikt.

Claims en reclamaties van welke aard dan ook, die te herleiden zijn tot 
verkeerd of oneigenlijk gebruik, worden niet aanvaard.

Het risico ligt in zulke gevallen uitsluitend bij de gebruiker.
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Veiligheid

3.2 Algemene veiligheidsinstructies

Neem voor de veilige omgang met het CPC-systeem de volgende alge-
mene veiligheidsinstructies in acht:

 ■ De exploitant moet ervoor zorgen dat banden waarin zich band-
sensoren bevinden, alleen bij voertuigen worden gebruikt, bij die 
een bewaking door het CPC-systeem gegarandeerd is.

 ■ Als er geen continue technische bewaking gegarandeerd is moet 
de exploitant ervoor zorgen dat de hoedanigheid van de band-
sensor regelmatig, uiterlijk echter na 20 000 km (12 425 miles) 
gecontroleerd wordt.

 ■ Bij verder gebruik van de banden op andere voertuigen waaraan 
de bewaking niet gegarandeerd is, moeten de bandsensoren uit de 
banden verwijderd worden.

 ■ De exploitant van het voertuig moet ervoor zorgen dat het 
CPC-systeem correct geïnstalleerd en in bedrijf gesteld is. Daarbij 
hoort het instellen van de conform de bandenadviseur aanbevolen 
streefdrukwaarden, de juiste toewijzing van de bandsensoren bij 
de wielpositie enz.

Neem voor de veilige omgang met het display de volgende algemene 
veiligheidsinstructies in acht:

 ■ Controleer het display vóór gebruik op zichtbare externe schade. 
Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik.

 ■ Open nooit het huis van het display.

 ■ Het display is bedoeld voor gebruik binnen een temperatuurbereik 
van -40 °C tot 85 °C (-40 tot 185 °F). Bij temperaturen van bene-
den de -20 °C (-4 °F) of boven de 80 °C (176 °F)kunnen er fouten 
bij de weergave op het scherm optreden.

 ■ Bescherm het display tegen vocht en het binnendringen van 
vloeistoffen.
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Veiligheid

3.3 Bijzondere gevaren

Bijzonderheden bij een voertuig voor gevaarlijke goederen (ADR):

 ■ Als het CPC-systeem op een voertuig voor gevaarlijke goederen 
(ADR) wordt geinstalleerd en het CPC-systeem ingeschakeld blijft 
hoewel het contact van het voertuig ingeschakeld is, kan er niet 
uitgesloten worden dat er in geval van een fout vonkvorming of 
door andere ontstekingsbronnen of iets soortgeljks een reactie 
van het gevaarlijke product kan optreden. Dit kan ongevallen en 
ersntig letsel veroorzaken.

 – Daarom is het bij het parkeren van voertuigen voor gevaarlijke 
goederen beslist noodzakelijk om het CPC-systeem van de voe-
dingsbron te scheiden (normaal gesproken met de accuhoofd-
schakelaar).
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Apparatuuroverzicht

4 Apparatuuroverzicht

4.1 Bedieningstoetsen

1 2 3 4

Toets Symbool Functie

1 SET
Omschakeling tussen voertuigaanzicht en instel-
lingen

2
Navigatie tussen menupunten en waarschuwings-
meldingen

3 OK Bevestiging van het geselecteerde menupunt

4
Omschakeling bandenspanning of temperatuur-
weergave in het voertuigaanzicht
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Montage van het display

5 Montage van het display

 WAARSCHUWING

Kans op letsel!

Als de montage-aanwijzingen genegeerd worden is kans 
op letsels niet uit te sluiten.

 ► Monteer het display aan de zijkant van bestuurder en 
passagier(s).

 ► Monteer het dislay niet in het botsinggedeelte van het 
lichaam of het hoofd en niet binnen het bereik van de 
airbags (bestuurder en passagier).

AANWIJZING

Er moet voor de bestuurder een voldoende gezichts-
veld onder alle bedrijfs- en weersomstandigheden 
gegarandeerd zijn.

 ► Monteer het display zodanig dat het gezichtsveld van 
de bestuurder niet belemmerd wordt.
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Montage van het display

5.1 Displayhouder met zuignap voor het aanbrengen aan 
de voorruit

Om het dipsplay aan de voorruit aan te brengen moet de displayhouder 
met zuignap gebruikt worden

 � Verbind het display met de meegeleverde displayhouder. Zorg 
er hierbij voor dat het display geheel in de houder vastgeklikt en 
vergrendeld is.

 � Leg een geschikte montageplaats aan de voorruit vast. Let hierbij 
op mogelijke storingen door zonlicht.

AANWIJZING

Nationale regelingen!

 ► Indien vanwege nationale regelingen het aanbrengen 
van apparaten aan de voorruit niet toegestaan is, 
moet het display met de houder als beschreven in 
hoofdstuk „5.2 Displayhouder voor de montage 
op het dashboard“ gemonteerd worden.

5.2 Displayhouder voor de montage op het dashboard

Om het display op het dashboard te monteren moet de displayhouder op 
het dashboard geplakt en vastgedraaid worden.

 � Verbind het display met de meegeleverde displayhouder. 

 � Leg een geschikte montageplaats op het dashboard vast. Let hier-
bij op mogelijke storingen door zonlicht.

LET OP

Beschadiging!

Bij ondeskundige montage van de displayhouder kunnen 
er componenten of kabels van het voertuig op het dash-
board beschadigd raken.

 ► Zorg er vóór de montage voor dat er geen componen-
ten of kabels door het bevestigen van de displayhou-
der beschadigd raken.
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Montage van het display

 � Display uit de houder halen.

 � Beschermfolie van het contactoppervlak aan de houder lostrekken 
en de houder op het gewenste punt vastplakken.

 � Houder bovendien met de 2 meegeleverde bouten op het dash-
board bevestigen.

 � Verbind het display met de displayhouder. Zorg er hierbij voor dat 
het display geheel in de houder vastgeklikt en vergrendeld is.

AANWIJZING

De bevestiging van de displayhouder als lijm- en boutver-
binding wordt aanbevolen!

 ► De plakfolie compenseert onregelmatigheden tussen 
houder en montageplek en er wordt een betere vorm-
sluiting bereikt.

 ► De bouten beschermen de houder bij de werking tegen 
trillingsbelastingen en daardoor tegen onbedoeld 
losraken.

AANWIJZING

Demontage van de displayhouder

 ► Bij de demontage van de displayhouder blijven er twee 
gaten in het dashboard achter vanwege de bouten. 
Bovendien kunnen er lijmrestanten op het dashboard 
achterblijven.

5.3 Display uitlijnen

 � Display met behulp van de houder uitlijnen.

AANWIJZING

 ► De weergave moet voor de bestuurder altijd goed 
zichtbaar zijn.
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Inbedrijfstelling

6 Inbedrijfstelling

6.1 Startscherm

CONTINENTAL

Na iedere ontsteking verschijnt 
het startscherm vor 3 seconden.

6.2 Automatische taalopvraag

AANWIJZING

 ► In de standaardinstelling voor de eerste inbedrijfstel-
ling is de automatische taalopvraag geactiveerd.

 ■ Als de automatische taalopvraag geactiveerd is, springt het dis-
play van het startscherm naar het aanzicht Instellingen - Taal, zie 
hoofdstuk „6.2.1 Taal instellen bij automatische taalopvraag“.  
Als er binnen de 15 seconden geen toets wordt bediend, springt 
het display automatisch om naar het voertuigaanzicht.

 ■ Als de automatische taalopvraag gedeactiveerd is, springt het 
display van het startscherm meteen naar het voertuigaanzicht.
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Inbedrijfstelling

6.2.1 Taal instellen bij automatische taalopvraag

Als de automatische taalopvraag geactiveerd is, verschijnt gedurende  
15 seconden het aanzicht Instellingen - Taal.

Bij start  AAN

Magyar

Français

Italiano

Nederlands

Norske

Polski

 �  - toets indrukken om 
een taal te selecteren 
(de geselecteerde taal is 
gemarkeerd). 

 � OK-toets indrukken om 
de taalselectie te beves-
tigen.  
Het display springt naar 
het voertuigaanzicht.

6.2.2 Automatische taalopvraag activeren/deactiveren

 � SET-toets indrukken, het aanzicht Instellingen wordt weergegeven.

 �  -toets indrukken om het menupunt "Taal" te selecteren.

 � OK-toets ter bevestiging indrukken. 

 �  -toets indrukken om het menupunt "Bij start" te selecteren.

 � Met de OK-toets „Bij start AAN“ of „Bij start UIT“ selecteren.
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Werking

7 Werking

7.1 Veiligheidsinstructies

 WAARSCHUWING

Kans op ongevallen!

De bediening van het display tijdens het rijden kan onge-
vallen 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.

 ■ Het ContiPressureCheckTM-systeem ondersteunt bij de bewaking 
van de bandenspanningen. De verantwoordelijkheid voor de ban-
denspanning heeft de bestuurder.

 ■ Corrigeer de bandenspanning alleen als de bandtemperatuur 
overeenstemt met de omgevingstemperatuur.

 ■ Het ContiPressureCheckTM-systeem is een comfortsysteem. Er 
kan niet helemaal uitgesloten worden dat het CPC-systeem onder 
ongunstige omstandigheden geen waarschuwing aangeeft hoewel 
zo een omstandigheid aanwezig is, of dat in het CPC-systeem in 
het andere geval een verkeerde waarschuwing aangeeft.

AANWIJZING

 ► Bij gebruik van sneeuwkettingen kan het zendvermo-
gen van de bandsensoren in de betreffende banden 
minder worden. Daardoor kan er een vertraging van de 
overbrenging van de bandenspanningen en de daaruit 
voortkomende waarschuwingen voor deze banden 
optreden.
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Werking

7.2 Instellingsmenu

In het instellingsmenu kunnen de volgende instellingen uitgevoerd wor-
den:

→   

(100%)

bar / °C

Nederlands

Dag-/nacht-modus

Zoemer aan/uit

Helderheid van het display

Taalselectie en 
automatische taalopvraag 
aan/uit

Selectie van de eenheden

7.2.1 Instellingsmenu oproepen

 � SET-toets indrukken om het instellingsmenu op te roepen.

7.2.2 Instellingsmenu navigeren

Toets Functie

Tussen twee menupunten kiezen, de selectie is gemar-
keerd.

OK Instellingen wijzigen of submenu´s oproepen

SET Terug naar het voertuigaanzicht

Als er in het instellingsmenu gedurende 30 seconden geen toets wordt 
bediend springt de weergave automatisch terug naar het voertuigaan-
zicht
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Werking

7.2.3 Dag-/nacht-modus

AANWIJZING

 ► Met de dag/nacht-modus wordt de helderheid van het 
display aan de dag- en nachtomstandigheden aan-
gepast. Geen verblinding bij het rijden in de nacht en 
voldoende leesbaarheid op de dag.

→   

(100%)

bar / °C

Nederlands

 � OK-toets indrukken om 
van de dag- naar de 
nacht-modus te gaan en 
andersom. Het wisselen is 
afhankelijk van de laatste 
instelling. Het display 
springt weer naar het 
voertuigaanzicht.
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Werking

7.2.4 Zoemer in-/uitschakelen

AANWIJZING

 ► De zoemer kan ingeschakeld worden om bij een waar-
schuwingsmelding een alarmtoon te horen.

 ► Een gedeactiveerde zoemer schakelt zich automatisch 
na het 50e inschakelen van het display weer in.

Nederlands

(100%)

bar / °C

→

(100%)

bar / °C

→

Nederlands

 � OK-toets indrukken om tussen zoemer uit en aan te wisselen.

 � SET-toets indrukken om de geselecteerde instelling te bevestigen 
en om terug te gaan naar het voertuigaanzicht.
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Werking

7.2.5 Helderheid van het display

AANWIJZING

 ► De helderheid van het display kan op de behoeftes van 
de bestuurder aangepast worden.

 ► Dag-modus: er kan tussen de helderheidsstappen 
50 %, 75 % en 100 % gekozen worden.

 ► Nacht-modus: er kan tussen de helderheidsstappen 
5 %, 10 % en 20 % gekozen worden.

→   

(100%)

bar / °C

Nederlands

100%

75%

50%

20%

10%

5%

 � OK-toets indrukken om het submenu Helderheidsinstelling op te 
roepen. 

100%

75%

50%

20%

10%

5%

 �  -toets indrukken om 
de gewenste helder-
heidstrap in procent te 
selecteren.

 � OK-toets indrukken om 
de selectie te bevestigen 
en terug te gaan naar het 
instellingsmenu.

 � SET-toets indrukken om 
zonder wijzigingen terug 
te gaan naar het instel-
lingsmenu.
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Werking

7.2.6 Taal selecteren

AANWIJZING

 ► De taalinstelling van het display kan op de behoeftes 
van de bestuurder aangepast worden.

→   

Nederlands

(100%)

bar / °C

Bij start  AAN

Magyar

Français

Italiano

Nederlands

Norske

Polski

 � OK-toets indrukken om het submenu Taal op te roepen.

 �  - toets indrukken om een taal te selecteren (de geselecteerde 
taal is gemarkeerd). 

 � OK-toets indrukken om de selectie te bevestigen en terug te 
gaan naar het instellingsmenu.

 � SET-toets indrukken om zonder wijzigingen terug te gaan naar 
het instellingsmenu.
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Werking

7.2.7 Eenheden selecteren

AANWIJZING

 ► De eenheden waarin de bandenspanning en de tempe-
ratuur weergegeven worden kunnen op de behoeften 
van de bestuurder aangepast worden.

(100%)

bar / °C

→

Nederlands

(5%)

psi / °F

→

Nederlands

 � OK-toets indrukken om tussen  

 - „bar/°C“
 - „psi/°C“
 - „psi/°F“
 - „bar/°F“

te kiezen. Het wisselen is afhankelijk van de laatste instelling.



26

Werking

7.3 Wisselen tussen voertuigaanzicht 
en instellingsmenu

DRUK      (BAR)

10.0 10.0

10.0 10.0 10.0 10.0

10.0 10.0

10.0 10.0

10.0 10.0

→   

(100%)

bar / °C

Nederlands

 � SET-toets indrukken om tussen het voertuigaanzicht en het instel-
lingsmenu te wisselen.



27

Werking

7.4 Voertuigaanzicht standaard scherm druk-/tempera-
tuurbewaking

DRUK      (BAR)1

2

3

4

5

6

7

Bereik Display

1 Menuregel info

2
Symbool voor een 4x2 vrachtwagen 
(De verticale lijn is het teken voor vrachtwagen)

3
Informatieveld voor:  
inwendige band, 2e as, linkerkant 
vrachtwagen

4 Symbool voor een 4-wiel aanhangwagen

5
Informatieveld voor:  
band, 2e as, linkerkant 
aanhangwagen

6
Informatieveld voor:  
band, stuuras,  rechterkant 
vrachtwagen

7
Informatieveld voor:  
band, 1e as, rechterkant 
aanhangwagen
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7.5 Werking zonder automatische aanhangwagen-her-
kenning

7.5.1 Algemeen

AANWIJZING

 ► Het ContiPressureCheckTM-systeem is geschikt voor 
veel vrachtwagenvarianten en ook voor de combinatie 
vrachtwagen-aanhangwagen.

 ► Indien een vrachtwagen-aanhangwagen combina-
tie gedurende een langere periode met elkaar bijft 
verbonden kan het ContiPressureCheckTM-systeem 
zodanig geconfigureerd worden dat de bandenspan-
ningen en -temperaturen van de aanhangwagen incl. 
de positie op het display aangegeven worden.

 ► Als de aanhangwagen door een andere wordt ver-
vangen moet de in de vrachtwagen opgeslagen 
configuratie geactualiseerd worden, omdat anders na 
een poosje voor de banden van de aanhangwagen de 
waarschuwing GEEN BEREIK wordt gegeven.

Hierna zijn een reeks mogelijke vrachtwagenvarianten en Vrachtwagen-aan-
hangwagen-combinaties weergegeven:
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7.5.2 Startscherm druk-/temperatuurbewaking

Na het starten van het voertuig verschijnen de volgende weergaven na 
elkaar op het display:

.............................

Het CPC-systeem is bedrijfsgereed. 
Bandgegevens worden uiterlijk na 
elkaar aangegeven nadat met het 
rijden is begonnen.

DRUK      (BAR)

10.0

Voor de wielpositie van de 2e as 
linksbuiten worden bandgegevens 
ontvangen. 

DRUK      (BAR)

10.0 10.0

10.0 10.0 10.010.0

10.0 10.0

10.0 10.0

10.0 10.0

Voor alle wielposities worden band-
gegevens ontvangen.

De waarden voor de bandenspan-
ning en de temperatuur in het in-
wendige van de band liggen binnen 
de toegestane waarden.
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7.5.3 Wisselen tussen druk- en temperatuurweergave

DRUK      (BAR)

10.0 10.0

10.0 10.0 10.010.0

10.0 10.0

10.0 10.0

10.0 10.0

TEMPERATUUR     (°C)

102 102

102 102 102 102

102 102

102 102

102 102

 � -Toets indrukken om tussen de temperatuurweergave en de 
drukweergave te wisselen.

7.5.4 Overzicht waarschuwingen

AANWIJZING

 ► De bestuurder kan zich bij een waarschuwing door 
een akoestisch signaal laten waarschuwen. Hiervoor 
moet de functie "Zoemer" ingeschakeld zijn.

 ► Reageer in geval van een waarschuwing als in de 
hoofdstukken hierna beschreven. Als de waarschu-
wing na de genomen maatregelen nog steeds wordt 
gegeven, moeten alle banden gecontroleerd en de 
installatie/configuratie van het CPC-systeem door een 
werkplaats gecontroleerd worden.

 ► Alle in de hoofdstukken hierna beschreven maatre-
gelen moeten altijd op een verkeerstechnisch veilige 
plaats (als bijv. een parkeerplaats) uitgevoerd worden.
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Prioriteit Stand
Sym-
bool

Waarschuwings-
melding

Fout

Hoog

Laag 

H
o

o
g

7.2

2*)

DRUKVERLIES

Continu, snel drukverlies. 
Bandenpech tot aan de volle-
dige vernieling van de band 
is mogelijk.

6.2

1*), 
2*)

STERKE  
MINDERDR.

De bandenspanning daalt 
onder de aanbevolen alarm-
grenswaarde. Bandenpech 
tot aan de volledige vernie-
ling van de band is mogelijk.



2*)

SENSOR CONTR.

De bandsensor is niet meer 
goed bevestigd.

La
ag

8.2

1*)

MINDERDRUK

De bandenspanning daalt on-
der de aanbevolen waarschu-
wingsgrenswaarde. De band 
kan duurzaam beschadigd 
raken. 

115 TEMPERATUUR

De gemeten temperatuur in 
de band ligt boven de 115 °C 
(239 °F). De bandsensor werkt 
niet meer bij 120 °C (248 °F).

GEEN BEREIK

Vanwege onvoldoende 
signaalsterkte kan er geen 
sensorprotocol weergegeven 
worden.

SENSOR DEFECT
Bandsensor 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.
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7.5.5 Waarschuwingen lage waarschuwingstrap

7.5.5.1 Bandsensor defect

SENSOR DEFECT

10.0 10.0

10.0 10.010.0

10.0 10.0

10.0 10.0

10.0 10.0

Waarschuwingstype: lage waar-
schuwingstrap

Waarschuwingsmelding: sensor 
defect

Fout: De bandsensor is defect.

Maatregel: De betreffende band zo 
snel mogelijk door de werkplaats la-
ten demonteren en de bandsensor 
laten vervangen. (Bij een defecte 
bandsensor is geen druk-/tempera-
tuurwaarschuwing mogelijk).
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7.5.5.2 Geen bereik

GEEN BEREIK

10.0 10.0

10.0 10.010.0

10.0 10.0

10.0 10.0

10.0 10.0

Waarschuwingstype: lage waar-
schuwingstrap

Waarschuwingsmelding: Geen 
bereik

Fout: Vanwege onvoldoende sig-
naalsterkte kan er geen sensorpro-
tocol weergegeven worden.

Maatregel: Werkplaats moet de 
oorzaak voor de onvoldoende sig-
naalsterkte opsporen. Als er geen 
signaal wordt ontvangen, is er ook 
geen druk-/temperatuurbewaking 
mogelijk.

AANWIJZING

 ► Onder ongunstige omstandigheden (bijv. sterke elek-
tromagnetische straling, sterke radiografische zenders 
enz.) kan de signaaloverbrenging van een paar banden 
in storing zijn zodat er geen waarschuwing "GEEN 
BEREIK" wordt gegeven.

 ► Deze procedure kan bij een vrachtwagen tot 20 minu-
ten duren, bij de aanhangwagen tot 40 minuten.

 ► In deze tijd is geen druk-/temperatuurwaarschuwing 
mogelijk. De als laatste ontvangen waarde wordt 
weergegeven tot de GEEN BEREIK waarschuwing 
verschijnt.

 ► Als bij langzaam rijdende voertuigen < 20 km/h 
(12,5 mph) of stilstaande voertuigen een signaal van 
een bandsensor niet meer ontvangen wordt (bijv. 
vanwege storingen) wordt de waarschuwing GEEN BE-
REIK niet weergegeven. De betreffende bandenpositie 
wordt echter leeg / zonder inhoud weergegeven. 
Voor deze wielpositie is gedurende deze tijd dan een 
bewaking van de band en het weergeven van waar-
schuwingen niet mogelijk.
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7.5.5.3 Temperatuur

102 102

115 102 102 102

102 102

102 102

102 102

TEMPERATUUR

Waarschuwingstype: lage waar-
schuwingstrap

Waarschuwing:  Temperatuur

Fout: De gemeten temperatuur 
in de band ligt boven de 115 °C 
(239 °F). De bandsensor werkt niet 
meer vanaf 120 °C (248 °F).

Maatregel: De vrachtwagen onmid-
dellijk op een hiervoor geschikte 
plaats stoppen. De betreffende 
band af laten koelen en vervolgens 
controleren.

7.5.5.4 Minderdruk

MINDERDRUK

10.0 10.0

10.0 8.2 10.010.0

10.0 10.0

10.0 10.0

10.0 10.0

Waarschuwingstype: lage waar-
schuwingstrap

Waarschuwing: Minderdruk

Fout: De bandenspanning daalt 
onder de aanbevolen waarschu-
wingsgrenswaarde. De band kan 
duurzaam beschadigd raken.

Maatregel: Bij de volgende gelegen-
heid (bijv. bandenservice, tanksta-
tion enz.) de oorzaak voor de lage 
bandenspanning opsporen en weer 
de juiste spanning instellen. Als de 
band beschadigd is, bijv. door een 
spijker, moet een reparatie of ver-
vanging van de betreffende band 
onmiddellijk door een deskundige 
uitgevoerd worden.

AANWIJZING

 ► Corrigeer de bandenspanning alleen als de band-
temperatuur overeenstemt met de omgevingstem-
peratuur. Anders is er gevaar dat de verkeerde druk 
ingesteld wordt.
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7.5.6 Waarschuwingen hoge waarschuwingstrap

7.5.6.1 Sensor contr.

De twee weergaven verschijnen afwisselend om de 1,5 seconden.

SENSOR CONTR.

10.0 10.0

10.0 10.010.0

10.0 10.0

10.0 10.0

10.0 10.0



DEMONTAGE BANDEN

10.0 10.0

10.0 10.010.0

10.0 10.0

10.0 10.0

10.0 10.0



Waarschuwingstype: hoge waarschuwingstrap

Waarschuwing: sensor contr.

Fout: De bandsensor is niet meer goed bevestigd.

Maatregel: De band zo spoedig mogelijk door het deskundige perso-
neel van een bandenwerkplaats laten demonteren en de bandsensor 
en bandsensorcontainer deskundig laten vervangen.



36

Werking

7.5.6.2 Sterke minderdr.

De twee weergaven verschijnen afwisselend om de 1,5 seconden.

STERKE MINDERDR.

10.0 10.0

10.0 6.2 10.010.0

10.0 10.0

10.0 10.0

10.0 10.0

ALARM

10.0 10.0

10.0 6.2 10.010.0

10.0 10.0

10.0 10.0

10.0 10.0

Waarschuwingstype: hoge waarschuwingstrap

Waarschuwing: sterke minderdr.

Fout: De bandenspanning daalt onder de aanbevolen alarmgrens-
waarde. Bandenpech tot aan de volledige vernieling van de band is 
mogelijk.

Maatregel: Vrachtwagen zo snel mogelijk op een geschikte plek stop-
pen en de oorzaak voor de lage druk opsporen.  
Bandenspanning corrigeren en de band zo spoedig mogelijk door een 
deskundige laten controleren.

AANWIJZING

 ► Corrigeer de bandenspanning alleen als de band-
temperatuur overeenstemt met de omgevingstem-
peratuur. Anders is er gevaar dat de verkeerde druk 
ingesteld wordt.
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7.5.6.3 Drukverlies

De twee weergaven verschijnen afwisselend om de 1,5 seconden.

DRUKVERLIES

10.0 10.0

10.0 7.2 10.010.0

10.0 10.0

10.0 10.0

10.0 10.0

ALARM

10.0 10.0

10.0 7.2 10.010.0

10.0 10.0

10.0 10.0

10.0 10.0

Waarschuwingstype: hoge waarschuwingstrap

Waarschuwing: drukverlies

Fout: continu, snel drukverlies. Bandenpech tot aan de volledige ver-
nieling van de band is mogelijk.

Maatregel: Vrachtwagen zo snel mogelijk op een geschikte plek stop-
pen en de oorzaak voor het snelle drukverlies opsporen en de band 
zo spoedig mogelijk door een deskundige laten controleren.
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7.5.7 Meervoudige waarschuwingen

Als er verschillende problemen tegelijk optreden, verschijnt er een meer-
voudig display. Met de  -toets kunnen de verschillende waarschu-
wingsmeldingen opgeroepen worden.

Voorbeeld voor een 3-voudige waarschuwing:

3 WAARSCHUWING.

8.2 10.0

10.0 10.010.0

10.0

10.0 10.0

10.0 10.0



 � In de menuregel Info 
verschijnt het aantal van 
de verschillende waarschu-
wingsmeldingen resp. van 
de verschillende waarschu-
wingsschermen.  

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

DEMONTAGE BANDEN



8.2

MINDERDRUK GEEN BEREIK

Individuele waarschuwingsschermen geven de symbolen voor de aparte 
waarschuwingen weer. 
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De weergave van de afzonderlijke schermen wisselt om de 1,5 seconden 
indien voor de weergegeven banden een waarschuwing met hoge prio-
riteit aanwezig is. 

Zie voor de betekenis van de waarschuwingssymbolen hoofdstuk „7.5.4 
Overzicht waarschuwingen“.

AANWIJZING

 ► Als er voor een bandenspoitie meerdere waarschu-
wingen gegeven worden, wordt op het meervoudige 
display alleen de waarschuwing met de hoogste priori-
teit aangegeven (zie ook „7.5.4 Overzicht waarschu-
wingen“).

 ► Op de individuele waarschuwingsdisplays worden 
deze waarschuwingen op de betreffende displays 
weergegeven.
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7.6 Werking met automatische aanhangwagen-herkenning 
(ATL*)

7.6.1 Algemeen

AANWIJZING

 ► Het ContiPressureCheckTM-systeem wordt voor een 
bepaalde vrachtwagencombinatie geïnstalleerd en 
geconfigureerd.

 ► Voor het geval dat de aanhangwagens vaak wisse-
len kan de ATL-functie (Automatische-Aanhangwa-
gen-Herkenning) in het systeem van de vrachtwagen 
geïnstalleerd worden.

 ► ATL maakt het mogelijk om verschillende aanhangwa-
gens te kunnen bewaken zonder dat de configuratie 
van het vrachtwagensysteem geactualiseerd hoeft te 
worden.

 ► Het aantal wisselingen van aanhangwagens is onbe-
perkt. Voorwaarde is echter dat bij de aanhangwagens 
die bewaakt moeten worden iedere band van band-
sensoren is voorzien.

 ► Om ervoor te zorgen dat de automatische aanhang-
wagen-herkenning (ATL) werkt moet het voertuig 
gedurende een tijd van > 10 minuten met een snelheid 
van > 30 km/h (19 mph) bewogen worden. 

* ATL is een optionele functie en is niet op alle CPC-systemen geactiveerd.
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Hierna zijn twee voorbeelden voor vrachtwagen-aanhanger-combinaties 
met automatische aanhangwagen-herkenning weergegeven:

AANWIJZING

Als op de aanhangwagen een zelfstandig, compleet Con-
tiPressureCheckTM-systeem is gemonteerd (statusweerga-
ve door de op de aanhangwagen gemonteerde druk-con-
troleweergave), en als de aanhangwagen bovendien 
vanuit de vrachtwagen wordt gecontroleerd, dan moet 
er altijd op de waarschuwingen worden gelet, ook als ze 
maar op één van de twee systemen worden aangegeven.
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7.6.2 Startscherm bij automatische aanhangwagen-herkenning

Na het starten van het voertuig verschijnen de volgende weergaven na 
elkaar op het display:

.......................

ZOEKEN AANHANGW.
......................

10.0 10.0

10.0 10.0 10.010.0

10.0 10.0 10.010.0

Het CPC-systeem is bedrijfsgereed. 
Bandgegevens worden uiterlijk na 
elkaar aangegeven nadat met het 
rijden is begonnen. De automati-
sche aanhangwagen-herkenning 
(ATL) is nog niet voltooid.

DRUK      (BAR)

ZOEKEN AANHANGW.
......................

10.0 10.0

10.0 10.0 10.010.0

10.0 10.0 10.010.0

Voor alle wielposities van vracht-
wagens worden de bandgegevens 
ontvangen en de automatische 
aanhangwagen-herkenning (ATL) is 
nog niet voltooid.

DRUK      (BAR)

AANHANGW.: 8 BANDEN

10.0 10.0

10.0 10.0 10.010.0

10.0 10.0 10.010.0

Eindscherm:

Voor alle wielposities van de vracht-
wagen worden bandgegevens ont-
vangen. De automatische aanhang-
wagen-herkenning is voltooid. De 
waarden voor de bandenspanning 
en de temperatuur in het inwendige 
van de band liggen binnen de toe-
gestane waarden. Voorbeeld voor 
10 vrachtwagenbanden en  
8 aanhangwagenbanden.
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AANWIJZING

 ► De waarden van de vrachtwagenbanden worden 
afzonderlijk met de positie weergegeven.

 ► De waarden van de aanhangwagenbanden worden 
alleen weergegeven als de band een probleem heeft 
en zonder positieweergave.

7.6.2.1 Geen aanhangwagens met bandsensoren gevonden

DRUK      (BAR)

GEEN AANHANGWAGEN
GEVONDEN

10.0 10.0

10.0 10.0 10.010.0

10.0 10.0 10.010.0

Voor alle wielposities van vracht-
wagens worden de bandgegevens 
ontvangen, de automatische 
aanhangwagen-herkenning (ATL) is 
voltooid, maar er is geen aanhang-
wagen met bandsensor gevonden.

DRUK      (BAR)

KEINEN ANHÄNGER
GEFUNDEN

10.0 10.0

10.0 10.0 10.010.0

10.0 10.0 10.010.0

Na 60 seconden.



44

Werking

7.6.2.2 Speciale gevallen bij automatische aanhangwagen-herkenning

Geval 1:

Er worden te weinig banden herkend.

Oorzaak Parkeersituatie

Tijdens de teachfase is een liftas 
opgetild, daarom is die voor deze 
teachprocedure niet herkend. Op 
het scherm worden dan bijv. in 
plaats van de verwachte 6 banden 
slechts 4 banden aangegeven.

Indien een paar van de banden 
erg ver weg van de vrachtwagen 
verwijderd zijn of zeer sterk afge-
schermd (bijv. bij een dieplader) 
kan het gebeuren dat deze band-
sensoren vanwege het slechte 
ontvangst niet herkend worden.

 � Neem contact op met een 
deskundige werkplaats en laat 
daar de extra ontvanger goed 
uitlijnen / positioneren of een 
eigen CPC-systeem op de aan-
hangwagen installeren.

Geval 2:

De teachfase duurt tot 30 minuten.

Oorzaak Parkeersituatie

Tijdens de teachfase is er tijdelijk 
een ander, rijdend voertuig met 
een CPC-systeem direct in de 
buurt geweest.

Sommige bandsensoren van de 
aanhangwagen worden slechts 
beperkt ontvangen. Daardoor 
wordt de ATL teachduur langer.

 � Neem contact op met een 
deskundige werkplaats en laat 
daar de extra ontvanger goed 
uitlijnen / positioneren of een 
eigen CPC-systeem op de aan-
hangwagen installeren.
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Geval 3:

Nadat de aanhangwagen losgekoppeld of vervangen is worden er 
nog steeds waarden van de oude aanhangwagen weergegeven.

Oorzaak Parkeersituatie

Aanhangwagen losgekoppeld 
en de rit binnen de 15 minuten 
voortgezet. 
Het systeem gaat ervan uit dat 
de aanhangwagen nog steeds 
aangekoppeld is en geeft de 
banden van de aanhangwagen 
aan. Na ca. 40 minuten wordt 
voor alle banden van de aanhang-
wagen een GEEN BEREIK signaal 
weergegeven.

 � Er wordt geadviseerd om na 
ieder loskoppelen van een 
aanhangwagen het contact 
voor ten minste 20 seconden 
uit te schakelen.

De aanhangwagen werd binnen 
de 15 minuten verwisseld. 
Het systeem gaat ervan uit dat 
de aanhangwagen nog steeds 
aangekoppeld is en geeft de 
banden van de aanhangwagen 
aan. Na ca. 40 minuten wordt 
voor alle banden van de aanhang-
wagen een GEEN BEREIK signaal 
weergegeven. 

 � Er wordt geadviseerd om na 
ieder verwisselen van een 
aanhangwagen het contact 
voor ten minste 20 seconden 
uit te schakelen.
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Geval 4:

Er worden soms te veel banden geteacht.

Oorzaak Parkeersituatie

Bij de automatische aanhang-
wagen-herkenning worden 
alle signalen van onbekende 
bandsensoren direct in de buurt 
gedetecteerd.

Bovendien worden er alleen 
signalen van rijdende voertuigen 
geaccepteerd die zich gedurende 
ca. 8 tot 10 minuten in de buurt  
(ca. 5 tot 10 m (16 tot 33 ft afstand) 
van de vrachtwagen bevinden 
(als bijv. de nieuw aangekoppelde 
aanhangwagen). 
Als zich gedurende de gehele 
teachfase een ander voertuig met 
bandsensoren in de buurt bevindt 
kan het gebeuren dat sommige 
bandsensoren van het andere 
voertuig meegeteacht worden.

 � Voertuig stoppen en tea-
chen opnieuw starten door 
het contact gedurende ten 
minste 20 seconden uit te 
schakelen.
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Geval 5:

Bij de automatische aanhangwagen-herkenning wordt altijd hetzelf-
de aantal banden te veel gevonden.

Oorzaak Parkeersituatie

Bij ATL is de automatische her-
kenning wielvervanging (SWE) 
gedeactiveerd. 
Wanneer dus aan een vrachtwa-
gen een band of een bandsensor 
wordt vervangen, wordt dat door 
het CPC-systeem van de vracht-
wagen niet herkend. De nieuwe 
bandsensor wordt als onbekend 
gezien en bij iedere ATL-teach-
procedure als bandsensor aan de 
aanhangwagen geïnterpreteerd. 
Hetzelfde geldt voor het geval 
dat er meer dan één bandsensor 
aan de vrachtwagen is vervan-
gen zonder dat de configuratie is 
aangepast.

 � De configuratie van het 
CPC-systeem van de vracht-
wagen moet met de nieuwe 
bandsensoren geactualiseerd 
worden. 
Hiervoor staan de volgende 
menupunten in het handlees-
apparaat (HHT) ter beschik-
king:

 - Installatie - Nieuwe installatie    
of

 - Modificatie - Inst. Modificeren -  
Wijzig sensor-ID´s

AANWIJZING

 ► Alle informatie en instructies bij het handleesapparaat 
staan vermeld in het "Gebruikershandboek hand-
leesapparaat".
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7.6.3 Waarschuwingen bij automatische aanhangwagen-herkenning

Voorbeeld voor een waarschuwing met hoge prioriteit voor een aan-
hangwagenband:

De twee weergaven verschijnen afwisselend om de 1,5 seconden.

STERKE MINDERDR.

AANHANGW.: 8 BANDEN

10.0 10.0

10.0 10.0 10.010.0

10.0

6.2

10.0 10.010.0

ALARM

AANHANGW.: 8 BANDEN

10.0 10.0

10.0 10.0 10.010.0

10.0

6.2

10.0 10.010.0

1 van 8 aanhangwagenbanden heeft een probleem. 

De positie van de betreffende band wordt niet weergegeven.

Zie voor de betekenis van de waarschuwingssymbolen hoofdstuk 
„7.5.4 Overzicht waarschuwingen“. 
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7.6.4 Meervoudige waarschuwingen voor aanhangwagen-ban-
den bij automatische aanhangwagen-herkenning

De twee weergaven verschijnen afwisselend om de 1,5 seconden.

Voorbeeld voor een 4-voudige waarschuwing:

4 WAARSCHUWING.

AANHANGW.: 8 BANDEN

10.0 10.0

10.0 10.0 10.010.0

10.0

6.2 8.5

10.0 10.010.0



4 WAARSCHUWING.

AANHANGW.: 8 BANDEN

10.0 10.0

10.0 10.0 10.010.0

10.0

6.2 8.5

10.0 10.010.0



Ten minste 4 van 8 aanhangwagenbanden hebben een probleem. 

Indien meer dan 4 aanhangwagenbanden een probleem hebben, wor-
den alleen de waarschuwingen met hoge prioriteit weergegeven. 

Zie voor prioriteiten van de waarschuwingen de betekenis van de 
waarschuwingssymbolen hoofdstuk „7.5.4 Overzicht waarschuwin-
gen“. 

De posities van de betreffende banden worden niet weergegeven. 
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Met de  -toets kunnen de verschillende waarschuwingsmeldingen op-
geroepen worden.

4 WAARSCHUWING.

AANHANGW.: 8 BANDEN

10.0 10.0

10.0 10.0 10.010.0

10.0

6.2 8.5

10.0 10.010.0



 � In de menuregel Info 
verschijnt het aantal van 
de verschillende waarschu-
wingsmeldingen resp. van 
de verschillende waarschu-
wingsschermen.  -toets 
indrukken om de individuele 
waarschuwingsdisplays na 
elkaar op te roepen.

STERKE MINDERDR.

AANHANGW.: 8 BANDEN

10.0 8.3

10.0 10.0 10.010.0

10.0

6.2

10.0 10.010.0

DEMONTAGE BANDEN

AANHANGW.: 8 BANDEN

10.0 8.3

10.0 10.0 10.010.0

10.0 10.0 10.010.0



MINDERDRUK

AANHANGW.: 8 BANDEN

10.0 8.3

10.0 10.0 10.010.0

10.0

8.2

10.0 10.010.0

GEEN BEREIK

AANHANGW.: 8 BANDEN

10.0 8.3

10.0 10.0 10.010.0

10.0 10.0 10.010.0

Individuele waarschuwingsschermen geven de symbolen voor de aparte 
waarschuwingen weer. De weergave van de afzonderlijke schermen wis-
selt om de 1,5 seconden indien voor de weergegeven banden een waar-
schuwing met hoge prioriteit aanwezig is. Zie voor de betekenis van de 
symbolen hoofdstuk „7.5.4 Overzicht waarschuwingen“.
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7.6.5 Meervoudige waarschuwingen voor vrachtwagen- en aan-
hangwagen-banden bij automatische aanhangwagen-her-
kenning

De twee weergaven verschijnen afwisselend om de 1,5 seconden.

5 WAARSCHUWING.

AANHANGW.: 8 BANDEN

10.0 8.3

10.0 °C 10.010.0

10.0

6.2 8.5

10.0 10.0





5 WAARSCHUWING.

AANHANGW.: 8 BANDEN

10.0 8.3

10.0 °C 10.010.0

10.0

6.2 8.5

10.0 10.0





5 verschillende waarschuwingsmeldingen voor vrachtwagen- en 
aanhangwagenbanden.

3 van 10 vrachtwagenbanden hebben een probleem. De posities 
worden weergegeven.

Ten minste 4 van 8 aanhangwagenbanden hebben een probleem. 

Indien meer dan 4 aanhangwagenbanden een probleem hebben, wor-
den alleen de waarschuwingen met hoge prioriteit weergegeven. 

Zie voor prioriteiten van de waarschuwingen de betekenis van de 
waarschuwingssymbolen hoofdstuk „7.5.4 Overzicht waarschuwin-
gen“. 

De posities van de betreffende aanhangwagenbanden worden niet 
weergegeven.

 � In de menuregel Info verschijnt het aantal van de verschillende 
waarschuwingsmeldingen resp. van de verschillende waar-
schuwingsschermen.  -toets indrukken om de individuele 
waarschuwingsdisplays na elkaar op te roepen.



52

Werking

7.6.6 Automatische aanhangwagen-herkenning met omge-
vingscontrole (SO*)

De omgevingscontrole (Surrounding Observer of SO) is een extra optie 
bij de automatische aanhangwagen-herkenning (ATL).

AANWIJZING

 ► De aanhangwagen-herkenning met ATL werkt pas 
wanneer het voertuig ten minste 10 minuten met een 
snelheid van >30 km/h (19 mph) werd bewogen. 
Pas na voltooiing van ATL kunnen er waarschuwingen 
weergegeven worden.

* SO is een optionele functie en is niet op alle CPC-systemen geactiveerd.

Om al aan het begin van de rit een band met sterke minderdruk te de-
tecteren kan aan het ContiPressureCheckTM-systeem de functie omge-
vingscontrole (SO) met het handleesapparaat (HHT) geactiveerd worden.

De omgevingscontrole beoordeelt na het inschakelen van het ContiPres-
sureCheckTM-systeem alle ontvangen bandsensorsignalen en controleert 
of die een sterke minderdruk vertonen.

Als er bij de ontvangen bandsensoren sprake is van een sterke minder-
druk, wordt er voor elk van deze banden onmiddellijk een STERKE MIN-
DERDR. waarschuwing gegeven. Dat gebeurt alleen als ATL op dit tijdstip 
nog niet voltooid is.

De waarschuwing STERKE MINDERDR. orienteert zich aan de voor ATL in-
gestelde streefdruk. Als er bijv. 9,0 bar (130,5 psi) als streefdruk voor ATL 
is ingesteld, dan worden de waarschuwingen voor alle ontvangen band-
sensoren weergegeven die een druk van minder dan 7,2 bar (104,4 psi) 
meten.
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Weergave ATL + SO tijdens de 
teachfase.

Weergave na met succes voltooide 
teachfase.

10.0

10.0

STERKE MINDERDR.

ZOEKEN AANHANGW.

10.0

10.0 10.010.0

10.0

6.2

10.0 10.0

10.0

10.0

10.0

2 WAARSCHUWING.

AANHANGW.: 8 BANDEN

10.0

10.0 10.010.0

10.0

6.2

10.0 10.0



10.0

Of de omgevingscontrole (SO) is geactiveerd is eraan te zien dat al 
tijdens de teachfase een mogelijke waarschuwing STERKE MINDER-
DR. wordt weergegeven. De teachfase is met de aanwijzing ZOEKEN 
AANHANGW. gekenmerkt.

 - De linkerafbeelding toont een waarschuwing bij een geactiveer-
de omgevingscontrole (SO).

 - De rechterafbeelding toont waarschuwingen bij een met succes 
geteachte aanhangwagen.

Als de aanhangwagen-herkenning is voltooid, worden ATL en de om-
gevingscontrole (SO) automatisch beëindigd.

AANWIJZING

 ► De omgevingsbewaking toont alleen de STERKE MIN-
DERDR. waarschuwing. Alle andere waarschuwingen 
worden pas weergegeven als ATL is voltooid.

 ► De waarschuwing STERKE MINDERDR. door de omge-
vingscontrole hoeft niet aan de eigen aanhangwagen, 
maar kan ook in de naburige voertuigen aanwezig 
zijn. 
De bestuurder kan echter in geval van een waarschu-
wing zijn aanhangwagen op minderdruk controleren.
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7.7 Automatische herkenning wielvervanging (SWE*)

De functie !automatische herkenning wielvervanging" (Single Wheel  
Exchange of SWE) maakt een eenvoudigere vervanging van een band 
met bandsensor mogelijk.

AANWIJZING

 ► Als de functie ATL (automatische aanhangwagen-her-
kenning) geactiveerd is, dan is de automatische her-
kenning wielvervanging (SWE) gedeactiveerd.

 ► Als er een liftas is opgetild werkt de automatische 
herkenning wielvervanging (SWE) niet. 
Pas als er met neergelaten liftassen wordt gereden 
kan de nieuwe bandsensor herkend worden. Hierbij is 
het onverschillig op welke positie de band vervangen 
moet worden.

Als bij de werking een afzonderlijke band wordt vervangen wordt dit au-
tomatisch door het CPC-systeem herkend. Een naconfiguratie met het 
handleesapparaat is niet noodzakelijk.

 ■ De nieuwe bandsensor wordt normaal gesproken na het vervan-
gen van de band automatisch herkend.

 ■ Deze procedure is na ca. 10 minuten rijden voltooid. Voorwaarde 
is een snelheid van min. 30 km/h (19 mph) tijdens deze rit.

 ■ Tijdens het aanleren is geen drukwaarde in het betreffende 
bandsymbool zichtbaar.

AANWIJZING

 ► Als de herkenning tijdens de eerste rit mislukt, wordt 
voor deze bandpositie de melding "GEEN BEREIK" op 
het display aangegeven of de druk-controleweergave 
knippert langzaam.

 ► Om de herkenning van de wielvervanging opnieuw te 
starten moet het voertuig 20 minuten stilstaan. 
Het CPC-systeem start de automatische herkenning 
wielvervanging (SWE) bij iedere rit opnieuw tot de 
nieuwe band is herkend.

* SWE is een optionele functie en is niet op alle CPC-systemen geactiveerd.
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8 Foutmeldingen
Als de functie van het ContiPressureCheckTM-systeem in storing is kun-
nen de volgende waarschuwingsmeldingen weergegeven worden:

Foutmelding Oorzaak Maatregel

SYSTEEM-

STORING

1001....1005

ContiPressure-
CheckTM-systeem is 
niet bedrijfsgereed.

Zo spoedig mogelijk 
contact met een werk-
plaats opnemen om 
het systeem te laten 
repareren.

DISPLAY-

ERROR

1006

De hierboven getoonde foutmelding (DISPLAY ERROR 1006) wordt onafhankelijk van 
de ingestelde taal op het display alleen in het Engels weergegeven.

SYSTEEM

NIET

ACTIEF

ContiPressure-
CheckTM-systeem is 
niet bedrijfsgereed.

Een deskundige werk-
plaats moet het Conti-
Pressure-CheckTM-sys-
teem activeren.

SYSTEEM
 

NIET
 

GECONFIGUREERD

Installatie van het  
ContiPressure-
CheckTM systeem is 
niet correct uitge-
voerd.

Een deskundige werk-
plaats moet het instal-
latieproces voltooien.
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9 Druk-controleweergave
De druk-controleweergave bevindt zich aan de aanhangwagen.

 ■ Bij werking ervoor zorgen dat de druk-controleweergave in de ach-
teruitkijkspiegel te zien is. Hiervoor brandt de druk-controleweer-
gave bij iedere start van het voertuig gedurende 15 seconden.

AANWIJZING

 ► Vanaf een snelheid van meer dan 110 km/h (70 mph) 
kan de zichtbaarheid van de druk-controleweergave 
beperkt zijn.

9.1 Bedrijfstoestanden van de druk-controleweergave

AANWIJZING

 ► Om de functionaliteit van het CPC-systeem aan de 
aanhangwagen te controleren moet het CPC-systeem 
regelmatig in- en uitgeschakeld worden.

 ● Indien de op de aanhangwagen gemonteerde 
regeleenheid niet op een continue voeding is aan-
gesloten, brandt de druk-controleweergave bij het 
starten van de ontsteking gedurende 15 seconden.

 ● Indien de op de aanhangwagen gemonteerde 
regeleenheid op een continue voeding is aangeslo-
ten, brandt de druk-controleweergave alleen als de 
accuhoofdschakelaar bediend wordt.

Automatische controle van de functionaliteit

Indien de aanhangwagen langer dan 15 minuten niet of slechts zeer lang-
zaam werd bewogen, brandt de druk-controleweergave na het beginnen 
met rijden gedurende 15 seconden om de bestuurder de functionaliteit 
van het CPC-systeem aan de aanhangwagen aan te tonen.
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De druk-controleweergave is in de linker zijspiegel zichtbaar en geeft de 
volgende bedrijfstoestanden aan:

Display Bedrijfstoestand Aanwijzing

Geen signaal
Er zijn geen waar-
schuwingen voor de 
aanhangwagen.

Een uitval van de druk-contro-
leweergave of van het CPC-sys-
teem aan de aanhangwagen 
tijdens de rit wordt niet weerge-
geven. Het CPC-systeem voor 
de aanhangwagen is voor de 
rest van deze rit niet bedrijfsge-
reed. Bij de volgende start van 
de ontsteking wordt deze uitval 
herkend (zie volgend punt).

Brandt gedurende 
15 seconden (bij 
het inschakelen 
van het CPC-sys-
teem en aan het 
begin van de rit 
na een langere 

pauze) 

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

Indien bij het inschakelen van het 
CPC-systeem (start ontsteking of 
bediening van de accuhoofdscha-
kelaar) de druk-controleweergave 
geen signaal weergeeft, is ofwel 
het CPC-systeem aan de aan-
hangwagen niet bedrijfsgereed 
ofwel de druk-controleweergave 
defect. In dit geval is een bewa-
king van de bandenspanning aan 
de aanhangwagen niet mogelijk 
en er moet zo spoedig mogelijk 
een servicewerkplaats opgezocht 
worden.

Knippert lang-
zaam  

(om de 2 secon-
den)

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

Op het volgende geschikte punt 
(als bijv. parkeerplaats, rustplaats, 
tankstation) de bandenspanning 
van alle banden van de aanhang-
wagen controleren en indien no-
dig corrigeren*. Als bij de verdere 
rit het lampje weer langzaam 
begint te knipperen moet er een 
servicewerkplaats opgezocht 
worden.

Voor de waarschuwingen van de 
lage trap gelden verder dezelfde 
maatregelen als beschreven in 
hoofdstuk „7.5.5 Waarschuwin-
gen lage waarschuwingstrap“.
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Display Bedrijfstoestand Aanwijzing

Knippert snel  
(5 x per seconde)

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

Stop de vrachtwagen zo snel 
mogelijk.  
Controleer bij alle banden van de 
aanhangwagen*, of er sprake is 
van een snel drukverlies of een 
sterke minderdruk.  
In dat geval dient (dienen) de 
band(en) zo snel mogelijk door 
een deskundige gecontroleerd 
en indien nodig de band gerepa-
reerd of vervangen te worden.

Indien na deze parkeersituatie bij 
de verdere rit het snelle knippe-
ren weer optreedt moet er een 
servicewerkplaats opgezocht 
worden.

Voor de waarschuwingen van de 
hoge trap gelden verder dezelfde 
maatregelen als beschreven in 
hoofdstuk „7.5.6 Waarschuwin-
gen hoge waarschuwingstrap“.

* Corrigeer de bandenspanning alleen als de bandtemperatuur overeenstemt met de omgevingstemperatuur.  
Anders is er kans dat de verkeerde bandenspanning ingesteld wordt.

Bedrijfsmodusweergave van de druk-indicatie na het parkeren van de 
aanhangwagen

AANWIJZING

 ► Bij een waarschuwing (knipperen) kan het gebeuren 
dat het knipperen ophoudt wanneer de aanhangwagen 
gedurende 30 minuten stil staat of slechts zeer lang-
zaam bewogen wordt (< 15 km/h (9 mph)).

 ► Afhankelijk van de voedingsspanning van het CPC-trai-
ler-systeem kan het gebeuren dat het knipperen nog 
wel 30 minuten doorgaat nadat het voertuig is uitge-
schakeld.
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9.2 Druk-controleweergave opnieuw uitlijnen

Indien de druk-controleweergave versteld en dus bij de start van de ont-
steking slechts onvoldoende herkenbaar is moet de weergave opnieuw 
uitgelijnd worden. 

Ga voor de uitlijning van de druk-controleweergave als volgt te werk:

 � De borgmoer aan de druk-controleweergave losdraaien en de 
druk-controleweergave op de zijspiegel uitlijnen. 

 � Vervolgens de borgmoer met 2 Nm (1.48 lb-ft) aandraaien (hand-
vast) zodat het kogelscharnier van de rubberarm zich binnen de 
opname niet meer kan bewegen.

AANWIJZING

 ► Bij temperaturen beneden de 2 °C (35,6 °F) mag het 
aandraaimoment niet hoger dan 2 Nm (1.48 lb-ft) 
liggen, omdat er anders kans is op beschadiging.

 ► Bij hoge temperaturen moet het aandraaimoment 
aangepast worden.

 ► Laat de uitlijning of de controle ervan bij voorkeur in 
de servicewerkplaats uitvoeren.
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10 Reiniging van het display

LET OP

Neem de volgende reinigings- en veiligheidsinstructies 
vóór de reiniging van het display in acht:

 ► Reinig het display alleen met een droge, zachte, pluis-
vrije doek.

 ► Ook voor de reiniging bij sterke vervuiling mag de 
reinigingsdoek slechts iets vochtig zijn, het beste met 
slechts weinig water.

 ► Ook bij sterke vervuiling nooit agressieve of schuren-
de reinigingsmiddelen en in geen geval oplosmiddelen 
gebruiken die het kunststof oppervlak van het display 
aan kunnen tasten.
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11 Onderhoud
 � Reinig het lichtoppervlak van de druk-controleweergave regelma-

tig.

 � De centrale regeleenheid en de extra ontvanger van vervuilingen 
als bijv. sneeuw of gesmolten sneeuw vrij houden zodat de ont-
vangstprestatie niet belemmerd wordt.

 � Tijdens het gebruik van het CPC-systeem moeten alle schroef- en 
stekkerverbindingen met regelmatige tussenpozen gecontroleerd 
worden.

12 Afvalverwijdering

12.1 Algemene aanwijzingen

Continental probeert het milieu zo goed mogelijk te beschermen. Net als 
bij andere oude apparaten kan het apparaat op de gebruikelijke weg aan 
Continental teruggegeven worden. Neem voor details omtrent de afval-
verwijdering contact op met uw geautoriseerde dealer.

 � Metalen en kunststoffen voor hergebruik naar de betreffende inza-
melpunten brengen.

 � Doe andere componenten als reinigingsmiddelen of elektrische 
componenten (bijv. centrale regeleenheid, extra ontvanger) con-
form de nationaal van toepassing zijnde bepalingen weg.
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12.2 Bandensensor

AANWIJZING

 ► Voordat een band wordt weggedaan moet de band-
sensor verwijderd worden.

 ► Indien de bandsensor weer gebruikt moet worden 
moet er rekening gehouden worden met de levens-
duur resp. de draaiprestatie als vermeld in hoofdstuk 
"3.1 Bandsensor" van de installatiehandleiding.

De bandsensor bevat een lithiumbatterij die vast in het huis ingegoten 
is en niet vervangen kan worden. Als de levensduur is bereikt moet de 
bandsensor conform alle actueel geldende plaatselijke, regionale en na-
tionale wetten en voorschriften weggedaan worden. Hiervoor is het te-
ruggeven aan een geautoriseerde distributiepartner of het terugsturen 
naar het centrale CPC-inzamelpunt (adres zie hoofdstuk „12.4 CPC-in-
zamelpunt“) vereist.

12.3 Elektro-/elektronica-componenten

Alle andere elektrische of elektronische componenten behalve de band-
sensor moeten conform EG-richtlijn 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment) weggedaan worden. Neem bij vragen contact 
op met de voor de afvalverwijdering verantwoordelijke plaatselijke in-
stelling.

12.4 CPC-inzamelpunt

Adres:

Continental Trading GmbH

„Abteilung Entsorgung”

VDO-Straße 1

Gebäude B14

D-64832 Babenhausen

Duitsland
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13 Conformiteitsverklaring
Het CPC-systeem voldoet aan de principiële wettelijke eisen en van toe-
passing zijnde voorschriften van de Europese Unie (EU) en de VS alsme-
de voor andere op www.contipressurecheck.com vermelde landen.

De volledige originele conformiteitsverklaring is in de bijsluiter:

EC-Declaration of Conformity
Déclaration CE de Conformité

EG-Konformitätserklärung

of op www.contipressurecheck.com te vinden.
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14 Certificeringen
De afzonderlijke certificaten zijn aan de systeemdocumenten toege-
voegd of te vinden op www.contipressurecheck.com.

14.1 Radiografische registratie

Het CPC-systeem is in de volgende landen geregistreerd.

Zie landenlijst bijsluiter:

Homologation Certificate Vehicle Components

14.2 Algemene vergunning

Voor het CPC-systeem is een ABE (algemene vergunning) van het Duitse 
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) aanwezig. 

Zie bijsluiter:

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE) 
(Algemene vergunning (ABE))

14.3 ADR

Het CPC-systeem is principieel geschikt voor voertuigen die gevaarlijke 
goederen transporteren (ADR).

Een conformiteitsverklaring conform ADR is voor het CPC-systeem be-
schikbaar en bevat de toegestane klassen van gevaarlijke goederen.

Zie bijsluiter:

ADR-Konformitätserklärung CPC-System  
(ADR-conformiteitsverklaring CPC-systeem)

De actuele stand is te vinden op www.contipressurecheck.com.
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