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Splošno

1 Splošno

1.1 Informacije o tem namestitvenem priročniku

Namestitveni priročnik je namenjen usposobljenim 
tehnikom s tehničnim znanjem o električnih sistemih vozil in 
namestitvi pnevmatik.

S poznavanjem vsebine tega priročnika boste lahko pri 
komercialnih vozilih namestili sistem ContiPressureCheck™ 
(sistem CPC).

Za namestitev in aktivacijo sistema je treba upoštevati 
posebna navodila usposobljenega osebja družbe Continental 
Reifen Deutschland GmbH oz. njenih izvajalcev.

Za uspešno in varno namestitev sistema je ključnega 
pomena, da si pomagate s tem namestitvenim priročnikom. 
Vsebuje pomembna navodila za ustrezno in varno namestitev 
ter upravljanje sistema. Z upoštevanjem vsebine priročnika 
se boste lažje izognili nevarnostim, povečali zanesljivost 
sistema, podaljšali njegovo življenjsko dobo in zagotovili 
nadaljnjo veljavnost garancije, kljub temu pa ta priročnik 
nikakor ne nadomešča prej omenjenih posebnih navodil.

Prepričajte se, da je med postopkom namestitve v servisni 
delavnici na voljo spletni dostop do namestitvenega 
priročnika. Prebrati in upoštevati ga morajo vse osebe, ki so 
vključene v

 ● nameščanje,

 ● aktiviranje,

 ● upravljanje

 ● in/ali diagnostiko

sistema.

Upoštevajte podana navodila – zlasti varnostna navodila.
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1.2 Zavrnitev odgovornosti

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo in 
napake v delovanju, ki so posledica:

 ■ neupoštevanja tega uporabniškega priročnika,

 ■ uporabe za namene, ki niso predvideni,

 ■ namestitve, ki jo izvede neusposobljeno ali nezadostno 
usposobljeno osebje,

 ■ neustrezne namestitve,

 ■ uporabe delov, ki niso originalni rezervni deli ali dodatna 
oprema CPC,

 ■ tehničnih sprememb in prilagoditev,

 ■ neupoštevanja predpisanih vizualnih pregledov (glejte 
poglavje »5.5 Končni pregled za lepljenje vsebnika za 
senzor pnevmatike«) po namestitvi senzorja pnevmatike.

1.3 Razlaga simbolov

Opozorila so v tem namestitvenem priročniku dodatno 
označena z opozorilnimi simboli. V tem namestitvenem 
priročniku se uporabljajo naslednji opozorilni simboli:

Simbol Pomen

Splošno opozorilo

Nevarnost elektrošoka

Nevarnost, ki jo povzročajo zdravju 
škodljive ali dražilne snovi

Splošna navodila in uporabni predlogi 
glede uporabe

Opomba glede upoštevanja okoljskih 
predpisov za odlaganje

Električnih/elektronskih delov s tem 
simbolom ni dovoljeno odlagati 
z običajnimi gospodinjskimi odpadki.
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1.4 Kratice

V tem namestitvenem priročniku se uporabljajo naslednje 
kratice:

Kratica Pomen

ADR

Evropski sporazum o mednarodnem 
prevozu nevarnih snovi po cesti (Accord 
européen relatif au transport international 
des marchandises Dangereuses par Route)

ATL
Samodejna registracija priklopnika 
(Auto Trailer Learning)

CAN
Sistem podatkovnih vodil za 
komunikacijo med sistemi vozil 
(Controller Area Network)

CCU
Osrednja krmilna enota (Central Control 
Unit)

CPC
Funkcija družbe Continental za 
preverjanje tlaka v pnevmatikah 
(ContiPressureCheck™)

DOT
Ameriško ministrstvo za promet 
(Department of Transportation)

DTC
Sporočilo o napaki (Diagnostic Trouble 
Code)

GND Ozemljitev (Ground)

HHT Ročna naprava (Hand-Held Tool)

IGN Kontakt (Ignition)

Tovornjak Težka tovorna vozila

RSSI
Moč prenosa senzorjev pnevmatik 
(Received Signal Strength Indicator)

ID senzorja Identifikacijska številka senzorja

SO
Funkcija za opazovanje okolice 
(Surrounding Observer)

StVZO
Nemški zakon o izdajanju prometnih 
dovoljenj

SWE
Menjava za posamezno kolo (Single Wheel 
Exchange)

U-bat Napetost baterije
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1.5 Opozorila

V tem namestitvenem priročniku se uporabljajo naslednja 
opozorila:

 OPOZORILO

Opozorilo s to stopnjo nevarnosti označuje 
nevarno situacijo.

Če se nevarni situaciji ne izognete, lahko 
pride do hudih poškodb.

 ► Upoštevajte navodila v okviru tega 
opozorila, da preprečite hude telesne 
poškodbe.

 SVARILO

Opozorilo s to stopnjo nevarnosti označuje 
situacijo, ki lahko postane nevarna.

Če se nevarni situaciji ne izognete, lahko 
pride do poškodb.

 ► Upoštevajte navodila v okviru tega 
opozorila, da preprečite telesne poškodbe.

POZOR

Opozorilo s to stopnjo nevarnosti označuje, 
da lahko pride do poškodbe opreme.

Če se situaciji ne izognete, lahko pride do 
poškodbe opreme.

 ► Upoštevajte navodila v okviru tega 
opozorila, da preprečite poškodbo opreme.

OPOMBA

 ► Opomba izpostavlja dodatne informacije, 
ki so pomembne za nadaljnje delo ali 
poenostavljajo opisani delovni korak.
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1.6 Avtorske pravice

Ta namestitveni priročnik in vsi dokumenti, priloženi sistemu, 
so zaščiteni z avtorskimi pravicami.

Teh dokumentov ni dovoljeno razmnoževati delno ali 
v celoti brez izrecnega dovoljenja družbe Continental Reifen 
Deutschland GmbH.

1.7 Pogoji garancije

Veljajo ustrezni »Pogoji in določila družbe Continental AG«, 
z izjemo morebitnih drugačnih pogodbenih sporazumov.

Najnovejšo različico lahko prejmete pri dobavitelju sistema 
CPC.

1.8 Proizvajalčev naslov

Continental Reifen Deutschland GmbH

Büttnerstraße 25

30165 Hannover

Nemčija

www.contipressurecheck.com

1.9 Poprodajne storitve

V primeru tehničnih vprašanj glede sistema se obrnite na 
dobavitelja sistema CPC ali pooblaščeno servisno delavnico, 
v kateri so namestili sistem CPC.
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2 Varnost

2.1 Splošno

V tem poglavju so na voljo pomembne informacije glede 
vseh vidikov varnosti.

Poleg splošnih varnostnih navodil, podanih v tem poglavju, 
so v vsakem poglavju navedena še dodatna varnostna 
navodila v zvezi s posameznimi posegi.

Pri vsakem koraku so pred navodili opisane nevarnosti, 
do katerih lahko pride med določenim dejanjem.

 OPOZORILO

Nevarnost zaradi neupoštevanja 
varnostnih navodil!

Če ne upoštevate varnostnih navodil 
ali navodil za ravnanje, podanih v tem 
namestitvenem priročniku, lahko pride 
do precej nevarnih situacij.

 ► Upoštevajte podana opozorila in navodila.

2.2 Prepovedane prilagoditve

Prepovedane so vse prilagoditve in spremembe sistema.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za 
morebitno posledično škodo.
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2.3 Predvidena uporaba

Ta sistem je namenjen zgolj merjenju tlaka v pnevmatikah in 
notranje temperature pnevmatik ter brezžičnemu prenosu 
teh vrednosti v zunanjo enoto za ocenjevanje.

Ta sistem lahko uporabljate zgolj za predvideni namen 
v skladu z omejitvami, določenimi pri tehničnih podatkih.

Uporaba za kateri koli drug namen se ne šteje kot predvidena 
uporaba.

Upravljanje okvarjenega sistema je prepovedano.

 OPOZORILO

Nevarnost pri uporabi za namene, ki niso 
predvideni!

Vsakršna uporaba sistema CPC, ki ni 
predvidena, in/ali uporaba, ki presega 
predvideno uporabo sistema CPC, lahko 
privede do nevarnih situacij.

 ► Sistem CPC uporabljajte samo 
za predvideni namen.

 ► Upoštevajte vsa navodila v tem 
namestitvenem priročniku.

Sprejeli ne bomo nobenega zahtevka v zvezi s škodo, ki je 
posledica uporabe za namene, ki niso predvideni.

Tveganja, povezana s tovrstno neustrezno uporabo, mora 
prevzeti izključno uporabnik.

2.3.1 Uporaba senzorjev pnevmatik

Upravljavec mora zagotoviti, da se pnevmatike, v katerih 
so nameščeni senzorji pnevmatik, uporabljajo samo na 
vozilih, v katerih se za nadzor uporablja sistem CPC.

Če stalen tehnični nadzor ni zagotovljen, mora upravljavec 
zagotoviti, da se stanje senzorja pnevmatike redno preverja, 
najpozneje po 20.000 km (12.425 miljah).

Če želite pnevmatike pozneje uporabiti na drugih vozilih, na 
katerih nadzor ni zagotovljen, je treba s pnevmatik najprej 
odstraniti senzorje pnevmatik.
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2.4 Ključna varnostna navodila

Za preprečevanje nesreč med namestitvijo sistema 
upoštevajte naslednja navodila:

 ■ Upoštevajte varnostna navodila proizvajalca vozila.

 ■ Pred dviganjem vozila opravite vse potrebne 
previdnostne ukrepe, da na primer preprečite 
neželeno premikanje.

 ■ Upoštevajte predpise o varnosti pri delu v svoji državi.

 ■ Zagotovite ustrezno osvetlitev delovnega območja.

 ■ Delovno območje in uporabljena orodja morajo biti 
čista in varna.

 ■ Okvarjene dele lahko zamenjate le z originalnimi 
rezervnimi deli CPC. Samo s temi deli boste lahko 
zagotovo izpolnili vse varnostne zahteve.

 ■ Med uporabo sistema CPC redno preverjajte vse 
povezave vijakov in priključkov.

2.5 Posebne nevarnosti

 SVARILO

Nevarnost kratkega stika!

Nevarnost kratkega stika med posegi na 
električnem sistemu vozila.

 ► Upoštevajte varnostna navodila 
proizvajalca vozila.

 ► Preden prekinete povezavo s priključnimi 
sponkami baterij, izklopite vso električno 
opremo.

 ► Pred odklopom pozitivne priključne 
sponke prekinite povezavo z negativno 
priključno sponko.
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 ■ Ne pregibajte ali obremenjujte kablov in jih ne polagajte 
nad ostre robove.

 ■ Kablov ne namestite v bližino vrtečih se, premikajočih se 
ali segretih delov.

 ■ Pri kablih mora biti polmer upogibanja najmanj 15 mm 
(0,6 palca), pri valovitih gibkih ceveh pa najmanj 35 mm 
(1,4 palca).

 ■ Prepričajte se, da so priključki čisti in suhi ter da so po 
vzpostavitvi povezave varno zablokirani.

 ■ Ustrezen kabelski snop pritrdite na približni razdalji 
največ 10 cm (4 palce) pred in za vsako vtično povezavo.

 ■ Bodite pozorni, da učinkovito zatesnite skoznjike kablov 
v kabini vozila, ohišju varovalk in razdelilni omarici.

 ■ Za snemanje izolacije kablov in robljenje kabelskih 
čevljev uporabite le ustrezna orodja.

 ■ Namestitev sistema CPC v vozilu (zlasti ob povezavi 
z virom napajanja) ne sme vplivati na delovanje drugih 
sistemov vozila (npr. zavornega sistema ali sistema 
osvetlitve).

 ■ Posebna funkcija pri vozilih za prevoz nevarnih 
snovi (ADR): 
če je sistem CPC nameščen v vozilu za prevoz nevarnih 
snovi (ADR) in sistem CPC ostane vklopljen, čeprav je 
izklopljen kontakt vozila, lahko iskre, drugi viri vžiga 
in podobno v primeru napake povzročijo reakcijo 
z nevarno snovjo.
Zaradi tega lahko pride do eksplozije in hudih poškodb.

 – Iz tega razloga se prepričajte, da je vir napajanja 
sistema CPC izklopljen, ko je vozilo parkirano  
(tj. da je kontakt izklopljen).
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2.6 Usposobljenost za namestitev

 OPOZORILO

Nevarnost poškodbe v primeru nezadostne 
usposobljenosti.

Če namestitev opravi neusposobljeno osebje, 
lahko pride do precejšnjih telesnih poškodb 
in poškodb opreme.

 ► Vse posege naj opravi zgolj ustrezno 
usposobljeno osebje.

V tem namestitvenem priročniku so opredeljene naslednje 
vrste usposobljenosti:

 ■ Usposobljeno osebje 
lahko neodvisno opravlja dodeljeno delo ter prepozna 
morebitne nevarnosti in se jim izogne na podlagi 
tehničnega usposabljanja, znanja in izkušenj (namestitev 
in popravilo pnevmatik, izkušnje z mehanskimi in 
električnimi sistemi vozil) ter poznavanja ustreznih 
predpisov.

Sistem lahko namestijo le osebe, ki so bile usposobljene 
za tovrstno delo ter imajo tehnična znanja o elektroniki vozila 
in namestitvi pnevmatik.



16
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2.7 Osebna zaščitna oprema

 OPOZORILO

Nevarnost poškodbe zaradi napačne ali 
manjkajoče zaščitne opreme!

Med namestitvijo je treba nositi osebno 
zaščitno opremo, da se čim bolj izognete 
zdravstvenim tveganjem.

 ► Nosite zaščitno opremo, potrebno za 
izvajanje posegov v okviru namestitve.

 ► Upoštevajte navodila za osebno zaščitno 
opremo, določeno za delovno območje.

Med namestitvijo nosite naslednjo zaščitno opremo:

Simbol Pomen

Nosite zaščitna očala.

Nosite zaščitne rokavice.

Nosite zaščitne čevlje.
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3 Tehnični podatki

OPOMBA

 ► Vsi sestavni deli, ki bodo nameščeni 
na vozilu, so zasnovani za uporabo pri 
delovni temperaturi od –40 °C do 85 °C 
(od –40 °F do 185 °F). Če je sestavni 
del mogoče uporabiti pri drugem 
temperaturnem razponu, je to navedeno 
v spodnjih tabelah.

3.1 Senzor pnevmatike

Mere (D x Š x V)
38 × 28 × 22 

1,5 × 1,1 × 0,87
mm 

palca

Teža
26 

0,92
gramov 

unče

Frekvenca prenosa 433,92 MHz

Frekvenca sprejema 125 kHz

Običajna življenjska doba* 
trajno nameščene baterije 
(približna)

6 

ali 
600 000  
372 820

let

 
km 
milj

Merilni razpon temperature
od –40 do 120  
od –40 do 248 

°C 
°F

Merilni razpon tlaka (rel.)
od 0 do 12 

od 0 do 173
barov 

psi
*  Če je notranja temperatura pnevmatike nenehno visoka (zaradi visoke 

temperature okolice, nizkega tlaka v pnevmatikah itd.), se lahko skrajša 
življenjska doba baterije.
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3.2 Osrednja krmilna enota (CCU)

Mere (D x Š x V)
165 × 121 × 65 

6,5 × 4,76 × 2,56
mm 

palca

Teža
390 

13,76
gramov 

unče

Napajalna napetost 12/24 voltov

Frekvenca sprejema 433,92 MHz

Najmanjše število ciklov 
parjenja

10 ciklov

3.3 Dodatni sprejemnik (izbirno)

Mere (D x Š x V)
90 × 42 × 28 

3,54 × 1,65 × 1,1
mm 

palca

Teža
44 

1,55
gramov 

unče

Frekvenca 433,92 MHz

Najmanjše število ciklov 
parjenja

10 ciklov
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3.4 Prikazovalnik

Mere (D x Š x V)
117 × 107 × 40 

4,60 × 4,21 × 1,57
mm 

palca

Teža
240 
8,47

gramov 
unče

Napajalna napetost 12/24 voltov

Najmanjše število ciklov 
parjenja:

– diagnostični vtič

– povezovalni vtič

100

10

ciklov

ciklov

Najmanjše število ciklov 
parjenja med prikazovalnikom 
in držalom prikazovalnika

 
5

 
ciklov

Razpon delovne temperature
od –40 do 85 

od –40 do 185
°C 
°F

Neovirana čitljivost zaslona 
LCD

od –20 do 80 
od –4 do 167

°C 
°F



20

Tehnični podatki

3.5 Ročna naprava (HHT)

Mere (D x Š x V)
160 × 90 × 38 

6,3 × 3,54 × 1,5
mm 

palca

Teža
750 

26,46
gramov 

unče
Napajalna napetost 
polnilnika

220/110 voltov

Frekvenca prenosa 125 kHz

Frekvenca sprejema 433,92 MHz

Najmanjše število ciklov 
parjenja za diagnostični kabel:

Med vtičem in ročno napravo

Med vsemi 3 vtiči in 
sestavnimi deli vozila

1.000

100

ciklov

ciklov

Razpon delovne temperature
od –10 do 50 
od 14 do 122

°C 
°F

Razpon temperature 
shranjevanja

od –40 do 85 
od –40 do 185

°C 
°F

3.6 Kazalnik za preverjanje tlaka v pnevmatikah

Mere (D x Š x V)
140 × 140 × 160 
5,51 × 5,51 × 6,3

mm 
palca

Teža
115 
4,06

gramov 
unče

Napajalna napetost 12/24 voltov

Najmanjše število ciklov 
parjenja

100 ciklov
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4 Zasnova in delovanje

4.1 Opis delovanja
Sistem ContiPressureCheck™ (sistem CPC) omogoča 
neprekinjen nadzor tlaka v pnevmatikah in temperature 
pnevmatik. Stanje je prikazano na prikazovalniku. V primeru 
padca tlaka v pnevmatikah voznik takoj prejme ustrezno 
opozorilo.

Osnovni sistem zajema prikazovalnik, osrednjo krmilno 
enoto (CCU) in senzorje pnevmatik. Vsak senzor 
pnevmatike, ki je nameščen v notranjosti pnevmatike, 
izmerjene podatke prek radijskega signala posreduje 
osrednji krmilni enoti (CCU). Analizirani podatki so nato 
prek sistema vodil CAN posredovani prikazovalniku 
v voznikovi kabini. Potrebni podatki so na prikazovalniku 
prikazani med delovanjem sistema, nadzor temperature 
in tlaka v pnevmatikah pa poteka neprekinjeno. V primeru 
odstopanja od programiranih vrednosti za priporočeni tlak 
se na prikazovalniku prikaže opozorilo.

4.2 Pregled

PRESSURE      (BAR)

9.0 9.0

7.5 7.5

9.0 9.0

9.0 9.0

9.0 9.0

7.57.5

21 3

1

1
111

1

4
2

3

1  Senzor pnevmatike

2  Osrednja krmilna enota (CCU)

3  Prikazovalnik

4  Dodatni sprejemnik
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4.3 Senzor pnevmatike

Senzor pnevmatike vsebuje senzor tlaka, temperature 
in pospeška ter vezje za vrednotenje, radijski oddajnik 
in litijevo baterijo. Enota je vdelana v plastično ohišje in 
vstavljena v vsebnik za senzor pnevmatike.

Vsebnik za senzor pnevmatike je nameščen v notranjo 
plast pnevmatike (za več informacij glejte poglavje »5.4 
Namestitev senzorja pnevmatike«).

13 324

1  Senzor pnevmatike

2  Vsebnik za senzor pnevmatike

3  Smer vrtenja pnevmatike

4  Četrtletje in leto izdelave
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OPOMBA

 ► Pri običajnih pogojih je življenjska doba 
baterije približno 6 let oz. 600 000 km 
(372 820 milj) (glejte tudi poglavje »3.1 
Senzor pnevmatike«).

 ► Ko življenjska doba poteče, se na 
prikazovalniku prikaže opozorilo »NO 
SIGNAL«. Ker se lahko to opozorilo 
prikaže tudi iz drugih razlogov, morate 
stanje baterije preveriti z ročno napravo 
pri senzorju pnevmatike. Če se prikaže 
stanje »LOW battery«, senzor pnevmatike 
zamenjajte z novim senzorjem. 
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4.4 Osrednja krmilna enota (CCU)

Podatki, ki jih zabeleži senzor pnevmatike, so prek radijskega 
signala posredovani osrednji krmilni enoti (CCU).

Radijsko komunikacijo zagotavlja antena, vgrajena v ohišje 
osrednje krmilne enote, ki skrbi za nemoten sprejem signalov 
vseh senzorjev pnevmatik za tlak in temperaturo.

Osrednja krmilna enota (CCU) je zasnovana za delovanje 
v 12/24-voltnem sistemu.

Sistem CCU je nameščen na osrednjem delu šasije vozila in 
tako zagotavlja nemoteno radijsko komunikacijo s senzorji 
pnevmatik. Običajno se pri namestitvi priporoča uporaba 
posebnega nosilca, ki zagotavlja dober radijski sprejem 
(glejte poglavje »4.7 Nosilec«).

Sistem CCU za vlačilce, priklopnike in avtobuse je na voljo 
v dveh različicah:

 ● Krmilna enota s črnim vtičem: brez možnosti za 
upravljanje kazalnika za preverjanje tlaka v pnevmatikah

 ● Krmilna enota s sivim vtičem: z možnostjo za upravljanje 
kazalnika za preverjanje tlaka v pnevmatikah

1 2

1  Ohišje

2  Povezovalni vtič

V sistemu lahko upravljate do 24 senzorjev pnevmatik na 
krmilno enoto. Napake, do katerih pride med delovanjem, so 
za namene diagnostike shranjene v elektronskem sistemu.
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4.5 Dodatni sprejemnik (izbirno)

Dodatni sprejemnik je potreben:

 ■ v primeru velike razdalje (večje od približno 
4 m/4,4 jarda) med pnevmatikami in osrednjo krmilno 
enoto (CCU),

 ■ za nadzor priklopnika iz tovornjaka,

 ■ pri vozilih z več kot 2 osema,

 ■ pri avtobusih.

21 3

1  Ohišje

2  Povezovalni vtič

3  Zaščita pred trkom

Dodatni sprejemnik morate vedno uporabiti skupaj s funkcijo 
zaščite pred trkom.

OPOMBA

Če se funkcija zaščite pred trkom ne upora-
blja,

 ► se sistem ContiPressureCheck™ ne sme 
uporabiti za prevoz nevarnih snovi (glejte 
poglavje »14.3 ADR«);

 ► lahko pride do poškodbe dodatnega spre-
jemnika;

 ► se lahko zmanjša območje sprejema do-
datnega sprejemnika.
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4.6 Prikazovalnik

Za prikaz podatkov o pnevmatikah je v voznikovi kabini 
nameščen prikazovalnik. To velja le za tovornjake in avtobuse, 
ne pa za priklopnike.

1 2 3 4

1  Gumb SET: preklop med prikazom vozila in 
nastavitvami

2  Gumb : pomikanje med elementi menija in 
opozorili

3  Gumb OK: potrditev izbranega elementa menija

4  Gumb : preklop med prikazom tlaka in 
prikazom temperature

Na zadnji strani so vtičnice za:

 ● vir napajanja in komunikacijo,

 ● diagnostični kabel.

OPOMBA

 ► Zanesljivost delovanja prikazovalnika je 
zagotovljena pri temperaturnem razponu 
od –20 °C do 80 °C (od –4 °F do 176 °F). 
Pri temperaturah pod –20 °C (–4 °F) ali 
nad 80 °C (176 °F) lahko pride do motenj 
v delovanju prikazovalnika. 
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4.7 Nosilec

4.7.1 Nosilec osrednje krmilne enote

Običajno se pri namestitvi osrednje krmilne enote (CCU) na 
šasijo vozila priporoča poseben nosilec, ki zagotavlja dober 
radijski sprejem.

OPOMBA

 ► Vijaki, podložke in matice za pritrditev 
osrednje krmilne enote (CCU) na nosilec 
so vključeni v komplet za namestitev.

 ► Vijaki, ki se uporabljajo za namestitev 
na šasijo, niso vključeni v komplet za 
namestitev.

4.7.2 Nosilec dodatnega sprejemnika (izbirno)

Za namestitev dodatnega sprejemnika (in povezane zaščite 
pred trkom) na šasijo vozila je potreben poseben nosilec, 
ki zagotavlja dober radijski sprejem.

OPOMBA

 ► Vijaki, ki se uporabljajo za namestitev 
na šasijo, niso vključeni v komplet za 
namestitev.

 ► Treba je uporabiti originalni nosilec, ki 
sta mu prilagojena dodatni sprejemnik 
in nosilec zaščite pred trkom.
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4.8 Ožičenje tovornjaka/avtobusa z dodatnim sprejemnikom

Sistem CPC povežite s tovornjakom/avtobusom v skladu 
z naslednjimi navodili:

 ■ Podrejeni kabelski snop C: 
podrejeni kabelski snop C zajema povezavo osrednje 
krmilne enote (CCU) z razdelilno točko v bližini 
voznikovega delovnega mesta. Ta predel je odporen 
proti pljuskom, tako da ga je mogoče položiti na mesto 
zunaj vozila.

 ■ Podrejena kabelska snopa A in B: 
podrejena kabelska snopa A (z vgrajeno varovalko) in 
B sta zasnovana le za zaprte prostore. Komplet kablov 
za prikazovalnik (podrejeni kabelski snop B) in komplet 
kablov s prostimi konci kablov za povezavo z virom 
napajanja vozila (podrejeni kabelski snop A).

Kabel vmesnika za dodatni sprejemnik:

 ■ Podrejeni kabelski snop D: 
povezava dodatnega sprejemnika (izbirno) z osrednjo 
krmilno enoto (CCU) poteka prek podrejenega 
kabelskega snopa D.

Osnovno načelo ožičenja tovornjaka/avtobusa z dodatnim 
sprejemnikom je prikazano na naslednji sliki:

1

2

3

4

A

B C

D

5

1  Prikazovalnik

2  Osrednja krmilna enota (CCU)

3  Dodatni sprejemnik

4  Vir napajanja (ohišje varovalk)

5  Varovalka ATO, 1 A – zamenljiva
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4.9 Kazalnik za preverjanje tlaka v pnevmatikah za 
priklopnik/polpriklopnik

Priklopnik/polpriklopnik lahko upravljate z ločeno osrednjo 
krmilno enoto (CCU), ki ni odvisna od vlečnega vozila. V tem 
primeru bo kazalnik za preverjanje tlaka v pnevmatikah 
nameščen na zunanji strani priklopnika.

Primer namestitve kazalnika za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah je prikazan na naslednji sliki:

OPOMBA

 ► Pri hitrosti, večji od 110 kilometrov/uro 
(70 milj/uro), bo morda vidljivost kazalnika 
za preverjanje tlaka v pnevmatikah 
omejena.
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4.10 Ožičenje priklopnika/polpriklopnika

 ■ Kabelska snopa F + G: 
kabelska snopa F + G povezujeta osrednjo krmilno enoto 
(CCU) z virom napajanja vozila (veja F) in vrati za ročno 
napravo/kazalnik za preverjanje tlaka v pnevmatikah 
(veja G).

 ■ Podrejeni kabelski snop H (izbirno): 
povezava dodatnega sprejemnika (izbirno) z osrednjo 
krmilno enoto (CCU) poteka prek podrejenega kabelskega 
snopa H.

Osnovno načelo ožičenja priklopnika/polpriklopnika 
z dodatnim sprejemnikom je ponazorjeno z naslednjo shemo:

H

2

3

F + G

F + G

1 4

5

1  Kazalnik za preverjanje tlaka v pnevmatikah

2  Osrednja krmilna enota (CCU)

3  Vir napajanja (razdelilna omarica)

4  Dodatni sprejemnik

5  Varovalka ATO, 1 A – zamenljiva (vključeno v komplet 
za namestitev)
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4.11 Ročna naprava, diagnostični kabel

Po namestitvi se sistem inicializira z ročno napravo.

1 2

1  Vrata za polnilni kabel

2  Vrata za USB in diagnostični kabel

Ročna naprava je s prikazovalnikom ali diagnostičnim vtičem 
priklopnika povezana z diagnostičnim kablom. V ta namen 
so v prikazovalniku in ročni napravi nameščena vrata. 
Diagnostični vtič priklopnika je vtič za parjenje na kazalniku 
za preverjanje tlaka v pnevmatikah (glejte vejo G ali kabelska 
snopa F + G).

OPOMBA

 ► Ročna naprava varno deluje pri 
temperaturnem razponu od –10 °C 
do 50 °C (od 14 °F do 122 °F). Pri 
temperaturah pod –10 °C (14 °F) ali nad 
50 °C (122 °F) lahko pride do motenj 
v delovanju prikazovalnika in slabše 
oddajne moči.

 ► Celovita navodila za upravljanje 
ročne naprave najdete v priročniku 
ročne naprave na spletnem mestu 
www.contipressurecheck.com.
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4.12 Rezervni deli

Pregled rezervnih delov, ki so na voljo, in povezanih številk 
delov lahko pridobite pri dobavitelju CPC ali pooblaščeni 
partnerski servisni delavnici CPC.
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5 Nameščanje

5.1 Obseg dobave

OPOMBA

 ► Preglejte celotno pošiljko, da preverite, 
ali so vključeni vsi deli in ali so vidne 
poškodbe.

 ► Ob dostavi sistema na dobavnici 
zabeležite morebitne poškodbe, nastale 
zaradi neustreznega pakiranja ali poškodb 
pri prevozu, in o tem takoj poročajte 
prodajnemu zastopniku.

5.2 Odstranjevanje embalažnih materialov

Embalaža ščiti sistem pred poškodbami pri prevozu. 
Embalažni materiali so bili zbrani ob upoštevanju okoljskih 
vidikov in vidikov odlaganja odpadkov, tako da je materiale 
mogoče reciklirati.

Z recikliranjem embalaže se zmanjšata potreba po surovinah 
in število odpadkov. Embalažne materiale, ki jih ne potrebujete 
več, je treba odlagati v skladu z lokalnimi predpisi.
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5.3 Splošno navodilo

Za ustrezno in učinkovito namestitev ter v izogib napakam 
je treba strogo upoštevati vrstni red namestitvenih korakov, 
opisanih spodaj.

OPOMBA

 ► Sistema CPC ne smete namestiti več 
kot 2 leti po pakiranju kompletov, saj se 
guma s staranjem obrabi (uporablja se 
zlasti v vsebniku za senzor pnevmatike 
in kazalniku za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah), poleg tega poteče 
življenjska doba baterije, ki se uporablja 
v senzorju pnevmatike. Za datum 
pakiranja glejte nalepko na kompletu.

 ► Življenjska doba lepila Cyberbond CB 
2250 je krajša (glejte rok uporabnosti in 
navodila za shranjevanje na embalaži).

5.4 Namestitev senzorja pnevmatike

5.4.1 Ključna varnostna navodila:

 ■ Namestitev lahko opravi samo ustrezno usposobljeno 
osebje.

 ■ Delovno območje mora biti ustrezno prezračeno.

 ■ Zagotovite ustrezno osvetlitev delovnega območja med 
celotnim postopkom.

 ■ Delovno območje in uporabljena orodja morajo biti čista 
in varna.

 ■ Vse izdelke shranite v skladu s specifikacijami embalaže.

 ■ Orodja, čistilna sredstva in lepilo Cyberbond CB 2250 
hranite zunaj dosega nepooblaščenih oseb in otrok.

 ■ Pri namestitvi senzorja pnevmatike je uporaba lepila 
Cyberbond CB 2250 obvezna.
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5.4.2 Posebne nevarnosti

 OPOZORILO

Tveganje za poškodbo!

Tveganje za poškodbo pri delu s 
pnevmatskim brusilnikom!

 ► Upoštevajte varnostna navodila 
proizvajalca.

 ► Nosite zaščitna očala in rokavice.

 ► Po potrebi nosite ščitnike za ušesa.

 OPOZORILO

Tveganje za poškodbo pri delu z lepilom 
Cyberbond CB 2250!

Kožo in veke lahko zlepi v nekaj sekundah.

 ► Upoštevajte varnostna navodila 
proizvajalca.

 ► Nosite zaščitna očala in rokavice.

 OPOZORILO

Čistilna sredstva so zdravju škodljiva!

Pri delu s čistilnimi sredstvi lahko pride do 
nevarnosti v obliki opeklin, draženja kože 
ali zdravju škodljivih hlapov.

 ► Bodite pozorni na varnostna navodila 
proizvajalca čistilnega sredstva in jih 
upoštevajte.

 ► Nosite zaščitne rokavice.

 ► Zagotovite ustrezno prezračevanje.
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5.4.3 Potrebna orodja in materiali

Zaščitne rokavice

(ni vključeno v dobavo)

1 x čistilno sredstvo, ki vsebuje 
nafto (»Liquid Buffer« znamke Tip 
Top ali Continental in »Pre-Buff 
Cleaner« znamke PREMA) 
Št. dela Continental: 17080300000

Čistilno sredstvo za predhodno 
obdelavo notranje plasti pnevmatike 
in površine za lepljenje senzorja 
pnevmatike.

(sredstvi »Liquid Buffer« znamke Tip Top in  
»Pre-Buff Cleaner« znamke PREMA nista 
vključeni v dobavo)

1 x čistilna krpa

Čistilna krpa za čiščenje površin 
za lepljenje.

(ni vključeno v dobavo)

1 x orodje za namestitev senzorja 
pnevmatike (vključno z vstavkom) 
Št. dela: 17340190000

Vstavek (orodje za namestitev) 
(nadomestni del) – št. dela: 
17340220000

Orodje za namestitev senzorja 
pnevmatike.

2250
CB

1 x lepilo Cyberbond CB 2250

Lepilo za pritrditev senzorja 
pnevmatike

(sestavni del vsakega kompleta senzorja 
pnevmatike)
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1 x lopatica

Orodje za nanašanje lepila na senzor 
pnevmatike.

(sestavni del vsakega kompleta senzorja 
pnevmatike)

1 x čistilno strgalo

Št. dela: 17341300000

Strgalo za predhodno obdelavo 
notranje plasti pnevmatike.

Dodatna orodja za odstranjevanje morebitnih prezračevalnih 
rež na območju lepljenja na notranji plasti pnevmatike 
(ni vključeno v dobavo):

Pnevmatski brusilnik, nizka hitrost 
delovanja

(najv. 3.600 vrt/min)

Profilirni disk za nizke hitrosti

(65 mm, K 36)

Npr. TipTop, št. dela: 595 4357

5.4.4 Podatki o lepilu Cyberbond CB 2250

POZOR

Poškodba opreme!

Z neustreznim lepljenjem vsebnika za 
senzor pnevmatike znotraj pnevmatike 
lahko poškodujete pnevmatiko in senzor 
pnevmatike.

 ► Lepljenja ni mogoče varno izvesti pri 
temperaturah pod 5 °C (41 °F) (glejte 
rdeče območje).

 ► Za varno lepljenje upoštevajte priporočeni 
čas stiskanja glede na temperaturo.



38

Nameščanje

Čas sušenja lepila Cyberbond CB 2250 je odvisen od 
temperature okolice/pnevmatike:

Priporočeni čas stiskanja za lepilo Cyberbond CB 2250 [s]
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Priporočeni pogoji za delo

Lepljenje NI mogoče

 ■ Priporočena temperatura okolice/pnevmatike za lepljenje 
lepila Cyberbond CB 2250 je 15–35 °C (59–95 °F) 
– glejte zeleno območje.

 ■ Temperaturi pnevmatike in vsebnika za senzor 
pnevmatike morata biti podobni priporočeni temperaturi 
okolice.

OPOMBA

 ► Ko poteče priporočeni čas stiskanja, 
je lepljivost zadostna za namestitev 
pnevmatike na platišče.
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5.4.5 Delovno območje

Pred začetkom dela pripravite delovno območje tako, 
da boste lahko brez težav dosegli vsa potrebna orodja in 
materiale.

OPOMBA

 ► Za lepljenje mora biti temperatura 
pnevmatik med 15 °C in 35 °C (med 59 °F 
in 95 °F). Če je temperatura nižja, se 
bistveno poveča potrebni čas stiskanja 
med postopkom lepljenja (»5.4.4 Podatki o 
lepilu Cyberbond CB 2250«). 
Lepljenja ni mogoče varno izvesti pri 
temperaturi pod 5 °C (41 °F).

 ► Delovno območje mora biti ustrezno 
prezračeno.

 ► Pnevmatiko nastavite tako, da lahko brez 
težav dosežete notranji del pnevmatike in 
je ta tudi dobro osvetljen.

5.4.6 Dovoljene velikosti pnevmatik

Z ustrezno namestitvijo lahko senzor pnevmatike načeloma 
namestite na večino standardnih pnevmatik za tovornjake 
brez zračnic, če se površina notranje plasti pnevmatike 
sklada z običajnimi tržnimi standardi.

Veljavno tabelo z dovoljenimi velikostmi pnevmatik lahko 
najdete na spletnem mestu www.contipressurecheck.com.

OPOMBA

 ► Senzorja pnevmatike ne smete uporabiti 
pri pnevmatikah z notranjimi zračnicami.
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5.4.7 Mesto lepljenja na pnevmatiki

Ustrezna površina za lepljenje je:

 ■ osrednji del notranje plasti pnevmatike,

 ■ območje žiga DOT (ameriško ministrstvo za promet).

Mere površine za lepljenje:
pribl. 6 × 6 cm 

(pribl. 2,5 × 2,5 palca)

Mere območja, ki ga je 
treba očistiti:

pribl. 7 × 7 cm 
(pribl. 3 × 3 palci)
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OPOMBA

 ► Priporočamo, da vsebnik za senzor 
pnevmatike prilepite na gladko površino.

 ► Lepljenje je mogoče izvesti tudi na satasti 
strukturi. Manjše neenakomernosti lahko 
popravite z lepilom.

 ► Pred postopkom lepljenja odstranite 
prezračevalne reže na območju površine 
za lepljenje. Glejte poglavje »5.7 
Odstranjevanje prezračevalnih rež z 
območja lepljenja«.

 ► S pripravo zagotovimo, da pride do 
stika celotne površine vsebnika za 
senzor pnevmatike. 
Ne pozabite se prepričati, da so robovi 
vsebnika za senzor pnevmatike prilepljeni 
v celoti.

 ► Lepljenje opravite na mestu, ki ni 
izpostavljeno neposredni sončni svetlobi 
ali prepihu. 
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5.4.8 Predhodna obdelava površine za lepljenje

POZOR

Tveganje za poškodbo zaradi neustreznega 
čiščenja površine za lepljenje.

Senzor pnevmatike in vsebnik za senzor 
pnevmatike lahko popustita in trajno 
poškodujeta pnevmatiko.

 ► Čistila zavor ali podobnih snovi ne smete 
nikoli uporabiti za čiščenje površin 
z lepilom, saj posledično ne boste mogli 
ustrezno dokončati postopka lepljenja.

 ► Poleg tega lahko čistilo zavor poškoduje 
pnevmatiko.

OPOMBA

 ► Glede na preskuse, ki jih je opravila družba 
Continental Reifen Deutschland GmbH, 
priporočamo, da za čiščenje površin 
za lepljenje uporabite sredstvo »Liquid 
Buffer« znamke Tiptop, Continental 
ali »Pre-Buff Cleaner« znamke PREMA 
(glejte poglavje »5.4.3 Potrebna orodja in 
materiali«).

 ► Če za čiščenje uporabite katere koli 
druge izdelke, družba Continental Reifen 
Deutschland GmbH ne more zagotoviti, 
da bo lepljivost zadostna.

 ► Upoštevajte dodatna/posodobljena 
navodila za namestitev in uporabo 
sistema ContiPressureCheck, ki jih 
najdete na spletnem mestu: 
www.contipressurecheck.com.
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 � Za čiščenje površin za lepljenje nastavite pnevmatiko tako, 
da odvečno čistilno sredstvo odteče z območja lepljenja.

 � Pretresite pločevinko z razpršilom  
(»Liquid Buffer« ali »Pre-Buff Cleaner«).

 � Po celotni suhi površini za lepljenje, ki jo je treba očistiti, 
razpršite čistilno sredstvo z razdalje približno 20 cm (8 palcev). 

 � S precejšnjo silo večkrat postrgajte površino za lepljenje, 
ki jo je treba očistiti, dokler se območje lepljenja ne posuši. 
Pazite, da ne poškodujete notranje plasti pnevmatike.

 � Postopek čiščenja ponovite vsaj dvakrat. 

 � S čistilnim sredstvom nato navlažite celotno območje 
lepljenja, ki ga je treba očistiti, in ga temeljito očistite 
s čistilno krpo. Brišite le v eno smer in pri tem vedno 
uporabite čiste predele čistilne krpe. Pazite, da v površino 
za lepljenje ne vtrete umazanije.

 � Ta postopek ponovite, dokler se predel, ki ga je treba 
očistiti, jasno ne razlikuje od neočiščenih predelov.

 � S pnevmatike odstranite morebitno umazanijo, do katere 
je prišlo zaradi strganja in čiščenja.

 � Zunanji rob površine za lepljenje označite s kredo. Pazite, 
da krede ne nanesete na površino za lepljenje.

 � Nato počakajte približno 3 minute, da čistilno sredstvo 
na površini izhlapi.
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5.4.9 Vstavljanje senzorja pnevmatike v vsebnik za senzor 
pnevmatike

OPOMBA

 ► Običajno se senzor pnevmatike vstavi 
v vsebnik za senzor pnevmatike pred 
dobavo. 

 � Tesnilno odprtino vsebnika za senzor pnevmatike 
obrnite navzven. 
Nasvet: tesnilno odprtino najlažje obrnete navzven 
s krajše strani vsebnika za senzor pnevmatike 
(glejte črno puščico na sosednji sliki).

 � Preostalo površino vsebnika za senzor pnevmatike 
rahlo navlažite z mazivom za namestitev pnevmatike.

 � Senzor pnevmatike vstavite v vsebnik za senzor 
pnevmatike. Puščice za vrtenje, ki jih najdete na 
vsebniku za senzor pnevmatike, se nadaljujejo na 
senzor (glejte sliko).

 � Tesnilno odprtino vsebnika za senzor pnevmatike znova 
potisnite navzgor. Tesnilna odprtina vsebnika za senzor 
pnevmatike se mora enakomerno poravnati z obodom 
na zgornjem delu senzorja.
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 � Za ustreznejšo namestitev senzorja pnevmatike znotraj 
vsebnika za senzor pnevmatike priporočamo, da položaj 
senzorja pnevmatike v vsebniku za senzor pnevmatike 
nastavite tako, da ga ustrezno obrnete v desno/levo.

Senzor pnevmatike je ustrezno vstavljen v vsebnik za 
senzor pnevmatike, če velja naslednje:

1. Puščice na vsebniku za senzor pnevmatike se 
nadaljujejo točno na senzor pnevmatike.

2. Površina senzorja pnevmatike je vidno in občutno 
rahlo privzdignjena.

V primeru neustrezne namestitve lahko pride do poškodb 
senzorja pnevmatike med delovanjem. V tem primeru 
bo sistem CPC prikazal sporočilo »CHECK SENSOR / 
DEMOUNT TIRE«.

POZOR

Poškodba opreme!

Z neustreznim vstavljanjem senzorja 
pnevmatike v vsebnik za senzor pnevmatike 
lahko poškodujete senzor pnevmatike in 
občutno zmanjšate učinkovitost delovanja 
sistema CPC.

 ► Senzor pnevmatike morate vstaviti 
v skladu s specifikacijami.

 ► Senzorja pnevmatike ne smete vstaviti in 
upravljati, če je nameščen prečno od smeri 
vrtenja ali je narobe obrnjen.
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5.4.10 Aktiviranje senzorja pnevmatike

Če želite aktivirati senzor pnevmatike, upoštevajte naslednja 
navodila:

 � V ročni napravi izberite element menija »Activate 

Sensor« in izbiro potrdite z gumbom za vrnitev .

 � Ročno napravo približajte senzorju pnevmatike. Ročna 
naprava opravi aktiviranje.

Po aktivaciji se prikaže sporočilo »Sensor successfully 
activated«. 
Ročna naprava nato prikaže trenutne podatke o senzorju 
pnevmatike:

 – ID senzorja pnevmatike

 – Tlak

 – Temperatura

 – Stanje

Stanje mora biti »Activated«.

Če se prikažejo dodatna sporočila, je treba senzor 
pnevmatike zamenjati in ga nato aktivirati znova. 
Prikažejo se lahko naslednja sporočila:

 – Sensor DEFECTIVE

 – LOW battery

 – Sensor is LOOSE

 – ACC: > 5 g/< -5 g

Za razlago sporočil, ki jih prikaže ročna naprava, 
glejte »Uporabniški priročnik za ročno napravo«.
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5.4.11 Vstavljanje vsebnika za senzor pnevmatike z integriranim 
senzorjem pnevmatike v orodje za namestitev

 � Vstavek položite v orodje za namestitev tako, da se puščici 
vstavka ujemata s puščicama na orodju za namestitev.

OPOMBA

 ► Orodja za namestitev ne uporabite brez 
vstavka. 

 � Vsebnik za senzor pnevmatike skupaj z vgrajenim senzorjem 
pnevmatike previdno položite v vstavek tako, da se puščici 
na vsebniku za senzor pnevmatike ujemata s puščicama na 
vstavku.

 � Spodnja površina vsebnika za senzor pnevmatike se mora 
v celoti stikati z orodjem za namestitev. Če temu ni tako, 
preverite položaj senzorja pnevmatike v vsebniku za senzor 
pnevmatike. 

5.4.12 Čiščenje površine za lepljenje na vsebniku za senzor 
pnevmatike

 � Pretresite pločevinko z razpršilom (»Liquid Buffer« ali 
»Pre-Buff Cleaner«).

 � Čistilno sredstvo razpršite po čistilni krpi.

 � Z vlažno čistilno krpo nato očistite površino za lepljenje.

 � Čistilni postopek ponovite vsaj dvakrat, dokler se predel, 
ki ga je treba očistiti, jasno ne razlikuje od neočiščenih 
predelov.

 � Nato počakajte približno 3 minute, da čistilno 
sredstvo na površini izhlapi.
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5.4.13 Lepljenje vsebnika za senzor pnevmatike z integriranim 
senzorjem pnevmatike

 � Pred lepljenjem obvezno upoštevajte priporočilo glede 
temperature okolice, pnevmatike in vsebnika za senzor 
pnevmatike, da lepljenje zagotovo izvedete na varen 
način (glejte poglavje »5.4.4 Podatki o lepilu Cyberbond 
CB 2250«).

OPOMBA

 ► Lepilo Cyberbond CB 2250 vsebuje 
fluorescentno sredstvo, s katerim boste 
lahko preverili, ali je bilo naneseno lepilo.

 � Preverite položaj vsebnika za senzor pnevmatike 
z integriranim senzorjem pnevmatike znotraj orodja 
za namestitev.

 � Na površino za lepljenje na vsebniku za senzor 
pnevmatike nanesite približno 1 enoto lepila (glejte 
oznake na skali stekleničke) in lepilo enakomerno 
premažite z lopatico.

 � Takoj po nanosu lepila z orodjem za namestitev pritisnite 
vsebnik za senzor pnevmatike z vgrajenim senzorjem 
pnevmatike pravokotno na očiščeno površino za 
lepljenje. Za ustrezno namestitev na notranji plasti 
pnevmatike glejte poglavje »5.4.7 Mesto lepljenja na 
pnevmatiki«. 
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 � Z orodjem za stiskanje vsebnik za senzor pnevmatike 
z vgrajenim senzorjem pnevmatike z močnim in 
enakomernim pritiskom, dolgim približno 45 sekund, 
namestite pravokotno na notranjo plast pnevmatike. 
Pri tem uporabite utež, ki je težka vsaj 5 kg (11 funtov).
Orodja za namestitev ne premikajte/vrtite vsaj 
45 sekund!

 � Ko končate, sprostite orodje za namestitev tako,  
da ga rahlo premaknete naprej in nazaj. 
Izogibajte se močnim, nenadnim gibom!

Senzor pnevmatike je ustrezno nameščen, ko sta puščici 
na vsebniku za senzor pnevmatike obrnjeni v smer gibanja 
pnevmatik.
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5.5 Končni pregled za lepljenje vsebnika za senzor 
pnevmatike

 � Opravite vizualni pregled lepljenja. Ko je lepljenje 
opravljeno ustrezno, je vsebnik za senzor pnevmatike 
z integriranim senzorjem pnevmatike v celoti nameščen 
na notranji plasti pnevmatike.

 � Previdno obrišite morebitno odvečno lepilo, ki je odteklo 
čez rob vsebnika za senzor pnevmatike. Senzorja 
pnevmatike ali vsebnika za senzor pnevmatike ne vlecite 
(vsaj) prvih 15 minut.

 � Pnevmatike lahko namestite takoj po lepljenju.

5.6 Navodila za namestitev pnevmatik

5.6.1 Poravnava pnevmatik

OPOMBA

 ► Da bi po namestitvi pnevmatike z njene 
zunanje strani lažje ugotovili položaj 
senzorja pnevmatike, senzor pnevmatike, 
prilepljen na pnevmatiko, premaknite na 
območje žiga DOT v bližini sedeža ventila.

 ► Za dvojne pnevmatike: 
Za enostavnejši postopek učenja senzorjev 
pnevmatik namestite dvojni pnevmatiki 
tako, da sta senzorja pnevmatik 
zamaknjena drug od drugega za 180°.

 ► Ko pnevmatiko namestite z orodji, kot so 
ročice za pnevmatike, poskrbite, da s temi 
orodji ne poškodujete senzorja pnevmatik.
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5.6.2 Označevanje koles, opremljenih s senzorji pnevmatik

Po namestitvi pnevmatik priporočamo, da označite 
pnevmatike, v katerih je senzor pnevmatike.

V ta namen:

 � Nalepke, vključene v dobavo ustreznih blatnikov, 
prilepite tako, da so jasno vidne (ena nalepka na kolo).

 � Kapice ventilov zamenjajte s priloženimi kapicami 
ventilov za sistem CPC.

OPOMBA

 ► Nalepke niso primerne za namestitev na 
platišča ali pnevmatike.

 ► Pred pritrditvijo nalepk očistite območje 
z ustreznim čistilnim sredstvom.
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5.7 Odstranjevanje prezračevalnih rež z območja lepljenja

POZOR

Poškodbe pnevmatike zaradi poškodbe 
notranje plasti pnevmatike!

Če se poškoduje notranja plast pnevmatike, 
se lahko skrajša življenjska doba celotne 
pnevmatike.

 ► Odstranite samo prezračevalne reže.

 ► Posege naj opravi samo osebje, 
usposobljeno za popravilo pnevmatik.

Potrebna orodja:

 ● Označevalno pisalo ali kreda

 ● Zaščitna očala in rokavice

 ● Pnevmatski brusilnik za nizke hitrosti

 ● Medeninasta ščetka

 ● Profilirni disk 65 mm/K36 (2,5 palca, SSG230)

 ● Sesalnik za mokro/suho sesanje

Nadaljujte v skladu z naslednjimi navodili:

 � Območje velikosti približno 8 × 8 cm (3 × 3 palci),  
ki ga je treba nahrapaviti, označite z označevalnim 
pisalom ali kredo.

 � Notranjo plast pnevmatike nahrapavite s profilirnim 
diskom. Hkrati tudi odstranite vse prezračevalne reže 
na območju površine za lepljenje, dokler površina ni 
gladka. Profilirni disk pritisnite le rahlo in ga nenehno 
premikajte, da ne zadržite pritiska na enem mestu.

OPOMBA

 ► S profilirnim diskom nahrapavite 
manjše območje (tipa RMA 3).

 � Hrapavo območje očistite z medeninasto ščetko.

 � S sesalnikom za mokro/suho sesanje v celoti odstranite 
prah, nastal pri hrapavljenju.

 � Nato nadaljujte s postopkom lepljenja, kot je opisano 
od poglavja »5.4.8 Predhodna obdelava površine za 
lepljenje« naprej.



53

Nameščanje

5.8 Obnova pnevmatik

 ■ Pred obnovo pnevmatike odstranite senzor pnevmatike. 
Vsebnik za senzor pnevmatike lahko ostane znotraj 
pnevmatike.

 ■ Senzor pnevmatike po obnovi vstavite v novi vsebnik za 
senzor pnevmatike – glejte poglavje »5.4.9 Vstavljanje 
senzorja pnevmatike v vsebnik za senzor pnevmatike« – 
zatem pa vsebnik vstavite v pnevmatiko.

 ■ Senzor pnevmatike aktivirajte v skladu z navodili 
v poglavju »5.4.10 Aktiviranje senzorja pnevmatike«.

5.9 Nadaljnja uporaba senzorja pnevmatike po menjavi 
pnevmatike

Če želite senzor pnevmatike po menjavi/ponovni namestitvi 
pnevmatike uporabiti znova, pri tem upoštevajte opredeljeno 
življenjsko dobo baterije oz. čas delovanja senzorjev, ki sta 
navedena v poglavju »3.1 Senzor pnevmatike«.



54

Nameščanje

5.10 Uporaba snovi za uravnoteženje pnevmatik pri 
pnevmatikah komercialnih vozil

Na trgu so na voljo številne snovi za uravnoteženje več 
različnih proizvajalcev. Uporabljajo se za polnjenje pnevmatik 
gospodarskih vozil brez zračnic pred postopkom namestitve. 
Večinoma so to peleti, paste ali tekočine in snovi na mineralni 
osnovi, ki naj bi (med delovanjem) odpravili potrebo po 
klasičnem uravnoteženju koles.

Uporabe teh snovi v naših pnevmatikah niti ne priporočamo 
niti ne izrecno prepovedujemo: družba Continental Reifen 
Deutschland GmbH ne more podati nobenih splošno 
veljavnih pripomb glede kakovosti in načinov uporabe 
teh snovi, saj se te lahko razlikujejo med posameznimi 
proizvajalci.

Pred uporabo teh snovi v pnevmatikah morate podrobno 
povprašati ustreznega proizvajalca/prodajalca po lastnostih 
teh snovi. Dokončno odločitev o načinu uravnoteženja 
pnevmatik komercialnih vozil in uporabi snovi za 
uravnoteženje mora sprejeti uporabnik, ki mora pri tem 
upoštevati pogoje delovanja posameznih pnevmatik.

Z uporabo snovi za uravnoteženje v pnevmatikah 
komercialnih vozil skupine Continental ne boste samodejno 
razveljavili odgovornosti za tehnične napake. Vendar pa 
poškodb pnevmatik in delov sistema ContiPressureCheck™, 
ki so nastale ali so se povečale z uporabo snovi za 
uravnoteženje, garancija za sistem ContiPressureCheck™ 
ne krije.

Snovi za uravnoteženje je treba v celoti odstraniti 
z odstranjene pnevmatike, preden pnevmatiko pošljete 
v pregled za obnovo ali popravilo. Opozoriti je treba tudi, da 
bomo morebitne snovi za uravnoteženje v celoti odstranili 
iz pnevmatik, ki nam jih pošljete zaradi pritožb. Snovi za 
uravnoteženje, ki so odstranjene iz pnevmatik, ne bomo 
vrnili niti ne bomo zanje izdali nadomestila.
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5.11 Namestitev osrednje krmilne enote na tovornjak/
avtobus

POZOR

Poškodbe osrednje krmilne enote!

Pri izbiri ustreznega mesta namestitve 
upoštevajte naslednje točke, da se izognete 
poškodbam osrednje krmilne enote:

 ► Izogibajte se virom visokih temperatur 
(npr. izpušni sistem) in vrtečih ali 
premikajočih se delov.

5.11.1 Določanje mesta namestitve na vzdolžnem elementu 
tovornjaka

 ■ Enoto morate namestiti na sredini med prvo in 
zadnjo osjo.

 ■ Nosilec namestite tako, da je osrednja krmilna enota 
(CCU) nameščena čim dlje pod vzdolžnim elementom, 
s čimer zagotovite dobro radijsko zvezo s senzorji 
pnevmatik (poskrbite za ustrezno varnostno razdaljo 
od npr. ceste). Za zagotavljanje dobre brezžične 
povezave enote CCU ne smete zaščititi z namestitvijo 
kovinskih pregrad v neposredno bližino enote.

 ■ Izberite razdaljo od voznikove kabine, pri kateri del 
podrejenega kabelskega snopa C (9 m/9,8 jarda) 
doseže ohišje varovalk.

OPOMBA

 ► Dolžina izbočenega dela nosilca (razmik: 
med spodnjim robom okvirja šasije 
in osrednjo krmilno enoto) ne sme 
presegati 12 cm (4,72 palca) (glejte 
poglavje »5.11.2 Namestitev«).
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5.11.2 Namestitev

 ■ Nosilec namestite na tram v obliki črke I, pri čemer 
uporabite vsaj 2 od ustreznih odprtin, ki so na voljo. 
Izmerite razdaljo med obstoječimi odprtinami, to 
razdaljo upoštevajte pri nosilcu in opravite namestitev.

 ■ Osrednjo krmilno enoto (CCU) namestite na nosilec 
z materialom za namestitev, vključenim v komplet za 
namestitev. Osrednjo krmilno enoto (CCU) poravnajte 
tako, da je povezava priključka usmerjena proti zadnji 
strani vozila.

OPOMBA

 ► Če ni na voljo noben drug način 
namestitve, lahko osrednjo krmilno enoto 
poravnate s povezavo priključka tako, da 
povezavo usmerite proti stranskemu delu 
vozila. Vendar pa v tem primeru ne bo 
mogoče izključiti poškodb pri povezavi 
vtiča/priključka zaradi letečih kamenčkov.

 ■ Za namestitev na prečne elemente uporabite 
ustrezne namestitvene materiale (vijaki tipa najmanj 
M 10 (7/16 palcev), močnostni razred najmanj 
8.8 (stopnja 5.2)), samozaporne matice in podložke 
s premerom ≥ 24 mm (1 palec). 
Priporočamo, da namestitev opravite s 4 vijaki. Če to ni 
mogoče, opravite namestitev v skladu s spodnjo sliko.

CCU CCU CCU CCU 

Primeri namestitve z 2 vijakoma (na desni je prikazan primer 
neustrezne namestitve).

Najv.
12 cm

(4,72 palca)
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5.11.3 Mesto namestitve na avtobusu

Pri avtobusu je vedno potreben dodatni sprejemnik.

Namestite osrednjo krmilno enoto (CCU). Če je mogoče, 
jo namestite na šasijo. Če to ni mogoče, lahko oba dela 
namestite v prtljažniku. Noben od teh delov ne sme biti ločen 
od senzorja pnevmatike s kovinskimi zidovi.

 ■ Osrednjo krmilno enoto (CCU) v prtljažniku namestite 
čim bližje sprednji osi.

 ■ Dodatni sprejemnik pritrdite čim bližje zadnjim osem.



58

Nameščanje

5.12 Namestitev dodatnega sprejemnika (izbirno)

POZOR

Poškodbe dodatnega sprejemnika!

Pri izbiri ustreznega mesta namestitve 
upoštevajte naslednje točke, da se izognete 
poškodbam dodatnega sprejemnika:

 ► Izogibajte se virom visokih temperatur 
(npr. izpušni sistem) in vrtečih ali 
premikajočih se delov.

Pri vozilih z veliko medosno razdaljo in vozilih z več kot 
2 osema morate za izboljšanje radijske zveze uporabiti 
dodatni sprejemnik.

OPOMBA

 ► Če je nameščen dodatni sprejemnik, 
je treba osrednjo krmilno enoto (CCU) 
pritrditi v bližini sprednje osi, dodatni 
sprejemnik pa na zadnji strani vozila.
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5.12.1 Zahteve za najboljši sprejem

Območje sprejema dodatnega sprejemnika je podobno sferi 
– kakovost sprejema se zmanjšuje s povečevanjem razdalje 
od senzorjev pnevmatik. Na območju za nosilcem je sprejem 
omejen (glejte spodnjo sliko).

Najboljši položaj dodatnega sprejemnika je

 ■ na sredini zadnjega dela vozila

in

 ■ z najmanjšo možno razdaljo od tal (pri čemer je treba 
upoštevati ustrezno varnostno razdaljo od npr. ceste).

V najboljšem primeru tako ne bo nobenih ovir med dodatnim 
sprejemnikom in bočnicami pnevmatik, ki jih želite nadzirati.

OPOMBA

 ► Če je dodatni sprejemnik zamaknjen 
na stran in je njegova sprednja stran 
usmerjena proti profilu nekaterih 
pnevmatik, bo morda prišlo do slabšega 
sprejema pri signalih senzorjev za te 
pnevmatike.
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5.12.2 Določanje položaja dodatnega sprejemnika

Priporočamo, da dodatni sprejemnik namestite na zadnji 
strani vozila, zlasti če boste želeli nadzorovati tudi priklopnik.

 ■ Odprtine za namestitev nosilca dodatnega sprejemnika 
so izvrtane v skladu z vzorcem odprtin pri običajnih 
vrstah vlečnih enot v Evropi. Če vzorec odprtin na 
nosilcu pri šasiji ni na voljo, uporabite vzorec odprtin, 
ki je na voljo pri šasiji, in odprtine izvrtajte glede na 
izvrtine na nosilcu.

OPOMBA

 ► Dodatni sprejemnik morate namestiti 
tako, da neposredno za njim ni nobenega 
kovinskega dela.

S tem se lahko poslabša kakovost 
sprejema.

 ■ Nosilec je treba namestiti tako, da je odprta stran 
U-profila usmerjena proti priklopniku ter je razmik 
med dodatnim sprejemnikom in tlemi čim manjši 
(pri čemer je treba upoštevati ustrezno varnostno 
razdaljo od npr. ceste). 
Ker je doseg sprejemnika podoben sferi, bo v tem 
primeru nadzor zagotovljen ne le za pnevmatike 
priklopnika, temveč tudi za zadnji osi vlečnega vozila.

 ■ Nosilec pritrdite z ustreznim materialom za namestitev 
(vijaki razreda izdelave najmanj 8.8 (stopnja 5.2) ter 
samozaporne matice in podložke). Dodatni sprejemnik 
pritrdite tako, da je priključek obrnjen navzgor.



61

Nameščanje

5.12.3 Namestitev zaščite pred trkom na dodatni sprejemnik

Po povezavi podrejenega kabelskega snopa D z dodatnim 
sprejemnikom (glejte poglavje »5.13 Namestitev podrejenega 
kabelskega snopa D med osrednjo krmilno enoto in dodatni 
sprejemnik«) je treba namestiti zaščito pred trkom.

 � Zaščito pred trkom namestite nad dodatnim 
sprejemnikom in jo pritrdite na nosilec.

 � Štiri vponke vstavite v ustrezne odprtine nosilca, nato pa 
zaščito pred trkom pritisnite ob nosilec tako, da zapnete 
vse štiri vponke.

 � Zaščito pred trkom pritrdite z dvema trakovoma za kable 
(ni vključeno v dobavo), kot je prikazano na sliki.

OPOMBA

Če se funkcija zaščite pred trkom ne 
uporablja,

 ► se sistem ContiPressureCheck™ ne sme 
uporabiti za prevoz nevarnega blaga 
(glejte poglavje »14.3 ADR«);

 ► lahko pride do poškodbe dodatnega 
sprejemnika;

 ► se lahko zmanjša območje sprejema 
dodatnega sprejemnika.
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5.13 Namestitev podrejenega kabelskega snopa D med 
osrednjo krmilno enoto in dodatni sprejemnik

POZOR

Poškodbe kabelskega snopa!

Pri določanju položaja kabelskega snopa 
upoštevajte naslednje točke, da se izognete 
poškodbam kabelskega snopa:

 ► Izogibajte se virom visokih temperatur 
(npr. izpušni sistem) in vrtečih ali 
premikajočih se delov.

Podrejeni kabelski snop D dodatnega sprejemnika vključuje 
vodoodporne vtiče. Za namestitev podrejenega kabelskega 
snopa D upoštevajte naslednja navodila:

 � Najprej povežite osrednjo krmilno enoto (CCU).

 � Kabel položite poleg obstoječega kabelskega snopa 
vozila in ga le nekoliko zategnite s trakovi za kable.

 � Vtič dodatnega sprejemnika vstavite v nosilec 
z zadnje strani in vzpostavite povezavo z dodatnim 
sprejemnikom.
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 � Valovito cev potisnite v vtič, dokler se ne zaustavi, nato 
pa jo s trakom za kable pritrdite ob izbočen kovinski 
zapah. Če je namestitev izvedena pravilno, ni viden 
noben od 3 kablov (glejte navedene primere).

 � Kabel pritrdite ob kabelski snop vozila in ga zadostno 
zategnite s trakovi za kable.

 � Pri nosilcu osrednje krmilne enote (CCU) s trakom 
za kable pritrdite kabel v obliki črke T, ki spada pod 
podrejeni kabelski snop D.

 � Odvečni kabel oblikujte v zanke in pritrdite z vsaj 
dvema trakovoma za kable.

Za povezavo med vtičem osrednje krmilne enote (CCU) in 
podrejenim kabelskim snopom C priporočamo naslednje:

 � Pri označenem utoru (glejte puščico) konca valovite cevi 
z zaščitnima čepoma pritrdite s trakom za kable, da se 
zaščitna čepa v neugodnih razmerah ne bosta mogla 
sneti z valovite cevi.
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5.14 Namestitev podrejenega kabelskega snopa C med 
osrednjo krmilno enoto in ohišje varovalk

POZOR

Poškodbe kabelskega snopa!

Pri določanju položaja kabelskega snopa 
upoštevajte naslednje točke, da se izognete 
poškodbam kabelskega snopa:

 ► Izogibajte se virom visokih temperatur 
(npr. izpušni sistem) in vrtečih ali 
premikajočih se delov.

 � Končni del priključka podrejenega kabelskega snopa 
C povežite z osrednjo krmilno enoto (CCU) ali vtičem 
za parjenje pri podrejenem kabelskem snopu D (če je 
v uporabi).

 � S tega mesta kabel položite med obstoječi kabelski 
snop vozila in voznikovo kabino ter ga le nekoliko 
zategnite s trakovi za kable.

 � Kabelski snop položite v ohišje varovalk pri vozilu 
(glejte priročnik za upravljanje vozila).

 � Na koncu s trakovi za kable znova pritrdite kabel 
ob kabelski snop vozila.

Za povezavo vtiča osrednje krmilne enote (CCU) ali 
podrejenega kabelskega snopa D priporočamo naslednje:

 � Pri označenem utoru (glejte puščico) konec valovite 
cevi z zaščitnim čepom pritrdite s trakom za kable, da 
se zaščitni čep v neugodnih razmerah ne bo mogel sneti 
z valovite cevi.
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5.15 Namestitev prikazovalnika (izbirno)

 OPOZORILO

Tveganje za poškodbo!

Če se navodila za namestitev ne upoštevajo, 
ni mogoče izključiti tveganja za poškodbo.

 ► Prikazovalnik namestite tako, da je 
odmaknjen od voznika in sovoznikov.

 ► Prikazovalnika ne namestite v območje 
udarca v telo ali glavo ali v območje 
varnostnih blazin (za voznika in sovoznika).

OPOMBA

Voznik vozila mora imeti zadostno 
vidno polje v vseh pogojih delovanja 
in vremenskih pogojih.

 ► Prikazovalnik namestite tako, da ne ovira 
vidnega polja voznika.
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5.15.1 Držalo prikazovalnika s priseskom za pritrditev na 
vetrobransko steklo

Za pritrditev prikazovalnika na vetrobransko steklo uporabite 
držalo prikazovalnika s priseskom.

 � Prikazovalnik namestite v priloženo držalo 
prikazovalnika. Prepričajte se, da se prikazovalnik 
v celoti zaskoči in zablokira v držalu prikazovalnika.

 � Izberite primerno mesto na vetrobranskem steklu. 
Bodite pozorni na možnost zaslepitve zaradi sončne 
svetlobe.

OPOMBA

Nacionalni predpisi!

 ► Če nacionalni predpisi prepovedujejo 
pritrditev naprav na vetrobransko steklo, 
prikazovalnik z držalom prikazovalnika 
namestite v skladu s poglavjem »5.15.2 
Držalo prikazovalnika za pritrditev na 
armaturno ploščo z vijakoma«.
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5.15.2 Držalo prikazovalnika za pritrditev na armaturno ploščo 
z vijakoma

Za pritrditev prikazovalnika na armaturno ploščo držalo 
prikazovalnika prilepite na armaturno ploščo in ga privijte 
z vijakoma.

 � Prikazovalnik namestite v priloženo držalo prikazovalnika.

 � Izberite primerno mesto na armaturni plošči. Bodite 
pozorni na možnost zaslepitve zaradi sončne svetlobe.

POZOR

Poškodbe!

V primeru neustreznega privitja držala 
prikazovalnika se lahko poškodujejo 
sestavni deli ali kabli v armaturni 
plošči vozila:

 ► Pred pričvrstitvijo vijakov se pri 
nameščanju držala prikazovalnika 
prepričajte, da ni mogoče poškodovati 
sestavnih delov ali kablov.
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 � Prikazovalnik odstranite iz držala prikazovalnika.

 � Odstranite zaščitno folijo s stičnih površin na držalu 
prikazovalnika in držalo prikazovalnika prilepite na 
želeno mesto.

 � Držalo prikazovalnika tudi privijte na armaturno 
ploščo z 2 priloženima vijakoma.

 � Prikazovalnik namestite v priloženo držalo 
prikazovalnika. Prepričajte se, da se prikazovalnik 
v celoti zaskoči in zablokira v držalu prikazovalnika.

OPOMBA

Priporoča se, da držalo prikazovalnika 
pričvrstite z lepilom in vijakoma.

 ► Lepilna folija ublaži neenakomernost 
med držalom prikazovalnika in mestom 
namestitve ter zagotavlja čvrstejšo 
namestitev.

 ► Vijaka zavarujeta držalo prikazovalnika 
pred tresljaji med delovanjem in s tem 
tudi proti nenamernemu zrahljanju.

OPOMBA

Odstranjevanje držala prikazovalnika!

 ► Po odstranitvi držala prikazovalnika 
v armaturni plošči ostaneta dve luknji. 
Poleg tega lahko na armaturni plošči 
ostanejo ostanki lepila.
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5.16 Končni posegi pri namestitvi na tovornjak/avtobus

POZOR

Nevarnost kratkega stika!

 ► Pred začetkom dela izklopite kontakt.

Pri namestitvi na tovornjak/avtobus lahko sistem CPC 
upravljate na 2 načina:

 ■ CPC kot neodvisni sistem 
Stanje pnevmatik in opozorila so prikazani na 
prikazovalniku CPC. 
Navodila za namestitev: poglavje »5.16.1 CPC kot 
neodvisni sistem«.

 ■ Povezava sistema CPC s sistemom neodvisnega 
ponudnika 
(npr. telematski sistem, prikazovalnik armaturne 
plošče ali sistem vozila za vodila CAN) 
Stanje pnevmatik, opozorila in sporočila o napakah 
je treba prikazati v drugi prikazovalni napravi. 
Navodila za namestitev: poglavje »5.16.2 Povezava 
sistema CPC s sistemom neodvisnega ponudnika«.



70

Nameščanje

5.16.1 CPC kot neodvisni sistem

Osnovno načelo ožičenja:

TR 15
TR 31

2

1

Vsak priključek se uporablja za enega od 2 kablov:

 ■ Priključek št. 1 (bela): 
kabli so rjave in bele barve

 ■ Priključek št. 2 (črna): 
kabli so rdeče in črne barve

Nadaljujte v skladu z naslednjimi navodili za namestitev:

 � Za armaturno ploščo poiščite ustrezen skoznjik kablov, 
ki povezuje prikazovalnik z ohišjem varovalk; v ta namen 
je treba popustiti sestavne dele armaturne plošče (glejte 
priročnik za upravljanje vozila).

 � Podrejeni kabelski snop B položite za armaturno ploščo. 
Odprti konec armaturne plošče položite ob ohišje 
varovalk.

 � S trakovi za kable zadostno zategnite kabel.

 � Dele armaturne plošče, ki ste jih popustili, nato znova 
zategnite.

 � V ohišju varovalk poiščite priključni sponki št. 15 
(kontakt – IGN) in št. 31 (ozemljitev – GND). Bodite 
pozorni na posebna navodila v priročniku za upravljanje 
vozila.

 � Podrejeni kabelski snop A položite med ohišjem 
varovalk ter kabloma B in C. Vgrajena varovalka ostane 
v kabelskem snopu.
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POZOR

Nevarnost kratkega stika!

Če varovalka ni nameščena, lahko pride 
do kratkega stika.

 ► Podrejenega kabelskega snopa A ne 
krajšajte na strani varovalke.

 � Podrejena kabelska snopa B in C po potrebi skrajšajte na 
potrebno dolžino.

OPOMBA

 ► Valovito cev pri kabelskem snopu 
skrajšajte na »zgornjih« predelih in ne na 
»spodnjih« predelih, kot je prikazano na 
sosednji sliki. Sicer lahko med delovanjem 
pride do obrabe »spodnjega« roba kablov, 
napeljanih na notranji strani.

 � Viličaste kabelske čevlje najprej namestite na obe 
priključni sponki CAN (rjava/bela) podrejenega 
kabelskega snopa C pri osrednji krmilni enoti (CCU), 
nato pa namestite ohišje priključka. Polarnost kablov 
je prikazana na sosednji sliki.  
Utor (glejte puščico na levi) pomeni zaščito pred 
obratno polarnostjo. 
(Viličasti kabelski čevlji in ohišje priključka so vključeni 
v »Komplet priključkov A + B + C«.)

 � Na kabelski snop B nato namestite ploščate priključke 
in zatem ohišje priključka.  
Polarnost med priključkom in vtičnico se mora ujemati. 
Utor (glejte puščico na levi strani) pomeni zaščito pred 
obratno polarnostjo.

 � Bela priključka povežite med seboj. 
Polarnost kablov preverite s primerjavo barv in jo po 
potrebi popravite.
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 � Pri naslednjem koraku povežite ploščate priključke 
z rdečimi ter črnimi kabli pri podrejenih kabelskih snopih 
B in C ter namestite ohišja črnih priključkov. 
Polarnost priključkov določa že podrejeni kabelski snop A. 
(Ploščati priključki in ohišja priključkov so vključeni 
v »Komplet priključkov A + B + C«.)

 � Nato med seboj povežite črne priključke podrejenih 
kabelskih snopov A, B in C.

 � Podrejeni kabelski snop A povežite s priključnima 
sponkama št. 15 (kontakt – rdeča) in št. 31  
(ozemljitev – črna).

 � Ohišje varovalk nato znova ustrezno zablokirajte. 
Upoštevajte, da je treba po koncu namestitve zagotoviti 
prvotno tesnjenje ohišja varovalk.

 � Priključek podrejenega kabelskega snopa B povežite 
s prikazovalnikom.

 � Dele armaturne plošče, ki ste jih popustili, nato znova 
zategnite.

OPOMBA

 ► Če se CPC uporablja kot neodvisni sistem, 
za obliko vodila CAN izberite nastavitev 
»CPC+J1939«, ko uporabljate funkcije 
ročne naprave »Installation - New 
Installation« ali »Modification - Modify 
Installation - Modify Parameters«.
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5.16.2 Povezava sistema CPC s sistemom neodvisnega ponudnika

5.16.2.1 Varnostna navodila za uporabo sistema CPC, povezanega 
s sistemom neodvisnega ponudnika

 OPOZORILO

Tveganje za poškodbo!

Če je sistem CPC priključen na vodilo CAN, 
povezano z varnostjo, se bodo morda 
spremenila sporočila sistema CAN v zvezi 
z varnostjo. Zaradi tega lahko pride do 
nesreče in hudih poškodb.

 ► Sistem CPC se ne sme priključiti na 
vodilo CAN, povezano z varnostjo, 
brez predhodnega pisnega dovoljenja 
družbe Continental.

Sistem CPC je zasnovan tako, da so vsa potrebna opozorila 
in sporočila o napakah čim prej prikazana vozniku na 
prikazovalniku ali prek kazalnika za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah.
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Če se sistem CPC uporablja skupaj s sistemom neodvisnega 
ponudnika ter se prikazovalnik oz. kazalnik za preverjanje 
tlaka v pnevmatikah ne uporablja:

 ■ Upravljavec voznega parka mora zagotoviti, da je voznik 
čim prej ustrezno obveščen, ko se pojavijo opozorila ali 
sporočila o napakah.

OPOMBA

 ► V primeru opozoril visoke ravni (glejte 
tabelo na naslednji strani) in sporočil 
o napakah je treba voznika ustrezno 
obvestiti, ko pride do opozorila/sporočila 
o napaki.

 ► V primeru opozoril nizke ravni (glejte 
tabelo na naslednji strani) priporočamo, 
da je voznik ustrezno obveščen, ko pride 
do opozorila.
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V naslednji tabeli je prikazan pregled morebitnih opozoril.

Za podrobne podatke o opozorilih in navodila za odpravljanje 
napak glejte ustrezno poglavje v uporabniškem priročniku 
sistema CPC.

Prioriteta: Raven Simbol
Opozorilno 

sporočilo
Vzrok

Visoka

Nizka

V
is

o
ka

72
2*)

FAST PRESS. LOSS

Neprekinjena, hitra izguba 
tlaka. Prišlo bo do poškodbe 
pnevmatike in uničenja 
pnevmatike.

77
1*), 2*)

VERY LOW  
PRESSURE

Tlak v pnevmatikah je padel 
pod priporočeno mejno 
vrednost za alarm. Možna 
je poškodba pnevmatike ali 
celo uničenje pnevmatike.


2*)

CHECK SENSOR
Senzor pnevmatike ni več 
ustrezno pritrjen.

N
iz

ka

86
1*)

LOW PRESSURE

Tlak v pnevmatikah je padel 
pod priporočeno opozorilno 
mejno vrednost. Možna je 
poškodba pnevmatike ali celo 
uničenje pnevmatike. 

116 TEMPERATURE

Izmerjena temperatura v 
pnevmatiki presega 115 °C 
(239 °F). Senzor pnevmatike 
ne deluje več pri 120 °C 
(248 °F).

NO SIGNAL
Zaradi nezadostne moči 
signala ni mogoče prikazati 
protokola senzorja.

SENSOR DEFECT
Senzor pnevmatike je 
okvarjen.

1*) Zgoraj prikazane vrednosti tlaka v pnevmatikah so le informativne. Priporočeni tlak v pnevmatikah 
se v skladu z navodili proizvajalca pnevmatik nastavi v pooblaščeni servisni delavnici.

2*) Opozorila visoke ravni nakazujejo utripajoča simbola, ki izmenično prikazujeta pozitivni in negativni 
način.

OPOMBA

 ► Za podrobnosti o morebitnih sporočilih 
o napakah glejte poglavje »11.1 
Odpravljanje napak pri tovornjaku/
avtobusu«.
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5.16.2.2 Povezovanje sistema CPC s sistemom neodvisnega ponudnika

Sistem CPC ima 2 zaključna upora CAN. Eden je nameščen 
v osrednji krmilni enoti (CCU), drugi pa pri odprtem koncu 
podrejenega kabelskega snopa L (označeno z rdečo krčljivo 
cevjo).

Za povezavo med sistemom CPC in sistemom neodvisnega 
ponudnika je treba preveriti ter upoštevati naslednje:

 ■ Z dokumentacijo sistema neodvisnega ponudnika 
preverite, ali je potreben zaključni upor CAN sistema 
CPC, in vrsto potrebnega upora.

 ■ Upoštevajte specifikacije standarda SAE J1939-15, zlasti 
glede dovoljenih dolžin vodov CAN in odcepnih vodov.

OPOMBA

 ► Če se bo uporabljal tudi prikazovalnik, 
upoštevajte, da je v njem nameščen tudi 
zaključni upor CAN. Tega ni mogoče 
deaktivirati.

Osnovno načelo ožičenja

CAN_L

CAN_H

Podrejeni kabelski snop L

Podrejeni 
kabelski snop A

Podrejeni 
kabelski snop C

Podrejeni 
kabelski 
snop D

Podrejeni 
kabelski snop B

120R
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Osnovno načelo ožičenja

1

Podrejeni kabelski 
snop L

2

TR 31
TR 15

Vsak priključek se uporablja za enega od 2 kablov:

 ■ Priključek št. 1 (bela): 
kabli so rjave in bele barve

 ■ Priključek št. 2 (črna): 
kabli so rdeče in črne barve

Nadaljujte v skladu z naslednjimi navodili za namestitev:

 � Poiščite ustrezen skoznjik kablov za ohišje varovalk. 
V ta namen bo morda treba popustiti sestavne dele 
armaturne plošče (glejte priročnik za upravljanje vozila).

 � V ohišju varovalk poiščite priključni sponki št. 15 
(kontakt – IGN) in št. 31 (ozemljitev – GND). Bodite 
pozorni na posebna navodila v priročniku za 
upravljanje vozila.

 � Podrejeni kabelski snop A položite med ohišje 
varovalk in kabelski snop C. Vgrajena varovalka 
ostane v kabelskem snopu.

 � S trakovi za kable zadostno zategnite kabel.
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POZOR

Nevarnost kratkega stika!

Če varovalka ni nameščena, lahko pride 
do kratkega stika.

 ► Podrejenega kabelskega snopa A ne 
krajšajte na strani varovalke.

 � Podrejeni kabelski snop C po potrebi skrajšajte na 
potrebno dolžino. 
Če je podrejeni kabelski snop C odcepni vod omrežja 
vodil CAN, poskrbite, da bo čim krajši (glejte specifikacije 
standarda SAE J1939-15).

OPOMBA

 ► Valovito cev pri kabelskem snopu 
skrajšajte na »zgornjih« predelih in ne na 
»spodnjih« predelih, kot je prikazano na 
sosednji sliki. Sicer lahko med delovanjem 
pride do obrabe »spodnjega« roba kablov, 
napeljanih na notranji strani.

 � Polarnost povezave vodov CAN določa beli priključek pri 
podrejenem kabelskem snopu L. Utor (glejte puščico na 
levi strani) pomeni zaščito pred obratno polarnostjo.

 � Oba kabla CAN (rjava/bela) podrejenega kabelskega 
snopa C pri osrednji krmilni enoti (CCU) namestite 
z viličastimi kabelskimi čevlji. Namestite tudi ohišje 
priključka. Polarnost kablov je prikazana na sosednji sliki. 
Utor (glejte puščico na levi strani) pomeni zaščito pred 
obratno polarnostjo.  
(Viličasti kabelski čevlji in ohišje priključka so vključeni 
v »Komplet priključkov A + B + C«.)

 � Med seboj povežite ohišja belih priključkov podrejenih 
kabelskih snopov C in L. Polarnost kablov preverite 
s primerjavo barv in jo po potrebi popravite.
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OPOMBA

Podrejeni kabelski snop C je treba položiti 
tako, da je odprti konec (z belim priključkom) 
nameščen znotraj voznikove kabine ali 
znotraj zaščitenega prostora.

 ► Odprti konec podrejenega kabelskega 
snopa C ne ustreza zahtevam ADR.

 ► Odprti konec podrejenega kabelskega 
snopa C ni primeren za zunanjo 
namestitev (brez IP69k).

 � Vejo z odprtim koncem podrejenega kabelskega snopa 
L povežite s sistemom neodvisnega ponudnika. 
V ta namen poiščite ustrezen skoznjik kablov za 
povezavo med ohišjem varovalk in točko dostopa 
do sistema tretjega ponudnika; v ta namen je treba 
popustiti sestavne dele armaturne plošče (glejte 
priročnik za upravljanje vozila).

OPOMBA

 ► Med namestitvijo se prepričajte, da je 
diagnostični vtič podrejenega kabelskega 
snopa L nameščen tako, da lahko do njega 
dostopate brez težav.

 � Položite podrejeni kabelski snop L in ga zadostno 
zategnite s trakovi za kable.
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 � Ustrezno pritrdite vejo z diagnostičnim vtičem.

OPOMBA

Podrejeni kabelski snop L lahko uporabite 
samo znotraj voznikove kabine ali 
zaščitenega prostora.

 ► Podrejeni kabelski snop L ne ustreza 
zahtevam ADR.

 ► Podrejeni kabelski snop L ni primeren 
za zunanjo namestitev (brez IP69k).

Pri končnih posegih za vzpostavitev povezave bodite pozorni 
na naslednje:

Možnost Ukrep

Zaključni upor podrejenega 
kabelskega snopa L ni 
potreben.

 � Ustrezno skrajšajte 
kabel.

Zaključni upor podrejenega 
kabelskega snopa L je 
potreben.

 � Ne skrajšajte kabla.

 � Odvečni kabel oblikujte 
v zanke in pritrdite 
z vsaj 2 trakovoma 
za kable.

Zaključni upor osrednje 
krmilne enote (CCU) ni 
potreben.

 � Namestite podrejeni 
kabelski snop E (glejte 
poglavje »5.16.2.3 
Deaktiviranje 
zaključnega upora CAN 
pri osrednji krmilni 
enoti (izbirno)«).

 � Odprte konce podrejenega kabelskega snopa L povežite 
s sistemom neodvisnega ponudnika.  
Povezave vzpostavite v skladu z dokumentacijo 
proizvajalca za sistem neodvisnega ponudnika. Bodite 
pozorni, da bo polarnost ustrezna.
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 � Med seboj povežite ohišji črnega priključka pri 
podrejenih kabelskih snopih A in C.

 � Podrejeni kabelski snop A povežite s priključnima 
sponkama št. 15 (kontakt – rdeča) in št. 31 (ozemljitveni 
kabel – črna).

 � Ohišje varovalk nato znova ustrezno zablokirajte. 
Upoštevajte, da je treba po koncu namestitve zagotoviti 
prvotno tesnjenje ohišja varovalk.

 � Dele armaturne plošče, ki ste jih popustili, nato znova 
zategnite.

OPOMBA

 ► Če je sistem CPC povezan s sistemom 
neodvisnega ponudnika, se obrnite 
na dobavitelja sistema neodvisnega 
ponudnika, da ugotovite, katera oblika 
vodila CAN je potrebna za ta namen:

 – CPC+J1939: 
PGN 65268, 65280, 65281, 65282, 65284, 
64578

 – Standard J1939: PGN 65268, 64578

 ► Nastavitve opravite prek ročne naprave 
s funkcijo »Installation - New Installation« 
ali »Modification - Modify Installation - 
Modify Parameters«.
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5.16.2.3 Deaktiviranje zaključnega upora CAN pri osrednji krmilni enoti 
(izbirno)

OPOMBA

 ► Če zaključni upor CAN pri osrednji krmilni 
enoti (CCU) deaktivirate s podrejenim 
kabelskim snopom E, bodite pozorni na 
specifikacije standarda SAE J1939-15 oz. 
dovoljene dolžine voda CAN in odcepnih 
vodov.

Ko deaktivirate zaključni upor CAN pri osrednji krmilni enoti 
(CCU), je treba uporabiti podrejeni kabelski snop E (glejte 
poglavje »5.16.2.2 Povezovanje sistema CPC s sistemom 
neodvisnega ponudnika«).

V ta namen je treba podrejeni kabelski snop E namestiti med 
podrejenim kabelskim snopom C in osrednjo krmilno enoto 
(CCU) (glejte spodnjo sliko).

Osnovno načelo ožičenja ob povezavi podrejenega 
kabelskega snopa E.

Podrejeni kabelski snop C

Podrejeni 
kabelski snop E
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Če se uporablja dodatni sprejemnik, lahko podrejeni kabelski 
snop E namestite med podrejenim kabelskim snopom D in 
osrednjo krmilno enoto (CCU) (glejte spodnjo sliko) ali pa 
med kabelskima snopoma C in D.

Osnovno načelo ožičenja ob uporabi podrejenega kabelskega 
snopa E in dodatnega sprejemnika.

Podrejeni kabelski 
snop C

Podrejeni kabelski 
snop D (izbirno)

Podrejeni 
kabelski snop E

Za povezavi vtičev pri podrejenem kabelskem snopu 
E priporočamo, da po uspešni namestitvi kabelskega snopa 
opravite naslednje:

 � Pri označenem utoru (glejte puščico) oba konca valovite 
cevi z zaščitnima čepoma pritrdite s trakom za kable, da 
se zaščitna čepa v neugodnih razmerah ne bosta mogla 
sneti z valovite cevi.
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5.17 Namestitev osrednje krmilne enote (CCU) in izbirnega 
dodatnega sprejemnika na priklopnik/polpriklopnik

OPOMBA

 ► Pri bolj zapletenih priklopnikih/
polpriklopnikih (npr. z več kot 3 osmi) 
priporočamo, da uporabite dodatni 
sprejemnik. V tem primeru je treba 
osrednjo krmilno enoto (CCU) namestiti 
čim bližje prvi/zadnji osi, dodatni 
sprejemnik pa čim bližje zadnji/prvi osi 
(položaj sistema CCU določite glede na 
dostop do razdelilne omarice in položaj 
namestitve kazalnika za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah).

POZOR

Poškodbe osrednje krmilne enote in 
dodatnega sprejemnika!

Ta sestavna dela se lahko poškodujeta 
zaradi izpostavljenosti visokim 
temperaturam ter bližine vrtečim ali 
premikajočim se delom.

 ► Pri izbiri mesta namestitve se izogibajte 
virom visokih temperatur in vrtečih ali 
premikajočih se delov.

 � Nosilec sistema CCU namestite na ustrezno mesto na 
osrednjem predelu med osema.



85

Nameščanje

 � Osrednjo krmilno enoto (CCU) čim bolj spustite, da 
zagotovite dobro brezžično povezavo s senzorji 
pnevmatik (poskrbite za ustrezno varnostno razdaljo 
od npr. ceste). Za zagotavljanje dobre brezžične 
povezave enote CCU ne smete zaščititi z namestitvijo 
kovinskih pregrad v neposredno bližino enote.

 � Za namestitev nosilca in poravnavo osrednje krmilne 
enote glejte poglavje »5.11.2 Namestitev«.

 � Vejo G pri kabelskih snopih F + G začasno položite na 
vozilo (podroben opis v poglavju »5.19 Namestitev 
kabelskih snopov F + G med osrednjo krmilno enoto 
ter kazalnik za preverjanje tlaka v pnevmatikah, 
diagnostična vrata in razdelilno omarico«), da preverite, 
ali je dolžina veje G zadostna za povezavo sistema CCU s 
kazalnikom za preverjanje tlaka v pnevmatikah. Položaj 
kazalnika za preverjanje tlaka v pnevmatikah bo morda 
treba ustrezno prilagoditi.



86

Nameščanje

5.18 Namestitev in prilagoditev kazalnika za preverjanje 
tlaka v pnevmatikah

5.18.1 Položaj za namestitev kazalnika za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah

Priporočamo, da kazalnik za preverjanje tlaka v pnevmatikah 
namestite med prvo in drugo bočno svetilko na levi strani 
vozila. Pri daljših priklopnikih lahko kazalnik za preverjanje 
tlaka v pnevmatikah namestite dlje proti zadnji strani vozila, 
ker je kabelski snop daljši. Kazalnik za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah namestite kot bočno svetilko vozila.

OPOMBA

 ► Kazalnik za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah ne sme ovirati vidljivosti 
katere koli bočne svetilke.

 ► Svetlobni snop mora biti pred in za 
bočnimi svetilkami neoviran vsaj do 
kota 45°.

 ► Bočnih svetilk ne smete odstraniti niti 
ne smete spremeniti njihovega položaja.

 ► Kazalnik za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah ne nadomešča bočne 
svetilke ali drugih luči. Glede na ameriške 
predpise in predpis UN ECE R 48 ne spada 
pod osvetlitev vozila. Na vozilu ga je 
mogoče namestiti samo skupaj s sistemom 
ContiPressureCheck™.

POZOR

Poškodbe kazalnika za preverjanje 
tlaka v pnevmatikah!

Če je kazalnik za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah nameščen na mestu, 
označenem za nakladanje z žerjavom, 
lahko pride do poškodb.

 ► Če je vozilo dvignjeno z žerjavom, 
ne uporabite označenega območja.
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POZOR

Poškodbe kazalnika za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah!

Če je kazalnik za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah nameščen na vozilu 
s preklopno bočno stranico, lahko v primeru 
padca stranice pride do poškodb kazalnika 
za preverjanje tlaka v pnevmatikah. 
Gumijasta ročica kazalnika za preverjanje 
tlaka v pnevmatikah je zasnovana tako, 
da se upogne v primeru padca preklopne 
bočne stranice. Gibanja gumijaste ročice 
ob preklopni bočni stranici ne smejo ovirati 
neenakomernost preklopne bočne stranice 
in štrleči deli na njej.

 ► Ustrezno nastavite položaj držala 
kazalnika za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah in preverite upogibanje 
gumijaste ročice.
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Pogoji za položaj namestitve

 ■ Za ustrezno prilagodljivost kazalnik za preverjanje 
tlaka v pnevmatikah namestite približno 30–40 mm 
(1,2–1,6 palca) od zunanjega roba vozila. Ko je gumijasta 
ročica v srednjem položaju, kazalnik za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah sega čez rob vozila za približno 20 mm 
(0,8 palca).

1

2
3

4

30–40 mm 
(1,2–1,6 palca)

pribl. 20 mm 
(0,8 palca)

1  Največja širina vozila

2  Rob držala kazalnika za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah

3  Srednji položaj gumijaste ročice

4  Pozor pri vozilih s preklopno bočno stranico
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 ■ Kazalnik za preverjanje tlaka v pnevmatikah lahko 
namestite bližje osrednjemu delu vozila, npr. pri cisternah.  
Pred tem morate zagotoviti, da je ob vožnji naravnost 
kazalnik viden v vzvratnem ogledalu.

 ■ Držalo kazalnika za preverjanje tlaka v pnevmatikah 
namestite v vodoravni položaj.

 ■ Če kazalnika za preverjanje tlaka v pnevmatikah ni 
mogoče namestiti neposredno na zunanji okvir vozila, 
je treba pripraviti vmesnik, odporen proti koroziji 
(npr. aluminijasta plošča).  
Oblika vmesnika mora biti takšna, da se prepreči nihanje 
kazalnika za preverjanje tlaka v pnevmatikah. Oblika 
in velikost vmesnika morata biti podobna vmesniku 
za bočne svetilke vašega vozila.  
Upoštevajte mere rež pri držalu kazalnika za preverjanje 
tlaka v pnevmatikah.

 ■ Vse odprtine, izvrtane v okvir vozila, takoj premažite 
s protikorozijskim sredstvom.



90

Nameščanje

5.18.2 Namestitev kazalnika za preverjanje tlaka v pnevmatikah

Priporočamo, da pri namestitvi kazalnika za preverjanje 
tlaka v pnevmatikah uporabite reže, označene s črko A. Na 
namenskem mestu označite odprtine ob sredini rež, da boste 
lahko med namestitvijo znova prilagodili položaj kazalnika za 
preverjanje tlaka v pnevmatikah.
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OPOMBA

 ► Na vsaki strani držala uporabite po en vijak.

 ► Pri položaju B ni dovoljeno uporabiti 
dveh vijakov.

 � Pri položaju A na okvirju ali vmesniku izvrtajte 
2 odprtini s premerom 5,5 mm (0,22 palca), pri 
čemer naj bo razmik med njima 70 mm (2,76 palca).  
Izvrtini zaščitite pred korozijo.

 � Kazalnik za preverjanje tlaka v pnevmatikah 
namestite z vijakoma premera 5 mm (0,2 palca). 
Vrsta vijakov: samozaporni vzmetni vijak.

 � Za pritrditev držala kazalnika za preverjanje 
tlaka v pnevmatikah uporabite podložke premera 
15 mm (0,6 palca).

OPOMBA

 ► Vijaki in podložke niso vključeni v komplet 
za namestitev.
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5.18.3 Prilagoditev kazalnika za preverjanje tlaka v pnevmatikah

Pri kazalniku za preverjanje tlaka v pnevmatikah je kot 
svetlobnega snopa 5°. Ta razpon zagotavlja najboljšo 
svetilnost. V primeru drugačnega kota svetlobnega snopa se 
zelo hitro zmanjša svetilnost. Premer svetlobnega snopa na 
razdalji 7 m (7,66 jarda) je približno 60 cm (23,6 palca).
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 c
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° Označite položaj – 
med namestitvijo 
brez vlečne enote

7 m
7,66 jarda

Slika:
kazalnik za preverjanje tlaka v pnevmatikah, pri katerem 
je svetlobni snop usmerjen v ogledalo
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5.18.3.1 Prilagoditev z vlečno enoto na sprednjem delu priklopnika

 � Zagotovite, da je vozilo usmerjeno naravnost naprej.

 � Z ročno napravo aktivirajte kazalnik za preverjanje 
tlaka v pnevmatikah, da zasveti. V ta namen povežite 
diagnostični kabel z ročno napravo in vtičem kazalnika 
za preverjanje tlaka v pnevmatikah ter vklopite ročno 
napravo.

 � Popustite zaporno matico pri držalu kazalnika za 
preverjanje tlaka v pnevmatikah.

 � Za optimalno prilagajanje kazalnika za preverjanje 
tlaka v pnevmatikah popustite drsni obroček pri 
gumijasti ročici.

 � Kazalnik za preverjanje tlaka v pnevmatikah poravnajte 
z glavnim vzvratnim ogledalom v voznikovi kabini. 
Pomoč za namestitev: 
če je z zornega kota kazalnika za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah zaznana največja svetilnost v sferičnem 
ogledalu, je kazalnik za preverjanje tlaka v pnevmatikah 
nastavljen pravilno.

 � Kazalnik za preverjanje tlaka v pnevmatikah poravnajte 
tako, da lahko voznik v vzvratnem ogledalu brez težav 
vidi kazalnik za preverjanje tlaka v pnevmatikah. 
Prepričajte se, da je središčna os svetlobnega snopa, 
ki ga oddaja kazalnik za preverjanje tlaka v pnevmatikah, 
v zgornjem desnem predelu ogledala. To boste preverili 
pri naslednjem koraku.

 � Preverjanje poravnave:

Preverjanje Rezultat

Gumijasto ročico rahlo 
upognite navzgor 
v smeri vozila.

Svetilnost se rahlo zmanjša.

Premaknite jo v obratni 
smeri.

Svetilnost ostane enaka.

 � Po potrebi znova prilagodite poravnavo kazalnika za 
preverjanje tlaka v pnevmatikah.
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 � Zaporno matico zategnite na 2 Nm (1,5 lb-ft) (ročno), 
tako da se kroglasti zgib gumijaste ročice ne more več 
premikati v pritrdišču.

OPOMBA

 ► Pri nizkih temperaturah material postane 
bolj tog.

 ► Pri temperaturah, nižjih od 2 °C (36 °F), 
zatezni moment ne sme preseči 2 Nm 
(1,5 lb-ft), sicer lahko pride do poškodb.

 ► Pri višjih temperaturah preverite in 
ustrezno prilagodite zatezni moment.

 � Vidljivost kazalnika za preverjanje tlaka v pnevmatikah 
preverite med preskusno vožnjo. 
Po potrebi popravite poravnavo.
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5.18.3.2 Ponovna poravnava kazalnika za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah pri priklopniku brez vlečnega vozila

 � Pred odklopom vlečnega vozila določite položaj 
kazalnika za preverjanje tlaka v pnevmatikah na 
priklopniku.

 � S pregledom iz tega položaja označite zgornji rob 
glavnega vzvratnega ogledala ob robu priklopnika 
(glejte sliko v poglavju 5.18.3).

 � Z določenim položajem in oznako na robu priklopnika 
boste lahko pozneje namestili kazalnik za preverjanje 
tlaka v pnevmatikah brez vlečnega vozila.

 � Kazalnik za preverjanje tlaka v pnevmatikah namestite 
na odklopljeni priklopnik. Nato vklopite kazalnik 
za preverjanje tlaka v pnevmatikah in ga v grobem 
poravnajte z oznako na priklopniku.

 � Za preverjanje poravnave kazalnika za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah naj se uporabnik postavi tako, da je 
njegova glava na isti višini kot oznaka na priklopniku, 
nato pa svojo glavo premika v skladu z navodili v tabeli. 
Poravnava je ustrezna, ko se svetilnost med 
preverjanjem sklada z opisom v tabeli:

Premik glave Rezultat

Pribl. 20–30 cm 
(8–12 palcev) 
proti vozilu

Svetilnost se rahlo zmanjša.

Pribl. 20–30 cm 
(8–12 palcev) navzdol

Svetilnost se rahlo zmanjša.

Pribl. 20–30 cm 
(8–12 palcev) navzgor

Svetilnost ostane enaka.

 � Položaj kazalnika za preverjanje tlaka v pnevmatikah 
nato preverite z vlečno enoto.

 � Preverjanje položaja:

Nastavitev Rezultat

Gumijasto ročico rahlo 
upognite navzgor 
v smeri vozila.

Svetilnost se rahlo zmanjša.

Premaknite jo v obratni 
smeri.

Svetilnost ostane enaka.
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 � Po potrebi znova prilagodite kazalnik za preverjanje 
tlaka v pnevmatikah.

 � Zaporno matico zategnite na 2 Nm (1,5 lb-ft) (ročno), 
tako da se kroglasti zgib gumijaste ročice ne more več 
premikati v pritrdišču.

OPOMBA

 ► Pri nizkih temperaturah material postane 
bolj tog.

 ► Pri temperaturah, nižjih od 2 °C (36 °F), 
zatezni moment ne sme preseči 2 Nm 
(1,5 lb-ft), sicer lahko pride do poškodb.

 ► Pri višjih temperaturah preverite in 
ustrezno prilagodite zatezni moment.

 � Vidljivost kazalnika za preverjanje tlaka v pnevmatikah 
preverite med preskusno vožnjo. 
Po potrebi popravite poravnavo.
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5.19 Namestitev kabelskih snopov F + G med osrednjo 
krmilno enoto ter kazalnik za preverjanje tlaka v 
pnevmatikah, diagnostična vrata in razdelilno omarico

OPOMBA

 ► Če je za priklopnik/polpriklopnik 
nameščen dodatni sprejemnik, povežite 
podrejeni kabelski snop H z dodatnim 
sprejemnikom in osrednjo krmilno enoto 
(CCU). Navodila za namestitev najdete v 
poglavjih »5.12 Namestitev dodatnega 
sprejemnika (izbirno)« in.

 OPOZORILO

Tveganje za poškodbe pri vozilih ADR!

Če je sistem CPC nameščen v vozilu za 
nevarne snovi (ADR) in sistem CPC ostane 
vklopljen, čeprav je kontakt vozila izklopljen, 
lahko iskre, drugi viri vžiga in podobno 
v primeru napake povzročijo reakcijo 
z nevarno snovjo. Zaradi tega lahko pride 
do eksplozije in hudih poškodb.

 ► Prepričajte se, da je vir napajanja sistema 
CPC izklopljen, ko je vozilo parkirano 
(kontakt mora biti izklopljen).
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POZOR

Poškodbe kabelskega snopa!

Kabelski snop se lahko poškoduje zaradi 
izpostavljenosti visokim temperaturam ter 
bližine vrtečim ali premikajočim se delom.

 ► Izogibajte se virom visokih temperatur 
(npr. izpušni sistem) in vrtečih ali 
premikajočih se delov.

 � Končni del 12-polnega priključka kabelskih snopov 
F + G povežite z osrednjo krmilno enoto (CCU) ali vtičem 
za parjenje pri podrejenem kabelskem snopu H, če je 
v uporabi.

 � Položite kabelski snop (veja G) ob obstoječi kabelski 
snop vozila, ga napeljite do kazalnika za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah in ga le nekoliko zategnite s trakovi za 
kable. Priključek veje G povežite s priključkom kazalnika 
za preverjanje tlaka v pnevmatikah. Preostanek veje 
G navijte v zanke in ga ustrezno pritrdite na vozilo z vsaj 
2 trakovoma za kable.

 � Vejo F položite med osrednjo krmilno enoto (CCU) pri 
obstoječem kabelskem snopu in razdelilno omarico ali 
vir napajanja vozila ter jo le nekoliko zategnite s trakovi 
za kable.
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 � V razdelilni omarici poiščite ustrezen skoznjik kablov 
in skozi njega napeljite kabel.

 � Vejo F po potrebi skrajšajte na potrebno dolžino.

OPOMBA

 ► Valovito cev pri kabelskem snopu 
skrajšajte na »zgornjih« predelih in ne na 
»spodnjih« predelih, kot je prikazano na 
sosednji sliki. Sicer lahko med delovanjem 
pride do obrabe »spodnjega« roba kablov, 
napeljanih na notranji strani.

 � V razdelilni omarici pritrdite varovalko, priloženo 
pozitivnemu kablu (rdeča), s kabelskimi čevlji 
v kompletu za namestitev.

 � V razdelilni omarici poiščite priključni sponki U-bat in 
GND. Bodite pozorni na posebna navodila v priročniku 
za upravljanje vozila.

 � Rdeči kabel pri veji F (vključno z varovalko) povežite 
s priključno sponko U-bat, črni kabel pa s priključno 
sponko GND.

 � Razdelilno omarico nato znova ustrezno zablokirajte. 
Upoštevajte, da je treba po koncu namestitve zagotoviti 
prvotno tesnjenje razdelilne omarice.

 � Ko končate, s trakovi za kable znova pritrdite veji F in G 
ob kabelski snop vozila.

Za povezavo vtiča z osrednjo krmilno enoto (CCU) ali 
podrejenim kabelskim snopom H priporočamo, da po 
namestitvi kabelskega snopa opravite naslednje:

 � Pri označenem utoru (glejte puščico) konca valovite cevi 
z zaščitnima čepoma pritrdite s trakom za kable, da se 
zaščitna čepa v neugodnih razmerah ne bosta mogla 
sneti z valovite cevi.
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5.20 CPC za priklopnik, povezan s sistemom neodvisnega 
ponudnika

Če bo sistem CPC povezan s priklopniki, pri katerih je 
nameščen sistem neodvisnega ponudnika (npr. s telematskim 
sistemom), se obrnite na proizvajalca.

Continental Reifen Deutschland GmbH

Büttnerstraße 25

30165 Hannover

Nemčija

5.21 Preverjanja po namestitvi

Po končani namestitvi:

 � Preverite, ali vsi sistemi vozila (npr. zavorni sistem ali 
sistem osvetlitve) delujejo pravilno.
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6 Inicializacija z ročno napravo

OPOMBA

 ► Za vse informacije in navodila za ravnanje 
z ročno napravo glejte »Uporabniški 
priročnik za ročno napravo«.

Če inicializacijo opravite z ročno napravo, lahko sistem 
CPC ustrezno nastavite za katero koli konfiguracijo vozila 
(pri sistemu CPC je na voljo nadzor največ 24 pnevmatik, 
porazdeljenih po 6 oseh).

V ta namen upoštevajte naslednja navodila:

 � Vklopite ročno napravo.

 � Izberite element menija »Installation - New Installation«.

 � Upoštevajte navodila v ročni napravi.

OPOMBA

 ► Upravljavec vozila mora zagotoviti, da 
je sistem CPC ustrezno nameščen in 
dan v uporabo. To vključuje nastavitev 
priporočenih vrednosti tlaka, ustrezno 
dodelitev senzorjev pnevmatik kolesom itd.

 ► Ob nastavitvi priporočenega tlaka za 
posamezne osi upoštevajte navodila 
proizvajalca pnevmatik.
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 � Za nastavitev oblike vodil CAN upoštevajte naslednje:

 – CPC kot neodvisni sistem. 
Izberite obliko vodila CAN »CPC+J1939«.

 – Povezava sistema CPC s sistemom neodvisnega 
ponudnika. 
Pri dobavitelju sistema neodvisnega ponudnika 
preverite, katera oblika vodila CAN je potrebna:

CPC+J1939: PGN 65268, 65280, 
65281,65282, 65284, 64578

Standard J1939: PGN 65268, 64578

Po izbiri konfiguracije vozila in vseh povezanih nastavitev 
CPC je nastavitev senzorjev pnevmatik končana.

OPOMBA

 ► Prva os je prikazana na levi strani 
zaslona ročne naprave, zadnja os pa 
na desni strani.

 � Ročno napravo držite ob označeno bočnico pnevmatike 
in upoštevajte animacijo na zaslonu.

OPOMBA

 ► Za odčitavanje senzorja za notranjo dvojno 
pnevmatiko lahko ročna naprava ostane 
na zunanji dvojni pnevmatiki.

 � Za odčitavanje zadnjega senzorja pnevmatike 
prek diagnostičnega kabla povežite ročno napravo 
z naslednjim elementom:

 – Pri tovornjakih in avtobusih: z diagnostičnim vtičem 
prikazovalnika ali podrejenega kabelskega snopa L

 – Pri priklopniku: s priključkom kabelskih snopov 
F + G, kjer je povezan kazalnik za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah

 � Za konfiguracijo osrednje krmilne enote (CCU) 
upoštevajte navodila v ročni napravi.
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 � Po uspešni konfiguraciji je treba osrednjo krmilno 
enoto (CCU) izklopiti za vsaj 30 sekund. V ta namen 
izklopite kontakt oz. glavno stikalo akumulatorja, če ste 
osrednjo krmilno enoto (CCU) pri priklopniku povezali s 
trajnim virom napajanja. Nato nadaljujte na poglavje »7 
Preskusna vožnja za preverjanje sistema«.

OPOMBA

 ► Če je izbran ATL (samodejna registracija 
priklopnika), lahko za vse pnevmatike 
priklopnika nastavite le eno priporočeno 
vrednost tlaka.

Pri prihodnjih posegih:

OPOMBA

 ► Po zamenjavi oz. spremembi položaja 
enega ali več senzorjev pnevmatik je 
treba ponastaviti telegramski števec 
pri prikazovalniku. Glejte poglavje »11.2 
Ocenjevanje kakovosti sprejema prek 
prikazovalnika««.



103

Preskusna vožnja za preverjanje sistema

7 Preskusna vožnja za preverjanje sistema

7.1 Preskusna vožnja za preverjanje sistema pri 
tovornjaku/avtobusu

OPOMBA

 ► Za vse informacije in navodila za ravnanje 
za preskusno vožnjo glejte »Uporabniški 
priročnik za ročno napravo«.

 ► Če je za obliko vodila CAN izbrana 
možnost »J1939 Standard«, preskusna 
vožnja ni na voljo.

Za preskus celotnega sistema opravite preskusno vožnjo na 
naslednji način:

 � Ročno napravo povežite s prikazovalnikom in izberite 
element menija »Installation - Test-Drive«.

 � Začnite preskusno vožnjo.

OPOMBA

 ► Funkcijo preskusne vožnje lahko prekličete 
kadar koli.  
V ta namen pritisnite gumb ESC  in 
pritisk zadržite vsaj 3 sekunde.

 ► Če je hitrost večja od 30 kilometrov/h 
(19 milj/uro), se preskusna vožnja običajno 
konča po 5 minutah.
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Po začetnem meniju se prikaz ročne naprave spremeni 
v ptičjo perspektivo, pri čemer je na levi strani prikazana 
prva os vozila.

Moč prenosa senzorjev pnevmatik (RSSI) oz. število prejetih 
telegramov se prikažeta pri simbolih pnevmatik.

OPOMBA

 ► Med zaslonoma (RSSI in število telegramov) 
lahko preklopite s puščičnima tipkama .

Preskusna vožnja je končana, ko se na zaslonu pojavi poziv 
za shranjevanje datoteke protokola.

S pritiskom gumba za vrnitev  shranite datoteko protokola.

Nato se prikaže rezultat preskusne vožnje:

 ■ Če je bila preskusna vožnja uspešna, lahko sistem CPC 
uporabljate na preskušenem vozilu.

 ■ Če preskusna vožnja ni bila uspešna, so potrebni 
popravki namestitve CPC (npr. položaj in poravnava 
osrednje krmilne enote (CCU)).
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7.2 Preskusna vožnja za preverjanje sistema pri priklopniku

OPOMBA

 ► Za vse informacije in navodila za ravnanje 
za preskusno vožnjo glejte »Uporabniški 
priročnik za ročno napravo«.

Priprava na preskusno vožnjo:

 � Prekinite povezavo med priključkom F + G (veja G) 
in kazalnikom za preverjanje tlaka v pnevmatikah.

 � Ročno napravo povežite z vejo G prek 
diagnostičnega kabla in izberite element menija 
»Installation - Test-Drive«.

Ko uspešno opravite postopek:

 � Prekinite povezavo z ročno napravo.

 � Vejo G povežite s kazalnikom za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah.

 � Preskusno vožnjo opravite brez ročne naprave.

OPOMBA

 ► Če je hitrost večja od 30 kilometrov/h 
(19 milj/uro), se preskusna vožnja običajno 
konča po 5 minutah.

Preskusna vožnje je končana, ko kazalnik za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah zasveti za 60 sekund.

 � Znova povežite ročno napravo z vejo G in izberite 
element menija »Installation - Test-Drive«.

Za zaključek preverjanja sistema:

 � Izklopite ročno napravo in prekinite povezavo z vejo G.

 � Vejo G povežite s kazalnikom za preverjanje tlaka 
v pnevmatikah.
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7.3 Priprava na ponovitev preskusne vožnje

Če je preskusno vožnjo treba ponoviti, npr. po spremembi 
položaja osrednje krmilne enote (CCU), morajo biti vsi 
senzorji pnevmatik v t. i. načinu za parkiranje.

Senzorji pnevmatik se samodejno ponastavijo v način za 
parkiranje, če vozila niste premaknili vsaj 20 minut.

Ponovitev preskusne vožnje:

 � Vozilo mora pred tem mirovati vsaj 20 minut.

 � Preskusno vožnjo opravite v skladu z opisom v poglavju  
ali poglavju »7.2 Preskusna vožnja za preverjanje 
sistema pri priklopniku«.
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8 Sprememba konfiguracije sistema
Če je nameščeni sistem CPC pozneje treba spremeniti, 
morate z ročno napravo spremeniti konfiguracijo osrednje 
krmilne enote (CCU).

8.1 Funkcija samodejne menjave za posamezno kolo (SWE)

Funkcija samodejne menjave za posamezno kolo (Automatic 
Single Wheel Exchange – SWE) omogoča preprosto menjavo 
posameznega senzorja pnevmatike.

OPOMBA

 ► Če je aktivirana funkcija samodejne 
registracije priklopnika (Automatic Trailer 
Learning – ATL), se funkcija samodejne 
menjave za posamezno kolo (SWE) 
deaktivira.

 ► V primeru dviga dvižne osi funkcija 
samodejne menjave za posamezno kolo 
ne deluje. Novi senzor pnevmatike je 
mogoče zaznati le, če je spuščena dvižna 
os. Položaj kolesa, na katerem je prišlo do 
menjave, pri tem ni pomemben.

Če med delovanjem zamenjate posamezno pnevmatiko 
s senzorjem pnevmatike, sistem CPC to samodejno zazna. 
Vnovično konfiguriranje z ročno napravo ni potrebno.

 ■ Novi senzor pnevmatike se običajno zazna samodejno 
med prvo vožnjo po menjavi pnevmatike.
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 ■ Ta postopek se izvede po približno 10 minutah vožnje.  
Predpogoj za to je hitrost vsaj 30 kilometrov/uro 
(19 milj/uro) v času trajanja vožnje.

 ■ Med tem postopkom registracije v ustreznem simbolu 
pnevmatike ni prikazana vrednost tlaka.

OPOMBA

 ► Če zaznavanje med prvo vožnjo ni 
uspešno, se na prikazovalniku za ta 
položaj pnevmatike prikaže sporočilo 
»NO SIGNAL« ali pa kazalnik za preverjanje 
tlaka v pnevmatikah počasi utripa.

 ► Za vnovični zagon funkcije menjave 
za posamezno kolo mora vozilo pred 
tem mirovati vsaj 20 minut. 
Sistem CPC znova zažene funkcijo 
samodejne menjave za posamezno kolo 
(SWE), dokler ne zazna novega kolesa.
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8.2 Ročne prilagoditve z ročno napravo

Ponovna konfiguracija sistema CPC je potrebna in mogoča 
v naslednjih primerih:

 ■ Sprememba imena vozila

 ■ Sprememba uporabljenih nastavitev CAN

 ■ Vklop/izklop nadzora priklopnika (ATL (samodejna 
registracija priklopnika) in funkcije SO (opazovanje 
okolice))

 ■ Vklop/izklop dodatnega sprejemnika

 ■ Sprememba priporočenega tlaka za os

 ■ Sprememba stanja osi (ali gre za dvižno os ali ne)

 ■ Sprememba položaja senzorjev pnevmatik

 ■ Zamenjava vsaj 2 senzorjev pnevmatik (novi senzorji 
pnevmatik)

V ta namen si v ročni napravi oglejte naslednje menije 
in upoštevajte navodila v ročni napravi:

 ● »Modification - Modify Installation - Modify 
Parameters«

 ● »Modification - Modify Installation - Modify Sensor IDs«

Če so opravljene spremembe, ki niso navedene zgoraj, 
opravite ponovno inicializacijo v skladu z navodili v poglavju 
»6 Inicializacija z ročno napravo««.
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8.3 Deaktiviranje/aktiviranje sistema ContiPressureCheck

Če se pri sistemu CPC pojavi napaka, ki bi lahko motila voznika 
in je ni mogoče hitro odpraviti, lahko začasno onemogočite 
sistem CPC.

V ta namen upoštevajte naslednja navodila:

 � Ročno napravo prek diagnostičnega kabla povežite 
s sistemom CPC.

 � Izvedite element menija »Modification - Deactivate CPC«.

Ko sistem CPC uspešno deaktivirate, je to na sistemski ravni 
označeno na naslednji način:

 – Tovornjak: na prikazovalniku je sporočilo »SYSTEM NOT 
ACTIVE«

 – Priklopnik: kazalnik za preverjanje tlaka v pnevmatikah 
ne deluje 
(pri vklopljenem kontaktu po 15 sekundah ne zasveti 
nobena lučka)

Za ponovno aktiviranje sistema CPC:

 � Ročno napravo prek diagnostičnega kabla povežite 
s sistemom CPC.

 � Izvedite element menija »Modification - Activate CPC«.
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9 Dokumentacija za namestitev sistema
Po uspešni namestitvi je treba za dokumentiranje 
konfiguracijo vozila poslati računalniku in jo natisniti.

 ■ Na spletnem mestu www.contipressurecheck.com je 
na voljo Excelova datoteka, ki datoteke poročil pretvori 
v obliko zapisa, ki jo je mogoče natisniti.

Vsi ID-ji pnevmatik, konfiguracija vozila, nameščeni sestavni 
deli in nastavitve so navedeni v tem dokumentu.

Če opravite preskusno vožnjo, je na voljo tudi dodatna 
datoteka protokola. Vsebuje rezultat preskusne vožnje, 
vrednosti RSSI in število prejetih telegramov. Datoteko lahko 
prenesete tudi v računalnik in jo natisnite.

Te dokumente mora podpisati upravitelj/nadzornik servisne 
delavnice.

OPOMBA

 ► Za dodatne informacije o datotekah 
poročil glejte »Uporabniški priročnik 
za ročno napravo«.
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10 Informacije o sistemu

10.1 Splošno

 ■ ContiPressureCheck™ omogoča nadzor tlaka 
v pnevmatikah. Odgovornost za ustrezen tlak je 
na strani voznika.

 ■ Tlak v pnevmatikah popravite samo, če se temperatura 
pnevmatike ujema s temperaturo okolice. Sicer se lahko 
nastavi napačen tlak.

10.2 Delovanje

Med delovanjem sistema izvedite naslednje ukrepe:

 ■ Redno čistite svetilno površino kazalnika za preverjanje 
tlaka v pnevmatikah.

 ■ Voznik mora zagotoviti, da je kazalnik za preverjanje 
tlaka v pnevmatikah viden v vzvratnem ogledalu. V ta 
namen kazalnik za preverjanje tlaka v pnevmatikah 
zasveti za 15 sekund po vsakem zagonu vozila.

 ■ Za zagotavljanje nemotenega sprejema preprečite 
nabiranje umazanije, kot je sneg ali brozga, na osrednji 
krmilni enoti (CCU) in dodatnem sprejemniku.

11 Diagnostika
Ročno napravo lahko uporabite za branje kode napake 
(DTC = Diagnostic Trouble Code).

OPOMBA

 ► Za dodatne informacije o kodah napak 
(DTC) glejte »Uporabniški priročnik 
za ročno napravo«.

V tem poglavju so navedena navodila in možnosti za 
diagnostiko prikazovalnika.
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11.1 Odpravljanje napak pri tovornjaku/avtobusu

Podatek 
o stanju

Koda 
napake

Možen vzrok 
za napako

Navodila 
za ravnanje

SYSTEM 
ERROR

1001 Napajanje sistema 
CCU ni zadostno.

Predlogi so na voljo 
pod razdelkom za prenos 
na spletnem mestu  
www.contipressurecheck.com.

Komunikacija CAN 
ne deluje.

Predlogi so na voljo pod 
razdelkom za prenos na 
spletnem mestu  
www.contipressurecheck.com.

SYSTEM 
ERROR

1002 Sistem CCU je 
onemogočil del 
komunikacije CAN 
(vsa sporočila CAN 
niso na voljo). 
Možen vzrok: 
Sistem CCU je bil 
dvakrat vklopljen za 
vsaj 72 minut, pri 
čemer v nobenem 
od teh primerov ni 
zaznal senzorjev 
pnevmatik.

Prezrite sporočilo o napaki 
in izvedite dejanje »New 
Installation«.

Če se napaka ponovi, 
zamenjajte sistem CCU.

SYSTEM 
ERROR

1003 Zahtevano sporočilo 
CAN ni na voljo.

Zamenjajte sistem CCU.

Če se napaka ponovi, 
se obrnite na službo za 
stranke CPC (glejte poglavje 
»1.9 Poprodajne storitve«).
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Podatek 
o stanju

Koda 
napake

Možen vzrok 
za napako

Navodila 
za ravnanje

SYSTEM 
ERROR

1004 Napaka 
mikrokrmilnika 
ali notranjega 
pomnilnika sistema 
CCU.

Zamenjajte sistem CCU.

SYSTEM 
ERROR

1005 Senzorji pnevmatik 
niso aktivirani.

Aktivirajte senzorje 
pnevmatik. Opravite 
preskusno vožnjo. 
Če se napaka ponovi, izvedite 
dejanje »New Installation« 
ali »Modify Sensor IDs«.

Senzorji pnevmatik 
niso nameščeni 
v pnevmatikah.

Preverite, ali so senzorji 
pnevmatik nameščeni 
v pnevmatikah. 
Prepričajte se, da so 
v pnevmatikah senzorji 
pnevmatik, nato pa izvedite 
dejanje »New Installation« 
ali »Modify Sensor IDs«.

S shranjeno 
konfiguracijo 
sistema se ne 
ujema noben 
od nameščenih 
senzorjev 
pnevmatik.

Izvedite dejanje »New 
Installation« ali »Modify 
Sensor IDs«.

DISPLAY 
ERROR

1006 Napaka 
mikrokrmilnika 
ali notranjega 
pomnilnika 
prikazovalnika.

Zamenjajte prikazovalnik.
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Podatek 
o stanju

Koda 
napake

Možen vzrok 
za napako

Navodila 
za ravnanje

SYSTEM NOT 
ACTIVE

Sistem CPC je 
deaktiviran.

Sistem CPC aktivirajte  
z ročno napravo.

SYSTEM NOT 
CONFIGURED

Sistem še ni 
konfiguriran.

Izvedite dejanje »New 
Installation«.
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11.2 Ocenjevanje kakovosti sprejema prek prikazovalnika

11.2.1 Ogled zaslona za diagnostiko

Pritisnite in zadržite gumb SET, nato pa pritisnite gumb . 
Na prikazovalniku se prikaže naslednje:

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

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

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

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

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

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

0C03EF33 | FF | 0 |
 99 |            | 

1 2 3

4

5

6

7

1  ID senzorja pnevmatike

2  Položaj kolesa 
(glejte poglavje »11.2.2 Primer položajev koles«)

3  Napolnjenost baterije:  
0 = v redu 
1 = zamenjajte senzor pnevmatike

4  Število telegramov od zadnjega vklopa kontakta

5  Število telegramov od zadnje ponastavitve 
prikazovalnika

 6  Kakovost sprejema v odstotkih glede na najboljši 
prejeti signal senzorja pnevmatike

 7  Prikazana puščica označuje, da se lahko pomaknete 
do naslednjih strani za diagnostiko, ki vsebujejo 
podatke za druge nameščene senzorje pnevmatik.
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Ponastavitev telegramskega števca:

OPOMBA

 ► Po zamenjavi oz. spremembi položaja 
senzorjev pnevmatik je treba ponastaviti 
telegramski števec pri prikazovalniku.

Pritisnite in zadržite gumb OK, nato pa pritisnite gumb , 
da ponastavite telegramski števec.
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11.2.2 Primer položajev koles

Konfiguracija Matrika Položaj kolesa Koordinate

To
vo

rn
ja

k 
4

 ×
 2

3 5 9 B

0

1

2

3

4

5

⇒

Spredaj levo 03

Spredaj desno 0B

Zadaj levo, 
zunanje

53

Zadaj levo, 
notranje

55

Zadaj desno, 
notranje

59

Zadaj desno, 
zunanje

5B

P
ri

kl
o

p
n

ik
 6

 x

3 5 9 B

8

9

A

B

C

D

⇒

Priklopnik: 
1. os na levi

B3

Priklopnik: 
1. os na desni

BB

Priklopnik: 
2. os na levi

C3

Priklopnik: 
2. os na desni

CB

Priklopnik: 
3. os na levi

D3

Priklopnik: 
3. os na desni

DB

Številke osi od 0 do 5 se uporabljajo za vlečno vozilo, številke od 8 do D pa za vlečeno vozilo.
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11.3 Podatki o prikazovalni napravi:

Pritisnite in zadržite gumb SET, nato pa pritisnite gumb OK, 
da prikažete različico programske in strojne opreme ter 
datum proizvodnje prikazovalnika:

 

SW- Ver.
XXXXXX

HW- Ver.
XXXXXX

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

1

2

3

1  Različica programske opreme

2  Različica strojne opreme

3  Datum proizvodnje prikazovalnika

Vrnitev na prikaz tlaka/temperature:

 � Pritisnite in zadržite gumb SET.
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12 Razstavljanje in odstranjevanje

12.1 Razstavljanje

 SVARILO

Nevarnost kratkega stika!

Nevarnost kratkega stika med posegi 
na električnem sistemu vozila.

 ► Upoštevajte varnostna navodila 
proizvajalca vozila.

 ► Preden prekinete povezavo s 
priključnimi sponkami baterij, izklopite 
vso električno opremo.

 ► Pred odklopom pozitivne priključne 
sponke prekinite povezavo z negativno 
priključno sponko.

Sistem lahko razstavi samo ustrezno usposobljeno osebje, 
ki mora upoštevati lokalne varnostne predpise.

 � Prekinite povezavo z vsemi priključki kabelskih snopov.

 � Odstranite trakove za kable.

 � Odstranite kabelske snope.

OPOMBA

 ► Če je sistem CPC povezan s sistemom 
neodvisnega ponudnika (npr. telematski 
sistem ali nadzorna plošča), je treba 
prekiniti povezavo s sistemom CPC, da 
bo lahko sistem neodvisnega ponudnika 
delal brez napak.
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Osrednja krmilna enota:

 � Popustite pritrdilne vijake nosilca in nosilec odstranite 
skupaj z osrednjo krmilno enoto (CCU).

 � Osrednjo krmilno enoto (CCU) odstranite z nosilca.

Dodatni sprejemnik

 � Popustite pritrdilne vijake nosilca in nosilec odstranite 
skupaj z dodatnim sprejemnikom.

 � Dodatni sprejemnik odstranite z nosilca.

Kazalnik za preverjanje tlaka v pnevmatikah:
 � Popustite pritrdilne vijake in odstranite kazalnik 

za preverjanje tlaka v pnevmatikah.

Prikazovalnik:

 � Prikazovalnik odstranite iz držala prikazovalnika.

 � Držalo prikazovalnika odstranite z vetrobranskega 
stekla ali nadzorne plošče.

Celotni sistem:

 � Vse sestavne dele sistema odstranite v skladu z navodili, 
opisanimi v poglavju »12.2 Odlaganje«.

OPOMBA

 ► Če po odstranitvi sistema CPC v okvirju 
vozila ostanejo nezaščitene odprtine, jih 
je treba zatesniti s cinkovim razpršilom.
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12.2 Odlaganje

Proizvajalec je zavezan varovanju okolja. Kot v primeru 
starejših naprav je mogoče sistem vrniti družbi Continental 
prek običajnih kanalov. Za podrobnosti o odlaganju se 
obrnite na pooblaščenega prodajnega partnerja.

 � Kovine in plastiko skrbno razvrstite za recikliranje ali 
razrez.

 � Preostale dele, kot so čistilna sredstva ali električni 
deli (npr. CCU, dodatni sprejemnik), odstranite v skladu 
z veljavnimi predpisi.

12.2.1 Senzor pnevmatike

OPOMBA

 ► Pred odlaganjem pnevmatike odstranite 
senzor pnevmatike. Če želite senzor 
pnevmatike še naprej uporabljati, pri 
tem upoštevajte življenjsko dobo in 
prevoženo razdaljo senzorja pnevmatike, 
kot je opisano v poglavju »3.1 Senzor 
pnevmatike«. 

Senzor pnevmatike vsebuje litijevo baterijo, ki je ulita v ohišje 
in je ni mogoče zamenjati.

Po koncu življenjske dobe je treba senzor pnevmatike 
odstraniti v skladu z vsemi veljavnimi lokalnimi, regionalnimi 
in nacionalnimi zakoni ter predpisi. To lahko storite tako, da 
ga vrnete pooblaščenemu prodajnemu partnerju za CPC ali 
v osrednje zbirno mesto za CPC (za naslov glejte poglavje 
»12.2.4 Zbirno mesto za CPC«).
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12.2.2 Ročna naprava

Ročna naprava vsebuje polnilno litijevo baterijo, ki je ulita 
v ohišje. Ob koncu življenjske dobe je treba ročno napravo 
odstraniti v skladu z vsemi veljavnimi lokalnimi, regionalnimi 
in nacionalnimi zakoni ter predpisi. To lahko storite tako, da 
ga vrnete pooblaščenemu prodajnemu partnerju za CPC ali 
v osrednje zbirno mesto za CPC (za naslov glejte poglavje 
»12.2.4 Zbirno mesto za CPC«).

12.2.3 Električni/elektronski deli

Vse električne/elektronske dele razen senzorja pnevmatike 
in ročnih naprav je treba odstraniti v skladu z lokalnimi, 
regionalnimi in nacionalnimi zakoni ter predpisi.

V primeru kakršnih koli vprašanj se obrnite na lokalni organ, 
pristojen za odlaganje odpadkov.

12.2.4 Zbirno mesto za CPC

Naslov:

Continental Trading GmbH

»Abteilung Entsorgung«

VDO-Straße 1

Gebäude B14

64832 Babenhausen

Nemčija
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13 Izjava o skladnosti
Sistem CPC je skladen z osnovnimi zahtevami in ustreznimi 
predpisi v Evropski uniji (EU) in ZDA ter drugih državah, 
navedenih na spletnem mestu www.contipressurecheck.com.

Celotna originalna izjava o skladnosti je priložena knjižici:

Izjava ES o skladnosti

Déclaration CE de Conformité

EG-Konformitätserklärung

Najdete jo lahko tudi na spletnem mestu  
www.contipressurecheck.com.

14 Certifikati
Posamezni certifikati so vključeni med dokumente 
o sistemu in/ali so na voljo na spletnem mestu 
www.contipressurecheck.com.

14.1 Dovoljenje za radijski signal

Za sistem CPC je bilo izdano dovoljenje za radijski signal 
v naslednjih državah.

Seznam držav je na voljo v knjižici:

Homologation Certificate Vehicle Components

14.2 Certifikat o splošni homologaciji

Za sistem CPC je nemški zvezni urad za motorna vozila 
(Kraftfahrt-Bundesamt – KBA) izdal certifikat o splošni 
homologaciji (Allgemeine Betriebserlaubnis – ABE).

Glejte priloženo knjižico:

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

14.3 ADR

Sistem CPC je zasnovan predvsem za vozila za prevoz 
nevarnih snovi (ADR).

Za sistem CPC je na voljo izjava o skladnosti s sporazumom 
ADR, ki vključuje odobrene razrede nevarnega blaga. Glejte 
knjižico:

ADR-Konformitätserklärung CPC-System

Najnovejša različica je na voljo na spletnem mestu 
www.contipressurecheck.com.
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