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Ta kratka navodila so namenjena zgolj
ponazoritvi bistvenih namestitvenih
korakov. Obvezno je poznavanje izčrpnih
navodil za namestitev. Zato v vsakem
primeru preberite izčrpna navodila za
namestitev sistema.
Upoštevajte vse varnostne napotke v navodilih
za namestitev!
Vsa dela mora izvesti samo osebje, ki je zanje
ustrezno usposobljeno.
Upoštevajte varnostne napotke proizvajalca
vozila!
Pri namestitvi nosite osebno varovalno opremo,
ki je obvezna za posamezna dela.
Upoštevajte opozorila na posodah s čistilom in
lepilom.
Zaradi nevarnosti kratkega stika pred izvajanjem
del na električni opremi vozila vedno izklopite
vse električne dele in odklopite negativni pol
akumulatorja.

Sestavni deli in oprema (A)

10. V razdelilni omarici priloženo varovalko
namestite na pozitivni kabel (rdeč) s priloženimi
kabelskimi čevlji.
11. V razdelilni omarici poiščite priključka U_bat in
GND. Pri tem upoštevajte posebne napotke iz
navodil za uporabo vozila.
12. Rdeči vodnik (vključno z varovalko) povežite
s priključkom U_bat, črno pa s priključkom GND.

Namestitev zaznaval pnevmatik (E)
Delovni koraki:
1. Izberite mesto v pnevmatiki, kamor boste
nalepili zaznavalo (sl. E1).
2. Predhodna obdelava lepilne površine:
Čiščenje lepilnih površin:
Upoštevajte naslednje napotke za čiščenje in
namestitev.
►► Družba Continental Reifen Deutschland GmbH
vam na podlagi preskusov, ki jih je izvedla sama,
za čiščenje lepilnih površin priporoča uporabo
sredstva Liquidbuffer znamke Tiptop (glejte
navodila za namestitev).
►► Če za čiščenje uporabite druge izdelke, družba
Continental Reifen Deutschland GmbH ne more
zagotoviti, da se bo ustvaril dovolj močan spoj
za uporabo.

●● CCU (Central Control Unit – centralna nadzorna
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enota) (sl. A1)

●● Dodatni sprejemnik (sl. A2)
●● Zaščita pred udarci (dodatni sprejemnik (sl. A3)
●● Zaslon (sl. A4)
●● Zaznavalo pnevmatik (sl. A5)
●● Gumijasto ohišje (sl. A6)
●● Naprava za prikaz nadzora tlaka (A7)
●● Diagnostični kabel (sl. A8)
●● Aparat za ročno odčitavanje (sl. A9)
●● Snopi kablov A (0,75 m), B (3,0 m), C (9,0 m), D

►► V nobenem primeru se za čiščenje lepilnih

površin ne smejo uporabiti čistila za zavore ali
podobne snovi, saj lahko škodujejo lepilnemu
procesu. Mogoče posledice: zaznavalo
pnevmatik in gumijasto ohišje se lahko odlepita
in sčasoma poškodujeta pnevmatiko.
►► Poleg tega lahko čistilo zavor poškoduje
pnevmatiko.

(7,0 m), F (7,0 m) + G (7,0 m) in H (7,0 m) (sl. A10)

Orodje (B)
●● Zaščitne rokavice* (sl. B1)
●● Čistilo* (npr. TipTop Liquid Buffer, 500 ml) (sl. B2)
●● Krpa za čiščenje* (sl. B3)
●● Orodje za namestitev (sl. B4)
●● Posebno lepilo Cyberbond 2250 (sl. B5)
●● Lopatica (sl. B6)
●● Strgalnik za čiščenje* (sl. B7)

NAPOTEK

►► Upoštevajte dodatne/posodobljene

napotke za namestitev in uporabo sistema
ContiPressureCheck na spletnem mestu:

Električna namestitev
za tovornjak/avtobus (C)

Continental Reifen Deutschland GmbH
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Tyskland
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Električna namestitev za
prikolice/polprikolice (D)
Položaj sestavnih delov na prikolici (sl. D1)
Blokovna shema (sl. D2)
Delovni koraki:
1. Namestitev enote CCU na sredino med osi na
višino osi.
2. Pri zapletenih prikolicah (npr. več kot 3 osi) je
priporočena uporaba dodatnega sprejemnika.
V tem primeru namestite centralno nadzorno
enoto čim bližje prvi osi, dodatni sprejemnik
pa čim bližje zadnji osi.
3. Nato zaščito pred udarci (sl. A3) poveznite čez
dodatni sprejemnik (sl. A2) in pri tem zapiralne
kavlje vstavite v nosilec tako, da se zaskočijo.
4. Namestite napravo za prikaz nadzora tlaka in
jo usmerite.
5. Snop kablov H prestavite iz enote CCU
k dodatnemu sprejemniku (če se ta uporablja).
Najprej povežite stran z vtičem enote CCU,
kabel prestavite v obstoječi snop kablov
prikolice in povežite stran z vtičem dodatnega
sprejemnika.
6. Stran z vtičem snopa kablov F + G povežite
z enoto CCU.
7. Snop kablov G prestavite od obstoječega sklopa
kablov vozila k napravi za prikaz nadzora tlaka.
8. Snop kablov F prestavite iz enote CCU
k razdelilni omarici.
9. V razdelilni omarici poiščite odprtino za
speljavo kabla in čeznjo speljite kabel ter
ga ustrezno skrajšajte.
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*Orodja niso vključena v obseg dobave.

Položaj sestavnih delov na tovornjaku (sl. C1)
Blokovna shema (sl. C2)
Povezave (sl. C3)
Delovni koraki:
1. Namestitev enote CCU na višino osi.
Tovornjak: na sredino med sprednjo os in
prvo zadnjo os.
Avtobus: na območje sprednje osi
(po možnosti v prtljažnik).
2. Namestitev dodatnega sprejemnika.
Tovornjak: na sredino na zadnjem delu vozila.
Avtobus: na območje zadnje osi (po možnosti
v prtljažnik).
3. Snop kablov D prestavite iz enote CCU
k dodatnemu sprejemniku. Najprej povežite
stran z vtičem enote CCU, kabel postavite ob
obstoječi snop kablov vozila in povežite stran
z vtičem dodatnega sprejemnika.
4. Nato zaščito pred udarci (sl. A3) poveznite čez
dodatni sprejemnik (sl. A2) in pri tem zapiralne
kavlje vstavite v nosilec tako, da se zaskočijo.
5. Snop kablov C prestavite iz enote CCU
v vozniško kabino. Najprej povežite stran
z vtičem snopa kablov C in enoto CCU ter
snop kablov postavite v omarico z varovalkami
vozila.
6. Namestite zaslone v vozniško kabino in pri tem
uporabite priloženi nosilec.
7. Snop kablov B prestavite iz zaslona v omarico
z varovalkami. Najprej povežite stran z vtičem
snopa kablov B in zaslon ter kabel za armaturno
ploščo prestavite iz zaslona v omarico
z varovalkami.
8. Oba priključka CAN (rjav/bel) snopov kablov
C in B povežite s kabelskimi čevlji.
9. Snop kablov A prestavite iz omarice
z varovalkami k snopoma kablov B in C.
Vgrajena varovalka ostane v snopu kablov A.
10. Vodnike KL 15 (rdeč) in 31 (črn) snopov kablov
A, B in C medsebojno povežite s priključki Y.
11. Klešče 15 za vžig (rdeče) in klešče 31 za
ozemljitev (črne) priključite na omarico
z varovalkami.

4.2 Aparat za ročno odčitavanje prek
diagnostičnega kabla (sl. A8) povežite
z zaslonom (tovornjak) ali diagnostičnim
priključkom naprave za prikaz nadzora
tlaka (prikolica).
4.3 Prenesite podatke v enoto CCU.
5. Po uspešni konfiguraciji enote CCU jo izklopite
za najmanj 30 sekund. Nato sledi testna vožnja
za preizkus sistema.
Tovornjak/avtobus:
5.1 Aparat za ročno odčitavanje prek
diagnostičnega kabla (sl. A8) povežite
z zaslonom (sl. A4).
5.2 Izberite menijsko točko „Namestitev/
poskusna vožnja za tovornjak/avtobus“.
5.3 Začnite testno vožnjo.
5.4 Na aparatu za ročno odčitavanje se pojavi
vrstica napredovanja. Testna vožnja se
lahko zaključi, ko se vrstica napredovanja
izteče.
Prikolica/polprikolica:
5.1 Diagnostični priključek odstranite iz
naprave za prikaz nadzora tlaka.
5.2 Aparat za ročno odčitavanje priključite na
diagnostični priključek.
5.3 Izberite menijsko točko „Namestitev/
poskusna vožnja za prikolico/inicializacija“.
5.4 Odstranite aparat za ročno odčitavanje.
5.5 Diagnostični priključek povežite z napravo
za prikaz nadzora tlaka.
5.6 Začnite testno vožnjo.
5.7 Testno vožnjo lahko zaključite, ko naprava
za prikaz nadzora tlaka odda 60-sekundni
signal.
5.8 Aparat za ročno odčitavanje znova
povežite z diagnostičnim priključkom in
izvedite menijsko točko „Namestitev/testna
vožnja za prikolico/ocena“.
6. Odčitajte rezultat testne vožnje in ga izpišite.
7. Pri poznejšem delovanju: po zamenjavi ali
spremembi položaja enega ali več zaznaval
pnevmatik ponastavite stanje števca
telegramov na zaslonu.

7.

2.1 Lepilno površino, ki jo želite očistiti,
poškropite s čistilnim sredstvom (sl. E2).
2.2 Nato lepilno površino s strgalnikom
večkrat zapored rahlo odstranite (sl. E3).
2.3 Zatem s krpo za čiščenje temeljito očistite
lepilno površino in jo pri tem brišite samo
v eno smer ter vedno uporabite čiste dele
krpe (sl. E4).
2.4 Korake od 2.1 do 2.3 ponovite vsaj 2 x.
2.5 Očiščeno površino pustite pribl. 3 minute,
da se prezrači.
Vstavljanje zaznavala pnevmatik v gumijasto
ohišje. (Napotek: praviloma je zaznavalo
pnevmatik pri dobavi že vnaprej nameščeno
v gumijasto ohišje – prim. sl. E7)
3.1 Tesnilno izboklino gumijastega ohišja
zavihajte navzdol (sl. E5).
3.2 Osnovno površino premažite z montažno
pasto.
3.3 Vstavite zaznavalo pnevmatik (sl. E6).
3.4 Tesnilno izboklino znova zavihajte navzgor
(sl. E7).
Vstavljanje gumijastega ohišja v orodje za
namestitev.
4.1 Vložek vstavite v zgornji del orodja za
namestitev (sl. E8).
4.2 Gumijasto ohišje vstavite v orodje za
namestitev tako, da bosta obe puščici
za smer vrtenja zaznavala pnevmatik
usklajeni s puščicama orodja za namestitev
(sl. E9).
4.3 Poskrbite, da bo gumijasto ohišje v celoti
popolnoma stično z orodjem za namestitev
(sl. E10).
Čiščenje gumijastega ohišja.
5.1 Čistilno sredstvo razpršite na krpo za
čiščenje in s čistilnim sredstvom v celoti
prekrijte lepilno površino, ki jo želite
očistiti (sl. E11).
5.2 Nato s krpo za čiščenje temeljito očistite
lepilno površino in jo pri tem brišite samo
v eno smer ter vedno uporabite čiste dele
krpe.
5.3 Očiščeno površino pustite pribl. 3 minute,
da se prezrači.
Lepljenje gumijastega ohišja z vključenim
zaznavalom pnevmatik.
6.1 Na lepilno površino gumijastega ohišja
nanesite „1 delno črtico“ posebnega
lepila (sl. E12).
6.2 Posebno lepilo z lopatico razporedite po
gumijastem ohišju.
6.3 Orodje za namestitev z zaznavalom
pnevmatik v pnevmatiki obrnite tako,
da bodo puščice za smer vrtenja kazale
v smer vrtenja.
6.4 Nato gumijasto ohišje z orodjem za
namestitev navpično pritisnite na očiščeno
lepilno površino (pribl. 45 sekund s težo
vsaj 5 kg) (sl. E13).
Preizkus delovanja zaznavala pnevmatik.
7.1 Vklopite aparat za ročno odčitavanje
(sl. A9).
7.2 Izberite menijsko točko „Aktivacija
zaznavala pnevmatik“.
7.3 Aparat za ročno odčitavanje pridržite ob
zaznavalu (sl. E14).
Ko se pojavi sporočilo „Zaznavalo
pnevmatik je ustrezno nameščeno“,
lahko namestite pnevmatiko.
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Delovni koraki:
1. Vklopite aparat za ročno odčitavanje (sl. A9).
2. Izberite menijsko točko „Namestitev/nova
namestitev“.
3. Upoštevajte navodila aparata za ročno
odčitavanje.
4. Usposabljanje glede zaznaval pnevmatik in
konfiguracija enote CCU.
4.1 Aparat za ročno odčitavanje pridržite na
prikazanem položaju kolesa in pri bočnici
ter sledite animaciji na zaslonu.
Napotek: za odčitavanje zaznavala
v notranji pnevmatiki lahko aparat za ročno
odčitavanje ostane pri zunanji pnevmatiki.
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