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1

Indledning
Velkommen til Optimo, et produkt fra Stoneridge Electronics.

1.1

Hvad kan Optimo?
Optimo er en solid tablet-pc med en 8 tommer touch-skærm. Den har en Intel Atom 1,6GHz-processer, en
hukommelse på 90Gb SSD, Windows 7 OS og internet og mulighed for trådløs forbindelse. Enheden er
batteridrevet, men kan også køre på 230 volt eller via strømforsyning fra køretøjet. Funktionerne omfatter:


Programmering og kalibrering af følgende produkter: Stoneridge SE5000, VR2400/8400/8300/, Kienzle
1324/1319/1318/1314/Brazilian 1319, DTCO 1381, Efkon Digital Tachograph, MotoMeter EGK-100 og Actia
Smartach samt en M1N1-adapter. Se kapitel 0 og 0 til 23.



SE5000 Configuration Station – fuld integration af al software og hardware. Se kapitel 5.



Anvendelsesdokumenter – oplysninger om udstyr og hvordan fartskrivere tilpasses til forskellige
køretøjer.Se kapitel 0.



Krydshenvisningsoversigter – krydshenvisninger mellem VDO-fartskrivere og tilsvarende Stoneridgeenheder. Se kapitel 0.



Udskiftning af fartskriver – Muligheden for let at udskifte en type fartskriver med en anden. Ved udskiftning
med en tilsvarende fartskriver, skal alle parametre overføres. Ved udskiftning med en anden type skal kun
kalibreringsparametre overføres. Se kapitel 0.



Test af sender og kabelverificering – Automatisk test af krypterede sensorer. Se kapitel 0.



Produktopdatering – Vejledning til opdatering af produktsoftware. Se kapitel 0.
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1.2

Således anvendes manualen

Denne manual beskriver i detaljer alle de funktioner, som Optimo tilbyder. Denne enhed kan anvendes med alle
elektroniske fartskriversystemer, hvoraf mange kræver forskellige procedurer. En af de primære funktioner er Mklllprogrammeringsapplikationen, men enheden er udviklet til at hjælpe med alle aspekter vedrørende vedligeholdelse af
fartskrivere.
Alle de forskellige funktioner og procedurer findes i logisk opbyggede kapitler som beskrevet i
indholdsfortegnelsen.
Man kan navigere ved enten at scrolle ned i manualen eller ved at klikke på sidetallet i indholdsfortegnelsen, og så
kommer du direkte til siden.
Ved at vælge ”?” på en hvilken som helst skærm kommer du tilbage til den relevante side i manualen, der redegør
for formålet med den pågældende skærm.
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2

Opstart
Kapitel 2 handler om den første opstart, og hvad man kan se på de første skærme.

2.1

Strømforsyning
Optimo er forsynet med et særligt genopladeligt litium ion 14,4 volt-batteri med en levetid på 2 til 4 timer ved
normal brug. Det er også muligt at tilslutte 230 volt eller en strømforsyning. Batteriet kan let isættes og fjernes fra
enheden. Additionally it has a ‘hot swap’ feature where the battery can be removed when powered from a 230V ac
supply or from a vehicle power connector. Det anbefales, at du lader batteriet helt op før ibrugtagning, hvilket
typisk tager 1 timer.

UDSKIFTELIG
BATTERIPAKKE
TILSLUTTES HER
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2.2

Stik
Optimo har følgende stik: 7 generelle I/O-stik, 4 x USB 2,0, 1 x Ethernet, 1 x strømforsyning og 1 x smartcard. Wi-Fistandarderne N, G og A understøttes alle.

STIK TIL
FARTSKRIVERKABLER

STIK TIL
USB
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STIK TIL
ETHERNET

2.3

Produktpakker og reservedele
Alle dele, såsom dongles, individuelle kabler, kabeladaptere, skærmbeskyttelse, batterier etc., fås som reservedele.
Enheden er beregnet til at blive solgt som én samlet enhed, der indeholder følgende:

 Hvad indeholder sættet
 Produktet
 Skærmbeskyttelse
 Batterioplader, der kan anvendes i
køretøjet
 Oplader
 Digital dongle
 2400-dongle
 1324-dongle
 Adapterkabel – 4 off Reservedele
 Batteri- og batterioplader
 Tilslutningskabler til alle fartskrivere til
direkte forbindelse med produktet
uden brug af adapterkabel

10

2.4

Opstart
Start Optimo ved at trykke på knappen på bagsiden af enheden. Al øvrig styring af enheden sker via ikonerne på
den menustyrede skærm. Der ikke adgang til Windows 7-operativsystemet fra enheden, idet den kun er udviklet til
at anvende software fra Stoneridge.
Når du har trykket på knappen, starter computeren.

TÆND-/
SLUK-KNAP
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2.5

Opstart første gang
Når applikationen startes første gang, skal brugeren indtaste en række oplysninger på en række
indstillingsskærme. Indstillingsskærme omfatter: Sprog, land, virksomhedsoplysninger og forskellige værkstedsindstillinger. Du kommer videre til næste skærm ved at trykke på den højre pil øverst på siden. Se kapitel 0 for
yderligere oplysninger.

2.6

Sprogvalg
Efter den første opstart foretages der en kontrol, og applikationen med værkstedsindstillinger kører. Den første
skærm, der vises, er sprogvalg. Du kan vælge mellem 13 sprog. Vælg det, du er mest fortrolig med, og klik på
ikonet. Alle sider i Optimo ændres nu til dette sprog. Følgende sprog understøttes:
Tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, russisk, spansk, svensk og tyrkisk.
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2.7

Sprogside
Denne skærm har “ikoner” for alle de forskellige sprog. Ved at klikke på et ”ikon” ændres alle siderne i Optimo til
det pågældende sprog.
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2.8

Efterfølgende opstart
Næste gang enheden startes, er det kun skrivebordet, der vises efter opstarten. Denne skærm indeholder alle de
”ikoner”, du har brug for til at anvende de forskellige funktioner, der er beskrevet i kapitel 1.1.

Der vil ikke være adgang til operativsystemet, og det er derfor ikke muligt at downloade programmer ud over
opdateringer og programmer leveret af Stoneridge.
Du vil dog have fuld adgang til internettet og mulighed for at oprette nye mapper til opbevaring af dokumenter og
andre filer.
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2.9

Kalibreringsskærm
Efter opstarten er den første skærm, du møder, “kalibreringsskærmen”. Dette er for at gøre dig opmærksom på, at
din enhed skal kalibreres senest på den anførte dato, og dette skal ”godkendes”, før du kan gå videre.

15

2.10

Widget-menu
På alle Stoneridge-applikationsskærme i denne enhed vil man kunne se en widget-bar. Den vil oftest være placeret
øverst på skærmen.

Hjemknap

Spørgsmål
stegn

Pile

På hver enkelt applikations hovedskærm vil ‘Hjem’-knappen lukke applikationen og sende dig tilbage til
skrivebordet. I en applikation har den efterfølgende skærm en ‘Hjem’-knap, som sender dig tilbage til
applikationens hovedskærm.
Pilene fører dig frem eller tilbage i en applikation, dog kun når de er fremhævede.
Spørgsmålstegnet fører dig til den relevante side i denne manual, der redegør for formålet med skærmbilledet.
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2.11

Symbolet Indstillinger
Ved at klikke på symbolet “Indstillinger” kommer du til yderligere indstillingssider, hvor du kan vælge sprog, land,
få oplysninger om, i hvilket navn enheden er registreret, og oplysninger om indstillingerne for dit værksted. Du
kommer videre til de næste skærme ved at klikke på ”fremad-pilen”, når den er fremhævet. Som forklaret i kapitel
2.6 ændres alle siderne i Optimo til det pågældende sprog ved at klikke på et ”ikon”.
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2.11.1 Land – side 1
På denne skærm kan du vælge, hvilket land du arbejder i, og denne oplysning gemmes i enheden. Optimo
understøtter p.t. 28 lande. Ved at klikke på ”fremad-pilen” øverst på siden kommer du videre til næste side med
lande.

18

2.11.2 Land – side 2
Flere lande, der understøttes af Optimo.
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2.11.3 Værkstedsinstillinger 1
Denne skærm indeholder oplysninger om virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger. Udfyld alle felter
som vist.
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2.11.4 Værkstedsindstillinger 2
Denne skærm indeholder forskellige oplysninger om dit værksted, såsom dit værkstedsnummer,
godkendelsesdato, dit forseglingsnummer, kalibreringsdato etc. Udfyld alle felter som vist.
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2.11.5 Værkstedsinstillinger 3
Denne skærm giver oplysninger om ‘fast distancelængde’ og indstillinger for antal af kørsler. Udfyld alle felter som
vist.
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2.11.6 Oplysninger fra enheden 1
Denne skærm viser det valgte sprog og land. Udfyld alle felter som vist.
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2.11.7 Oplysninger fra enheden 2
Denne skærm viser produkt- og softwarerevisioner samt dongleidentifikationsnumre etc.

24

3

Standardfunktioner
Optimo har flere standardfunktioner, der svarer til dem, der findes på de fleste almindelige Windows-skriveborde.
Ved at klikke på “Windows”-ikonet i opgavelinjen vises sædvanlige Windows-oplysninger såsom oplysninger om
programmer og knappen ‘afslut’, der anvendes til at lukke enheden korrekt.
Ved at klikke på ikonet “Dine dokumenter” kan du se biblioteker som f.eks. dokumentbiblioteket, som du kan få
adgang til.
Ved at klikke på “Skraldespands”-ikonet kan du se slettede filer.
Ved at klikke på de enkelte fil-ikoner kan du se alle de filer, der er gemt på skrivebordet.
Ved at klikke på ikonet “Opsætning af Optimo” kommer du til kalibreringsskærmene, der kun er til rådighed for
SRE-medarbejdere.
Alle de vigtigste fartskriverapplikationer er anført i kapitel 4 til 10, og programmering og test for individuelle
fartskrivertyper fra kapitel 11 og frem.
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4

MKIII-programmering og kalibrering
Ved at klikke på ikonet “MKIII”-programmering vises skærmen ”Valg af fartskriver”, hvis fartskrivertypen ikke kan
bestemmes. Ved at klikke på det relevante ikon kan der foretages programmering og kalibrering, dog kun med de
korrekte dongles eller kabler tilsluttet.
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4.1

Hovedprogrammeringsskærm
Hvis fartskrivertypen kan bestemmes, eller når der er valgt en fartskrivertype, vises følgende hovedskærm. Herfra
kan du vælge blandt de fremhævede ikoner. De ikke-fremhævede ikoner kan ikke vælges. Ved at klikke på ikonet
”Hjem” kommer du tilbage til skærmen ”Valg af fartskriver”. Se side 26.
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4.2

MKIII-funktioner
Når den korrekte fartskriver er identificeret, vil typen blive vist øverst på menusiden, og de tilhørende funktioner
til den relevante fartskriver kan vælges. Dette vises ved lysere ikoner, og de ikoner, der ikke kan vælges, er mørke.
En liste over MKIII-programmeringsfunktioner samt en kort beskrivelse følger. En komplet beskrivelse af hver
enkelt funktion og den procedure, der gælder for den enkelte fartskrivertype, er indeholdt i kapitel 11 til 23.
• Læs og modificer data – disse funktioner spørger fartskriveren og gør det muligt for montøren at ændre de
forskellige indstillinger på fartskriveren og programmere hele dataopsætningen i én enkelt arbejdsgang.
• Oplysninger om fartskriveren - Stoneridge VR2400/SE5000, Kienzle 1324/DTCO og Actia Smartach – denne
funktion spørger fartskriveren og bestemmer systemleverandør, produktionsdato, serienummer,
hardwareversion, softwarenummer, softwareversion og systemnavn.
• Bænktest – denne halvautomatiske funktion hjælper montøren med at afprøve fartskriveren ved hjælp af en
række kommandoer, der vises på skærmen (se kapitel 11 til 23 for fuldstændige oplysninger om de forskellige
bænktestrutiner).
• Fast distance 1 – denne funktion finder køretøjets ”w”-faktor ved hjælp af den fysiske metode med en bane på
20 meter med en fast markør.
• Hastighedssimulator – denne funktion giver hastighedsoplysninger til fartskriveren til kontrol af
hastighedsmarkør/display, advarsel om for høj hastighed eller viser markørens placering i et diagram.
• C3 RPM-test – denne funktion anvendes til at bestemme antallet af impulser pr. omdrejning, der kan sendes til
fartskriveren.
• DTC’er - Stoneridge VR2400/SE5000, Kienzle 1324/DTCO og Actia Smartach – gør det muligt at vise fejlkoder på i
den fartskriver, der skal vises, og derefter slette dem om nødvendigt.
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• k-faktor-test - Stoneridge VR8400 og Kienzle 1319, 1318, 1314 – denne funktion måler den“k”-faktor, der p.t. er
indtastet på fartskriveren.
• DIL-beregning - Stoneridge VR8400/8300/1400, Kienzle1318 – denne funktion begrænser behovet for at slå op i
kalibreringsoversigter.
• Fast distance 2 – denne funktion finder køretøjets ”w”-faktor ved hjælp af den fysiske metode med en bane på
20 meter med Flexi Switch.
• Rullefelt – denne funktion finder køretøjets ”w”-faktor ved brug af et rullefeltsystem.
• Ur-test – denne funktion tjekker nøjagtigheden af fartskriverens ur. Funktionen er automatisk for Stoneridge
VR2400/SE5000, Kienzle 1324/DTCO, Actia Smartach og Motometer EGK100-fartskrivere, men anvender en
valgfri ekstern ur-tester til andre fartskrivere. Den lokale tid kan også justeres på nogle fartskrivere.
• Pin – denne funktion gør det muligt for programmøren at indtaste værkstedskortets pinkode og give værkstedet
adgang til en bestemt fartskriver ved at sætte den i kalibreringsmode.
• Datatest – seriel – denne funktion gør det muligt at aflæse serielle data fra fartskriveren og få vist forskellige
parametre og indstillinger.
• Datatest – CANbus – denne funktion gør det muligt at aflæse serielle data fra fartskriveren og få vist forskellige
parametre og indstillinger.
• 1.000 m-test – denne funktion afprøver og bekræfter nøjagtigheden af fartskriverens hastighed i forhold til en
fastsat hastighed og distance.
• Sensortest – denne funktion sikrer, at den rette sensor vælges og parres med fartskriveren.
• Nulstilling af fartskriveren – denne funktion anvendes til at sende en nulstillingsimpuls fra fartskriveren via
CANbussen til andre ECU-enheder og -systemer på CANbussen og gør det muligt for dem at kommunikere
sammen igen.
29

5

Konfigureringsområdet SE5000
SE5000 konfigureringsområdet giver dig mulighed for at konfigurere fartskriveren til mange forskellige bilers
parametre, hvilket gør det muligt for værksteder at opfylde uventede behov, der måtte opstå, samtidig med, at
lageret kan begrænses. Ved at klikke på ikonet “SE5000CS” vises den første skærm, der er valg af fartskriver, hvor
enheden vil bestemme fartskrivertypen. Et gyldigt værkstedskort skal indsættes og adgangskoden skal indtastes for
at rekonfigurere alle aktiverede fartskrivere.
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5.1

SE5000CS - vælg producent
Når der findes en SE5000, vil de næste skærme, der vises, indeholde en oversigt over producenter, der kan vælges
blandt. Klik på det relevante ikon.

31

5.1.1

Verificer fartskriveren
Ved at klikke på knappen “Verificer fartskriver” vil der blive vist en skærm, der giver dig mulighed for at indtaste
fartskriverens serienummer. Når du har klikket på returknappen, vil skærmen fortælle dig, om verificeringen blev
gennemført, og i givet fald, hvilket mærke og hvilken model, fartskriveren er blevet konfigureret til.
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5.2

SE5000CS – type af køretøj
Når du har klikket på producentikonet, vil der blive vist en oversigt over tilknyttede typer af køretøjer. Klik på
ikonet ud for den relevante model.
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5.3

Konfigurering af fartskriveren
Når der er valgt en køretøjstype, vil der blive vist en skærm, der viser, at Optimo kommunikerer med fartskriveren.
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5.3.1

Konfigurationsresultat
Efter kort tid vil resultatet blive vist som enten “Konfigurering mislykket” eller “Konfigurering fuldestændig ”.
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6

Anvendelsesdokumenter
Select the type of Application Sheet you require.
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6.1

Vælg producent
Ved at klikke på ikonet ”Anvendelsesdokument” vil hovedskærmen blive vist med en oversigt over producenter, du
kan vælge blandt. Klik på det relevante ikon.
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6.2

Typer af køretøjer
Du kan nu se en oversigt over producentens køretøjer. Klik på ikonet ud for den relevante model.
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6.3

Dataark
Anvendelsesdokumentet for det pågældende køretøj vises nu.
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7

Krydshenvisningsoversigter
Ved at klikke på ikonet “Krydshenvisning” vises hovedskærmen, og brugeren får mulighed for at krydstjekke en
VDO-fartskriver eller -sensor med en tilsvarende Stoneridge-enhed. Indtast den relevante tekst/det relevante
nummer for at søge.
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7.1

Søgeresultater
Der vises nu en liste over alle enheder, der indeholder den tekst/det nummer, der er søgt på.
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8

Udskiftning af fartskriver
Ved at klikke på ikonet “Udskiftning af fartskriver” vises hovedskærmen. Dette gør det muligt for brugeren at
konfigurere Stoneridge-fartskriveren med data fra en anden Stoneridge-fartskriver eller en anden producents
fartskriver. Skærmen viser den relevante meddelelse, f.eks. forbundet til en SE5000-fartskriver.
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8.1

Læsning af data
Hvis du klikker på knappen “Læs”, vil du blive spurgt, om du ønsker at “Se gemte SE5000-data? Vælg den
fremhævede knap ”SE5000”.
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8.1.1

Oplysninger om fartskriveren
En skærm vil herefter vise alle oplysninger om fartskriveren.
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8.2

Afsendelse af data
Når du klikker på knappen ”Send” på hovedskærmen, fortæller den næste skærm dig, hvilken fartskriver du er
forbundet til, og spørger hvilke fartskriverdata, du ønsker at sende eller overføre data fra.
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8.2.1

Overførsel af data
Efter valg af den relevante knap viser den næste skærm, hvilken fartskriver, der sender oplysninger til en anden.
F.eks. SE5000 -> SE5000. Ved færdiggørelsen vil der blive vist et flueben mellem de to fartskrivere, der viser, at
dataene er afsendt.
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9

Afsendertest og kabelverificering
Ved at klikke på ikonet “Sensorer” vises hovedskærmen. Dette giver dig mulighed for at teste og verificere
krypterede sensorer og kabler og konfigurere fartskriveren i forhold til dem.

47

9.1

Test af sensor
Ved at klikke på knappen “Sensortest” får du besked om, hvilket kabel du skal bruge, og hvordan det skal forbindes
til sensoren. Når kablerne er forbundet, holdes sensoren mod knappen på venstre side af enheden, og testen går i
gang. Du bør mærke en let vibrering i sensoren, og resultatskærmen vil blive vist.
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9.1.1

Resultat af sensortest
En skærm vil nu vise ”Hastighed til sensor” og ”Hastighed fra sensor”, der bør være overensstemmende.

49

9.2

Test af kabel
Ved at klikke på knappen “Kabeltest” får du besked om, hvordan du skal forbinde kablet, og hvilke adapterer, du
skal bruge. Når de er forbundet, skal du klikke på den røde pil i øverste højre hjørne for at komme til resultatsiden.
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9.2.1

Resultat af kabeltest
Resultatet vil nu blive vist på en skærm, dvs. enten ‘Test gennemført’ eller ‘Test mislykket’.
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10

Produktopdatering
Start med at tilslutte den USB-nøgle, der skal anvendes til opdateringen, til en ekstern port. Ved at klikke på ikonet
”Produktopdatering” vises følgende skærm vil være-ikonet, som vil vise aktuelle version plus nye version eller fejl.
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11

SE5000 – Programmering og test
Ved at klikke på ikonet “MKIII”-enhed vises nedenstående skærm, hvis fartskrivertypen bestemmes automatisk.
Alternativt kan du gå til skærmbilledet “Valg af fartskriver” (se side 26), hvor du også kommer til dette
skærmbillede ved at klikke på ikonet ”SE5000”. Herfra kan du vælge blandt de fremhævede ikoner. De ikkefremhævede ikoner kan ikke vælges.

Alle test kan udføres ved brug af de leverede dongles eller med de leverede adapterer og eksisterende MKII-kabler.
For yderligere oplysninger – se Bilag A – Krydshenvisningsoversigter for kabler.
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11.1

Læs og modificer data
Ved at klikke på ikonet “Læs og modificer data” får du adgang til at læse og ændre forskellige lovbestemte
parametre, såsom w-, k- og l-faktorer. For en liste over alle programmerbare parametre, se Bilag F – Parametre,
der kan programmeres.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.1 Læs og modificer data, side 2
Den anden side viser yderligere lovbestemte parametre, såsom VIN- og VRN-numre.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.2 Læs og modificer data, side 3

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.3 Læs og modificer data, side 4

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.4 Læs og modificer data, side 5

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.5 Læs og modificer data, side 6

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.6 Læs og modificer data, side 7

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.7 Læs og modificer data, side 8

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.8 Læs og modificer data, side 9

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.9 Læs og modificer data, side 10

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.10 Læs og modificer data, side 11

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.11 Læs og modificer data, side 12

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.12 Læs og modificer data, side 13

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.13 Læs og modificer data, side 14

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.

67

11.1.14 Læs og modificer data, side 15

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.15 Ændring af en k-faktor
Parametre kan ændres ved at vælge den pågældende enhed. En ny skærm vil blive vist sammen med de
nødvendige tastaturer. Eksempel 1 – ændring af en k-faktor.
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11.1.16

Ændring af et VIN-nummer
Eksempel 2 – ændring af et VIN-nummer.
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11.2

Oplysninger om fartskriveren
Ved at klikke på ikonet ”Oplysninger om fartskriveren” kommer du til en side, hvor du kan få oplysninger om
fartskriveren, såsom leverandør, produktionsdato, serienummer, hardware- og softwarenummer etc.
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11.3

Bænktest
Idet en SE5000 er en digital fartskriver, udføres testen fuldstændig automatisk ved at klikke på ikonet ”Bænktest”.
I den nederste højre del af skærmen tæller et ur ned med den resterende tid.
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11.4

Fast distance 1
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 1” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test sker udenfor på en bane på 20 meter. Der foretages 4
køreture, 2 i hver retning, og gennemsnittet anvendes til at bestemme w- og k-faktorer. For yderligere information,
se Bilag G – Procedurer for fast distance 1.
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11.4.1 Fast distance 1 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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11.4.2 Fast distance 1 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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11.4.3 Fast distance 1 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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11.4.4 Fast distance 1 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, herunder den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du bliver derefter spurgt, om du ønsker at sende disse indstillinger til fartskriveren.
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11.4.5 Fast distance 1 – sendte data
Hvis værdierne er korrekte, klik på ”fluebenet”, der sender W- og K-faktorer til fartskriveren, og en
bekræftelsesskærm vises.
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11.5

Hastighedssimulator
Ved at klikke på ikonet “Hastighedssimulator” får du mulighed for at tilføre hastighedsimpulser til fartskriveren til
kontrol af fartskriverens hastighed og til advarsler om for høj hastighed. Ved brug af tastaturet kan du indtaste “kfaktor” og “Hastighed” ved at klikke på det relevante felt. Klik herefter på knappen “Vælg” for at starte.
Hastigheden kan også øges ved at trække de blå pile til venstre op og ned.
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11.5.1 Hastighedssimulatorens tilbagelagte distance
Ved at klikke på knappen ”Stop” vil simuleringen stoppe, og den tilbagelagte distance vil blive vist midt på
skærmen.
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11.6

C3 RPM-test
Ved at klikke på ikonet “C3 RPM-test” får du mulighed for at finde PPR (impulser pr. omdrejning) i gearkassen.
Fjern først det røde stik fra fartskriveren og slutte det korrekte kabel, kør derefter motoren ved 1.000 RPM og klik
på ”fluebens”-knappen.
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11.6.1 Beregning af PPR
Enheden vil nu beregne PPR og vise et resultat.
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11.7

DTC’er
Ved at klikke på ikonet “DTC’er” (fejlkoder) vil DTC-nummeret blive vist sammen med en beskrivelse af koden,
antallet af forekomster og datoen for seneste forekomst. Yderligere oplysninger kan fås ved at klikke på
hjælpeknappen, dvs. “?”. DTC’er kan ryddes ved at klikke på den røde stop-knap.

For en fuldstændig liste over SE5000 DTC’er og forslag til handlinger, se Error! Reference source not found.
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11.7.1 Ryddede DTC’er
Når skærmen er ryddet, vil der blive vist en skærm med teksten ”Ingen DTC’s gemt”.
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11.8

Fast distance 2
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 2” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test anvender en Flexi Switch, der er tilknyttet køretøjet, der
skaber kontakt med en markør ved afslutningen på 20 meter-banen. Der foretages 4 kørsler, 2 i hver retning. For
yderligere information, se Bilag H – Procedurer for fast distance 2.
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11.8.1 Fast distance 2 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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11.8.2 Fast distance 2 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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11.8.3 Fast distance 2 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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11.8.4 Fast distance 2 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, inklusive den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du bliver derefter spurgt, om du ønsker at sende disse indstillinger til fartskriveren.
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11.8.5 Fast distance 2 – sendte data
Hvis værdierne er korrekte, klik på ”fluebenet”, der sender w- og k-faktorer til fartskriveren, og en
bekræftelsesskærm vises.
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11.9

Rullefelt – beregning
Holdes bilen stabilt på 50,0 km/t. Enheden begynder at beregne w-faktoren. Bemærk: Vil enheden automatiske
beregne og udfylde skærmen med l-faktoren fra de impulser, der modtages fra rullefeltet. For yderligere
information se Bilag J – Procedurer for rullefelt.
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11.9.1 Rullefelt – resultat
Efter et par sekunder vil resultatskærmen blive vist med en besked til dig om, at indstillingerne sendes til
fartskriveren, når kørestøjet standser.
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11.9.2 Rullefelt – afsendte data
Når køretøjet standser, sendes dataene, og en bekræftelsesskærm vises.
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11.10 Ur-test
Ved at klikke på ikonet “Ur-test” får du mulighed for at tjekke nøjagtigheden af fartskriverens interne ur og
eventuelt stille det. Du får også mulighed for at indstille den lokale tid i intervaller af +/- 30 minutter.
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11.10.1 Lokal tid
Ved at klikke på den gule knap ”Indstil lokal tid – 30 minutter”, kan du justere den lokale tid med - 30 minutter
eller + 30 minutter, hvis du klikker på knappen ovenover.
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11.10.2 Test af ur
Ved at klikke på den grønne knap ”Test af fartskriverens ur” vil fartskriveren foretage en intern test af uret og give
dig urets nøjagtige tid.
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11.10.3 Send den opdaterede tid
Ved at klikke på den blå knap ”Send til fartskriver”, vil den interne UTC-tid blive opdateret og vise en
bekræftelsesmeddelelse ”Fartskriverens ur opdateret”.
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11.11 Pin
Ved at klikke på ikonet ”pin” får du vist et tastatur, der giver dig mulighed for at indtaste din pinkode til et
værkstedskort, som et alternativ til at indtaste pinkoden via fartskriverens fronttaster.
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11.12 Datatest - seriel
Ved at klikke på ikonet ”Datatest - seriel” får du mulighed for at læse serielle data fra fartskriveren, der viser
forskellige parametre og indstillinger.
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11.13 Datatest - CANbus
Ved at klikke på ikonet ”Datatest - CANbus” får du mulighed for at læse data fra fartskriveren på CANbus, der viser
forskellige parametre og indstillinger.
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11.14 1.000 m-test
Ved at klikke på ikonet “1.000 m-test” afprøves og bekræftes nøjagtigheden af fartskriverens hastighed i forhold til
en fastsat hastighed og distance. k-faktoren og den første kilometertælleraflæsning vises, og ved at klikke på
knappen “Vælg” til højre for “Start test”, vil testen begynde.
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11.14.1 1.000 m-test – side 2
En hastighed på 50 km/t tilføres fartskriveren i 72 sek., og tiden tæller ned i højre side. Ved at klikke på stopknappen vil testen blive standset, og den tilbagelagte afstand på det pågældende tidspunkt vil blive vist.
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11.14.2 1.000 m-test – resultat
Når testen er færdig, får du en resultatside, der viser den tilbagelagte distance og nøjagtigheden.
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11.15 Sensortest
Ved at klikke på ikonet ”Sensortest” får du mulighed for at vælge en sensortype, hvis den ikke automatisk
registreres, og derefter at parre sensoren med fartskriveren.
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11.15.1 Sensortest – side 2
If the tachograph is a “2nd source of motion” model then this screen will be displayed. Here you can select 2nd
source from A CAN only, C CAN only, from both A CAN and C CAN or from C3. You can also select whether the
vehicle is “Heavy” or “Light”.
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11.15.2 Sensortest – side 3
If the C3 input is enabled then you will also have to set the “C3 speed factor” on the bottom line. There is a file in
the “My Documents” folder called ‘Calibration procedure for tachographs activated after 1st October 2012.’
explaining how to get this value.
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11.15.3 Sensortest – side 4
Ved at klikke på knappen “Par” (anden linje), vil fartskriveren blive tvunget til at parre sig med sensoren.
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11.15.4 Sensortest – parring
Efter færdiggørelsen vil der blive vist et flueben, hvis parringen er gennemført. Klik på ‘ok’-knappen, så kommer du
tilbage til den generelle programmeringsskærm.
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12

VR 2400 – programmering og test
Ved at klikke på ikonet “MKIII”-programmering vises nedenstående skærm, hvis fartskrivertypen bestemmes
automatisk. Alternativt kan du gå til skærmbilledet “Valg af fartskriver” (se side 26), hvor du også kommer til dette
skærmbillede ved at klikke på ikonet ”2400”. Herfra kan du vælge blandt de fremhævede ikoner. De ikkefremhævede ikoner kan ikke vælges.

Alle test kan udføres ved brug af de leverede dongles eller med de leverede adapterer og eksisterende MkII-kabler.
For yderligere oplysninger – se Bilag A – Krydshenvisningsoversigter for kabler.
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12.1

Læs og modificer data
Ved at klikke på ikonet “Læs og modificer data” får du adgang til at læse og ændre forskellige lovbestemte
parametre, såsom w-, k- og l-faktorer. For en liste over alle programmerbare parametre, se Bilag F – Parametre,
der kan programmeres.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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12.1.1 Læs og modificer data, side 2
Den anden side viser yderligere lovbestemte parametre, såsom VIN- og VRN-numre.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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12.1.2 Læs og modificer data, side 3

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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12.1.3 Læs og modificer data, side 4

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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12.1.4 Læs og modificer data, side 5

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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12.1.5 Læs og modificer data, side 6

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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12.1.6 Ændring af en k-faktor
Parametre kan ændres ved at vælge den pågældende enhed. En ny skærm vil blive vist sammen med de
nødvendige tastaturer. Eksempel 1 – ændring af en k-faktor.
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12.1.7 Ændring af et VIN-nummer
Eksempel 2 – ændring af et VIN-nummer.
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12.2

Oplysninger om fartskriveren
Ved at klikke på ikonet ”Oplysninger om fartskriveren” kommer du til en side, hvor du kan få oplysninger om
fartskriveren, såsom leverandør, produktionsdato, serienummer, hardware- og softwarenummer etc.
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12.3

Bænktest
Ved at klikke på ikonet “Bænktest” udføres testen halvautomatisk. Bemærk: Ved kalibrering skal der også
foretages en ur-test enten før eller efter bænktesten. Se kapitel 12.10.2. I den nederste højre del af skærmen
tæller et ur ned med den resterende tid. Bemærk: Skalaen findes automatisk.
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12.3.1 Bænktest – side 2
Side 2 viser afslutningen på testen og prompten til sammenligning af diagrammet.
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12.3.2 Bænktest – sammenligning af diagrammer
Når testen er afsluttet, klik på "Fluebenet", og denne skærm vises, så førernes diagram kan sammenlignes dermed.
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12.3.3 Bænktest – sammenligning af diagrammer
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12.4

Fast distance 1
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 1” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test sker udenfor på en bane på 20 meter. Der foretages 4
køreture, 2 i hver retning, og gennemsnittet anvendes til at bestemme w- og k-faktorer. For yderligere information,
se Bilag G – Procedurer for fast distance 1.
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12.4.1 Fast distance 1 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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12.4.2 Fast distance 1 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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12.4.3 Fast distance 1 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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12.4.4 Fast distance 1 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, herunder den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du bliver derefter spurgt, om du ønsker at sende disse indstillinger til fartskriveren.
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12.4.5 Fast distance 1 – sendte data
Hvis værdierne er korrekte, klik på ”fluebenet”, der sender w- og k-faktorer til fartskriveren, og en
bekræftelsesskærm vises.
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12.5

Hastighedssimulator
Ved at klikke på ikonet “Hastighedssimulator” får du mulighed for at tilføre hastighedsimpulser til fartskriveren til
kontrol af fartskriverens hastighed og til advarsler om for høj hastighed. Ved brug af tastaturet kan du indtaste “kfaktor” og “Hastighed” ved at klikke på det relevante felt. Klik herefter på knappen “Vælg” for at starte.
Hastigheden kan også øges ved at trække de blå pile til venstre op og ned.
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12.5.1 Hastighedssimulatorens tilbagelagte distance
Ved at klikke på knappen ”Stop” vil simuleringen stoppe, og den tilbagelagte distance vil blive vist midt på
skærmen.
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12.6

C3 RPM-test
Ved at klikke på ikonet “C3 RPM-test” får du mulighed for at finde PPR (impulser pr. omdrejning) i gearkassen.
Fjern først det røde stik fra fartskriveren og slutte det korrekte kabel, kør derefter motoren ved 1.000 RPM og klik
på ”fluebens”-knappen.
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12.6.1 Beregning af PPR
Enheden vil nu beregne PPR og vise et resultat. Du bliver derefter spurgt, om du ønsker at sende resultatet til
fartskriveren.
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12.6.2 Det afsendte PPR-resultat
Ved at klikke på ”fluebenet” vil dataene blive sendt til fartskriveren, og en bekræftelsesskærm vil blive vist.
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12.7

DTC’er
Ved at klikke på ikonet “DTC’er” (fejlkoder) vil DTC-nummeret blive vist sammen med en beskrivelse af koden,
antallet af forekomster og datoen for seneste forekomst. Yderligere oplysninger kan fås ved at klikke på
hjælpeknappen, dvs. “?”. DTC’er kan ryddes ved at klikke på den røde stop-knap.

For en fuldstændig liste over VR2400 DTC’er og forslag til handlinger, se Bilag C – DTC-koder VR2400.
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12.7.1 Ryddede DTC’er
Når skærmen er ryddet, vil der blive vist en skærm med teksten ”Ingen DTC’er gemt”.
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12.8

Fast distance 2
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 2” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test anvender en Flexi Switch, der er tilknyttet køretøjet, der
skaber kontakt med en markør ved afslutningen på 20 meter-banen. Der foretages 4 kørsler, 2 i hver retning. For
yderligere information, se Bilag H – Procedurer for fast distance 2.
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12.8.1 Fast distance 2 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.

137

12.8.2 Fast distance 2 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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12.8.3 Fast distance 2 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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12.8.4 Fast distance 2 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, inklusive den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du bliver derefter spurgt, om du ønsker at sende disse indstillinger til fartskriveren.
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12.8.5 Fast distance 2 – sendte data
Hvis værdierne er korrekte, klik på ”fluebenet”, der sender w- og k-faktorer til fartskriveren, og en
bekræftelsesskærm vises.
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12.9

Rullefelt – beregning
Holdes bilen stabilt på 50,0 km/t. Enheden begynder at beregne w-faktoren. Bemærk: Vil enheden automatiske
beregne og udfylde skærmen med l-faktoren fra de impulser, der modtages fra rullefeltet. For yderligere
information se Bilag J – Procedurer for rullefelt.
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12.9.1 Rullefelt – resultat
Efter et par sekunder vil resultatskærmen blive vist med en besked til dig om, at indstillingerne sendes til
fartskriveren, når kørestøjet standser.
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12.9.2 Rullefelt – afsendte data
Når køretøjet standser, sendes dataene, og en bekræftelsesskærm vises.
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12.10 Ur-test
Ved at klikke på ikonet “Ur-test” får du mulighed for at tjekke nøjagtigheden af fartskriverens interne ur og
eventuelt stille det. Du får også mulighed for at indstille den lokale tid i intervaller af +/- 30 minutter.
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12.10.1 Lokal tid
Ved at klikke på den gule knap ”Indstil lokal tid – 30 minutter”, kan du justere den lokale tid med - 30 minutter
eller + 30 minutter, hvis du klikker på knappen ovenover.
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12.10.2

Test af ur
Ved at klikke på den grønne knap ”Test af fartskriverens ur” vil fartskriveren foretage en intern test af uret og give
dig urets nøjagtige tid.
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12.10.3

Send den opdaterede tid
Ved at klikke på den blå knap ”Send til fartskriver”, vil den interne UTC-tid blive opdateret og vise en
bekræftelsesmeddelelse ”Fartskriverens ur opdateret”.
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12.11 Datatest - seriel
Ved at klikke på ikonet ”Datatest - seriel” får du mulighed for at læse serielle data fra fartskriveren, der viser
forskellige parametre og indstillinger.
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12.12 Datatest - CANbus
Ved at klikke på ikonet ”Datatest - CANbus” får du mulighed for at læse data fra fartskriveren på CANbus, der viser
forskellige parametre og indstillinger.
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12.13 Sensortest
Ved at klikke på ikonet ”Sensortest” får du mulighed for at vælge en sensortype, hvis den ikke automatisk
registreres, og derefter at parre sensoren med fartskriveren.
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12.13.1 Sensortest – side 2
Hvis der vælges en krypteret sensor, vil fartskriveren blive tvunget til at parre sig med sensoren, hvis man klikker
på knappen “Par” (anden linje).
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12.13.2 Sensortest – parring
Efter færdiggørelsen vil der blive vist et flueben, hvis parringen er gennemført. Klik på ‘ok’-knappen, så kommer du
tilbage til den generelle programmeringsskærm.
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12.14 Nulstilling af fartskriveren
Nogle gange synkroniserer en fartskriver ikke med andre systemer i et køretøj, særligt når der anvendes en
CANbus. Ved at klikke på ikonet “Nulstil fartskriver” sendes en nulstillingsimpuls igennem fartskriveren og
CANbussen til de andre systemer, der gør det muligt for dem alle at tale sammen igen. Der er ikke vist nogen
skærm på enheden, men du vil dog se en afbrydelse af den digitale udlæsning på fartskriveren.

154

13

VR8400 – programmering og test
Hvis du trykker på "MKlll" programmør ikonet derefter trykke på "8400"-ikonet vil bringe dig til denne skærm.
Herfra kan du vælge blandt de fremhævede ikoner. De ikke-fremhævede ikoner kan ikke vælges.

Alle test kan udføres ved brug af de leverede adapterer og eksisterende MkII-kabler. For yderligere oplysninger –
se Bilag A – Krydshenvisningsoversigter for kabler.
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13.1

Læs og modificer data
Ved at klikke på ikonet “Læs og modificer data” er det muligt at læse og ændre visse paramentre. På en 8400 er
dette begrænset til for høj hastighed, tænding ved optagelse, pulser/omdrejning og motorhastigheder.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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13.2

Bænktest – valg af hastighedsskala
Ved at klikke på ikonet “Bænktest” vises en skærm, hvor du først skal vælge den relevante hastighedsskala. Dette
gøres ved at tjekke det EU-godkendelsesnummer, der findes på mærket inden i fartskriveren, som skal passe med
det tilsvarende godkendelsesnummer på bagsiden af de diagrammer, der skal monteres.
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13.2.1 Bænktest – rækkefølge
Ved at klikke på den relevante hastighedsskala vil du få vist en skærm med forskellige meddelelser og knapper, du
kan klikke på efter hver enkelt handling. Bemærk: Ved kalibrering skal der også foretages en ur-test enten før eller
efter bænktesten. Se kapitel 13.10. I den nederste højre del af skærmen tæller et ur ned med den resterende tid.
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13.2.2 Bænktest – side 2
Side 2 viser afslutningen på testen og prompten til sammenligning af diagrammet.

159

13.2.3 Bænktest – sammenligning af diagrammer
Når testen er afsluttet, klik på "Fluebenet", og denne skærm vises, så førernes diagram kan sammenlignes dermed.
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13.2.4 Bænktest – sammenligning af diagrammer

161

13.3

Fast distance 1
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 1” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test sker udenfor på en bane på 20 meter. Der foretages 4
køreture, 2 i hver retning, og gennemsnittet anvendes til at bestemme w- og k-faktorer. For yderligere information,
se Error! Reference source not found.
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13.3.1 Fast distance 1 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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13.3.2 Fast distance 1 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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13.3.3 Fast distance 1 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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13.3.4 Fast distance 1 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, herunder den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du får også vist de DIL Switch-indstillinger, der skal indtastes i fartskriveren.
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13.4

Hastighedssimulator
Ved at klikke på ikonet “Hastighedssimulator” får du mulighed for at tilføre hastighedsimpulser til fartskriveren til
kontrol af fartskriverens hastighed og til advarsler om for høj hastighed. Ved brug af tastaturet kan du indtaste “kfaktor” og “Hastighed” ved at klikke på det relevante felt. Klik herefter på knappen “Vælg” for at starte.
Hastigheden kan også øges ved at trække de blå pile til venstre op og ned.
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13.4.1 Hastighedssimulatorens tilbagelagte distance
Ved at klikke på knappen ”Stop” vil simuleringen stoppe, og den tilbagelagte distance vil blive vist midt på
skærmen.

168

13.5

C3 RPM-test
Ved at klikke på ikonet “C3 RPM-test” får du mulighed for at finde PPR (impulser pr. omdrejning) i gearkassen.
Fjern først det røde stik fra fartskriveren og slutte det korrekte kabel, kør derefter motoren ved 1.000 RPM og klik
på ”fluebens”-knappen.
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13.5.1 Beregning af PPR
Enheden vil nu beregne PPR og vise et resultat. Du bliver derefter spurgt, om du ønsker at sende resultatet til
fartskriveren.
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13.6

k-faktor-test
Ved at klikke på ikonet ”k-faktor-test” vil der blive sendt impulser til fartskriveren, og der vil blive foretaget en
udlæsning af, hvad fartskriverens k-faktor er indstillet til.
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13.7

Beregning af DIL
Ved at klikke på ikonet ”Beregning af DIL” vises en skærm, der giver dig mulighed for at indtaste w-faktoren, som
enheden vil bruge til at beregne den nærmeste k-faktor og de relevante DIL-knapper, der skal indstilles på
fartskriveren.

172

13.7.1 Beregning af DIL – nye indstillinger
Indtast ved brug af tastaturet den nye w-faktor og klik derefter på enter-knappen. Den nye k-faktor og DIL Switchindstillingerne vises nu.
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13.8

Fast distance 2
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 2” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test anvender en Flexi Switch, der er tilknyttet køretøjet, der
skaber kontakt med en markør ved afslutningen på 20 meter-banen. Der foretages 4 kørsler, 2 i hver retning. For
yderligere information, se Bilag H – Procedurer for fast distance 2.
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13.8.1 Fast distance 2 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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13.8.2 Fast distance 2 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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13.8.3 Fast distance 2 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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13.8.4 Fast distance 2 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, herunder den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du får også vist de DIL Switch-indstillinger, der skal indtastes i fartskriveren.
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13.9

Rullefelt – beregning
Holdes bilen stabilt på 50,0 km/t. Enheden begynder at beregne w-faktoren. Bemærk: Vil enheden automatiske
beregne og udfylde skærmen med l-faktoren fra de impulser, der modtages fra rullefeltet. For yderligere
information se Bilag J – Procedurer for rullefelt.
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13.9.1 Rullefelt – resultat
Efter et par sekunder resultatet vises skærmbilledet med w, k og l faktorer.
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13.10 Ur-test
Ved at klikke på ikonet “Ur-test” vises en skærm med “Test af ur”, og enheden vil bippe, når der modtages
impulser under testen. Bemærk: Der skal tilknyttes et ur-test-modul til enheden, før testen påbegyndes.
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13.10.1 Ur-test 2
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13.10.2 Ur-test – resultat
Efter testen vil skærmen vise resultatet i form af ”Urets nøjagtighed”.
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13.11 Datatest - seriel
Ved at klikke på ikonet ”Datatest - seriel” får du mulighed for at læse serielle data fra fartskriveren, der viser
forskellige parametre og indstillinger.
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14

VR8300 – programmering og test
Hvis du trykker på "MKlll" programmør ikonet derefter trykke på "8300"-ikonet vil bringe dig til denne skærm.
Herfra kan du vælge blandt de fremhævede ikoner. De ikke-fremhævede ikoner kan ikke vælges.

Alle test kan udføres ved brug af de leverede adapterer og eksisterende MkII-kabler. For yderligere oplysninger –
se Bilag A – Krydshenvisningsoversigter for kabler.
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14.1

Bænktest – valg af hastighedsskala
Ved at klikke på ikonet “Bænktest” vises en skærm, hvor du først skal vælge den relevante hastighedsskala. Dette
gøres ved at tjekke det EU-godkendelsesnummer, der findes på mærket inden i fartskriveren, som skal passe med
det tilsvarende godkendelsesnummer på bagsiden af de diagrammer, der skal monteres.
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14.1.1 Bænktest – rækkefølge
Ved at klikke på den relevante hastighedsskala vil du få vist en skærm med forskellige meddelelser og knapper, du
kan klikke på efter hver enkelt handling. Bemærk: Ved kalibrering skal der også foretages en ur-test enten før eller
efter bænktesten. Se kapitel 14.8. I den nederste højre del af skærmen tæller et ur ned med den resterende tid.
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14.1.2 Bænktest – side 2
Side 2 viser afslutningen på testen og prompten til sammenligning af diagrammet.
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14.1.3 Bænktest – sammenligning af diagrammer
Når testen er afsluttet, klik på "Fluebenet", og denne skærm vises, så førernes diagram kan sammenlignes dermed.
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14.1.4 Bænktest – sammenligning af diagrammer
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14.2

Fast distance 1
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 1” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test sker udenfor på en bane på 20 meter. Der foretages 4
køreture, 2 i hver retning, og gennemsnittet anvendes til at bestemme w- og k-faktorer. For yderligere information,
se Bilag G – Procedurer for fast distance 1.
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14.2.1 Fast distance 1 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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14.2.2 Fast distance 1 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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14.2.3 Fast distance 1 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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14.2.4 Fast distance 1 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, herunder den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du får også vist de DIL Switch-indstillinger, der skal indtastes i fartskriveren.
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14.3

Hastighedssimulator
Ved at klikke på ikonet “Hastighedssimulator” får du mulighed for at tilføre hastighedsimpulser til fartskriveren til
kontrol af fartskriverens hastighed og til advarsler om for høj hastighed. Ved brug af tastaturet kan du indtaste “kfaktor” og “Hastighed” ved at klikke på det relevante felt. Klik herefter på knappen “Vælg” for at starte.
Hastigheden kan også øges ved at trække de blå pile til venstre op og ned.
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14.3.1 Hastighedssimulatorens tilbagelagte distance
Ved at klikke på knappen ”Stop” vil simuleringen stoppe, og den tilbagelagte distance vil blive vist midt på
skærmen.
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14.4

C3 RPM-test
Ved at klikke på ikonet “C3 RPM-test” får du mulighed for at finde PPR (impulser pr. omdrejning) i gearkassen.
Fjern først det røde stik fra fartskriveren og slutte det korrekte kabel, kør derefter motoren ved 1.000 RPM og klik
på ”fluebens”-knappen.
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14.4.1 Calculating PPR
Enheden vil nu beregne PPR og vise et resultat.
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14.5

Beregning af DIL
Ved at klikke på ikonet ”Beregning af DIL” vises en skærm, der giver dig mulighed for at indtaste w-faktoren, som
enheden vil bruge til at beregne den nærmeste k-faktor og de relevante DIL-knapper, der skal indstilles på
fartskriveren.
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14.5.1 Beregning af DIL – nye indstillinger
Indtast ved brug af tastaturet den nye W-faktor og klik derefter på enter-knappen. Den nye k-faktor og DIL Switchindstillingerne vises nu.
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14.6

Fast distance 2
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 2” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test anvender en Flexi Switch, der er tilknyttet køretøjet, der
skaber kontakt med en markør ved afslutningen på 20 meter-banen. Der foretages 4 kørsler, 2 i hver retning. For
yderligere information, se Bilag H – Procedurer for fast distance 2.
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14.6.1 Fast distance 2 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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14.6.2 Fast distance 2 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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14.6.3 Fast distance 2 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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14.6.4 Fast distance 2 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, herunder den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du får også vist de DIL Switch-indstillinger, der skal indtastes i fartskriveren.
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14.7

Rullefelt – beregning
Holdes bilen stabilt på 50,0 km/t. Enheden begynder at beregne w-faktoren. Bemærk: Vil enheden automatiske
beregne og udfylde skærmen med l-faktoren fra de impulser, der modtages fra rullefeltet. For yderligere
information se Bilag J – Procedurer for rullefelt.
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14.7.1 Rullefelt – resultat
Efter et par sekunder resultatet vises skærmbilledet med w, k og l faktorer.
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14.8

Ur-test
Ved at klikke på ikonet “Ur-test” vises en skærm med “Test af ur”, og enheden vil bippe, når der modtages
impulser under testen. Bemærk: Der skal tilknyttes et ur-test-modul til enheden, før testen påbegyndes.
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14.8.1 Ur-test 2
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14.8.2 Ur-test – resultat
Efter testen vil skærmen vise resultatet i form af ”Urets nøjagtighed”.
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14.9

Datatest - seriel
Ved at klikke på ikonet ”Datatest - seriel” får du mulighed for at læse serielle data fra fartskriveren, der viser
forskellige parametre og indstillinger.
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14.10 Sensortest
Hvis du trykker på "Sensor Test" ikonet kan du vælge en sensor type.

213

15

M1N1 – programmering og test
Hvis du trykker på "MKlll" programmør ikonet derefter trykke på "M1N1"-ikonet vil bringe dig til denne skærm.
Herfra kan du vælge blandt de fremhævede ikoner. De ikke-fremhævede ikoner kan ikke vælges.

Alle test kan udføres ved brug af de leverede dongles eller med de leverede adapterer og eksisterende MkII-kabler.
For yderligere oplysninger – se Bilag A – Krydshenvisningsoversigter for kabler.
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15.1

Læs og modificer data
Tapping the “Read & Modify Data” icon will allow you to view various Read-Only Parameters, as listed below.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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15.2

Fast distance 2
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 2” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test anvender en Flexi Switch, der er tilknyttet køretøjet, der
skaber kontakt med en markør ved afslutningen på 20 meter-banen. Der foretages 4 kørsler, 2 i hver retning. For
yderligere information, se Bilag H – Procedurer for fast distance 2.
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15.2.1 Fast distance 2 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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15.2.2 Fast distance 2 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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15.2.3 Fast distance 2 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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15.2.4 Fast distance 2 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, inklusive den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du bliver derefter spurgt, om du ønsker at sende disse indstillinger til fartskriveren.
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15.2.5 Fast distance 2 – sendte data
Hvis værdierne er korrekte, klik på ”fluebenet”, der sender w- og k-faktorer til fartskriveren, og en
bekræftelsesskærm vises.
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15.3

Rullefelt – beregning
Holdes bilen stabilt på 50,0 km/t. Enheden begynder at beregne w-faktoren. Bemærk: Vil enheden automatiske
beregne og udfylde skærmen med l-faktoren fra de impulser, der modtages fra rullefeltet. For yderligere
information se Bilag J – Procedurer for rullefelt.
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15.3.1 Rullefelt – resultat
Efter et par sekunder vil resultatskærmen blive vist med en besked til dig om, at indstillingerne sendes til
fartskriveren, når kørestøjet standser.
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15.3.2 Rullefelt – afsendte data
Når køretøjet standser, sendes dataene, og en bekræftelsesskærm vises.
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16

DTCO 1381 – programmering og test
Ved at klikke på ikonet “MKIII”-programmering vises nedenstående skærm, hvis fartskrivertypen bestemmes
automatisk. Alternativt kan du gå til skærmbilledet “Valg af fartskriver” (se side 26), hvor du også kommer til dette
skærmbillede ved at klikke på ikonet ”1381”. Herfra kan du vælge blandt de fremhævede ikoner. De ikkefremhævede ikoner kan ikke vælges.

Alle test kan udføres ved brug af de leverede dongles eller med de leverede adapterer og eksisterende MkII-kabler.
For yderligere oplysninger – se Bilag A – Krydshenvisningsoversigter for kabler.
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16.1

Læs og modificer data
Ved at klikke på ikonet “Læs og modificer data” får du adgang til at læse og ændre forskellige lovbestemte
parametre, såsom w-, k- og l-faktorer. For en liste over alle programmerbare parametre, se Bilag F – Parametre,
der kan programmeres.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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16.1.1 Læs og modificer data, side 2
Den anden side viser yderligere lovbestemte parametre, såsom VIN- og VRN-numre.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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16.1.2 Læs og modificer data, side 3

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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16.1.3 Læs og modificer data, side 4

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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16.1.4 Læs og modificer data, side 5

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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16.1.5 Læs og modificer data, side 6

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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16.1.6 Læs og modificer data, side 7

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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16.1.7 Læs og modificer data, side8

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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16.1.8 Ændring af en k-faktor
Parametre kan ændres ved at vælge den pågældende enhed. En ny skærm vil blive vist sammen med de
nødvendige tastaturer. Eksempel 1 – ændring af en k-faktor.
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16.1.9 Ændring af et VIN-nummer
Eksempel 2 – ændring af et VIN-nummer.
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16.2

Oplysninger om fartskriveren
Ved at klikke på ikonet ”Oplysninger om fartskriveren” kommer du til en side, hvor du kan få oplysninger om
fartskriveren, såsom leverandør, produktionsdato, serienummer, hardware- og softwarenummer etc.
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16.3

Bænktest
Idet en DTCO 1381 er en digital fartskriver, udføres testen fuldstændig automatisk ved at klikke på ikonet
”Bænktest”. I den nederste højre del af skærmen tæller et ur ned med den resterende tid.
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16.4

Fast distance 1
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 1” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test sker udenfor på en bane på 20 meter. Der foretages 4
køreture, 2 i hver retning, og gennemsnittet anvendes til at bestemme w- og k-faktorer. For yderligere information,
se Error! Reference source not found.
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16.4.1 Fast distance 1 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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16.4.2 Fast distance 1 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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16.4.3 Fast distance 1 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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16.4.4 Fast distance 1 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, herunder den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du bliver derefter spurgt, om du ønsker at sende disse indstillinger til fartskriveren.
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16.4.5 Fast distance 1 – sendte data
Hvis værdierne er korrekte, klik på ”fluebenet”, der sender w- og k-faktorer til fartskriveren, og en
bekræftelsesskærm vises.
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16.5

Hastighedssimulator
Ved at klikke på ikonet “Hastighedssimulator” får du mulighed for at tilføre hastighedsimpulser til fartskriveren til
kontrol af fartskriverens hastighed og til advarsler om for høj hastighed. Ved brug af tastaturet kan du indtaste “kfaktor” og “Hastighed” ved at klikke på det relevante felt. Klik herefter på knappen “Vælg” for at starte.
Hastigheden kan også øges ved at trække de blå pile til venstre op og ned.
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16.5.1 Hastighedssimulatorens tilbagelagte distance
Ved at klikke på knappen ”Stop” vil simuleringen stoppe, og den tilbagelagte distance vil blive vist midt på
skærmen.
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16.6

DTC’er
Ved at klikke på ikonet “DTC’er” (fejlkoder) vil DTC-nummeret blive vist sammen med en beskrivelse af koden,
antallet af forekomster og datoen for seneste forekomst. Yderligere oplysninger kan fås ved at klikke på
hjælpeknappen, dvs. “?”. DTC’er kan ryddes ved at klikke på den røde stop-knap.

For en fuldstændig liste over DTCO 1381 DTC’er og forslag til handlinger, se Bilag D – DTC-koder DTCO 1381.
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16.6.1 Ryddede DTC’er
Når skærmen er ryddet, vil der blive vist en skærm med teksten ”Ingen DTC’er gemt”.
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16.7

Fast distance 2
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 2” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test anvender en Flexi Switch, der er tilknyttet køretøjet, der
skaber kontakt med en markør ved afslutningen på 20 meter-banen. Der foretages 4 kørsler, 2 i hver retning. For
yderligere information, se Bilag H – Procedurer for fast distance 2.

248

16.7.1 Fast distance 2 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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16.7.2 Fast distance 2 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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16.7.3 Fast distance 2 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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16.7.4 Fast distance 2 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, inklusive den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du bliver derefter spurgt, om du ønsker at sende disse indstillinger til fartskriveren.
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16.7.5 Fast distance 2 – sendte data
Hvis værdierne er korrekte, klik på ”fluebenet”, der sender w- og k-faktorer til fartskriveren, og en
bekræftelsesskærm vises.
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16.8

Rullefelt – beregning
Holdes bilen stabilt på 50,0 km/t. Enheden begynder at beregne w-faktoren. Bemærk: Vil enheden automatiske
beregne og udfylde skærmen med l-faktoren fra de impulser, der modtages fra rullefeltet. For yderligere
information se Bilag J – Procedurer for rullefelt.
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16.8.1 Rullefelt – resultat
Efter et par sekunder vil resultatskærmen blive vist med en besked til dig om, at indstillingerne sendes til
fartskriveren, når kørestøjet standser.

255

16.8.2 Rullefelt – afsendte data
Når køretøjet standser, sendes dataene, og en bekræftelsesskærm vises.
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16.9

Ur-test
Ved at klikke på ikonet “Ur-test” får du mulighed for at tjekke nøjagtigheden af fartskriverens interne ur og
eventuelt stille det. Du får også mulighed for at indstille den lokale tid i intervaller af +/- 30 minutter.

257

16.9.1 Lokal tid
Ved at klikke på den gule knap ”Indstil lokal tid – 30 minutter”, kan du justere den lokale tid med - 30 minutter
eller + 30 minutter, hvis du klikker på knappen ovenover.
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16.9.2 Test af ur
Ved at klikke på den grønne knap ”Test af fartskriverens ur” vil fartskriveren foretage en intern test af uret og give
dig urets nøjagtige tid.
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16.9.3 Send den opdaterede tid
Ved at klikke på den blå knap ”Send til fartskriver”, vil den interne UTC-tid blive opdateret og vise en
bekræftelsesmeddelelse ”Fartskriverens ur opdateret”.

260

16.10 Pin
Ved at klikke på ikonet ”pin” får du vist et tastatur, der giver dig mulighed for at indtaste din pinkode til et
værkstedskort, som et alternativ til at indtaste pinkoden via fartskriverens fronttaster.

261

16.11 Datatest - CANbus
Ved at klikke på ikonet ”Datatest - CANbus” får du mulighed for at læse data fra fartskriveren på CANbus, der viser
forskellige parametre og indstillinger.

262

16.12 1.000 m-test
Ved at klikke på ikonet “1.000 m-test” afprøves og bekræftes nøjagtigheden af fartskriverens hastighed i forhold til
en fastsat hastighed og distance. K-faktoren og den første kilometertælleraflæsning vises, og ved at klikke på
knappen “Vælg” til højre for “Start test”, vil testen begynde.
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16.12.1 1.000 m-test – side 2
En hastighed på 50 km/t tilføres fartskriveren i 72 sek., og tiden tæller ned i højre side. Ved at klikke på stopknappen vil testen blive standset, og den tilbagelagte afstand på det pågældende tidspunkt vil blive vist.
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16.12.2 1.000 m-test – resultat
Når testen er færdig, får du en resultatside, der viser den tilbagelagte distance og nøjagtigheden.
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16.13 Sensortest
Ved at klikke på ikonet ”Sensortest” får du mulighed for at vælge en sensortype, hvis den ikke automatisk
registreres, og derefter at parre sensoren med fartskriveren.
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16.13.1 Sensortest – side 2
Ved at klikke på knappen “Par” (anden linje), vil fartskriveren blive tvunget til at parre sig med sensoren.
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16.13.2 Sensortest – parring
Efter færdiggørelsen vil der blive vist et flueben, hvis parringen er gennemført. Klik på ‘ok’-knappen, så kommer du
tilbage til den generelle programmeringsskærm.

268

17

Kienzle 1324 – programmering og test
Ved at klikke på ikonet “MKIII”-programmering vises nedenstående skærm, hvis fartskrivertypen bestemmes
automatisk. Alternativt kan du gå til skærmbilledet “Valg af fartskriver” (se side 26), hvor du også kommer til dette
skærmbillede ved at klikke på ikonet ”1324”. Herfra kan du vælge blandt de fremhævede ikoner. De ikkefremhævede ikoner kan ikke vælges.

Alle test kan udføres ved brug af de leverede dongles eller med de leverede adapterer og eksisterende MkII-kabler.
For yderligere oplysninger – se Bilag A – Krydshenvisningsoversigter for kabler.
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17.1

Læs og modificer data
Ved at klikke på ikonet “Læs og modificer data” får du adgang til at læse og ændre forskellige lovbestemte
parametre, såsom w-, k- og l-faktorer. For en liste over alle programmerbare parametre, se Bilag F – Parametre,
der kan programmeres.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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17.1.1 Læs og modificer data, side 2
Den anden side viser yderligere lovbestemte parametre, såsom VIN- og VRN-numre.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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17.1.2 Læs og modificer data, side 3

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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17.1.3 Læs og modificer data, side 4

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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17.1.4 Ændring af en k-faktor
Parametre kan ændres ved at vælge den pågældende enhed. En ny skærm vil blive vist sammen med de
nødvendige tastaturer. Eksempel 1 – ændring af en k-faktor.
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17.1.5 Ændring af et VIN-nummer
Eksempel 2 – ændring af et VIN-nummer.
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17.2

Oplysninger om fartskriveren
Ved at klikke på ikonet ”Oplysninger om fartskriveren” kommer du til en side, hvor du kan få oplysninger om
fartskriveren, såsom leverandør, produktionsdato, serienummer, hardware- og softwarenummer etc.
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17.3

Bænktest
Ved at klikke på ikonet “Bænktest” udføres testen halvautomatisk. Bemærk: Ved kalibrering skal der også
foretages en ur-test enten før eller efter bænktesten. Se kapitel 17.9.2. I den nederste højre del af skærmen tæller
et ur ned med den resterende tid. Bemærk: Skalaen findes automatisk.
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17.3.1 Bænktest – side 2
Side 2 viser afslutningen på testen og prompten til sammenligning af diagrammet.
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17.3.2 Bænktest – sammenligning af diagrammer
Når testen er afsluttet, klik på "Fluebenet", og denne skærm vises, så førernes diagram kan sammenlignes dermed.
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17.3.3 Bænktest – sammenligning af diagrammer
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17.4

Fast distance 1
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 1” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test sker udenfor på en bane på 20 meter. Der foretages 4
køreture, 2 i hver retning, og gennemsnittet anvendes til at bestemme w- og k-faktorer. For yderligere information,
se Error! Reference source not found.
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17.4.1 Fast distance 1 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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17.4.2 Fast distance 1 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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17.4.3 Fast distance 1 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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17.4.4 Fast distance 1 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, herunder den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du bliver derefter spurgt, om du ønsker at sende disse indstillinger til fartskriveren.
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17.4.5 Fast distance 1 – sendte data
Hvis værdierne er korrekte, klik på ”fluebenet”, der sender w- og k-faktorer til fartskriveren, og en
bekræftelsesskærm vises.
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17.5

Hastighedssimulator
Ved at klikke på ikonet “Hastighedssimulator” får du mulighed for at tilføre hastighedsimpulser til fartskriveren til
kontrol af fartskriverens hastighed og til advarsler om for høj hastighed. Ved brug af tastaturet kan du indtaste “kfaktor” og “Hastighed” ved at klikke på det relevante felt. Klik herefter på knappen “Vælg” for at starte.
Hastigheden kan også øges ved at trække de blå pile til venstre op og ned.
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17.5.1 Hastighedssimulatorens tilbagelagte distance
Ved at klikke på knappen ”Stop” vil simuleringen stoppe, og den tilbagelagte distance vil blive vist midt på
skærmen.

288

17.6

DTC’er
Ved at klikke på ikonet “DTC’er” (fejlkoder) vil DTC-nummeret blive vist sammen med en beskrivelse af koden,
antallet af forekomster og datoen for seneste forekomst. Yderligere oplysninger kan fås ved at klikke på
hjælpeknappen, dvs. “?”. DTC’er kan ryddes ved at klikke på den røde stop-knap.

For en fuldstændig liste over Kienzle 1324 DTC’er og forslag til handlinger, se Bilag E – DTC-koder Kienzle 1324.

289

17.6.1 Ryddede DTC’er
Når skærmen er ryddet, vil der blive vist en skærm med teksten ”Ingen DTC’er gemt”.
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17.7

Fast distance 2
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 2” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test anvender en Flexi Switch, der er tilknyttet køretøjet, der
skaber kontakt med en markør ved afslutningen på 20 meter-banen. Der foretages 4 kørsler, 2 i hver retning. For
yderligere information, se Bilag H – Procedurer for fast distance 2.
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17.7.1 Fast distance 2 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.

292

17.7.2 Fast distance 2 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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17.7.3 Fast distance 2 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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17.7.4 Fast distance 2 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, inklusive den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du bliver derefter spurgt, om du ønsker at sende disse indstillinger til fartskriveren.
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17.7.5 Fast distance 2 – sendte data
Hvis værdierne er korrekte, klik på ”fluebenet”, der sender w- og k-faktorer til fartskriveren, og en
bekræftelsesskærm vises.
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17.8

Rullefelt – beregning
Holdes bilen stabilt på 50,0 km/t. Enheden begynder at beregne w-faktoren. Bemærk: Vil enheden automatiske
beregne og udfylde skærmen med l-faktoren fra de impulser, der modtages fra rullefeltet. For yderligere
information se Bilag J – Procedurer for rullefelt.
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17.8.1 Rullefelt – resultat
Efter et par sekunder vil resultatskærmen blive vist med en besked til dig om, at indstillingerne sendes til
fartskriveren, når kørestøjet standser.
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17.8.2 Rullefelt – afsendte data
Når køretøjet standser, sendes dataene, og en bekræftelsesskærm vises.
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17.9

Ur-test
Ved at klikke på ikonet “Ur-test” får du mulighed for at tjekke nøjagtigheden af fartskriverens interne ur og
eventuelt stille det. Du får også mulighed for at indstille den lokale tid i intervaller af +/- 30 minutter.
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17.9.1 Lokal tid
Ved at klikke på den gule knap ”Indstil lokal tid – 30 minutter”, kan du justere den lokale tid med - 30 minutter
eller + 30 minutter, hvis du klikker på knappen ovenover.
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17.9.2 Test af ur
Ved at klikke på den grønne knap ”Test af fartskriverens ur” vil fartskriveren foretage en intern test af uret og give
dig urets nøjagtige tid.
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17.9.3 Send den opdaterede tid
Ved at klikke på den blå knap ”Send til fartskriver”, vil den interne UTC-tid blive opdateret og vise en
bekræftelsesmeddelelse ”Fartskriverens ur opdateret”.
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17.10 Datatest - CANbus
Ved at klikke på ikonet ”Datatest - CANbus” får du mulighed for at læse data fra fartskriveren på CANbus, der viser
forskellige parametre og indstillinger.
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17.11 Sensortest
Ved at klikke på ikonet ”Sensortest” får du mulighed for at vælge en sensortype, hvis den ikke automatisk
registreres, og derefter at parre sensoren med fartskriveren.
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17.11.1 Sensortest – side 2
Denne skærm viser, at sensoren er blevet ændret fra en krypteret sensor til en afstandssensor.
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17.11.2 Sensortest – parring
Ved at klikke på knappen ”Parring” (den anden linje), tvinger man fartskriveren til at parre sig med sensoren, og
derefter vises et flueben til bekræftelse.
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18

Kienzle 1319 – programmering og test
Ved at klikke på ikonet “MKIII”-programmering vises nedenstående skærm, hvis fartskrivertypen bestemmes
automatisk. Alternativt kan du gå til skærmbilledet “Valg af fartskriver” (se side 26), hvor du også kommer til dette
skærmbillede ved at klikke på ikonet ”1319”. Herfra kan du vælge blandt de fremhævede ikoner. De ikkefremhævede ikoner kan ikke vælges.

Alle test kan udføres ved brug af de leverede adapterer og eksisterende MkII-kabler. For yderligere oplysninger –
se Bilag A – Krydshenvisningsoversigter for kabler.
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18.1

Læs og modificer data
Ved at klikke på ikonet “Læs og modificer data” er det muligt at læse og ændre visse paramentre. På en 1319 dette
omfatter k-faktor, kilometertæller, hastighedsoverskridelse, hastighedsenheder etc.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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18.1.1 Læs og modificer data, side 2

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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18.2

Bænktest – valg af hastighedsskala
Ved at klikke på ikonet “Bænktest” vises en skærm, hvor du først skal vælge den relevante hastighedsskala. Dette
gøres ved at tjekke det EU-godkendelsesnummer, der findes på mærket inden i fartskriveren, som skal passe med
det tilsvarende godkendelsesnummer på bagsiden af de diagrammer, der skal monteres.

311

18.2.1 Bænktest – rækkefølge
Ved at klikke på den relevante hastighedsskala vil du få vist en skærm med forskellige meddelelser og knapper, du
kan klikke på efter hver enkelt handling. Bemærk: Ved kalibrering skal der også foretages en ur-test enten før eller
efter bænktesten. Se kapitel 18.7. I den nederste højre del af skærmen tæller et ur ned med den resterende tid.
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18.2.2 Bænktest – side 2
Side 2 viser afslutningen på testen og prompten til sammenligning af diagrammet.
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18.2.3 Bænktest – sammenligning af diagrammer
Når testen er afsluttet, klik på "Fluebenet", og denne skærm vises, så førernes diagram kan sammenlignes dermed.
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18.2.4 Bænktest – sammenligning af diagrammer
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18.3

Fast distance 1
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 1” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test sker udenfor på en bane på 20 meter. Der foretages 4
køreture, 2 i hver retning, og gennemsnittet anvendes til at bestemme w- og k-faktorer. For yderligere information,
se Error! Reference source not found.
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18.3.1 Fast distance 1 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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18.3.2 Fast distance 1 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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18.3.3 Fast distance 1 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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18.3.4 Fast distance 1 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, herunder den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du får også vist de DIL Switch-indstillinger, der skal indtastes i fartskriveren.
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18.4

Hastighedssimulator
Ved at klikke på ikonet “Hastighedssimulator” får du mulighed for at tilføre hastighedsimpulser til fartskriveren til
kontrol af fartskriverens hastighed og til advarsler om for høj hastighed. Ved brug af tastaturet kan du indtaste “kfaktor” og “Hastighed” ved at klikke på det relevante felt. Klik herefter på knappen “Vælg” for at starte.
Hastigheden kan også øges ved at trække de blå pile til venstre op og ned.
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18.4.1 Hastighedssimulatorens tilbagelagte distance
Ved at klikke på knappen ”Stop” vil simuleringen stoppe, og den tilbagelagte distance vil blive vist midt på
skærmen.
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18.5

Fast distance 2
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 2” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test anvender en Flexi Switch, der er tilknyttet køretøjet, der
skaber kontakt med en markør ved afslutningen på 20 meter-banen. Der foretages 4 kørsler, 2 i hver retning. For
yderligere information, se Bilag H – Procedurer for fast distance 2.
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18.5.1 Fast distance 2 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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18.5.2 Fast distance 2 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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18.5.3 Fast distance 2 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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18.5.4 Fast distance 2 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, herunder den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du får også vist de DIL Switch-indstillinger, der skal indtastes i fartskriveren.
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18.6

Rullefelt – beregning
Holdes bilen stabilt på 50,0 km/t. Enheden begynder at beregne w-faktoren. Bemærk: Vil enheden automatiske
beregne og udfylde skærmen med l-faktoren fra de impulser, der modtages fra rullefeltet. For yderligere
information se Bilag J – Procedurer for rullefelt.
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18.6.1 Rullefelt – resultat
Efter et par sekunder resultatet vises skærmbilledet med w, k og l faktorer.
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18.7

Ur-test
Ved at klikke på ikonet “Ur-test” vises en skærm med “Test af ur”, og enheden vil bippe, når der modtages
impulser under testen. Bemærk: Der skal tilknyttes et ur-test-modul til enheden, før testen påbegyndes.
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18.7.1 Ur-test 2
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18.7.2 Ur-test – resultat
Efter testen vil skærmen vise resultatet i form af ”Urets nøjagtighed”.
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19

Kienzle 1318 – programmering og test
Hvis du trykker på "MKlll" programmør ikonet derefter trykke på "1318"-ikonet vil bringe dig til denne skærm.
Herfra kan du vælge blandt de fremhævede ikoner. De ikke-fremhævede ikoner kan ikke vælges.

Alle test kan udføres ved brug af de leverede adapterer og eksisterende MkII-kabler. For yderligere oplysninger –
se Bilag A – Krydshenvisningsoversigter for kabler.
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19.1

Bænktest – valg af hastighedsskala
Ved at klikke på ikonet “Bænktest” vises en skærm, hvor du først skal vælge den relevante hastighedsskala. Dette
gøres ved at tjekke det EU-godkendelsesnummer, der findes på mærket inden i fartskriveren, som skal passe med
det tilsvarende godkendelsesnummer på bagsiden af de diagrammer, der skal monteres.
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19.1.1 Bænktest – rækkefølge
Ved at klikke på den relevante hastighedsskala vil du få vist en skærm med forskellige meddelelser og knapper, du
kan klikke på efter hver enkelt handling. Bemærk: Ved kalibrering skal der også foretages en ur-test enten før eller
efter bænktesten. Se kapitel 19.9. I den nederste højre del af skærmen tæller et ur ned med den resterende tid.
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19.1.2 Bænktest – side 2
Side 2 viser afslutningen på testen og prompten til sammenligning af diagrammet.
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19.1.3 Bænktest – sammenligning af diagrammer
Når testen er afsluttet, klik på "Fluebenet", og denne skærm vises, så førernes diagram kan sammenlignes dermed.
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19.1.4 Bænktest – sammenligning af diagrammer
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19.2

Fast distance 1
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 1” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test sker udenfor på en bane på 20 meter. Der foretages 4
køreture, 2 i hver retning, og gennemsnittet anvendes til at bestemme w- og k-faktorer. For yderligere information,
se Error! Reference source not found.
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19.2.1 Fast distance 1 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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19.2.2 Fast distance 1 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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19.2.3 Fast distance 1 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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19.2.4 Fast distance 1 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, herunder den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du får også vist de DIL Switch-indstillinger, der skal indtastes i fartskriveren.
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19.3

Hastighedssimulator
Ved at klikke på ikonet “Hastighedssimulator” får du mulighed for at tilføre hastighedsimpulser til fartskriveren til
kontrol af fartskriverens hastighed og til advarsler om for høj hastighed. Ved brug af tastaturet kan du indtaste “kfaktor” og “Hastighed” ved at klikke på det relevante felt. Klik herefter på knappen “Vælg” for at starte.
Hastigheden kan også øges ved at trække de blå pile til venstre op og ned.
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19.3.1 Hastighedssimulatorens tilbagelagte distance
Ved at klikke på knappen ”Stop” vil simuleringen stoppe, og den tilbagelagte distance vil blive vist midt på
skærmen.
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19.4

C3 RPM-test
Ved at klikke på ikonet “C3 RPM-test” får du mulighed for at finde PPR (impulser pr. omdrejning) i gearkassen.
Fjern først det røde stik fra fartskriveren og slutte det korrekte kabel, kør derefter motoren ved 1.000 RPM og klik
på ”fluebens”-knappen.
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19.4.1 Beregning af PPR
Enheden vil nu beregne PPR og vise et resultat. Du bliver derefter spurgt, om du ønsker at sende resultatet til
fartskriveren.
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19.5

k-faktor-test
Ved at klikke på ikonet ”k-faktor-test” vil der blive sendt impulser til fartskriveren, og der vil blive foretaget en
udlæsning af, hvad fartskriverens k-faktor er indstillet til.
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19.6

Beregning af DIL
Ved at klikke på ikonet ”Beregning af DIL” vises en skærm, der giver dig mulighed for at indtaste w-faktoren, som
enheden vil bruge til at beregne den nærmeste k-faktor og de relevante DIL-knapper, der skal indstilles på
fartskriveren.
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19.6.1 Beregning af DIL – nye indstillinger
Indtast ved brug af tastaturet den nye w-faktor og klik derefter på enter-knappen. Den nye k-faktor og DIL Switchindstillingerne vises nu.
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19.7

Fast distance 2
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 2” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test anvender en Flexi Switch, der er tilknyttet køretøjet, der
skaber kontakt med en markør ved afslutningen på 20 meter-banen. Der foretages 4 kørsler, 2 i hver retning. For
yderligere information, se Bilag H – Procedurer for fast distance 2.
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19.7.1 Fast distance 2 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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19.7.2 Fast distance 2 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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19.7.3 Fast distance 2 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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19.7.4 Fast distance 2 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, herunder den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du får også vist de DIL Switch-indstillinger, der skal indtastes i fartskriveren.
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19.8

Rullefelt – beregning
Holdes bilen stabilt på 50,0 km/t. Enheden begynder at beregne w-faktoren. Bemærk: Vil enheden automatiske
beregne og udfylde skærmen med l-faktoren fra de impulser, der modtages fra rullefeltet. For yderligere
information se Bilag J – Procedurer for rullefelt.
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19.8.1 Rullefelt – resultat
Efter et par sekunder resultatet vises skærmbilledet med w, k og l faktorer.
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19.9

Ur-test
Ved at klikke på ikonet “Ur-test” vises en skærm med “Test af ur”, og enheden vil bippe, når der modtages
impulser under testen. Bemærk: Der skal tilknyttes et ur-test-modul til enheden, før testen påbegyndes.
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19.9.1 Ur-test
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19.9.2 Ur-test – resultat
Efter testen vil skærmen vise resultatet i form af ”Urets nøjagtighed”.
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20

Kienzle 1314 – programmering og test
Hvis du trykker på "MKlll" programmør ikonet derefter trykke på "1314"-ikonet vil bringe dig til denne skærm.
Herfra kan du vælge blandt de fremhævede ikoner. De ikke-fremhævede ikoner kan ikke vælges.

Alle test kan udføres ved brug af de leverede adapterer og eksisterende MkII-kabler. For yderligere oplysninger –
se Bilag A – Krydshenvisningsoversigter for kabler.
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20.1

Bænktest – valg af hastighedsskala
Ved at klikke på ikonet “Bænktest” vises en skærm, hvor du først skal vælge den relevante hastighedsskala. Dette
gøres ved at tjekke det EU-godkendelsesnummer, der findes på mærket inden i fartskriveren, som skal passe med
det tilsvarende godkendelsesnummer på bagsiden af de diagrammer, der skal monteres.
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20.1.1 Bænktest – rækkefølge
Ved at klikke på den relevante hastighedsskala vil du få vist en skærm med forskellige meddelelser og knapper, du
kan klikke på efter hver enkelt handling. Bemærk: Ved kalibrering skal der også foretages en ur-test enten før eller
efter bænktesten. Se kapitel 20.7. I den nederste højre del af skærmen tæller et ur ned med den resterende tid.

363

20.1.2 Bænktest – side 2
Side 2 viser afslutningen på testen og prompten til sammenligning af diagrammet.

364

20.1.3 Bænktest – sammenligning af diagrammer
Når testen er afsluttet, klik på "Fluebenet", og denne skærm vises, så førernes diagram kan sammenlignes dermed.
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20.1.4 Bænktest – sammenligning af diagrammer
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20.2

Fast distance 1
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 1” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test sker udenfor på en bane på 20 meter. Der foretages 4
køreture, 2 i hver retning, og gennemsnittet anvendes til at bestemme w- og k-faktorer. For yderligere information,
se Error! Reference source not found.

367

20.2.1 Fast distance 1 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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20.2.2 Fast distance 1 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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20.2.3 Fast distance 1 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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20.2.4 Fast distance 1 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, herunder den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler.
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20.3

Hastighedssimulator
Ved at klikke på ikonet “Hastighedssimulator” får du mulighed for at tilføre hastighedsimpulser til fartskriveren til
kontrol af fartskriverens hastighed og til advarsler om for høj hastighed. Ved brug af tastaturet kan du indtaste “kfaktor” og “Hastighed” ved at klikke på det relevante felt. Klik herefter på knappen “Vælg” for at starte.
Hastigheden kan også øges ved at trække de blå pile til venstre op og ned.
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20.3.1 Hastighedssimulatorens tilbagelagte distance
Ved at klikke på knappen ”Stop” vil simuleringen stoppe, og den tilbagelagte distance vil blive vist midt på
skærmen.
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20.4

k-faktor-test
Ved at klikke på ikonet ”k-faktor-test” vil der blive sendt impulser til fartskriveren, og der vil blive foretaget en
udlæsning af, hvad fartskriverens k-faktor er indstillet til.
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20.5

Fast distance 2
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 2” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test anvender en Flexi Switch, der er tilknyttet køretøjet, der
skaber kontakt med en markør ved afslutningen på 20 meter-banen. Der foretages 4 kørsler, 2 i hver retning. For
yderligere information, se Bilag H – Procedurer for fast distance 2.
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20.5.1 Fast distance 2 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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20.5.2 Fast distance 2 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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20.5.3 Fast distance 2 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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20.5.4 Fast distance 2 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, herunder den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler.
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20.6

Rullefelt – beregning
Holdes bilen stabilt på 50,0 km/t. Enheden begynder at beregne w-faktoren. Bemærk: Vil enheden automatiske
beregne og udfylde skærmen med l-faktoren fra de impulser, der modtages fra rullefeltet. For yderligere
information se Bilag J – Procedurer for rullefelt.
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20.6.1 Rullefelt – resultat
Efter et par sekunder resultatet vises skærmbilledet med w, k og l faktorer.
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20.7

Ur-test
Ved at klikke på ikonet “Ur-test” vises en skærm med “Test af ur”, og enheden vil bippe, når der modtages
impulser under testen. Bemærk: Der skal tilknyttes et ur-test-modul til enheden, før testen påbegyndes.
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20.7.1 Ur-test 2
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20.7.2 Ur-test – resultat
Efter testen vil skærmen vise resultatet i form af ”Urets nøjagtighed”.
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21

Actia Smartach– programmering og test
Ved at klikke på ikonet “MKIII”-programmering vises nedenstående skærm, hvis fartskrivertypen bestemmes
automatisk. Alternativt kan du gå til skærmbilledet “Valg af fartskriver” (se side 26), hvor du også kommer til dette
skærmbillede ved at klikke på ikonet ”Actia”. Herfra kan du vælge blandt de fremhævede ikoner. De ikkefremhævede ikoner kan ikke vælges.

Alle test kan udføres ved brug af de leverede dongles eller med de leverede adapterer og eksisterende MkII-kabler.
For yderligere oplysninger – se Bilag A – Krydshenvisningsoversigter for kabler.
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21.1

Læs og modificer data
Ved at klikke på ikonet “Læs og modificer data” får du adgang til at læse og ændre forskellige lovbestemte
parametre, såsom w-, k- og l-faktorer. For en liste over alle programmerbare parametre, se Bilag F – Parametre,
der kan programmeres.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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21.1.1 Læs og modificer data, side 2
Den anden side viser yderligere lovbestemte parametre, såsom VIN- og VRN-numre.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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21.1.2 Læs og modificer data, side 3

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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21.1.3 Læs og modificer data, side 4

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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21.1.4 Ændring af en k-faktor
Parametre kan ændres ved at vælge den pågældende enhed. En ny skærm vil blive vist sammen med de
nødvendige tastaturer. Eksempel 1 – ændring af en k-faktor.
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21.1.5 Ændring af et VIN-nummer
Eksempel 2 – ændring af et VIN-nummer.
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21.2

Oplysninger om fartskriveren
Ved at klikke på ikonet ”Oplysninger om fartskriveren” kommer du til en side, hvor du kan få oplysninger om
fartskriveren, såsom leverandør, produktionsdato, serienummer, hardware- og softwarenummer etc.
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21.3

Bænktest
Idet en Smartach er en digital fartskriver, udføres testen fuldstændig automatisk ved at klikke på ikonet
”Bænktest”. I den nederste højre del af skærmen tæller et ur ned med den resterende tid.
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21.4

Fast distance 1
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 1” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test sker udenfor på en bane på 20 meter. Der foretages 4
køreture, 2 i hver retning, og gennemsnittet anvendes til at bestemme w- og k-faktorer. For yderligere information,
se Error! Reference source not found.
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21.4.1 Fast distance 1 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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21.4.2 Fast distance 1 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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21.4.3 Fast distance 1 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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21.4.4 Fast distance 1 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, herunder den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du bliver derefter spurgt, om du ønsker at sende disse indstillinger til fartskriveren.
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21.4.5 Fast distance 1 – sendte data
Hvis værdierne er korrekte, klik på ”fluebenet”, der sender w- og k-faktorer til fartskriveren, og en
bekræftelsesskærm vises.
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21.5

Hastighedssimulator
Ved at klikke på ikonet “Hastighedssimulator” får du mulighed for at tilføre hastighedsimpulser til fartskriveren til
kontrol af fartskriverens hastighed og til advarsler om for høj hastighed. Ved brug af tastaturet kan du indtaste “kfaktor” og “Hastighed” ved at klikke på det relevante felt. Klik herefter på knappen “Vælg” for at starte.
Hastigheden kan også øges ved at trække de blå pile til venstre op og ned.
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21.5.1 Hastighedssimulatorens tilbagelagte distance
Ved at klikke på knappen ”Stop” vil simuleringen stoppe, og den tilbagelagte distance vil blive vist midt på
skærmen.
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21.6

DTC’er
Ved at klikke på ikonet “DTC’er” (fejlkoder) vil DTC-nummeret blive vist sammen med en beskrivelse af koden,
antallet af forekomster og datoen for seneste forekomst. Yderligere oplysninger kan fås ved at klikke på
hjælpeknappen, dvs. “?”. DTC’er kan ryddes ved at klikke på den røde stop-knap.
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21.6.1 Ryddede DTC’er
Når skærmen er ryddet, vil der blive vist en skærm med teksten ”Ingen DTC’er gemt”.
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21.7

Fast distance 2
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 2” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test anvender en Flexi Switch, der er tilknyttet køretøjet, der
skaber kontakt med en markør ved afslutningen på 20 meter-banen. Der foretages 4 kørsler, 2 i hver retning. For
yderligere information, se Bilag H – Procedurer for fast distance 2.
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21.7.1 Fast distance 2 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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21.7.2 Fast distance 2 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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21.7.3 Fast distance 2 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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21.7.4 Fast distance 2 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, inklusive den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du bliver derefter spurgt, om du ønsker at sende disse indstillinger til fartskriveren.
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21.7.5 Fast distance 2 – sendte data
Hvis værdierne er korrekte, klik på ”fluebenet”, der sender w- og k-faktorer til fartskriveren, og en
bekræftelsesskærm vises.
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21.8

Rullefelt – beregning
Holdes bilen stabilt på 50,0 km/t. Enheden begynder at beregne w-faktoren. Bemærk: Vil enheden automatiske
beregne og udfylde skærmen med l-faktoren fra de impulser, der modtages fra rullefeltet. For yderligere
information se Bilag J – Procedurer for rullefelt.

410

21.8.1 Rullefelt – resultat
Efter et par sekunder vil resultatskærmen blive vist med en besked til dig om, at indstillingerne sendes til
fartskriveren, når kørestøjet standser.
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21.8.2 Rullefelt – afsendte data
Når køretøjet standser, sendes dataene, og en bekræftelsesskærm vises.
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21.9

Ur-test
Ved at klikke på ikonet “Ur-test” får du mulighed for at tjekke nøjagtigheden af fartskriverens interne ur og
eventuelt stille det. Du får også mulighed for at indstille den lokale tid i intervaller af +/- 30 minutter.
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21.9.1 Lokal tid
Ved at klikke på den gule knap ”Indstil lokal tid – 30 minutter”, kan du justere den lokale tid med - 30 minutter
eller + 30 minutter, hvis du klikker på knappen ovenover.
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21.9.2 Test af ur
Ved at klikke på den grønne knap ”Test af fartskriverens ur” vil fartskriveren foretage en intern test af uret og give
dig urets nøjagtige tid.
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21.9.3 Send den opdaterede tid
Ved at klikke på den blå knap ”Send til fartskriver”, vil den interne UTC-tid blive opdateret og vise en
bekræftelsesmeddelelse ”Fartskriverens ur opdateret”.
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21.10 Datatest - CANbus
Ved at klikke på ikonet ”Datatest - CANbus” får du mulighed for at læse data fra fartskriveren på CANbus, der viser
forskellige parametre og indstillinger.
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21.11 1.000 m-test
Ved at klikke på ikonet “1.000 m-test” afprøves og bekræftes nøjagtigheden af fartskriverens hastighed i forhold til
en fastsat hastighed og distance. k-faktoren og den første kilometertælleraflæsning vises, og ved at klikke på
knappen “Vælg” til højre for “Start test”, vil testen begynde.
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21.11.1 1.000 m-test – side 2
En hastighed på 50 km/t tilføres fartskriveren i 72 sek., og tiden tæller ned i højre side. Ved at klikke på stopknappen vil testen blive standset, og den tilbagelagte afstand på det pågældende tidspunkt vil blive vist.
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21.11.2 1.000 m-test – resultat
Når testen er færdig, får du en resultatside, der viser den tilbagelagte distance og nøjagtigheden.
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21.12 Sensortest
Ved at klikke på ikonet ”Sensortest” får du mulighed for at vælge en sensortype, hvis den ikke automatisk
registreres, og derefter at parre sensoren med fartskriveren.
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21.12.1 Sensortest – side 2
Ved at klikke på knappen “Par” (anden linje), vil fartskriveren blive tvunget til at parre sig med sensoren.
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21.12.2 Sensortest – parring
Efter færdiggørelsen vil der blive vist et flueben, hvis parringen er gennemført. Klik på ‘ok’-knappen, så kommer du
tilbage til den generelle programmeringsskærm.
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22

Efkon – programmering og test
Ved at klikke på ikonet “MKIII”-programmering vises nedenstående skærm, hvis fartskrivertypen bestemmes
automatisk. Alternativt kan du gå til skærmbilledet “Valg af fartskriver” (se side 26), hvor du også kommer til dette
skærmbillede ved at klikke på ikonet ”Efkon”. Herfra kan du vælge blandt de fremhævede ikoner. De ikkefremhævede ikoner kan ikke vælges.

Alle test kan udføres ved brug af de leverede dongles eller med de leverede adapterer og eksisterende MkII-kabler.
For yderligere oplysninger – se Bilag A – Krydshenvisningsoversigter for kabler.
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22.1

Læs og modificer data
Ved at klikke på ikonet “Læs og modificer data” får du adgang til at læse og ændre forskellige lovbestemte
parametre, såsom w-, k- og l-faktorer. For en liste over alle programmerbare parametre, se Bilag F – Parametre,
der kan programmeres.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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22.1.1 Læs og modificer data, side 2
Den anden side viser yderligere lovbestemte parametre, såsom VIN- og VRN-numre.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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22.1.2 Læs og modificer data, side 3

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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22.1.3 Læs og modificer data, side 4

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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22.1.4 Ændring af en k-faktor
Parametre kan ændres ved at vælge den pågældende enhed. En ny skærm vil blive vist sammen med de
nødvendige tastaturer. Eksempel 1 – ændring af en k-faktor.
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22.1.5 Ændring af et VIN-nummer
Eksempel 2 – ændring af et VIN-nummer.
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22.2

Oplysninger om fartskriveren
Ved at klikke på ikonet ”Oplysninger om fartskriveren” kommer du til en side, hvor du kan få oplysninger om
fartskriveren, såsom leverandør, produktionsdato, serienummer, hardware- og softwarenummer etc.
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22.3

Bænktest
Idet en Efkon er en digital fartskriver, udføres testen fuldstændig automatisk ved at klikke på ikonet ”Bænktest”. I
den nederste højre del af skærmen tæller et ur ned med den resterende tid.
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22.4

Fast distance 1
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 1” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test sker udenfor på en bane på 20 meter. Der foretages 4
køreture, 2 i hver retning, og gennemsnittet anvendes til at bestemme w- og k-faktorer. For yderligere information,
se Error! Reference source not found.
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22.4.1 Fast distance 1 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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22.4.2 Fast distance 1 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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22.4.3 Fast distance 1 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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22.4.4 Fast distance 1 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, herunder den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du bliver derefter spurgt, om du ønsker at sende disse indstillinger til fartskriveren.

437

22.4.5 Fast distance 1 – sendte data
Hvis værdierne er korrekte, klik på ”fluebenet”, der sender w- og k-faktorer til fartskriveren, og en
bekræftelsesskærm vises.
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22.5

Hastighedssimulator
Ved at klikke på ikonet “Hastighedssimulator” får du mulighed for at tilføre hastighedsimpulser til fartskriveren til
kontrol af fartskriverens hastighed og til advarsler om for høj hastighed. Ved brug af tastaturet kan du indtaste “kfaktor” og “Hastighed” ved at klikke på det relevante felt. Klik herefter på knappen “Vælg” for at starte.
Hastigheden kan også øges ved at trække de blå pile til venstre op og ned.
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22.5.1 Hastighedssimulatorens tilbagelagte distance
Ved at klikke på knappen ”Stop” vil simuleringen stoppe, og den tilbagelagte distance vil blive vist midt på
skærmen.
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22.6

DTC’er
Ved at klikke på ikonet “DTC’er” (fejlkoder) vil DTC-nummeret blive vist sammen med en beskrivelse af koden,
antallet af forekomster og datoen for seneste forekomst. Yderligere oplysninger kan fås ved at klikke på
hjælpeknappen, dvs. “?”. DTC’er kan ryddes ved at klikke på den røde stop-knap.
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22.6.1 Ryddede DTC’er
Når skærmen er ryddet, vil der blive vist en skærm med teksten ”Ingen DTC’er gemt”.
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22.7

Fast distance 2
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 2” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test anvender en Flexi Switch, der er tilknyttet køretøjet, der
skaber kontakt med en markør ved afslutningen på 20 meter-banen. Der foretages 4 kørsler, 2 i hver retning. For
yderligere information, se Bilag H – Procedurer for fast distance 2.
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22.7.1 Fast distance 2 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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22.7.2 Fast distance 2 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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22.7.3 Fast distance 2 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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22.7.4 Fast distance 2 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, inklusive den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler. Du bliver derefter spurgt, om du ønsker at sende disse indstillinger til fartskriveren.
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22.7.5 Fast distance 2 – sendte data
Hvis værdierne er korrekte, klik på ”fluebenet”, der sender w- og k-faktorer til fartskriveren, og en
bekræftelsesskærm vises.
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22.8

Rullefelt – beregning
Holdes bilen stabilt på 50,0 km/t. Enheden begynder at beregne w-faktoren. Bemærk: Vil enheden automatiske
beregne og udfylde skærmen med l-faktoren fra de impulser, der modtages fra rullefeltet. For yderligere
information se Bilag J – Procedurer for rullefelt.
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22.8.1 Rullefelt – resultat
Efter et par sekunder vil resultatskærmen blive vist med en besked til dig om, at indstillingerne sendes til
fartskriveren, når kørestøjet standser.
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22.8.2 Rullefelt – afsendte data
Når køretøjet standser, sendes dataene, og en bekræftelsesskærm vises.
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22.9

Ur-test
Ved at klikke på ikonet “Ur-test” får du mulighed for at tjekke nøjagtigheden af fartskriverens interne ur og
eventuelt stille det. Du får også mulighed for at indstille den lokale tid i intervaller af +/- 30 minutter.
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22.9.1 Lokal tid
Ved at klikke på den gule knap ”Indstil lokal tid – 30 minutter”, kan du justere den lokale tid med - 30 minutter
eller + 30 minutter, hvis du klikker på knappen ovenover.
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22.9.2 Test af ur
Ved at klikke på den grønne knap ”Test af fartskriverens ur” vil fartskriveren foretage en intern test af uret og give
dig urets nøjagtige tid.
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22.9.3 Send den opdaterede tid
Ved at klikke på den blå knap ”Send til fartskriver”, vil den interne UTC-tid blive opdateret og vise en
bekræftelsesmeddelelse ”Fartskriverens ur opdateret”.
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22.10 Datatest - CANbus
Ved at klikke på ikonet ”Datatest - CANbus” får du mulighed for at læse data fra fartskriveren på CANbus, der viser
forskellige parametre og indstillinger.
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22.11 1.000 m-test
Ved at klikke på ikonet “1.000 m-test” afprøves og bekræftes nøjagtigheden af fartskriverens hastighed i forhold til
en fastsat hastighed og distance. k-faktoren og den første kilometertælleraflæsning vises, og ved at klikke på
knappen “Vælg” til højre for “Start test”, vil testen begynde.
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22.11.1 1.000 m-test – side 2
En hastighed på 50 km/t tilføres fartskriveren i 72 sek., og tiden tæller ned i højre side. Ved at klikke på stopknappen vil testen blive standset, og den tilbagelagte afstand på det pågældende tidspunkt vil blive vist.
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22.11.2 1.000 m-test – resultat
Når testen er færdig, får du en resultatside, der viser den tilbagelagte distance og nøjagtigheden.
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22.12 Sensortest
Ved at klikke på ikonet ”Sensortest” får du mulighed for at vælge en sensortype, hvis den ikke automatisk
registreres, og derefter at parre sensoren med fartskriveren.
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22.12.1 Sensortest – side 2
Ved at klikke på knappen “Par” (anden linje), vil fartskriveren blive tvunget til at parre sig med sensoren.
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22.12.2 Sensortest – parring
Efter færdiggørelsen vil der blive vist et flueben, hvis parringen er gennemført. Klik på ‘ok’-knappen, så kommer du
tilbage til den generelle programmeringsskærm.
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23

EGK 100 – programmering og test
Hvis du trykker på "MKlll" programmør ikonet derefter trykke på "EGK 100"-ikonet vil bringe dig til denne skærm.
Herfra kan du vælge blandt de fremhævede ikoner. De ikke-fremhævede ikoner kan ikke vælges.

Alle test kan udføres ved brug af de leverede adapterer og eksisterende MkII-kabler. For yderligere oplysninger –
se Bilag A – Krydshenvisningsoversigter for kabler.
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23.1

Læs og modificer data
Ved at klikke på ikonet “Læs og modificer data” er det muligt at læse og ændre visse paramentre. På en EGK 100 er
dette begrænset til k-faktor, pulser/omdrejning og motorhastigheder.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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23.2

Bænktest – valg af hastighedsskala
Ved at klikke på ikonet “Bænktest” vises en skærm, hvor du først skal vælge den relevante hastighedsskala. Dette
gøres ved at tjekke det EU-godkendelsesnummer, der findes på mærket inden i fartskriveren, som skal passe med
det tilsvarende godkendelsesnummer på bagsiden af de diagrammer, der skal monteres.
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23.2.1 Bænktest – rækkefølge
Ved at klikke på den relevante hastighedsskala vil du få vist en skærm med forskellige meddelelser og knapper, du
kan klikke på efter hver enkelt handling. Bemærk: Ved kalibrering skal der også foretages en ur-test enten før eller
efter bænktesten. Se kapitel 23.8. I den nederste højre del af skærmen tæller et ur ned med den resterende tid.
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23.2.2 Bænktest – side 2
Side 2 viser afslutningen på testen og prompten til sammenligning af diagrammet.
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23.2.3 Bænktest – sammenligning af diagrammer
Når testen er afsluttet, klik på "Fluebenet", og denne skærm vises, så førernes diagram kan sammenlignes dermed.
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23.2.4 Bænktest – sammenligning af diagrammer
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23.3

Fast distance 1
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 1” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test sker udenfor på en bane på 20 meter. Der foretages 4
køreture, 2 i hver retning, og gennemsnittet anvendes til at bestemme w- og k-faktorer. For yderligere information,
se Error! Reference source not found.
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23.3.1 Fast distance 1 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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23.3.2 Fast distance 1 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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23.3.3 Fast distance 1 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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23.3.4 Fast distance 1 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, herunder den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler.
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23.4

Hastighedssimulator
Ved at klikke på ikonet “Hastighedssimulator” får du mulighed for at tilføre hastighedsimpulser til fartskriveren til
kontrol af fartskriverens hastighed og til advarsler om for høj hastighed. Ved brug af tastaturet kan du indtaste “kfaktor” og “Hastighed” ved at klikke på det relevante felt. Klik herefter på knappen “Vælg” for at starte.
Hastigheden kan også øges ved at trække de blå pile til venstre op og ned.
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23.4.1 Hastighedssimulatorens tilbagelagte distance
Ved at klikke på knappen ”Stop” vil simuleringen stoppe, og den tilbagelagte distance vil blive vist midt på
skærmen.
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23.5

C3 RPM-test
Ved at klikke på ikonet “C3 RPM-test” får du mulighed for at finde PPR (impulser pr. omdrejning) i gearkassen.
Fjern først det røde stik fra fartskriveren og slutte det korrekte kabel, kør derefter motoren ved 1.000 RPM og klik
på ”fluebens”-knappen.
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23.5.1 Beregning af PPR
Enheden vil nu beregne PPR og vise et resultat. Du bliver derefter spurgt, om du ønsker at sende resultatet til
fartskriveren.

478

23.6

Fast distance 2
Ved at klikke på ikonet “Fast distance 2” kommer du til en række skærme med meddelelser og knapper, der kan
vælges, når hver enkelt handling er udført. Denne test anvender en Flexi Switch, der er tilknyttet køretøjet, der
skaber kontakt med en markør ved afslutningen på 20 meter-banen. Der foretages 4 kørsler, 2 i hver retning. For
yderligere information, se Bilag H – Procedurer for fast distance 2.
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23.6.1 Fast distance 2 – kørsel 2
Efter den endelige handling fra ”kørsel 1” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 2” blive vist.
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23.6.2 Fast distance 2 – kørsel 3
Efter den endelige handling fra ”kørsel 2” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 3” blive vist.
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23.6.3 Fast distance 2 – kørsel 4
Efter den endelige handling fra ”kørsel 3” vil meddelelser og knapper til ”kørsel 4” blive vist.
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23.6.4 Fast distance 2 – resultat
Efter den endelige handling fra “kørsel 4” vil resultaterne blive vist, herunder den gennemsnitlige w-faktor for de 4
kørsler.
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23.7

Rullefelt – beregning
Holdes bilen stabilt på 50,0 km/t. Enheden begynder at beregne w-faktoren. Bemærk: Vil enheden automatiske
beregne og udfylde skærmen med l-faktoren fra de impulser, der modtages fra rullefeltet. For yderligere
information se Bilag J – Procedurer for rullefelt.
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23.7.1 Rullefelt – resultat
Efter et par sekunder vil resultatskærmen blive vist med en besked til dig om, at indstillingerne sendes til
fartskriveren, når kørestøjet standser.
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23.7.2 Rullefelt – afsendte data
Når køretøjet standser, sendes dataene, og en bekræftelsesskærm vises.
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23.8

Ur-test
Ved at klikke på ikonet “Ur-test” vises en skærm med “Test af ur”, og enheden vil bippe, når der modtages
impulser under testen. Bemærk: Der skal tilknyttes et ur-test-modul til enheden, før testen påbegyndes.
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23.8.1 Ur-test 2

488

23.8.2 Ur-test – resultat
Efter testen vil skærmen vise resultatet i form af ”Urets nøjagtighed”.
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Bilag A – Krydshenvisningsoversigter for kabler

Komponentnummer

Beskrivelse

7780-981
7780-982

Kabel til fartskriveren
Kabel til forbindelse med køretøjets
sender
PPR/Eng Rev kalibreringskabel
Adapterkabel til overførsel af serielle
data
Kabel til jack-stik
Kabel til konnektor med serielle data
Adapterkabel (1400)
Adapterkabel (1314)
Motometer-impulsadapter
Motometer-programmeringskabel
1319 kabel til jack-stik-adapter
1319 programmeringskabel
Motometer revs-adapter
Flad kabeladapter 8400
Flad kabeladapter 1314
2400 programmeringskabel
2400 CANbus-datakabel
MTCO programmeringskabel
2400 adapterkabel til serielle data
Kabel til digital programmering
Ur-tester
Flexi Switch
Kienzle laserenhedsadapter
Kabel til rullefelt

7780-983
7780-986
7780-984
7780-989
7780-987
7780-988
7780-974
7780-980
7780-979
7780-973
7780-975
7780-978
7780-977
7780-936
7780-956
7780-952
7780-955
7780-810
7955-938
7955-777
7780-948
7500-008
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Identificering af
kabel
KABEL C
KABEL D

DIN-stik
6 ben
6 ben

Adapter A eller
B
A-6
A-6

KABEL E
KABEL F

6 ben
Bruges med kabel H

A-6
A-4

KABEL G
KABEL H
KABEL K
KABEL L
KABEL M
KABEL N
KABEL O
KABEL P
KABEL Q
KABEL S
KABEL T
KABEL U
KABEL V
KABEL W
KABEL X
KABEL Z

6 ben
4 ben
6 ben
6 ben
Bruges med kabel C
8 ben
Bruges med kabel G
8 ben
Bruges med kabel G
Bruges med kabel G
Bruges med kabel H
8 ben
8 ben
8 ben
Bruges med kabel H
8 ben
8 ben
4 ben
4 ben
4 ben

A-6
A-4
A-6
A-6
A-6
A-8
A-6
A-8
A-6
A-6
A-4
A-8
A-8
A-8
A-4
A-8
A-8
B
B
B

Tilgængelige funktioner og nødvendige kabler
Fartskriverens VR2400 VR8400 VR8300 VR1400 K1324 K1319 K1318 K1314
funktion
Rullefelt

U eller
D

G+J
eller D

G+J
ellerD

K

W
G+O+J G+J
eller D
eller D

Fast distance
#1

U eller
D

G+J
eller D

G+J
eller D

K

W
G+O+J G+J
eller D
eller D

Fast distance
#2

U eller
D

G+J
ellerD

G+J
eller D

K

W
G+O+J G+J
eller D
eller D

Bænktest

C

C

K

Hastighedssimulator
RPMimpulstest
Ur-test

U eller
C
E

G+S+J
eller C
G+S+J
eller C
E

C

K

E

-

C eller
O
W
eller C
W

G+O+J
eller C
G+O+J
eller C
-

G+S+J
eller C
G+S+J
eller C
E

Moto- SE5000 DTCO SmarMeter
tach
EGK100
G+J
N
Z eller
Z
Z eller
eller L
D
eller
D
D
G+J
N
Z eller
Z
Z eller
eller L
D
eller
D
D
G+J
N
Z eller
Z
Z eller
eller L
D
eller
D
D
G+T+J
C+M
Z
Z
Z
eller L eller N
G+T+J
C+M
Z
Z
Z
eller L eller N
N
-

W

Urtester
-

Z

Z

N

-

-

-

U

-

-

-

W
eller C
W

Urtester
-

Z

-

Urtester
-

N

U

Urtester
-

-

Fartskriverkontrol
Identificer
fartskriver
Læs/slet
DTC’er
Send alle data
Modificer

Urtester
G+J

-

-

-

-

Z

Z

Z

U

-

-

-

W

-

-

-

-

Z

Z

Z

U
U

G+J
-

-

-

W
W

P
P

-

-

N
N

Z
Z

Z
Z

Z
Z

U
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data
Fartskriverens VR2400 VR8400 VR8300 VR1400 K1324 K1319 K1318 K1314
funktion
Læs alle data
Programmer
fartskriveren
k-faktor-test
Parring/test
Tid/dato
Indtast pin

U
-

G+J

-

-

W
-

P
-

-

-

-

G+J
-

-

-

-

G+O+J
-

G+J
-

G+J
-

Noter:
(1) Fast distance #2 kræver også Flexi Switch.
(2) DIL Calculate og Tacho Select og Pulser Select kræver ikke nogen forbindelser.
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Moto- SE5000 DTCO SmarMeter
tach
EGK100
N
Z
Z
Z
-

Z
Z
Z

Z
Z
-

Z
-
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Bilag B – DTC-koder SE5000
En oversigt over alle DTC’er, der er lagret i den digitale fartskriver fra Stoneridge, er anført nedenfor. Det bør
kontrolleres, om DTC'en stadig er aktiv eller ej. Årsagen til DTC’en bør fastslås, og der bør tages behørige skridt
som anført i den nedenfor anførte oversigt. Koden vil kunne ses på den tekniske udskrift, og DTC’en vil kunne ses
på et kontrolinstrument.

Kode
0x02
0x03

DTC

Type af hændelse
eller fejl
Problemer med
kortet
Tidsoverlap

0x04 0x1260 Kørsel uden et
korrekt kort
0x05
Kort isat under
kørslen
0x06
Den seneste
kortsession blev ikke
lukket korrekt
0x07

For høj fart

Beskrivelse
En ugyldig kortkombination er opdaget.
F.eks. et firmakort og et værkstedskort.
Det seneste udtagningstidspunkt for det
isatte førerkort, som aflæst på det isatte
kort, er senere end fartskriverens UTC-tid.

Kørsel uden et gyldigt kort eller med en
ugyldig kortkombination.
Et fartskriverkort isættes i et slot under
kørslen.
Kortet (isat i slot 1 eller 2) er blevet fjernet
før alle relevante data er blevet gemt på
kortet. Det sker ved udtagelsen, men
opdages næste gang, et kort isættes.
Køretøjets hastighed har oversteget den
maksimale tilladte hastighed for køretøjet.
Dette har været tilfældet i mindst 60
sekunder.
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Forslag til handling
Fjern det forkerte kort.
Kontroller fartskriverens UTC-tid.
Vent på, at den overlappende
periode udløber. Hvis forskellen i
forhold til UTC-tiden er mere end 20
minutter, skal der foretages
kalibrering.
Stands og isæt et gyldigt kort og/eller
fjern det forkerte kort.
Ingen yderligere handling påkrævet.
Ingen yderligere handling påkrævet.

Få oplysninger om den maksimale
tilladte hastighed for køretøjet.

Kode

DTC

0x08 x04

Type af hændelse
eller fejl
Strømafbrydelse
(VU)

0x2004 Strømafbrydelse
(MS)

Beskrivelse
Strømforsyningen til fartskriveren har
været afbrudt i mere end 200
millisekunder. Hændelsen genereres ikke i
kalibreringsmode.
Strømforsyningen til bevægelsessensoren
har været afbrudt i mere end 200
millisekunder.

0x09 0x2180 Fejl i bevægelsesdata Data i bevægelsessensoren er ukorrekte.
(Ingen CNTR)
Fartskriveren modtager hastighedsdata fra
bevægelsessensoren uden at modtage
impulser.
Fejl i bevægelsesdata
0x2280 (CNTR)
Data i bevægelsessensoren er ukorrekte.
Fartskriveren modtager hastighedsdata fra
bevægelsessensoren, der er forskellige fra
Fejl i bevægelsesdata den værdi, der er beregnet af
0x2452 (hændelse)
fartskriveren.
Forsøg på VUsikkerhedsbrud

Data i bevægelsessensoren er ukorrekte.
Uoverensstemmelse i fartskriverns
signatur.
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Forslag til handling
Kontroller køretøjets og
fartskriverens strømforsyninger.
Kontroller kablerne til
strømforsyningen.

Kontroller køretøjets og
fartskriverens strømforsyninger.
Kontroller bevægelsessensoren og
alle kabler og udskift sensoren, hvis
den er ødelagt.
Kontroller bevægelsessensoren og
alle kabler.
Kontroller, om der er tegn på fusk.
Prøv at parre bevægelsessensoren og
fartskriveren igen.
Foretag en ny kalibrering af
fartskriversystemet.
Udskift sensoren, hvis den er
ødelagt.

Kode

DTC

Type af hændelse
eller fejl
0x11 0x2452 Fejl ved
autentificering af
bevægelsessensor

0x12

Beskrivelse
Et mislykket forsøg på autentificering af
bevægelsessensoren har fundet sted.

Fejl ved
autentificering af
fartskriverkort:
0x13 0x2452 Fejl ved
autentificering af
bevægelsessensor

Det isatte kort kan ikke autentificeres af
fartskriveren.

0x14

Dataintegritet,
kortinput

Den kryptografiske kommunikation med
det isatte kort (i slot 1 eller 2) er mislykket.

0x15

Integritetsfejl ved
gemte data

De gemte data er ikke korrekte.
Der er højst sandsynligt lavet fusk med
fartskriveren.

Sensoren er ændret siden seneste parring.
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Forslag til handling
Kontroller bevægelsessensoren og
alle kabler.
Kontroller, om der er tegn på fusk.
Prøv at parre bevægelsessensoren og
fartskriveren igen.
Foretag en ny kalibrering af
fartskriversystemet.
Udskift sensoren, hvis den er
ødelagt.

Kontroller bevægelsessensoren og
alle kabler.
Kontroller, om der er tegn på fusk.
Prøv at parre bevægelsessensoren og
fartskriveren igen.
Foretag en ny kalibrering af
fartskriversystemet.
Udskift sensoren, hvis den er
ødelagt.
For at kontrollere kortet, isæt det i
en anden fartskriver.
Prøv at isætte et andet kort.
Kontroller, om der er tegn på fusk
med fartskriveren.

Kode
0x18

DTC

Type af hændelse
eller fejl
Hardwaresabotage
(sikkerhedsbrud)

0x0A 0x2680 Uoverensstemmelse
med
bevægelsessensor

Beskrivelse

Forslag til handling

Kortet er fjernet med vold, eller der er sket Kontroller, om der er tegn på fusk
fusk med hardwaren.
med fartskriveren.
Fjern og udskift fartskriveren.
Bevægelsessensor og anden
Kontroller driften af
bevægelseskilde er uoverensstemmende
bevægelsessensoren og alle kabler.
Kontroller, om der er tegn på fusk.
Prøv at parre bevægelsessensoren og
fartskriveren igen.
Foretag en ny kalibrering af
fartskriversystemet.
Udskift sensoren, hvis den er
beskadiget.

0x0A 0x2780 Uoverensstemmende Hastighederne for bevægelsessensor og
bevægelsessensor
anden bevægelseskilde er
(modstridende
uoverensstemmende
hastighed)
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Kontroller driften af
bevægelsessensoren og alle kabler.
Kontroller, om der er tegn på fusk.
Kontroller DTC'en tilknyttet den
anden kilde i køretøjet, f.eks. ABS.
Prøv at parre bevægelsessensoren og
fartskriveren igen.
Foretag en ny kalibrering af
fartskriversystemet.
Udskift sensoren, hvis den er
beskadiget.

Kode

DTC

Type af hændelse
Beskrivelse
eller fejl
0x2880 Uoverensstemmende Tab af andenkildens hastighedsværdi.
bevægelsessensor
pga., at der ikke er
modtaget nogen
oplysninger fra
anden kilde (ingen
andenkilde)
0x2980 Uoverensstemmende Tab af andenkildens hastighedsværdi.
bevægelsessensor
pga., at der ikke er
modtaget nogen
oplysninger fra
anden kilde (ingen
andenkilde)
0x2A80 Uoverensstemmende Tab af andenkildens hastighedsværdi.
bevægelsessensor
pga., at der er
fejloplysninger fra
anden kilde (ingen
andenkilde)
0x20 0x2508
Intern fejl i bevægelsessensoren.
0x21 0x2508
Intern fejl i bevægelsessensoren,
autentificeringsfejl.
0x22 0x2508 Integritetsfejl i
Intern fejl i bevægelsessensoren,
gemte data
integritetsfejl i gemte data.
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Forslag til handling
Kontroller DTC'er tilknyttet
andenkilde i køretøjet.
Kontroller CAN-kommunikation/port.

Kontroller DTC'er tilknyttet
andenkilde i køretøjet.
Kontroller CAN-kommunikation/port.

Kontroller DTC'er tilknyttet
andenkilde i køretøjet.
Kontroller CAN-kommunikation/port.

Udskift bevægelsessensoren.
Udskift bevægelsessensoren.
Udskift bevægelsessensoren.

Kode

DTC

Type af hændelse
eller fejl
0x31 0x0139 Intern VU-fejl
0x0800
0x2007
0x35 0x2280 Sensorfejl
Fejlsvar eller ACK

0x2003 Sensorfejl (MS(4 sek.) niveau for lavt)
0x2380 Sensorfejl
(Ingen ACK)

0x2380 Sensorfejl
(Intet svar)
0x40
Kortfejl – ingen
yderligere detaljer

Beskrivelse

Forslag til handling

Intern fejl i fartskriveren.

Hvis DTC’en forbliver aktiv uden
umiddelbar årsag, fjern og udskift
fartskriveren.
Kommunikationsfejl i bevægelsessensoren. Kontroller driften af
Indholdet i ACK eller svaret er ikke korrekt. bevægelsessensoren og alle kabler.
Kontroller, om der er tegn på fusk.
Strømforsyningen til bevægelsessensoren Prøv at parre bevægelsessensoren og
er for lav.
fartskriveren igen.
Foretag en ny kalibrering af
Kommunikationsfejl i bevægelsessensoren. fartskriversystemet.
Ingen ACK modtaget på forventet
Udskift sensoren, hvis den er
tidspunkt.
ødelagt.
Kommunikationsfejl i bevægelsessensoren.
Intet svar modtaget på forventet
tidspunkt.

0x0200 Slot 1

Fejl opdaget ved kort iat i slot 1.

0x0300 Slot 2
0x0660 Udprintningen er
afbrudt, ikke mere
papir

Fejl opdaget ved kort isat i slot 2.
Der er ikke mere papir i printeren.
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Træk kortet ud og kontroller det.
Isæt kortet i en anden fartskriver og
bekræft funktionaliteten.
Isæt et andet kort og bekræft
funktionaliteten.
Isæt en ny papirrulle.

Kode

DTC
0x01C

0x0D40
0x0B78
0xFD0B
0x0007

Type af hændelse
eller fejl
Forudgående
advarsel om for høj
fart

Beskrivelse

Køretøjets hastighed har oversteget den
højeste tilladte hastighed for køretøjet.
Dette har været tilfældet i mindre end 60
sekunder, og advarslen om for høj fart er
endnu ikke aktiveret.
Kalibreringsfejl
Kalibreringsfejl, tid til periodisk eftersyn.
Der er gået to år siden sidste kalibrering.
CANbus slukket
CANbus slukket, A-konnektor, også kaldet
TCO-CAN.
CANbus slukket, FMS CANbus slukket, C-konnektor, også kaldet
CAN
FMS-CAN.
VU-strømforsyning
Spændingen i fartskriveren er højere end
høj
den maksimale værdi.

0x0003 VU-strømforsyning
lav

Strømforsyningen til fartskriveren har
været lavere end mindstværdien i mere
end 4 sekunder. Startspændingen bør ikke
forårsage denne hændelse.
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Forslag til handling
Førerrelateret meddelelse.

Foretag kalibrering.
Tjek kablerne, særligt Akonnektoren, bag på fartskriveren.
Tjek kablerne, særligt Ckonnektoren, bag på fartskriveren.
Tjek køretøjets
strømforsyningsniveauer.
Tjek strømtilførslen til fartskriveren.
Tjek alle forbindelser og funktionen
af fartskriveren.
Tjek køretøjets spændingsniveauer.
Tjek strømtilførslen til fartskriveren.
Tjek alle forbindelser og funktionen
af fartskriveren.

Kode

DTC

Type af hændelse
eller fejl
0x0900 Ingen tænding, men
der er
hastighedsimpulser

Beskrivelse
Ingen tænding, men der er
hastighedsimpulser.
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Forslag til handling
Undersøg, om køretøjet har været
udsat for miljømæssige forstyrrelser,
såsom vibrationer etc.
Tjek funktionen af
bevægelsessensoren og alle kabler –
udskift sensoren, hvis den er ødelagt.
Tjek, at hastighedsimpulserne ikke
tilføres via den forreste konnektor.
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Bilag C – DTC-koder VR2400

DTC
A00C
9010

Beskrivelse
Intern fejl
LCD-fejl

A400

Ja

9060
9061

Strømforsyning til
fartskriveren
Skuffefejl
Fejl ved speed rack

9062

Fejl ved duty rack

Ja

9063
9064

Cam-fejl
Fejl i diagrammet

Ja
Ja

A822

Afsender-fartskrivernøgle/uoverensstemme
lse ift. serienummer
Afsender-fartskriver
kommunikationsproble
m

Ja

CANbuskommunikationsfejl
med instrumentgruppe

Ja

A423

A411

Gemt
Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Bemærkninger
Intern fejl i enheden.
Meddelelser på
instrumentbrættet.
Strømafbrydelse.

Forslag til handling
Nulstil fartskriveren og udfør testen igen.
Tjek instrumentbrættets funktioner
(nøgletryk, display etc).
Tjek strømforsyningen og forbindelser.

Fejl ved skuffegreb.
Fejl ved speed rack-motor eller
opto-fejl.
Fejl ved duty rack-motor eller
opto-fejl.
Fejl ved cam-motor eller opto-fejl.
Fejl ved chart table-motor eller
opto-fejl.
Fejl i krypterede data.

Tjek skuffens funktion.
Tjek, at diagrammerne er indsat korrekt.
Nulstil fartskriveren og udfør testen igen.
Tjek, at diagrammerne er indsat korrekt.
Nulstil fartskriveren og foretag en ny test
Nulstil fartskriveren og foretag en ny test.
Tjek, at diagrammene er isat korrekt.
Nulstil fartskriveren og foretag en ny test.
Prøv igen at parre fartskriveren med
afsenderen. Tjek kablingen til B-soklen.

Fejl i krypterede meddelelser
(krypteret afsender) eller
komplimenterende signalfejl (4kablet afsender) eller afbrydelse af
afsender.
Meddelelse om ”gruppe til stede”
ikke modtaget.

Tjek fartskriverens indstillinger afsendertype. Prøv igen at parre
afsenderen om nødvendigt.
Tjek kablingen til B-soklen.
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Tjek, om instrumentgruppen svarer til
fartskriverens display. Tjek kablingen.

DTC
900B

Beskrivelse
CANbus afbrudt

900A

CANbus-fejl

Ja

9430

Outputfejl, V-impuls

Ja

900F

Tastaturfejl

Ja

A00E

Kalibreringsfejl

Ja

A050

Kørsel uden diagram

Nej

9051

Intet førerdiagram til
stede
Intet passagerdiagram
til stede

Nej

9052

Gemt
Ja

Nej

Bemærkninger
CANbus-fejl.

Forslag til handling
Tjek fartskriverens indstillinger – CANbus
aktiveret og kundetype. Muligvis ingen
CANbus til stede i køretøjet
CANbus i passiv fejltilstand.
Tjek fartskriverens indstillinger – muligvis
ingen CANbus til stede i køretøjet.
Overvågning af V-impuls-output.
Afbryd alt udstyr, der er understøttet af
V-impuls. Nulstil fartskriveren. Hvis
DTC’en ikke vises igen, kig nærmere på
udstyr styret af V-impuls.
Tasten melder fejl eller har siddet
Tjek alle nøgler/taster på fartskriveren.
fast i lang tid.
Nulstil fartskriveren.
Kræver konfiguration
Tjek fartskriverens indstillinger –
indstaller dato og serviceforsinkelse.
Nulstil fartskriveren. Serviceforsinkelsen
gælder kun for fartskrivere, der har et
realtidsur.
Hastighedsimpulser opdaget, mens Sørg for, at førerens diagram er isat, og at
skuffen var åben, førerens diagram skuffen er behørigt lukket.
mangler eller registreringen på
diagrammet er afsluttet.
Skuffen er lukket, uden at der er et Isæt førerdiagram
førerdiagram til stede.
Skuffen er lukket, uden at der er et Isæt passagerdiagram om nødvendigt.
passagerdiagram til stede.
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Bilag D – DTC-koder DTCO 1381

Kode
001
002
003
004
005
006

007

008

Type af hændelse
eller fejl
Intern fejl

Beskrivelse

Action

Generel, alvorlig fejl ved enheden.

Hvis fejlen fortsætter efter godkendelse, udskift
enheden.
Intern fejl
Generel, alvorlig fejl ved enheden. Hvis fejlen fortsætter efter godkendelse, udskift
enheden.
Intern fejl
Generel, alvorlig fejl ved enheden. Hvis fejlen fortsætter efter godkendelse, udskift
enheden.
Intern fejl
Generel, alvorlig fejl ved enheden. Hvis fejlen fortsætter efter godkendelse, udskift
enheden.
Intern fejl
Generel, alvorlig fejl ved enheden. Hvis fejlen fortsætter efter godkendelse, udskift
enheden.
Tidsfejl – enhedens Uret er standset eller viser forkert. Tjek DTCO 1381’ens UTC-tid og ret den ved brug af
tidsindstilling er ikke En intern, periodisk kontrol har
en testenhed om nødvendigt.
korrekt.
opdaget, at tiden ikke lyder
Tjek DTCO 1381’ens urfunktion.
sandsynlig.
Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises på trods af
ovennævnte handling, udskift DTCO 1381’eren.
Displayfejl
Dataoverførsel til displaykontrollen Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, udskift enheden.
er afbrudt.
Displayet er itu.
Intern fejl
En eller flere knapper er itu eller
Tjek knapperne og frigør eventulle låste knapper om
har været trykket inde i mere end nødvendigt.
6 minutter.
Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises på trods af
ovennævnte handling, udskift enheden.
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Kode
009

Type af hændelse
eller fejl
Kalibreringsfejl

010

Intern fejl

Beskrivelse

Action

En intern, periodisk kontrol af
væsentlige kalibrerings-parametre
har opdaget en kontrolsum-fejl.
Sammenfatning af væsentlige
kalibreringsparametre:
Køretøjets stelnummer.
Køretøjets registreringsnummer.
Karakteristisk koefficient (wværdi).
Fartskriverudstyr konstant (kværdi).
Effektiv hjulomkreds (l-værdi).
Dækstørrelse.
Maksimumhastighed.
UTC-tid.
Læsning af kilometertæller.
Kalibreringsdato.
Forbindelseskablet mellem DTCO
1381’eren og den tilsluttede
kontrolenhed er i stykker.
Kontrolenheden forbundet til
output B7 er i stykker.
Output B7 på DTCO 1381’eren er i
stykker.
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Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises på trods af
ovennævnte handling, udskift enheden.

Tjek, om den tilsluttede kontrolenhed foretager
overvågning af aktive kabler og deaktiver den om
nødvendigt. Tjek output B7 på DTCO 1381’eren,
deaktiver B7-overvågning om nødvendigt.
Test forbindelseskablet mellem DTCO 1381’eren og
den tilsluttede kontrolenhed.
Jordtilslutning? + UB-tilslutning?
Tjek forbundet kontrolenhed (input).
Udskift eventuelt fejlbehæftede komponenter om
nødvendigt.

Kode
011

Type af hændelse
eller fejl
Printerfejl

012

Fejl ved download

013

Intern fejl

Beskrivelse

Action

Printerens forsyningsspænding er
uden for det angivne område eller
er afbrudt.
Printerhovedets temperatur er
uden for det angivne område eller
overvågning afslørede
usandsynlige værdier.
Fejl på printerhovedets
temperatursensor.
Der er opstået en
kommunikationsfejl ved download
af kortdata eller data fra
masselager.

Afbryd den konstante forsyningsspænding (dvs.
genstart).
Efter udskrift af en stor mængde data er
printerhovedets temperatur for høj. Vent til den er
kølet af.
Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises på trods af
ovennævnte handling og accept flere gange, udskift
enheden.

Anden CAN-fejl, CANkontrolmeddelelse, dvs. ingen
abonnent, ingen godkendelse etc.
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Gentag download-proceduren.
Tjek forbindelseskablet mellem download-enheden
og stikket (dårlig forbindelse, løs kontakt, anvendt
stik).
Tjek download-interfacet på DTCO 1381’eren.
Tjek downloadenheden.
Udskift eventuelt fejlbehæftede komponenter.
Tjek og ret om nødvendigt DTCO 1381’erens
funktion eller konfiguration.
Tjek CAN-abonnentens strømforsyning (terminal 30,
15 og 31).
Tjek jordforbindelsen ved PIN A5/A6.
Tjek om timingen på CAN-abonnenter ved terminal
15 er ON eller OFF.
Test BUS-mediet, anvend om nødvendigt et CANanalyseværktøj.

Kode
014

Type af hændelse
eller fejl
Intern fejl

015

Intern fejl

Beskrivelse

Action

Fejl i bus-mediet.
Fejl i det fysiske lag.
Protokolfejl.

Fejl i eller afbrydelse af
kommunikation med en ekstern
skærmenhed (nulstil visning).
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Tjek og ret om nødvendigt DTCO 1381’erens
funktion eller konfiguration.
Test BUS-mediet, anvend om nødvendigt et CANanalyseværktøj.
Tjek CAN-abonnentens strømforsyning (terminal 30,
15 og 31).
Tjek jordforbindelsen ved PIN A5/A6.
Tjek om timingen på CAN-abonnenter ved terminal
15 er ON eller OFF.
Tjek kablingen og stikfordelingen.
Tjek om der mangler en belastningsmodstand.
Tjek om en CAN-abonnent på bussen har en anden
baud-hastighed.
Tjek bit-strukturen.
Tjek og ret om nødvendigt DTCO 1381’erens
funktion eller konfiguration.
Test forbindelseskablet mellem DTCO 1381’eren og
den tilsluttede skærmenhed.
Tildelt stik, forbindelse, specifikationer.
Tjek at skærmenheden fungerer korrekt, f.eks. ved
at gensende nulstillingsmeddelelsen.
Tjek om DTCO 1381’eren fungerer korrekt.
Tjek DTCO 1381’erens kalibreringsdata
(version/konfiguration).
Udskift eventuelt fejlbehæftede komponenter.

Kode
016

Type af hændelse
eller fejl
Sensorfejl

017

Sikkerhedsbrud

018

Sikkerhedsbrud

019

Strømafbrydelse

Beskrivelse

Action

Bevægelsessensoren KITAS 2171
rapporterer en intern fejl efter
egentesten.
Intern sensorfejl,
bevægelsessensoren rapporterer
en dataintegritetsfejl.
Intern sensorfejl,
bevægelsessensoren rapporterer
en dataintegritetsfejl.
Strømforsyningen til
bevægelsessensoren blev afbrudt.
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Tjek KITAS 1271.
Udskift KITAS 2171’eren om nødvendigt.
Tjek KITAS 1271.
Udskift KITAS 2171-enheden om nødvendigt.
Tjek KITAS 1271.
Par KITAS 2171-enheden med DTCO 1381-enheden
ved brug af en testenhed.
Udskift KITAS 2171-enheden om nødvendigt.
Tjek sensorkablet til KITAS 2171-enheden om ret om
nødvendigt:
Tildelt stik, forbindelse (løs forbindelse),
specifikationer.
Tjek spændingsadfærden på terminaler 30 og 15
minutter før opstart. Er værdierne inden for det
anførte interval?
Tjek KITAS 1271-enheden.
Tjek DTCO 1381-nenheden.
Udskift eventuelt fejlbehæftede komponenter.

Kode
020

Type af hændelse
eller fejl
Sensorfejl

021

022

Beskrivelse

Action

Fejl i sensorkommunikation.
Intet datasignal (B4).
KITAS 2171 ikke parret med DTCO
1381.

Tjek sensorkablet til KITAS 2171-enheden om ret om
nødvendigt:
Tildelt stik, forbindelse (løs forbindelse),
specifikationer.
Tjek KITAS 1271-enheden.
Tjek DTCO 1381-enheden (input B4).
Par KITAS 2171-enheden med DTCO 1381-enheden
ved brug af en testenhed.
Udskift eventuelt fejlbehæftede komponenter.

Sensorfejl

Fejl i sensorkommunikation.
Intet realtidssignal.

Tjek sensorkablet til KITAS 2171-enheden om ret om
nødvendigt:
Tildelt stik, forbindelse (løs forbindelse),
specifikationer.
Tjek KITAS 2171-enheden.
Tjek DTCO 1381-enheden (input B3).
Udskift eventuelt fejlbehæftede komponenter.

Sensorfejl

Fejl i sensorkommunikation.
Forskel i bevægelsessensorens
impulser.
Transmissionfejl.

Tjek sensorkablet til KITAS 2171-enheden om ret om
nødvendigt:
Tildelt stik, forbindelse (løs forbindelse),
specifikationer.
Tjek KITAS 2171-enheden.
Tjek DTCO 1381-nenheden.
Udskift eventuelt fejlbehæftede komponenter.
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Kode
023

Type af hændelse
eller fejl
Sikkerhedsbrud

024

Beskrivelse

Action

Fejl ved autentificering af
bevægelsessensoren under drift.
Transmissionfejl.
Gentaget parring med KITAS 2171enheden.
Efter at have forsøgt parring 3
gange afbrydes denne funktion af
sikkerhedsårsager.
Værkstedskortet skal fjernes og
genisættes, dvs. det skal
autentificeres igen.

Fjern værkstedskortet, isæt det igen og gentag
parringsproceduren.
Tjek KITAS 2171-sensorkablet.
Tjek KITAS 2171-enheden.
Tjek DTCO 1381-enheden (input B4).
Par KITAS 2171-enheden med DTCO 1381-enheden
ved brug af en testenhed.
Udskift eventuelt fejlbehæftede komponenter.

Sikkerhedsbrud

Ukendt serienummer. Fejl ved
sammenligning med
bevægelsessensorens
serienummer.

025

Sikkerhedsbrud

026

Sikkerhedsbrud

Fejl i datahukommelsen.Pga. af en
fejl i DTCO 1381-enhedens
datahukommelse er
datasikkerheden ikke længere
sikret.
Sikkerhedsbrud. DTCO 1381enhedens hus blev åbnet eller er
åben.

Tjek om KITAS 2171-enheden er forseglet til
gearkassen.
Tjek KITAS 2171-enheden.
Tjek DTCO 1381-enheden.
Par KITAS 2171-enheden med DTCO 1381-enheden
ved brug af en testenhed.
Udskift eventuelt fejlbehæftede komponenter.
Tjek DTCO 1381-enheden (testkørsel).
Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, udskift enheden.
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Kontroller DTCO 1381-enhedens plombering (hus).
Tjek DTCO 1381-enheden.
Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, udskift enheden.

Kode
027

Type af hændelse
eller fejl
Sikkerhedsbrud

028

Kørsel uden kort

029

Problemer med
kortet

030

For høj fart

Beskrivelse

Action

Ugyldige signaler i
kalibreringsstikket. Brugerfladen er
spærret. Yderligere signaler vil
blive ignoreret, indtil du bliver bedt
om at indtaste pinkode
(værkstedskort er isat).

Tjek kommunikationsrutinerne.
Tjek test- og programmeringskabler.
Tjek testenheden.
Fjern værkstedskortet og isæt det igen.
Gentag proceduren.
Udskift eventuelt fejlbehæftede komponenter.

Kørsel uden kort eller uden gyldigt
fører- eller værkstedskort i slot 1
eller kørsel med en ugyldig
kortkombination i slot 1 og 2.
Ugyldig kortkombination i slot 1 og
2.
De to fartskriverkort må ikke
isættes samtidigt.

Tjek om der er et gyldigt fører- eller værkstedskort i
slot 1 eller 2. Isæt om nødvendigt et gyldigt kort.
Tjek om der er indsat et firmakort eller et
kontrolkort i slot 1. Fjern om nødvendigt kortet.
Tjek kombinationen af de indsatte fartskriverkort.
Se også afsnit 2 i den tekniske produktvejledning til
DTCO 1381-enheden.

Den programmerede
maksimumhastighed (Vset) blev
oversteget i mere end 60
sekunder.

Nedsæt hastigheden.
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Kode
031

033

Type af hændelse
eller fejl
Strømafbrydelse

v-impulser uden
tænding

Beskrivelse

Action

Driftsspændingen i DTCO 1381enheden var uden for det angivne
interval.
Mulige årsager:
For høj spænding.
Strømafbrydelse.

Tjek DTCO 1381-enhedens strømforsyning og ret om
nødvendigt:
Tjek forbindelsesstikket og kablet (tildelt stik, løs
kontakt, dårlig forbindelse).
Er strømværdien på terminalerne 30 og 15 inden for
det anførte interval?
Spændingsadfærden på terminaler 30 og 15
minutter før opstart. Er værdierne inden for det
anførte interval?
Tjek om DTCO 1381’eren fungerer korrekt.
Udskift eventuelt fejlbehæftede komponenter.

v-impuls når tændingen er slukket.

Tjek om DTCO 1381-enheden siger Tur. Stands
køretøjet om nødvendigt.
Tjek og udskift om nødvendigt KITAS 2171sensorkablet.
Tjek DTCO-enhedens strømforsyning og ret om
nødvendigt:
Tjek forbindelsesstikket og kablet (tildelt stik, løs
kontakt, dårlig forbindelse).
Er strømværdien på terminalerne 30 og 15 inden for
det anførte interval?Spændingsadfærden på
terminaler 30 og 15 minutter før opstart. Er
værdierne inden for det anførte interval?
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Kode
034

Type af hændelse
eller fejl
Udkast ikke muligt

Beskrivelse

Action

Et fartskriverkort kan ikke
udkastes. Anmodningen afvises.
Mulige årsager:
Køretøjet er i bevægelse.
Datadownload er i gang.
Tændingen er slukket (kun ADRudgaven).
Fartskriverkortet læses, eller der
skrives til kortet.

512

Tjek, om DTCO 1381-enheden opdager Trip. Stands
om nødvendigt køretøjet og gentag proceduren.
Tjek om der p.t. sker download af data. Gentag om
nødvendigt proceduren, når download er afsluttet.
Tjek om tændingen er tændt. Tænd om nødvendigt
tændingen (kun ADR-udgaven).
Gentag proceduren. Hvis fejlmeddelelsen fortsat
vises på trods af ovennævnte handling, udskift
enheden.

Kode
036

Type af hændelse
Beskrivelse
eller fejl
Det er ikke muligt at Det er p.t. ikke muligt at printe
printe
eller vise de nødvendige data, eller
et igangværende printjob blev
slettet.
Mulige årsager:
Køretøjet er i bevægelse.
Tændingen er slukket (kun ADRudgaven).
Printerhovedet er overophedet.
For lav eller for høj spænding.
Det interne printerinterface er i
gang med en anden aktiv
procedure, er f.eks. i gang med at
printe.
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Action
Gentag proceduren.
Det er kun muligt at printe eller vise data, når
køretøjet står stille og tændingen er startet (kun
ADR-udgaven). Stands om nødvendigt køretøjet og
start tændingen.
Efter udskrift af en stor mængde data er
printerhovedets temperatur for høj — vent til det er
kølet ned.
Tjek DTCO 1381-enhedens strømforsyning og ret om
nødvendigt:
Tjek forbindelsesstikket og kablet (tildelt stik, løs
kontakt, dårlig forbindelse).
Er strømværdien på terminalerne 30 og 15 inden for
det anførte interval?
Spændingsadfærden på terminaler 30 og 15
minutter før opstart. Er værdierne inden for det
anførte interval?
Vent indtil den aktive process er afsluttet og det
interne printerinterface atter er ledigt.
Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises på trods af
ovennævnte handling, udskift enheden.

Kode
037

Type af hændelse
eller fejl
Forsinket
udprintning

038

Skuffen er åben

039

Intet papir

Beskrivelse

Action

Det er p.t. ikke muligt at printe
eller vise de nødvendige data, eller
et igangværende printjob blev
slettet.
Mulige årsager:
Printerhovedet er overophedet.

Efter udskrift af en stor mængde data er
printerhovedets temperatur for høj — vent til det er
kølet ned. Når årsagen er elimineret vil den
afbrudte eller forsinkede udprintningsprocedure
automatisk fortsætte.
Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises på trods af
ovennævnte handling, udskift enheden.
Tjek om printerskuffen er åben og luk den om
nødvendigt.
Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises på trods af
ovennævnte handling, udskift enheden.

I et af følgende tilfælde opdager
enheden, at printerskuffen er
åben:
Anmodning om et fartskriverkort i
slot 2.
Anmodning om udprintning.
I forbindelse med udprintning.
Mulige årsager:
Printerskuffen er åben.
I forbindelse med udprintning eller
ved anmodning om udprintning
opdager enheden, at der ikke er
mere papir i printeren. Det
igangværende printjob afbrydes og
den del, der allerede er udskrevet,
vælges automatisk, eller
printjobbet slettes.
Mulige årsager:
Intet printerpapir isat.
Der er ikke mere printerpapir.
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Tjek om printerskuffen er åben og luk den om
nødvendigt.
Hvis en ny papirrulle isættes i printeren inden for en
time, fortsætter DTCO 1381-enheden automatisk
printjobbet. Der vises en meddelelse på de første to
linjer af det næste print (linje 1: starttidspunktet for
udprintningen, linje 2: tæller for efterfølgende
udprintning).
Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises på trods af
ovennævnte handling, udskift enheden.

Kode
040

Type af hændelse
eller fejl
Intern fejl

041

Kortfejl

042

Sikkerhedsbrud

Beskrivelse

Action

Mekanisk systemfejl ved kortet
(slot 1, fører 1).
Mulige årsager:
Kortlåsen er ikke lukket
Generel mekanisk systemfejl ved
kortet
Kommunikationsfejl med det
indsatte fartskriverkort i slot 1
(fører 1).
Der opstod en kommunikationsfejl
under læsning af eller skrivning til
kortdata.
Mulige årsager:
Fartskriverkortets kontaktflader er
beskidte.
Værkstedskortet er ødelagt.
Slottets kontaktflader er beskidte.
Autenticiteten af dataen i slot 1
(fører 1) kan ikke garanteres.
Mulige årsager:
Fejl ved kontrol af dataautenticitet.

515

Isæt fartskriverkortet igen.
Anmod fartskriverkortet igen.
Afbryd den konstante forsyningsspænding (dvs.
genstart).
Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises på trods af
ovennævnte handling, udskift enheden.
Tjek fartskriverkortets kontaktflader.
Tjek og rengør fartskriverkortet.
Tjek DTCO 1381-enheden, rengør om nødvendigt
slottets kontaktflader.
Udskift eventuelt fejlbehæftede komponenter.

Tjek fartskriverkortet.

Kode
043

Type af hændelse
eller fejl
Sikkerhedsbrud

044

Kort ikke låst

045

Tidsoverlap

046

Isætning under
kørsel

Beskrivelse

Action

Kort mangler (slot 1, fører 1).DTCO
1381-enheden kan ikke længere
registrere et isat kort.Mulige
årsager:
Efter en strømafbrydelse opdager
identitetskontrollen, at et tidligere
indsat kort mangler, eller at der er
isat et andet kort.
Der er isat et kort, og kortets
mekaniske systemlås er ikke låst.
Ved læsning af en fører- eller et
værkstedskort (i slot 1) opdager
enheden, at kortet ikke blev fjernet
korrekt fra det seneste køretøj,
eller at dataene ikke blev gemt
korrekt.
Negativ tidsforskel mellem dette
og det seneste køretøj (slot 1:
førerkort) (EU-fartskriver)
Et fartskriverkort er isat i slot 1
(fører 1) efter turen er begyndt.
Mulige årsager:
Bevægelsessensor opdaget før
fartskriverkortet blev læst korrekt.
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Tjek om fartskriverkortet er isat korrekt.
Fjern værkstedskortet og isæt det igen.
Tjek om kortets låseenhed fungerer korrekt.
Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, udskift enheden.

Tjek fartskriverkortet.
Tjek den foregående EU-fartskriver.

Tjek DTCO 1381’ens UTC-tid og ret den ved brug af
en testenhed om nødvendigt.
Tjek UTC-tiden på den foregående EU-fartskriver.
Ret om nødvendigt tilden ved brug af en testenhed.
Isæt normalt kun fartskriverkort, når køretøjet
holder stille.
Ingen yderligere handling er påkrævet.

Kode
047

048
049

050

Type af hændelse
eller fejl
Sikkerhedsbrud

Beskrivelse

Action

Sikkerhedsbrud ved autentificering
af et kort i slot 1 (fører).
Mulige årsager:
Fejl ved kontrol af identiteten af
kortet i fartskriveren.
Kort ikke gyldigt
Det kort, der er isat i slot 1 (fører 1)
er udløbet eller er ugyldigt.
Uoverensstemmend Ved læsning af et fartskriverkort
e registrering
indsat i slot 1 (fører 1) opdager
enheden, at der er
uoverensstemmelse i
forbindelserne mellem dagens
data.
Kortfejl
Det kort, der er isat i slot 1 (fører 1)
blev ikke opdaget eller kan ikke
læses eller skrives til.
Mulige årsager:
Kortet er isat forkert.
Kortets kontaktpunkter er
beskidte.
Kortet er defekt.
Kortets slot-kontaktpunkter er
beskidte.
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Tjek fartskriverkortet.
Tjek værkstedskortet, indtast korrekt pinkode.

Tjek fartskriverkortets gyldighed.
Tjek fartskriverkortet.
Analyser datastrukturen.

Tjek om kortet er et gyldigt fartskriverkort.
Tjek om fartskriverkortet er isat korrekt. Isæt det om
nødvendigt korrekt.
Tjek kortets kontaktpunkter, rengør om nødvendigt.
Tjek fartskriverkortet.
Tjek om et andet fartskriverkort kan læses korrekt.
Rengør kortets slot-kontaktpunkter.

Kode
051

Type af hændelse
eller fejl
Forkert korttype

052

Kortet er låst

053

Intern fejl

Beskrivelse

Action

Det kort, der er isat i slot 1 (fører 1)
er ikke et gyldigt fartskriverkort.
Kortets kontaktpunkter er
beskidte.
Kortet er defekt. Kortets slotkontaktpunkter er beskidte.
Det værkstedskort, der er isat i slot
1 (fører 1) er spærret.
Mulige årsager:
Værkstedskortet er spærret, fordi
pinkoden er indtastet forkert 5
gange.
Værkstedskortet er defekt.
Procedure ikke mulig. Kortet i slot
1 (fører 1) accepteres ikke og
udkastes igen.
Mulige årsager:
DTCO 1381-enhedens nuværende
dato ligger uden for den gyldige
tidsperiode for det kort, der er isat.
Hvis datoen ligger før juli 2005, kan
end ikke fabrikkens teknikere
indstille enheden til den korrekte
dato.
DTCO 1381-enheden har opdaget
en generel, alvorlig fejl ved
enheden.

Tjek om kortet er et gyldigt fartskriverkort.
Tjek om fartskriverkortet er isat korrekt. Isæt det om
nødvendigt korrekt.
Tjek kortets kontaktpunkter, rengør om nødvendigt.
Tjek fartskriverkortet.
Rengør kortets slot-kontaktpunkter.
Tjek værkstedskortet.
Isæt et gyldigt (ikke spærret) værkstedskort.
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Tjek DTCO 1381-enhedens dato og ret den ved brug
af et værkstedskort og en testenhed om nødvendigt.
Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, udskift enheden.

Kode
056

Type af hændelse
eller fejl
Pause

057

Pause

058

Intern fejl

059

Kortfejl

060

Sikkerhedsbrud

Beskrivelse

Action

Efter en uafbrudt køretid på 4
timer og 30 minutter minder DTCO
1381-enheden føreren om at holde
en obligatorisk pause.
Efter en uafbrudt køretid på 4
timer og 30 minutter minder DTCO
1381-enheden føreren om at tage
en obligatorisk pause.
Mekanisk systemfejl ved kortet
(slot 2, fører 2)
Mulige årsager:
Kortlåsen er ikke lukket
Generel mekanisk systemfejl ved
kortet
Kommunikationsfejl med det
indsatte fartskriverkort i slot 2
(fører 2).
Mulige årsager:
Kortets kontaktpunkter er
beskidte.
Kortet er defekt.
Kortets slot-kontaktpunkter er
beskidte.
Autenticiteten af dataens i slot 2
(fører 2) kan ikke garanteres.
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Find et sted at standse og hold den obligatoriske
pause.

Find et sted at standse og hold den obligatoriske
pause.

Isæt fartskriverkortet igen.
Anmod fartskriveren igen.
Afbryd den konstante forsyningsspænding (dvs.
genstart).
Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises på trods af
ovennævnte handling, udskift enheden.
Tjek fartskriverkortets kontaktflader.
Tjek og rengør fartskriverkortet.
Tjek DTCO 1381-enheden, rengør om nødvendigt
slottets kontaktflader.
Udskift eventuelt fejlbehæftede komponenter.

Tjek fartskriverkortet.

Kode
061

Type af hændelse
eller fejl
Sikkerhedsbrud

Beskrivelse

Action

062

Kort ikke låst

Ved læsning af et fører- eller
Tjek fartskriverkortet.
værkstedskort (i slot 2) opdager
Tjek den foregående EU-fartskriver.
enheden, at kortet ikke blev fjernet
korrekt fra det seneste køretøj,
eller at dataene ikke blev gemt
korrekt.

063

Tidsoverlap

Negativ tidsforskel mellem dette
og det seneste køretøj (slot 2:
førerkort) (EU-fartskriver).

064

Isætning under
kørsel

Et fartskriverkort er isat i slot 2
(fører 2) efter kørslen er begyndt.
Mulige årsager:
Impulser fra bevægelsessensor
opdaget, før fartskriverkortet blev
læst korrekt.

Kort mangler (slot 2, fører 2).
DTCO 1381-enheden kan ikke
længere registrere et isat kort.
Mulige årsager:
Efter en strømafbrydelse opdager
identitetskontrollen, at et tidligere
isat kort mangler, eller at der er
isat et andet kort.
Der er isat et kort, og kortets
mekaniske systemlås er ikke låst.
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Tjek om fartskriverkortet er isat korrekt.
Fjern værkstedskortet og isæt det igen.
Tjek om kortets låseenhed fungerer korrekt.
Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, udskift enheden.

Tjek DTCO 1381-enhedens UTC-tid og ret den ved
brug af en testenhed om nødvendigt.
Tjek UTC-tiden på den foregående EU-fartskriver.
Ret om nødvendigt tilden ved brug af en testenhed.
Isæt normalt kun fartskriverkort, når køretøjet
holder stille.
Ingen yderligere handling er påkrævet.

Kode
065

Type af hændelse
eller fejl
Sikkerhedsbrud

Beskrivelse

Action

066

Kort ikke gyldigt

067

Uoverensstemmend Ved læsning af et fartskriverkort
e registrering
isat i slot 2 (fører 2) opdager
enheden, at der er
uoverensstemmelse i
forbindelserne mellem dagens
data.

Tjek fartskriverkortet.
Analyser datastrukturen.

068

Kortfejl

Tjek om kortet er et gyldigt fartskriverkort.
Tjek om kortet er isat korrekt. Isæt det om
nødvendigt korrekt.Tjek kortets kontaktpunkter,
rengør om nødvendigt.
Tjek kortet.
Tjek om et andet fartskriverkort kan læses korrekt.
Rengør kortets slot-kontaktpunkter.

Sikkerhedsbrud ved autentificering Tjek fartskriverkortet.
af et kort i slot 2 (fører 2).
Tjek værkstedskortet, indtast korrekt pinkode.
Mulige årsager:
Fejl ved kontrol af fartskriverens
kortidentitet.
Det kort, der er isat i slot 2 (fører 2) Tjek om fartskriverkortet er gyldigt.
er udløbet eller er ugyldigt.

Det fartskriverkort, der er isat i slot
2 (fører 2) blev ikke opdaget eller
kan ikke læses eller skrives til.
Mulige årsager:
Kortet er isat forkert.
Kortets kontaktpunkter er
beskidte.
Kortet er defekt.
Kortets slot-kontaktpunkter er
beskidte
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Kode
069

Type af hændelse
eller fejl
Forkert korttype

070

Kortet er låst

Beskrivelse

Action

Det kort, der er isat i slot 2 (fører 2)
er ikke et fartskriverkort.
Kortets kontaktpunkter er
beskidte.
Kortet er defekt.
Kortets slot-kontaktpunkter er
beskidte.

Tjek om kortet er et gyldigt fartskriverkort.
Tjek om fartskriverkortet er isat korrekt. Isæt det om
nødvendigt korrekt.
Tjek kortets kontaktpunkter, rengør om nødvendigt.
Tjek fartskriverkortet.
Rengør kortets slot-kontaktpunkter.

Det værkstedskort, der er isat i slot Tjek værkstedskortet.
2 (fører 2). er spærret.
Isæt et gyldigt (ikke spærret) værkstedskort.
Mulige årsager:
Værkstedskortet er spærret, fordi
pinkoden er indtastet forkert 5
gange.
Værkstedskortet er defekt.
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Kode
071

Type af hændelse
eller fejl
Intern fejl

074

Pause (slot 2)

075

Pause (slot 2)

077

Opgraderingsmodul
ikke til stede

Beskrivelse

Action

Procedure ikke mulig.
Fartskriverkortet i slot 2 (fører 2)
accepteres ikke og udkastes igen.
Mulige årsager:
DTCO 1381-enhedens nuværende
dato ligger uden for den gyldige
tidsperiode for det fartskriverkort,
der er isat.
Hvis datoen ligger før juli 2005, kan
end ikke fabrikkens teknikere
indstille enheden til den korrekte
dato.
DTCO 1381-enheden har opdaget
en generel, alvorlig fejl ved
enheden.
Efter en uafbrudt køretid på 4
timer og 30 minutter beder DTCO
1381-enheden føreren om at tage
en obligatorisk pause.
Efter en uafbrudt køretid på 4
timer og 15 minutter beder DTCO
1381-enheden føreren om at tage
en obligatorisk pause.
DTCO 1381-enheden er ikke
udstyret med et
softwareopgraderingsmodul.

Tjek DTCO 1381-enhedens dato og ret den ved brug
af et værkstedskort og en testenhed om nødvendigt.
Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, udskift enheden.
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Find et sted at standse og hold den obligatoriske
pause.

Find et sted at standse og hold den obligatoriske
pause.

Ingen handling påkrævet.

Kode
078

Type af hændelse
Beskrivelse
eller fejl
Fejl ved opgradering Integriteten af
fejl #FFFFFFFE
softwareopgraderingsmodulet eller
en sikkerhedsnøgle kan ikke
garanteres, og
softwareopgraderingen afbrudt.

Action
Tjek DTCO 1381-enheden.
Gentag softwareopgraderingen.
Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises på trods af
ovennævnte handling, udskift enheden.

078

Fejl ved opgradering Opgraderingen er fejlbehæftet
fejl #00000003
eller ødelagt, og
softwareopgraderingen er blevet
afbrudt.

Tjek opgraderingsfilen.
Gentag softwareopgraderingen med en intakt
opgraderingsfil.

079

Fejl ved opgradering I forbindelse med
fejl #00000001
softwareopgraderingen var DTCO
1381-enhedens strømforsyning
uden for det angivne interval, og
softwareopgraderingen er blevet
afbrudt.

Tjek DTCO 1381-enhedens strømforsyning og ret om
nødvendigt:
Forbindelsesstikket og kablet (tildelt stik, dårlig
forbindelse, løs kontakt).
Er strømværdien på terminalerne 30 og 15 inden for
det anførte interval?
Sørg for i forbindelse med softwareopgraderingen,
at DTCO 1381-enheden har en sikker strømkilde,
f.eks. en højspændingsgenerator. Gentag
softwareopgraderingen.
Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, udskift enheden.

079

Fejl ved opgradering Styringsenheden kan ikke
fejl #00000002
verificeres, og
softwareopgraderingen er blevet
afbrudt.

Tjek af styringsenheden fungerer korrekt.
Gentag softwareopgraderingen.
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Kode
079

079

Type af hændelse
Beskrivelse
Action
eller fejl
Fejl ved opgradering Kommunikationsfejl.
Tjek download-interfacet på DTCO 1381’eren.
fejl #00000004
Softwareopgraderingen er afbrudt. Tjek dataforbindelsen og datakablet.
Tjek styringsenhedens interface og at
styringsenheden fungerer korrekt.
Gentag softwareopgraderingen.
Fejl ved opgradering Softwareopgraderingsmodulet kan
fejl #FFFFFFFF
ikke startes, og
softwareopgraderingen er blevet
afbrudt.
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Tjek DTCO 1381-enheden.
Gentag softwareopgraderingen.
Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, udskift enheden.

28
Kode

Bilag E – DTC-koder Kienzle 1324

900A

Type af hændelse
eller fejl
CANbus-fejl

900B

CANbus-fejl

900F

Tastaturfejl

9010
9051
9052
9053

Diagram mangler
Diagram mangler
Fejl ved
diagramenheden

9060
9061
9062
9063
9064

Skuffefejl

9430
A00C

Outputfejl, v-impuls
Intern

Fejl i diagrammet

Beskrivelse

Action

Fejl i forbindelse med CANtransmission.
Fejl i forbindelse med CANtransmission.
Tastaturfejl, tasten har været
holdt inde for længe eller er
blokeret.
LCD-fejl.
Diagram for fører 1 mangler.
Diagram for fører 2 mangler.
1324-enheden har automatisk
skiftet til start eller slut på
sommertid.
Tiden er justeret med det kort,
der er isat.
Fejl ved skuffen.
Fejl i skrivesystemet.

Fejl ved opdatering af
indstillinger for diagramenhed.
Fejl i diagramenhedens
køremekanisme.
Fejl ved B7 v-impuls-output.
Intern fejl i enheden.
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Kontakt værksted.
Kontakt værksted.
Tjek tasterne. Hvis problemet vedvarer, udskift
enheden.
Tjek displayet.
Isæt diagram.
Isæt diagram.
Opdater diagramenhedens indstillinger.
Åben skuffen og fjern begge diagrammer og luk
derefter skuffen igen. 1324-enheden vil automatisk
opdatere tiden på diagramenheden, og fejlsymbolet
og tiden vil holde op med at blinke.
Start udkastproceduren og luk derefter skuffen igen.
Tjek at diagrammene er indsat korrekt.
Nulstil fartskriveren og foretag en ny test.
1324-enheden vil registrere disse fejl på diagrammet.
Opdater diagramenhedens indstillinger.
Tjek at diagrammerne er isat korrekt.

Tjek forbindelserne.
Hvis problemet vedvarer, udskift enheden.

Kode
A050

Type af hændelse
eller fejl
Diagram mangler

A400
A423

Strømforsyning
Afbrydelse af
senderen

A822

Fejl i krypterede data

Beskrivelse

Action

Kørsel uden diagram for fører
1.
Strømafbrydelse.
Afsender-fartskriver
kommunikationsproblem
Afsender-fartskrivernøgle/uoverensstemmelse ift.
serienummer
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Isæt diagram.
Tjek strømforsyningen og forbindelser.
Tjek fartskriverens indstillinger – afsendertype.
Prøv igen at parre afsenderen om nødvendigt.
Tjek kablingen til B-soklen.
Prøv atter at parre fartskriveren med afsender.
Tjek kablingen til B-soklen.
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Bilag F – Parametre, der kan programmeres

Parametre, der kan programmeres
Vist tekst
Beskrivelse
Identifikation af
systemleverandør
ECU-produktionsdato
ECU-serienummer
Systemleverandørens ECUhardwarenummer
Systemleverandørens ECUhardwareversionsnummer
Systemleverandørens ECUsoftwarenummer
Systemleverandørens ECUsoftwareversionsnummer
Systemnavn eller motortype
w-faktor
Køretøjsspecifik w-faktor
k-faktor
k-faktor
Kilometertæller
Tilbagelagt distance i alt
Aktuel tid +
Tid/dato
aktuel dato +
tidsforskel
l-faktor
Dækomkreds, l-faktor
Dækstørrelse
Dækstørrelse
Næste
Næste kalibreringsdato
kalibreringsdato
Køretøjets
Medlemsland hvor køretøjet er
registreringsland registreret
VRN
Køretøjets registreringsnummer

Adgang
læse/skrive

SE5000 VR2400

DTCO
1381

Kienzle
Actia Efkon
1324

L

X

X

X

X

X

L
L

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

L

X

X

X

X

X

L

X

X

X

X

X

L

X

X

X

X

X

L

X

X

X

X

X

L
L/S
L/S
L/S

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

L/S

X

X

X

X

X

L/S
L/S

X
X

X

X
X

X
X

X
X

L/S

X

X

X

X

L/S

X

X

X

X

L/S

X

X

X

X
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X

X
X
X

X

Parametre, der kan programmeres
Vist tekst
Beskrivelse
Hastighed
Hastighed godkendt
godkendt
VIN
Køretøjets id-nummer
CANbus aktiveret Kan aktiveres på A-CAN
CAN-ophør
CAN-ophør på A-CAN
Nulstilling af
Id på servicekomponent til
CAN-trip
nulstilling af CAN-trip
CANbus-type
Meddelelse om gentagelsesrate
for transmission af TCO1
Nulstil hjerteslag Meddelelse om nulstilling af
hjerteslag
O/P-akselfaktor
Impuls pr. omdrejning for
outputaksel
Vælg
Vis valg af baggrundslys
baggrundslys
Belysningsniveau Belysningsniveau
Belysning slukket Belysning slukket
Belysning input
Belysning (A2/CAN)
Speedo outputD6-faktor (speedometerets OPfaktor
faktor)
D6 ben funktion D6 ben funktion (output,
hastighedsimpuls)
D6 ben funktion Ben D6
Filter, ben B3
Filter på hastighedssensorsignal
(ben B3)

Adganglæse
/skrive

SE5000 VR2400

DTCO
1381

L/S

X

X

X

L/S
L/S
L/S

X
X
X

X
X

X

L/S

X

L/S

X

L/S

X

X

X

L/S

X

X

X

L/S

X

L/S
L/S
L/S

X
X
X

L/S

X

X

L/S

X

X

L/S
L/S

X
X
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Kienzle
Actia Efkon
1324

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Parametre, der kan programmeres
Vist tekst
Beskrivelse
D5 ben funktion D5 ben aktiveret (output, for høj
hastighed)
D4 ben funktion D4 ben funktioner (output,
generel advarsel)
D7 ben funktion D7 ben aktiveret (K-line bag)
C1 ben funktion
Indstillinger off C1 output
Revs Input
Revs Input, (C3/CAN)
C3/CAN
RPM-faktor
Rpm-faktor, (C3 faktor)
Overfør serielle
Overførsel af serielle data, (D8
data
funktioner)
Grænse for lav
Grænse for lav hastighed
hastighed
Aktivitetsændrin Aktivitetsændring ved nøgle
g ved tænding
on/off
Definitionsnøgle Aktivitet ved tænding ON/OFF
On/Off
Sprogvalg
Defaultsprog
Forsinket service Forsinket service, tidsbaseret
kalender
Installationsdato ECU-installationsdato
Advarsel næste
Dage tilbage til næste kalibrering
kalibrering
Advarsel om for
Advarsel om for høj fart
høj fart
Skærmfunktion
Skærmfunktion

Adgang
læse/skrive

SE5000 VR2400

DTCO
1381

Kienzle
Actia Efkon
1324

L/S

X

L/S

X

L/S
L/S

X
X

L/S

X

X

L/S

X

X

L/S

X

X

L/S

X

X

L

X

L/S

X

L/S

X

L/S

X

X

X

X

L/S

X

X

X

X

L/S

X

L/S

X

L/S

X
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X

X

X

Parametre, der kan programmeres
Vist tekst
Beskrivelse
RDFjerndownload aktivitetsstatus
aktivitetsstatus
RD-kortskrivning Fjerndownload kortskrivning
RD-CANFjerndownload C-CANkonfiguration
konfiguration
Vis
Vis fjerndownload
fjerndownload
CAN wake up
CAN wake up
2. kilde til bevægelse
2. kilde til bevægelse, tilladt
forskydning
2. kilde til bevægelse,
hastighedsforskel
2. kilde til bevægelse, CAN msg.
C3 hastighedsfaktor
Add. Event Rec. Brug af D1 D2-registrering
Motorens
Hastighedsregistrering ved brug af
hastighed
motor
VRESD
Vu-intervaller for motorens
hastighedsdata
Køretøjets
Hastighedsregistrering ved brug af
hastighed
køretøj
VRVSD
Vu-intervaller for køretøjets
hastighedsdata
Maksimal
Maksimal garantiperiode
garanti

Adgang
læse/skrive

SE5000 VR2400

L

X

L/S

X

L/S

X

L/S

X

L/S
L

X
X

L/S

X

L/S

X

L/S
L/S
L/S

X
X
X

L/S

X

L/S

X

L/S

X

L/S

X

L

X
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X

DTCO
1381

Kienzle
Actia Efkon
1324

Parametre, der kan programmeres
Vist tekst
Beskrivelse
Garantiens
Garantiens gyldighedsperiode
gyldighedsperio
de
Garantiperiode Garantiperiode
Antal
Antal registreringer på
registreringer på garantitidspunkt
garantitidspunkt
Aktiveringstidspu Tidspunkt for aktivering
nkt
Dimming Input
Dim-mode
CAN DimmingCan Dim-mode
Input
DimingDim-parametre
parametre
Dim
Dim-mode forudindstillet
forudindstillet
Kline Speedo
Impulser pr. omdrejning
CANbus RPM
RPM-display
Odometer leading 0s
Blink ved for høj hastighed
For høj hastighed
Kundetype
Dobbelt aksel
Dobbelt aksel-udveksling
Crew auto duty

Adgang
læse/skrive

SE5000 VR2400

L

X

L/S

X

L

X

L

X

DTCO
1381

L/S

X

L/S

X

L/S

X

L/S

X

L/S
L/S
L/S
L/S
L/S
L/S
L/S
L/S
L/S
L/S
L/S
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kienzle
Actia Efkon
1324

Parametre, der kan programmeres
Vist tekst
Beskrivelse
Om 7 dage udløber pinkoden
Tænding registreret
DTC’er aktiveret
4. måltabel spor
Analogue Revs
Revider grænser – området Lav
kraft
Revider grænser – området
Økonomisk
Revider grænser – området Dårlig
økonomi
CANBus-type
CANbus-type. Dette er en del af
ECU-hardwarenummeret
Værkstedskode eller testerens
serienummer
Programmeringdato
Serienummer på kalibreringsudstyr
ELLER kalibreringsværkstedskode
Kalibreringsdato
Kalibreringssoftwarenummer

Adgang
læse/skrive
L/S
L/S
L/S
L/S
L/S

SE5000 VR2400

DTCO
1381

Kienzle
Actia Efkon
1324

X
X
X
X
X

L/S

X

L/S

X

L/S

X

L/S

X

S

X

X

X

S

X

X

X

S

X

X

X

S
S

X
X

X
X

X
X
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Programmeringsprocedure
Klik på ikonet LÆS OG REDIGER
DATA på MK111programmeringsskærmen.

Alle fartskrivere:
Læs og rediger data

Aktuel tid – klik på værdien.
Indtast den aktuelle tid på den
nye skærm og tryk ENTER.

Brug  og  for at bladre igennem
siderne. Klik på det parameter, du
ønsker at ændre.

Bemærk, at tiden skal indstilles til
UTC-tid.

w-faktor – klik på værdien. Indtast w-faktor
w-faktorværdien på den nye skærm :8000
og tryk ENTER.

Aktuel dato – klik på værdien.
Indtast den aktuelle dato på den
nye skærm og tryk ENTER.

Aktuel tid
:10:35

Aktuel dato
:19/10/2003

Bemærk, at tiden skal indstilles til
UTC-tid.
k-faktor – klik på værdien. Indtast
den nye værdi på den nye skærm
og tryk ENTER.

k-faktor
:8000

Tidsforskel – klik på værdien.
Tidsforskel
Indtast den valgte tidsforskel på
:+1: +00
den nye skærm i intervallet
mellem +23:00 og -23:00 timer og
+59 og -59 minutter.

Læsning af kilometertæller – klik
på værdien. Indtast den
obligatoriske nye aflæsning af
kilometertælleren på den nye
skærm. Husk på, at det sidste tal er
en tæller for ”tierne”, så en
obligatorisk aflæsning af 100.0 km
skal indtastes som 1000.

Kilometertæller
: 21 055 406.0

l-faktor – klik på værdien.Indtast
den nye værdi på den nye skærm
og tryk ENTER.
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l-faktor
:1234 mm

Programmeringsprocedure - fortsat
Dækstørrelse – klik på værdien.
Indtast dækstørrelsen på den nye
skærm og tryk ENTER. Der kan
indtastes op til 15 karakterer.

Dækstørrelse
:1234567890ABCDE

Godkendt hastighed – klik på
værdien. Indtast værdien på den
nye skærm og tryk ENTER.

Godkendt hastighed
: 125 km/t.

Næste kalibreringsdato – klik på
værdien. Indtast den nye dato på
den nye skærm og tryk ENTER.

Næste
kalibreringsdato
:19/10/2005

VIN – klik på værdien. Indtast
køretøjets stelnummer på den
nye skærm og tryk ENTER.
Der kan indtastes op til 17
karakterer.

VIN
:1234567890ABC

Køretøjets registreringsland – Klik
på værdien. Indtast køretøjets
identifikationsnummer på den nye
skærm og tryk ENTER. Der kan
indtastes op til 3 karakterer.
Køretøjets registreringsland kaldes
også medlemsland, hvor køretøjet
er registreret.

Køretøjets
registreringsland
:123

CANbus aktiveret – Klik på den
relevante knap og vælg ON eller
OFF.

CANbus aktiveret
:On

VRN – klik på værdien. Indtast VRN
på den nye skærm og tryk ENTER.
Der kan indtastes op til 13
karakterer.

VRN
:1234567890ABC

CAN-ophør – Klik på den
relevante knap og vælg AKTIVER
eller DEAKTIVER.

CAN-ophør
:AKTIVER
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Nulstilling af CAN-trip – Klik på den
relevante knap og vælg ISO eller
MAN.

Nulstilling af CANtrip
:MAN

Belysningsniveau – klik på
værdien. Indtast
belysningsniveauet på den nye
skærm og tryk ENTER. Der kan
indtastes op til 3 cifre.

Belysningsniveau
:0

CANbus-type – klik på værdien.
Indtast CANbus-typen på den nye
skærm og tryk ENTER. Der kan
indtastes op til 2 cifre.

CANbus-type
:24

Belysning slukket – klik på
værdien. Indtast værdien for
slukket belysning på den nye
skærm og tryk ENTER. Der kan
indtastes op til 3 cifre.

Belysning slukket
:255

Nulstil hjerteslag – Klik på den
relevante knap og vælg ON eller
OFF.

Nulstil hjerteslag
:Off

Belysning input – klik på den
relevante knap og vælg en af
følgende muligheder. OFF, KUN
CAN, KUN A2.

Belysning input
:OFF

O/P-akselfaktor – klik på værdien.
Indtast den påkrævede værdi på
den nye skærm og tryk ENTER.

O/P-akselfaktor
:10.000

Speedo OP-faktor – klik på
værdien. Indtast den påkrævede
værdi på den nye skærm og tryk
ENTER.

Speedo OP-faktor
:4971

Vælg baggrundslys – klik på den
relevante knap og vælg en af
følgende muligheder. Farve 1, farve
2 eller ingen farve.

Vælg baggrundslys
:Farve 1

D6 ben funktion – klik på den
relevante knap og vælg OFF, ISO
eller O/C-output.

D6 ben funktion
:OFF

Bemærk: Hvis den indstilles til ON,
bekræftes tilstedeværelsen af
køretøjets gruppe af fartskriveren.
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Filter, ben B3 – Klik på den
relevante knap og vælg DEAKTIVER
eller AKTIVER.

Filter, ben B3
:DEAKTIVER

Revs Input C3/CAN – klik på den
relevante knap og vælg CAN
DEAKTIVERET eller C3
DEAKTIVERET.

Revs Inp. C3/CAN
:CAN DEAKTIVERET

D5 ben funktion – Klik på den
relevante knap og vælg DEAKTIVER
eller AKTIVER.

D5 ben funktion
:DEAKTIVER

RPM-faktor – klik på værdien.
Indtast RPM-faktoren på den nye
skærm og tryk ENTER. Der kan
indtastes op til 5 cifre.

RPM-faktor
:12

D4 ben funktion – klik på den
relevante knap og vælg DTCadvarsel, systemhændelse, lav
hastighed, funktioner eller Off.

D4 ben funktion
:Off

Overfør serielle data – klik på den Overfør serielle data
relevante knap og vælg en af
:AKTIVER SRE
følgende muligheder. AKTIVER,
DEAKTIVER SRE eller AKTIVER
2400.

D7 ben funktion – Klik på den
relevante knap og vælg DEAKTIVER
eller AKTIVER.

D7 ben funktion
:DEAKTIVER

Grænse for lav hastighed – klik på Lav hastighed
værdien. Indtast grænsen for lav :5 km/t.
hastighed på den nye skærm.

C1 ben funktion – Klik på den
relevante knap og vælg DEAKTIVER
eller AKTIVER.

C1 ben funktion
:DEAKTIVER

Ign.Activ.Change – Dette
parameter er READ ONLY.
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Ign.Activ.Change
:AKTIVER

Programmeringsprocedure - fortsat
Def.Key On/Off – klik på den
relevante knap og vælg Ingen
ændring, Arbejder, Ledig eller
Break.Rst.

Def.Key On/Off
S1 On=Arbejder

Advarsel om for høj fart – klik på
værdien. Indtast grænsen for for
høj fart på den nye skærm og tryk
ENTER. Der kan indtastes op til 2
cifre. Når dette er gjort vises en
ny skærm, der beder om input for
TCO1 ADVARSEL? Klik på den
relevante knap og vælg
DEAKTIVER eller AKTIVER.

Advarsel om for høj
fart
:6 sekunder

Sprogvalg – klik på værdien. Indtast Sprogvalg
den korrekte kode for det
:en
pågældende sprog på den nye
skærm og tryk ENTER.

Skærmfunktion – klik på den
relevante knap og vælg
DEAKTIVER eller AKTIVER.

Skærmfunktion
:AKTIVER

Forsinket service – klik på værdien.
Indtast antal UGER indtil
obligatorisk rekalibrering af
fartskriveren på den nye skærm og
tryk ENTER.

Forsinket service
:104 uger

RD Activ.Status – dette
parameter er READ ONLY.

RD Activ. Status
:AKTIVER

Installationsdato – klik på
værdien.Indtast fartskriverens
installationsdato på den nye skærm
og tryk ENTER.

Installationsdato
:19/09/2001

RD-kortskrivning– klik på den
relevante knap og vælg
DEAKTIVER eller AKTIVER.

RD-kortskrivning
:DEAKTIVER

Vælg ved brug af OP og NED-pilene
indstillingen for tænd/sluk af nøgle
og slot 1/2.
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TCO1 ADVARSEL?
:AKTIVER

Programmeringsprocedure - fortsat
Advarsel om næste kalibrering –
Advarsel om næste
klik på værdien. Indtast advarsel om kalibrering
næste kalibrering på den nye
:111 dage
skærm og tryk ENTER. Der kan
indtastes op til 3 cifre.

RD-CAN-Config– klik på den
relevante knap og vælg
DEAKTIVER eller AKTIVER.

RD CAN Config
:DEAKTIVER

Vis Remote D/L – klik på den
Vis Remote D/L
relevante knap og vælg JA eller NEJ. :JA

VRVSD – klik på værdien. Indtast
VRVSD på den nye skærm og tryk
ENTER.
Der kan indtastes op til 3 cifre.

VRVSD
:Rng1= 111 km/t.

CAN Wake Up – klik på den
relevante knap og vælg Off, kun ACAN, kun C-CAN eller A-CAN og CCAN.

CAN Wake up
:A-CAN & C-CAN

Maksimal garanti – dette
parameter er READ ONLY.

Maks. garanti
:36 MÅNEDER

Add. Event Rec. – klik på den
relevante knap og vælg DEAKTIVER
eller AKTIVER.

Add. Event Rec.
:AKTIVER

Garantiens gyldighed – dette
parameter er READ ONLY.

Garantiens gyldighed
:00/00/0000

Motorens hastighed – klik på den
relevante knap og vælg DEAKTIVER
eller AKTIVER.

Motorens hastighed
:AKTIVER

Garantiperiode – klik på
værdien.Indtast garantiperioden
på den nye skærm og tryk ENTER.
Der kan indtastes op til 2 cifre.

Garantiperiode
:30 MÅNEDER

VRESD – klik på værdien. Indtast
VRESD på den nye skærm og tryk
ENTER. Der kan indtastes op til 7
cifre.

VRESD
:Rng1= 7999.875
Revs

No. writes WT – dette parameter
er READ ONLY.

No. writes WT
:0
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Køretøjets hastighed – klik på den
relevante knap og vælg DEAKTIVER
eller AKTIVER.

Køretøjets
hastighed
:AKTIVER

Aktiveringstidspunkt – dette
parameter er READ ONLY.

DIM-MODE – klik på den relevante
knap og vælg KUN CAN eller KUN
A2.

DIM MODE
:KUN A2

Impulser pr. omdrejning – klik på
værdien. Indtast den påkrævede
PPR-værdi på den nye skærm og
tryk ENTER.
Bemærk at de tre sidste cifre er
tusinder og tallet 19.000 skal
skrives som 19000.

Impulser pr.
omdrejning
:19.000

CAN DIM-MODE – klik på den
relevante knap og vælg STANDARD
eller ALTERNATIV.

CAN DIM-MODE
:STANDARD

CANbus RPM – klik på den
relevante knap og vælg ON eller
OFF.

CANBus RPM
:Off

RPM-display – klik på den
relevante knap og vælg ON eller
OFF.

RPM-display
:Off

DIM-PARAMETRE – klik  eller  for DIM- PARAMETRE

at vælge det sub-parameter, du
:LIGHT OFF=240
ønsker at ændre. Klik på værdien.
Indtast nummeret på den nye
skærm og tryk ENTER. Bemærk,
grænseværdierne er 100, bortset
fra version 1.3 af DTCO1381enheden, hvor Light Off-grænsen er
250.
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Aktiveringstidspunkt
:IKKE AKTIVERET
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DIM-MODE FORUDINDSTILLET –
klik på værdien. Indtast nummeret
(0-4) på den nye skærm og tryk
ENTER.

DIM-MODE
FORUDINDSTILLET
:0

Odo leading 0s – klik på den
relevante knap og vælg ON eller
OFF.

Odo leading 0s
:Off

Kline Speedo – klik på den
relevante knap og vælg ON eller
OFF.

Kline Speedo
:Off

Blink ved for høj hastighed – klik
på den relevante knap og vælg ON
eller OFF.

Blink ved for høj
hastighed
:Off

For høj hastighed – klik på værdien. For høj hastighed
Indtast den påkrævede værdi for
:100 km/t.
for høj hastighed på den nye skærm
og tryk ENTER.

Om 7 dage udløber pinkoden – klik Om 7 dage udløber
på værdien. Indtast pinkode på
pinkoden
den nye skærm og tryk ENTER.
:0000
Koden skal være 4 cifre (kun til
brug uden for EU).

Kundetype – klik på den relevante
knap og vælg påkrævet kundetype
og tryk ENTER.
Valgmulighederne er: ISO, Renault,
Scania, MAN, DC, Ford, VW, DAF,
Volvo Bus og Volvo AH.

Kundetype
:ISO

Tænding registreret – klik på den
relevante knap og vælg ON eller
OFF.

Tænding registreret
:Off

Dobbelt aksel – klik på den
relevante knap og vælg ON eller
OFF.

Dobbelt aksel
:Off

DTC’er aktiveret – klik på den
relevante knap og vælg ON eller
OFF.

DTC’er aktiveret
:Off
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Dobbelt aksel-udveksling – klik på
værdien. Indtast værdien af den
dobbelte akseludveksling på den
nye skærm og tryk ENTER.

Dobbelt akseludveksling
:1.3750

4. måltabel spor – Klik på den
relevante knap og vælg ON eller
OFF.

4. måltabel spor
:Off

Crew auto duty – Klik på den
relevante knap og vælg ON eller
OFF.

Crew auto duty
:Off

Analogue Revs – klik på den
relevante knap og vælg ON eller
OFF.

Analogue Revs
:On

Registrering af motorhastighed –
klik på værdierne efter tur. Tryk på
den relevante knap på den nye
skærm for at vælge den relevante
værdi og tryk ENTER: Intervallerne
til registrering af motorhastighed er
Lav kraft, Økonomisk og Dårlig
økonomi.

Området Lav kraft
:700 Revs/min.

CANbus-type – klik på den
relevante knap og vælg den
tocifrede kode, der svarer til
fartskrivertypen, og tryk ENTER.
Koderne er 00 - OFF, 01 - 50ms, 02
-10ms or 03 -20ms.

CANbus-type
:01

Bemærk: At enheden ikke vil
tillade, at der indtastes
uoverensstemmende områder for
motorhastigheder. F.eks. må
brugeren ikke indtaste en
minimumshastighed for området
Økonomisk, der er lavere end den
hastighed, der er defineret for
området Lav kraft.

Området
Økonomisk
:900 Revs/min.

Området Dårlig
økonomi
:1100 Revs/min.
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Bilag G – Procedurer for fast distance 1
Denne metode anvender typisk den 20 m målte distance, som ofte er tilgængelig på
fartskrivermonteringsstationer, men det er muligt at indstille til en hvilken som helst distance fra 20 til 1000 m
efter ønske. “Fast distance” samt antallet af “kørsler” kan justeres på Indstillingssiderne, se afsnit 2.11.5.
Den indstillede faste distance og den faktiske banelængde skal være den samme, idet den fastlagte w-faktor i
modsat fald ellers vil være forkert.
Køretøjet køres langs den målte bane, og målinger foretaget i begge banens ender sendes til Optimo, som derpå vil
fastlægge W-faktoren.
Noter:
Denne metode er kun velegnet til brug, hvor en impulsgiver på køretøjet fortsætter med at producere
impulser, selv når køretøjet kører meget langsomt.
Ikke alle afstandssensorer understøtter denne metode. Sørg venligst for, at den sender, du bruger, er egnet til
brug med denne procedure.
Procedure
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For at kunne bruge ”Fast distance 1” på en pålidelig måde, er det nødvendigt med en metode til at kunne angive
præcist, hvornår køretøjet er ved begyndelsen og enden af den målte distance. I hele testens forløb skal der
fastsættes en eller anden form for markør på køretøjet med den spidse ende tæt på jorden. Køretøjet køres
således, at markøren passerer direkte hen over markeringerne i begge ender af den målte distance. Det er således
meget nemmere at måle distancen mellem hver enkelt markering og det punkt, hvor den næste impuls opstår.
Når markøren fastsættes på køretøjet, er det bedst at sætte den på et sted, der sidder stift fast på chassiset (f.eks.
enden af forreste kofanger) og ikke på førerhuset, som ofte er affjedret.
 Denne metode til fastlæggelse af w-faktoren udføres ved at rulle køretøjet over en målt distance og enten
 tælle antallet af impulser fra senderen med en impulstæller som f.eks. Optimo
 eller måle antallet af omdrejninger fra gearkassens mekaniske drev ved brug af en
omdrejningstæller.
 Begge metoder er meget nøjagtige, idet Optimo måler præcist til den nærmeste impuls, og
omdrejningstælleren måler præcis til 0,01 omdrejning.
 Rulledistancen er som regel fastlagt til 20 m, og derfor skal de omdrejnings- eller impulstal, der fastlægges,
ganges med 50 for at opnå en pr. km-værdi. Når Optimo anvendes, sker dette automatisk, og kun den
endelige impuls/km-værdi vises.
Proceduren for måling af w-faktoren ved anvendelse af den fysiske metode “Fast distance 1” ved brug af Optimo er
således:







Vælg en lige, flad distance, og afmærk 20 m eller brug den afmærkede faste bane, hvis en sådan findes.
Kontroller dæktrykket og dækkenes stand.
Sæt en markør i køretøjets førerside og sørg for, at markøren er placeret et egnet sted.
Klik på ikonet ”Fast distance 1” på Optimo og følg anvisningerne på skærmen.
Optimo giver dig resultaterne for de 4 gennemløb samt gennemsnittet.
For digitale fartskrivere og fartskrivere af radiotypen kan resultaterne hentes ned fra internettet direkte til
fartskriveren. For ældre fartskrivere vises resultaterne sammen med DIL-switchindstillingerne.
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Bilag H – Procedurer for fast distance 2
Denne metode anvender typisk den 20 m målte distance, som ofte findes på fartskrivermonteringssteder, men det
er muligt at indstille den til en hvilken som helst distance fra 20 til 1000 m alt efter ønske. “Fast distance” samt
antallet af “kørsler” kan justeres på indstillingssiderne, se afsnit 2.11.5.
Den indstillede faste distance og den faktiske banelængde skal være den samme, idet den fastlagte w-faktor i
modsat fald ellers vil være forkert.
Køretøjet køres langs den målte bane, men alle målinger udføres automatisk af Optimo, som derefter automatisk
udregner w-faktoren.
For at forenkle målingerne anvendes der en Flexi Switch i begge ender af den målte distance. Denne switch
opretter kontakt til en markør i begge ender af banen. Der er derfor intet behov for operatørindgriben. Det eneste
krav er, at køretøjet skal køre hele banens længde med ca. 8 km/t, således at Flexi Switchen rammer markørerne i
begge ender af banan. Der kan i stedet anvendes en IR-enhed.
Procedure

Fast distance 2 kræver, at køretøjet køres således, at en Flexi Switch, der sidder på køretøjet, rammer en markør i
begge ender af den faste bane. Målingens nøjagtighed sikres ved at sætte Flexi Switchen på en del på køretøjet,
der er stift monteret på chassiset, som f.eks. forreste kofanger.
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Den bedste løsning er at montere Flexi Switchen med betjeningsarmen vendt lodret nedad og markeringerne
anbragt på jorden. En anden løsning er at montere Flexi Switchen med betjeningsarmen vendt vandret, så den
rammer en lodret pille.
Den bedste type markører til placering i begge ender af banen består af træ- eller betonblokke, der ideelt er ca. 1
m lange og 100 til 150 mm brede. Stålmateriale er særlig velegnet. Kravet til en markør er, at den har et
veldefineret kontaktpunkt med Flexi Switchen, som ikke flytter sig, når testen udføres.
Selvom det er fuldt ud acceptabelt at montere Flexi Switchen på siden af køretøjet med markørerne langs siden af
køretøjet, kan der opstå problemer med at sikre, at switchen rammer markørerne gentagne gange. Det er en
bedre løsning at montere switchen i midten forrest på køretøjet og arrangere markørerne således, at køretøjet
passerer direkte hen over dem.
Der kan i stedet anvendes en IR-enhed.
Proceduren for måling af w-faktoren ved anvendelse af den fysiske metode “Fast distance 2” ved brug af Optimo er
således:







Vælg en lige, flad distance, og afmærk 20 m eller brug den afmærkede faste bane, hvis en sådan findes.
Kontroller dæktrykket og dækkenes stand.
Sæt en Flexi Switch på køretøjet og sørg for, at markøren er placeret et egnet sted.
Klik på ikonet ”Fast distance 2” på Optimo og følg anvisningerne på skærmen.
Optimo giver dig resultaterne for de 4 gennemløb samt gennemsnittet.
For digitale fartskrivere og fartskrivere af radiotypen kan resultaterne hentes ned fra internettet direkte til
fartskriveren. For ældre fartskrivere vises resultaterne sammen med DIL-switchindstillingerne.

Noter:
Af hensyn til nøjagtigheden bør der foretages 2 kørsler i hver retning frem for 4 i en og samme retning, da dette vil
tage højde for eventuelle hældninger i banen.
Ved at anvende gennemsnittet af kørslerne i modsatte retninger fjernes effekten af en hældning.
546

32

Bilag J – Procedurer for rullefelt
Det køretøj, der skal justeres, anbringes med kørehjulene på rullerne på rullefeltet. Køretøjet køres derpå med en
konstant hastighed på 50 km/t. Optimo vil så fastlægge w-faktoren.
Kontrol før test
 Køretøjet skal være uden last på justeringstidspunktet, og i tilfælde af traktorenheder skal anhængeren kobles
fra.
 Hvad angår dækkene skal følgende bemærkes:
 Dækstørrelse.
 Dæktrykket – kontroller trykket iht. producentens anbefalede tryk og juster efter behov.
 Dækkenes stand og slidbane. Køretøjet må ikke testes, hvis dækkene er ulovlige eller potentielt farlige.
 Se efter, om der er sten i slidbanen for at undgå risiko for omkringflyvende sten under testen.
 Hvis dækkene er våde, skal slidbanen på trækhjulene tørres, før køretøjet køres op på rullerne.
Den procedure, der beskrives herunder, gælder for et Stoneridge rullefeltystem. For andre rullefelter gælder
lignende procedurer, men man bør alligevel læse producentens tilhørende rullefeltoplysninger for at få de
nøjagtige oplysninger om eventuelle forskelle.
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Afhængigt af køretøjstypen bør følgende procedure anvendes:
Alle baghjulstrukne køretøjer skal testes som beskrevet herunder.
Alle forhjulstrukne køretøjer skal underkastes en fysisk l-faktortest, før de sættes op på et rullefelt. Den
opnåede l-faktor skal indtastes, når der bedes herom i testproceduren.
Alle køretøjer med 4-hjulstræk skal testes på samme måde som baghjulstrukne køretøjer, dvs. med bagakslen
på rullerne. 4-hjulstrukne køretøjer med permanent styreaksel skal løftes med donkraft og anbringes på
akselbukke.













Fjern dækslerne.
Kontroller, at tværbjælken er oppe.
Kør køretøjet op på udstyret, så drivakslen anbringes på tværbjælken.
Træk køretøjets håndbremse.
Udløs luftløftekontakten for at sænke tværbjælken, således at hjulene er på plads på hovedrullerne.
Slip håndbremsen og kør køretøjet, så det står midt på rullerne.
Opklods forhjulene for at forebygge fremad-/bakbevægelse.
Sæt reflekterende tape på hjulene i den korrekte position.
Ved anvendelse af Optimo i førerhuset køres køretøjet med en konstant hastighed på 50 km/t.
Brug Optimo ved at klikke på ikonet “Rullefelt” og følg anvisningerne på skærmen.
Bemærk: Det er meget vigtigt at opretholde en jævn hastighed under testen, da der ellers vil forekomme
fejlbehæftede aflæsninger.
For digitale fartskrivere og fartskrivere af radiotypen vil w- og l-faktorer blive hentet ned fra internettet
direkte til fartskriveren. For ældre fartskrivere vises resultaterne sammen med DIL-switchindstillingerne.
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Bilag K - Optimo Fejlkoder
Applikationskoder
ANVENDELSE
MK3 Programmer
SE5000 Konfiguration System
Udskiftning af fartskriver
Sensortest
Anvendelsesdokumenter
Krydshenvisningsoversigter
Symbolet Indstillinger
Kalibrering
Produktopdatering

0x00**
0x01**
0x02**
0x03**
0x04**
0x05**
0x06**
0x07**
0x08**

Fejlkode
Koder 01 til 10 / 1F / 20 til 29 / D0 til FF er gyldige
Koder 01 til 10 / 1F / D0 til FF er gyldige
Koder 01 til 10 / 1F / D0 til FF er gyldige
Koder 01 til 10 / 1F er gyldige
Koder D0 til FF er gyldige
Koder D0 til FF er gyldige
Koder D0 til FF er gyldige
Koder D0 til FF er gyldige
Kode C1 er gyldig

Specifikke Fejlkoder
Fejlkode
0x**01
0x**02
0x**03
0x**04
0x**05
0x**06
0x**07
0x**08
0x**09
0x**0A

Kategori
Kommunikations fejl
Kommunikations fejl
Kommunikations fejl
Kommunikations fejl
Kommunikations fejl
Kommunikations fejl
Kommunikations fejl
Kommunikations fejl
Kommunikations fejl
Kommunikations fejl

Fejlkode
0x**10
0x**11
0x**12
0x**13
0x**14
0x**1F
0x**20
0x**29
0x**C1

Kategori
Programfejl
Programfejl
Programfejl
Programfejl
Programfejl
Programfejl
Anvendelse fejl
Anvendelse fejl
Anvendelse fejl
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Fejlkode
0x**D0
0x**D1
0x**DF
0x**F0
0x**F1
0x**F2
0x**F3
0x**FE
0x**FF

Kategori
Database fejl
Database fejl
Database fejl
Anvendelse fejl
Anvendelse fejl
Anvendelse fejl
Anvendelse fejl
Anvendelse fejl
Anvendelse fejl

