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Generelt

1 Generelt

1.1 Oplysninger om denne installationsvejledning

Denne installationsvejledning henvender sig til værkstedsmed-
arbejdere med fagkundskaber på området elektrisk system i kø-
retøjer og montering af dæk.

Når indholdet er kendt, kan ContiPressureCheckTM-system 
(CPC-system) installeres på nyttekøretøjer.

For at kunne tage systemet i brug kræves en særlig instruktion, 
udført af skolede fagfolk fra Continental Reifen Deutschland 
GmbH eller dennes forhandlere.

Installationsvejledningen er en væsentlig hjælp til en korrekt og 
sikker installation af systemet. Den indeholder vigtige oplysnin-
ger for en korrekt og sikker installation og drift af systemet. Den 
skal være med til at undgå farer og øge systemets holdbarhed, 
de kan dog ikke erstatte den ovennævnte specielle undervisning.

Installationsvejledningen skal altid opbevares i arbejdspladsens 
umiddelbare nærhed. Den skal overholdes af alle personer, der 
arbejder med

 ● montering,

 ● ibrugtagning,

 ● betjening

 ● og/eller diagnose,

af enheden.

De her indeholdte oplysninger - især sikkerhedsreglerne skal 
overholdes.
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1.2 Ansvarsbegrænsning

Producenten hæfter ikke for skader og driftsforstyrrelser pga.

 ■ tilsidesættelse af denne installationsvejledning,

 ■ ikke formålskonform brug,

 ■ betjening udført af ikke eller ikke tilstrækkeligt uddannede 
og tilsvarende specifikt underviste personer.

 ■ mangelfuld installation,

 ■ brug af ikke-originale reserve- og tilbehørsdele,

 ■ tekniske ændringer og ombygninger,

 ■ Manglende gennemførsel af den foreskrevne optiske kontrol 
(se kapitel „5.5 Slutkontrol af dæk-sensor beholderens klæ-
beforbindelse“) efter montering af dæk-sensoren.

1.3 Symbolforklaring

Advarsler installationsvejledning er i denne manuel fremhævet 
med advarselssymboler. I denne installationsvejledning anven-
des følgende advarselssymboler:

Symbol Betydning

Generel advarsel

Fare pga. elektrisk strøm

Fare pga. sundhedsfarlige eller irriteren-
de stoffer

Generelle oplysninger og nyttige råd 
vedrørende håndtering.

Oplysning til overholdelse af miljøfor-
skrifter ved bortskaffelse

Elektriske/elektroniske komponenter 
med dette symbol må ikke bortskaffes 
med dagrenovationen.
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1.4 Forkortelser

I denne installationsvejledning anvendes følgende forkortelse:

Forkortelse Betydning

ADR

Europæisk konvention om international trans-
port af farligt gods ad vej (Accord européen 
relatif au transport international des marchan-
dises Dangereuses par Route)

ATL
Automatisk påhængsvogn-detektering 
(Auto-Trailer-Learning)

CAN
Databussystem for kommunikation mellem 
køretøjssystemer (Controller Area Network)

CCU
Central styreenhed (Central Control Unit - 
CCU)

CPC ContiPressureCheckTM

DTC Fejlmeddelelse (Diagnostic Trouble Code)

GND Jord  (Ground)

HHT Håndholdt læser (Handheld Tool)

IGN Tænding (Ignition)

Nfz Nyttekøretøjer (Nutzfahrezeuge)

RSSI
Sendeeffekt for dæk-sensorer 
(Received Signal Strength Indicator)

Sensor-ID Sensor-identifikationsnummer

StVZO
Lov om registrering af køretøjer (Straßenver-
kehrszulassungsordnung)

SWE
Automatisk hjulskift-detektering 
(Single Wheel Exchange)

U-bat Batterispænding
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1.5 Advarsler

I nærværende installationsvejledning anvendes følgende ad-
varsler:

 ADVARSEL

En advarsel af dette faretrin markerer en farlig 
situation.

Hvis den farlige situation ikke undgås, kan dette 
medføre alvorlige kvæstelser.

 ► Følg instrukserne i denne advarsel for at 
forebygge alvorlige personskader.

 PAS PÅ

En advarsel af dette faretrin markerer en mu-
ligvis farlig situation.

Hvis den farlige situation ikke undgås, kan dette 
medføre personskader.

 ► Følg instrukserne i denne advarsel for at 
forebygge personskader.

GIV AGT

En advarsel af dette faretrin markerer én mulig 
materiel skade.

Hvis situationen ikke undgås, kan der opstå 
materielle skader.

 ► Følg instrukserne i denne advarsel  for at 
forebygge materielle skader.

HENVISNING

 ► En henvisning markerer supplerende 
informationer, der er vigtige for den videre 
bearbejdning eller som letter det beskrevne 
arbejdsskridt.
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1.6 Ophavsret

Denne installationsvejledning og alle dokumenter, der følger 
med systemet, er ophavsretsligt beskyttet.

Uden udtrykkelig godkendelse fra Continental  
Reifen Deutschland GmbH må disse dokumenter hverken helt 
eller delvist mangfoldiggøres.

1.7 Garantibestemmelser

De pågældende gyldige "Generelle forretningsbetingelser Conti-
nental AG" gælder, medmindre der er indgået afvigende aftaler.

Den mest aktuelle version kan fås via din CPC-forhandler.

1.8 Producentadresse

Continental Reifen Deutschland GmbH

Büttnerstraße 25

D-30165 Hannover

Tyskland

www.contipressurecheck.com

1.9 Kundeservice

Ved tekniske spørgsmål til systemet kontakt venligst din 
CPC-sælger eller det autoriserede værksted, der har installeret 
CPC-systemet.
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2 Sikkerhed

2.1 Generelt

Dette kapitel indeholder vigtige oplysninger til alle sikkerheds-
aspekter.

Ud over de generelle sikkerhedsregler, der er beskrevet i dette 
kapitel angives i hvert betjeningskapitel yderligere sikkerheds-
regler, der er relevant for det pågældende kapitel.

Farer, der kan opstå ved et specielt handlingsskridt, er beskrevet 
før handlingsskridtet.

 ADVARSEL

Fare pga. manglende overholdelse af sikker-
hedsreglerne!

Hvis denne installationsvejledningen og 
handlingsregler ikke overholdes, kan der opstå 
alvorlige farer.

 ► De her oplistede advarsler og vejledninger 
skal overholdes.

2.2 Forbud mod ombygninger

Alle ombygninger og ændringer ved systemet er forbudt

Producenten hæfter ikke for skader i den forbindelse.

Hvis der alligevel kræves ombygninger eller ændringer på syste-
met, kontaktes producenten.
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2.3 Formålskonform brug

Dette system er udelukkende beregnet til at måle dæktrykket og 
den indvendige dæktemperatur og at overføre værdierne tråd-
løst til en ekstern analyseenhed 

Enhver anden eller videregående brug gælder som ikke formåls-
konform.

 ADVARSEL

Fare pga. ikke formålskonform brug!

Enhver brug, der går ud over den korrekte brug/
eller en anden brug af CPC-systemet kan medfø-
re farlige situationer.

 ► CPC-systemet må kun anvendes formålskon-
formt.

 ► Alle oplysninger i denne installationsvejled-
ning skal overholdes.

Alle krav pga. skader, der opstår pga. ikke formålskonform brug, 
afvises.

Risikoen påhviler brugeren alene.

2.3.1 Brug af dæk-sensorer

Brugeren skal sikre, at dæk, der indeholder dæk-sensorer, kun 
anvendes på køretøjer, hvor en overvågning af CPC-systemet er 
garanteret.

Er en konstant teknisk overvågning ikke garanteret, skal bruge-
ren sikre at dæk-sensorens tilstand kontrolleres regelmæssigt, 
dog senest efter 20 000 km (12 425 mil).

Ved en fortsat brug af dækkene på andre køretøjer, hvor en over-
vågning ikke er garanteret, skal dæk-sensorerne i forvejen fjer-
nes fra dækkene.



13

Sikkerhed

2.4 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger

Følg nedenstående henvisninger for forebyggelse af ulykker ved 
installation af systemet:

 ■ Følg køretøjsproducentens sikkerhedshenvisninger.

 ■ Inden køretøjet løftes, skal alle nødvendige foranstaltninger 
mod rulning træffes.

 ■ Følg arbejdssikkerhedsforskrifter for det pågældende land.

 ■ Lysforholdene på arbejdspladsen skal være tilstrækkelige.

 ■ Arbejdspladsen og de anvendte apparater skal være i fejlfri 
og ren tilstand.

 ■ Defekte komponenter må kun udskiftes med originale reser-
vedele. Kun ved disse dele er det sikret at sikkerhedskravene 
overholdes.

 ■ Under brug af CPC-systemet skal alle skrue- og stikforbindel-
ser kontrolleres regelmæssigt.

2.5 Særlige farer

 PAS PÅ

Fare for kortslutning!

Ved arbejder på køretøjets el-system er der fare 
for kortslutninger.

 ► Følg køretøjsproducentens sikkerhedshenvis-
ninger.

 ► Afbryd alle elektriske forbrugere inden tilslut-
ningsklemmerne tages af batteriet.

 ► Fjern først minusklemmen, derefter plusk-
lemmen.
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 ■ Kablet må hverken knækkes, eller installeres med træk eller 
hen over skarpe kanter.

 ■ Kablet må ikke installeres i nærheden af roterende, bevæge-
lige eller varme dele.

 ■ Ved ledninger skal der overholdes en bøjeradius over 
15 mm (0.6 inch); ved bølgerør en radius over 35 mm 
(1.38 inch).

 ■ Med henblik på stikforbindelser skal det sikres, at de er rene, 
tørre og helt låst efter samling.

 ■ Før og efter hver stikforbindelse skal det pågældende kabler 
fikseres efter maks. 10 cm (3,94 inch)

 ■ Kabelgennemføringer i køretøjets førersæde samt i sikrings- 
og fordelerkasserne skal der sørges for en sikker tætning af 
gennemføringen.

 ■ Til isolering af kablerne og montering af kabelskoene må der 
kun anvendes egnet værktøj.

 ■ Ved installationen af CPC-systemet på køretøjet (især ved 
tilslutning af spændingsforsyningen) må andre systemer på 
køretøjet (som f. eks. bremse- eller belysningsanlægget) ikke 
påvirkes i deres funktion.

 ■ Især ved et køretøj for farligt gods (ADR): 
Installeres CPC-system på køretøjet for farligt gods (ADR) 
og forbliver CPC-systemet tilkoblet, selvom køretøjets 
tænding er frakoblet, kan det ikke udelukkes, at der ved fejl 
pga. gnistdannelse , andre antændingskilder eller lignende 
opstår en reaktion med det farlige gods.  
Dette kan medføre ulykker og alvorlige kvæstelser.

 – Derfor skal der sørges for at spændingsforsyningen af 
CPC-systemet er frakoblet, når køretøjet slukkes (d.v.s 
tændingen er frakoblet).
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2.6 Personalekrav

 ADVARSEL

Fare for personskader ved utilstrækkelig 
kvalifikation.

Usagkyndig håndtering kan medføre alvorlige 
person- og materielle skader.

 ► Alle arbejder skal udelukkende udføres af 
kvalificerede personer.

I denne installationsvejledning nævnes følgende kvalifikationer.

 ■ Fagfolk 
er pga. deres faglige uddannelse, kundskaber og erfaringer 
samt kendskab til de relevante bestemmelser i stand til at 
udføre de overdragne arbejder og selvstændigt at erkende 
mulige farer og undgå dem.

Systemets installation må kun udføres af personer, er er under-
vist i dette arbejde og råder over fagkundskaber på området bi-
lens elektriske system og dækmontering.
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2.7 Personligt sikkerhedsudstyr

 ADVARSEL

Fare for personskader pga. forkert eller mang-
lende sikkerhedsudstyr!

Ved installationen skal der bæres personligt sik-
kerhedsudstyr for at minimere sundhedsfarerne.

 ► Det sikkerhedsudstyr, der er nødvendig for 
det pågældende arbejde skal bæres under 
installationen.

 ► Henvisningsskilte i arbejdsområdet vedrøren-
de personligt sikkerhedsudstyr skal følges.

Bær følgende sikkerhedsudstyr ved installationen.

Symbol Betydning

Bær beskyttelsesbriller

Bær sikkerhedshandsker

Bær sikkerhedssko
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3 Tekniske data

HENVISNING

 ► Alle komponenter, der skal monteres på 
køretøjet er beregnet til et driftstemperatur-
område fra -40 °C til 85 °C (-40 °F til 185 °F). 
Ved afvigelser fremkommer en henvisning 
ved den pågældende komponent.

3.1 Dæk-sensor

Dimensioner (L x B x H)
38 x 28 x 22 

1.5 x 1.1 x 0.87
mm 
inch

Vægt
26 

0,92
g 

oz

Sendefrekvens 433,92 MHz

Modtagefrekvens 125 kHz

Typisk holdbarhed* af den fast 
monterede batteri ca.

6

eller  
600 000 
372 820

år

 
km 
mil

Temperaturmåleområde
-40 til 120 
-40 til 248 

°C 
°F

Trykmåleområde (rel.)
0 til 12 

0 til 173
bar 
psi

* En for høj indvendig dæktemperatur (forårsaget f. eks. ved høje omgivelsestem-
peraturer, pga. for lavt tryk , etc.) kan med tiden reducere batteriets holdbarhed.
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3.2 Central styreenhed

Dimensioner (L x B x H)
165 x 121 x 65 

6.5 x 4.76 X 2.56
mm 
inch

Vægt
390 

13,76
g 

oz

Tilslutningsspænding 12/24 V

Modtagefrekvens 433,92 MHz

Antal stikcyklusser min. 10 Cyklusser

3.3 Ekstra modtager (valgfrit)

Dimensioner (L x B x H)
90 x 42 x 28 

3.54 x 1.65 x 1.1
mm 
inch

Vægt
44 

1.55
g 

oz

Frekvens 433,92 MHz

Antal stikcyklusser min. 10 Cyklusser
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3.4 Display

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

4.60 x 4.21 x 1.57
mm 
inch

Vægt
240 
8.47

g 
oz

Tilslutningsspænding 12/24 V

Antal stikcyklusser min.

Tilslutningsstik diagnose

Tilslutningsstik forsyning

100

10

Cyklusser

Cyklusser

Antal stikcyklusser min.

Forbindelsesplade holder til 
display

5 Cyklusser

Driftstemperaturområde
-40 til 85 

-40 til 185
°C 
°F

Displayets læselighed uden 
begrænsning

-20 til 80 
-4 til 176

°C 
°F
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3.5 Håndholdt læser

Dimensioner (L x B x H)
160 x 90 x 38 

6.3 x 3.54 x 1.5
mm 
inch

Vægt
750 

26.46
g 

oz
Tilslutningsspænding 
oplader

220/110 V

Sendefrekvens 125 kHz

Modtagefrekvens 433,92 MHz

Antal stikcyklusser min. til diag-
nose-kabel:

Stik til håndholdt læser

Alle 3 stik til køretøjskomponen-
terne

1.000

100

Cyklusser

Cyklusser

Driftstemperaturområde
-10 til 50 
14 til 122

°C 
°F

Lagertemperaturområde
-40 til 85 

-40 til 185
°C 
°F

3.6 Tryk-kontrol indikator

Dimensioner (L x B x H)
140 x 140 x 160 
5.51 x 5.51 x 6.3

mm 
inch

Vægt
115 
4.06

g 
oz

Tilslutningsspænding 12/24 V

Antal stikcyklusser min. 100 Cyklusser
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4 Opbygning og funktion

4.1 Funktionsbeskrivelse
ContiPressureCheckTM-system (CPC-system) tillader den perma-
nente overvågning af dæktrykket og dæktemperaturen. Status 
vises på displayet. Ved et trykfald modtager føreren omgående 
en tilsvarende advarsel.

Basisssystemet består af et display, den centrale styreenhed 
(Central Control Unit - CCU) og dæk-sensorerne. Hver dæk-sen-
sor, som er fastgjort på dækkenes inderside, sender de detek-
terede data via et trådløst signal til den centrale styreenhed. 
De analyserede data transfereres via bussystemet til displayet i 
førerhuset. Føreren kan altid få vist de ønskede oplysninger og 
så se de aktuelle værdier for dækkenes temperatur og tryk. Ved 
en afvigelse fra den indprogrammerede værdi for de tilhørende 
nominelle trykværdier vises der straks en advarsel på displayet.

4.2 Oversigt

PRESSURE      (BAR)

9.0 9.0

7.5 7.5

9.0 9.0

9.0 9.0

9.0 9.0

7.57.5

21 3

1

1
111

1

4
2

3

1  Dæk-sensor

2  Central styreenhed (Central Control Unit - CCU)

3  Display

4  Ekstra modtager
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4.3 Dæk-sensor

Dækensorerne består af en tryksensor, en temperatursensor, en 
accelerationssensor, en styrekreds til analyse, en radiosender og 
et litiumbatteri. Enheden er støbt ind i et plasthus og sættes ind i 
en dæktryk-beholder.

Dæk-sensor beholderen fastgøres på dækkets indvendige lag (se 
hertil kapitel „5.4 Dæk-sensorens montering“).

13 324

1  Dæk-sensor

2  Dæk-sensor beholder

3  Dækkets omdrejningsretning

4  Kvartal og år for produktion
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HENVISNING

 ► Batteriets levetid er  ca. 6 år under normale 
driftsbetingelser, eller 600 000 km (372 
820 mil) (se også kapitel „3.1 Dæk-sensor“). 

 ► Er batteriet opbrugt, medfører dette advars-
len "INGEN MODTAGELSE" på displayet. Da 
denne advarsel også kan have andre årsager, 
skal batteriet status kontrolleres med en 
håndholdt læser på dæk-sensoren. Vises 
status "SVAGT BATTERI", skal dæk-sensoren 
udskiftes med en ny.
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4.4 Central styreenhed (Central Control Unit - CCU)

Det data, dæk-sensoren har registreret, overføres trådløst til den 
centrale styreenhed.

Den trådløse forbindelse sikres ved en antenne, der er integreret 
i styreenheden, der sørger for en fejlfri modtagelse af tryk- og 
temperatursignalerne fra alle dæk-sensorer.

Den centrale styreenhed er egnet til drift på 12/24 volt.

Den centrale styreenhed monteres i midten af køretøjets chassis, 
således at en fejlfri trådløs forbindelse med dæk-sensorerne er 
sikret. For en god trådløs forbindelser skal der anvendes særlige 
holdere (se kapitel „4.7 Beslag“).

Den centrale styreenhed for traktor, påhængsvogn og bus findes 
i to udgaver.

 ● Styreenheden med sort stik:  
uden aktivering af trykindikatoren.

 ● Styreenheden med gråt stik:  
med aktivering af trykindikatoren.

1 2

1  Hus

2  Tilslutningsstik

Systemet kan administrere op til 24 dæk-sensorer pr styreenhe-
den. Fejl, der opstår under driften, gemmes i elektronikken for 
diagnoseformål.
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4.5 Ekstra modtager (valgfrit)

En ekstra modtager er nødvendig ved:

 ■ større afstande (fra ca. 4 m (4,4 yd) mellem dækkene og den 
centrale styreenhed.

 ■ direkte overvågning af påhængsvognen (kun påhængsvog-
nen er udstyret med dæk-sensorer).

 ■ køretøjer med mere end 2 aksler.

 ■ busser

21 3

1  Hus

2  Tilslutningsstik

3  Beskyttelse

Ekstra modtager skal altid anvendes med beskyttelse

HENVISNING

Anvendes beskyttelse ikke,

 ► må ContiPressureCheckTM -systemet ikke an-
vendes for transport af farlig gods (se kapitel 
„14.3 ADR“).

 ► kan der opstå skader på ekstra modtager.

 ► reducerer ekstra modtagers modtagerække-
vidde.



26

Opbygning og funktion

4.6 Display

Til visning af dækinformationer  monteres et display i førerhuset. 
Dette gælder kun for lastbiler og busser, ikke for påhængsvogne.

1 2 3 4

1  SET-tast: skift mellem køretøjsvisning og indstillinger

2   -Knap: Navigation mellem menupunkter og advarsler

3  OK-tast: Bekræftelse af det valgte menupunkt

4  -Knap: Skift mellem fyldetryk- eller temperaturindi-
kator

På bagsiden sidder tilslutningsbøsninger for

 ● forsyning og kommunikation

 ● Diagnose-kabel

HENVISNING

 ► Displayet arbejder sikkert i et temperaturom-
råde fra –20 °C til 80 °C (-4 °F til 176 °F). Ved 
temperaturer under –20 °C (-4 °F) eller over 
80 °C (176 °F) kan visningen nedsættes. 
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4.7 Beslag

4.7.1 Beslag for den centrale styreenhed

For fastgørelsen af den centrale styreenhed på køretøjets chassis 
kræves en særlig beslag for at sikre en god trådløs forbindelse.

HENVISNING

 ► Skruer, underlægskiver og møtrikker til 
fastgørelse af den centrale styreenhed på 
holderen er indeholdt i monteringssættet.

 ► Skruer til montering på chassiset er ikke 
indeholdt i monteringssættet.

4.7.2 Beslag til skstra modtager (valgfrit)

For fastgørelsen af ekstra modtager (og den tilhørende beskyt-
telse) på køretøjets chassis kræves en særlig beslag for at sikre 
en god trådløs forbindelse.

HENVISNING

 ► Skruer til montering på chassiset er ikke 
indeholdt i monteringssættet.

 ► Den originale beslag skal anvendes, da 
modtageren  og beskyttelse fastgørelse er 
tilpasset holderen.
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4.8 Kabelsystem lastbil/bus med ekstra modtager

Systemets forbindelse med køretøjets kabelsystem foregår ved 
lastbil/bus i to afsnit:

 ■ Del-kabler C: 
Del-kabler C omfatter forbindelsen af den centrale styreen-
hed til et fordelersted i nærheden af førerarbejdspladsens 
nærhed.. Dette afsnit er stænkvandbeskyttet, således at den 
kan placeres udvendigt på køretøjet.

 ■ Del-kabler A og B: 
Del-kabler A (med integreret sikring) og B er udelukkende 
konciperet til bilens indre. Et kabelsæt til displayet (del-kab-
ler B), og et kabelsæt med frie kabelender for tilslutning til 
køretøjets forsyningsspænding (del-kabler A).

Adapterkabel for ekstra modtager

 ■ Del-kabler D: 
Ekstra modtagers (valgfri) forbindelse med den centrale 
styreenhed foregår over del-kabler D.

Grundprincippet for kabelføringen ved lastbil/bis med ekstra 
modtager er vist på det følgende billede.

1

2

3

4

A

B C

D

5

1  Display

2  Central styreenhed (Central Control Unit - CCU)

3  Ekstra modtager

4  Spændingsforsyning (sikringskasse)

5  Sikring ATO 1 ampere - udskiftelig
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4.9 Tryk-kontrolindikator påhængsvogn/sættevogn

Traileren/sættevognen kan med en separat central styreenhed 
betjenes uafhængigt af traktoren. I så fald monteres en tryk-kon-
trolindikator udvendigt på påhængsvognen.

En eksemplarisk positionering af trykkontrolindikatoren er vist 
på følgende billede.

HENVISNING

 ► Fra en hastighed på 110 km/h  
(70 mph) kan trykkontrolindikatorens synlig-
hed være indskrænket.
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4.10 Kabelsystem påhængsvogn/sættevogn

 ■ Kabler F + G: 
Kabler F + G forbinder de centrale stryreenhed med køretø-
jets spændingsforsynig (gren F) og tilslutning for håndlæs-
enheden/tryk-kontrolindikatoren (gren G). 

 ■ Del-kabler H (valgfri): 
Ekstra modtagers (valgfri) forbindelse med den centrale 
styreenhed foregår over del-kabler H.

Grundprincippet for kabelføringen ved påhængsvogn/sætte-
vogns med ekstra modtager er vist på det følgende billede.

H

2

3

F + G

F + G

1 4

5

1  Tryk-kontrolindikator

2  Central styreenhed

3  Spændingsforsyning (fordelerkasse)

4  Ekstra modtager

5  Sikring ATO 1 ampere - udskiftelig (indeholdt i monte-
ringssættet)
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4.11 Håndholdt læser, diagnose-kabel

Efter systemets installering sker systemets initialisering ved 
hjælp af håndholdt læser.

1 2

1  Tilslutning for ladekabel

2  Tilslutning for USB- og diagnose-kabel

Håndholdt læser forbindes via diagnose-kabel med displayet 
eller påhængsvognens diagnosestik. På displayets og håndlæ-
seenhedens hus sidder hver en tilslutningsport. Trailerens diag-
nosestik er modstikket på trykkontrolindikatoren (se gren G på 
kabler F+G).

HENVISNING

 ► Håndholdt læser arbejder sikkert u et tem-
peraturområde fra –10 °C til 50 °C (14 °F til 
122 °F). Ved temperaturer på under–10 °C 
(14 °F) eller over 50 °C (122 °F) kan indikator 
og sendeeffekten nedsættes.

 ► Udførlige betjeningshenvisninger  
for håndholdt læser findes under  
www.contipressurecheck.com i håndlæseen-
hedens manual.
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4.12 Reservedele

En oversigt over de tilgængelige reservedele og de tilhørende ar-
tikelnumre fås af din CPC-sælger eller af autoriserede CPC-part-
nerværksteder.
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5 Montering

5.1 Leveringsomfang

HENVISNING

 ► Kontroller hele leveringen for fuldstændig-
hed og synlige skader.

 ► Efter at leveringen af systemet registreres 
skader iht. mangelfuld emballage eller trans-
port på modtagelsesdokumentet og medde-
les staks din salgskontakt.

5.2 Emballagens bortskaffelse

Emballagen beskytter systemet mod transportskader. Emballa-
gematerialet er valgt efter miljø- og affaldstekniske synspunkter 
og derfor genbrugelig.

En tilbageførsel af emballagen i materialekredsløbet sparer rå-
stoffer og nedsætter affaldsvolumen. Det ikke længere nødvendi-
ge emballagematerialer bortskaffes iht. de forskrifter, der gælder 
på stedet.
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5.3 Generelle oplysninger

For en tidsbesparende montering og for at undgå fejl, skal ræk-
kefølgen for de nedenstående beskrevne monteringsskridt altid 
overholdes.

HENVISNING

 ► Pga. kunststoffernes ældning (især af 
dæk-sensorens beholder og trykkontrolin-
dikatoren) og pga. dæk-sensor-batteriets 
lagringstid inden brug (der påvirker hold-
barheden under drift) skal CPC-systemet 
montere senest 2 år eftersættets pakkedato 
(pakkedatoen fremgår af skiltet på sættet.

 ► For klæbemidlet Cyberbond 2250 er brugsti-
den kortere (henvisninger til opbevaringstid 
og -art på emballagen skal følges.

5.4 Dæk-sensorens montering

5.4.1 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger:

 ■ Monteringen må kun foretages af hertil kvalificerede perso-
ner.

 ■ Arbejdspladsen skal være tilstrækkeligt ventileret.

 ■ Lysforholdene på arbejdspladsen skal altid være tilstrække-
lige.

 ■ Arbejdspladsen og de anvendte apparater skal være i fejlfri 
og ren tilstand.

 ■ Alle anvendte produkter skal opbevares iht. oplysningerne 
på emballagen.

 ■ Værktøj, rengøringsmidler og lim skal opbevares uden for 
uvedkommendes og børns rækkevidde.

 ■ Ved montering af dæk-sensoren må der altid kun anvendes 
spec. lim CB 2250.
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5.4.2 Særlige farer

 ADVARSEL

Fare for personskader!

Ved arbejder med trykluftsliberen er der fare for 
personskader!

 ► Følg producentens sikkerhedshenvisninger.

 ► Bær sikkerhedsbriller og sikkerhedshandsker

 ► Bær evt. høreværn.

 ADVARSEL

Fare for personskader ved håndtering med lim 
Cyberbond 2250!

Hud og øjenlåg sammenlimes inden for sekun-
der.

 ► Følg producentens sikkerhedshenvisninger.

 ► Bær sikkerhedsbriller og sikkerhedshandsker

 ADVARSEL

Sundhedsfarer pga. rengøringsmidler!

Ved anvendelse af rengøringsmidler kan der 
opstå farer i form af ætsninger, irritationer af 
huden eller sundhedsfarlige dampe.

 ► Rengøringsmiddelproducentens sikkerheds-
henvisninger skal iagttages og følges.

 ► Bær sikkerhedshandsker

 ► Sørg for god ventilation
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5.4.3 Nødvendige værktøjer og materialer

Sikkerhedshandsker

(ikke indeholdt i leveringssortimentet)

1 x naftaholdig rengøringsmiddel  
(„Liquid Buffer“ fra Tip Top eller  
Continental, samt „Pre-Buff Cleaner“ fra 
PREMA) 
Artikel nr.Continental: 17080300000

Rengøringsmiddel til forbehandling af 
det indvendige dæklag og dæk-senso-
rens limflader.

(„Liquid Buffer“ fra Tip Top og „Pre-Buff Cleaner“ fra 
PREMA ikke del af leveringssortimentet)

1 x renseklud

Renseklud til rengøring af limfladerne

(ikke indeholdt i leveringssortimentet)

1 x monteringsværktøj dæk-sensor 
(inklusive indsats) 
artikel nr.: 17340190000

Indsats monteringsværktøj (reserve-
dels) artikel nr. 17340220000

Værktøj til at trykke dæk-sensoren fast 
under limningen.

2250
CB

1 x Spec. Lim 2250

Lim til indlimning af dæk-sensoren

(bestanddel af alle dæk-sensor-sæt)
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1 x spartel

Værktøj til fordeling af limen på 
dæk-sensoren.

(bestanddel af alle dæk-sensor-sæt)

1 x rengøringsskraber

Artikel nr.: 17341300000

Skraber til forbehandling af det 
indvendige dæklag.

Ekstra værktøj til fjernelse af eksisterende ventilationsribber i det 
indvendige dæklåg klæbeområde (ikke del af leveringen).

Trykluftsliber, langsomt kørende.

(maks. 3600 o/min)

Konturskive, for lavt omdrejningstal

(65 mm, K 36)

f. eks. TipTop artikel-nr.: 595 4357

5.4.4 Oplysninger om spec. lim CB2250

GIV AGT

Materielle skader!

Ved usagkyndig limning af dæk-sensor beholde-
ren i dækket kan der opstå skader på dækket og 
dæk-sensoren.

 ► Under 5 °C (41 °F) er en sikker limning ude-
lukket (se rødt område).

 ► Til en sikker limning skal det anbefalede tem-
peratur/pressetidsområde overholdes.
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Tørretider for Cyberbond 2250 afhængig af omgivelsestempe-
raturen.:

Suositeltava puristusaika CB 2250 [s]
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 ■ Den anbefalede omgivelsestemperatur for limninger med 
CB 2250 er 15–35 °C (59-95 °F). 
- Se grønt område.

 ■ Dækkene og dæk-sensor beholderen skal ligeledes have den 
anbefalede omgivelsestemperatur.

HENVISNING

 ► Efter den anbefalede pressetid har limningen 
den grundlæggende fasthed, der tillader en 
montering af dækkene.
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5.4.5 Arbejdsplads

Inden arbejdet påbegyndes skal arbejdspladsen forberedes så-
ledes, at alle nødvendige materialer og værktøjer ligger i række-
vidden.

HENVISNING

 ► For limningen skal dækkene have en tem-
peratur på 15 °C til 35 °C (59 °F til 95 °F). Er 
temperaturen lavere, forlænges den nødven-
dige pressetid under limningen tydeligt. (se 
diagram i kapitel „5.4.4 Oplysninger om spec. 
lim CB2250“). 
Under en temperatur på 5 °C (41 °F) er en 
sikker limning udelukket.

 ► Arbejdspladsen skal være tilstrækkeligt 
ventileret.

 ► Dækkene skal positioneres således, at dæk-
kets indvendige område er tilgængelig og 
velbelyst.

5.4.6 Tilladte dækstørrelser

Generelt er ved korrekt montering alle slangeløse lastbil-stan-
darddæk egnet til at montere den dæk-sensor, såfremt dækin-
derlagets overflade svarer til de gængse forhold.

En montering i slangedæk er ikke tilladt.

HENVISNING

 ► Den aktuelle tabel med tilladte dækstørrelser 
findes under www.contipressurecheck.com.
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5.4.7 Klæbeposition i dækket

Den korrekte position af klæbefladen er

 ■ i midten af dækkets indvendige lag.

 ■ i området omkring DOT-stemplet

Klæbefladens  
mål:

ca. 6 x 6 cm 
(ca. 2.36 x 2,36 inch)

Mål på den 
flade, der skal rengøres:

ca. 7 x 7 cm 
(ca. 2.76 x 2.76 inch)
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HENVISNING

 ► Dæk-sensor beholderen bør helst limes på en 
glat flade.

 ► En limning af en vabestruktur er mulig. De 
små ujævnheder udlignes her med limen.

 ► Fjern de ventilationsribber, der befinder 
sig i klæbefladens område. Se kapitel „5.7 
Fjernelse af afluftningsribber i klæbestedets 
område“.

 ► Målet for forberedelsen er at dæk-sensoren 
ligger på på hele fladen. 
Her skal det især sikres at kantområderne på 
dæk-sensor beholderne passer.

 ► Undgå direkte solstråling og træk på klæbe-
stedet.
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5.4.8 Forbehandling af klæbestedet

GIV AGT

Fare for en beskadigelse pga. usagkyndig ren-
gøring af klæbefladerne.

Dæk-sensoren og dæk-sensor beholderen kan 
løsne sig og med tiden beskadige dækkene.

 ► Under ingen omstændigheder må der 
anvendes bremserens eller lignende stoffer 
til rensning af klæbefladerne, da disse kan 
nedsætte klæbeprocessen.

 ► Desuden kan brugen af bremsernes beskadi-
ge selve dækket.

HENVISNING

 ► Continental Reifen Deutschland GmbH 
anbefaler på grundlag af gennemførte tests 
at anvende "Liquid Buffer“ fra firma. Tiptop 
,Continental eller „Pre-Buff Cleaner“ fra firma 
PREMA (se kapitel „5.4.3 Nødvendige værktø-
jer og materialer“) til rensning af klæbeflader. 

 ► Såfremt de anvendes andre produkter til 
rensning, kan Continental Reifen Deutschland 
GmbH ikke garantere at klæbekraften er 
tilstrækkelig i praksis.

 ► Bemærk de ekstra/opdaterede oplysninger til 
ContiPressureCheck-Installation og anven-
delse på: 
www.contipressurecheck.com
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 � For rensning af klæbefladen skal dækket justeres således at 
det overskydende rensemiddel kan løbe ud af klæbeområ-
det.

 � Spraydåsen (liquid buffer) omrystes grundigt.

 � Hele den tørre klæbeflade, der skal renses, vædes i en af-
stand på ca. 20 cm (7.87 inch) med rensemidlet.

 � Umiddelbart efter skal den klæbeflade, der skal renses, flere 
gange trækkes forskudt af med et kraftigt tryk på skraberen, 
til klæbefladen er tør. Pas på ikke at Pas på ikke at beskadige 
dækkets indvendige flade

 � Rengøringsprocessen skal gentages mindst 2 gange.

 � Derefter skal den klæbeflade, der skal renses, igen vædes 
helt med rensemidlet og rengør grundigt med rensekluden. 
Tør kun i en retning og anvend altid rene områder af rengø-
ringskluden. Forureninger må ikke tværes ud på klæbefla-
den.

 � Gentag processen til den flade der skal renses, kan optisk 
tydeligt skelnes fra den urensede flade.

 � Resterne fra skrabning og rensning skal fjernes fra dækkene.

 � Marker klæbefladernes ydre kant med kridt.

 � Lad den rensede flade aflufte for ca. 3 minutter efter rengø-
ringsskridtene.
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5.4.9 Dæk-sensorens montering i dæk-sensor beholder.

HENVISNING

 ► Som regel leveres dæk-sensoren formonteret 
i dæk-sensor beholderen.

 � Rul tætningsgummiet på dæk-sensor beholderen igen opad.  
Råd: Oprulning af tætningsgummi på de korte sider af 
dæk-sensor beholderen er den nemmeste variant (se sorte 
pile i nedenstående afbildning).

 � Væd den resterende grundflade i dæk-sensor beholderen let 
med montagepasta.

 � Sæt dæk-sensoren ind i dæk-sensor beholderen. Omdrej-
ningsretningspile på dæk-sensor beholderen fortsættes på 
sensoren (se billedet).

 � Skub tætningsgummiet på dæk-sensor beholderen igen 
opad. Tætningsgummiet på dæk-sensor beholderen skal 
ligger jævnt over omfanget oven på sensoren.
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 � For at dæk-sensoren i beholderen bedre kan sætte sig, anbe-
fales at positionere dæk-sensoren i beholderen ved at udføre 
en tilsvarende drejning mod venstre/højre.

Dæk-sensoren er korrekt monteret i dæk-sensor beholderen, 
hvis:

1. drejeretningspilene på dæk-sensor beholderen præcist 
flugtende fortsætter på dæk-sensoren.

2. på dæk-sensorens overflade kan mærkes og ses en tydelig 
forhøjning.

En forkert montering medfører under driften en beskadigelse 
af dæk-sensoren. CPC-systemet melder i så fald "KONTROLLER 
SENSOR / AFMONTERING DÆK".

GIV AGT

Materiel skade!

Usagkyndig montering af dæk-sensoren i 
dæk-sensor beholderen medfører en beskadigel-
se af dæk-sensoren og en fejl i CPC-systemet.

 ► Dæk-sensoren skal være korrekt sat ind iht. 
indstillingerne.

 ► Dæk-sensoren må ikke monteres og  bruges 
på tværs af rulleretningen eller på hovedet.
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5.4.10 Dæk-sensoraktivering

Gør følgende for at aktivere dæk-sensoren

 � Hent menupunktet "Aktiver sensor" på håndholdt læser og 

bekræft med Return .

 � Før håndholdt læser umiddelbart hen til dæk-sensoren. 
Håndholdt læser gennemfører aktiveringen.

Efter aktivering vuses meddelelsen "Sensor aktiveret korrekt" 
Derefter viser håndholdt læser de aktuelle data i dæk-sensoren.

 – Dæk-sensor ID

 – Tryk

 – Temperatur

 – Status

Status skal være "aktiveret".

Vises der derudover andre meddelelser, skal dæk-sensoren 
udskiftes og der skal gennemføres en ny aktivering. 
Meddelelserne kunne lyde:

 – Sensor DEFEKT

 – SVAGT batteri

 – Sensor er LØS

 – ACCEL. > 5 g/< -5 g

Forklaringer tik håndlæseenhedens meddelelser se „Brugerma-
nual håndholdt læser“.
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5.4.11 Montering af dæk-sensor beholderen med integreret dæk-sen-
sor i monteringsværktøj

 � Læg ilægningsdelen således ind i monteringsværktøj, at begge 
pile på ïlægningsdelen stemmer overens med dem på monterings-
værktøj.

HENVISNING

 ► Monteringsværktøj må ikke anvendes uden 
ilægningsdelen.

 � Sæt dæk-sensor beholderen med den integrerede dæk-sensor 
således ind i ilægningsdelen, at de to drejeretningspile på dæk-sen-
soren stemmer overens med dem på ilægningsdelen.

 � Dæk-sensor beholderens grundflade skal ligge hele vejen rundt på 
monteringsværktøj, ellers skal sensorens position i sensorbeholde-
ren kontrolleres.

5.4.12 Rensning af klæbefladen på dæk-sensor beholderen.

 � Spraydåsen (liquid buffer) omrystes grundigt.

 � Sprøjt rensemidlet på rensekluden.

 � Derefter skal klæbefladen renses grundigt med den vædede 
renseklud.

 � Denne renseproces skal mindst gennemføres 2x, dog så 
længe til den flade, der skal renses optisk tydeligt kan skel-
nes fra en urenset flade.

 � Lad den rensede flade aflufte for ca. 3 minutter efter rengø-
ringsskridtene.
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5.4.13 Indklæbning af dæk-sensor beholderen med integreret 
dæk-sensor i monteringsværktøj

 � Inden indklæbning skal anbefalingen med henblik på omgi-
velsestemperaturen og dækkets samt dæk-sensor beholde-
rens temperatur overholdes for at opnå en sikker limning (se 
kapitel „5.4.4 Oplysninger om spec. lim CB2250“)

HENVISNING

 ► Spec. lim CB 2250 er blandet med fluoresce-
rende midler. Dette anvendes til kontrol af det 
rigtige valg af kimen efter limningen.

 � Dæk-sensor beholderens position med integreret dæk-sen-
sor i monteringsværktøj

 � Påfør ca. 1 delstreg speciallim på sensorens klæbeflade og 
fordel den jævnt på spartelen.

 � Straks efter påføring af limen skal dæk-sensor beholderen 
med den integrerede dæk-sensor ved hjælp af en monte-
ringsværktøj trykkes lodret på den rensede klæbeflade. For 
den korrekte positionering på dækkets indvendige lag se 
kapitel „5.4.7 Klæbeposition i dækket“.
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 � Tryk dæk-sensor beholderen med den integrerede dæk-sen-
sor i ca. 45 sekunder med en vægt på mindst 5 kg lodret 
ved hjælp af en monteringsværktøj fast og roligt på dækkets 
indvendige lag.  
Under de ca. 45 sekunder  pressetryktid må monterings-
værktøj ikke bevæges.

 � Derefter løses monteringsværktøj fra dæk-sensoren ved at 
bevæge den let fra den ene side til den anden. 
Undgå kraftig, rykagtig trækning!

Positionering af dæk-sensoren er korrekt, når pilene på 
dæk-sensor beholderen peger i dækkets løberetning.
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5.5 Slutkontrol af dæk-sensor beholderens klæbeforbindelse

 � Kontroller klæbeforbindelsen visuelt. Ved korrekt klæbning 
ligger dæktrykbeholderen med den integrerede dæk-sensor 
over hele fladen på dækkets indvendige lag.

 � De overstående limrester tørres hele vejen rund af dæk-sen-
sor beholderens kant. I de første (mindst) 15 minutter må 
der ikke trækkes i dæk-sensoren eller dæk-sensor beholde-
ren.

 � Dækket kan straks efter limningen monteres på fælgen.

5.6 Henvisning til dækmontering

5.6.1 Justering af dæk

HENVISNING

 ► For bedre at kunne fastlægge dæk-sensorens 
position udefra efter at dækket er monteret, 
skal den dæk-sensor, der er limet ind ved 
området for DOT-stempling positionere i 
nærheden af ventilenheden.

 ► Ved tvillingedæk: 
For at lette dæk-sensorens indlæring, skal 
tvillingedækket monteres således, at venti-
lerne og dermed dæk-sensorens position er 
forskudt med 180° mod hinanden.

 ► Ved dækmontering med hjælpemidler som 
monteringsjern skal der sørges for at disse 
ikke beskadiger dæk-sensorerne.
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5.6.2 Mærkning af de dæk, der er udstyret med dæk-sensorer

Efter dækmonteringen anbefales at markere de dæk, hvor 
dæk-sensorerne befinder sig.

Til dette formål:

 � De medfølgende mærkater/sikkerhedsskilte limes synligt på 
de pågældende hjulkasser/sikkerhedsplader (en mærkat pr. 
hjul).

 � Ventildækslerne skal udskiftes med de medfølgende 
CPC-ventildæksler.

HENVISNING

 ► Mærkaterne er ikke egnet til montering på 
fælgen eller dækket.

 ► Inden påsætning af mærkaten skal klæbeste-
det renses med egnede midler.
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5.7 Fjernelse af afluftningsribber i klæbestedets område

GIV AGT

Materielle skader ved beskadigelse af  
det indvendige dæklag!

Nedsættelse af dækkets holdbarhed.

 ► Fjern kun ventilationsribberne

 ► Må kun udføres af personalet, der er skolet i 
dækreparation.

Nødvendigt værktøj:

 ● Signerstift eller kridt

 ● Sikkerhedsbriller, sikkerhedshandsker

 ● Langsomt kørende trykluftsliber

 ● Messingbørste

 ● Konturskive 65 mm

 ● Støv-/vandsuger

Gør følgende:

 � Den flade, der skal gøres ru skal på en flade fra ca. 8 x 8  cm 
(3.15 x 3.15 inch) marker signerstift eller kridt.

 � Dækkets indvendige lag skal gøres ru med en konturskive. 
Derved fjernes alle ventilationsribber i klæbeområdet, til 
overfladen er glat. Ruværktøjet må kun trykkes let på, og 
ved konstante bevægelser skal der sørges for at det ikke 
befinder samme sted.

HENVISNING

 ► Ved hjælp af konturskiven dannes en ru 
overflade af type RMA 3.

 � Den ru overflade renses med en messingbørste.

 � Rustøv fjernes helt med støv-/vandsugeren.

 � Derefter skal klæbeprocessen fortsættes  som fra kapitel 
„5.4.8 Forbehandling af klæbestedet“.
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5.8 Slidbanepålægning

 ■ Inden en slidbanepålægning på dækket skal dæk-sensoren 
fjernes. Dæk-sensor beholderen kan forblive i dækket.

 ■ Efter slidbanepålægningen skal dæk-sensoren monteres i 
en ny dæk-sensorbeholder, se kapitel „5.4.9 Dæk-sensorens 
montering i dæk-sensor beholder.“ og monteres i dækket.

5.9 Fortsat brug af dæk-sensoren ved om-/nymontering af et 
dæk

Ved den fortsatte brug af dæk-sensoren ved en om-/nymontering 
af et dæk skal man være opmærksom på den angivne batterile-
vetid eller holdbarhed af sensoren iht. kapitel „3.1 Dæk-sensor“.
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5.10 Brug af balancesubstanser i nyttekøretøjer

På markedet tilbydes talrige balancesubstanser fra forskellige 
producenter, der er beregnet til påfyldning i slangeløse dæk på 
nyttekøretøjer inden montering. Her er der først og fremmest tale 
om granulater, pastaer eller væsker og mineralske substanser, hvis 
effekt (i brug) gør en konventionel afbalancering overflødig.

Vi hverken anbefaler eller forbyder udtrykkeligt anvendelsen 
af disse substanser i vores dæk. Continental Reifen Deutsch-
land GmbH kan ikke vurdere kvalitet og anvendelsesområdet 
af disse substanser, der kan føre forskellige fra producent til 
producent.

Brugeren af sådanne substanser bør inden anvendelsen i dækket 
informere sig udførligt omkring deres egenskaber. I sidste ende 
skal brugeren selv afgøre  afbalanceringsmetoden for nyttekøre-
tøjsdæk og evt. brug af balancesubstanser med hensyn til dæk-
kets specielle anvendelsesbetingelser.

Anvendelse af balancesubstanser i Continental-koncernens 
nyttekøretøjsdæk medfører ikke automatisk at Dog er dæks-
kader samt beskadigelser af Continental Reifen Deutschland 
GmbH-komponenter, der er forårsaget eller fremmet ved brug 
af balancesubstanser, ikke omfattet af produktansvar.

Balancesubstanser bør fjernes helt fra det afmonterede dæk,  
inden dækket tilføres indgangsinspektionen ved slidfladepålæg-
ning eller reparation. Vi henviser til, at vi evt. fjerner balancesub-
stanser fuldstændigt vi har modtaget ved reklamationer. Vi erstat-
ter/kompenserer ikke for fjernede balancesubstanser.
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5.11 Montering af den centrale styreenhed på lastbil/bus

GIV AGT

Skader på styreenheden!

Inden det egnede monteringssted vælges skal 
følgende henvisning iagttages for at undgå 
skader på styreenheden:

 ► Undgå at komme for tæt på meget varme 
komponenter (f. eks. udstødningsanlæg), 
roterende eller bevægelige dele.

5.11.1 Monteringsstedet i området af længdevangen på lastbilen.

 ■ Monteringsstedet bør befinde sig i midten mellem den 
første eller seneste akse.

 ■ Holderen monteres således, at den centrale styreenhed så 
vidt som muligt rager ud af længdevangen for at sikre en 
god trådløs forbindelse til dæk-sensorerne (overhold sikker-
hedsafstande f. eks.. til vejen). For en god trådløs forbindelse 
må den centrale stryreenhed ikke være skærmet af metal-
vægge i den direkte nærhed.

 ■ Vælg afstanden til førerhuset således at længden på kabler 
C (9 m/ 9.8 yd) er tilstrækkeligt til at nå sikringskassen i 
førerhuset.

HENVISNING

 ► Den overstående længde af holderen (af-
stand underkant chassisrammen til styreen-
hed) må maksimal være 12 cm (4.72 inch) (se 
kapitel „5.11.2 Fastgørelse“).



56

Montering

5.11.2 Fastgørelse

 ■ For at fastgøre holderen på længdevangen skal der mindst 
fastlægges 2 egnede boringer. Mål afstande mellem de eksi-
sterende boringer, overfør dem på holderne og bor.

 ■ Den centrale styreenhed på holderen med det monterings-
materiale, der er tilføjet i monteringssættet. Den centrale 
styreenhed skal fortrinsvist justeres, således at stikforbindel-
sen peger mod køretøjets bagside.

HENVISNING

 ► Hvis monteringssituationen ikke tillader 
andet, kan styreenheden justeres med stik-
forbindelsen mod køretøjets side. Dog kan 
der i så fald udelukkes en skade på stikket /
stikforbindelsen pga. stenslag.

 ■ Til fastgørelse på længdevangen skal der anvendes egnet 
monteringsmateriale (skruer min 10, styrkeklasse min. 8.8, 
selvlåsende møtrikker og underlægskiver  diam. ≥ 24 mm). 
Fastgørelsen bør helst ske med 4 skruer. Er dette mulig skal 
fastgørelsen udføres iht. nedenstående eksempel.

CCU CCU CCU CCU 

Udførelseseksempler for fastgørelse med 2 skruer  
(højre eksempel er et negativeksempel).

maks.
12 cm 
 
(4.72 tuumaa)
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5.11.3 Monteringssted ved bus

Ved busser kræves altid en ekstra modtager.

Den centrale styreenhed og ekstra modtager skal helt monteres 
på chassis. Er dette ikke mulig, kan begge komponenter monte-
res i bagagerummet. Begge komponenter må ikke afskærmes 
mod dæk-sensorerne ved hjælp af metalvægge.

 ■ Monter den centrale styreenhed så tær ved forakselen som 
muligt.

 ■ Monter ekstra-modtageren så tæt som muligt i området 
omkring bagakslen.
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5.12 Montering af ekstra modtager (valgfri)

Ved køretøjer med stor hjulafstand og ved køretøjer med mere 
end 2 aksler kræve en ekstra modtager til forbedring af radio-
forbindelse.

HENVISNING

 ► Hvis der er installeret en ekstra modtager, 
skal den centrale styreenhed monteres tæt 
på forakslen og ekstra modtager bag på 
køretøjet.



59

Montering

5.12.1 Forudsætning for optimal modtagelse

Ekstra modtagers modtagelsesområde ligner en kugle, hvorved 
modtagekvaliteten aftager med stigende afstand til dæk-senso-
rerne. I området bag holderen er modtagelsen (se nedenstående 
visning).

Den optimale placering af ekstra modtager er

 ■ i midten af køretøjets bagende

og

 ■ med så lille afstand til gulvet som muligt  
(sikkerhedsafstande f. eks. mod vejen skal overholdes).

Herved opstår en fri synslinje mellem ekstra modtager og side-
væggen på alle dæk, der skal overvåges.

HENVISNING

 ► Monteres ekstra modtager sidelæns for-
skudt, således at dens forside peger mod 
slidfladerne på nogle dæk, er der fare for at 
modtagelsen af sensorsignalerne for disse 
dæk forstyrres.
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5.12.2 Ekstra modtager montering

Foretrukket monteringsstid for ekstra modtager er køretøjets 
bagside, især når der skal overvåges en påhængsvogn. 

 ■ Holderen for montering af ekstra modtager er forboret 
iht. hulskabelonen for de gængse sættevogne i . Findes 
det pågældende hulbillede ikke, skal der søges efter andre 
boringer bag i køretøjet og sæt det ind i holderen.

HENVISNING

 ► Monter ekstra modtager helst således, at der 
ikke befinder sig metal direkte bag ekstra 
modtager, da dette kan medføre en nedsæt-
telse af modtagekvaliteten.

 ■ Holderen skal monteres således, at det åbne sted af U-profi-
len peger mod påhængsvognen og ekstra modtager har en 
så lille afstand til jorden som muligt (sikkerhedsafstande f. 
eks til vejen skal her overholdes). 
bageste aksler.den så godt som kugleformede modtageka-
rakteristik overvåges ved denne justering ikke kun på-
hængsvogndækkene, men også traktorens bageste aksler.

 ■ Montér holderen med egnet monteringsmateriale (skruer af 
styrkeklasse min. 8.8 samt selvlåsende møtrikker og under-
lægskiver). Sæt ekstra modtager på med stikforbindelsen 
opad.
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5.12.3 Beskyttelse montering på ekstra modtager

Efter at del-kabler D er forbundet med ekstra modtager (s kapitel 
„5.13 Montering af del-kabler D fra den centrale styreenhed til 
ekstra modtager“) skal beskyttelse monteres.

 � Sæt beskyttelse over ekstra modtager og fastgør den i 
holderen.

 � De 4 karabinhager føres ind i de pågældende åbninger på 
holderen og beskyttelse trykkes således mod holderen, at 
alle 4 karabinhager er gået i indgreb.

 � Beskyttelse skal desuden sikres med to kabelstrips (ikke 
omfattet af leveringen).

HENVISNING

Anvendes beskyttelse ikke,

 ► må ContiPressureCheck-systemetTM ikke an-
vendes til transport af farligt gods (se kapitel 
„14.3 ADR“).

 ► kan der opstå skader på ekstra modtager.

 ► reducerer ekstra modtagers modtagerække-
vidde.
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5.13 Montering af del-kabler D fra den centrale styreenhed til 
ekstra modtager

GIV AGT

Skader på kabler!

Ved installation af kabler skal følgende henvis-
ning iagttages for at undgå skader:

 ► Undgå at komme for tæt på meget varme 
komponenter (f. eks. udstødningsanlæg), 
roterende eller bevægelige dele.

Del-kabler D på den ekstra modtager er allerede forsynet med 
vandtætte stik.

 � Stiksiden på en centrale styreenhed skal forbindes først.

 � Installér kablet på køretøjets eksisterende kabler og sikr det 
løst med kabelstrips.

 � Stikket på ekstra modtager føres fra bagsiden gennem hol-
deren og sættes på modtageren.
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 � Skru bølgerøret til anslag på stikket og fastgør derefter med 
et kabelstrip på den fremstående metallaske. Ved korrekt 
montering skal de 3 ledere være skjult (se nedenstående 
monteringseksempler)

 � Kablet skal langs med køretøjets kabler sikres tilstrækkeligt 
med kabelstrips

 � På holderen af den centrale styreenhed skal adapterkablet 
sikres på holderen med et kabelstrips.

 � Dan løkkerne fra overlængderne og sikr med mindst to 
kabelstrips.

For stikforbindelsen på den centrale styreenhed og til del-kabler 
C anbefales følgende:

 � Bølgerøret på stikafdækningens indgang fastgøres ved 
hjælp af et ekstra kabelstrip (se pil), således at bølgerøret 
ikke kan løsne sig fra stikafdækningen under ugunstige 
forhold.
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5.14 Montering af del-kabler C fra den centrale styreenhed til 
sikringskassen

GIV AGT

Skader på kabler!

Ved installation af kabler skal følgende henvis-
ning iagttages for at undgå skader:

 ► Undgå at komme for tæt på meget varme 
komponenter (f. eks. udstødningsanlæg), 
roterende eller bevægelige dele.

 � Stiksiden på del-kabler C forbindes med den centrale sty-
reenhed eller med modstikket på del-kabler D, hvis denne 
anvendes.

 � Før kablet derfra til køretøjets eksisterende kabler mod 
førerhuse, og sikr det løst med kabelstrips.

 � Før kabler til køretøjets sikringskasse (se hertil køretøjets 
betjeningsmanual)

 � Derefter skal kablet langs med kabler sikres yderligere med 
kabelstrips.

For stikforbindelsen på den centrale styreenhed eller til del-kab-
ler D anbefales følgende: 

 � Bølgerøret på stikafdækningens indgang fastgøres ved 
hjælp af et ekstra kabelstrip (se pil), således at bølgerøret 
ikke kan løsne sig fra stikafdækningen under ugunstige 
forhold.



65

Montering

5.15 Montering af displayet (valgfri)

 ADVARSEL

Fare for personskader!

Når monteringsforskrifterne ikke følges, kan en 
fare for personskader ikke udelukkes.

 ► Monter displayet sideforskudt ift. fører og 
passager(er).

 ► Displayet må ikke monteres hvor førerens 
eller passager(erne)s krop eller hoved kunne 
ramme dem.

HENVISNING

For køretøjets fører skal et tilstrækkeligt 
synsfelt under alle drifts- og vejrforhold være 
garanteret.

 ► Displayet skal monteres således at førerens 
synsfelt ikke reduceres.
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5.15.1 Display holder med sugekop til montering på forruden.

Display holderen med sugekoppen anvendes til at montere dis-
playet på forruden.

 � Forbind displayet med den medfølgende displayholder. Sørg 
her for at displayet går helt i indgreb i holderen og er låst.

 � Find den egnede placering på foruden. vær her opmærksom 
på muligvis forstyrrende solstråling.

HENVISNING

Nationale regler!

 ► Hvis det på grund af nationale regler er 
forbudt at montere enheder på forruden, skal 
displayet monteres med holderen iht. kapitel 
„5.15.2 Display holder til påskruning til mon-
tering på instrumentbrættet.“
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5.15.2 Display holder til påskruning til montering på instrumentbrættet.

Displayets montering på instrumentbrættet skal display holde-
ren limes og skrues på instrumentbrættet.

 � Forbind displayet med den medfølgende displayholder.

 � Find det egnede monteringssted på instrumentbrættet. Vær 
her opmærksom på muligvis forstyrrende solstråling.

GIV AGT

Skader!

Ved usagkyhdig forskruning af displayholde-
ren kan komponenter eller kabler på køretøjet i 
instrumentbrættet tage skade.

 ► Inden påskruning skal det sikres, at ingen 
komponenter eller kabler tager skade ved 
fastgørelse af displayholderen.



68

Montering

 � Tag displayet ud af holderen.

 � Træk beskyttelsesfolien på kontaktfladen af ved holderen og 
lim holderen på det ønskede sted.

 � Skru holderne derudover med de 2 medfølgende skruer fast 
på instrumentbrættet.

 � Forbind displayet med display holderen. Sørg her for at 
displayet går helt i indgreb i holderen og er låst.

HENVISNING

Det anbefales at fastgøre display holderen 
både  med lim- og skrueforbindelsen!

 ► Klæbefolien udligner ujævnheder mellem 
holder og monteringsfladen og der opnås en 
mere sikker mekanisk forbindelse.

 ► Skruerne sikrer holderen under drift mod 
vibrationsbelastninger, der kunne få den til at 
løsne sig.

HENVISNING

Display holderens afmontering!

 ► Ved afmontering af display holderen vil der 
være to huller tilbage i instrumentbrættet. 
Desuden kan der være limrester på instru-
mentbrættet.
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5.16 Afsluttende arbejder ved installation på lastbil/bus

GIV AGT

Fare for kortslutning!

 ► Slå tændingen fra inden arbejderne påbe-
gyndes.

Ved en installation af CPC-systemet på lastbiler/busser kan 
CPC-systemet anvendes på 2 måder:

 ■ CPC som uafhængigt system 
Dækkenes status og advarslerne vises på CPC-displayet. 
Installationsvejledninger: Kapitel „5.16.1 CPC som uafhæn-
gigt system“.

 ■ Tilslutning af CPC-systemet til et eksternt system 
(f. eks telematiksystem, instrumentbrætdisplay eller køre-
tøjs-CAN-bus) 
Dækkenes status, advarsler og fejlmeddelser skal så vises på 
en anden indikatorenhed. 
Installationsvejledning: kapitel „5.16.2 Inkorporering af 
CPC-systemet i et eksternt system“.
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5.16.1 CPC som uafhængigt system

Trådføringens grundprincip:

KL15
KL 31

2

1

For hver 2 ledere anvendes en stikforbindelse

 ■ Stikforbindelse 1 (hvid): 
ledere brun og hvid

 ■ Stikforbindelse 2 (sort 
ledere rød og sort

Monteringen udføres på følgende måde:

 � Fastlæg en egnet kabelgennemføring bag instrumentbræt-
tet fra displayet til sikringskassen,, evt. skal komponenter 
løsnes (se hertil køretøjets betjeningsmanual).

 � Installer del-kabler B bag instrumentbrættet. Før den åbne 
ende på instrumentbrættet til sikringskassen.

 � Kablerne skal sikret tilstrækkeligt med kabelstrips.

 � Løsnede dele af instrumentbrættet fastgøres igen.

 � I sikringskassen findes klemmen 15 (tænding - IGN) og 
klemmen 31 (stelkabel - GND). Bemærk hertil de særlige 
oplysninger fra køretøjets betjeningsmanual.

 � Installer del-kabler A begyndende fra sikringskassen B og C. 
Den integrerede sikring forbliver i kabler.
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GIV AGT

Fare for kortslutning!

Ved manglende sikring er der fare for kortslut-
ninger.

 ► Forsyningsledning A må ikke afkortes på 
sikringssiden.

 � Afkort om nødvendigt del-kabler B og C til den nødvendige 
længde.

HENVISNING

 ► Bølgerøret på kabler skal afkortes i 
"bjerg"-området og ikke i "dal"-området, som 
er vist på billedet ved siden af. Ellers er der 
fare for at de indvendigt førte kabler slides på 
"dal"-kanten under driften.

 � Sæt først de to CAN-tilslutninger (brun/hvid) på del-kabler C 
af den centrale styreenhed kabler og monter også stikhuset. 
Trådene skal poles som vist ved siden af.  
Kærvet (se pil til venstre) tjener som beskyttelse mod forkert 
poling. 
(Kabelskoene og stikhuset er indeholdt i "Stik sæt A+B+C".

 � Derefter udstyres display-kabler B med fladstik og monter 
stikhuset.Polingen på stik og bøsning skal stemme overens. 
Næsen (se pil til venstre) tjener som beskyttelse mod fejlpo-
ling.

 � Forbind de hvide stik med hinanden. 
Kontroller polingen af lederne, korriger ved behov.
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 � I næste skridt skal de røde og sorte ledere på del-kabler B og 
C forsynes med fladstik og de sorte stikhuse skal monteres. 
Polingen på stikkene er allerede givet pga. del-kabler A. 
(Fladstikkene og stikhuset er indeholdt i "Stik sæt A+B+C".

 � Derefter skal de sorte stik på del-kabler A, B og C forbindes.

 � Tilslut del-kabler A på klemme 15 (tænding - rød) og klem-
men 31 (stelledning - sort).

 � Derefter lukkes sikringskassen igen korrekt. Sørg her for at 
sikringskassens oprindelige tæthed opretholdes efter instal-
lationen er afsluttet.

 � Tilslut kablers stik på displayet.

 � Løsnede dele af instrumentbrættet fastgøres igen.

HENVISNING

 ► Anvendes CPC som uafhængigt system, 
vælges indstillingen "CPC+J1939" for CAN-
bus-format ved hjælp af håndholdt læser ved 
"Installation - Ny installation" eller "Modifice-
ring - Ændr installation - Ændr parametre".
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5.16.2 Inkorporering af CPC-systemet i et eksternt system

5.16.2.1 Sikkerhedshenvisninger ed anvendelse af CPC-systemet tilsluttet på 
et eksternt system.

 ADVARSEL

Fare for personskader!

Tilsluttes CPC-systemet på en sikkerhedsrele-
vante CAN-bus, kan påvirkningen af sikkerheds-
relevante CAN-meddelelser ikke udelukkes. Det-
te kan medføre ulykker og alvorlige kvæstelser.

 ► CPC-systemet må ikke uden forudgående 
skriftlig accept fra Continental ikke tilsluttes 
en sikkerhedsrelevant CAN-bus.

CPC-systemet er konciperet således at alle nødvendige advarsler 
og fejlmeddelelser så hurtigt som muligt vises for føreren på dis-
playet eller via trykontrol-indikatoren.
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Anvendes CPC-systemet i forbindelse med et eksternt system og 
anvendes her ikke display eller trykkontrolvisning, så:

 ■ Skal ejeren sikre, at føreren ved opståede advarsler eller 
fejlmeddelelser informeres hurtigst muligt og på egnet vis.

HENVISNING

 ► Ved advarsler med højt trin (se tabel næste 
side) og ved fejlmeddelelser skal føreren 
informeres på egnet vis, når der opstår en 
advarsel / fejlmeddelse.

 ► Ved advarsler med lavt trin (se tabel næste 
side) og ved fejlmeddelelser bør føreren 
informeres på egnet vis, når der opstår en 
advarsel.
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En nedenstående tabel viser en oversigt over mulige advarsler.

For mere detaljerede oplysninger og instruktioner vedrørende 
adarsler se det pågældende kapitel i Brugermanualen til CPC-sy-
stemet.

Prioritet Trin Symbol Advarsel Fejl
Høj

Lav

H
øj

7.2

2*)

TRYKTAB

Kontinuerligt, hurtigt tryktab. En 
dækskade helt hen til ødelæg-
gelse af dækket er mulig.

6.2

1*), 2*)

STÆRKT UNDERTRYK

Dæktrykket falder under den an-
befalede alarmgrænseværdi. En 
dækskade helt hen til ødelæg-
gelse af dækket er mulig.



2*)

KONTROLLER 
SENSOR

Dæk-sensoren er ikke længere 
fastgjort korrekt.

La
v

8.2

1*)

UNDERTRYK

Dæktrykket falder under den 
anbefalede alarmgrænseværdi. 
Dækket kunne tage skade på 
længere sigt.

115 TEMPERATUR

Den målte temperatur i dæk-
ket overstiger 115 °C (239 °F). 
Dæk-sensoren virker ikke længe-
re ved 120 °C (248 °F).

INGEN MODTAGELSE
Pga. utilstrækkelig signalstyrke 
kan der ikke vises en sensorpro-
tokol.

SENSOR DEFEKT Sensoren er defekt

1*) 
 
2*)

Trykværdien er kun et eksempel, grænseværdierne kan af værkstedet gemmes 
iht. producentens vejledninger. 
Høje advarselstrin blinker gennem skift mellem symbolerne  for positiv og 
negativ måde.

HENVISNING

 ► Detaljerne til mulige fejlmeddelelser se 
kapitel „11.1 Fejlmeddelelser og handlingsin-
struktioner“.
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5.16.2.2 Tilslutning af CPC-systemet på et eksternt system

CPC-systemet har 2 CAN-tislutningsmodstande. Et i den centrale  (CCU 
og et på del-kabler Ls åbne ende (markeret ved en rød krympeslange). 
 
For tilslutning af CPC-systemet til et eksternt system skal følgen-
de punkter kontrolleres og overholdes i forvejen.

 ■ På baggrund af det eksterne system skal kontrolleres, om og 
hvilke af de to CAN-bus-tilslutningsmodstande af CPC-syste-
met kræves.

 ■ Indstillinger af SAE J1939-15, især med henblik på de tillad-
te længder af CN-ledningen og stikledningen.

HENVISNING

 ► Hvis displayet også skal anvendes, skal der 
tages hensyn til at der på displayet også 
findes en CAN-tilslutningsmodstand. Denne 
kan ikke deaktiveres.

Kabelføringens grundprincip

CAN_L

CAN_H

Del-kabler L

Del-kabler A

Del-kabler C

Del-kabler D

Del-kabler B

120R
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Trådføringens grundprincip

1

Del-kabler L

2

Liit.31

Liit.15

For hver 2 ledere anvendes en stikforbindelse

 ■ Stikforbindelse 1 (hvid): 
ledere brun og hvid

 ■ Stikforbindelse 2 (sort 
ledere rød og sort

Monteringen udføres på følgende måde:

 � Fastlæg en egnet kabelgennemføring til sikringskassen, evt. 
skal komponenter løsnes (se hertil køretøjets betjeningsma-
nual).

 � I sikringskassen findes klemmen 15 (tænding - IGN) og 
klemmen 31 (stelkabel - GND). Bemærk hertil de særlige 
oplysninger fra køretøjets betjeningsmanual.

 � Installer del-kabler A begyndende fra sikringskassen til kabel 
C. Den integrerede sikring forbliver i kabler.

 � Kablerne skal sikret tilstrækkeligt med kabelstrips.
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GIV AGT

Fare for kortslutning!

Ved manglende sikring er der fare for kortslut-
ninger.

 ► Forsyningsledning A må ikke afkortes på 
sikringssiden.

 � Afkort del-kabler C til den nødvendige længde. 
Hvis del-kabler C udgør en stikledning i CAN-bus-netværket, 
skal denne holdes så kort som muligt (se indstillinger af SAE 
J1939-15).

HENVISNING

 ► Bølgerøret på kabler skal afkortes i 
"bjerg"-området og ikke i "dal"-området, som 
er vist på billedet ved siden af. Ellers er der 
fare for at de indvendigt førte kabler slides på 
"dal"-kanten under driften.

 � For forbindelsen af CAN-ledninger er polingen givet via det 
hvide stik på del-kabler L. Tappen (se pil til venstre) beskyt-
ter mod forbytning af poler.

 � Sæt først de to CAN-tilslutninger (brun/hvid) på del-kabler C 
af den centrale styreenhed kabler og monter også stikhuset. 
Trådene skal poles som vist ved siden af.   
Kærvet (se pil til venstre) tjener som beskyttelse mod forkert 
poling.  
 
(Kabelskoene og stikhuset er indeholdt i "Stik sæt A+B+C".)

 � Forbind de to stikhuse på kabelbunterne C og L med hinan-
den. Kontroller polingen af lederne ved farvesammenlignin-
gen, korriger ved behov.
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HENVISNING

Del-kabler C skal installeres således, at den åbne 
ende (med det hvide stik) befinder sig inde i 
førerkabinen eller inden for et beskyttet rum.

 ► Det åbne ende af del-kabler C opfylder ikke 
ADR-kravene.

 ► Det åbne ende af del-kabler er ikke egnet til 
udvendig installation (ingen IP69k).

 � Flyt grenen med den åbne ende af del-kabler  til det ekster-
ne system. 
Hertil skal en egnet kabelgennemføring fra sikringkassen 
til det eksterne systems adgangspunkt fastlægges, evt. skal 
komponenter løsnes fra instrumentbrættet (se betjenings-
manual). 

HENVISNING

 ► Sørg ved installationen for at diagnosestikket 
på del-kabler L er positioneret let tilgænge-
ligt.

 � Del-kabler installeres og fikseres tilstrækkeligt med kabel-
strips.
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 � Fastgør grenen med diagnosestikket på en egnet måde.

HENVISNING

Del-kabler L må lun anvendes inden for førerka-
binen eller inden for et beskyttet rum.

 ► Del-kabler L opfylder ikke ADR-kravene.

 ► Del-kabler L er ikke egnet for en udvendig 
installation (ingen IP69k)

For de afsluttende tilslutningsarbejder skal følgende iagttages:

Valgmulighed Handlingsskridt

Afslutningsmodstand for 
del-kabler L ikke nødvendig.

 � Afkort kablet tilsvarende

Afslutningsmodstand for 
del-kabler L brug.

 � Afkort ikke kabel.

 � Læg overlængderne i 
løkker og sikr med mindst 
2 kabelstrips.

Afslutningsmodstand i den 
centrale styreenhed ikke 
nødvendig.

 � Installer del-kabler E 
(se kapitel „5.16.2.3 
Deaktivering af CAN-af-
slutningsmodstand i 
den centrale styreenhed 
(valgfrit)“.

 � De åbne ender på del-kabler l skal forbindes korrekt med det 
eksterne system.  
Udfør tilslutningen iht. producentdokumentationen for det 
eksterne system. Vær her opmærksom på den korrekte 
poling.
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 � Forbind de sorte stikhuse på kabelbundterne A og C med 
hinanden.

 � Tilslut del-kabler A på klemme 15 (tænding - rød) og klem-
men 31 (stelledning - sort).

 � Derefter lukkes sikringskassen igen korrekt. Sørg her for at 
sikringskassens oprindelige tæthed opretholdes efter instal-
lationen er afsluttet.

 � Løsnede dele af instrumentbrættet fastgøres igen.

HENVISNING

 ► Hvis CPC-systemet er forbundet med et eks-
ternt system, skal det afklares med leverandø-
ren af de eksterne system, hvilket CAN-bus-for-
mat der kræves til denne anvendelse.

 – CPC+J1939:  
PGNs 65268, 65280, 65281, 65282, 65284

 – J1939-standard: PGN 65268

 ► Indstillinger foretages via håndholdt læser 
inden for ”Installation - Ny installation” eller 
”Modificering - Ændr installation - Ændr 
parametre”.
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5.16.2.3 Deaktivering af CAN-afslutningsmodstand i den centrale styreen-
hed (valgfrit)

HENVISNING

 ► Deaktiveres CAN-afslutningsmodstanden for 
den centrale styreenhed (CCU) ved del-kabler 
E, overholdes indstillinger SAE J1939-15 med 
hensyn til de tilladte længder af  CAN-lednin-
ger og stikledninger.

Del-kabler E skal anvendes, hvis CAN-afslutningsmodstanden de-
aktiveres i den centrale styreenhed (se kapitel „5.16.2.2 Tilslut-
ning af CPC-systemet på et eksternt system“).

Hertil skal del-kabler E monteres mellem del-kabler CF og den 
centrale styreenhed (CCU) monteres (se nedenstående billede).

Grundprincip for kabelføring ved tilslutning af del-kabler E.

Del-kabler C

Del-kabler E
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Anvendes ekstra modtager, kan del-kabler E monteres mellem 
del-kabler D og den centrale styreenhed (CCU) (se nedenstående 
billede) eller del-kabler C og D 

Grundprincip for kabelføring ved tilslutning af del-kabler E og 
den anvendte ekstra modtager.

Del-kabler C

Del-kabler D (valin-
nainen)

Del-kab-
ler E

For begge stikforbindelser af del-kabler E anbefales følgende ef-
ter fuldført kabelbundtmontering: 

 � Bølgerøret på stikafdækningens indgang på begge stikfor-
bindelser fastgøres ved hjælp af et ekstra kabelstrip (se pil), 
således at bølgerøret ikke kan løsne sig fra stikafdækningen 
under ugunstige forhold.
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5.17 Montering af central styreenhed og en 
valgfri ekstra modtager på påhængsvognen/sættevognen

HENVISNING

 ► Ved komplekse påhængsvogne/sættevogne 
(f. eks. mere end 3 aksler) ambefales anven-
delsen af en ekstra modtager. I så fald skal 
den centrale styreenhed positioneres så tæt 
som muligt i området af den første/sidste 
aksel (positionen af den centrale styreenhed 
skal fastlægges afhængigt af adgangen til 
fordelerkassen og monteringsposition af 
Tryk-kontrol indikator).

GIV AGT

Skader på styreenheden!

Ved for kort afstand til for høje temperaturer, 
roterende eller bevægelige dele kan styreen-
heden beskadiges.

 ► Ved valg af monteringsstedet skal en for 
kort afstand til for høje temperaturer, rote-
rende eller bevægelige dele undgås.

 � Fastgør holderen af den centrale styreenhed på et egnet 
monteringssted i området i midten mellem akslerne.
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 � Den centrale styreenhed skal række så vidt som muligt 
nedad for at sikre en trådløs forbindelse til dæk-sensoren 
(sikkerhedsafstand, f. eks. til vejen). For en god trådløs for-
bindelse må den centrale stryreenhed ikke være skærmet af 
metalvægge i den direkte omgivelse.

 � For en fastgørelse af holderen og justering af styreenheden 
se kapitel „5.11.2 Fastgørelse“

 �  Grenen G på kabler F+G installeres provisorisk på køretøjet 
(detaljerede beskrivelse i kapitel „5.19 Montering af kabler 
F+G fra den centrale styreenhed til trykkontrolindikatoren, 
diagnoseport og fordelerkasse“), for at kontrollere om læng-
den af grenen er tilstrækkelig til at forbinde den centrale 
styreenhed og trykkontrolindikatoren. Eventuelt skal positio-
nen af Tryk-kontrol indikator tilpasses tilsvarende.
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5.18 Montering og justering af trykkontrolindikatoren

5.18.1 Monteringsposition for trykkontrol-indikator

Monteringspositionen for tryk-kontrol indikator skal fortrinsvist 
installeres mellem første og anden sidemarkeringslampe på ven-
stre køretøjsside. Ved lange påhængsvogne kan trykontrol-indi-
katoren pga. den tilgængelige kabelbundtlængde også placeres 
længere bagud. Tryk-kontrol indikator skal monteres som en si-
demarkeringslygte på køretøjet.

HENVISNING

 ► Tryk-kontrol indikator må ikke hindre side-
markeringslygtens synlighed.

 ► Strålevinklen på mindst 45° før og bag side-
markeringslygterne skal friholdes.

 ► Sidemarkeringslygterne må hverken afmon-
teres eller flyttes.

 ► Tryk-kontrol indikator er ingen erstatning for 
en sidemarkeringslygte eller anden lygte. 
Den er ikke del af køretøjsbelysning iht. 
reglen UN ECE R 48. Den må kun installeres 
på køretøjet i forbindelse med ContiPressure-
CheckTM-System.

GIV AGT

Skader på tryk-kontrol indikator!

Ved montering af trykontrol-indikatoren for 
kranlæsning er fare for beskadigelser.

 ► Ved kranlæsning må det markerede område 
ikke benyttes.
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GIV AGT

Skader på tryk-kontrol indikator!

Ved montering af tryk-kontrol indikator på 
køretøjer med sidevægge er der fare for skader 
på holderen af trykontrolindikatoren ved ned-
faldende sidevæg. Gummiarmen på trykon-
trol-indikatoren må deformeres ed en nedfal-
dende sidevæg. Den udligende bevægelse af 
gummiarmen må ikke hindres af ujævnheder  
og fremstående dele på sidevæggen.

 ► Holderne  for trykkontrol-indikatorer skal 
positioneres tilsvarende og kontrolleres for 
deformerer af gummiarmen.
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Betingelser for monteringsposition:

 ■ For nemt at kunne indstille tryk-kontrol indikator skal 
tryk-kontrol indikator ca. 30 - 40 mm (1.18 - 1.57 inch fra 
køretøjets yderkant. Ved midterstilling af gummiarmen 
står tryk-kontrol indikator ca. 20 mm (0.79 inch) frem over 
køretøjskanten.

1

2
3

4

35 - 40 mm 
(1.18 - 1.57 tuumaa)

n. 20 mm 
(0.79 tuumaa)

1  Maksimal køretøjsbredde

2  Kanten på tryk-kontrolindikatorens holder

3  Gummiarmens midterstilling

4  Pas på ved j´køretøjer med sidevæg



89

Montering

 ■ Tryk-kontrol indikator kan også ligge længere indad, f. eks. 
ved tankbiler. 
Her skal det sikres, at synligheden i ligeudkørslens bakspejl  
er garanteret.

 ■ Monter holderen af tryk-kontrol indikator monteres i vandret 
position.

 ■ Er montering af tryk-kontrol indikator ikke mulig, skal der 
fremstilles en adapter, der er beskyttet mod korrosion (f. eks.
af aluminiumplade).  
Adapteren skal være dimensioneres således at en svingning 
af tryk-kontrol indikator er udelukket. Adapterens form og 
størrelse kan være udført på lignende måde som ved side-
markeringslamper på det pågældende køretøj. 
Langhullets mål på tryk-kontrol indikator skal overholdes.

 ■ Ved alle boringer, der skal foretages på køretøjets ramme, 
skal der derefter sørges for korrosionsbeskyttelse.
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5.18.2 Montering af tryk-kontrolindikatoren

Montering af trykkontrol-indikatorens holder skal helst foretages 
på begge positioner A i midten af langhullet for at kunne efterju-
ster ved montagen.
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HENVISNING

 ► En fastgørelse er kun tilladt på position B eller 
kun med en skrue.

 � Bor 2 huller med Ø 5,5 mm på position A i rammen eller 
adapteren i afstand på 70 mm.  
Beskyt boringerne mod korrosion.

 � Fastgør trykontrol-indikatoren med skruer diam. 5 mm. 
Udførelse af skruer selvhæmmende med fjederforspænding.

 � Til fiksering af trykkontrol-indikatorens holder skal der 
anvendes underlægskiver på diam. 15 mm.

HENVISNING

 ► Skruerne og underlægskiver er ikke bestand-
del af monteringssættet.
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5.18.3 Jusgtering af tryk-kontrol indikator

Tryk-kontrol indikator har en strålekonus på 5°. I dette område 
har den den optimale lysstyrke. Udenfor denne udstrålingsko-
nus aftager lysstyrken meget hurtigt. Strålekonus diameter ca. 
60 cm (23.6 inch) i  7 m afstand (7.66 yd) 

6
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 c
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2
3
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5°
Merkitse sijainti 
asennuksessa ilman 
vetoajoneuvoa

7 m
7.66 yd

Afbildning: Tryk-kontrol indikator med strålekonus på spejlet
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5.18.3.1 Justering med traktor foran påhængsvognen

 � Juster køretøjet ligeud

 � Få tryk-kontrol indikator til at lyse med håndholdt læser. 
Til dette formål sal diagnose-kabel med håndholdt læser 
og stikket på tryk-kontrol indikator og tænd for håndholdt 
læser.

 � Løsn monteringsmøtrikken på trykkontrol-indikatorens 
holder.

 � Løsn glideringen til optimal indstilling af trykkontrolindikato-
ren fra gummiarmen.

 � Tryk-kontrol indikator justeres groft på førerhusets bakspejl. 
Hjælp til motoren: 
Kan der ved blik fra tryk-kontrol indikator i den sfæriske spejl 
genkendes den maks. lysstyrke, so tryk-kontrol indikator er 
forindstillet korrekt.

 � Juster tryk-kontrol indikator således at føreren har optimalt 
udsyn til tryk-kontrol indikator i bakspejlet. Sørg for at mid-
terakslen for trykkontrol-indikatorens lyskegle ligger i højre 
øverste område af spejlet.

 � Kontroller justeringene:

Test Resultat

 Deformér gummiarmen 
let opad og mod køretøjet

Lysstyrken aftager lidt.

Bevægelse i modsat 
retning

Lysstyrken forbliver den 
samme.

 � Om nødvendigt efterkorrigeres trykkontrol-indikatorens 
retning.
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 � Spænd monteringsmøtrikken med 2 Nm  (1.48 lb-ft) (hånd-
fast), således at gummiarmens kugleled ikke kan bevæge sig 
inden for holderen.

HENVISNING

 ► Ved lave temperaturer bliver materialet mere 
stift.

 ► Ved temperaturer under 2°C (35.6 °F) bør 
tilspændingsmomentet ikke overstige 2 Nm 
(1.48 lb-ft) , ellers kan der opstå skader

 ► Ved højere temperaturer skal tilspændings-
momentet kontrolleres og indstilles.

 � Trykkontrol-indikatorens synlighed skal kontrolleres under 
testkørslen. 
Om nødvendigt korrigeres justeringen.
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5.18.3.2 Trykkontrol-indikatorens fremadretning på påhængsvognen uden  
traktor.

 � Inden traktoren kobles af, skal trykkontrol-indikatorens 
position på påhængsvognen fastlægges.

 � Ved pejling fra denne position skal den øverste kant på  ho-
vedspejlen markeres på påhængsvognens hjørne.

 � Tænd for den monterede trykkontrol-indikator og juster ift. 
markeringen på påhængsvognen.

 � For at kontrollere trykkontrol-indikatorens justering, stiller 
brugeren i en position, således at hovedet befinder si på 
samme højde som markeringen på påhængsvognen og 
bevæger så hovedet iht. vejledningen i tabellen. 
Justeringen er korrekt, hvis lysstyrken under testen forhol-
der sig om beskrevet i tabellen.

Hovedets bevægelse Resultat

ca. 20-30 cm  
(7.8-11.8 inch) 
mod køretøjet

Lysstyrken aftager lidt.

ca. 20-30 cm  
(7.8-11.8 inch) forne-
den

Lysstyrken aftager lidt.

ca. 20-30 cm  
(7.8-11.8 inch) foroven

Lysstyrken forbliver den samme.

 � Kontroller tryk-kontrol indikator senere med traktoren.

 � Kontrollér positionen.

Indstilling Resultat

Deformér gummiar-
men let opad og mod 
køretøjet

Lysstyrken aftager lidt.

Bevægelse i modsat 
retning

Lysstyrken forbliver den samme.
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 � Om nødvendigt efterkorrigeres tryk-kontrol indikator.

 � Spænd monteringsmøtrikken med 2 Nm  (1.48 lb-ft) (hånd-
fast), således at gummiarmens kugleled ikke kan bevæge sig 
inden for holderen.

HENVISNING

 ► Ved lave temperaturer bliver materialet mere 
stift.

 ► Ved temperaturer under 2°C (35.6 °F) bør 
tilspændingsmomentet ikke overstige 2 Nm  
(1.48 lb-ft) , ellers kan der opstå skader

 ► Ved højere temperaturer skal tilspændings-
momentet kontrolleres og indstilles.

 � Trykkontrol-indikatorens synlighed skal kontrollers under 
testkørslen.  
Om nødvendigt korrigeres justeringen.
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5.19 Montering af kabler F+G fra den centrale styreenhed 
til trykkontrolindikatoren, diagnoseport og fordelerkasse

HENVISNING

 ► Hvis ekstra modtager er monteret i på-
hængsvognens/sættevognen, skal del-kabler 
H  forbindes med ekstra modtager og den 
cfentrale styreenhed. Monteringsoplysninger 
fremgår af kapitlerne „5.12 Montering af eks-
tra modtager (valgfri)“ og „5.13 Montering 
af del-kabler D fra den centrale styreenhed til 
ekstra modtager“.

 ADVARSEL

Fare for personskader ved ADR-køretøjer!

Installeres CPC-system på køretøjet for farligt gods 
(ADR) og forbliver CPC-systemet tilkoblet, selvom 
køretøjets tænding er frakoblet, kan det ikke  
udelukkes, at der ved fejl pga. gnistdannelse, andre 
antændingskilder eller lignende opstår en reaktion 
med det farlige gods. Dette kan medføre ulykker 
og alvorlige kvæstelser.

 ► Sørg for at spændingsforsyningen af CPC-sy-
stemet er frakoblet, når køretøjet slukkes 
(d.v.s tændingen er frakoblet).
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GIV AGT

Skader på kabler!

Ved for kort afstand til for høje temperaturer, 
roterende eller bevægelige dele kan kabler 
beskadiges.

 ► Ved installation af kabler skal der holdes 
afstand til kilder for høje temperaturer (f. 
eks. udstødningsanlæg), roterende eller 
bevægelige dele.

 � Stiksiden på del-kabler kabler F+G forbindes med den cen-
trale styreenhed eller med modstikket på del-kabler H, hvis 
denne er anvendt.

 � Installér kabler (gren G) på køretøjets eksisterende kabler til 
trykkontrol-indikator og sikr det løst med kabelstrips. Stikket 
på gren G med stikket på tryk-kontrol indikator. Den oversky-
dende rest af gren G vikles i løkker, og fastgøres med mindst 
2 kabelstrips på køretøjet.

 � Før gren F fra den centrale styreenhed på det eksisterende 
kabler hen til fordelerkassen eller til køretøjets strømforsy-
ning og fastgør den løst med kabelstrips. 
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 � Søg en egnet kabelgennemføring i fordelerkassen og før 
kablet igennem.

 � Afkort om nødvendigt gren F på den nødvendige længde.

HENVISNING

 ► Bølgerøret på kabler skal afkortes i 
"bjerg"-området og ikke i "dal"-området, som 
er vist på billedet ved siden af. Ellers er der 
fare for at de indvendigt førte kabler slides på 
"dal"-kanten under driften.

 � I fordelerkassen monteres den vedlagte sikring på pluskab-
let (rød) med de vedlagte kabelsko.

 � I fordelerkassen skal tilslutninger U-bat og GND findes. 
Bemærk hertil de særlige oplysninger fra køretøjets betje-
ningsmanual.

 � Den røde leder i gren F (inkl. sikring) med tilslutning U-bat 
og den sorte leder med tilslutning GND.

 � Derefter lukkes fordelerkassen igen korrekt. Sørg her for 
at fordelerkassens oprindelige tæthed  opretholdes efter 
installationen er afsluttet.

 � Til sidst skal grenene F og G langs med kabler sikres yderli-
gere med kabelstrips.

For stikforbindelsen på den centrale styreenhed eller til del-kab-
ler H anbefales følgende efter kabler er monteret:

 � Bølgerøret på stikafdækningens indgang fastgøres ved 
hjælp af et ekstra kabelstrip (se pil), således at bølgerøret 
ikke kan løsne sig fra stikafdækningen under ugunstige 
forhold.
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5.20 CPC for påhængsvogn tilsluttet til et eksternt system

Hvis CPC-systemet for påhængsvogn skal tilsluttes det eksternt 
system (f. eks. et telematik-system) skal producenten kontaktes.

Continental Reifen Deutschland GmbH

Büttnerstraße 25

D-30165 Hannover

Tyskland

5.21 Kontroller efter montering

Efter monteringen:

 � Alle systemer i køretøjet (som f. eks. bremse- og belysnings-
system) skal kontrolleres for fejlfri funktion.
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6 Initialisering via håndholdt læser

HENVISNING

 ► Alle oplysninger og instruktioner vedrørende 
håndlæsenheden fremgår af "Brugermanual 
håndholdt læser"

Med initialisering via håndholdt læser kan CPC-systemet indstil-
les, så det er egnet til alle køretøjskonfigurationer (med CPC-sy-
stemet kan der maks. overvåges 24 dæk, fordelt på 6 aksler.

Dette gøres på følgende måde:

 � Tænd for håndholdt læser.

 � Vælg menupunket Installation - Ny installation.

 � Følg håndlæseenhedens vejledning

HENVISNING

 ► Køretøjets ejer skal sikre at CPC-systemet 
er korrekt installeret og taget i brug. Dette 
omfatter også indstilling af nominelt tryk, 
den korrekte allokering af dæk-sensorerne ift. 
hjulpositionen etc.

 ► Ved fastlæggelse af det nominelle tryk for de 
enkelte aksler skal dækproducentens vejled-
ninger følges.
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 � Bemærk følgende vedrørende indstilling af CAN-bus-format:

 – CPC-system som uafhængigt system: 
Vælg CAN-bus-format „CPC+J1939“ .

 – CPC-system tilsluttet et eksternt system. 
Spørg systemets udbyder, hvilket CAN-bus-format der 
kræves.

CPC+J1939: PGNs 65268, 65280, 65281, 
65282, 65284

J1939-standard: PGN 65268

Efter at køretøjskonfigurationen er valgt og alle relevante 
CPC-indstillinger er foretaget, følger indlæring af dæk-sensorer-
ne.

HENVISNING

 ► På håndlæseenhedens venstre skærmside vi-
ses den første, på højre side den sidste aksel.

 � Hold håndholdt læser på den viste hjulposition og følg side-
væggen iht. animationen på skærmen.

HENVISNING

 ► For at udlæse dæk-sensoren for det indvendi-
ge tvillingedæk, kan enheden forblive på den 
udvendige tvilling.

 � Efter udlæsning af den sidste dæk-sensor tilsluttes hånd-
holdt læser via diagnose-kabel på følgende måde:

 – Ved lastbil og bus på diagnosestikket eller delkabelt-
bundt L.

 – Ved påhængsvognen på diagnosestikket af tryk-kontrol 
indikator

 � Følg instruktioner i håndholdt læser (styreenheden konfigu-
reres).
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 � Efter gennemført konfiguration skal styreenheden slukkes 
for mindst 30 sekunder. Dertil skal tændingen eller evt. 
batteriets hovedkontakt frakobles, hvis styreenheden på 
påhængsvognen er tilsluttet en konstant forsyning. Fortsæt 
med kapitel „7 Testkørsel til kontrol af systemet“.

HENVISNING

 ► Er der valgt ATL (automatisk påhængsvogn-
detektering), kan for alle påhængsvognens 
dæk kun angives det nominelle tryk.

I senere drift:

HENVISNING

 ► Efter udskiftning eller positionsforandring af 
en eller flere dæk-sensorer skal tællerstanden 
i telegrammerne nulstilles på displayet, se 
hertil kapitel „11.2 Vurdering af modtagekva-
litet via display“.
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7 Testkørsel til kontrol af systemet

7.1 Testkørsel til kontrol af systemet på lastbil/bus

HENVISNING

 ► Alle oplysninger og instruktioner vedrørende 
håndlæsenheden fremgår af "Brugermanual 
håndholdt læser"

 ► Hvis der for CAN-bus-format er valgt 
"J1939-standard", er en testkørsel ikke mulig.

For at kontrollere hele systemet, skal der udføres en testkørsel på 
følgende måde:

 � Forbind håndholdt læser med displayet og vælg menupunk-
tet "Installation - Testkørsel".

 � Start testkørsel.

HENVISNING

 ► Testkørselsfunktionen kan altid afbrydes.  
Hold dertil ESC-knappen  nede i mindst 
3 sekunder.

 ► Ved hastigheder over 30 km/h (19 mph) 
er testkørslen som regel afsluttet efter 5 
minutter.
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Efter menustart skifter hådlæseenhedens display til fugleper-
spektiv og på ´venstre side vises køretøjets første aksel.

På dæksymbolerne vises dæk-sensorernes sendeeffekt eller an-
tallet af de modtagne telegrammer

HENVISNING

 ► Skift mellem de to RSSI visninger og antallet 
af telegrammer ved hjælp af pileknapperne .

Testkørslen er afsluttet, når der på skærmen fremkommer en op-
fordring til at gemme protokolfilen.

Når der trykkes på Return-knappen , gemmes protokolfilen.

Derefter vises testkørslens resultat.

 ■ Er testkørslen udført korrekt, er CPC-systemet på det teste-
de køretøj egnet til brug.

 ■ Er testkørslen ikke udført korrekt, kræves rettelser i CPC-in-
stallationen (som f. eks. position og justering af CCU)
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7.2 Testkørsel til kontrol af systemet på sættevognen

HENVISNING

 ► Alle oplysninger og instruktioner vedrørende 
håndlæsenheden fremgår af "Brugermanual 
håndholdt læser"

Testkørslens forberedelse

 � Løsn stikket på kabler F+G (gren G) fra tryk-kontrol indikator.

 � Forbind håndholdt læser via diagnose-kabel med gren G, og 
vælg menupunktet "Installation - Testkørsel"

Hvis processen er afsluttet korrekt:

 � Løsn håndholdt læser.

 � Forbind gren G med tryk-kontrol indikator

 � Gennemfør testkørsel uden håndholdt læser.

HENVISNING

 ► Ved hastigheder over 30 km/h (19 mph) 
er testkørslen som regel afsluttet efter 5 
minutter.

Testkørslen er afsluttet hvis tryk-kontrol indikator lyser i 60 sekunder.

 � Forbind håndholdt læser igen med gren G, og vælg igen 
menupunktet "Installation - Testkørsel".

For at afslutte systemtesten:

 � Sluk for håndholdt læser og løsn den fra gren G.

 � Forbind gren G med tryk-kontrol indikator.
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7.3 Forberedelse til gentagelse af en testkørsel

Skal testkørslen gentage, f. eks. efter genpositionering af den 
centrale styreenhed, skal alle dæk-sensorer befinde sig i den så-
kaldte parkeringsmåde.

Dæk-sensorerne skifter automatisk tilbage til parkeringsmåden, 
hvis køretøjet ikke bevæges i maks 20 minutter.

For at gentage en testkørsel

 � Skal køretøjet have holdt stille i mindst 20 minutter.

 � Gennemfør testkørslen som beskrevet i kapitel „7.1 Test-
kørsel til kontrol af systemet på lastbil/bus“ eller kapitel „7.2 
Testkørsel til kontrol af systemet på sættevognen“.
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8 Systemkonfigurationens modificering
Hvis der kræves efter følgende ændringer på CPC-system-instal-
lationen, skal konfigurationen af den centrale styreenhed (CCU) 
tilpasses med håndholdt læser.

8.1 Automatisk hjulskift-detektering (SWE)

Funktionen "Automatisk hjulskift-detektering (Single Wheel Ex-
change, kort SWE) tillader en nem udskiftning af et enkelt dæk 
med hjulsensor.

HENVISNING

 ► Er funktionen ATL (automatisk påhængs-
vogndetektering) aktiveret, så er den 
automatiske hjulskift-detektering (SWE) 
deaktiveret

 ► Er en løfteaksel hævet, virker den automati-
ske hjulskift-detektering (SWE) ikke. 
Først når der køres med sænkede løfteaksler, 
kan den nye dæk-sensor detekteres. Her er 
det ikke afgørende, på hvilken position hjulet 
er udskiftet.

Udskiftes et eneste dæk med dæk-sensor under driften, detek-
terer CPC-systemet dette automatisk. En efterkonfigurering med 
håndholdt læser er ikke nødvendig.

 ■ Den nye dæk-sensor detekteres som regel automatisk under 
første kørsel efter dækskiftet.
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 ■ Denne proces er afsluttet efter ca. 10 minutters kørsel. 
Forudsætning er en hastighed på min. 30 km/h (19 mph) 
under denne kørsel..

 ■ Under indlæringen vises intet trykværdi i det pågældende 
dæksymbol

HENVISNING

 ► Hvis detekteringen slår fejl under første 
kørsel, vises der meddelelsen "INGEN MODTA-
GELSE"for denne dækposition eller tryk-kon-
trol indikator blinker langsomt.

 ► For at genstarte hjulskiftdetekteringen skal 
køretøjet holde stille i 20 minutter. 
CPC-systemet starter den automatiske 
hjulskiftdetektering (SWE) igen ved hver 
kørsel, til det nye hjul er detekteret.
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8.2 Manuelle tilpasninger med håndholdt læser

En omkonfiguering af CPC-systemet er mulig i følgende tilfælde:

 ■ Ændring af køretøjets navn

 ■ Ændring af de anvendte CAN-indstillinger

 ■ Aktivering/deaktivering af påhængsvognovervågningen 
(ATL og SO)

 ■ Aktivering/deaktivering af ekstra modtager

 ■ Ændring i det nominelle tryk for en aksel

 ■ Ændring af en aksels status (løfteaksel ja/nej)

 ■ Ændring af dæk-sensorernes position

 ■ Udskiftning af mindst 2 dæk-sensorer (nye dæksesorer)

Hent følgende menuer i håndholdt læser og følg håndlæseene-
hedens vejledning.

 ● "Modificering -  Ændr installation - Ændr parametre"

 ● "Modificering -  Ændr installation - Ændr sensor-ID"

Overskrider ændringerne det ovennævnte omfang,kræver dette 
en geninitialisering, som beskrevet i kapitel „6 Initialisering via 
håndholdt læser““.
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8.3 De-/aktivering af ContiPressureCheck system

Hvis CPC-systemet viser en forkert adfærd, der kunne forstyrre 
føreren og som ikke kan afhjælpes omgående, kan CPC-systemet 
deaktiveres midlertidigt.

Dette gøres på følgende måde:

 � Forbind håndholdt læser med CPC-systemet via diagnose-kabel.

 � Udfør menupunktet "Modificering - Deaktiver CPC".

Er CPC-systemet deaktiveret korrekt, vises det på systemniveau 
på følgende måde:

 – Lastbil: displaymeddelelse "SYSTEM IKKE AKTIV"

 – påhængsvogn: trykkontrol-indikator uden funktion 
(efterfølgende lyser lampen ikke i 15 sekunder ved 
"Tænding til".)

For at genaktivere CPC-systemet:

 � Forbind håndholdt læser med CPC-systemet via diagnose-kabel.

 � Udfør menupunktet "Modificering - Aktiver CPC".
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9 Dokumentation for systemets inkorporering
Efter udført installation skal køretøjets dokumentation overføres 
til en pc ug udskrives som dokumentation.

 ■ På www.contipressurecheck.de stilles en Excel-fil til rådig-
hed, der omvandler protokolfilerne til et format, der kan 
udskrives..

I dette dokument er alle dæk-ID'er, køretøjets konfiguration, de 
monterede komponenter og de foretagne indstillinger oplistet.

Er der udført en testkørsel, foreligger der en ekstra protokolfil. 
Den indeholder testkærslens resultat samt RSSi-værdier og an-
tallet af de modtagne telegrammer. Filen kan ligeledes overføres 
til pc'en og udskrives.

Disse dokumenter skal underskrives af den ansvarlige for værk-
stedet.

HENVISNING

 ► Yderligere oplysninger om protokolfilerne 
fremgår af "Brugermanual håndholdt læser"
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10 Oplysninger om systemet

10.1 Generelt

 ■ ContiPressureCheckTM understøtter overvågningen af dæk-
trykket. Føreren er ansvarlig for det korrekte dæktryk.

 ■ Dæktrykket må kun korrigeres, når dæktemperaturen svarer 
til omgivelsestemperaturen.

10.2 Drift

Under systemets drift skal der udføres følgende skridt.

 ■ Lysfladen på tryk-kontrol indikator skal renses jævnligt.

 ■ Føreren skal sikre at tryk-kontrol indikator kan ses i bak-
spejlet. Dertil lyser tryk-kontrol indikator i 15 sekunder hver 
gang køretøjet startes.

 ■ Den centrale styreenhed og ekstra modtager skal holdes fri 
for forureninger som f. eks. sne eller sjap, så modtageeffek-
ten ikke nedsættes.

11 Diagnose
Med håndholdt læser kan fejlkoder (DTC = Diagnostic Trouble 
Code).

HENVISNING

 ► Yderligere oplysninger om fejlkoderne (DTC) 
fremgår af "Brugermanual håndholdt læser"

I dette kapitel behandles displayets diagnosehenvisninger og 
diagnosemuligheder.
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11.1 Fejlmeddelelser og handlingsinstruktioner

Status 
information

Fejlko-
de

Mulig  
fejlårsag

Handling 

SYSTEMFEJL 1001 Strømforsyning til CCU 
ikke tilstrækkelig.

Se gode råd på 
www.contipressurecheck.com 
under rubrikken „Råd til diagnose“

CAN-kommmunikatio-
nen virker ikke.

Se gode råd på 
www.contipressurecheck.com 
under rubrikken „Råd til diagnose“

SYSTEMFEJL 1002 CCU har reduceret CAN 
(ikke alle CAN-medde-
lelser er tilgængelige). 
Mulig årsag: 
CCU er mindst 2x for 
hver mindst 72 minut-
ter været aktiveret uden 
at modtage dæk-sen-
sorer.

Ignorer fejlmeddelelsen, gen-
nemfør "Ny installation".

Hvis fejlen derefter fortsætter, 
skal CCU udskiftes.

SYSTEMFEJL 1003 Den nødvendige  
CAN-meddelelse er ikke 
tilgængelig.

Udskift CCU.

Hvis fejlen derefter fortsætter, 
kontaktes CPC-kundeservice 
(se kapitel „1.9 Kundeservice“).
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Status 
information

Fejlko-
de

Mulig  
fejlårsag

Handling 

SYSTEMFEJL 1004 Mikrocontroller eller 
intern hukommelse 
CCU defekt.

Udskift CCU.

SYSTEMFEJL 1005 Dæk-sensorer er ikke 
aktiveret

Aktiver dæk-sensorer. Gennem-
før testkørsel. 
Opretholdes fejlmeddelelse, 
skal der gennemføres "Ny 
installation" eller "Ændr sen-
sor-ID”.

I dækkene er der ikke 
monteret dæk-sensorer.

Kontroller om dæk-sensorer er 
monteret i dækkene. 
Sørg for at dæk-sensorerne 
findes i dækkene og gennemfør 
derefter "Ny installation" eller 
”Ændr sensor-ID”.

Ingen af de monterede 
dæk-sensorer passer til 
den gemte systemkonfi-
guration.

Gennemfør "Ny installation" 
eller ”Ændr sensor-ID”

DISPLAY  
ERROR

1006 Mikrocontroller eller 
intern hukommelse for 
displayet defekt.

Udskift displayet
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Status 
information

Fejlko-
de

Mulig  
fejlårsag

Handling 

SYSTEM 
IKKE AKTIV

CPC er deaktiveret Aktiver CPC-håndholdt læ-
ser-HHT.

SYSTEMET 
IKKE KONFI-
GURERET

Systemet endnu ikke 
konfigureret.

Gennemfør ”Ny installation”
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11.2 Vurdering af modtagekvalitet via display

11.2.1 Hent diagnoseskærmen

Hold SET-tasten nede og aktiver  -tasten. Følgende vises 
på displayet:

0C03EF4E | 01 | 0 |
100 | 52200 | 87%

0C03EF4E | 0E | 0 |
107 | 60000 | 100%

0C03EF33 | 09 | 1 |
  99 | 55000 | 92%

0C03EF3A | 07 | 0 |
  91 | 48263 | 80%

0C03EF4E | 01 | 0 |
100 | 52200 | 87%

0C03EF4E | 0E | 0 |
107 | 60000 | 100%

0C03EF33 | FF | 0 |
 99 |            | 

1 2 3

4

5

6

7

1  Dæk-sensor ID

2  Hjulposition 
(se kapitel „11.2.2 Eksempler på hjulpositionerne“)

3  Batteriladning:  
0 = i orden 
1 = udskift dæk-sensor

4  Antal telegrammer siden seneste tændingsstart

5  Antal telegrammer siden seneste nulstilling af displayet

 6  Sendeeffekt i procent sammenlignet for den sendestær-
keste dæk-sensor

 7  En synlig pil betyder, at der kan bladres på yderligere 
diagnosesider, der indeholder yderligere monterede 
dæk-sensor.
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Nulstil telegramtæller

HENVISNING

 ► Efter udskiftning eller positionsforandring af 
en eller flere dæk-sensorer skal tællerstanden 
i telegrammerne nulstilles på displayet.

Hold OK-tasten nede og aktiver  -tasten for at nulstille tele-
gramtælleren.
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11.2.2 Eksempler på hjulpositionerne

Konfiguration Matrix Hjulposition Koordinat

4
x2

 la
st

b
il

3 5 9 B

0

1

2

3

4

5

⇒

Foran til venstre 03

Foran til højre 0B

Bag til venstre 
udvendigt

53

Bag til venstre 
indvendigt

55

Bag til højre 
indvendigt

59

Bag til højre 
udvendigt

5B

6
x 

p
åh

æ
n

g
sv

o
g

n

3 5 9 B

8

9

A

B

C

D

⇒

Trailer 1. aksel 
til venstre

B3

Trailer 1. aksel 
til højre

BB

Trailer 2. aksel 
til venstre

C3

Trailer 2. aksel 
til højre

CB

Trailer 3. aksel 
til venstre

D3

Trailer 3. aksel 
til højre

DB

Akselnumrene 0 til 5 anvendes til det trækkende køretøj -, 8 til D for det trukne køretøj.
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11.3 Oplysninger om enheden:

Hold SET-tasten nede og tryk på OK-tasten for at få vist soft- og 
hardware-versionen samt displayets produktionsdato.

SW- Ver.
XXXXXX

HW- Ver.
XXXXXX

Production Date
XX.XX.XX
DD.MM.YY

1

2

3

1  Softwareversion

2  Hardwareversion

3  Displayets produktionsdato

Tilbagevenden til tryk-//temperaturindikator

 � Tryk på SET-tasten
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12 Afmontering og bortskaffelse

12.1 Afmontering

 PAS PÅ

Fare for kortslutning!

Ved arbejder på køretøjets el-system er der 
fare for kortslutninger.

 ► Følg køretøjsproducentens sikkerhedshen-
visninger.

 ► Afbryd alle elektriske forbrugere inden 
tilslutningsklemmerne tages af batteriet.

 ► Fjern først minusklemmen, derefter plusk-
lemmen.

Systemet må kun afmonteret af uddannet fagpersonale under 
overholdelse af de lokale sikkerhedsforskrifter.

 � Løsn alle stikforbindelser på kabler.

 � Fjern kabelstrips.

 � Fjern kabler.

HENVISNING

 ► Er CPC-systemet tilsluttet et eksternt system 
(f. eks. et telematik.system eller et instrument-
bræt) skal CPC-inkorporeringen fjernes således 
at det eksterne system derefter kan arbejde 
fejlfrit alene
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Central styreenhed:

 � Afmonter den centrale styreenhed. Løsn dertil monterings-
skruerne på holderen, og fjern holderen med den centrale 
styreenhed.

 � Tag den centrale styreenhed af holderen.

Ekstra modtager:

 � Afmonter ekstra modtager (valgfrit), løsn dertil monte-
ringsskruerne på holderen, og fjern holderen med ekstra 
modtager. 

 � Tag ekstra modtager af holderen.

Trykkontrol-indikator:
 � Afmonter tryk-kontrol indikator. Løsn dertil monteringsskru-

erne og fjern tryk-kontrol indikator.

Display:

 � Fjern displayet fra forruden eller instrumentbrættet.

 � Fjern holderen fra forruden eller instrumentbrættet.

Samlet system:

 � Alle systemkomponenter skal bortskaffes som beskrevet i 
kapitel „12.2 Bortskaffelse“

HENVISNING

 ► Hvis der efter afmontering af CPC-systemet 
er ubeskyttede boringer tilbage i køretøjets 
amme, skal disse forsegles med zinkspray.
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12.2 Bortskaffelse

Continental tænker på miljøet. Som ved alle gamle apparater 
kan også denne leveres tilbage til Continental ad de gængse 
veje. Vedrørende bortskaffelse kontakt venligst din autoriserede 
salgspartner.

 � Metaller og kunststof skal sorteres og tilføres genbrug eller 
skrotning.

 � Andre komponenter som rengøringsmidler eller elektriske 
(som f. eks. den centrale styreenhed, ekstra modtager) skal 
bortskaffes iht. lovens regler.

12.2.1 Dæk-sensor

HENVISNING

 ► Inden dækket bortskaffes, skal dæk-sensoren 
fjernes. Hvis dæk-sensoren stadig skal anven-
des, skal dæk-sensorens levetid og ydelses 
iht. kapitel „3.1 Dæk-sensor“ iagttages.

Dæk-sensoren indeholder et litium-batteri, der er støbt fast i hu-
set og ikke kan udskiftes.

Efter endt brugstid skal dæk-sensoren bortskaffes iht. de aktuelt 
gældende lokale, regionale eller landeforskrifter. Dette kræver en  
tilbagelevering til en CPC-salgspartner eller tilbagelevering til det 
centrale CPC-samlested (adresse se kapitel „12.2.4 CPC-samle-
sted“).
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12.2.2 Håndholdt læser

Håndlæseapparatet indeholder et litiumbatterim der er fast mon-
teret i huset. Efter endt brugstid skal enhedhåndlæseenheden 
bortskaffes iht. de aktuelt gældende lokale, regionale eller lande-
forskrifter. Dette kræver en tilbagelevering til en CPC-salgspart-
ner eller tilbagesendelse til den centrale CPC-samlested (adresse 
se kapitel „12.2.4 CPC-samlested“).

12.2.3 El-/elektronik-komponenter

Alle andre el-/elektronik-komponenter bortset fra dæk-sensor 
og håndholdt læser skal bortskaffes iht. EU-direktivet 2002/96/
EC-WEEE om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste  
Electrical and Electronic Equipment). om affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr. Ved spørgsmål kontakt venligst den myndig-
hed, der er ansvarlig for affaldsbehandling.

12.2.4 CPC-samlested

Adresse:

Continental Trading GmbH

”Abteilung Entsorgung"

VDO-Straße 1

Gebäude B14

D-64832 Babenhausen

Tyskland
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13 Overensstemmelseserklæring
CPC-systemet opfylder de grundlæggende lovkrav og relevante 
forskrifter i den Europæiske Union (EU) og fora andre lande, der 
er oplistet på www.contipressurecheck.com 

Den komplette originale overensstemmelseserklæring findes  
i pakningsbilaget:

EC-Declaration of Conformity

Déclaration CE de Conformité

EG-Konformitätserklärung

eller på www.contipressurecheck.com.

14 Certificeringer
De enkelte certifikater er vedlagt systemdokumenterne og/eller  
findes på www.contipressurecheck.com.

14.1 Radiogodkendelse

For CPC-systermet er der i følgende lande udstedt en radiogod-
kendelse.

Se landeliste pakningsbilag:

Homologation Certificate Vehicle Components

14.2 Generel driftsgodkendelse

For CPC-systemet foreligger en generel typegodkendelse ABE) 
fra tysk "Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).

Se pakningsbilag:

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

14.3 ADR

CPC-systemet er principielt egnet til transportkøretøjet for farligt 
gods (ADR).

En overensstemmelseserklæring iht. ADR foreligger for CPC-sy-
stemet og indeholder de tilladte klasser for farligt gods Se pak-
ningsbilag.

ADR-Konformitätserklärung CPC-System

Den aktuelle udgave findes på www.contipressurecheck.com.
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