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1

Genel hususlar

1.1

Bu kurulum talimatına yönelik bilgiler
Bu kurulum talimatı, araç elektroniği ve lastik montajı hakkında
mesleki bilgilere sahip olan atölyelerin personeline yöneliktir.
İçerik hakkındaki bilgiyle, ContiPressureCheckTM sistemi (CPC sistemi) ticari araçlara kurulabilir.
Sistemin işletime alınması için, Continental Reifen Deutschland
GmbH'nın veya iş emrini alanın eğitimli uzman personeli tarafından özel bir bilgilendirme yapılmalıdır.
Bu kurulum talimatı, sistemin başarılı ve güvenli şekilde kurulması için önemli bir yardımcıdır. Sistemi güvenli ve tekniğe uygun
şekilde kurmak ve çalıştırmak için önemli uyarılar içermektedir.
Dikkatiniz, tehlikeleri önlemeyi ve sistemin kararlılığı ile kullanım
ömrünü arttırmayı sağlar, ancak belirtilen özel talimatın yerini
alamaz.
Kurulum talimatını daima çalışma yerinin yakınında saklayın.
ContiPressureCheckTM sisteminin
●● montajıyla,
●● işletime alınmasıyla,
●● kullanımıyla
●● ve/veya arıza teşhisle,
görevlendirilmiş olan herkes tarafından okunmalı ve uygulanmalıdır.
Bunlarda bulunan bilgileri ve özellikle güvenlik bilgilerini dikkate
alın.
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1.2

Sorumluluk sınırı
Üretici, aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana gelen hasarlar ve
işletim arızaları için sorumluluk üstlenmemektedir:
■■ Bu kurulum talimatının dikkate alınmaması,
■■ Amacına uygun olmayan kullanım,
■■ Eğitimli olmayan veya yetersiz eğitim almış olan ve uygun
şekilde eğitilmemiş personelin görevlendirilmesi,
■■ Hatalı kurulum,
■■ Orijinal yedekleme ve aksesuar parçalarının kullanılmaması,
■■ Teknik değişiklikler ve donatılar,
■■ Lastik sensörünün takılmasından sonra öngörülen görsel
kontrolün yapılmaması (bakın bölüm „5.5 Lastik sensörü
konteynerinin yapıştırma bağlantısının son kontrolü“).

1.3

Sembollerin açıklaması
Bu kurulum talimatındaki uyarı notları, ayrıca uyarı sembolleriyle
işaretlenmiştir. Bu kurulum talimatında şu uyarı sembolleri kullanılır:
Sembol

Anlamı
Genel uyarı notu
Elektrik akımı nedeniyle tehlike
Sağlığı tehdit eden veya tahriş eden
maddeler nedeniyle tehlike
Genel notlar ve kullanımla ilgili faydalı
öneriler
Tasfiye etmeye yönelik çevre talimatlarıyla ilgili not
Bu sembole sahip elektrikli/elektronik
bileşenler, normal evsel atıkla tasfiye
edilmemelidir.
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1.4

Kısaltmalar
Bu kurulum talimatında şu kısaltmalar kullanılır:
Kısaltma
ADR

ATL
CAN

Anlamı
Karayoluyla uluslararası tehlikeli madde
nakliyesi ile ilgili Avrupa anlaşması (Accord
européen relatif au transport international des
marchandises Dangereuses par Route)
Otomatik römork algılaması (Auto-TrailerLearning)
Araç sistemleri arasındaki iletişim için veriyolu
sistemi (Controller Area Network)

CCU

Merkezi kumanda cihazı (Central Control Unit)

CPC

ContiPressureCheckTM

DTC

Hata mesajı (Diagnostic Trouble Code)

GND

Şase (Ground)

HHT

El terminali (Handheld Tool)

IGN

Kontak (Ignition)

Nfz

Ticari araçlar

RSSI

Lastik sensörlerinin gönderim gücü
(Received Signal Strength Indicator)

Sensör ID

Sensörün tanım numarası

StVZO

Karayolları nizamnamesi

SWE

Otomatik tekerlek değişim algılaması
(Single Wheel Exchange)

U-bat

Akü gerilimi
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1.5

Uyarı notları
Mevcut kurulum talimatında şu uyarı notları kullanılmaktadır:
UYARI
Bu tehlike kademesindeki bir uyarı notu, tehlikeli bir durumu belirtir.
Tehlikeli durum önlenemezse, bu durum ağır
yaralanmalara neden olabilir.
►► İnsanların ağır şekilde yaralanmasını önlemek
için, bu uyarı notundaki talimatlara uyun.

DIKKATLI OL
Bu tehlike kademesindeki bir uyarı bilgisi, olası
bir tehlikeli duruma işaret eder.
Tehlikeli durum önlenmezse, bu durum yaralanmalara neden olabilir.
►► İnsanların yaralanmasını önlemek için, bu
uyarı notundaki talimatlara uyun.

DIKKAT
Bu tehlike kademesindeki bir uyarı notu, olası
bir maddi hasarı belirtir.
Durum önlenmediği takdirde, maddi hasarlar
meydana gelebilir.
►► Maddi hasarları önlemek için, bu uyarı notundaki talimatları izleyin.

NOT
►► Bir not, diğer işlemler için önemli olan veya
açıklanmış olan iş adımını kolaylaştıran ilave
bilgileri belirtir.
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1.6

Telif hakkı
Bu kurulum talimatı ve bu sistemle birlikte gönderilen tüm belgeler telif haklarıyla korunmuştur.
Continental Reifen Deutschland GmbH firmasının açık izni olmadan, bu belgelerin ne tamamen ne de kısmen çoğaltılması yasaktır.

1.7

Garanti koşulları
Olası farklı sözleşme düzenlemeleri hariç olmak üzere, her zaman başvurulması gereken „Continental AG Genel Ticari Koşulları“ geçerlidir.
Güncel sürümü CPC satıcınızdan temin edebilirsiniz.

1.8

Üretici adresi
Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße 25
30165 Hannover
Almanya

www.contipressurecheck.com

1.9

Müşteri hizmetleri
Sistem hakkında sorularınız olduğunda, lütfen CPC satıcınıza
veya CPC sistemini kurmuş olan yetkili atölyeye başvurunuz.
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2

Güvenlik

2.1

Genel hususlar
Bu bölüm, tüm güvenlik hususlarıyla ilgili önemli uyarılar vermektedir.
Bu bölümde belirtilen genel güvenlik uyarılarının yanı sıra uygulama bölümlerinde, ilgili bölüm için önemli olan güvenlik uyarıları
verilmektedir.
Özel bir uygulama adımında meydana gelebilecek tehlikeler, uygulama adımından önce açıklanmıştır.
UYARI
Güvenlik notlarının dikkate alınmamasından
dolayı tehlike!
Bu kurulum talimatında belirtilen güvenlik
notlarının ve uygulama talimatlarının dikkate
alınmaması durumunda ağır tehlikeler meydana
gelebilir.
►► Burada belirtilen uyarı notlarını ve talimatları
dikkate alın.

2.2

Tadilat yasağı
Sistemde tadilatların ve değişikliklerin yapılması yasaktır.
Üretici, bu nedenle meydana gelen hasarlar için sorumluluk üstlenmez.
Sistemde tadilatlar veya değişiklikler yapılması gerekiyorsa, üreticiyle iletişim kurunuz.
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2.3

Amacına uygun kullanım
Bu sistem sadece, lastik basıncını ve lastik iç sıcaklığını ölçmek
ve değerleri telsiz aracılığıyla, harici bir değerlendirme ünitesine
aktarmak için kullanılır.
Başka türlü veya bunun dışındaki bir kullanım, amacına uygun
değildir.
UYARI
Amacına uygun olmayan kullanım nedeniyle
tehlike!
Amacına uygun kullanım dışına çıkan her türlü
kullanım ve/veya CPC sisteminin başka türlü
kullanımı, tehlikeli durumlara neden olabilir.
►► CPC sistemini sadece amacına uygun şekilde
kullanın.
►► Bu kurulum talimatındaki tüm bilgilere uyun.
Amacına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan zararlar nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunmak mümkün değildir.
Riskin tamamı kullanıcıya aittir.

2.3.1

Lastik sensörlerinin kullanımı
İşletici, lastik sensörlerinin içinde bulunduğu lastiklerin sadece,
CPC sistemi yardımıyla izlenen araçlarda işletildiğinden emin olmalıdır.
Sürekli olarak teknik bir izlemenin sağlanamaması halinde işletici, lastik sensörünün durumunun düzenli olarak, ancak en geç
20 000 km (12 425 mil) sonra gözden geçirildiğinden emin olmalıdır.
Lastiklerin bir izleme yapılamayan araçlarda kullanılmaya devam
edilmesi durumunda, lastik sensörlerinin lastiklerden çıkarılması
zorunludur.
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2.4

Temel güvenlik açıklamaları
Sistemin kurulumu sırasında, kaza önlemeye yönelik şu notları
dikkate alın:
■■ Araç üreticisinin güvenlik notlarını dikkate alın.
■■ Aracın kaldırılmasından önce gerekli önlemleri alın, örn.
hareket etmeye karşı.
■■ İlgili ülkenin iş güvenliği talimatlarını dikkate alın.
■■ Çalışma yerindeki aydınlatma koşulları yeterli olmalıdır.
■■ Çalışma yeri ve kullanılan cihazlar, sorunsuz ve temiz durumda olmalıdır.
■■ Arızalı parçalar, sadece orijinal yedek parçalarla değiştirilmelidir. Ancak bu parçalarla, güvenlik taleplerinin yerine
getirilmesi teminat altına alınmış olur.
■■ CPC sisteminin kullanımı sırasında düzenli aralıklarla, tüm
vidalanan ve geçme bağlantıları kontrol edin.

2.5

Özel tehlikeler
DIKKATLI OL
Kısa devre tehlikesi!
Araç elektroniğindeki çalışmalar sırasında, kısa
devre tehlikesi söz konusudur.
►► Araç üreticisinin güvenlik notlarını dikkate
alın.
►► Bağlantı terminallerini aküden ayırmadan
önce, tüm elektrikli tüketicileri kapatın.
►► Eksi terminalini artı terminalinden önce
çıkarın.
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■■ Kabloyu bükmeyin, çekmeyin ve keskin kenarların üzerine
yerleştirmeyin.
■■ Kabloyu dönen, hareketli veya sıcak parçaların alanına
kurmayın.
■■ Bükme yarıçapının tesisatlarda 15 mm (0.6 inç) üzerinde,
spiral borularda ise 35 mm (1.38 inç) üzerinde olmasına
özen gösterin.
■■ Geçmeli bağlantılar kullanıldığında bunların temiz, kuru ve
bağlantı sonrasında tamamen kilitli olmasına dikkat edin.
■■ Her geçmeli bağlantının önünde ve arkasında, maks. 10 cm
(3,94 inç) sonra ilgili kablo demetini uygun şekilde sabitleyin.
■■ Araç kabinine giden kablo geçişlerinde ve ayrıca sigorta ve
dağıtım kutularında, geçişlerin güvenli yalıtımına dikkat edin.
■■ Kabloların izolasyonu ve kablo pabuçların takılması için
sadece uygun aletler kullanın.
■■ Araca CPC sisteminin kurulumu (özellikle gerilim beslemesine bağlanması) nedeniyle, araca ait diğer sistemlerin
(örn. fren veya aydınlatma sistemi) işlevsellikleri olumsuz
etkilenmemelidir.
■■ Bir tehlikeli madde aracıyla (ADR) ilgili özel durum:
CPC sisteminin bir tehlikeli madde aracında (ADR) kurulması ve araç kontağının kapatılmış olmasına rağmen CPC
sisteminin çalışır durumda kalması halinde kıvılcım, diğer
ateşleme kaynakları veya benzeri oluşumlardan kaynaklanan bir hatada, tehlikeli madde ile bir reaksiyon meydana
gelme olasılığı her zaman mevcuttur. Bu durum kazalara ve
ağır yaralanmalara yol açabilir.
–– Bu nedenle, araç durdurulduğında CPC sisteminin
gerilim beslemesinin kapatıldığından emin olun (kontak
kapalı durumda).
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2.6

Personel gereksinimleri
UYARI
Yetersiz nitelik halinde yaralanma tehlikesi.
Usulüne aykırı davranışlar, ciddi bedensel ve
maddi zararlara yol açabilir.
►► Tüm faaliyetler sadece, bu konuda nitelikli
personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
Bu kurulum talimatında şu kalifikasyonlar belirtilir:
■■ Uzman personel eğitimi, bilgisi ve deneyimleri ile ilgili
mevzuat hükümleri hakkındaki bilgisi sayesinde, kendisine
verilen işleri yerine getirebilen ve olası tehlikeleri önceden
kendi kendine kestirebilen ve önleyebilen personeldir.
Sistemin kurulumu sadece, bu uygulama için eğitim almış ve araç
elektriği ile lastik montajı hakkında bilgi sahibi olan personel tarafından yerine getirilebilir.
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2.7

Kişisel koruyucu donanım
UYARI
Yanlış veya eksik koruyucu donanım nedeniyle
yaralanma tehlikesi!
Sağlık tehlikelerini en aza indirmek için, kurulum
sırasında kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.
►► İlgili çalışma için gerekli koruma donanımını
kurulum sırasında kullanın.
►► Çalışma alanında yer alan, kişisel koruyucu
donanım hakkındaki bilgilere riayet edin.
Kurulum sırasında şu koruma donanımını kullanın:
Sembol

Anlamı
Koruyucu gözlük kullanın.

Koruyucu eldiven kullanın.

Güvenlik ayakkabıları kullanın.
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3

Teknik veriler
NOT
►► Araca takılacak olan tüm bileşenler, -40 °C ile
85 °C (-40 °F ile 185 °F) arasındaki sıcaklıklar
için tasarlanmıştır. Farklılık olması durumunda, ilgili bileşen üzerinde bir not bulunur.

3.1

Lastik sensörü
Ebatlar (U x G x Y)
Ağırlık
Verici frekansı
Alım frekansı
Sabit takılı pilin tipik kullanım
süresi* yak.
Sıcaklık ölçüm aralığı
Basınç ölçüm aralığı (bağ.)

38 x 28 x 22
1.5 x 1.1 x 0.87
26
0,92
433,92

mm
inç
g
oz
MHz

125
6

kHz
yıl

veya
600 000
372 820
-40 ila 120
-40 ila 248
0 ila 12
0 ila 173

km
mil
°C
°F
bar
psi

* Yüksek bir lastik iç sıcaklığı (örn. yüksek ortam sıcaklığı, düşük basınç vs. nedeniyle) pil ömrünün kısalmasına neden olabilir.
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3.2

Merkezi kumanda cihazı
Ebatlar (U x G x Y)
Ağırlık
Bağlantı gerilimi
Alım frekansı
Geçme çevrimi sayısı min.

3.3

165 x 121 x 65
6.5 x 4.76 X 2.56
390
13,76
12/24

mm
inç
g
oz
V

433,92

MHz

10

Adet

90 x 42 x 28
3.54 x 1.65 x 1.1
44
1.55
433,92

mm
inç
g
oz
MHz

10

Adet

İlave alıcı (opsiyonel)
Ebatlar (U x G x Y)
Ağırlık
Frekans
Geçme çevrimi sayısı min.
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3.4

Ekran
117 x 107 x 40
4.60 x 4.21 x 1.57
240
8.47
12/24

mm
inç
g
oz
V

Arıza teşhis bağlantı fişi

100

Adet

Besleme bağlantı fişi

10

Adet

5

Adet

İşletim sıcaklığı aralığı

-40 ila 85
-40 ila 185

°C
°F

Sorun olmadan göstergenin
okunabilirliği

-20 ila 80
-4 ila 176

°C
°F

Ebatlar (U x G x Y)
Ağırlık
Bağlantı gerilimi
Geçme çevrimi sayısı min.

Geçme çevrimi sayısı min.
Ekran tutucusu bağlantı plakası
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3.5

El terminali
Ebatlar (U x G x Y)
Ağırlık
Şarj cihazı
bağlantı gerilimi
Verici frekansı

mm
inç
g
oz

220/110

V

125

kHz

Alım frekansı
Arıza teşhis kablosu için geçme
çevrimlerinin sayısı min.:

433,92

MHz

El terminali fişi

1.000

Adet

100

Adet

-10 ila 50
14 ila 122
-40 ila 85
-40 ila 185

°C
°F
°C
°F

140 x 140 x 160
5.51 x 5.51 x 6.3
115
4.06
12/24

mm
inç
g
oz
V

100

Adet

Araç bileşenlerine giden 3 fişin
tümü
İşletim sıcaklığı aralığı
Depolama sıcaklığı aralığı

3.6

160 x 90 x 38
6.3 x 3.54 x 1.5
750
26.46

Basınç kontrol göstergesi
Ebatlar (U x G x Y)
Ağırlık
Bağlantı gerilimi
Geçme çevrimi sayısı min.
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4

Yapı ve işlev

4.1

İşlev açıklaması
ContiPressureCheckTM sistemi (CPC sistemi), lastik basınçlarının
ve lastik sıcaklığının sürekli kontrolünü sağlar. Bununla ilgili durum ekranda gösterilir. Bir lastik basıncının düşmesi durumunda,
sürücüye derhal bir uyarı verilir.
Temel sistem bir ekrandan, merkezi kumanda cihazından (Central Control Unit - CCU) ve lastik sensörlerinden oluşur. Lastiklerin iç tarafında takılı olan her lastik sensörü, algılanan verileri bir
telsiz sinyaliyle merkezi kumanda cihazına iletir. Analiz edilmiş
olan bu veriler, Bus sistemi üzerinden sürücü kabinindeki ekrana
gönderilir. Sürücü her zaman istediği bilgileri görüntüleyebilir ve
bu sayede, lastiklerin sıcaklığını ve basıncını en yeni şekline getirebilir. Lastiklerde programlanmış olan değere göre bir farklılık
olması durumunda, ekranda hemen bir uyarı gösterilir.

4.2

Genel bakış

3
4
1

1

1 1

2

1
1

PRESSURE

(BAR)

9.0

7.5

1

2

9.0

7.5

7.5

7.5

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

9.0

3

1

Lastik sensörü

2

Merkezi kumanda cihazı (Central Control Unit - CCU)

3

Ekran

4

İlave alıcı
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4.3

Lastik sensörü
Lastik sensörü bir basınç sensörünü, bir sıcaklık sensörünü, bir
hızlanma sensörünü, değerlendirme için bir kumanda devresini,
bir telsiz vericisini ve bir lityum pili kapsamaktadır. Ünite, bir plastik gövdenin içine dökümlüdür ve bir lastik sensörü konteynerinin içine yerleştirilmiştir.
Lastik sensörü konteyneri, lastiğin iç tabakasına sabitlenmiştir
(bunun için bakın bölüm „5.4 Lastik sensörünün montajı“).

3

1 4 2 3

1

Lastik sensörü

2

Lastik sensörü konteyneri

3

Lastiğin dönüş yönü

4

Üretim çeyrek ve tam yılı
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NOT
►► Pil kullanım ömrü, normal işletim koşulları
altında yak. 6 yıl, ya da 600 000 km (372
820 mil) (ayrıca bakın bölüm „3.1 Lastik
sensörü“).
►► Pil tükendiğinde, ekranda "ALIM YOK" uyarısı
belirir. Bu uyarının başka nedenleri de olabileceğinden, pilin durumu el terminaliyle
lastik sensöründe kontrol edilmelidir. "ZAYIF
pil" durumu gösterildiğinde, lastik sensörünü
yenisiyle değiştirin.
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4.4

Merkezi kumanda cihazı (Central Control Unit - CCU)
Lastik sensörü tarafından algılanan veriler, telsiz üzerinden merkezi kumanda cihazına aktarılır.
Telsiz bağlantıları, kumanda cihazının gövdesinde yerleşik olan
ve tüm lastik sensörlerinin basınç ve sıcaklık sinyallerinin sorunsuz alımını yerine getiren bir antenle sağlanır.
Merkezi kumanda cihazı, 12/24 Volt ile işletim için uygundur.
Merkezi kumanda cihazının montajı, lastik sensörleriyle sorunsuz
bir telsiz bağlantısı sağlanacak şekilde araç şasisinde merkezi bir
konuma yapılır. İyi bir telsiz bağlantısı için, özel tutucular kullanılmalıdır (bakın bölüm „4.7 Tutucu“).
Motorlu araç, römork ve otobüslerde kullanılan merkezi kumanda cihazı iki modelde mevcuttur:
●● Siyah fişli kumanda cihazı:
Basınç kontrol göstergesinin kumandası hariç
●● Gri fişli kumanda cihazı:
Basınç kontrol göstergesinin kumandası dahil

1

2

1

Gövde

2

Bağlantı fişi

Sistem, kumanda cihazı başına 24 adete kadar lastik sensörü
yönetebilir. İşletim sırasında meydana gelen hatalar, arıza teşhis
amacıyla elektronik sistemde kaydedilir.
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4.5

İlave alıcı (opsiyonel)
Bir ilave alıcı şu durumlarda gereklidir:
■■ Lastik ve merkezi kumanda cihazı arasındaki büyük mesafelerde (yak. 4 metreden (4,4 yd) itibaren).
■■ Römorkun doğrudan kontrolü için (sadece römork, lastik
sensörleriyle donatılmıştır).
■■ 2'den fazla aksı olan araçlar.
■■ Otobüsler.

1

2

1

Gövde

2

Bağlantı fişi

3

Çarpma koruması

3

İlave alıcı, her zaman çarpma korumasıyla birlikte kullanılmalıdır.
NOT
Çarpma koruması kullanılmadığı takdirde:
►► ContiPressureCheckTM sistemi, tehlikeli madde nakliyeleri için kullanılamaz (bakın bölüm
„14.3 ADR“).
►► İlave alıcıda hasarlar meydana gelebilir.
►► İlave alıcının alım menzili azalır.
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4.6

Ekran
Lastik bilgilerinin gösterilmesi için, sürücü kabinine bir ekran takılır. Bu sadece, römorklar hariç ağır vasıtalar ve otobüsler için
geçerlidir.

1

2

3

4

1

SET tuşu: Araç görünümü ve ayarlar arasında geçiş

2

tuşu: Menü noktaları ve uyarı mesajları arasında
gezinme

3

OK tuşu: Seçilen menü noktasının onaylanması

4

tuşu: Dolum basıncı veya sıcaklık göstergesi arasında geçiş

Arka yüzde, şu bağlantılar için soketler bulunmaktadır:
●● Besleme ve iletişim
●● Arıza teşhis kablosu
NOT
►► Ekran, –20 °C ile 80 °C (-4 °F ile 176 °F)
arasındaki bir sıcaklık alanında güvenli bir
şekilde çalışmaktadır. –20 °C (-4 °F) altındaki
veya 80 °C (176 °F) üzerindeki sıcaklıklarda,
gösterge olumsuz etkilenebilir.
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4.7
4.7.1

Tutucu
Merkezi kumanda cihazı için tutucu
Merkezi kumanda cihazının araç şasisine sabitlenmesi ve iyi bir
telsiz bağlantısının sağlanması için özel bir tutucu gereklidir.
NOT
►► Merkezi kumanda cihazının tutucuya sabitlenmesi için gerekli olan cıvatalar, pullar ve
somunlar montaj setinde mevcuttur.
►► Şasiye montaj için gerekli olan cıvatalar montaj setinde mevcut değildir.

4.7.2

İlave alıcı için tutucu (opsiyonel)
İlave alıcının (ve ilgili çarpma korumasının) araç şasisine sabitlenmesi ve iyi bir telsiz bağlantısının sağlanması için, özel bir tutucu
gereklidir.
NOT
►► Şasiye montaj için gerekli olan cıvatalar montaj setinde mevcut değildir.
►► Alıcı ve çarpma koruması tutucuya uyarlanmış olduğundan dolayı, orijinal tutucu
kullanılmalıdır.
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4.8

İlave alıcılı ağır vasıta/otobüs kablo bağlantısı
Ağır vasıtalarda/otobüslerde sistem, araç kablo bağlantısına iki
adımda bağlanır:
■■ C kısmi kablo demeti:
C kısmi kablo demeti, merkezi kumanda cihazının sürücü çalışma yerinin yakınındaki bir dağıtım yerine olan bağlantıyı
kapsar. Bu bölüm, aracın dışına da yerleştirilebilecek şekilde,
sıçrayan suya karşı korumalıdır.
■■ A ve B kısmi kablo demetleri:
A (entegre sigortalı) ve B kısmi kablo demetleri, sadece iç
mekan için tasarlanmıştır. Ekrana giden bir kablo seti (kısmi
kablo demeti B) ve aracın besleme gerilimine bağlantı için
serbest kablo uçları olan bir kablo demeti (kısmi kablo
demeti A).
İlave alıcı için adaptör kablosu:
■■ Kısmi kablo demeti D:
İlave alıcının (opsiyonel) merkezi kumanda cihazına bağlantısı, kısmi kablo demeti D üzerinden gerçekleşir.
İlave alıcılı ağır vasıtada/otobüste kablo bağlantısının temel ilkesi,
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:
B

C

2
1

4

A

D

3

5

1

Ekran

2

Merkezi kumanda cihazı (Central Control Unit - CCU)

3

İlave alıcı

4

Gerilim beslemesi (sigorta kutusu)

5

Sigorta ATO 1 Amper - değiştirilebilir
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4.9

Römork/dorse basınç kontrol göstergesi
Römork/dorse, ayrı bir merkezi kumanda cihazıyla çekiciden bağımsız olarak çalıştırılabilir. Bu durumda römorka, dışarıdan bir
basınç kontrol göstergesi monte edilir.
Aşağıdaki gösterimde, basınç kontrol göstergesiyle ilgili örnek
bir konumlandırma gösterilmiştir:

NOT
►► 110 km/saat (70 mph) hızdan itibaren, basınç
kontrol göstergesinin görünebilirliği sınırlı
olabilir.
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4.10 Römork/dorse kablo bağlantısı
■■ F + G kablo demeti:
F + G kablo demeti, merkezi kumanda cihazını araç gerilim
beslemesiyle (F bağlantı ucu) ve el terminali/basınç kontrol
göstergesiyle (G bağlantı ucu) birleştirir.
■■ Kısmi kablo demeti H (opsiyonel):
İlave alıcının (opsiyonel) merkezi kumanda cihazına bağlantısı, kısmi kablo demeti H üzerinden gerçekleşir.
İlave alıcılı römorkta/dorsede kablo bağlantısının temel ilkesi,
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

H
4

1
F+G
2
F+G

3
5

1

Basınç kontrol göstergesi

2

Merkezi kumanda cihazı

3

Gerilim beslemesi (dağıtım kutusu)

4

İlave alıcı

5

Sigorta ATO 1 Amper - değiştirilebilir (montaj setinde
mevcuttur)
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4.11 El terminali, arıza teşhis kablosu
Sistemin kurulumundan sonra sistem tanıtımı, el terminalinin
yardımıyla yapılır.

1

2

1

Şarj kablosu için bağlantı

2

USB ve arıza teşhis kablosu için bağlantı

El terminali, arıza teşhis kablosunun yardımıyla ekrana ya da römorkun arıza teşhis soketine bağlanır. Ekranın ve el terminalinin
gövdelerinde, birer adet bağlantı portu bulunur. Römorkun arıza
teşhis soketi, basınç kontrol göstergesinin karşı soketidir (bakın
F+G kablo demetinin G bağlantı ucu).
NOT
►► El terminali, –10 °C ile 50 °C (14 °F ile 122 °F)
arasındaki sıcaklık alanında güvenli şekilde
çalışır. –10 °C (14 °F) altındaki veya 50 °C
(122 °F) üzerindeki sıcaklıklarda gösterge
olumsuz etkilenebilir.
►► El terminali için ayrıntılı kullanım notları,
www.contipressurecheck.com adresinde el
terminalinin el kitabında bulunmaktadır.
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4.12 Yedek parçalar
Kullanıma sunulan yedek parçaları ve bunlara ait ürün numaralarını, CPC satıcınızdan veya yetkili CPC ortak atölyelerinden temin
edebilirsiniz.
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5

Montaj

5.1

Teslimat kapsamı
NOT
►► Toplam teslimatın bütünlüğünü ve görünebilir hasarlarını kontrol edin.
►► Sistemin teslimatı sonrasında, kusurlu ambalaj veya nakliye nedeniyle meydana gelmiş
hasarları teslimat belgesine not alın ve derhal
satış hizmetlerine bildirin.

5.2

Ambalajın tasfiye edilmesi
Ambalaj, sistemi nakliye hasarlarına karşı korur. Ambalaj materyalleri, çevre uyumluluğu ve tasfiye tekniği hususlarına göre seçilmiştir ve bu nedenle geri dönüşümlüdür.
Ambalajın materyal geri dönüşümüne verilmesi, hammaddeleri
korur ve atık artışını önler. Artık kullanılmasına gerek olmayan
ambalaj materyallerini, geçerli olan yerel talimatlara göre tasfiye
edin.
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5.3

Genel notlar
Zamandan tasarruf edilen ve hataları önleyen bir montaj için,
aşağıda açıklanmış olan montaj adımlarının sırasına mutlaka
uyulmalıdır.
NOT
►► CPC sistemi ambalajlandıktan en geç 2 yıl
sonra, plastiklerin (özellikle lastik sensörü
konteynerinin ve basınç kontrol göstergesinin) eskimesi ve ayrıca lastik sensörünün
kullanımdan önceki pil dayanım süresi (işletim sırasındaki kullanım süresi) göz önüne
alınarak monte edilmelidir (ambalajlanma
tarihi setin etiketinde bulunur).
►► Cyberbond 2250 yapıştırma maddesi için
kullanım süresi daha kısadır (ambalaj üzerinde bulunan depolama süresi ve türüyle ilgili
uyarıları dikkate alın).

5.4
5.4.1

Lastik sensörünün montajı
Temel güvenlik uyarıları:
■■ Montaj sadece, bu konuda kalifiye olan personel tarafından
yapılabilir.
■■ Çalışma yeri yeteri kadar havalandırılmış olmalıdır.
■■ Çalışma yerindeki aydınlatma koşulları her zaman yeterli
olmalıdır.
■■ Çalışma yeri ve kullanılan cihazlar, sorunsuz ve temiz durumda olmalıdır.
■■ Kullanılan tüm ürünleri, ambalaj bilgilerine uygun şekilde
depolayın.
■■ Aletleri, temizlik maddelerini ve yapıştırıcıları, yetkisiz kişilerin ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
■■ Lastik sensörünün takılması sırasında kesinlikle, özel yapıştırıcı CB 2250 kullanılmalıdır.
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5.4.2

Özel tehlikeler
UYARI
Yaralanma tehlikesi!
Basınçlı havalı taşlamayla çalışırken, yaralanma
tehlikesi söz konusudur!
►► Üreticinin güvenlik uyarılarını dikkate alın.
►► Koruyucu gözlük ve koruyucu eldivenler
kullanın.
►► Gerekirse kulaklık kullanın.

UYARI
Cyberbond 2250 yapıştırma maddesinin kullanımı sırasında yaralanma tehlikesi!
Cilt ve göz kapakları, birkaç saniye içinde yapışabilir.
►► Üreticinin güvenlik uyarılarını dikkate alın.
►► Koruyucu gözlük ve koruyucu eldivenler
kullanın.

UYARI
Temizlik maddeleri nedeniyle sağlık tehlikesi!
Temizlik maddelerinin kullanımı sırasında asit
yaralanmaları, cilt tahrişleri veya sağlığı tehlike
altına sokan buharlara bağlı riskler meydana
gelebilir.
►► Temizlik maddeleri üreticilerinin güvenlik
uyarılarını dikkate alın ve bunlara uyun.
►► Koruyucu eldiven kullanın.
►► İyi havalandırma olmasını sağlayın.
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5.4.3

Gerekli aletler ve materyaller
Koruyucu eldivenler
(teslimat kapsamında yok)

1 adet nafta içeren temizleyici
(Tip Top veya Continental'dan
„Liquid Buffer“, ve ayrıca PREMA'dan
„Pre-Buff Cleaner“)
Ürün No.Continental: 17080300000
Lastik iç tabakasının ve lastik sensörünü yapıştırma alanının ön hazırlığı için
temizleyici.
(Tip Top „Liquid Buffer“ ve PREMA „Pre-Buff Cleaner“, teslimat kapsamında bulunmaz)

1 adet temizlik bezi
Yapıştırma yüzeylerinin temizlenmesi
için temizlik bezi.
(teslimat kapsamında yok)

1 adet lastik sensörü bastırma aleti
(astar dahil)
ürün No.: 17340190000
Astar bastırma aleti (yedek parça)Ürün
No.: 17340220000
Yapıştırma sırasında lastik sensörünün
bastırılması için alet.
1 adet Cyberbond 2250 özel yapıştırıcı
CB
2250

Lastik sensörünün yapıştırılması için
yapıştırıcı.
(her lastik sensörü setinin bileşeni)
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1 adet spatula
Yapıştırıcının lastik sensöründe dağıtılması için alet.
(her lastik sensörü setinin bileşeni)

1 adet temizleme kazıyıcısı
Ürün No.: 17341300000
Lastik iç tabakasının ön hazırlığı için
kazıyıcı.

Lastik iç tabakasının yapıştırma alanında bulunan havalandırma
kanatçıklarının giderilmesi için ek alet (teslimat kapsamında yok):
Basınçlı havalı taşlama, yavaş hareket
eden
(maks. 3600 dev/dak)
Zımpara diski, düşük devir sayısı için
(65 mm, K 36)
örn. TipTop Ürün-No.: 595 4357

5.4.4

Özel yapıştırıcı CB2250 hakkında bilgiler
DIKKAT
Maddi hasar!
Lastik sensörü konteynerinin lastik içinde tekniğine aykırı şekilde yapıştırılması halinde, lastikte
ve lastik sensöründe hasarlar oluşabilir.
►► 5 °C (41 °F) altındaki sıcaklıklarda güvenli bir
yapışma sağlanamaz (bakın kırmızı alan).
►► Güvenli yapışma için önerilen sıcaklığı/presleme süresini dikkate alın.
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Cyberbond 2250 için, ortam sıcaklığına bağlı kuruma süreleri:
176

80

35

95

15

59

5
0
-5

41
32
23

-20

Yapışma mümkün DEĞİL
0

60

120

-4

Ortam sıcaklığı. [°F]

Ortam sıcaklığı. [°C]

Önerilen çalışma alanı

önerilen presleme süresi CB 2250 [sn]
■■ CB 2250 ile yapıştırmalar için önerilen ortam sıcaklığı
15–35 °C (59-95 °F).
- Bakın yeşil alan.
■■ Lastik ve lastik sensörü konteyneri, aynı zamanda önerilen
ortam sıcaklığına da uygun olmalıdır.
NOT
►► Önerilen presleme süresinin sonunda yapışma, lastik montajının yapılabilmesi için izin
verilen sağlamlığa erişir.

38

Montaj
5.4.5

Çalışma yeri
Çalışmaya başlamadan önce çalışma alanını, tüm materyaller ve
aletler ulaşılabilecek uzaklıkta olacak şekilde düzenleyin.
NOT
►► Yapıştırma işlemi için lastiğin sıcaklığı, 15 °C
ile 35 °C (59 °F ile 95 °F) arasında olmalıdır.
Sıcaklığın daha düşük olması halinde, yapıştırma işlemi sırasında gereken presleme süresi
belirgin şekilde uzar (bakın diyagram, bölüm
„5.4.4 Özel yapıştırıcı CB2250 hakkında
bilgiler“).
5 °C (41 °F) altındaki sıcaklıklarda güvenli
yapışma sağlanamaz.
►► Çalışma yeri yeteri kadar havalandırılmış
olmalıdır.
►► Lastiği, iç kısmına kolay ulaşılabilecek ve
yeteri aydınlatma sağlanacak şekilde konumlandırın.

5.4.6

Müsaade edilen lastik ebatları
Prensip olarak doğru montaj yapıldığında, lastik iç tabakasının
yüzeyi bilinen koşullara uygun olduğu sürece şamriyelsiz tüm
ağır vasıta standart lastikleri, bir lastik sensörünün montajı için
uygundur.
Şamriyelli lastiğe takılması yasaktır.
NOT
►► Müsaade edilen lastik büyüklükleriyle ilgili
tabloyu, www.contipressurecheck.com adresinde bulabilirsiniz.
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5.4.7

Lastikteki yapıştırma konumu
Yapıştırma yüzeyinin doğru konumu:
■■ Lastik iç tabakasında ortalanmış şekilde.
■■ DOT mührünün alanında.

Yapıştırma yüzeyinin ebatları:

yak. 6 x 6 cm
(yak. 2.36 x 2,36 inç)

Temizlenecek yüzeyin ebatları:

yak. 7 x 7 cm
(yak. 2.76 x 2.76 inç)
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NOT
►► Lastik sensörü konteyneri, tercihen pürüzsüz
bir yüzey üzerine yapıştırılmalıdır.
►► Petek yapılı bir yere yapıştırma mümkündür.
Burada düşük seviyeli düzensizlikler, yapışkan tarafından tolere edilir.
►► Yapıştırma yüzeyinin alanında bulunan havalandırma kanatçıklarını yapıştırma işleminden
önce giderin. Bakın bölüm „5.7 Yapıştırma
yerindeki hava tahliye kanatçıklarının çıkarılması“.
►► Ön hazırlıkların amacı, lastik sensörü konteynerinin tam yüzeyli yerleşiminin sağlanmasıdır.
Burada özellikle, lastik sensörü konteynerinin
kenar bölgesinin iyice yapıştığından emin
olun.
►► Yapıştırma yerine doğrudan güneş vurmasını
ve hava akımını önleyin.
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5.4.8

Yapıştırma yüzeyinin ön hazırlığı
DIKKAT
Yapıştırma yüzeylerinde tekniğine aykırı temizlik nedeniyle hasar tehlikesi.
Lastik sensörü, lastik sensörü konteyneriyle
birlikte yerinden çıkar ve zamanla lastiğe zarar
verebilir.
►► Yapıştırma yüzeylerinin temizliği için hiçbir
şekilde fren temizleyicileri veya benzer
solüsyonlar kullanılmamalıdır, aksi halde
yapıştırma işlemi olumsuz yönde etkilenebilir.
►► Buna ilaveten fren temizleyicisi kullanımından kaynaklanarak, lastiğin hasar görmesi
söz konusu olabilir.

NOT
►► Continental Reifen Deutschland GmbH yapılan testler sonucunda, yapıştırma yüzeylerinin temizliği için Tiptop veya Continental
ürünü „Liquid Buffer“ veya PREMA ürünü
„Pre-Buff Cleaner“ kullanılmasını tavsiye
etmektedir (bakın bölüm „5.4.3 Gerekli aletler
ve materyaller“).
►► Temizlik için başka ürünlerin kullanılması halinde Continental Reifen Deutschland GmbH,
uygulama sırasında yapıştırma işleminin
yeterli olacağını garanti edemez.
►► ContiPressureCheck kurulumu ve kullanımıyla ilgili ilave/güncel açıklamaları göz önünde
bulundurunuz: www.contipressurecheck.com
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 Yapıştırma yüzeyinin temizliği için lastiği, fazla gelen yapışkanın yapıştırma alanından akabileceği şekilde hizalayın.
 Sprey kutusunu (Liquid Buffer) sallayın.
 Kurutulmuş, temizlenecek yapıştırma yüzeyini, temizleyiciyi
yak. 20 cm (7.87 inç) mesafeden tam alanlı püskürtün.

 Hemen ardından, temizlenecek olan yapıştırma yüzeyine,
kazıyıcı yardımıyla, yapıştırma yüzeyi kuruyana kadar birkaç
kez iyice bastırarak kazıyın. Bu sırada, lastiğin iç tabakasına
zarar vermeyin.
 Temizleme işlemini en az 2 kere tekrarlayın.

 Daha sonra, temizlenecek olan yapıştırma yüzeyinin tümünü
bir temizleyiciyle yeniden kaplayın ve temizlik beziyle
itinayla temizleyin. Sadece bir yöne doğru silin ve her zaman
temizlik bezinin temiz alanlarını kullanın. Kirleri yapıştırma
yüzeyine dağıtmayın.
 Bu işlemi, temizlenecek olan yüzeyin temizlenmeyen yüzeyden farklılığı gözle açıkça görülene kadar tekrarlayın.
 Lastiği, kazıma ve temizleme işleminin artıklarından arındırın.
 Yapıştırma yüzeyinin dış kenarını tebeşirle işaretleyin.
 Temizlenmiş yüzeyi, temizleme adımlarından sonra yak. 3
dakika havalanmaya bırakın.
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5.4.9

Lastik sensörünün, lastik sensörü konteynerine takılması
NOT
►► Genelde lastik sensörü, lastik sensörü konteynerine hazır monteli halde teslim edilir.
 Lastik sensörü konteynerinin fitil contasını tersyüz edin.
İpucu: Lastik sensörü konteynerinin kısa tarafındaki fitil contanın tersyüz edilmesi en kolay seçenektir (bakın, yandaki
şekilde siyah oklar).
 Lastik sensörü konteynerinde kalan temel yüzeyi hafifçe,
montaj macunu ile kaplayın.

 Lastik sensörünü, lastik sensörü konteynerine yerleştirin.
Lastik sensörü konteynerinin üzerindeki dönme yönü okları,
sensöre dönük olmalıdır (bakın Şekil)
 Lastik sensörü konteynerinin fitil contasını tekrar yukarıya
doğru çevirin. Lastik sensörü konteynerinin fitil contası,
sensörün üst tarafında çepeçevre eşit ölçülü durmalıdır.
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 Lastik sensörünün konteynerin içinde daha iyi oturması için,
lastik sensörünün konteynerin içinde sola/sağa döndürülerek konumlandırılması tavsiye edilir.

Lastik sensörünün, lastik sensörü konteynerinin içinde doğru
takılması için:
1.

Lastik sensörü konteynerinin üzerindeki dönme yönü okları,
lastik sensörünün üzerine tam hizalanmış olmalıdır.

2.

Lastik sensörünün yüzeyinde, gözle ve elle bir kabarıklık
fark edilebilmelidir.

Hatalı bir montaj, işletim sırasında lastik sensöründe bir hasara
neden olur. CPC sistemi bu durumda, „SENSÖRÜ KONTROL
EDİN / LASTİĞİ SÖKÜN“ uyarısı verir.
DIKKAT
Maddi hasarlar!
Lastik sensörünün lastik sensörü konteynerinin
içine tekniğe aykırı şekilde takılması, lastik sensöründe bir hasara ve CPC sisteminin arızalanmasına yol açar.
►► Lastik sensörü, verilere uygun şekilde doğru
yerleştirilmelidir.
►► Lastik sensörü, yuvarlanma yönüne göre
dönük konumda veya yanlış yöne dönük
(başaşağı) takılmamalı ve işletilmemelidir.
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5.4.10

Lastik sensörünün etkinleştirilmesi
Lastik sensörünün etkinleştirilmesi için şunlar yapılmalıdır:
 El terminalinde "Sensörü etkinleştir" menü noktasını çağırın
ve Geri tuşuyla

seçimi onaylayın.

 El terminalini lastik sensörüne yakınlaştırın. El terminali,
etkinleştirmeyi gerçekleştirir.

Etkinleştirmeyi takiben, „Sensör başarıyla etkinleştirildi“ mesajı
gösterilir
Ardından el terminali, lastik sensörünün güncel verilerini gösterir:
–– Lastik sensörü ID
–– Basınç
–– Sıcaklık
–– Durum
Durum, „güncellendi“ şeklinde olmalıdır.
Bundan başka mesajların da gösterilmesi halinde, lastik sensörü
değiştirilmeli ve yeniden bir etkinleştirme yapılmalıdır.
Mesajlar, şu şekilde olabilir:
–– Sensör ARIZALI
–– ZAYIF pil
–– Sensör SABİT DEĞİL
–– HIZLANMA > 5 g/< -5 g
El terminalinin mesajlarıyla ilgili açıklamalar için bakın „El terminali kullanıcı el kitabı".
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5.4.11

Entegre lastik sensörlü lastik sensörü konteynerinin bastırma
aletine takılması
 Yerleştirme parçasının her iki oku bastırma aletinin oklarıyla örtüşecek şekilde, yerleştirme parçasını bastırma aletine yerleştirin.
NOT
►► Bastırma aletini, yerleştirme parçası olmadan
kullanmayın.

 Entegre lastik sensörlü lastik sensörü konteynerini, lastik sensörünün her iki dönüş yönü oku yerleştirme parçasının oklarıyla
örtüşecek şekilde yerleştirme parçasına yerleştirin.

 Lastik sensörü konteyneri temel yüzeyi, bastırma aletine çepeçevre
yerleşmiş olmalıdır, aksi durumda sensörün lastik sensörü konteynerinin içindeki konumunu kontrol edin.

5.4.12

Lastik sensörü konteynerinde yapıştırma yüzeyinin temizliği
 Sprey kutusunu (Liquid Buffer) sallayın.
 Temizleyiciyi, temizlik bezinin üzerine püskürtün.
 Daha sonra, yapıştırma yüzeyini kaplanmış temizlik beziyle
itinayla temizleyin.
 Bu temizlik işlemini en az 2 kere, ancak temizlenecek olan
yüzeyin temizlenmeyen bir yüzeyden farklılığı gözle açıkça
görülene kadar tekrarlayın.
 Temizlenmiş yüzeyi, temizleme adımlarından sonra yak. 3
dakika havalanmaya bırakın.
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5.4.13

Entegre lastik sensörlü lastik sensörü konteynerinin yapıştırılması
 Güvenli bir yapıştırma elde etmek için yapıştırmadan önce,
ortam sıcaklığıyla ve lastik ile lastik sensörü konteynerinin
sıcaklığıyla ilgili öneriyi kesinlikle dikkate alın (bakın bölüm
„5.4.4 Özel yapıştırıcı CB2250 hakkında bilgiler“)
NOT
►► CB 2250 yapıştırma maddesinde floresan bir
madde bulunmaktadır. Bu madde sayesinde,
yapıştırma sonrasında yapıştırma maddesinin
doğru seçimi kontrol edilebilir.
 Entegre lastik sensörlü lastik sensörü konteynerinin, bastırma aletindeki pozisyonunu kontrol edin.
 Özel yapıştırıcından yak. 1 kısmi şerit kadar, lastik sensörünün yapıştırma yüzeyine sürün ve spatulayla eşit şekilde
dağıtın.
 Yapıştırıcının sürülmesinden hemen sonra entegre lastik
sensörlü lastik sensörü konteynerini bastırma aletinin yardımıyla dik olarak, temizlenmiş yapıştırma yüzeyine bastırın.
Lastik iç tabakasında doğru konumlandırma için bakın
bölüm „5.4.7 Lastikteki yapıştırma konumu“.

48

Montaj
 Entegre lastik sensörlü lastik sensörü konteynerini yaklaşık
45 saniye boyunca en az 5 kg'lık bir ağırlıkla dik olarak, bastırma aletinin yardımıyla sıkıca ve sakince lastik iç tabakasına bastırın.
Yaklaşık 45 saniyelik bastırma süresi boyunca bastırma
aletini hareket ettirmeyin!
 Ardından bastırma aletini, hafifçe ileri geri hareket ettirerek
lastik sensöründen çözün.
Güçlü, sarsarak çekmekten kaçının!
Lastik sensörünün konumu, lastik sensörü konteynerinin üzerindeki oklar lastiğin hareket yönüne baktığında doğrudur.
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5.5

Lastik sensörü konteynerinin yapıştırma bağlantısının son
kontrolü
 Yapıştırma bağlantısını gözle kontrol edin. Yapıştırma işlemi
amacına uygun yapılmışsa, entegre lastik sensörlü lastik
sensörü konteyneri lastik iç tabakasında tam yüzeyli olarak
oturmuştur.
 Taşmış olan yapıştırma artıklarını çepeçevre, lastik sensörü
konteynerinin kenarından dikkatlice silin. İlk 15 dakikada
(en az) lastik sensörünü veya lastik sensörü konteynerini
çekmeyin.
 Lastiğin janta montajı, hemen yapıştırmanın ardından yapılabilir.

5.6
5.6.1

Lastik montajıyla ilgili notlar
Lastiklerin hizalanması
NOT
►► Lastiğin montajından sonra lastik sensörünün
konumunu dışarıdan daha iyi belirleyebilmek
için, DOT mührünün alanında yapıştırılmış
olan lastik sensörünü valf yerleşiminin yakınında konumlandırın.
►► İkiz lastiklerde:
Lastik sensörlerinin öğrenme sürecini kolaylaştırmak için ikiz lastikleri, valflerin ve buna
bağlı olarak lastik sensörlerinin pozisyonları
birbirine göre 180° kaçık olacak şekilde
monte edin.
►► Lastik montajı sırasında montaj levyesi gibi
yardımcı gereçlerin kullanılması durumunda,
bunların lastik sensörüne hasar vermemesine
dikkat edin.
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5.6.2

Lastik sensörleri ile donatılmış olan tekerleklerin tanımlanması
Lastik montajından sonra, içlerinde lastik sensörleri olan tekerleklerin tanımlanması tavsiye edilir.
Bu amaçla:
 Birlikte verilmiş olan etiketleri ilgili çamurluğa/koruma sacına görünür şekilde yapıştırın (her tekerlek için bir etiket)
 Valf kapaklarını, birlikte verilen CPC valf kapaklarıyla değiştirin
NOT
►► Etiketler, jantın veya lastiğin üzerine yapıştırılmaya uygun değildir.
►► Etiketleri yapıştırmadan önce, yapıştırma
yerini uygun materyaller ile temizleyin.
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5.7

Yapıştırma yerindeki hava tahliye kanatçıklarının çıkarılması
DIKKAT
Lastik iç tabakasının hasarı nedeniyle maddi
zarar!
Lastik kullanılabilirlik ömrünün olumsuz etkilenmesi.
►► Sadece havalandırma kanatçıklarını giderin.
►► Lastik onarımı konusunda eğitim almış personel tarafından yapılmasını sağlayın.
Gerekli aletler:
●● İşaret kalemi veya tebeşir
●● Koruyucu gözlük, koruyucu eldiven
●● Yavaş hareket eden basınçlı havalı taşlama
●● Pirinç fırça
●● Zımpara diski 65 mm
●● Toz/su emicisi
Şu şekilde hareket edin:
 Zımparalanacak alanda yak. 8 x 8 cm'lik (3.15 x 3.15 inç) bir
yüzeyi işaret kalemi veya tebeşirle işaretleyin.
 Lastik iç tabakasını bir zımpara diskiyle zımparalayın. Bu sırada yüzey tamamen düz olana kadar, yapıştırma alanındaki
tüm hava tahliye kanatçıklarını giderin. Taşlama aletini hafifçe bastırın ve sürekli hareket ettirerek aynı yerde tutmayın.
NOT
►► Zımpara diskinin yardımıyla, RMA 3 tipinde bir pürüzlü yer oluşturun.
 Pürüzlendirilmiş yüzeyi bir pirinç fırçayla temizleyin.
 Pürüzlendirme tozunu, toz/su emicisiyle tamamen giderin.
 Ardından yapıştırma işlemini, „5.4.8 Yapıştırma yüzeyinin
ön hazırlığı“ bölümünde açıklandığı gibi sürdürün.
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5.8

Komple yenileme
■■ Lastiğin komple değiştirilmesinden önce lastik sensörünü
çıkarın. Lastik sensörü konteyneri, lastiğin içinde kalabilir.
■■ Komple yenileme sonrasında lastik sensörünü yeni bir lastik
sensörü konteynerine takın, bakın bölüm „5.4.9 Lastik sensörünün, lastik sensörü konteynerine takılması“ ve lastiğin
içine yerleştirin.

5.9

Bir lastiğin uyarlanması/yeni bir lastiğin takılması durumunda lastik sensörünü kullanmaya devam edilmesi
Bir lastiğin değiştirilmesi/yeni bir lastiğin takılması durumunda,
bölüm „3.1 Lastik sensörü“ uyarınca belirtilen pil kullanım ömrü
veya sensörün çalışma süresi dikkate alınmalıdır.
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5.10 Ticari araç lastiklerinde balans gereçlerinin kullanılması
Piyasada, montaj işleminden önce şamriyelsiz ticari araç lastiklerine takılması için öngörülmüş olan, çeşitli üreticilerin çok sayıda
balans gereçleri bulunmaktadır. Bunlar, etkileri (kullanım sırasında) lastiklerin alışılagelmiş biçimde balans yapılmasını sağlamak
olan granülatlar, macunlar veya sıvılar ve madeni türden mamullerdir.
Bu maddelerin lastiklerimizde kullanılmasını ne öneriyoruz ne
de açıkça yasaklıyoruz: Continental Reifen Deutschland GmbH,
üreticiden üreticiye farklılıklar gösteren bu maddelerin kalitesi
ve kullanım alanı hakkında bir açıklama yapamamaktadır.
Bu maddelerin kullanıcısı, lastikteki kullanım öncesinde ilgili üreticiden/satıcıdan, bunların özellikleri hakkında ayrıntılı olarak bilgi almalıdır. Ve nihayetinde kullanıcının kendisi, lastiğin özel kullanım koşullarına yönelik olarak ticari araç lastiklerinin balanslama
yöntemine ve gerektiğinde balans gereçlerinin kullanımına karar
vermelidir.
Continental şirketler topluluğunun ağır vasıta lastiklerinde balanslama gereçlerinin kullanılması, malzeme hatası sorumluluğunun otomatik olarak sona ermesine neden olmaz. Ancak
balanslama gereçlerinin kullanılmasından dolayı meydana gelen lastik hataları ve hasarları ve ayrıca ContiPressureCheckTM
bileşenlerindeki hasarlar, malzeme hatası sorumluluğu kapsamında değildir.
Lastik komple yenileme amacıyla giriş incelemesine veya onarıma verilmeden önce, balanslama gereçleri sökülmüş lastikten tamamen çıkartılmalıdır. Bize şikayet nedeniyle gelen lastiklerden,
balanslama gereçlerini gerekt. tamamen çıkardığımızı açıkça
belirtiyoruz. Çıkartılmış/yerinden alınmış balans gereçleri, tarafımızca değiştirilmemekte/yenilenmemektedir.
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5.11 Merkezi kumanda cihazının ağır vasıtaya/otobüse montajı
DIKKAT
Kumanda cihazının hasar görmesi!
Kumanda cihazının hasar görmesini önlemek
için, uygun bir montaj yerini seçmeden önce şu
notu dikkate alın:
►► Yüksek ısı kaynaklarının (örn. egzoz sistemi),
dönen veya hareket eden parçaların yakınından kaçının.

5.11.1

Montaj yerinin, ağır vasıtanın boyuna taşıyıcısında belirlenmesi
■■ Montaj yeri, ilk ve son aksın arasında, ortada olmalıdır.
■■ Lastik sensörlerine iyi bir telsiz bağlantısını elde etmek için
tutucuyu, merkezi kumanda cihazı boyuna taşıyıcının altından olabildiğince dışarı taşacak şekilde takın (bu sırada örn.
yola olan emniyet mesafelerine uyun). İyi bir telsiz bağlantısı
için merkezi kumanda cihazı, çevrede bulunan metal duvarlar tarafından yalıtılmamalıdır.
■■ Sürücü kabinine olan mesafeyi, C kısmi kablo demetinin
uzunluğu (9 m/ 9.8 yd) sürücü kabininin sigorta kutusuna
erişecek şekilde seçin.

NOT
►► Tutucunun fazla gelen uzunluğu (mesafe: şasi
çerçevesi alt kenarından kumanda cihazına)
maksimum 12 cm (4.72 inç) olabilir (bakın
bölüm „5.11.2 Sabitleme“).
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5.11.2

Sabitleme
■■ Tutucuyu boyuna taşıyıcıya sabitlemek için, en az 2 adet
mevcut uygun delik belirleyin. Mevcut deliklerin arasındaki
mesafeyi ölçün, tutucunun üzerine aktarın ve uygulayın.

maks.
12 cm

■■ Tutucunun üzerindeki merkezi kumanda cihazını, montaj
seti ile birlikte verilmiş olan sabitleme materyalleri ile sabitleyin. Merkezi kumanda cihazını tercihen, soket bağlantısı
aracın arka tarafına dönük şekilde hizalayın.

(4.72 inç)

NOT
►► Montaj durumunun başka seçeneğe izin
vermemesi halinde, kumanda cihazı soket
bağlantısı araç tarafına dönük halde de hizalanabilir. Ancak bu durumda, soketin / soket
bağlantısının taş çarpmaları nedeniyle hasar
görmesine karşı önlem alınmalıdır.
■■ Boyuna taşıyıcıya sabitlemek için uygun sabitleme materyali
(cıvatalar min. M 10, sağlamlık sınıfı min. 8.8, kendinden
emniyetli somunlar ve pullar Ø ≥ 24 mm) kullanın.
Sabitleme işlemi tercihen 4 cıvata ile yapılmalıdır. Bunun
mümkün olmaması halinde sabitlemeyi, aşağıda gösterildiği
şekilde gerçekleştirin.

CCU

CCU

CCU

2
cıvata
ile
sabitleme
için
(Sağdaki örnek bir olumsuz örnektir).

uygulama

CCU
örnekleri

56

Montaj
5.11.3

Otobüste montaj yeri
Otobüste daima bir ilave alıcı gereklidir.
Merkezi kumanda cihazı ile ilave alıcıyı, tercihen şasinin üzerinde
takın. Bunun mümkün olmaması halinde, her iki bileşen de bagaj
bölmesinde takılabilir. Her iki bileşen de, metal duvarlar nedeniyle lastik sensörlerine karşı yalıtılmış olmamalıdır.
■■ Merkezi kumanda cihazını, olabildiğince ön aksa yakın bir
bölgede takın.
■■ İlave alıcıyı, olabildiğince arka aksa/akslara yakın bir bölgede
takın.
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5.12 Bir ilave alıcının montajı (opsiyonel)
Büyük tekerlek mesafeli araçlar ile 2'den fazla aksa sahip araçlarda, telsiz bağlantısının iyileştirilmesi için bir ilave alıcı gereklidir.
NOT
►► Bir ilave alıcı kurulduğu takdirde, merkezi
kumanda cihazı ön aksın yakınına ve ilave
alıcı aracın arkasına takılmalıdır.
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5.12.1

Optimum alım için ön koşullar
İlave alıcının alım bölgesi bir küreyi andırmaktadır, lastik sensörlerine olan mesafenin artmasıyla birlikte alım kalitesi düşer.
Tutucunun arkasında kalan bölgede alım gücü kısıtlıdır (bakın
aşağıdaki şekil).

İlave alıcının optimum pozisyonlandırılması
■■ aracın arkasında ortalanarak
ve
■■ yere mümkün olduğu kadar düşük mesafeyle
(bu sırada örn. yola olan emniyet mesafelerine uyun).
Bu sayede en iyi halde, ilave alıcı ile denetlenen lastiklerin yan
duvarları arasında doğrudan bir görüş hattı oluşur.

NOT
►► İlave alıcının alın yüzünün bazı lastiklerin sırt
yüzeylerine dönük şekilde yana doğru kaçık
olarak yerleştirilmesi halinde, bu lastikler
için sensör sinyallerinin alımının kısıtlanma
tehlikesi ortaya çıkar.
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5.12.2

İlave alıcının pozisyonlandırılması
İlave alıcı için tercih edilen montaj yeri, özellikle ilaveten bir römorkun denetlenmesi gerektiğinde aracın arkasıdır.
■■ İlave alıcının montajı için kullanılan tutucu, Avrupa'da bilinen
dorse çekicilerinin delik şemasına uygun olarak önceden
delinmiştir. İlgili delik şemasının mevcut olmaması halinde,
aracın arkasında başka delikler arayın ve tutucunun üzerinde uygulayın.
NOT
►► İlave alıcıyı mümkün olduğunca, doğrudan
ilave alıcının arkasında metal bulunmayacak
biçimde monte edin.
Aksi halde, alım kalitesinde kısıtlanma meydana gelebilir.
■■ Tutucu, U profilin açık tarafı römorka bakacak ve ilave alıcının yere olan mesafesi olabildiğince düşük olacak biçimde
monte edilmelidir (bu sırada örn. yola olan emniyet mesafelerine uyun).
Küreyi andıran sinyal alım kapasitesi sayesinde bu düzenlemede sadece römork lastiklerinin denetlenmesiyle kalmayıp,
ayrıca çekici aracın arka akslarının denetlenmesi de yapılır.
■■ Tutucuyu uygun sabitleme materyaliyle (cıvatalar min. 8.8,
ve ayrıca kendinden emniyetli somunlar ve pullar) takın.
İlave alıcıyı, soket kavraması yukarıya dönük şekilde takın.
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5.12.3

İlave alıcının üzerine çarpma korumasının montajı
D kısmi kablo demeti ilave alıcı ile bağlandıktan sonra (bakın bölüm „5.13 Merkezi kumanda cihazından ilave alıcıya D kablo demetinin montajı“), çarpma koruması monte edilmelidir.
 Çarpma korumasını ilave alıcının üzerine geçirin ve tutucuda
sabitleyin.

 4 adet kelepçeli kancayı tutucudaki ilgili deliklere geçirin
ve kelepçeli kancaların dördü de yerine oturacak şekilde,
çarpma korumasını tutucuya doğru bastırın.

 Çarpma korumasını ilaveten şekildeki gibi, iki adet kablo
bağıyla (teslimat kapsamında bulunmaz) emniyete alın.

NOT
Çarpma koruması kullanılmadığı takdirde:
►► ContiPressureCheck-SystemTM sistemi, tehlikeli madde nakliyeleri için kullanılamaz (bakın
bölüm „14.3 ADR“).
►► İlave alıcıda hasarlar meydana gelebilir.
►► İlave alıcının alım menzili azalır.
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5.13 Merkezi kumanda cihazından ilave alıcıya D kablo demetinin montajı
DIKKAT
Kablo demetinin hasar görmesi!
Kablo demetinin yerleştirilmesi sırasında bir
hasarı önlemek için şu notu dikkate alın:
►► Yüksek ısı kaynaklarının (örn. egzoz sistemi),
dönen veya hareket eden parçaların yakınından kaçının.
İlave alıcının D kısmi kablo demeti, su geçirmez soketlerle önceden donatılmıştır.
 Merkezi kumanda cihazının soket tarafını ilk önce birleştirin.
 Aracın mevcut kablo demetine kabloyu yerleştirin ve kablo
bağlarıyla gevşek şekilde emniyete alın.
 İlave alıcının soketini tutucunun arkasından geçirin ve alıcıya
takın.
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 Spiral boruyu dayanana kadar sokete doğru itin ve ardından
bir kablo bağı yardımıyla, öne çıkık duran metal kulağa sabitleyin. Montaj doğru yapıldığında, 3 telin de görünmemesi
gerekir (yandaki uygulama örneklerine bakın).

 Kabloyu, araç kablo demeti boyunca kablo bağlarıyla yeteri
kadar emniyete alın.
 Merkezi kumanda cihazının tutucusundaki adaptör kablosunu, bir kablo bağıyla tutucuda emniyete alın.
 Fazlalıkları halka şekline getirin ve en az iki kablo bağıyla
emniyete alın.

Merkezi kumanda cihazından C kısmi kablo demetine olan soket
bağlantısı için şunlar tavsiye edilir:
 Soket muhafazasının girişindeki spiral borunun, elverişsiz
işletim koşullarında soket muhafazasından çözülmemesi
amacıyla, spiral boru ilaveten bir kablo bağıyla (bkz. ok)
sabitlenmelidir.
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5.14 Merkezi kumanda cihazından sigorta kutusuna C kablo
demetinin montajı
DIKKAT
Kablo demetinin hasar görmesi!
Kablo demetinin yerleştirilmesi sırasında bir
hasarı önlemek için şu notu dikkate alın:
►► Yüksek ısı kaynaklarının (örn. egzoz sistemi),
dönen veya hareket eden parçaların yakınından kaçının.
 C kısmi kablo demetinin soket tarafını merkezi kumanda
cihazıyla birleştirin veya kullanılıyorsa, D kısmi kablo demetindeki karşı soketle birleştirin.
 Aracın mevcut kablo demetindeki kabloyu buradan sürücü
kabinine doğru döşeyin, kablo bağlarıyla gevşek şekilde
emniyete alın.
 Kablo demetini aracın sigorta kutusuna kadar yerleştirin
(bunun için bkz. aracın kullanıcı el kitabı).
 Ardından kabloyu, araç kablo demeti boyunca kablo bağlarıyla tekrar emniyete alın.
Merkezi kumanda cihazındaki ya da D kısmi kablo demetine olan
soket bağlantısı için şunlar tavsiye edilir:
 Soket muhafazasının girişindeki spiral borunun, elverişsiz
işletim koşullarında soket muhafazasından çözülmemesi
amacıyla, spiral boru ilaveten bir kablo bağıyla (bkz. ok)
sabitlenmelidir.
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5.15 Ekranın montajı (opsiyonel)
UYARI
Yaralanma tehlikesi!
Montaj bilgilerinin dikkate alınmaması durumunda, yaralanma tehlikesi söz konusudur.
►► Ekranı sürücü ve ön yolcu/yolculardan yana
kaydırılmış şekilde monte edin.
►► Ekranı vücut veya baş çarpma alanına ve
hava yastığı bölgesine (sürücü ve ön yolcu)
monte etmeyin.

NOT
Araç sürücüsü için, tüm işletim ve hava şartları
altında yeterli bir görüş alanı sağlanmış olmalıdır.
►► Ekranı, sürücünün görüş alanını kısıtlamayacağı bir konumda monte edin.
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5.15.1

Ön cama tutturmak için vantuzlu ekran tutucu
Ekranı ön cama tutturmak için, vantuzlu ekran tutucu kullanın.
 Ekranı, beraberinde verilen ekran tutucusuna takın. Bu
sırada ekranın, tutucunun içinde kusursuz takıldığından ve
kilitlendiğinden emin olun.
 Ön camda uygun bir montaj yeri belirleyin. Bu arada, güneş
ışını nedeniyle olası arızaları dikkate alın.
NOT
Ulusal düzenlemeler!
►► Ulusal düzenlemelere bağlı olarak ön cama
cihazların takılması yasaklandığı takdirde,
ekranı tutucusu yardımıyla „5.15.2 Gösterge
paneline tutturmak için vidalanır ekran tutucu“ bölümüne uygun şekilde monte edin.
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5.15.2

Gösterge paneline tutturmak için vidalanır ekran tutucu
Ekranın gösterge paneline montajı için, ekran tutucuyu gösterge
panelinin üzerine yapıştırın ve vidalayın.
 Ekranı, beraberinde verilen ekran tutucusuna takın.
 Gösterge panelinde uygun bir montaj yeri belirleyin. Bu
arada, güneş ışını nedeniyle olası arızaları dikkate alın.
DIKKAT
Hasarlanma!
Ekran tutucu tekniğine uygun olmayan biçimde vidalandığında, aracın gösterge paneli
içinde kalan bileşenleri veya kabloları hasar
görebilir.
►► Vidalamadan önce, ekran tutucunun sabitlenmesi nedeniyle herhangi bir bileşenin
veya kablonun hasar görmeyeceğinden
emin olun.
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 Ekranı tutucudan çıkartın.
 Tutucunun üzerindeki koruyucu folyoyu çıkartın ve tutucuyu istediğiniz bir yere yapıştırın.
 Tutucuyu ayrıca, beraberinde verilen 2 vida yardımıyla gösterge paneline vidalayın.
 Ekranı, ekran tutucusuna takın. Bu sırada ekranın, tutucunun
içinde kusursuz takıldığından ve kilitlendiğinden emin olun.
NOT
Ekran tutucunun yapıştırma ve vidalı bağlantı
yoluyla sabitlenmesi önerilir!
►► Yapışkanlı folyo, tutucu ile montaj yeri arasındaki düzensizlikleri giderir ve daha iyi bir
şekilsel bağlantı sağlar.
►► Vidalar, tutucuyu işletim sırasında vibrasyon
yüklerine ve bu nedenle istem dışı çözülmeye
karşı emniyete alır.

NOT
Ekran tutucunun demonte edilmesi!
►► Ekran tutucunun demonte edilmesi sırasında,
gösterge panelinde vidaların açtığı iki delik
kalır. Bundan başka, gösterge panelinde
yapışkan artıkları da kalabilir.

68

Montaj
5.16 Ağır vasıtaya / otobüse kurulum sırasında tamamlayıcı
çalışmalar
DIKKAT
Kısa devre tehlikesi!
►► Çalışmalara başlamadan önce kontağı
kapatın.
CPC sisteminin ağır vasıtada/otobüste kurulumu halinde, CPC sistemi 2 türlü işletilebilir:
■■ Bağımsız sistem olarak CPC
Lastiklerin durumu ve uyarılar, CPC ekranında görüntülenir.
Kurulum talimatları: Bölüm „5.16.1 Bağımsız sistem olarak
CPC“.
■■ CPC sisteminin bir üçüncü taraf sistemine bağlanması
(örn. Telematik sistemi, Dashboard göstergesi veya araç CAN
Bus)
Lastiklerin durumu, uyarılar ve hata mesajları bu durumda,
başka bir gösterge cihazının üzerinde görüntülenebilir.
Kurulum talimatları: Bölüm „5.16.2 CPC sisteminin bir üçüncü taraf sistemine bağlanması“.
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5.16.1

Bağımsız sistem olarak CPC
Kablo bağlantısının temel ilkesi:
KL 15
KL 31

2

1

Her 2 tel için bir soket bağlantısı kullanılır:
■■ Soket bağlantısı 1 (beyaz):
Teller kahverengi ve beyaz
■■ Soket bağlantısı 2 (siyah):
Teller kırmızı ve siyah
Montaj için şu şekilde hareket edin:
 Gösterge panelinin arkasında ekrandan sigorta kutusuna
uygun bir kablo geçişi belirleyin, gerektiğinde gösterge
panelinin bileşenleri çözülmelidir (bunun için bakın aracın
kullanıcı el kitabı).
 B kısmi kablo demetini gösterge panelinin arkasına yerleştirin. Açık ucu, gösterge panelinden sigorta kutusuna geçirin.
 Kabloyu, kablo bağlarıyla yeteri kadar emniyete alın.
 Gösterge panelinin çözülen parçalarını tekrar sabitleyin.
 Sigorta kutusunda, terminal 15'i (kontak - IGN) ve terminal
31'i (şase hattı - GND) bulun. Bu sırada, aracın kullanım kitapçığındaki özel uyarıları dikkate alın.
 A kısmi kablo demetini sigorta kutusundan başlayarak, B ve
C kablolarına doğru döşeyin. Entegre sigorta, kablo demetinde kalır.

70

Montaj
DIKKAT
Kısa devre tehlikesi!
Eksik bir sigorta nedeniyle kısa devre tehlikesi
mevcuttur.
►► A besleme hattını sigorta tarafında kısaltmayın.
 Gerektiğinde, B ve C kısmi kablo demetlerini uygun boyda
kısaltın.
NOT
►► Kablo demetindeki spiral boruyu, şekildeki
gibi daima "tepe" bölgesinden kesin ve asla
"etek" bölgesinden kesmeyin. Aksi halde,
içinden geçirilen kablonun, işletim sırasında
"etek" kenarında sürtünerek aşınma tehlikesi
söz konusudur.
 Öncelikle, merkezi kumanda cihazına ait C kısmi kablo
demetinin her iki CAN bağlantısını (kahverengi/beyaz) yassı
kablo soketleriyle donatın ve soket gövdesini monte edin.
Kabloların kutuplamalarını, yanda gösterildiği gibi yapın.
Çentik (bkz. soldaki ok), kutuplamanın korunması içindir.
(Kablo pabuçları ve soket gövdeleri, „Soket seti A+B+C“
içinde mevcuttur)
 Ardından, B ekran kısmi kablo demetini yassı soketlerle donatın ve soket gövdesini monte edin. Soketler ile yuvaların
kutuplaması birbirine uymalıdır.
Çıkıntı (bkz. soldaki ok), kutuplamanın korunması içindir.
 Her iki beyaz soketi birbirine birleştirin.
Renkleri karşılaştırarak tellerin kutuplamasını kontrol edin,
gerektiğinde düzeltin.
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 Bir sonraki adımda, B ve C kısmi kablo demetlerinin kırmızı
ve siyah tellerini yassı soketlerle donatın ve siyah soket
gövdelerini monte edin.
Soketlerin kutuplaması, A kısmi kablo demetinde önceden
belirtilmiştir.
(Yassı soketler ve soket gövdeleri, „Soket seti A+B+C“ içinde
mevcuttur.)
 Daha sonra A, B ve C kısmi kablo demetlerinin siyah soketlerini birbirine birleştirin.
 A kısmi kablo demetini terminal 15'e (kontak - kırmızı) ve
terminal 31'e (şasi hattı - siyah) bağlayın.
 Ardından, sigorta kutusunu tekrar tekniğine uygun şekilde
kapatın. Bu arada, kurulumun tamamlanmasından sonra,
sigorta kutusunun ilk sızdırmazlığının korunmuş olduğundan emin olun.
 Kablo demetinin soketini ekrana bağlayın.
 Gösterge panelinin çözülen parçalarını tekrar sabitleyin.

NOT
►► CPC bağımsız sistem olarak kullanılıyorsa, lütfen el terminalinin yardımıyla „Kurulum - Yeni
kurulum“ veya „Modifikasyon - Kurulumu
güncelle - Parametre güncelle“ üzerinden
CAN-Bus formatı için „CPC+J1939“ öğesini
seçiniz.
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5.16.2

CPC sisteminin bir üçüncü taraf sistemine bağlanması

5.16.2.1 CPC sisteminin bir üçüncü taraf sistemine bağlanarak kullanımı ile
ilgili güvenlik notları
UYARI
Yaralanma tehlikesi!
CPC sisteminin güvenlikle ilgili bir CAN-Bus'a
bağlanması halinde, güvenlikle ilgili CAN mesajlarında olası bir etkinlenme önlenemez. Bu durum kazalara ve ağır yaralanmalara yol açabilir.
►► CPC sisteminin, Continental firmasının önceden yazılı mutabakatı alınmaksızın, güvenlikle ilgili bir CAN Bus bağlantısı yapılamaz.
CPC sistemi, tüm gerekli uyarılar ve hata mesajları sürücüye ekran üzerinde veya basınç kontrol göstergesi üzerinden mümkün
olan en kısa sürede gösterilecek şekilde tasarlanmıştır.
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CPC sistemi bir üçüncü taraf sistemi ile bağlantılı olarak kullanıldığında ve burada ekran veya basınç kontrol göstergesi kullanılmadığında:
■■ İşletmeci, ortaya çıkan uyarılar veya hata mesajları hakkında
sürücüye en kısa sürede ve en uygun şekilde bilgi verileceğinden emin olmalıdır.
NOT
►► Yüksek kademeli uyarılarda (bakın sonraki
sayfada yer alan tablo) ve hata mesajlarında sürücünün, uyarı / hata mesajı ortaya
çıktığında uygun biçimde bilgilendirilmesi
zorunludur.
►► Düşük kademeli uyarılarda (bakın sonraki
sayfada yer alan tablo) sürücü, uyarı ortaya
çıktığında uygun biçimde bilgilendirilmelidir.
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Aşağıda yer alan tabloda, olası hata mesajlarının görünümü gösterilmektedir.
Uyarılar hakkında ayrıntılı bilgiler ve uygulama talimatları için,
CPC sisteminin kullanıcı el kitabı içindeki ilgili bölüme bakın.
Öncelik

Kademe

Yüksek

Sembol

7.2

Uyarı mesajı

Hata

BASINÇ KAYBI

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

KUVVETLI
DÜŞÜK BASINÇ.

Lastik basıncı, önerilen alarm
sınır değerinin altına düşüyor.
Lastik hasarı, hatta lastik parçalanmış olabilir.

SENSÖR KONTROL

Lastik sensörü doğru takılı değil.

Yüksek

2*)

6.2
1*), 2*)


2*)

8.2

DÜŞÜK BASINÇ

Düşük

1*)

115

SICAKLIK

ALIM YOK

SENSÖR HASARLI

Lastik basıncı, önerilen uyarı
sınır değerinin altına düşüyor.
Lastik uzun sürede hasar görebilir.
Lastik içinde ölçülen sıcaklık
115 °C'nin (239 °F) üzerine çıkıyor. Lastik sensörü 120 °C'den
(248 °F) itibaren çalışmaz.
Yetersiz sinyal gücü nedeniyle
sensör protokolü gösterilemiyor.
Sensör hasarlıdır.

Düşük
1*) Basınç değeri sadece bir örnektir, sınır değerleri uzman atölye tarafından üretici talimatlarına uygun olarak kaydedilebilir.
2*) Yüksek uyarı kademeleri, simgelerin pozitif ve negatif mod arasındaki geçişi
nedeniyle yanıp söner.

NOT
►► Olası hata mesajlarının ayrıntıları için bakın
bölüm „11.1 Hata mesajları ve kullanım
talimatları“.
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5.16.2.2 CPC sisteminin bir üçüncü taraf sistemine bağlantısı
CPC sisteminde 2 CAN sonlandırıcısı vardır. Bunların biri merkezi kumanda cihazında (CCU) ve diğeri L kısmi kablo demetinin açık olan ucundadır (kırmızı makaron ile işaretlenmiş).
CPC sisteminin bir üçüncü taraf sistemine bağlantısı için, şu noktalar kontrol edilmiş ve dikkate alınmış olmalıdır:
■■ Üçüncü taraf sisteminin dokümantasyonuna bağlı olarak,
CPC sisteminin her iki CAN sonlandırıcısından hangisinin
gerektiği kontrol edilmelidir.
■■ SAE J1939-15 talimatları, özellikle CAN hattının ve ara hatların izin verilen uzunluklarına göre dikkate alınmalıdır.
NOT
►► Ekranın da kullanılması gerektiğinde, ekranda
bir CAN sonlandırıcısının olması da göz
önüne alınmalıdır. Bu sonlandırıcı devreden
çıkartılamaz.
Kablo bağlantısının temel ilkesi
120R

CAN_H
CAN_L

Kısmi kablo
demeti L

Kısmi kablo
demeti B

Kısmi kablo
demeti C
Kısmi kablo
demeti A

Kısmi kablo
demeti D
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Kablo bağlantısının temel ilkesi
2
KL 15
KL 31
1

Kısmi kablo
demeti L

Her 2 tel için bir soket bağlantısı kullanılır:
■■ Soket bağlantısı 1 (beyaz):
Teller kahverengi ve beyaz
■■ Soket bağlantısı 2 (siyah):
Teller kırmızı ve siyah
Montaj için şu şekilde hareket edin:
 Sigorta kutusuna uygun bir kablo geçişi belirleyin, gerektiğinde bileşenler çözülmelidir (bunun için bakın aracın
kullanıcı el kitabı).
 Sigorta kutusunda, terminal 15'i (kontak - IGN) ve terminal
31'i (şase hattı - GND) bulun. Bu sırada, aracın kullanım kitapçığındaki özel uyarıları dikkate alın.
 A kısmi kablo demetini sigorta kutusundan başlayarak, C
kablosuna doğru döşeyin. Entegre sigorta, kablo demetinde
kalır.
 Kabloyu, kablo bağlarıyla yeteri kadar emniyete alın.
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DIKKAT
Kısa devre tehlikesi!
Eksik bir sigorta nedeniyle kısa devre tehlikesi
mevcuttur.
►► A besleme hattını sigorta tarafında kısaltmayın.
 Gerektiğinde, C kablo demetini uygun boyda kısaltın.
C kablo demeti için CAN-Bus ağında bir ara hat gösteriliyorsa, bunu mümkün olduğu kadar kısa tutun (bakın SAE
J1939-15 talimatları).
NOT
►► Kablo demetindeki spiral boruyu, şekildeki
gibi daima "tepe" bölgesinden kesin ve asla
"etek" bölgesinden kesmeyin. Aksi halde,
içinden geçirilen kablonun, işletim sırasında
"etek" kenarında sürtünerek aşınma tehlikesi
söz konusudur.
 CAN hatlarının bağlantısı için kutuplama, L kısmi kablo demetindeki beyaz soket yardımıyla belirtilmiştir. Çıkıntı (bkz.
soldaki ok), kutuplamanın korunması içindir.
 Merkezi kumanda cihazına ait C kısmi kablo demetinin her
iki CAN bağlantısını (kahverengi/beyaz) yassı kablo soketleriyle donatın ve soket gövdesini monte edin. Kabloların
kutuplamalarını, yanda gösterildiği gibi yapın.
Çentik (bkz. soldaki ok), kutuplamanın korunması içindir.
(Kablo pabuçları ve soket gövdeleri, „Soket seti A+B+C“
içinde mevcuttur)
 C ve L kablo demetlerinin beyaz soket gövdelerini birbirine
birleştirin. Renkleri karşılaştırarak tellerin kutuplamasını
kontrol edin, gerektiğinde düzeltin.
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NOT
C kısmi kablo demeti, açık olan ucu (beyaz soketli) sürücü kabininin içinde veya koruma altındaki
bir yerde bulunacak şekilde döşenmelidir.
►► C kısmi kablo demetinin açık olan ucu, ADR
gereksinimlerini karşılamaz.
►► C kısmi kablo demetinin açık olan ucu, bir dış
ortam kurulumu için uygun değildir (IP69k
yok).
 L kısmi kablo demetinin açık ucunun olduğu bağlantıyı
üçüncü taraf sistemine döşeyin.
Bunun için, sigorta kutusundan üçüncü taraf sisteminin giriş
noktasına uygun bir kablo geçişi belirleyin, gerektiğinde
gösterge panelinin bileşenleri çözülmelidir (bakın Kullanıcı
el kitabı).
NOT
►► Kurulum sırasında, L kısmi kablo demetinin
arıza teşhis soketinin erişilebilir şekilde konumlandırıldığından emin olun.
 L kısmi kablo demetini döşeyin ve kablo bağlarıyla yeteri
kadar emniyete alın.
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 Bağlantı ucunu, arıza teşhis soketi ile uygun şekilde sabitleyin.
NOT
L kısmi kablo demeti sadece, sürücü kabininin
içinde veya koruma altındaki bir yerde kullanılabilir
►► L kısmi kablo demeti, ADR gereksinimlerini
karşılamaz.
►► L kısmi kablo demeti, bir dış ortam kurulumu
için uygun değildir (IP69k yok).
Tamamlayıcı bağlantı çalışmaları için şunlar dikkate alınmalıdır:
Opsiyon

Uygulama adımı

L kısmi kablo demetinin sonlandırıcısı kullanılmayacak.

 Kabloyu uygun şekilde
kısaltın.

L kısmi kablo demetinin sonlandırıcısı kullanılacak.

 Kabloyu kısaltmayın.
 Fazlalığı halka şekline
getirin ve en az 2 kablo
bağıyla emniyete alın.

Merkezi kumanda cihazındaki  E kısmi kablo demetinin
sonlandırıcı kullanılmayacak.
kurulumunu yapın (bakın
bölüm „5.16.2.3 Merkezi
kumanda cihazındaki
CAN sonlandırıcısının
devreden çıkartılması
(opsiyonel)“.
 L kısmi kablo demetinin açık olan uçlarını, usulüne uygun
şekilde üçüncü taraf sistemine bağlayın.
Bağlantıları, üçüncü taraf sisteminin üretici dokümantasyonuna göre yapın. Bu arada doğru kutuplamayı dikkate alın.
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 A ve C kısmi kablo demetlerinin siyah soket gövdelerini
birbirine birleştirin.
 A kısmi kablo demetini terminal 15'e (kontak - kırmızı) ve
terminal 31'e (şasi hattı - siyah) bağlayın.
 Ardından, sigorta kutusunu tekrar tekniğine uygun şekilde
kapatın. Bu arada, kurulumun tamamlanmasından sonra,
sigorta kutusunun ilk sızdırmazlığının korunmuş olduğundan emin olun.
 Gösterge panelinin çözülen parçalarını tekrar sabitleyin.

NOT
►► CPC sistemi bir üçüncü taraf sistemine
bağlanacağı zaman, üçüncü taraf sisteminin
tedarikçisi ile, bu uygulama için hangi CAN-Bus
formatının kullanılacağı belirlenmelidir:
––CPC+J1939:
PGNs 65268, 65280, 65281, 65282, 65284
––J1939 Standart: PGN 65268
►► Ayarlar el terminali üzerinden, „Kurulum - Yeni
kurulum“ veya „Modifikasyon - Kurulumu
güncelle - Parametre güncelle“ çerçevesinde
yapılır.
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5.16.2.3 Merkezi kumanda cihazındaki CAN sonlandırıcısının devreden çıkartılması (opsiyonel)
NOT
►► Merkezi kumanda cihazının (CCU) CAN
sonlandırıcısı E kısmi kablo demeti tarafından
devreden çıkartılacağı zaman, SAE J1939-15
talimatları, özellikle CAN hattının ve ara hatların izin verilen uzunluklarına göre dikkate
alınmalıdır.
Merkezi kumanda cihazındaki CAN sonlandırıcısının devreden
çıkartılması gerektiğinde, E kısmi kablo demeti kullanılmalıdır
(bakın bölüm „5.16.2.2 CPC sisteminin bir üçüncü taraf sistemine
bağlantısı“).
Bunun için E kısmi kablo demeti, C kısmi kablo demeti ile merkezi
kumanda cihazının (CCU) arasında monte edilmelidir (bakın aşağıdaki şekil).

E kısmi kablo demeti bağlanırken, kablo bağlantısının temel ilkesi.
Kısmi kablo
demeti E
Kısmi kablo
demeti C
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Bir ilave alıcı kullanılacağı zaman E kısmi kablo demeti, D kısmi
kablo demeti ile merkezi kumanda cihazının (CCU) arasında (bakın aşağıdaki şekil) veya C ile D kısmi kablo demetlerinin arasında
monte edilebilir.

E kısmi kablo demeti ile kullanılacak olan ilave alıcı bağlanırken,
kablo bağlantısının temel ilkesi.
Kısmi kablo
demeti E
Kısmi kablo
demeti C
Kısmi kablo demeti
D (opsiyonel)

E kısmi kablo demetinin her iki soket bağlantısı için, kablo demeti
montajı tamamlandıktan sonra şunlar önerilir:
 Her iki soketli bağlantı muhafazasının girişindeki spiral borunun, elverişsiz işletim koşullarında soket muhafazasından
çözülmemesi amacıyla, spiral boru ilaveten bir kablo bağıyla
(bkz. ok) sabitlenmelidir.
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5.17 Merkezi kumanda cihazının ve isteğe bağlı bir ilave alıcının
römorka/dorseye montajı
NOT
►► Kompleks römorklarda/dorselerde (örn. 3'den
fazla aks) bir ilave alıcının kullanılması önerilir.
Bu durumda merkezi kumanda cihazı, birinci/
son aksın mümkün olduğu kadar yakınına
ve ilave alıcı son/birinci aksın olabildiğince yakınına (merkezi kumanda cihazının konumu,
dağıtım kutusunun girişine ve basınç kontrol
göstergesinin montaj konumuna bağlı olarak
belirlenmelidir) konumlandırılmalıdır.
DIKKAT
Kumanda cihazının hasar görmesi!
Yüksek sıcaklıkların, dönen veya hareket eden
parçaların yakınında bulunmasından dolayı
kumanda cihazı hasar görebilir.
►► Montaj yerinin seçiminde yüksek sıcaklıkların, dönen veya hareket eden parçaların
yakınından kaçının.
 Merkezi kumanda cihazının tutucusunu, aksların ortasında
kalan bölümdeki uygun bir montaj yerinde sabitleyin.
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 Lastik sensörlerine iyi bir telsiz bağlantısını elde etmek için,
merkezi kumanda cihazının olabildiğince aşağıya doğru
erişmesini sağlayın (bu sırada örn. yola olan emniyet mesafelerine uyun). İyi bir telsiz bağlantısı için merkezi kumanda
cihazı, çevrede bulunan metal duvarlar tarafından yalıtılmamalıdır.
 Tutucunun sabitlenmesi ve kumanda cihazının hizalanması
için, bakın bölüm „5.11.2 Sabitleme“.
 G bağlantı ucunun uzunluğunun merkezi kumanda cihazı ile
basınç kontrol göstergesini birbirine bağlamak için yeterli
olup olmadığını kontrol etmek amacıyla, F+G kablo demetinin G bağlantı ucunu araçta geçici olarak döşeyin (ayrıntılı
açıklama için bölüm „5.19 Merkezi kumanda cihazından
basınç kontrol göstergesine, arıza teşhis portuna ve dağıtım
kutusuna F+G kablo demetinin montajı“). Gerekirse, basınç
kontrol göstergesinin konumu uygun şekilde uyarlanmalıdır.
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5.18 Basınç kontrol göstergesinin montajı ve hizalanması
5.18.1

Basınç kontrol göstergesinin montaj konumu
Basınç kontrol göstergesinin montaj konumu, tercihen aracın sol
tarafındaki birinci ve ikinci yan işaret lambalarının arasında olmalıdır. Uzun römorklarda basınç kontrol göstergesi, zorunlu olarak
mevcut kablo demeti uzunluğuna bağlı olarak daha arkaya da
takılabilir. Basınç kontrol göstergesini araca, bir yan işaret lambasında olduğu gibi kurun.
NOT
►► Basınç kontrol göstergesi, yan işaret lambasının görünebilirliğini engellememelidir.
►► Yan işaret lambasının önünde ve arkasında,
minimum 45°'lik ışık verme açısı serbest
kalmalıdır.
►► Yan işaret lambaları sökülmemeli ve yerleri
değiştirilmemelidir.
►► Basınç kontrol göstergesi, bir yan işaret
lambasının veya diğer lambaların yerine
geçmez. UN ECE R 48 düzenlemesi uyarınca
araç aydınlatmasına dahil değildir. Sadece
ContiPressureCheckTM sistemiyle bağlantılı
olarak araca kurulabilir.
DIKKAT
Basınç kontrol göstergesinde hasar!
Vinç yüklemesi için belirlenmiş olan alanda
basınç kontrol göstergesinin montajı sırasında
hasar tehlikesi söz konusudur.
►► Vinçle yükleme söz konusu olduğunda,
işaretli alanı kullanmayın.
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DIKKAT
Basınç kontrol göstergesinde hasar!
Basınç kontrol göstergesinin yan duvarlı araçlara montajı sırasında, düşen yan duvar nedeniyle basınç kontrol göstergesi hasar görebilir.
Basınç kontrol göstergesinin kauçuk kolu,
düşen araç duvarı nedeniyle deforme olabilir.
Kauçuk kolun açılma hareketi, yan duvardaki
düzensizlikler ve dışarıya taşan parçalar nedeniyle engellenmemelidir.
►► Basınç kontrol göstergesinin tutucusunu
uygun şekilde konumlandırın ve kauçuk
kolun deformasyonunu kontrol edin.
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Montaj konumları için koşullar:
■■ Basınç kontrol göstergesini kolay ayarlanabilmesi için, aracın
dış kenarından yak. 30 - 40 mm (1.18 - 1.57 inç) dışarıda konumlandırın. Kauçuk kolun orta konumunda basınç kontrol
göstergesi, aracın kenarından yak. 20 mm (0.79 inç) dışarıya
çıkmalıdır.

1
4

2
3

35 - 40 mm
(1.18 - 1.57 inç)

yak. 20 mm
(0.79 inç)

1

Maksimum araç genişliği

2

Basınç kontrol göstergesi tutucusunun kenarı

3

Kauçuk kolun orta konumu

4

Yan duvarlı araçlarda dikkat
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■■ Basınç kontrol göstergesi daha içte de durabilir, örn. akaryakıt tankerlerinde.
Burada, ileriye doğru sürülürken dikiz aynasında görünebilirliğinden emin olunmalıdır.
■■ Basınç kontrol göstergesinin tutucusunu yatay konumda
takın.
■■ Basınç kontrol göstergesinin, aracın şasi parçalarının üzerine
doğrudan takılmasının mümkün olmadığı hallerde, korozyona karşı korunmuş bir adaptör (örn. alüminyum levhadan)
yapılmalıdır.
Adaptör, basınç kontrol göstergesinde bir titreşim olmayacak şekilde ölçülendirilmelidir. Adaptörün şekli ve büyüklüğü, ilgili aracın yan işaret lambaları için kullanılan adaptörlere benzer şekilde tasarlanabilir.
Basınç kontrol göstergesinin tutucusundaki uzun delik ölçülerini dikkate alın.
■■ Araç şasisinde açılacak tüm deliklere daha sonra korozyon
koruması uygulayın.
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Basınç kontrol göstergesinin montajı

70 mm
(2.76 inç)

Montaj sırasında tekrar ayarlama yapabilmek için, basınç kontrol
göstergesi tutucusunu uzun delikte her iki A konumunda olabildiğince ortalanmış olarak takın.

5 mm
(0.2 inç)

5.18.2

NOT
►► Sadece B konumunda veya sadece bir cıvatayla sabitlemeye müsaade edilmez.
 Ø 5,5 mm'lik 2 deliği, şasideki A konumunda veya adaptörde
70 mm aralıkla delin.
Delikleri korozyona karşı koruyun.
 Basınç kontrol göstergesini, Ø 5 mm cıvatalarla sabitleyin.
Cıvataların modelleri: yay emniyetli kendinden sıkışan.
 Basınç kontrol göstergesi tutucusunun sabitlenmesi için
Ø 15 mm'lik pullar kullanın.
NOT
►► Cıvatalar ve pullar, montaj setinin bileşeni
değildir.
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Basınç kontrol göstergesinin hizalanması
Basınç kontrol göstergesi, 5° açılı bir ışık yayma koniğine sahiptir.
Bu aralık dahilinde optimum ışık gücü sağlar. Bu ışık yayma koniğinin dışına çıkıldığında, ışık gücü hızla düşer. Işık yayma koniğinin çapı, 7 m (7.66 yd) mesafede yak. 60 cm'ye erişir (23.6 inç)
60 cm
23.6 inç
5°

5.18.3

Çekici olmadan
montaj yapıldığında
konumu işaretleyin

7m
7.66 yd

Şekil: Basınç kontrol göstergesinin ışık yayma koniği aynaya yönlendirilmiş halde.
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5.18.3.1 Römork önünde çekiciye göre hizalama
 Aracı düz konuma alın.
 Basınç kontrol göstergesini el terminaliyle aydınlatın. Bunun
için, arıza teşhis kablosunu el terminaliyle ve basınç kontrol
göstergesinin soketiyle birleştirin ve el terminalini çalıştırın.
 Basınç kontrol göstergesinin tutucusundaki sabitleme somununu çözün.
 Basınç kontrol göstergesinin en iyi şekilde ayarlanması için,
kauçuk koldan kayar halkayı çözün.
 Basınç kontrol göstergesini, sürücü kabinindeki ana dikiz
aynasına kabaca hizalayın.
Montör için yardım:
Basınç kontrol göstergesinden küresel aynanın içine bakıldığında, maksimum ışık gücü algılanmalıdır, bu durumda
basınç kontrol göstergesinin ön ayarı iyidir.
 Basınç kontrol göstergesini, sürücünün dikiz aynasında
basınç kontrol göstergesini rahat görebileceği şekilde hizalayın. Basınç kontrol göstergesi ışık yayma koniğinin orta
ekseninin, aynanın sağ üst bölgesinde olmasına dikkat edin.
Bu durum, aşağıdaki gibi kontrol edilir.
 Hizalamanın kontrol edilmesi:
Kontrol

Sonuç

Kauçuk kolu hafifçe yukarı
ve araca doğru ayarlayın

Işık kuvveti hafifçe azalır.

Karşı yönde
hareket

Işık kuvveti aynı kalır.

 Gerekirse, basınç kontrol göstergesinin hizalanmasını düzeltin.
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 Sabitleme somununu, kauçuk kolun küresel mafsalı yuvanın
içinde artık hareket etmeyene kadar 2 Nm (1.48 lb-ft) ile
sıkın (elle).
NOT
►► Düşük sıcaklıklarda materyal katılaşır.
►► 2 °C (35.6 °F) altındaki sıcaklıklarda sıkma torku 2 Nm'nin (1.48 lb-ft) üzerine çıkmamalıdır,
aksi durumda hasar tehlikesi ortaya çıkabilir.
►► Sıkma torku, yüksek sıcaklıklarda kontrol
edilmeli ve ayarlanmalıdır.

 Basınç kontrol göstergesinin görünebilirliğini, deneme sürüşü sırasında kontrol edin.
Gerekirse hizalamayı düzeltin.
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5.18.3.2 Basınç kontrol göstergesinin, çekici olmadan römork üzerinde
hizalanması
 Çekici ayrılmadan önce, basınç kontrol göstergesinin römorktaki konumunu belirleyin.
 Bu konumun bilgisine göre, ana aynanın üst kenarını römorkun köşesinde işaretleyin.
 Takılı olan basınç kontrol göstergesini çalıştırın ve römorktaki işaretin üzerine hizalayın.
 Basınç kontrol göstergesinin hizalanmasını kontrol etmek
için kullanıcı, başı römorkun üzerindeki işaretin yüksekliğinde kalacak şekilde durur ve ardından başını, tablodaki
talimatlara uygun şekilde hareket ettirir.
Hizalama işlemi, ışık yayma gücünün tabloda açıklandığı
şekilde olması halinde doğru yapılmıştır:
Başınızın hareketi

Sonuç

yak. 20-30 cm
(7.8-11.8 inç)
araca doğru

Işık kuvveti hafifçe azalır.

yak. 20-30 cm
(7.8-11.8 inç) aşağıya

Işık kuvveti hafifçe azalır.

yak. 20-30 cm
(7.8-11.8 inç) yukarıya

Işık kuvveti aynı kalır.

 Basınç kontrol göstergesinin konumunu, daha sonra çekici
ile kontrol edin.
 Konumun kontrol edilmesi:
Ayarlama

Sonuç

Kauçuk kolu hafifçe
yukarı ve araca doğru
ayarlayın

Işık kuvveti hafifçe azalır.

Karşı yönde
hareket

Işık kuvveti aynı kalır.
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 Gerekirse basınç kontrol göstergesini düzeltin.
 Sabitleme somununu, kauçuk kolun küresel mafsalı yuvanın
içinde artık hareket etmeyene kadar 2 Nm (1.48 lb-ft) ile
sıkın (elle).
NOT
►► Düşük sıcaklıklarda materyal katılaşır.
►► 2 °C (35.6 °F) altındaki sıcaklıklarda sıkma torku 2 Nm'nin (1.48 lb-ft) üzerine çıkmamalıdır,
aksi durumda hasar tehlikesi ortaya çıkabilir.
►► Sıkma torku, yüksek sıcaklıklarda kontrol
edilmeli ve ayarlanmalıdır.

 Basınç kontrol göstergesinin görünebilirliğini, deneme sürüşü sırasında kontrol edin.
Gerekirse hizalamayı düzeltin.
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5.19 Merkezi kumanda cihazından basınç kontrol göstergesine,
arıza teşhis portuna ve dağıtım kutusuna F+G kablo demetinin montajı
NOT
►► Römorkta/dorsede bir ilave alıcının takılması
halinde, H kısmi kablo demeti ilave alıcı ve
merkezi kumanda cihazı ile bağlanmalıdır.
Montajla ilgili notlar, „5.12 Bir ilave alıcının
montajı (opsiyonel)“ ve „5.13 Merkezi kumanda cihazından ilave alıcıya D kablo demetinin
montajı“ bölümlerinden temin edilebilir.

UYARI
ADR araçlarında yaralanma tehlikesi!
CPC sisteminin bir tehlikeli madde aracında
(ADR) kurulması ve araç kontağının kapatılmış
olmasına rağmen CPC sisteminin çalışır durumda kalması halinde kıvılcım, diğer ateşleme
kaynakları veya benzeri oluşumlardan kaynaklanan bir hatada, tehlikeli madde ile bir reaksiyon
meydana gelme olasılığı her zaman mevcuttur.
Bu durum kazalara ve ağır yaralanmalara yol
açabilir.
►► Araç durdurulduğunda, CPC sisteminin gerilim beslemesinin kapatıldığından emin olun
(kontak kapalı durumda).
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DIKKAT
Kablo demetinin hasar görmesi!
Yüksek sıcaklıkların, dönen veya hareket eden
parçaları yakınında bulunmasından dolayı
kablo demeti hasar görebilir.
►► Kablo demetini yerleştirirken yüksek ısı kaynaklarının (örn. egzoz sistemi), dönen veya
hareket eden parçaların yakınından kaçının.
 F+G kablo demetinin soket tarafını merkezi kumanda cihazıyla birleştirin veya kullanılıyorsa, H kısmi kablo demetindeki karşı soketle birleştirin.
 Kablo demetini (G bağlantı ucu), aracın basınç kontrol göstergesine giden mevcut kablo demetine yerleştirin ve kablo
bağlarıyla gevşek şekilde emniyete alın. G bağlantı ucunun
soketini basınç kontrol göstergesinin soketiyle birleştirin. G
bağlantı ucunun fazlalığını ilmekler haline getirin ve en az 2
kablo bağıyla uygun şekilde araca sabitleyin.
 Mevcut kablo demetindeki merkezi kumanda cihazının F
bağlantı ucunu dağıtım kutusuna veya araç gerilim beslemesine yerleştirin ve kablo bağlarıyla gevşek şekilde emniyete
alın.
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 Dağıtım kutusunda uygun bir kablo geçişi arayın ve kabloyu
geçirin.
 Gerektiğinde, F bağlantı ucunu uygun boyda kısaltın.
NOT
►► Kablo demetindeki spiral boruyu, şekildeki
gibi daima "tepe" bölgesinden kesin ve asla
"etek" bölgesinden kesmeyin. Aksi halde,
içinden geçirilen kablonun, işletim sırasında
"etek" kenarında sürtünerek aşınma tehlikesi
söz konusudur.
 Dağıtım kutusunda eklenmiş sigortayı artı kablosuna (kırmızı), beraberinde bulunan kablo pabuçlarıyla takın.
 Dağıtım kutusunda U-bat ve GND bağlantılarını bulun. Bu
sırada, aracın kullanım kitapçığındaki özel uyarıları dikkate
alın.
 F bağlantı ucundaki kırmızı kabloyu (sigorta dahil), U-bat
bağlantısıyla ve siyah kabloyu GND bağlantısıyla birleştirin.
 Ardından, dağıtım kutusunu tekrar tekniğe uygun şekilde
kapatın. Bu arada, kurulumun tamamlanmasından sonra
dağıtım kutusunun ilk sızdırmazlığının korunmuş olduğundan emin olun.
 Ardından F ve G bağlantı uçlarını, araç kablo demeti boyunca kablo bağlarıyla tekrar emniyete alın.
Merkezi kumanda cihazındaki ya da H kısmi kablo demetine olan
soket bağlantısı için şunlar tavsiye edilir:
 Soket muhafazasının girişindeki spiral borunun, elverişsiz
işletim koşullarında soket muhafazasından çözülmemesi
amacıyla, spiral boru ilaveten bir kablo bağıyla (bkz. ok)
sabitlenmelidir.
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5.20 Bir üçüncü taraf sistemine bağlanmış römork CPC'si
Römork CPC sisteminin bir üçüncü taraf sistemine bağlanmasının gerektiği hallerde (örn. bir Telematik sistemine), üreticiye
başvurun.
Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße 25
30165 Hannover
Almanya

5.21 Montaj sonrasında kontroller
Montajdan sonra:
 Aracın tüm sistemlerini (örn. fren ve aydınlatma sistemi gibi),
fonksiyonlarının sorunsuzluğu açısından kontrol edin.
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6

El terminaliyle başlatma
NOT
►► El terminali ile ilgili tüm bilgileri ve kullanım
talimatlarını, „El terminali kullanıcı el kitabı“ndan temin edebilirsiniz.
El terminaliyle başlatma yoluyla CPC sistemi, her türlü araç konfigürasyonu için uygun biçimde ayarlanabilir (Bir CPC sistemiyle, 6
aksa dağılmış durumda 24 lastiğin denetimi gerçekleştirilebilir).
Bunun için şu şekilde hareket edin:
 El terminalini çalıştırın.
 Kurulum - Yeni kurulum menü noktasını seçin.
 El terminalinin talimatlarını takip edin.
NOT
►► Aracın işleticisi, CPC sisteminin tekniğe uygun
şekilde kurulmuş olduğundan ve işletildiğinden emin olmalıdır. Nominal basınçların
ayarlanması, lastik sensörlerinin tekerlek
konumuna doğru düzeni vs. buna dahildir.
►► Her bir aks için nominal basınç belirlenirken,
lastik üreticilerinin notları dikkate alınmalıdır.
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 CAN-Bus formatının ayarı için şunlar dikkate alınmalıdır:
–– Bağımsız sistem olarak CPC sistemi.
CAN-Bus formatı olarak „CPC+J1939“ seçin.
–– Bir üçüncü taraf sistemine bağlanmış CPC sistemi .
Üçüncü taraf sisteminin tedarikçisi ile, hangi CAN-Bus
formatının kullanılacağını belirleyin:
CPC+J1939:

PGNs 65268, 65280, 65281,
65282, 65284
J1939 Standart: PGN 65268
Araç konfigürasyonu seçildikten ve tüm önemli CPC ayarları yapıldıktan sonra, lastik sensörlerini öğrenme aşamasına geçilir.
NOT
►► El terminalinin sol ekran bölümünde birinci,
sağ tarafta ise son aks gösterilir.
 El terminalini gösterilen tekerlek konumuna tutun ve yan
duvarda, ekrandaki animasyona uygun olarak takip edin.
NOT
►► İçte kalan ikiz lastikteki lastik sensörünün
okunması için, el terminali dıştaki ikiz lastikte
kalabilir.
 Son lastik sensörünün okunmasından sonra, el terminalini
arıza teşhis kablosuyla şu şekilde birleştirin:
–– Ağır vasıtada ve otobüste, ekranın veya L kısmi kablo
demetinin arıza teşhis fişinde
–– Römorkta basınç kontrol göstergesinin arıza teşhis fişine
 El terminalindeki talimatlara uyun (kumanda cihazı yapılandırılır).
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El terminaliyle başlatma
 Başarılı yapılandırma sonrasında, kumanda cihazı en az 30
saniyeliğine kapatılmalıdır. Bunun için kontağı kapatın veya
kumanda cihazı römorkta daimi bir beslemeye bağlıysa,
gerektiğinde akü ana şalterine basın. Daha sonra, bölüm „7
Sistem kontrolü için deneme sürüşü“ ile devam edin.
NOT
►► ATL (otomatik römork algılaması) seçildiğinde, römorkun tüm lastikleri için sadece bir
nominal basınç belirtilebilir.
Daha sonraki işletimde:
NOT
►► Bir veya daha fazla lastik sensörünün değiştirilmesinden veya konum değişikliğinden sonra, ekrandaki telegramların sayaç durumunu
sıfırlayın, bunun için bakın bölüm „11.2 Alım
kalitesinin ekran üzerinden değerlendirilmesi“.
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7

Sistem kontrolü için deneme sürüşü

7.1

Ağır vasıtada/otobüste sistem kontrolü için deneme sürüşü
NOT
►► El terminali ile ilgili tüm notları ve kullanım
talimatlarını, „El terminali kullanıcı el kitabı“ndan temin edebilirsiniz.
►► CAN-Bus formatı için „J1939-Standard“
opsiyonu seçildiğinde, bir deneme sürüşü
mümkün değildir.
Tüm sistemi kontrol etmek için, şu şekilde bir deneme sürüşü yapın:
 El terminalini ekranla birleştirin ve "Kurulum - Deneme
sürüşü" menü noktasını seçin.
 Deneme sürüşünü başlatın.
NOT
►► Deneme sürüşü fonksiyonu her zaman iptal
edilebilir.
Bunun için, ESC tuşunu
en az 3 saniye
basılı tutun.
►► 30 km/saat (19 mph) üzerindeki hızlarda
deneme sürüşü, genelde 5 dakika sonra
tamamlanır.

103

Sistem kontrolü için deneme sürüşü
Menü başlangıcından sonra el terminalinin göstergesi kuş bakışına geçer, sol sayfa aracın birinci aksını gösterir.
Lastik sembollerinin içinde, lastik sensörlerinin gönderim gücü
(RSSI) veya alınan telegramların sayısı gösterilir.
NOT
►► RSSI ve telegram sayısı göstergelerinin her
biri arasında geçiş, sol veya sağ ok tuşlarıyla
.
Ekranda protokol dosyasının kaydedilmesine dair bir talep görüntülendiğinde, deneme sürüşü sona ermiştir.
Return tuşuna

basılarak, protokol dosyası kaydedilir.

Daha sonra, deneme sürüşünün sonucu gösterilir.
■■ Deneme sürüşü başarılı olmuşsa, test edilen araçtaki CPC
sistemi kullanım için uygun durumdadır.
■■ Deneme sürüşü başarısız olmuşsa, CPC kurulumunda
düzeltmelerin yapılması gereklidir (örn. CCU'nun konumu ve
hizalanması).
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7.2

Dorsede sistem kontrolü için deneme sürüşü
NOT
►► El terminali ile ilgili tüm notları ve kullanım
talimatlarını, „El terminali kullanıcı el kitabı“ndan temin edebilirsiniz.
Deneme sürüşünün hazırlığı:
 F+G kablo demetinin fişini (G bağlantı ucu) basınç kontrol
göstergesinden çözün.
 El terminalini arıza teşhis kablosuyla G bağlantı ucuna bağlayın ve "Kurulum - Deneme sürüşü" menü noktasını seçin.
İşlem başarıyla tamamlanırsa:
 El terminalini çözün.
 G bağlantı ucunu basınç kontrol göstergesiyle birleştirin.
 El terminali olmadan deneme sürüşü yapın.
NOT
►► 30 km/saat (19 mph) üzerindeki hızlarda
deneme sürüşü, genelde 5 dakika sonra
tamamlanır.
Basınç kontrol göstergesi 60 saniye süreyle yanarsa, deneme sürüşü tamamlanmıştır.
 El terminalini tekrar G bağlantı ucuyla birleştirin ve yeniden
"Kurulum - Deneme sürüşü" menü noktasını seçin.
Sistem kontrolünü tamamlamak için:
 El terminalini kapatın ve G bağlantı ucundan çözün.
 G bağlantı ucunu basınç kontrol göstergesiyle birleştirin.
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7.3

Bir deneme sürüşünün tekrarlanması için ön hazırlık
Örn. merkezi kumanda cihazının yeniden konumlandırılmasından sonra bir deneme sürüşünün tekrarlanması gerekiyorsa, tüm
lastik sensörleri park modunda olmalıdır.
Araç en az 20 dakika boyunca hareket ettirilmediği takdirde, lastik sensörleri otomatik olarak park moduna geri döner.

Bir deneme sürüşünün tekrarlanması için:
 Araç en az 20 dakika boyunca hareketsiz durmalıdır.
 Deneme sürüşünü, „7.1 Ağır vasıtada/otobüste sistem
kontrolü için deneme sürüşü“ ya da „7.2 Dorsede sistem
kontrolü için deneme sürüşü“ bölümünde anlatıldığı biçimde
gerçekleştirin.
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8

Sistem yapılandırmasının modifikasyonu
CPC sisteminin kurulumunda sonradan değişiklikler yapılırsa,
merkezi kumanda cihazının (CCU) yapılandırması el terminaliyle
uyarlanmalıdır.

8.1

Otomatik tekerlek değişim algılaması (SWE)
Otomatik tekerlek değişim algılaması (Single Wheel Exchange
kısaca SWE) fonksiyonu, lastik sensörü olan bir münferit lastiği
kolayca değiştirme olanağını sağlar.
NOT
►► ATL (Otomatik römork algılama) fonksiyonu
etkinleştirildiyse, otomatik tekerlek değişim
algılaması (SWE) devre dışındadır.
►► Bir lift aksı kaldırıldığında, otomatik tekerlek
değişim algılaması (SWE) çalışmaz.
Ancak indirilmiş olan lift akslarıyla sürüş
yapıldığında, yeni lastik sensörünün algılaması yapılabilir. Bunun için, hangi pozisyondaki
tekerleğin değiştirildiği önemli değildir.
İşletim sırasında lastik sensörlü tek bir lastik değiştirilirse, CPC
sistemi bunu otomatik olarak algılar. El terminaliyle ilave yapılandırmaya gerek yoktur.
■■ Yeni lastik sensörü genel olarak, lastik değişiminden sonraki
ilk sürüşte otomatik olarak algılanır.
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■■ Bu işlem yakl. 10 dakika sürüş süresinden sonra tamamlanır.
Bunun ön koşulu, bu sürüşün asgari 30 km/saat (19 mph)
hızla yapılmasıdır.
■■ Tanıtım işlemi sırasında ilgili lastik simgesinde bir basınç
değeri görünmez.
NOT
►► İlk sürüş sırasında algılama başarısız olursa,
bu lastik konumu için ekranda "ALIM YOK"
gösterilir veya basınç kontrol göstergesi
yavaş yanıp söner.
►► Tekerlek değişim algılamasının yeniden
başlatılması için araç 20 dakika hareketsiz
durmalıdır.
CPC sistemi otomatik tekerlek değişim algılamasını (SWE), yeni tekerlek algılanana kadar
her sürüşte yeniden başlatır.
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8.2

El terminaliyle manüel uyarlama
CPC sisteminde bir yapılandırma değişikliği, şu durumlarda gerekli ve mümkündür:
■■ Araç adının değişimi
■■ Kullanılan CAN ayarlarının değişimi
■■ Römork izlemenin (ATL ve SO) açılması/kapatılması
■■ İlave alıcının açılması/kapatılması
■■ Bir aksın nominal basıncının değişimi
■■ Bir aks durumunun değişimi (lift aks evet/hayır)
■■ Lastik sensörlerinin konumunun değişimi
■■ En az 2 lastik sensörünün değiştirilmesi (yeni lastik sensörleri)
Bunun için, el terminalinde şu menüleri çağırın ve el terminalinin
talimatlarına uyun:
●● „Modifikasyon - Kurulumu güncelle - Parametre güncelle“
●● „Modifikasyon - Kurulumu güncelle - Sensör ID güncelle“
Değişiklikler
yukarıda
bahsedilen
kapsamı
aşarsa,
bölüm „6 El terminaliyle başlatma“ altında açıklandığı gibi yeni
başlatma gereklidir.
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8.3

ContiPressureCheck sistemin devreden çıkarılması/etkinleştirilmesi
CPC sisteminin, sürücüyü rahatsız edebilecek olan ve kısa süre
içinde giderilmesi olanaksız bir hatalı davranış göstermesi halinde, CPC sistemi geçici olarak devreden çıkarılabilir.
Bunun için şu şekilde hareket edin:
 El terminalini, arıza teşhis kablosu yardımıyla CPC sistemine
bağlayın.
 „Modifikasyon - CPC'yi devre dışı bırak“ menü noktasını
uygulayın.
CPC sistemi başarılı olarak devreden çıkarılmadığı takdirde bu
durum, sistem düzeyinde şu şekilde gösterilir:
–– Ağır vasıta: Ekran mesajı "SİSTEM ETKİN DEĞİL"
–– Römork: Basınç kontrol cihazı fonksiyonel değil
(„Kontak açık“ durumunda 15 saniyelik yanma da yapılmaz.)
CPC sistemini tekrar devreye almak için:
 El terminalini, arıza teşhis kablosu yardımıyla CPC sistemine
bağlayın.
 „Modifikasyon - CPC'yi devreye al“ menü noktasını uygulayın.
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9

Sistem montajının dokümantasyonu
Başarılı bir kurulum sonrasında dokümantasyon amacıyla, araç
yapılandırması bir bilgisayara aktarılmalı veya yazdırılmalıdır.
■■ www.contipressurecheck.de adresinde, protokol dosyalarını yazdırılabilir bir formata dönüştüren bir Excel dosyası
bulunmaktadır.
Bu dokümanda tüm lastiklerin ID'leri, araç yapılandırması, takılı
olan bileşenler ve gerçekleştirilen ayarlar listelenmiştir.
Bir deneme sürüşü yapıldığında, ilave bir protokol dosyası yer
alır. Burada deneme sürüşünün sonucu, ve ayrıca RSSI değerleri
ve alınan telegramların sayısı bulunur. Dosya benzer şekilde bilgisayara aktarılabilir ve yazdırılabilir.
Bu dokümanların, atölyedeki yetkili şahıs tarafından imzalanması
gereklidir.
NOT
►► Protokol dosyaları ile ilgili diğer bilgileri,
„El terminali kullanıcı el kitabı“ ndan temin
edebilirsiniz.
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Sisteme yönelik bilgiler

10.1 Genel hususlar
■■ ContiPressureCheckTM, lastik basıncının kontrolünü destekler. Doğru lastik basıncının sorumluluğu sürücüdedir.
■■ Lastik basıncını sadece lastik sıcaklığı ortam sıcaklığına
uygunsa düzeltin.

10.2 İşletim
Sistemin işletimi sırasında şu önlemler alınmalıdır:
■■ Basınç kontrol göstergesinin aydınlatma yüzeyini düzenli
olarak temizleyin.
■■ Sürücü, basınç kontrol göstergesinin dikiz aynasında görünebildiğinden emin olmalıdır. Bunun için basınç kontrol göstergesi, araç her çalıştırıldığında 15 saniye boyunca yanar.
■■ Alım gücünün olumsuz etkilenmemesi için, merkezi kumanda cihazında ve ek alıcıda, örn. kar veya çamur gibi kirlerin
bulunmasına izin vermeyin.
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Arıza teşhis
El terminalinin yardımıyla, hata kodlarının (DTC = Diagnostic
Trouble Code) okunması mümkündür.
NOT
►► Hata kodları (DTC) ile ilgili diğer bilgileri,
„El terminali kullanıcı el kitabı“ndan temin
edebilirsiniz.
Bu bölümde, ekranın arıza teşhis yöntemine ve arıza teşhis seçeneklerine değinilmektedir.
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11.1 Hata mesajları ve kullanım talimatları
Durum
Bilgi
SISTEM
HATASI

SISTEM
HATASI

SISTEM
HATASI

Hata
kodu
1001

1002

1003

Olası
hata nedeni

Uygulama
talimatı

CCU'nun gerilim beslemesi yeterli değil.

www.contipressurecheck.com
adresinde, „Arıza teşhis hakkında ipuçları“ başlığı altındaki
tavsiyelere bakın

CAN iletişimi fonksiyonel değil.

www.contipressurecheck.com
adresinde, „Arıza teşhis hakkında ipuçları“ başlığı altındaki
tavsiyelere bakın

CCU'da azaltılmış CAN
(tüm CAN mesajları
mevcut değil).
Olası nedeni:
CCU asgari 72 dakika
içinde en az 2 defa, alım
yapılacak lastik sensörü
olmadan çalıştırılmış.

Hata mesajını yoksayın, „Yeni
kurulum“ yapın.

Gereken
CAN mesajı mevcut
değil.

Ardından hata hala tekrarlıyorsa, CCU'yu değiştirin.

CCU'yu değiştirin.
Ardından hata ortaya çıkmaya
devam ediyorsa, CPC Müşteri
Hizmetlerine başvurun (bakın
bölüm „1.9 Müşteri hizmetleri“).
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Durum
Bilgi

Hata
kodu

Olası
hata nedeni

Uygulama
talimatı

SISTEM
HATASI

1004

Mikro denetleyici veya
CCU'nun dahili belleği
arızalı.

CCU'yu değiştirin.

SISTEM
HATASI

1005

Lastik sensörleri etkinleştirilmemiş.

Lastik sensörlerini etkinleştirin.
Deneme sürüşü yapın.
Hata mesajı hala mevcutsa,
„Yeni kurulum“ veya „Sensör ID
güncelle“ yapın.

Lastiklerde, lastik sensörleri monte edilmemiş.

Lastiklerde, lastik sensörlerinin monte edilip edilmediğini
kontrol edin.
Lastiklerde, lastik sensörlerinin varlığından emin olun ve
ardından „Yeni kurulum“ veya
„Sensör ID güncelle“ yapın.

Takılı olan lastik sensörlerinin hiçbiri, kaydedilen sistem konfigürasyonuna uygun değil.

„Yeni kurulum“ veya „Sensör
ID güncelle“ yapın.

Mikro denetleyici veya
ekranın dahili belleği
arızalı.

Ekranı değiştirin.

DISPLAY-ERROR

1006
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Durum
Bilgi

Hata
kodu

Olası
hata nedeni

Uygulama
talimatı

SISTEM ETKIN DEĞIL

CPC devre dışı.

CPC sistemini el terminali HHT
üzerinden etkinleştirin.

SISTEM
YAPILANDIRILMAMIŞ

Sistem henüz yapılandırılmamış.

„Yeni kurulum“ yapın.
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11.2 Alım kalitesinin ekran üzerinden değerlendirilmesi
11.2.1

Arıza teşhis ekranının çağrılması
SET tuşunu basılı tutun ve
terge belirir:

1

4

2

tuşuna basın. Ekranda şu gös-

3

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

7

0C03EF4E | 01 | 0 |

6 100 | 52200 | 87%

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

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

0C03EF33 | FF | 0 |
99 |
|

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

5

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

1

Lastik sensörü ID

2

Tekerlek konumu
(bakın bölüm „11.2.2 Tekerlek konumları için örnek“)

3

Pil şarjı:
0 = Sorunsuz
1 = Lastik modülünü değiştirin

4

Son kontak başlangıcından sonra telegramların sayısı

5

Kumanda cihazının son sıfırlanmasından sonraki telegramların sayısı

6

Gönderimi en güçlü lastik sensörleriyle karşılaştırıldığında, yüzde olarak gönderim kuvveti

7

Görünen bir ok, takılı olan lastik sensörleriyle ilgili veriler
içeren başka arıza teşhis sayfalarına geçilebileceği anlamına gelir
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Telegram sayacının sıfırlanması:
NOT
►► Bir veya daha fazla lastik sensörünün değiştirilmesinden veya konum değişikliğinden
sonra, ekrandaki telegramların sayaç durumu
sıfırlanmalıdır.
Telegram sayacını sıfırlamak için, OK tuşunu basılı tutun ve
tuşuna basın.
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11.2.2

Tekerlek konumları için örnek

Yapılandırma

Matris

Tekerlek konumu
Sol ön

4x2 ağır vasıta

3

5

9

B

Sağ ön

0
1

⇒

2
3
5

3

5

9

B

6x römork

8
A
B
C
D

Sol arka iç
Sağ arka iç

4

9

Sol arka dış

⇒

Koordinatlar
03
0B
53
55
59

Sağ arka dış

5B

Römork 1. aks
sol

B3

Römork 1. aks
sağ

BB

Römork 2. aks
sol

C3

Römork 2. aks
sağ

CB

Römork 3. aks
sol

D3

Römork 3. aks
sağ

DB

0 ile 5 arasındaki aks numaraları çekici, 8 ile D arasındakiler ise çekilen araç için kullanılır.
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11.3 Cihaz bilgilerinin gösterilmesi:
Yazılım ve donanım sürümünü ve ayrıca ekranın üretim tarihini
görüntülemek için, SET tuşunu basılı tutun ve OK tuşuna basın:

1

SW- Ver.
XXXXXX

2

HW- Ver.
XXXXXX

3

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

1

Yazılım sürümü

2

Donanım sürümü

3

Ekranın üretim tarihi

Basınç/sıcaklık göstergesine geri:
 SET tuşuna basın.
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Sökme ve tasfiye etme

12.1 Demontaj
DIKKATLI OL
Kısa devre tehlikesi!
Araç elektroniğindeki çalışmalar sırasında, kısa
devre tehlikesi söz konusudur.
►► Araç üreticisinin güvenlik notlarını dikkate
alın.
►► Bağlantı terminallerini aküden ayırmadan
önce, tüm elektrikli tüketicileri kapatın.
►► Eksi terminalini artı terminalinden önce
çıkarın.
Sistem sadece, bu konuda eğitimli uzman personel tarafından yerel güvenlik koşulları dikkate alınarak sökülebilir.
 Kablo demetlerinin tüm soket bağlantılarını çözün.
 Kablo bağlarını çıkarın.
 Kablo demetlerini çıkarın.
NOT
►► CPC sistemi bir üçüncü taraf sistemine bağlanmışsa (örn. bir Telematik sistemi veya bir
gösterge paneli) CPC bağlantısı, üçüncü taraf
sisteminin daha sonra kusursuz çalışabileceği
şekilde çıkartılmalıdır.

120

Sökme ve tasfiye etme
Merkezi kumanda cihazı:
 Merkezi kumanda cihazını sökün. Bunun için tutucunun
sabitleme cıvatalarını çözün ve tutucuyu merkezi kumanda
cihazıyla birlikte çıkarın.
 Merkezi kumanda cihazını tutucudan çıkarın.
İlave alıcı:
 İlave alıcıyı (opsiyonel) sökün, bunun için tutucunun sabitleme cıvatalarını çözün ve tutucuyu ilave alıcı ile birlikte
çıkarın.
 İlave alıcıyı tutucudan çıkarın.
Basınç kontrol göstergesi:
 Basınç kontrol göstergesini sökün. Bunun için sabitleme
cıvatalarını çözün ve basınç kontrol göstergesini çıkarın.
Ekran:
 Ekranı ön camdan veya gösterge panelinden çıkarın.
 Tutucuyu ön camdan ya da gösterge panelinden çıkarın.
Tüm sistem:
 Tüm sistem bileşenlerini, bölüm „12.2 Tasfiye“ altında açıklandığı gibi tasfiye edin.
NOT
►► CPC sisteminin sökülmesinden sonra araç şasisinde korunmamış delikler kalırsa, bunlara
çinko sprey uygulanmalıdır.
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12.2 Tasfiye
Continental, çevrenin korunmasına yardımcı olmaya çalışmaktadır. Diğer eski cihazlarda da olduğu gibi iade işlemi, Continental
tarafından bilinen yollarla gerçekleşebilir. Tasfiye işlemiyle ilgili
ayrıntılar için lütfen yetkili satıcınıza danışınız.
 Metaller ve plastikler, türlerine göre geri dönüşüme veya
hurdaya verilmelidir.
 Temizlik maddeleri veya elektrikli parçalar (örn. merkezi
kumanda cihazı, ek alıcı) gibi diğer bileşenler, yasal kurallara
uygun şekilde tasfiye edilmelidir.

12.2.1

Lastik sensörü
NOT
►► Bir lastiğin tasfiye edilmesinden önce lastik
sensörü çıkarılmalıdır. Lastik sensörünü
kullanmaya devam edilecekse, kullanım ömrü
veya lastik sensörünün çalışma performansı,
„3.1 Lastik sensörü“ bölümü uyarınca dikkate
alınmalıdır.
Lastik sensörü, gövdeye sabit dökümlü olan ve değiştirilemeyen
bir lityum pil içermektedir.
Kullanım ömrü tamamlandıktan sonra lastik sensörü güncel olarak geçerli olan yerel, bölgesel ve ulusal yasalara ve düzenlemelere göre tasfiye edilmelidir. Bunun için yetkili bir CPC satış ortağına veya merkezi CPC toplama yerine (adres için bakın bölüm
„12.2.4 CPC toplama yeri“) iade yapılmalıdır.
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12.2.2

El terminali
El terminali, gövdenin içinde sabit monteli olan bir lityum pil
içermektedir. Kullanım ömrü tamamlandıktan sonra el terminali
güncel olarak geçerli yerel, bölgesel ve ulusal yasalara ve düzenlemelere göre tasfiye edilmelidir. Bunun için yetkili bir CPC satış
ortağına veya merkezi CPC toplama yerine (adres için bakın bölüm „12.2.4 CPC toplama yeri“) iade yapılmalıdır.

12.2.3

Elektrikli/elektronik bileşenler
Lastik sensörü ve el terminali dışındaki diğer tüm elektrikli/elektronik bileşenler, elektrikli ve elektronik eski cihazlar AB yönergesi
2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
uyarınca tasfiye edilmelidir. Sorularınız olduğunda lütfen, tasfiye
için yetkili olan kamu kurumuna danışınız.

12.2.4

CPC toplama yeri
Adres:
Continental Trading GmbH
„Abteilung Entsorgung”
VDO-Straße 1
Gebäude B14
64832 Babenhausen
Almanya
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Uygunluk beyanı
CPC sistemi, Avrupa Birliği'nin (AB) ve ABD'nin, ve ayrıca
www.contipressurecheck.com web adresinde belirtilmiş olan diğer tüm ülkelerin temel yasal gereksinimlerini ve önemli talimatlarını yerine getirmektedir.
Orijinal Uygunluk Beyanı'nın tamamı, ekteki broşürde yer almaktadır:
EC-Declaration of Conformity
Déclaration CE de Conformité
EG-Konformitätserklärung (AB Uygunluk beyanı)
veya www.contipressurecheck.com web adresinden temin
edilebilir.

14

Sertifikalandırmalar
Tüm sertifikalar, sistem belgelerinin ekindedir ve/veya
www.contipressurecheck.com adresinde bulunmaktadır.

14.1 Telsiz ruhsatı
CPC sistemi için şu ülkelerde bir telsiz ruhsatı verilmiştir.
Bkz. Ülkeler Listesi broşürü:
Homologation Certificate Vehicle Components

14.2 Genel işletim izni
CPC sistemi için, Motorlu Araçlar Kurumu (KBA) tarafından verilmiş genel bir işletim izni (ABE) mevcuttur.
Bkz. ekteki broşür:
ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)
(GENEL İŞLETİM İZNİ (ABE))

14.3 ADR
CPC sistemi temel olarak, tehlikeli maddeler (ADR) araçları için
uygundur.
CPC sistemi için, ADR uyarınca bir uygunluk beyanı mevcuttur
ve müsaade edilen tehlikeli madde sınıflarını içermektedir. Bkz.
ekteki broşür:
ADR-Konformitätserklärung CPC-System
(CPC sistemi ADR Uygunluk beyanı)
Güncel durum, www.contipressurecheck.com adresinde bulunabilir.
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