STONERIDGE OPTIMO

1

6000-035 Rev 01

© Stoneridge Electronics Ltd

Innehåll
1

Introduktio .............................................................. 6
1.1 Vad gör Optimo? ................................................. 6
1.2 Hur manualen ska användas? .............................. 7

2

Uppstart .................................................................. 8
2.1 Strömförsörjning ................................................. 8
2.2 Anslutningar ........................................................ 9
2.3 Produktpaket och Reservdelar........................... 10
2.4 Slå på ................................................................. 11
2.5 Första uppstart .................................................. 12
2.6 Språkval ............................................................. 12
2.7 Språksida ........................................................... 13
2.8 Efterföljande uppstarter .................................... 14
2.9 Kalibreringsskärm .............................................. 16
2.10 Widget-fältet ..................................................... 17
2.11 Workshopinställningar....................................... 18

3
4

5

SE5000 Konfigurationsstation .................................31
5.1 SE5000 - Välj tillverkare ..................................... 32
5.2 SE5000CS - Fordonstyp ...................................... 34
5.3 Konfigurera färdskrivare .................................... 35

6

Installationsblad .....................................................37
6.1 Välj tillverkare .................................................... 38
6.2 Fordonstyper ..................................................... 39
6.3 Datablad ............................................................ 40

7

Korsreferenstabeller...............................................41
7.1 Sökresultat......................................................... 42

8

Byt färdskrivare ......................................................43
8.1 Läser data .......................................................... 44
8.2 Sänder data ....................................................... 46

9

Testa givare och kabel ............................................48
9.1 Test av givare ..................................................... 49
9.2 Testa kabel......................................................... 51

Grundläggande funktioner ..................................... 26
MKIII Programmering och kalibrering .................... 27
4.1 Huvudprogrammeringsskärmen ........................ 28
4.2 MKIII-funktioner ................................................ 29

10 Produktuppdatering ...............................................53

2

11 SE5000 – Programmering & Testning ..................... 54
11.1 Läs och Ändra data ............................................ 55
11.2 Färdskrivarinformation ...................................... 72
11.3 Bänktest ............................................................ 73
11.4 Fast sträcka 1 ..................................................... 74
11.5 Hastighetssimulator........................................... 78
11.6 C3 RPM-Test ...................................................... 80
11.7 DTC:er................................................................ 82
11.8 Fast sträcka 2 ..................................................... 84
11.9 Rullande landsväg .............................................. 88
11.10 Klocktest ............................................................ 91
11.11 PIN ..................................................................... 95
11.12 Test av data - seriell ........................................... 96
11.13 Test av data - CAnbus ........................................ 97
11.14 1000m-test ........................................................ 98
11.15 Givartest .......................................................... 101

12.13 Givartest .......................................................... 143
12.14 Färdskrivaråterställning ................................... 146
13 VR8400 – Programmering & test ..........................147
13.1 Läs & ändra data .............................................. 148
13.2 Bänktest – Välj Hastighetsskala........................ 149
13.3 Fast sträcka 1 ................................................... 153
13.4 Hastighetssimulator ......................................... 156
13.5 C3 RPM-Test .................................................... 158
13.6 k-Värde Test..................................................... 160
13.7 Beräkna DIL...................................................... 161
13.8 Fast sträcka 2 ................................................... 163
13.9 Rullande landsväg ............................................ 166
13.10 Klocktest .......................................................... 168
13.11 Datatest - seriell............................................... 171
14 VR8300 – Programmering & test ..........................172
14.1 Bänktest – Val Hastighetsskala......................... 173
14.2 Fast sträcka 1 ................................................... 177
14.3 Hastighetssimulator ......................................... 180
14.4 C3 RPM-Test .................................................... 182
14.5 Beräkna DIL...................................................... 184
14.6 Fast sträcka 2 ................................................... 186
14.7 Rullande landsväg ............................................ 189
14.8 Klocktest .......................................................... 191
14.9 Datatest - seriell............................................... 194
14.10 Givartest .......................................................... 195

12 VR2400 – Programmering & test .......................... 106
12.1 Läs & ändra data .............................................. 107
12.2 Färdskrivarinformation .................................... 115
12.3 Bänktest .......................................................... 116
12.4 Fast sträcka 1 ................................................... 119
12.5 Hastighetssimulator......................................... 123
12.6 C3 RPM-Test .................................................... 125
12.7 DTC:er.............................................................. 128
12.8 Fast sträcka 2 ................................................... 130
12.9 Rullande landsväg ............................................ 134
12.10 Klocktest .......................................................... 137
12.11 Datatest - seriellt ............................................. 141
12.12 Datatest - CANbus ........................................... 142
3

15 M1N1 Programmering & test ............................... 196
15.1 Läs & ändra data .............................................. 197
15.2 Fast sträcka 2 ................................................... 198
15.3 Rullande landsväg ............................................ 202

17.9 Klocktest .......................................................... 270
17.10 Datatest - CANbus............................................ 274
17.11 Givartest .......................................................... 275
18 Kienzle 1319 – Programmering och Testning ........278
18.1 Läs & ändra data .............................................. 279
18.2 Bänktest – Val Hastighetsskala......................... 281
18.3 Fast sträcka 1 ................................................... 285
18.4 Hastighetssimulator ......................................... 289
18.5 Fast sträcka 2 ................................................... 291
18.6 Rullande landsväg ............................................ 295
18.7 Klocktest .......................................................... 298

16 DTCO 1381 Programmering och Testning ............. 205
16.1 Läs & ändra data .............................................. 206
16.2 Färdskrivarinformation .................................... 215
16.3 Bänktest .......................................................... 216
16.4 Fast sträcka 1 ................................................... 217
16.5 Hastighetssimulator......................................... 221
16.6 DTCs ................................................................ 223
16.7 Fast sträcka 2 ................................................... 225
16.8 Rullande landsväg ............................................ 229
16.9 Klocktest .......................................................... 232
16.10 Pin ................................................................... 236
16.11 Datatest - CANbus ........................................... 237
16.12 1000m-test ...................................................... 238
16.13 Givartest .......................................................... 241

19 Kienzle 1318 – Programmering och Testning ........301
19.1 Bänktest – Val Hastighetsskala......................... 302
19.2 Fast sträcka 1 ................................................... 306
19.3 Hastighetssimulator ......................................... 309
19.4 C3 RPM-Test .................................................... 311
19.5 k-Värde Test..................................................... 314
19.6 Beräkna DIL...................................................... 315
19.7 Fast sträcka 2 ................................................... 317
19.8 Rullande landsväg ............................................ 320
19.9 Klocktest .......................................................... 322

17 Kienzle 1324 – Programmering och Testning ........ 244
17.1 Läs & ändra data .............................................. 245
17.2 Färdskrivarinformation .................................... 251
17.3 Bänktest .......................................................... 252
17.4 Fast sträcka 1 ................................................... 255
17.5 Hastighetssimulator......................................... 259
17.6 DTCs ................................................................ 261
17.7 Fast sträcka 2 ................................................... 263
17.8 Rullande landsväg ............................................ 267
4

20 Kienzle 1314 – Programmering och Testning ........ 325
20.1 Bänktest – Val Hastighetsskala ........................ 326
20.2 Fast sträcka 1 ................................................... 330
20.3 Hastighetssimulator......................................... 333
20.4 k-Värde Test .................................................... 335
20.5 Fast sträcka 2 ................................................... 336
20.6 Rullande landsväg ............................................ 339
20.7 Klocktest .......................................................... 341

22.6 DTCs................................................................. 394
22.7 Fast sträcka 2 ................................................... 396
22.8 Rullande landsväg ............................................ 400
22.9 Klocktest .......................................................... 403
22.10 Datatest - CANbus............................................ 407
22.11 1000m-test ...................................................... 408
22.12 Givartest .......................................................... 411
23 EKG 100 – Programmering och Testning ..............414
23.1 Läs & ändra data .............................................. 415
23.2 Bänktest – Val Hastighetsskala......................... 416
23.3 Fast sträcka 1 ................................................... 420
23.4 Hastighetssimulator ......................................... 424
23.5 C3 RPM-Test .................................................... 426
23.6 Fast sträcka 2 ................................................... 428
23.7 Rullande landsväg ............................................ 432
23.8 Klocktest .......................................................... 435

21 Actia – Smartach Programmering och Testning .... 344
21.1 Läs & ändra data .............................................. 345
21.2 Färdskrivarinformation .................................... 351
21.3 Bänktest .......................................................... 352
21.4 Fast sträcka 1 ................................................... 353
21.5 Hastighetssimulator......................................... 357
21.6 DTCs ................................................................ 359
21.7 Fast sträcka 2 ................................................... 361
21.8 Rullande landsväg ............................................ 365
21.9 Klocktest .......................................................... 368
21.10 Datatest - CANbus ........................................... 372
21.11 1000m-test ...................................................... 373
21.12 Givartest .......................................................... 376

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

22 Efkon – Programmering och Testning ................... 379
22.1 Läs & ändra data .............................................. 380
22.2 Färdskrivarinformation .................................... 386
22.3 Bänktest .......................................................... 387
22.4 Fast sträcka 1 ................................................... 388
22.5 Hastighetssimulator......................................... 392
5

Annex A – Kabel Korsreferenstabell......................438
Annex B – DTC-Koder SE5000 ...............................441
Annex C – DTC-Koder VR2400 ...............................448
Annex D – DTC-Koder DTCO 1381 .........................450
Annex E – DTC-Koder Kienzle 1324 .......................470
Annex F – Programmerbara Parametrar ...............472
Annex G – Fast Sträcka 1 Procedurer ....................486
Annex H – Fast Sträcka 2 Procedurer ....................488
Annex J – Rullande Landsväg Procedurer .............490
Annex K – Optimo Felkoder ..................................492

1

Introduktio
Välkommen till Optimo, en produkt från Stoneridge Electronics.

1.1

Vad gör Optimo?
Optimo is a rugged Tablet PC with an 8” capacitive touch screen. Den har en Intel Atom-processor på 1,6 GHz, 90
GB SSD-minne, en inbäddad version av operativsystemet Windows 7 samt även möjlighet för internet och trådlös
uppkoppling. Enheten är batteridriven men kan även köras från ett 230Vac-uttag eller ett strömuttag i fordon.
Nuvarande funktioner inkluderar: Programmering och kalibrering av följande produkter, Stoneridge SE5000, VR2400/8400/8300/, Kienzle
1324/1319/1318/1314/Brasiliansk 1319, DTCO 1381, Efkon EFAS, MotoMeter EGK-100 och Actia Smartach,
samt M1N1-adapter. Se kapitlen Error! Reference source not found. samt 11 till 23.
 SE5000 Konfigurationsstation – full integrering av all mjukvara och hårdvara. Se kapitel 5.
 Installationsblad – listar utrustning samt hur färdskrivare ska monteras i olika fordon. Se kapitel 6.
 Korsreferenstabell – korsreferenser mellan färdskrivare från VDO och motsvarigheter från Stoneridge. Se
kapitel 7.
 Byt färdskrivare – Möjligheten att ta bort en typ av färdskrivare och montera en annan i en smidig process.
För byte till samma typ av färdskrivare ska alla parametrar överföras. För byte till annan typ behöver bara
kalibreringsparametrar överföras. Se kapitel 8.
 Test av givare och kabel– Automatisk test av krypterade givare. Se kapitel 9.
 Produktuppdatering – Instruktioner för uppdatering av produktmjukvaran. Se kapitel 10.
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1.2

Hur manualen ska användas?
Den här manualen beskriver i detalj alla funktioner som utförs av Optimo. Den här enheten kan användas med alla
elektroniska färdskrivarsystem, utav vilka många kräver olika procedurer. En av huvudfunktionerna är
programmeringsmjukvaran MKIII men enheten är konstruerad för att bistå vid alla aspekter av
färdskrivarunderhåll.
Alla olika funktioner och procedurer finns i logiskt upplagda kapitel som beskrivits på innehållssidan.
Navigationen sker antingen med hjälp av bläddring genom manualen eller genom att välja sidnummer på
innehållssidan vilket tar dig direkt till den sidan.
Väljs “?” på vilken skärm som helst kommer du till relevant sida i manualen som förklarar vad syftet med skärmen
är.
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2

Uppstart
Kapitel 2 behandlar första uppstart och vad du kommer att se på de första skärmarna.

2.1

Strömförsörjning
Optimo drivs av ett anpassat, laddningsbart Litium-jon-batteri på 14,4V med en batteritid på 2 till 4 timmar vid
normal användning. Den kan också köras från ett 230V AC-uttag eller från ett strömuttag i fordon. Som ytterligare
funktion har Optimo en lösning ”hot swap” där batteriet kan bytas under drift när enheten är kopplad till nät- eller
fordonets strömförsörjning. Full uppladdning av batteriet tar 1 timma i snabbladdningsläge eller upp till 4 timmar i
normalt laddningsläge. Batteriet sitter med ett snäppfäste i enheten och är enkelt att ta bort.

UTBYTBART
BATTERIPAKET
ANSLUTS HÄR
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2.2

Anslutningar
Följande anslutningar finns på Optimo :- 7 allmänna in-/utgångskontakter, 4 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x ström, och 1
x smartcard. Wi-Fi-standarderna N, G och A stöds.

ANSLUTNINGAR FÖR
FÄRDSKRIVARKABLAR

ANSLUTNINGAR ANSLUTNING
FÖR USB
FÖR ETHERNET
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2.3

Produktpaket och Reservdelar
Alla delar såsom donglar, individuella kablar, kabeladaptrar, skärmskydd, batterier etc. kommer att vara tillgängliga
som reservdelar.
Enheten är enbart tänkt att säljas i följande paketform som innehåller följande:-

Vad finns i satsen
 Enheten
 Skärmskydd
 Batteriladdare för användning
inne i bilen
 Laddare för anslutning till elnätet
 Färdskrivardongel Digital
 Färdskrivardongle 2400
 Färdskrivardongle 1324
 4st kabeladaptrar

Reservdelar
 Batteri & batteriladdare
 Anslutningskablar för att alla
färdskrivare skall kunna
kommunicera med produkten
direkt utan användning av
adapterkabel.
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2.4

Slå på
Optimo slås på med en enda strömknapp på baksidan av enheten; alla andra kontroller för enheten sker genom
ikoner på den menydrivna skärmen. Det finns ingen tillgång till operativsystemet Windows 7 på enheten utan den
är konstruerad för att endast köra den auktoriserade mjukvaran från Stoneridge.
När strömknappen trycks ner startar datorn upp.

KNAPP
FÖR STRÖM
PÅ/AV
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2.5

Första uppstart
När mjukvaran startas för första gången krävs det att användaren matar in ett antal detaljer i en rad
inställningsskärmar. Inställningsskärmarna är:- Språk, Land, Företagsuppgifter och diverse verkstadsinställningar,
efterföljande skärmar nås genom att trycka på Höger Pil på toppen av sidan. Se kapitel 2.11 för mer detaljer.

2.6

Språkval
Efter uppstart görs en kontroll om enheten startats för första gången och programmet för verkstadsinställningar
startas, den första skärmen som visas är för valt språk. Det finns 13 språk att välja mellan, välj det du är mest
bekväm med och tryck på ikonen. Alla sidor i Optimo kommer nu att ändras till det valda språket. Följande språk
stöds:Tjeckiska, danska, holländska, engelska, finska, franska, tyska, italienska, portugisiska, ryska, spanska, svenska och
turkiska.
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2.7

Språksida
Den här skärmen har “ikoner” för alla olika språkval. Ett tryck på någon “ikon” ändrar alla sidor i Optimo till det
språket.
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2.8

Efterföljande uppstarter
Vid alla efterföljande uppstarter kommer endast Windows skrivbordet visas efter att systemet har startat upp. Den
här skärmen innehåller alla “ikoner” du behöver för att utföra de olika funktionerna som beskrivs i Kapitel Error!
Reference source not found..

Ingen tillgång ges till operativsystemets fönster och därför finns ingen möjlighet att ladda ner program förutom de
uppdateringar och program som tillhandahålls av Stoneridge.
Dock finns internetuppkopplingen tillgänglig och det är möjligt att skapa nya mappar där dokument och andra filer
kan lagras.
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2.9

Kalibreringsskärm
Efter uppstart kan den första skärmen du ser vara ”Kalibrering krävs”. Detta är för att informera dig att enheten
behöver kalibreras det datum som visas och detta måste ”Bekräftas” innan du kan fortsätta vidare.
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2.10

Widget-fältet
Ett widget-fält är tillgängligt på alla Stoneridge programfönster på den här enheten. Det är längst upp på de flesta
skärmar.

Hemknap
pen

Frågetecken

Pilar

På varje programs huvudskärm kommer ‘Hemknappen’ att stänga programmet och ta dig tillbaka till Windows
skrivbord. Medan du är i ett program har varje skärm en ‘Hemknapp’ som tar dig tillbaka till programmets
huvudsida.
‘Pilarna’ låter dig bläddra framåt och bakåt genom programmen, men endast då de är upplysta.
‘Frågetecknet’ tar dig till relevant sida i den här manualen och förklarar vad syftet med skärmen är.
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2.11

Workshopinställningar
Ett tryck på ikonen för "Workshopinställningar" kommer att ta dig till sidorna för inställningar där du kan välja
Språk, Land, få information om vem anordningen är registrerad på och andra detaljer om inställningarna för din
verkstad.

18

2.11.1 Land - sida 1
På den här skärmen kan du välja vilket land du arbetar i och detta kommer att sparas på enheten. Optimo har för
tillfället stöd för 28 länder. Ett tryck på framåtpilen längst upp på sidan tar dig till en andra skärm med länder.
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2.11.2 Land - sida 2
Fler länder som stöds av Optimo.
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2.11.3 Workshopinställningar 1
Den här skärmen ger dig information om ditt företagsnamn, adress och kontaktnummer. Fylla i alla fält som visas.
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2.11.4 Workshopinställningar 2
Den här skärmen ger diverse information om din verkstad, såsom ditt verkstadsnummer, datum för godkännande,
plomberingsnummer, kalibreringsdatum, etc. Fylla i alla fält som visas.
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2.11.5 Workshopinställningar 3
Det här fönstret visar inställningsdetaljer för 'bestämt avstånd' och antalet körningar. Fylla i alla fält som visas.
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2.11.6 Information om anordning 1
Det här fönstret visar det aktuella språket och landval. Fylla i alla fält som visas.
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2.11.7 Information om anordning 2
Det här fönstret visar aktuell produkt- och mjukvaruöversikt, samt dongelidentifikationsnummer etc.

25

3

Grundläggande funktioner
Optimo har ett flertal grundläggande funktioner som visas på de flesta standardskrivbord i Windows.
Ett tryck på ikonen ”Dator” tar dig till enhetens hårddiskar där du kan hitta systeminformation, såsom program etc.
De flesta programmen kommer att vara låsta.
Ett tryck på iknonen ”Nätverk” kommer att visa om enheten är ansluten till några nätverk.
Ett tryck på ikonen "Bibliotek" kommer att visa bibliotek såsom Dokument-biblioteket etc. som sedan kan kommas
åt.
Ett tryck på ikonen “Papperskorg” kommer att visa borttagna filer.
Tryck på de individuella filikonerna kommer att visa filen som har sparats till skrivbordet.
Alla huvudsakliga färdskrivarprogram finns beskrivna i detalj i kapitel 4 till 10, med programmering och test av
individuella färdskrivartyper från kapitel 11 och framåt.
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4

MKIII Programmering och kalibrering
Vid ett tryck på ikonen “MKIII-programmering” visas skärmen Färdskrivarval om typen av färdskrivare inte kan
fastställas. Efter ett tryck på passande ikon kan programmering och kalibrering utföras, men enbart om rätt dongel
eller kablar är anslutna.
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4.1

Huvudprogrammeringsskärmen
Om typen av färdskrivare kan fastställas eller efter det att en färdskrivare valts visas följande
huvudprogrammeringsskärm. Här kan ett antal olika upplysta ikoner väljas medan de nedtonade inte kan väljas.
Ett tryck på ikonen Hem tar dig tillbaka till skärmen Färdskrivarval. Se sida 27.
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4.2

MKIII-funktioner
När rätt färdskrivare har identifierats kommer typen att visas längst upp på menysidan och passande funktionen
för den typen av färdskrivare går att välja. Detta markeras med ljusare ikoner medan de som inte går att välja är
nedtonade.
En lista på programmeringsfunktionerna hos MKIII med en kort beskrivning följer. En fullständig beskrivning på
varje funktion och procedur som gäller för individuella färdskrivartyper finns i Kapitel 11 till 23.
• Läs och Ändra Data - dessa funktioner läser ut från färdskrivaren och låter kontrollanten ändra de
olika
parametrarna på färdskrivaren samt programmera all data som ställts in i enheten i en enda operation.
•

Färdskrivarinformation - Stoneridge VR2400/SE5000, Kienzle 1324/DTCO 1381 och Actia Smartach – den här
funktionen läser ut från färdskrivaren och visar systemleverantör, tillverkningsdatum, serienummer,
hårdvaruversion, mjukvarunummer, mjukvaruversion och systemnamn.

•

Bänktest - den här halvautomatiska funktionen hjälper kontrollanten att testa färdskrivaren med hjälp av en rad
kommandon som visas på skärmen. Se kapitel 11 till 23 för fullständiga detaljer gällande individuella typer av
bänktestrutiner.

• Fast sträcka 1 - den här funktionen mäter w-värdet på fordonet med hjälp av en manuellmetod och en 20m
eller 100m sträcka.
• Hastighetssimulator - den här funktionen skickar in hastighetspulser i färdskrivaren för att kontrollera
hastigheten via nål/display, höghastighetsvarning, eller skrivstiftets position på diagrambladet.
• C3 RPM-Test – den här funktionen används för att fastställa antalet pulser per varv som sedan kan skickas till
färdskrivaren.
• DTC:er - Stoneridge VR2400/SE5000, Kienzle 1324/DTCO och Actia Smartach – möjliggör så diagnostiska
felkoderna i färdskrivaren kan visas i enheten och sedan raderas om nödvändigt.
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• Test av k-värde - Stoneridge VR8400 och Kienzle 1319, 1318, 1314 - den här funktionen mäter k-värdet som
satts i färdskrivaren.
• Beräkna DIL - Stoneridge VR8400/8300/1400, Kienzle1318 - den här funktionen eliminerar behovet att slå upp i
kalibreringstabellerna.
• Fast sträcka 2 - den här funktionen mäter w-värdet på fordonet med hjälp av en 20m sträcka och en
kontaktarm, fotocell eller bromsprovare.
• Rullande Landsväg - den här funktionen mäter upp w-värdet på fordonet med ett Rullande Landsvägs-system.
•

Klocktest - den här funktionen kontrollerar precisionen hos färdskrivarens klocka. Funktionen är automatisk
hos Stoneridge VR2400/SE5000, Kienzle 1324/DTCO, Actia Smartach och Motometer EGK100 färdskrivare, men
använder en extern klocktestare som är tillval för andra färdskrivare. Lokaltidskompensering kan också
modifieras på några färdskrivare.

• PIN – den här funktionen möjliggör att verkstadskortets pinkod matas in via enheten vilket ger verkstaden
tillgång till en särskild färdskrivare genom att sätta den i kalibreringsläge.
• Test av data – Seriell – den här funktionen låter serielldata läsas från färdskrivaren som visar olika parametrar
och inställningar.
• Test av data – CANbus – den här funktionen låter data som skickas över CANbus läsas från färdskrivaren som
visar olika parametrar och inställningar.
• 1000m-test – den här funktionen testar och verifierar hastighetsprecisionen hos färdskrivaren för en vald
hastighet och avstånd.
• Givarkontroll – den här funktionen säkerställer att rätt givare valts och parats med färdskrivaren.
• Färdskrivaråterställning – den här funktionen används för att skicka en återställningssignal från färdskrivaren
via CANbus till andra ECU:er och system på CANbus, vilket tillåter dem att kommunicera med varandra igen.
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5

SE5000 Konfigurationsstation
SE5000 Konfigurationsstation låter dig konfigurera färdskrivaren till parametrarna för många olika fordonstyper
som tillåter workshops för att möta alla oväntade behov som uppstår då lagerbeståndet minskar. Då man trycker
på "SE5000CS"-ikonen är det första fönstret som visas färdskrivarval där anordningen kommer att bestämma
färdskrivartyp. Ett giltigt workshopkort måste matas in och PIN inmatas för att omkonfigurera alla aktiverade
färdskrivare.
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5.1

SE5000 - Välj tillverkare
Då en SE5000 hittas är nästa sida som visas en lista på tillverkare att välja ifrån. Tryck på den lämpliga ikonen.

32

5.1.1

Verifiera färdskrivare
Då man trycker på knappen "Verifiera färdskrivare" visas ett fönster som låter dig mata in färdskrivarens
serienummer. Efter att ha tryckt på tillbakaknappen kommer fönstret informera dig om verifikationen var
framgångsrik och om så är fallet vilket märke och modell färdskrivaren har konfigurerats för.
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5.2

SE5000CS - Fordonstyp
Efter att ha tryckt på tillverkarikonen kommer en lista på anknutna fordonstyper att visas. Tryck på ikonen för
lämplig fordonsmodell.
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5.3

Konfigurera färdskrivare
När en fordonstyp har valts kommer ett fönster att visa att Optimo kommunicerar med färdskrivaren.
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5.3.1

Konfigurationsresultat
Efter en kort stund kommer resultaten att visas som antingen "Konfiguration misslyckad" eller "Konfiguration
lyckad", så som visas.
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6

Installationsblad
Vid ett tryck på ikonen “Installationsblad” visas relevant huvudskärmen med en lista av tillverkare att välja från.
Tryck på den relevanta ikonen.
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6.1

Välj tillverkare
Vid ett tryck på ikonen “Installationsblad” visas relevant huvudskärmen med en lista av tillverkare att välja från.
Tryck på den relevanta ikonen.
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6.2

Fordonstyper
En lista med fordonstyperna för den valda tillverkaren visas nu. Tryck på ikonen för den relevanta
fordonsmodellen.

39

6.3

Datablad
Installationsbladet för den valda bilmodellen visas nu.
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7

Korsreferenstabeller
Vid ett tryck på ikonen “Korsreferens” visas relevant huvudskärm som låter användaren korsreferera en VDOfärdskrivare eller givare med en motsvarighet från Stoneridge. Skriv in den lämpliga texten/numret för sökningen.
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7.1

Sökresultat
En lista med alla artiklar som innehåller söktexten/numret visas sedan.

42

8

Byt färdskrivare
Vid ett tryck på ikonen “Byt Färdskrivare” visas relevant huvudskärm. Denna låter användaren konfigurera en
färdskrivare från Stoneridge med data från en annan Stoneridge eller en annan tillverkares färdskrivare. Skärmen
kommer att visa det passande meddelandet t.ex. ansluten till en SE5000-färdskrivare.
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8.1

Läser data
Vid ett tryck på knappen “Läsa” kommer du att bli tillfrågad om du vill “Visa sparad SE5000-data?” Välj den
markerade knappen “SE5000”.
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8.1.1

Färdskrivarinformation
En skärm kommer då att visa all färdskrivarinformation.
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8.2

Sänder data
Vid ett tryck på knappen “Sänd” på huvudskärmen talar nästa skärm om vilken färdskrivare du är ansluten till och
frågar vilken färdskrivardata du vill sända, eller överföra data från.
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8.2.1

Dataöverföring
Vid ett tryck på relevant knapp visar nästa skärm vilken färdskrivare som skickar till den andra. T.ex. SE5000 >SE5000. Vid fullbordan kommer en avbockning att visas mellan de två färdskrivarna för att visa att sändningen
lyckades.
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9

Testa givare och kabel
Vid ett tryck på ikonen“givare” visas relevant huvudskärm. Detta låter dig testa och verifiera krypterade givare och
kablar samt para färdskrivaren till dem.
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9.1

Test av givare
Vid tryckning på knappen för "Sensortest" kommer instruktioner att ges för vilken kabel att använda och hur den
ska anslutas till sensorn. När den väl är ansluten, håll sensorn mot fördjupningen längst ner till vänster på
anordningen och testet kommer att starta. Du borde känna en svag vibration vid sensorn och resultatfönstret
kommer att visas.
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9.1.1

Sensortest Resultat
En skärm kommer nu att visa “Hastighet till givaren” och “Hastighet från givaren”, vilket bör matcha.
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9.2

Testa kabel
Vid tryckning på knappen för "Kabeltest" kommer instruktioner ges för hur man ansluter kabeln och vilka adaptrar
som ska användas. När den är ansluten, tryck på den röda pilen längst upp till höger för att komma till
resultatsidan.
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9.2.1

Kabeltest Resultat
Ett fönster kommer nu att visa resultatet, d.v.s. antingen 'Test lyckades' eller 'Test misslyckades'.
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10

Produktuppdatering
Anslut först Uppdaterings-USB-stickan till en extern port. Vid ett tryck på ikonen “Produktuppdatering” kommer
programmet att leta efter installationsfilen setup.exe på USB-stickan och om den inte hittas visas en felskärm tills
användaren stänger den.
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11

SE5000 – Programmering & Testning
Vid ett tryck på ikonen “MKIII-programmering” kommer följande skärm att visas om färdskrivartypen automatiskt
kan fastställas. Alternativt kommer att du gå till skärmen Färdskrivarval (se sidan 27), och där klicka på ikonen
“SE5000” vilket även det tar dig till denna skärm. Här kan ett antal olika upplysta ikoner väljas medan de
nedtonade inte kan väljas.

Alla tester kan utföras genom användning av de donglar som medföljde eller med medföljande adaptrar och
existerande MKII-kablar. För mer information, se Annex A – Kabel Korsreferenstabell.
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11.1

Läs och Ändra data
Ett tryck på ikonen “Läs och Ändra Data” låter dig läsa och ändra olika kravparametrar, såsom w-, k- och l-värden.
För en lista över alla programmerbara parametrar, se Annex F – Programmerbara Parametrar.

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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11.1.1 Läs och Ändra Data, sida 2
Den andra sidan visar fler kravparametrar såsom VIN- och REG-nummer.

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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11.1.2 Läs och Ändra Data, sida 3

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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11.1.3 Läs och Ändra Data, sida 4

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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11.1.4 Läs och Ändra Data, sida 5

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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11.1.5 Läs och Ändra Data, sida 6

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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11.1.6 Läs och Ändra Data, sida 7

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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11.1.7 Läs och Ändra Data, sida 8

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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11.1.8 Läs och Ändra Data, sida 9

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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11.1.9 Läs och Ändra Data, sida 10

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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11.1.10 Läs och Ändra Data, sida 11

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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11.1.11 Läs och Ändra Data, sida 12

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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11.1.12 Läs och Ändra Data, sida 13

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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11.1.13 Läs och Ändra Data, sida 14

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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11.1.14 Läs och Ändra Data, sida 15

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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11.1.15 Ändring av k-värde
Parametrarna kan ändras genom att man väljer passande objekt. Då kommer en ny skärm att visas tillsammans
med erforderligt tangentbord. Exempel 1 – ändring av ett k-värde
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11.1.16 Ändring av VIN-Nummer
Exempel 2 – ändring av VIN-nummer.
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11.2

Färdskrivarinformation
Ett tryck på ikonen "Färdskrivarinformation" tar dig till en sida där du kan få information om färdskrivaren, såsom
leverantör, tillverkningsdatum, serienummer, hårdvaru- och mjukvarunummer etc.

72

11.3

Bänktest
Då en SE5000 är en digital färdskrivare kommer ett tryck på “Bänktest” att genomföra testet helt automatiskt. I
det nedre högra hörnet av skärmen kommer en klocka räkna ner tiden som återstår.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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11.4

Fast sträcka 1
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 1” tar fram en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test görs utomhus på en jämn, 20m sträck. 2 körningar genomförs och medelvärdet används
för att bestämma w- och k-värdena. För vidare information, se Annex G – Fast Sträcka 1 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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11.4.1 Fast sträcka 1 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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11.4.2 Fast Sträcka 1 – Resultat
Efter den sista körning kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2 körningarna.
Du kommer därefter att tillfrågas om du vill skicka dessa inställningar till färdskrivaren.
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11.4.3 Fast Sträcka 1 – Data Skickad
Om du är nöjd med värdena kommer ett tryck på ”OK”-knappen att skicka w- och k-värdena till färdskrivaren och
en bekräftelseskärm visas därefter.
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11.5

Hastighetssimulator
Ett tryck på ikonen “Hastighetssimulator” låter dig skicka in hastighetspulser till färdskrivaren för att kontrollera
färdskrivarhastighet och överhastighetsvarning. Med hjälp av tangentbordet kan du mata in “k-värde” och
”Hastighet” genom att trycka på motsvarande ruta. Hastigheten kan också ändras stegvis genom att använda de
blå upp- och nerpilarna på vänster sida.
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11.5.1 Hastighetssimulator Tillryggalagd Sträcka
Ett tryck på Stoppknappen kommer att stanna simuleringen och den tillryggalagda sträckan kommer därefter att
visas i mitten av skärmen.
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11.6

C3 RPM-Test
Ett tryck på ikonen “C3 RPM Test” låter dig ta reda på PPV (Pulser Per Varv) vid växellådan. Koppla först bort den
röda kontakten från färdskrivaren och att lämpliga kabeln, kör därefter motorn på 1000 varv/min och tryck på
”retur”-knappen.
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11.6.1 Beräkna PPV
Enheten kommer nu att beräkna PPV-värdet och ge ett resultat.
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11.7

DTC:er
Vid tryckning på ikonen "DTC" (Diagnostiska felkoder) kommer DTC-numret att visas, en framställning av koden,
antalet händelser och datum för senaste händelsen. Vidare information kan hämtas från hjälpknappen dvs. "?".
DTCer kan rensas genom att trycka på den röda stoppknappen.

För en fullständig lista av DTC:er för SE5000 och rekommenderade åtgärder, se Annex B – DTC-Koder SE5000.
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11.7.1 DTC:er Raderade
När de raderats visas en skärm där det står "Inga DTC:er lagrade".
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11.8

Fast sträcka 2
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 2” visar en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test använder sig av en kontaktarm eller fotocell fastsatt på fordonet som kontaktar en
markör i slutet av varje ände av en plan 20m lång sträcka, alternativ utförs testet i en bromsprovare 2 körningar
görs. För vidare information, se Annex H – Fast Sträcka 2 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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11.8.1 Fast Sträcka 2 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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11.8.2 Fast Sträcka 2 – Resultat
Efter den sista körningen kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2
körningarna. Du kommer därefter att tillfrågas om du vill skicka dessa inställningar till färdskrivaren.
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11.8.3 Fast Sträcka 2 – Data Skickad
Om du är nöjd med värdena kommer ett tryck på knappen med ”Bock”i att skicka W- och K-värdena till
färdskrivaren och en bekräftelseskärm visas därefter.
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11.9

Rullande landsväg
Ett tryck på ikonen “Rullande Landsväg” tar fram en rad skärmar som använder sig av Stoneridge Rullande
Landsvägs-installation för att bestämma w- och l-värden. För vidare information, se Annex J – Rullande Landsväg
Procedurer. Håll fordonet stabilt i en hastighet av 50,0 km/h. Enheten börjar beräkna w-värdet och automatiskt
att beräkna och fylla i l-värdet på skärmen med hjälp av pulser från den rullande landsvägen.
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11.9.1 Rullande Landsväg – Resultat
Efter några sekunder kommer resultatskärmen att visas med ett meddelande som låter dig veta att inställningarna
kommer att skickas till färdskrivaren så fort fordonet har stannat.
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11.9.1 Rullande Landsväg – Data skickad
När fordonet stannats skickas datan och en bekräftelseskärm med detta visas.
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11.10

Klocktest

Ett tryck på ikonen “Klocktest” låter dig kontrollera noggrannheten hos färdskrivarens interna klocka och justera om
nödvändigt. Det låter dig också ställa in lokal tidsavvikelse i steg om plus eller minus 30 minuter.
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11.10.1 Lokal tidsavvikelse
Genom att trycka på knappen Ändra lokal tid - 30 minuter” kommer du att justera den lokala tiden som visas med
minus 30 minuter, eller plus 30 minuter om du trycker på knappen ovanför.
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11.10.2 Klocktest
Ett tryck på knappen “Test av färdskrivarklocka” får färdskrivaren att genomföra ett internt test av klockan och ger
dig ett resultat på tidsnoggrannheten.
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11.10.3 Skicka Uppdaterad Tid
Ett tryck på knappen “Skicka till färdskrivaren” kommer att uppdatera den interna UTC-tiden och ge ett
bekräftelsemeddelande ”FärdskrivaresUTC-tid uppdaterad”.
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11.11 PIN
Ett tryck på “Pin”-ikonen visar ett tangentbord som låter dig mata in din PIN-kod för ditt Verkstadskort, som ett
alternativ till att mata in Pin via färdskrivarens främre knappar.
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11.12 Test av data - seriell
Ett tryck på ikonen “Datatest - seriell" låter dig läsa seriell data från färdskrivaren och visar olika parametrar och
inställningar.
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11.13 Test av data - CAnbus
Ett tryck på ikonen “Datatest - CANbus" låter dig läsa seriell data från färdskrivaren på CANbus och visar olika
parametrar och inställningar.
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11.14 1000m-test
Ett tryck på ikonen ”1000m test” testar och verifierar hastighetsprecisionen hos färdskrivaren för en vald hastighet
och avstånd. k-värdet visas och ett tryck på "Starta Test"-knappen påbörjar testet.
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11.14.1 1000m test – Sida 2
En hastighet på 50 km/t förs in i färdskrivaren i 72 sek.
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11.14.2 1000m test – Resultat
Efter att testet har slutförts kommer du få se en resultatsida som visar tillryggalagd sträcka och precisionen.
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11.15 Givartest
Genom att trycka på “Sensor test” ikonen får du valet att välja sensortyp, om den inte redan upptäckts
automatiskt, och genomföra en forcerad parning av givare och färdskrivare. Om färdskrivaren inte är en modell
som stöder ”andra källa för rörelse” kommer följande skärm visas.
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11.15.1 Givartest, sida 2
Om färdskrivaren är en modell som stödjer ”andra källa för rörelse” kommer denna skärmen visas. Här kan du välja
andra källa för rörelse från; A-CAN endast, C-CAN endast, både A-CAN och C-CAN eller från C3. Du kan även välja
om fordonet är ”Tungt” eller ”Lätt”.
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11.15.2 Givartest, sida3
Om C3 ingången är påslagen behöver du också sätta parameter “C3 hastighetsfaktor” på den nedre delen av
skärmen. I Optimo finns det en instruktion för detta förfarande under ”Mina dokument/My Documents” som heter
” Calibration procedure for tachographs activated after 1st October 2012” som förklarar hur detta värde tas fram.
Öppna dokumentet för att läsa hur du gör.
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11.15.3 Givartest, sida 4
Vid tryckning på "Para"-knappen (andra raden ner) kommer färdskrivaren att tvingas para med sensorn.
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11.15.4 Sensortest – Parning
En bekräftelsebock kommer att visas vid fullbordan om parningen var framgångsrik. Tryck på 'ok'-knappen för att
återvända till huvudskärmen för programmering.
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12

VR2400 – Programmering & test
Vid ett tryck på ikonen “MKIII-programmering” kommer följande skärm att visas om färdskrivartypen automatiskt
kan fastställas. Alternativt kommer att du gå till skärmen Färdskrivarval (se sidan 27), och där klicka på ikonen
“2400” vilket även det tar dig till denna skärm. Här kan ett antal olika upplysta ikoner väljas medan de nedtonade
inte kan väljas.

Alla tester kan utföras genom användning av de donglar som medföljde eller med medföljande adaptrar och
existerande MKII-kablar. För mer information, se Annex A – Kabel Korsreferenstabell.
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12.1

Läs & ändra data
Ett tryck på “Läs och Ändra Data”-ikonen låter dig läsa och ändra olika kravparametrar, såsom w-, k- och l-värden.
För en lista på alla programmerbara parametrar, se Annex F – Programmerbara Parametrar.

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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12.1.1 Läs och Ändra Data, sida 2
Den andra sidan visar fler kravparametrar såsom VIN- och VRN-nummer.

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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12.1.2 Läs och Ändra Data, sida 3

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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12.1.3 Läs och Ändra Data, sida 4

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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12.1.4 Läs och Ändra Data, sida 5

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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12.1.5 Läs och Ändra Data, sida 6

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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12.1.6 Ändring av k-Värde
Parametrarna kan ändras genom att man väljer passande objekt. Då kommer en ny skärm att visas tillsammans
med erforderligt tangentbord. Exempel 1 – ändring av k-värde
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12.1.7 Ändring av VIN-Nummer
Exempel 2 – ändring av VIN-nummer.
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12.2

Färdskrivarinformation
Ett tryck på "Färdskrivarinformation"-ikonen tar dig till en sida där du kan få information om färdskrivaren, såsom
leverantör, tillverkningsdatum, serienummer, hårdvaru- och mjukvarunummer etc.
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12.3

Bänktest
Vid ett tryck på ikonen “Bänktest” genomförs ett halvautomatiskt test. Notera: för en kalibrering bör ett test av
klockan också utföras antingen före eller efter bänktestet, se kapitel 12.10.2. I det nedre högra hörnet av skärmen
kommer en klocka räkna ner tiden som återstår. Notera: skalan detekteras automatiskt.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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12.3.1 Bänktest – Bladjämförelse – Förarblad
Efter uppmaningen visas denna skärm genom ett tryck på knappen med en dubbelpil så att man kan jämföra
färdskrivarens blad.
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12.3.2 Bänktest – Bladjämförelse – Blad förare 2
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12.4

Fast sträcka 1
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 1” tar fram en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test görs utomhus på en jämn, 20m sträck. 2 körningar genomförs och medelvärdet används
för att bestämma w- och k-värdena. För vidare information, se Annex G – Fast Sträcka 1 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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12.4.1 Fast sträcka 1 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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12.4.2 Fast Sträcka 1 – Resultat
Efter den sista körning kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2 körningarna.
Du kommer därefter att tillfrågas om du vill skicka dessa inställningar till färdskrivaren.

121

12.4.3 Fast Sträcka 1 – Data Skickad
Om du är nöjd med värdena kommer ett tryck på ”OK”-knappen att skicka w- och k-värdena till färdskrivaren och
en bekräftelseskärm visas därefter.
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12.5

Hastighetssimulator
Ett tryck på ikonen “Hastighetssimulator” låter dig skicka in hastighetspulser till färdskrivaren för att kontrollera
färdskrivarhastighet och överhastighetsvarning. Med hjälp av tangentbordet kan du mata in “k-värde” och
”Hastighet” genom att trycka på motsvarande ruta. Hastigheten kan också ändras stegvis genom att använda de
blå upp- och nerpilarna på vänster sida.
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12.5.1 Hastighetssimulator Tillryggalagd Sträcka
Ett tryck på Stoppknappen kommer att stanna simuleringen och den tillryggalagda sträckan kommer därefter att
visas i mitten av skärmen.
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12.6

C3 RPM-Test
Ett tryck på ikonen “C3 RPM Test” låter dig ta reda på PPV (Pulser Per Varv) vid växellådan. Koppla först bort den
röda kontakten från färdskrivaren och att lämpliga kabeln, kör därefter motorn på 1000 varv/min och tryck på
”retur”-knappen.
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12.6.1 Beräkna PPV
Enheten kommer nu att beräkna PPV-värdet och ge ett resultat. Du kommer därefter att tillfrågas om du vill skicka
resultatet till färdskrivaren.
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12.6.2 PPV Resultat Skickat
Ett tryck på “Bock”-knappen kommer att skicka datan till färdskrivaren och visa en bekräftelseskärm.
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12.7

DTC:er
Vid tryckning på ikonen "DTC" (Diagnostiska felkoder) kommer DTC-numret att visas, en framställning av koden,
antalet händelser och datum för senaste händelsen. Vidare information kan hämtas från hjälpknappen dvs. "?".
DTCer kan rensas genom att trycka på den röda stoppknappen.

För en fullständig lista av DTC:er för VR2400 och rekommenderade åtgärder, se Annex C – DTC-Koder VR2400.
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12.7.1 DTCs Nollställda
När de nollställts visas en skärm där det står "Inga DTCs Lagrade".
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12.8

Fast sträcka 2
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 2” visar en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test använder sig av en kontaktarm eller fotocell fastsatt på fordonet som kontaktar en
markör i slutet av varje ände av en plan 20m lång sträcka, alternativ utförs testet i en bromsprovare 2 körningar
görs. För vidare information, se Annex H – Fast Sträcka 2 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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12.8.1 Fast Sträcka 2 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.

131

12.8.2 Fast Sträcka 2 – Resultat
Efter den sista körningen kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2
körningarna. Du kommer därefter att tillfrågas om du vill skicka dessa inställningar till färdskrivaren.
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12.8.3 Fast Sträcka 2 – Data Skickad
Om du är nöjd med värdena kommer ett tryck på knappen med ”Bock”i att skicka w - och k-värdena till
färdskrivaren och en bekräftelseskärm visas därefter.
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12.9

Rullande landsväg
Ett tryck på ikonen “Rullande Landsväg” tar fram en rad skärmar som använder sig av Stoneridge Rullande
Landsvägs-installation för att bestämma w- och l-värden. För vidare information, se Annex J – Rullande Landsväg
Procedurer. Håll fordonet stabilt i en hastighet av 50,0 km/h. Enheten börjar beräkna w-värdet och automatiskt
att beräkna och fylla i l-värdet på skärmen med hjälp av pulser från den rullande landsvägen.
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12.9.1 Rullande Landsväg – Resultat
Efter några sekunder kommer resultatskärmen att visas med ett meddelande som låter dig veta att inställningarna
kommer att skickas till färdskrivaren så fort fordonet har stannat.
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12.9.2 Rullande Landsväg – Data skickad
När fordonet stannats skickas datan och en bekräftelseskärm med detta visas.
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12.10 Klocktest
Ett tryck på ikonen “Klocktest” låter dig kontrollera noggrannheten hos färdskrivarens interna klocka och justera
om nödvändigt. Det låter dig också ställa in lokal tidsavvikelse i steg om plus eller minus 30 minuter.
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12.10.1 Lokal tidsavvikelse
Genom att trycka på knappen Ändra lokal tid - 30 minuter” kommer du att justera den lokala tiden som visas med
minus 30 minuter, eller plus 30 minuter om du trycker på knappen ovanför.
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12.10.2 Klocktest
Ett tryck på knappen “Test av färdskrivarklocka” får färdskrivaren att genomföra ett internt test av klockan och ger
dig ett resultat på tidsnoggrannheten.
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12.10.3 Skicka Uppdaterad Tid
Ett tryck på knappen “Skicka till färdskrivaren” kommer att uppdatera den interna UTC-tiden och ge ett
bekräftelsemeddelande ”FärdskrivaresUTC-tid uppdaterad”.
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12.11 Datatest - seriellt
Ett tryck på “Datatest - seriell"-ikonen låter dig läsa seriell data från färdskrivaren och visar olika parametrar och
inställningar.
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12.12 Datatest - CANbus
Ett tryck på “Datatest - CANbus"-ikonen låter dig läsa seriell data från färdskrivaren på CANbus och visar olika
parametrar och inställningar.
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12.13 Givartest
Ett tryck på “Sensortest”-ikonen låter dig välja en givartyp, om den inte detekterats automatiskt, och tvingar sedan
ihop givaren med färdskrivaren.

143

12.13.1 Givartest, sida 2
Om en Krypterad sensor väljs, kommer tryckning på "Para"-knappen (andra raden ner) att tvinga färdskrivaren att
para med sensorn.
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12.13.2 Sensortest – Parning
En bekräftelsebock kommer att visas vid fullbordan om parningen var framgångsrik. Tryck på 'ok'-knappen för att
återvända till huvudskärmen för programmering.
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12.14 Färdskrivaråterställning
Ett tryck på ikonen “Färdskrivaråterställning” skickar en återställningssignal genom färdskrivaren. Ingen skärm
visas på enheten, emellertid kommer du att märka av ett avbrott på färdskrivarens display.
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13

VR8400 – Programmering & test
Vid ett tryck på ikonen “MKIII-programmering”, tar knacka på ikonen "8400" dig till denna skärm. Här kan ett antal
olika upplysta ikoner väljas medan de nedtonade inte kan väljas.

Alla tester kan utföras genom användning av medföljande adaptrar och existerande MKII-kablar. För mer
information, se Annex A – Kabel Korsreferenstabell.
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13.1

Läs & ändra data
Tryckning på ikonen "Läs & Modifiera data" låter dig läsa och ändra olika parametrar. På en 8400 är detta
begränsat till Överhastighet, Tändning på inspelning, Pulser/varv och området för motorhastighet.

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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13.2

Bänktest – Välj Hastighetsskala
Ett tryck på ikonen “Bänktest” visar en skärm där du först ska välja passande hastighetsskala. Detta görs genom att
kontrollera EU-typgodkännandenumret som finns på en etikett inuti färdskrivaren som sedan ska matchas med
samma godkännandenummer på baksidan av bladet som ska monteras.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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13.2.1 Bänktest – Sekvens
Ett tryck på passande knapp för hastighetsskala tar dig till en skärm med ett antal uppmaningar och knappar att
trycka på efter varje åtgärd. Notera: för kalibrering bör ett test av klockan också utföras antingen före eller efter
bänktestet, se kapitel 13.10. I det nedre högra hörnet av skärmen kommer en klocka räkna ner tiden som återstår.
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13.2.2 Bänktest – Bladjämförelse – Förarblad
Efter uppmaningen visas denna skärm genom ett tryck på knappen med en dubbelpil så att man kan jämföra
färdskrivarens blad.
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13.2.3 Bänktest – Bladjämförelse – Blad förare 2
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13.3

Fast sträcka 1
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 1” tar fram en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test görs utomhus på en jämn, 20m sträck. 2 körningar genomförs och medelvärdet används
för att bestämma w- och k-värdena. För vidare information, se Annex G – Fast Sträcka 1 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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13.3.1 Fast Sträcka 1 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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13.3.2 Fast Sträcka 1 – Resultat
Efter den sista körning kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2 körningarna.
Du kommer också att ges DIL-växelns inställningar som ska ställas in i färdskrivaren.
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13.4

Hastighetssimulator
Ett tryck på ikonen “Hastighetssimulator” låter dig skicka in hastighetspulser till färdskrivaren för att kontrollera
färdskrivarhastighet och överhastighetsvarning. Med hjälp av tangentbordet kan du mata in “k-värde” och
”Hastighet” genom att trycka på motsvarande ruta. Hastigheten kan också ändras stegvis genom att använda de
blå upp- och nerpilarna på vänster sida.
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13.4.1 Hastighetssimulator Tillryggalagd Sträcka
Ett tryck på Stoppknappen kommer att stanna simuleringen och den tillryggalagda sträckan kommer därefter att
visas i mitten av skärmen.
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13.5

C3 RPM-Test
Ett tryck på ikonen “C3 RPM Test” låter dig ta reda på PPV (Pulser Per Varv) vid växellådan. Koppla först bort den
röda kontakten från färdskrivaren och att lämpliga kabeln, kör därefter motorn på 1000 varv/min och tryck på
”retur”-knappen.
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13.5.1 Beräkna PPV
Enheten kommer nu att beräkna PPV-värdet och ge ett resultat.
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13.6

k-Värde Test
Ett tryck på “k-värde Test”-ikonen kommer att skicka signaler till färdskrivaren och ge en avläsning på vad
färdskrivarens k-värde för nuvarande är inställd till.
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13.7

Beräkna DIL
Ett tryck på ikonen “Beräkna DIL” visar en skärm som låter dig mata in det w -värde som enheten ska använda för
att beräkna den närmaste k-värdet och vilka DIL-omkopplare som ska ställas in på färdskrivaren.

161

13.7.1 Beräkna DIL – Nya Inställningar
Mata in det nya w-värdet genom att använda knappsatsen och tryck sedan på retur-knappen. Det nya k-värdet
och DIL-växelinställningarna kommer nu att visas.
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13.8

Fast sträcka 2
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 2” visar en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test använder sig av en kontaktarm eller fotocell fastsatt på fordonet som kontaktar en
markör i slutet av varje ände av en plan 20m lång sträcka, alternativ utförs testet i en bromsprovare 2 körningar
görs. För vidare information, se Annex H – Fast Sträcka 2 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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13.8.1 Fast Sträcka 2 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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13.8.2 Fast Sträcka 2 – Resultat
Efter den sista körningen kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2
körningarna. Du kommer också att ges DIL-växelns inställningar som ska ställas in i färdskrivaren.

165

13.9

Rullande landsväg
Ett tryck på ikonen “Rullande Landsväg” tar fram en rad skärmar som använder sig av Stoneridge Rullande
Landsvägs-installation för att bestämma w- och l-värden. För vidare information, se Annex J – Rullande Landsväg
Procedurer. Håll fordonet stabilt i en hastighet av 50,0 km/h. Enheten börjar beräkna w-värdet och automatiskt
att beräkna och fylla i l-värdet på skärmen med hjälp av pulser från den rullande landsvägen.
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13.9.1 Rolling Road – Result
Efter några sekunder resultatet skärmen visas, med DIL växla inställningar.
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13.10 Klocktest
Ett tryck på “Klocktest”-ikonen kommer att visa en skärm som visar “Testar Klocka” och enheten kommer att pipa
när pulser mottas under testet. Notering: en klocktestmodul måste monteras på enheten innan testet påbörjas.
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13.10.1 Klocktest 2

169

13.10.2 Klocktest – Resultat
Efter att testet har slutförts kommer en skärm visa resultatet i form av “Klocknoggrannhet”.
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13.11 Datatest - seriell
Ett tryck på “Datatest - seriell"-ikonen låter dig läsa seriell data från färdskrivaren och visar olika parametrar och
inställningar.

171

14

VR8300 – Programmering & test
Vid ett tryck på ikonen “MKIII-programmering”, tar knacka på ikonen "8300" dig till denna skärm. Här kan ett antal
olika upplysta ikoner väljas medan de nedtonade inte kan väljas.

Alla tester kan utföras genom användning av medföljande adaptrar och existerande MKII-kablar. För mer
information, se Annex A – Kabel Korsreferenstabell.

172

14.1

Bänktest – Val Hastighetsskala
Ett tryck på “Bänktest”-ikonen visar en skärm där du först ska välja passande hastighetsskala. Detta görs genom
att kontrollera EU-typgodkännandenumret som finns på en etikett inuti färdskrivare och som ska matchas med
samma godkännandenummer på baksidan av bladet som ska monteras.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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14.1.1 Bänktest – Sekvens
Ett tryck på passande knapp för hastighetsskala tar dig till en skärm med ett antal uppmaningar och knappar att
trycka på efter varje åtgärd. Notera: för kalibrering bör en test av klockan också utföras antingen före eller efter
bänktestet, sekapitel 14.8. I det nedre högra hörnet av skärmen kommer en klocka räkna ner tiden som återstår.
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14.1.2 Bänktest – Bladjämförelse – Förarblad
Efter uppmaningen visas denna skärm genom ett tryck på knappen med en dubbelpil så att man kan jämföra
färdskrivarens blad.
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14.1.3 Bänktest – Bladjämförelse – Blad förare 2
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14.2

Fast sträcka 1
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 1” tar fram en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test görs utomhus på en jämn, 20m sträck. 2 körningar genomförs och medelvärdet används
för att bestämma w- och k-värdena. För vidare information, se Annex G – Fast Sträcka 1 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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14.2.1 Fast Sträcka 1 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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14.2.2 Fast Sträcka 1 – Resultat
Efter den sista körning kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2 körningarna.
Du kommer också att ges DIL-växelns inställningar som ska ställas in i färdskrivaren.
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14.3

Hastighetssimulator
Ett tryck på ikonen “Hastighetssimulator” låter dig skicka in hastighetspulser till färdskrivaren för att kontrollera
färdskrivarhastighet och överhastighetsvarning. Med hjälp av tangentbordet kan du mata in “k-värde” och
”Hastighet” genom att trycka på motsvarande ruta. Hastigheten kan också ändras stegvis genom att använda de
blå upp- och nerpilarna på vänster sida.

180

14.3.1 Hastighetssimulator Tillryggalagd Sträcka
Ett tryck på Stoppknappen kommer att stanna simuleringen och den tillryggalagda sträckan kommer därefter att
visas i mitten av skärmen.
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14.4

C3 RPM-Test
Ett tryck på ikonen “C3 RPM Test” låter dig ta reda på PPV (Pulser Per Varv) vid växellådan. Koppla först bort den
röda kontakten från färdskrivaren och att lämpliga kabeln, kör därefter motorn på 1000 varv/min och tryck på
”retur”-knappen.

182

14.4.1 Beräkna PPV
Enheten kommer nu att beräkna PPV-värdet och ge ett resultat.
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14.5

Beräkna DIL
Ett tryck på ikonen “Beräkna DIL” visar en skärm som låter dig mata in det w-värde som enheten ska använda för
att beräkna den närmaste k-värdet och vilka DIL-omkopplare som ska ställas in på färdskrivaren.
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14.5.1 Beräkna DIL – Nya Inställningar
Mata in det nya w-värdet genom att använda knappsatsen och tryck sedan på retur-knappen. Det nya k-värdet
och DIL-växelinställningarna kommer nu att visas.
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14.6

Fast sträcka 2
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 2” visar en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test använder sig av en kontaktarm eller fotocell fastsatt på fordonet som kontaktar en
markör i slutet av varje ände av en plan 20m lång sträcka, alternativ utförs testet i en bromsprovare 2 körningar
görs. För vidare information, se Annex H – Fast Sträcka 2 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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14.6.1 Fast Sträcka 2 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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14.6.2 Fast Sträcka 2 – Resultat
Efter den sista körningen kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2
körningarna. Du kommer också att ges DIL-växelns inställningar som ska ställas in i färdskrivaren.
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14.7

Rullande landsväg
Ett tryck på ikonen “Rullande Landsväg” tar fram en rad skärmar som använder sig av Stoneridge Rullande
Landsvägs-installation för att bestämma w- och l-värden. För vidare information, se Annex J – Rullande Landsväg
Procedurer. Håll fordonet stabilt i en hastighet av 50,0 km/h. Enheten börjar beräkna w-värdet och automatiskt
att beräkna och fylla i l-värdet på skärmen med hjälp av pulser från den rullande landsvägen.
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14.7.1 Rolling Road – Result
Efter några sekunder resultatet skärmen visas, med DIL växla inställningar.
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14.8

Klocktest
Ett tryck på “Klocktest”-ikonen kommer att visa en skärm som visar “Testar Klocka” och enheten kommer att pipa
när pulser mottas under testet. Notering: en klocktestmodul måste monteras på enheten innan testet påbörjas.
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14.8.1 Klocktest 2

192

14.8.2 Klocktest – Resultat
Efter att testet har slutförts kommer en skärm visa resultatet i form av “Klocknoggrannhet”.
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14.9

Datatest - seriell
Ett tryck på “Datatest - seriell"-ikonen låter dig läsa seriell data från färdskrivaren och visar olika parametrar och
inställningar.
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14.10 Givartest
Ett tryck på “Sensortest”-ikonen låter dig välja en givartyp.
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15

M1N1 Programmering & test
Vid ett tryck på ikonen “MKIII-programmering”, tar knacka på ikonen "M1N1" dig till denna skärm. Här kan ett
antal olika upplysta ikoner väljas medan de nedtonade inte kan väljas.

Alla tester kan utföras genom användning av de donglar som medföljde eller med medföljande adaptrar och
existerande MKII-kablar. För mer information, se Annex A – Kabel Korsreferenstabell.
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15.1

Läs & ändra data
Ett tryck på “Läs och Ändra Data”-ikonen kan du visa olika skrivskyddade parametrar enligt nedan.
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15.2

Fast sträcka 2
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 2” visar en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test använder sig av en kontaktarm eller fotocell fastsatt på fordonet som kontaktar en
markör i slutet av varje ände av en plan 20m lång sträcka, alternativ utförs testet i en bromsprovare 2 körningar
görs. För vidare information, se Annex H – Fast Sträcka 2 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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15.2.1 Fast Sträcka 2 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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15.2.2 Fast Sträcka 2 – Resultat
Efter den sista körningen kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2
körningarna. Du kommer därefter att tillfrågas om du vill skicka dessa inställningar till färdskrivaren.
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15.2.3 Fast Sträcka 2 – Data Skickad
Om du är nöjd med värdena kommer ett tryck på knappen med ”Bock”i att skicka w- och k-värdena till
färdskrivaren och en bekräftelseskärm visas därefter.
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15.3

Rullande landsväg
Ett tryck på ikonen “Rullande Landsväg” tar fram en rad skärmar som använder sig av Stoneridge Rullande
Landsvägs-installation för att bestämma w- och l-värden. För vidare information, se Annex J – Rullande Landsväg
Procedurer. Håll fordonet stabilt i en hastighet av 50,0 km/h. Enheten börjar beräkna w-värdet och automatiskt
att beräkna och fylla i l-värdet på skärmen med hjälp av pulser från den rullande landsvägen.
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15.3.1 Rullande Landsväg – Resultat
Efter några sekunder kommer resultatskärmen att visas med ett meddelande som låter dig veta att inställningarna
kommer att skickas till färdskrivaren så fort fordonet har stannat.
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15.3.2 Rullande Landsväg – Data skickad
När fordonet stannats skickas datan och en bekräftelseskärm med detta visas.
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16

DTCO 1381 Programmering och Testning
Vid ett tryck på ikonen “MKIII-programmering” kommer följande skärm att visas om färdskrivartypen automatiskt
kan fastställas. Alternativt kommer att du gå till skärmen Färdskrivarval (se sidan 27), och där klicka på ikonen
“1381” vilket även det tar dig till denna skärm. Här kan ett antal olika upplysta ikoner väljas medan de nedtonade
inte kan väljas.

Alla tester kan utföras genom användning av de Donglar som medföljde eller med medföljande adaptrar och
existerande MKII-kablar. För mer information, se Annex A – Kabel Korsreferenstabell.
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16.1

Läs & ändra data
Ett tryck på “Läs och Ändra Data”-ikonen låter dig läsa och ändra olika kravparametrar, såsom w-, k- och l-värden.
För en lista på alla programmerbara parametrar, se Annex F – Programmerbara Parametrar.

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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16.1.1 Läs och Ändra Data, sida 2
Den andra sidan visar fler kravparametrar såsom VIN- och VRN-nummer.

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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16.1.2 Läs och Ändra Data, sida 3

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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16.1.3 Läs och Ändra Data, sida 4

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.

209

16.1.4 Läs och Ändra Data, sida 5

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.

210

16.1.5 Läs och Ändra Data, sida 6

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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16.1.6 Läs och Ändra Data, sida 7

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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16.1.7 Ändring av k-Värde
Parametrarna kan ändras genom att man väljer passande objekt. Då kommer en ny skärm att visas tillsammans
med erforderligt tangentbord. Exempel 1 – ändring av k-värde.
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16.1.8 Ändring av VIN-Nummer
Exempel 2 – ändring av VIN-nummer.
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16.2

Färdskrivarinformation
Ett tryck på "Färdskrivarinformation"-ikonen tar dig till en sida där du kan få information om färdskrivaren, såsom
leverantör, tillverkningsdatum, serienummer, hårdvaru- och mjukvarunummer etc.

215

16.3

Bänktest
Då en DTCO 1381 är en digital färdskrivare kommer ett tryck på “Bänktest” att genomföra testet helt automatiskt.
I det nedre högra hörnet av skärmen kommer en klocka räkna ner tiden som återstår.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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16.4

Fast sträcka 1
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 1” tar fram en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test görs utomhus på en jämn, 20m sträck. 2 körningar genomförs och medelvärdet används
för att bestämma w- och k-värdena. För vidare information, se Annex G – Fast Sträcka 1 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.

217

16.4.1 Fast sträcka 1 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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16.4.2 Fast Sträcka 1 – Resultat
Efter den sista körning kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2 körningarna.
Du kommer därefter att tillfrågas om du vill skicka dessa inställningar till färdskrivaren.
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16.4.3 Fast Sträcka 1 – Data Skickad
Om du är nöjd med värdena kommer ett tryck på ”OK”-knappen att skicka w- och k-värdena till färdskrivaren och
en bekräftelseskärm visas därefter.
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16.5

Hastighetssimulator
Ett tryck på ikonen “Hastighetssimulator” låter dig skicka in hastighetspulser till färdskrivaren för att kontrollera
färdskrivarhastighet och överhastighetsvarning. Med hjälp av tangentbordet kan du mata in “k-värde” och
”Hastighet” genom att trycka på motsvarande ruta. Hastigheten kan också ändras stegvis genom att använda de
blå upp- och nerpilarna på vänster sida.

221

16.5.1 Hastighetssimulator Tillryggalagd Sträcka
Ett tryck på Stoppknappen kommer att stanna simuleringen och den tillryggalagda sträckan kommer därefter att
visas i mitten av skärmen.
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16.6

DTCs
Vid tryckning på ikonen "DTC" (Diagnostiska felkoder) kommer DTC-numret att visas, en framställning av koden,
antalet händelser och datum för senaste händelsen. Vidare information kan hämtas från hjälpknappen dvs. "?".
DTCer kan rensas genom att trycka på den röda stoppknappen.

För en fullständig lista av DTCs för DTCO 1381 och rekommenderade åtgärder, se Annex D – DTC-Koder DTCO
1381.
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16.6.1 DTCs Nollställda
När de nollställts visas en skärm där det står "Inga DTCs Lagrade".
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16.7

Fast sträcka 2
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 2” visar en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test använder sig av en kontaktarm eller fotocell fastsatt på fordonet som kontaktar en
markör i slutet av varje ände av en plan 20m lång sträcka, alternativ utförs testet i en bromsprovare 2 körningar
görs. För vidare information, se Annex H – Fast Sträcka 2 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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16.7.1 Fast Sträcka 2 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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16.7.2 Fast Sträcka 2 – Resultat
Efter den sista körningen kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2
körningarna. Du kommer därefter att tillfrågas om du vill skicka dessa inställningar till färdskrivaren.
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16.7.3 Fast Sträcka 2 – Data Skickad
Om du är nöjd med värdena kommer ett tryck på knappen med ”Bock”i att skicka w- och k-värdena till
färdskrivaren och en bekräftelseskärm visas därefter.
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16.8

Rullande landsväg
Ett tryck på ikonen “Rullande Landsväg” tar fram en rad skärmar som använder sig av Stoneridge Rullande
Landsvägs-installation för att bestämma w- och l-värden. För vidare information, se Annex J – Rullande Landsväg
Procedurer. Håll fordonet stabilt i en hastighet av 50,0 km/h. Enheten börjar beräkna w-värdet och automatiskt
att beräkna och fylla i l-värdet på skärmen med hjälp av pulser från den rullande landsvägen.
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16.8.1 Rullande Landsväg – Resultat
Efter några sekunder kommer resultatskärmen att visas med ett meddelande som låter dig veta att inställningarna
kommer att skickas till färdskrivaren så fort fordonet har stannat.
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16.8.2 Rullande Landsväg – Data skickad
När fordonet stannats skickas datan och en bekräftelseskärm med detta visas.
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16.9

Klocktest
Ett tryck på ikonen “Klocktest” låter dig kontrollera noggrannheten hos färdskrivarens interna klocka och justera
om nödvändigt. Det låter dig också ställa in lokal tidsavvikelse i steg om plus eller minus 30 minuter.

232

16.9.1 Lokal tidsavvikelse
Genom att trycka på knappen Ändra lokal tid - 30 minuter” kommer du att justera den lokala tiden som visas med
minus 30 minuter, eller plus 30 minuter om du trycker på knappen ovanför.

233

16.9.2 Klocktest
Ett tryck på knappen “Test av färdskrivarklocka” får färdskrivaren att genomföra ett internt test av klockan och ger
dig ett resultat på tidsnoggrannheten.

234

16.9.3 Skicka Uppdaterad Tid
Ett tryck på knappen “Skicka till färdskrivaren” kommer att uppdatera den interna UTC-tiden och ge ett
bekräftelsemeddelande ”FärdskrivaresUTC-tid uppdaterad”.
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16.10 Pin
Ett tryck på “Pin”-ikonen visar ett tangentbord som låter dig mata in din PIN-kod för ditt Verkstadskort, som ett
alternativ till att mata in Pin via färdskrivarens främre knappar.
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16.11 Datatest - CANbus
Ett tryck på “Datatest -CANbus"-ikonen låter dig läsa seriell data från färdskrivaren på CANbus och visar olika
parametrar och inställningar.

237

16.12 1000m-test
Ett tryck på ikonen ”1000m test” testar och verifierar hastighetsprecisionen hos färdskrivaren för en vald hastighet
och avstånd. k-värdet visas och ett tryck på "Starta Test"-knappen påbörjar testet.

238

16.12.1 1000m test – Sida 2
En hastighet på 50 km/t förs in i färdskrivaren i 72 sek.
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16.12.2 1000m test – Resultat
Efter att testet har slutförts kommer du få se en resultatsida som visar tillryggalagd sträcka och precisionen.
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16.13 Givartest
Ett tryck på “Sensortest”-ikonen låter dig välja en givartyp, om den inte detekterats automatiskt, och tvingar sedan
ihop givaren med färdskrivaren.

241

16.13.1 Givartest, Sida 2
Vid tryckning på "Para"-knappen (andra raden ner) kommer färdskrivaren att tvingas para med sensorn.
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16.13.2 Sensortest – Parning
En bekräftelsebock kommer att visas vid fullbordan om parningen var framgångsrik. Tryck på 'ok'-knappen för att
återvända till huvudskärmen för programmering.

243

17

Kienzle 1324 – Programmering och Testning
Vid ett tryck på ikonen “MKIII-programmering” kommer följande skärm att visas om färdskrivartypen automatiskt
kan fastställas. Alternativt kommer att du gå till skärmen Färdskrivarval (se sidan 27), och där klicka på ikonen
“1324” vilket även det tar dig till denna skärm. Här kan ett antal olika upplysta ikoner väljas medan de nedtonade
inte kan väljas.

Alla tester kan utföras genom användning av de Donglar som medföljde eller med medföljande adaptrar och
existerande MKII-kablar. För mer information, se Annex A – Kabel Korsreferenstabell.
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17.1

Läs & ändra data
Ett tryck på “Läs och Ändra Data”-ikonen låter dig läsa och ändra olika kravparametrar, såsom w-, k- och l-värden.
För en lista på alla programmerbara parametrar, se Annex F – Programmerbara Parametrar.

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.

245

17.1.1 Läs och Ändra Data, sida 2
Den andra sidan visar fler kravparametrar såsom VIN- och VRN-nummer.

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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17.1.2 Läs och Ändra Data, sida 3

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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17.1.3 Läs och Ändra Data, sida 4

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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17.1.4 Ändring av k-Värde
Parametrarna kan ändras genom att man väljer passande objekt. Då kommer en ny skärm att visas tillsammans
med erforderligt tangentbord. Exempel 1 – ändring av k-värde.
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17.1.5 Ändring av VIN-Nummer
Exempel 2 – ändring av VIN-nummer.
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17.2

Färdskrivarinformation
Ett tryck på "Färdskrivarinformation"-ikonen tar dig till en sida där du kan få information om färdskrivaren, såsom
leverantör, tillverkningsdatum, serienummer, hårdvaru- och mjukvarunummer etc.

251

17.3

Bänktest
Vid ett tryck på “Bänktest”-ikonen genomförs testet halvautomatiskt. Notering: för kalibrering bör ett Klocktest
också utföras antingen före eller efter Bänktestet. See kapitel Error! Reference source not found.. I det nedre
högra hörnet av skärmen kommer en klocka räkna ner tiden som återstår. Notering: skalan detekteras
automatiskt.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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17.3.1 Bänktest – Bladjämförelse – Förarblad
Efter uppmaningen visas denna skärm genom ett tryck på knappen med en dubbelpil så att man kan jämföra
färdskrivarens blad.
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17.3.2 Bänktest – Bladjämförelse – Blad förare 2
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17.4

Fast sträcka 1
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 1” tar fram en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test görs utomhus på en jämn, 20m sträck. 2 körningar genomförs och medelvärdet används
för att bestämma w- och k-värdena. För vidare information, se Annex G – Fast Sträcka 1 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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17.4.1 Fast sträcka 1 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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17.4.2 Fast Sträcka 1 – Resultat
Efter den sista körning kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2 körningarna.
Du kommer därefter att tillfrågas om du vill skicka dessa inställningar till färdskrivaren.
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17.4.3 Fast Sträcka 1 – Data Skickad
Om du är nöjd med värdena kommer ett tryck på ”OK”-knappen att skicka w- och k-värdena till färdskrivaren och
en bekräftelseskärm visas därefter.
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17.5

Hastighetssimulator
Ett tryck på ikonen “Hastighetssimulator” låter dig skicka in hastighetspulser till färdskrivaren för att kontrollera
färdskrivarhastighet och överhastighetsvarning. Med hjälp av tangentbordet kan du mata in “k-värde” och
”Hastighet” genom att trycka på motsvarande ruta. Hastigheten kan också ändras stegvis genom att använda de
blå upp- och nerpilarna på vänster sida.
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17.5.1 Hastighetssimulator Tillryggalagd Sträcka
Ett tryck på Stoppknappen kommer att stanna simuleringen och den tillryggalagda sträckan kommer därefter att
visas i mitten av skärmen.
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17.6

DTCs
Vid tryckning på ikonen "DTC" (Diagnostiska felkoder) kommer DTC-numret att visas, en framställning av koden,
antalet händelser och datum för senaste händelsen. Vidare information kan hämtas från hjälpknappen dvs. "?".
DTCer kan rensas genom att trycka på den röda stoppknappen.

För en fullständig lista av DTCs för Kienzle 1324 och rekommenderade åtgärder, se Annex E – DTC-Koder Kienzle
1324.
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17.6.1 DTCs Nollställda
När de nollställts visas en skärm där det står "Inga DTCs Lagrade".
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17.7

Fast sträcka 2
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 2” visar en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test använder sig av en kontaktarm eller fotocell fastsatt på fordonet som kontaktar en
markör i slutet av varje ände av en plan 20m lång sträcka, alternativ utförs testet i en bromsprovare 2 körningar
görs. För vidare information, se Annex H – Fast Sträcka 2 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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17.7.1 Fast Sträcka 2 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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17.7.2 Fast Sträcka 2 – Resultat
Efter den sista körningen kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2
körningarna. Du kommer därefter att tillfrågas om du vill skicka dessa inställningar till färdskrivaren.
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17.7.3 Fast Sträcka 2 – Data Skickad
Om du är nöjd med värdena kommer ett tryck på knappen med ”Bock”i att skicka w- och k-värdena till
färdskrivaren och en bekräftelseskärm visas därefter.
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17.8

Rullande landsväg
Ett tryck på ikonen “Rullande Landsväg” tar fram en rad skärmar som använder sig av Stoneridge Rullande
Landsvägs-installation för att bestämma w- och l-värden. För vidare information, se Annex J – Rullande Landsväg
Procedurer. Håll fordonet stabilt i en hastighet av 50,0 km/h. Enheten börjar beräkna w-värdet och automatiskt
att beräkna och fylla i l-värdet på skärmen med hjälp av pulser från den rullande landsvägen.

267

17.8.1 Rullande Landsväg – Resultat
Efter några sekunder kommer resultatskärmen att visas med ett meddelande som låter dig veta att inställningarna
kommer att skickas till färdskrivaren så fort fordonet har stannat.
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17.8.2 Rullande Landsväg – Data skickad
När fordonet stannats skickas datan och en bekräftelseskärm med detta visas.
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17.9

Klocktest
Ett tryck på ikonen “Klocktest” låter dig kontrollera noggrannheten hos färdskrivarens interna klocka och justera
om nödvändigt. Det låter dig också ställa in lokal tidsavvikelse i steg om plus eller minus 30 minuter.

270

17.9.1 Lokal tidsavvikelse
Genom att trycka på knappen Ändra lokal tid - 30 minuter” kommer du att justera den lokala tiden som visas med
minus 30 minuter, eller plus 30 minuter om du trycker på knappen ovanför.

271

17.9.2 Klocktest
Ett tryck på knappen “Test av färdskrivarklocka” får färdskrivaren att genomföra ett internt test av klockan och ger
dig ett resultat på tidsnoggrannheten.

272

17.9.3 Skicka Uppdaterad Tid
Ett tryck på knappen “Skicka till färdskrivaren” kommer att uppdatera den interna UTC-tiden och ge ett
bekräftelsemeddelande ”FärdskrivaresUTC-tid uppdaterad”.

273

17.10 Datatest - CANbus
Ett tryck på “Datatest - CANbus"-ikonen låter dig läsa seriell data från färdskrivaren på CANbus och visar olika
parametrar och inställningar.

274

17.11 Givartest
Ett tryck på “Sensortest”-ikonen låter dig välja en givartyp, om den inte detekterats automatiskt, och tvingar sedan
ihop givaren med färdskrivaren.

275

17.11.1 Givartest, Sida 2
Om en Krypterad sensor väljs, kommer tryckning på "Para"-knappen (andra raden ner) att tvinga färdskrivaren att
para med sensorn.
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17.11.2 Sensortest – Parning
En bekräftelsebock kommer att visas vid fullbordan om parningen var framgångsrik. Tryck på 'ok'-knappen för att
återvända till huvudskärmen för programmering.

277

18

Kienzle 1319 – Programmering och Testning
Vid ett tryck på ikonen “MKIII-programmering” kommer följande skärm att visas om färdskrivartypen automatiskt
kan fastställas. Alternativt kommer att du gå till skärmen Färdskrivarval (se sidan 27), och där klicka på ikonen
“1319” vilket även det tar dig till denna skärm. Här kan ett antal olika upplysta ikoner väljas medan de nedtonade
inte kan väljas.

Alla tester kan utföras genom användning medföljande adaptrar och existerande MKII-kablar. För mer information,
se Annex A – Kabel Korsreferenstabell.
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18.1

Läs & ändra data
Tryckning på ikonen "Läs & Modifiera data" låter dig läsa och ändra olika parametrar. På en 1319 är detta
innehåller k-värde, Vägmätare, För hög hastighet, Hastighetsskala osv.

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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18.1.1 Läs och Ändra Data, sida 2

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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18.2

Bänktest – Val Hastighetsskala
Ett tryck på “Bänktest”-ikonen visar en skärm där du först ska välja passande hastighetsskala. Detta görs genom
att kontrollera EU-typgodkännandenumret som finns på en etikett inuti färdskrivare och som ska matchas med
samma godkännandenummer på baksidan av bladet som ska monteras.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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18.2.1 Bänktest – Sekvens
Ett tryck på passande knapp för hastighetsskala tar dig till en skärm med ett antal uppmaningar och knappar att
trycka på efter varje åtgärd. Notera: för kalibrering bör en test av klockan också utföras antingen före eller efter
bänktestet, sekapitel 18.7. I det nedre högra hörnet av skärmen kommer en klocka räkna ner tiden som återstår.
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18.2.2 Bänktest – Bladjämförelse – Förarblad
Efter uppmaningen visas denna skärm genom ett tryck på knappen med en dubbelpil så att man kan jämföra
färdskrivarens blad.
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18.2.3 Bänktest – Bladjämförelse – Blad förare 2
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18.3

Fast sträcka 1
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 1” tar fram en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test görs utomhus på en jämn, 20m sträck. 2 körningar genomförs och medelvärdet används
för att bestämma w- och k-värdena. För vidare information, se Annex G – Fast Sträcka 1 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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18.3.1 Fast sträcka 1 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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18.3.2 Fast Sträcka 1 – Resultat
Efter den sista körning kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2 körningarna.
Du kommer därefter att tillfrågas om du vill skicka dessa inställningar till färdskrivaren.

287

18.3.3 Fast Sträcka 1 – Data Skickad
Om du är nöjd med värdena kommer ett tryck på ”OK”-knappen att skicka w- och k-värdena till färdskrivaren och
en bekräftelseskärm visas därefter.
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18.4

Hastighetssimulator
Ett tryck på ikonen “Hastighetssimulator” låter dig skicka in hastighetspulser till färdskrivaren för att kontrollera
färdskrivarhastighet och överhastighetsvarning. Med hjälp av tangentbordet kan du mata in “k-värde” och
”Hastighet” genom att trycka på motsvarande ruta. Hastigheten kan också ändras stegvis genom att använda de
blå upp- och nerpilarna på vänster sida.
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18.4.1 Hastighetssimulator Tillryggalagd Sträcka
Ett tryck på Stoppknappen kommer att stanna simuleringen och den tillryggalagda sträckan kommer därefter att
visas i mitten av skärmen.
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18.5

Fast sträcka 2
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 2” visar en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test använder sig av en kontaktarm eller fotocell fastsatt på fordonet som kontaktar en
markör i slutet av varje ände av en plan 20m lång sträcka, alternativ utförs testet i en bromsprovare 2 körningar
görs. För vidare information, se Annex H – Fast Sträcka 2 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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18.5.1 Fast Sträcka 2 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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18.5.2 Fast Sträcka 2 – Resultat
Efter den sista körningen kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2
körningarna. Du kommer därefter att tillfrågas om du vill skicka dessa inställningar till färdskrivaren.
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18.5.3 Fast Sträcka 2 – Data Skickad
Om du är nöjd med värdena kommer ett tryck på knappen med ”Bock”i att skicka w- och k-värdena till
färdskrivaren och en bekräftelseskärm visas därefter.
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18.6

Rullande landsväg
Ett tryck på ikonen “Rullande Landsväg” tar fram en rad skärmar som använder sig av Stoneridge Rullande
Landsvägs-installation för att bestämma w- och l-värden. För vidare information, se Annex J – Rullande Landsväg
Procedurer. Håll fordonet stabilt i en hastighet av 50,0 km/h. Enheten börjar beräkna w-värdet och automatiskt
att beräkna och fylla i l-värdet på skärmen med hjälp av pulser från den rullande landsvägen.
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18.6.1 Rullande Landsväg – Resultat
Efter några sekunder kommer resultatskärmen att visas med ett meddelande som låter dig veta att inställningarna
kommer att skickas till färdskrivaren så fort fordonet har stannat.
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18.6.2 Rullande Landsväg – Data skickad
När fordonet stannats skickas datan och en bekräftelseskärm med detta visas.
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18.7

Klocktest
Ett tryck på “Klocktest”-ikonen kommer att visa en skärm som visar “Testar Klocka” och enheten kommer att pipa
när pulser mottas under testet. Notering: en klocktestmodul måste monteras på enheten innan testet påbörjas.
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18.7.1 Klocktest 2
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18.7.2 Klocktest – Resultat
Efter att testet har slutförts kommer en skärm visa resultatet i form av “Klocknoggrannhet”.
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19

Kienzle 1318 – Programmering och Testning
Vid ett tryck på ikonen “MKIII-programmering”, tar knacka på ikonen "1318" dig till denna skärm. Här kan ett antal
olika upplysta ikoner väljas medan de nedtonade inte kan väljas.

Alla tester kan utföras genom användning medföljande adaptrar och existerande MKII-kablar. För mer information,
se Annex A – Kabel Korsreferenstabell.
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19.1

Bänktest – Val Hastighetsskala
Ett tryck på “Bänktest”-ikonen visar en skärm där du först ska välja passande hastighetsskala. Detta görs genom
att kontrollera EU-typgodkännandenumret som finns på en etikett inuti färdskrivare och som ska matchas med
samma godkännandenummer på baksidan av bladet som ska monteras.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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19.1.1 Bänktest – Sekvens
Ett tryck på passande knapp för hastighetsskala tar dig till en skärm med ett antal uppmaningar och knappar att
trycka på efter varje åtgärd. Notera: för kalibrering bör en test av klockan också utföras antingen före eller efter
bänktestet, sekapitel 19.9. I det nedre högra hörnet av skärmen kommer en klocka räkna ner tiden som återstår.

303

19.1.2 Bänktest – Bladjämförelse – Förarblad
Efter uppmaningen visas denna skärm genom ett tryck på knappen med en dubbelpil så att man kan jämföra
färdskrivarens blad.
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19.1.3 Bänktest – Bladjämförelse – Blad förare 2
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19.2

Fast sträcka 1
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 1” tar fram en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test görs utomhus på en jämn, 20m sträck. 2 körningar genomförs och medelvärdet används
för att bestämma w- och k-värdena. För vidare information, se Annex G – Fast Sträcka 1 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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19.2.1 Fast Sträcka 1 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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19.2.2 Fast Sträcka 1 – Resultat
Efter den sista körning kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2 körningarna.
Du kommer också att ges DIL-växelns inställningar som ska ställas in i färdskrivaren.
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19.3

Hastighetssimulator
Ett tryck på ikonen “Hastighetssimulator” låter dig skicka in hastighetspulser till färdskrivaren för att kontrollera
färdskrivarhastighet och överhastighetsvarning. Med hjälp av tangentbordet kan du mata in “k-värde” och
”Hastighet” genom att trycka på motsvarande ruta. Hastigheten kan också ändras stegvis genom att använda de
blå upp- och nerpilarna på vänster sida.

309

19.3.1 Hastighetssimulator Tillryggalagd Sträcka
Ett tryck på Stoppknappen kommer att stanna simuleringen och den tillryggalagda sträckan kommer därefter att
visas i mitten av skärmen.
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19.4

C3 RPM-Test
Ett tryck på ikonen “C3 RPM Test” låter dig ta reda på PPV (Pulser Per Varv) vid växellådan. Koppla först bort den
röda kontakten från färdskrivaren och att lämpliga kabeln, kör därefter motorn på 1000 varv/min och tryck på
”retur”-knappen.

311

19.4.1 Beräkna PPV
Enheten kommer nu att beräkna PPV-värdet och ge ett resultat. Du kommer därefter att tillfrågas om du vill skicka
resultatet till färdskrivaren.

312

19.4.2 PPV Resultat Skickat
Ett tryck på “Bock”-knappen kommer att skicka datan till färdskrivaren och visa en bekräftelseskärm.
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19.5

k-Värde Test
Ett tryck på “k-Värde Test”-ikonen kommer att skicka signaler till färdskrivaren och ge en avläsning på vad
färdskrivarens k-värde för nuvarande är inställd till.

314

19.6

Beräkna DIL
Ett tryck på ikonen “Beräkna DIL” visar en skärm som låter dig mata in det w-värde som enheten ska använda för
att beräkna den närmaste k-värdet och vilka DIL-omkopplare som ska ställas in på färdskrivaren.

315

19.6.1 Beräkna DIL – Nya Inställningar
Mata in det nya w-värdet genom att använda knappsatsen och tryck sedan på retur-knappen. Det nya k-värdet
och DIL-växelinställningarna kommer nu att visas.
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19.7

Fast sträcka 2
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 2” visar en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test använder sig av en kontaktarm eller fotocell fastsatt på fordonet som kontaktar en
markör i slutet av varje ände av en plan 20m lång sträcka, alternativ utförs testet i en bromsprovare 2 körningar
görs. För vidare information, se Annex H – Fast Sträcka 2 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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19.7.1 Fast Sträcka 2 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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19.7.2 Fast Sträcka 2 – Resultat
Efter den sista körningen kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2
körningarna. Du kommer också att ges DIL-växelns inställningar som ska ställas in i färdskrivaren.

319

19.8

Rullande landsväg
Ett tryck på ikonen “Rullande Landsväg” tar fram en rad skärmar som använder sig av Stoneridge Rullande
Landsvägs-installation för att bestämma w- och l-värden. För vidare information, se Annex J – Rullande Landsväg
Procedurer. Håll fordonet stabilt i en hastighet av 50,0 km/h. Enheten börjar beräkna w-värdet och automatiskt
att beräkna och fylla i l-värdet på skärmen med hjälp av pulser från den rullande landsvägen.

320

19.8.1 Rolling Road – Result
Efter några sekunder resultatet skärmen visas, med DIL växla inställningar.
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19.9

Klocktest
Ett tryck på “Klocktest”-ikonen kommer att visa en skärm som visar “Testar Klocka” och enheten kommer att pipa
när pulser mottas under testet. Notering: en klocktestmodul måste monteras på enheten innan testet påbörjas.

322

19.9.1 Klocktest 2

323

19.9.2 Klocktest – Resultat
Efter att testet har slutförts kommer en skärm visa resultatet i form av “Klocknoggrannhet”.

324

20

Kienzle 1314 – Programmering och Testning
Vid ett tryck på ikonen “MKIII-programmering”, tar knacka på ikonen "1314" dig till denna skärm. Här kan ett antal
olika upplysta ikoner väljas medan de nedtonade inte kan väljas.

Alla tester kan utföras genom användning medföljande adaptrar och existerande MKII-kablar. För mer information,
se Annex A – Kabel Korsreferenstabell.

325

20.1

Bänktest – Val Hastighetsskala
Ett tryck på “Bänktest”-ikonen visar en skärm där du först ska välja passande hastighetsskala. Detta görs genom
att kontrollera EU-typgodkännandenumret som finns på en etikett inuti färdskrivare och som ska matchas med
samma godkännandenummer på baksidan av bladet som ska monteras.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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20.1.1 Bänktest – Sekvens
Ett tryck på passande knapp för hastighetsskala tar dig till en skärm med ett antal uppmaningar och knappar att
trycka på efter varje åtgärd. Notera: för kalibrering bör en test av klockan också utföras antingen före eller efter
bänktestet, sekapitel 20.7. I det nedre högra hörnet av skärmen kommer en klocka räkna ner tiden som återstår.

327

20.1.2 Bänktest – Bladjämförelse – Förarblad
Efter uppmaningen visas denna skärm genom ett tryck på knappen med en dubbelpil så att man kan jämföra
färdskrivarens blad.

328

20.1.3 Bänktest – Bladjämförelse – Blad förare 2

329

20.2

Fast sträcka 1
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 1” tar fram en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test görs utomhus på en jämn, 20m sträck. 2 körningar genomförs och medelvärdet används
för att bestämma w- och k-värdena. För vidare information, se Annex G – Fast Sträcka 1 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.

330

20.2.1 Fast Sträcka 1 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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20.2.2 Fast Sträcka 1 – Resultat
Efter den sista körning kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2 körningarna.
Du kommer också att ges DIL-växelns inställningar som ska ställas in i färdskrivaren.
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20.3

Hastighetssimulator
Ett tryck på ikonen “Hastighetssimulator” låter dig skicka in hastighetspulser till färdskrivaren för att kontrollera
färdskrivarhastighet och överhastighetsvarning. Med hjälp av tangentbordet kan du mata in “k-värde” och
”Hastighet” genom att trycka på motsvarande ruta. Hastigheten kan också ändras stegvis genom att använda de
blå upp- och nerpilarna på vänster sida.

333

20.3.1 Hastighetssimulator Tillryggalagd Sträcka
Ett tryck på Stoppknappen kommer att stanna simuleringen och den tillryggalagda sträckan kommer därefter att
visas i mitten av skärmen.
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20.4

k-Värde Test
Ett tryck på “k-Värde Test”-ikonen kommer att skicka signaler till färdskrivaren och ge en avläsning på vad
färdskrivarens k-värde för nuvarande är inställd till.

335

20.5

Fast sträcka 2
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 2” visar en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test använder sig av en kontaktarm eller fotocell fastsatt på fordonet som kontaktar en
markör i slutet av varje ände av en plan 20m lång sträcka, alternativ utförs testet i en bromsprovare 2 körningar
görs. För vidare information, se Annex H – Fast Sträcka 2 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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20.5.1 Fast Sträcka 2 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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20.5.2 Fast Sträcka 2 – Resultat
Efter den sista körningen kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2
körningarna. Du kommer också att ges DIL-växelns inställningar som ska ställas in i färdskrivaren.

338

20.6

Rullande landsväg
Ett tryck på ikonen “Rullande Landsväg” tar fram en rad skärmar som använder sig av Stoneridge Rullande
Landsvägs-installation för att bestämma w- och l-värden. För vidare information, se Annex J – Rullande Landsväg
Procedurer. Håll fordonet stabilt i en hastighet av 50,0 km/h. Enheten börjar beräkna w-värdet och automatiskt
att beräkna och fylla i l-värdet på skärmen med hjälp av pulser från den rullande landsvägen.

339

20.6.1 Rolling Road – Result
Efter några sekunder resultatet skärmen visas, med DIL växla inställningar.
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20.7

Klocktest
Ett tryck på “Klocktest”-ikonen kommer att visa en skärm som visar “Testar Klocka” och enheten kommer att pipa
när pulser mottas under testet. Notering: en klocktestmodul måste monteras på enheten innan testet påbörjas.

341

20.7.1 Klocktest 2

342

20.7.2 Klocktest – Resultat
Efter att testet har slutförts kommer en skärm visa resultatet i form av “Klocknoggrannhet”.
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21

Actia – Smartach Programmering och Testning
Vid ett tryck på ikonen “MKIII-programmering” kommer följande skärm att visas om färdskrivartypen automatiskt
kan fastställas. Alternativt kommer att du gå till skärmen Färdskrivarval (se sidan 27), och där klicka på ikonen
“Smartach” vilket även det tar dig till denna skärm. Här kan ett antal olika upplysta ikoner väljas medan de
nedtonade inte kan väljas.

Alla tester kan utföras genom användning av de Donglar som medföljde eller med medföljande adaptrar och
existerande MKII-kablar. För mer information, se Annex A – Kabel Korsreferenstabell.
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21.1

Läs & ändra data
Ett tryck på “Läs och Ändra Data”-ikonen låter dig läsa och ändra olika kravparametrar, såsom w-, k- och l-värden.
För en lista på alla programmerbara parametrar, se Annex F – Programmerbara Parametrar.

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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21.1.1 Läs och Ändra Data, sida 2
Den andra sidan visar fler kravparametrar såsom VIN- och VRN-nummer.

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.

346

21.1.2 Läs och Ändra Data, sida 3

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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21.1.3 Läs och Ändra Data, sida 4

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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21.1.4 Ändring av k-Värde
Parametrarna kan ändras genom att man väljer passande objekt. Då kommer en ny skärm att visas tillsammans
med erforderligt tangentbord. Exempel 1 – ändring av k-värde

349

21.1.5 Ändring av VIN-Nummer
Exempel 2 – ändring av VIN-nummer.
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21.2

Färdskrivarinformation
Ett tryck på "Färdskrivarinformation"-ikonen tar dig till en sida där du kan få information om färdskrivaren, såsom
leverantör, tillverkningsdatum, serienummer, hårdvaru- och mjukvarunummer etc.

351

21.3

Bänktest
Då en Smartach är en digital färdskrivare kommer ett tryck på “Bänktest” att genomföra testet helt automatiskt. I
det nedre högra hörnet av skärmen kommer en klocka räkna ner tiden som återstår.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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21.4

Fast sträcka 1
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 1” tar fram en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test görs utomhus på en jämn, 20m sträck. 2 körningar genomförs och medelvärdet används
för att bestämma w- och k-värdena. För vidare information, se Annex G – Fast Sträcka 1 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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21.4.1 Fast sträcka 1 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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21.4.2 Fast Sträcka 1 – Resultat
Efter den sista körning kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2 körningarna.
Du kommer därefter att tillfrågas om du vill skicka dessa inställningar till färdskrivaren.

355

21.4.3 Fast Sträcka 1 – Data Skickad
Om du är nöjd med värdena kommer ett tryck på ”OK”-knappen att skicka w- och k-värdena till färdskrivaren och
en bekräftelseskärm visas därefter.
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21.5

Hastighetssimulator
Ett tryck på ikonen “Hastighetssimulator” låter dig skicka in hastighetspulser till färdskrivaren för att kontrollera
färdskrivarhastighet och överhastighetsvarning. Med hjälp av tangentbordet kan du mata in “k-värde” och
”Hastighet” genom att trycka på motsvarande ruta. Hastigheten kan också ändras stegvis genom att använda de
blå upp- och nerpilarna på vänster sida.

357

21.5.1 Hastighetssimulator Tillryggalagd Sträcka
Ett tryck på Stoppknappen kommer att stanna simuleringen och den tillryggalagda sträckan kommer därefter att
visas i mitten av skärmen.
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21.6

DTCs
Vid tryckning på ikonen "DTC" (Diagnostiska felkoder) kommer DTC-numret att visas, en framställning av koden,
antalet händelser och datum för senaste händelsen. Vidare information kan hämtas från hjälpknappen dvs. "?".
DTCer kan rensas genom att trycka på den röda stoppknappen.

359

21.6.1 DTCs Nollställda
När de nollställts visas en skärm där det står "Inga DTCs Lagrade".
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21.7

Fast sträcka 2
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 2” visar en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test använder sig av en kontaktarm eller fotocell fastsatt på fordonet som kontaktar en
markör i slutet av varje ände av en plan 20m lång sträcka, alternativ utförs testet i en bromsprovare 2 körningar
görs. För vidare information, se Annex H – Fast Sträcka 2 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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21.7.1 Fast Sträcka 2 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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21.7.2 Fast Sträcka 2 – Resultat
Efter den sista körningen kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2
körningarna. Du kommer därefter att tillfrågas om du vill skicka dessa inställningar till färdskrivaren.
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21.7.3 Fast Sträcka 2 – Data Skickad
Om du är nöjd med värdena kommer ett tryck på knappen med ”Bock”i att skicka W- och K-värdena till
färdskrivaren och en bekräftelseskärm visas därefter.
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21.8

Rullande landsväg
Ett tryck på ikonen “Rullande Landsväg” tar fram en rad skärmar som använder sig av Stoneridge Rullande
Landsvägs-installation för att bestämma W- och L-värden. För vidare information, se Annex J – Rullande Landsväg
Procedurer. Håll fordonet stabilt i en hastighet av 50,0 km/h. Enheten börjar beräkna W-värdet och automatiskt
att beräkna och fylla i L-värdet på skärmen med hjälp av pulser från den rullande landsvägen.
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21.8.1 Rullande Landsväg – Resultat
Efter några sekunder kommer resultatskärmen att visas med ett meddelande som låter dig veta att inställningarna
kommer att skickas till färdskrivaren så fort fordonet har stannat.
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21.8.2 Rullande Landsväg – Data skickad
När fordonet stannats skickas datan och en bekräftelseskärm med detta visas.
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21.9

Klocktest
Ett tryck på ikonen “Klocktest” låter dig kontrollera noggrannheten hos färdskrivarens interna klocka och justera
om nödvändigt. Det låter dig också ställa in lokal tidsavvikelse i steg om plus eller minus 30 minuter.

368

21.9.1 Lokal tidsavvikelse
Genom att trycka på knappen Ändra lokal tid - 30 minuter” kommer du att justera den lokala tiden som visas med
minus 30 minuter, eller plus 30 minuter om du trycker på knappen ovanför.

369

21.9.2 Klocktest
Ett tryck på knappen “Test av färdskrivarklocka” får färdskrivaren att genomföra ett internt test av klockan och ger
dig ett resultat på tidsnoggrannheten.

370

21.9.3 Skicka Uppdaterad Tid
Ett tryck på knappen “Skicka till färdskrivaren” kommer att uppdatera den interna UTC-tiden och ge ett
bekräftelsemeddelande ”FärdskrivaresUTC-tid uppdaterad”.

371

21.10 Datatest - CANbus
Ett tryck på “Datatest - CANbus"-ikonen låter dig läsa seriell data från färdskrivaren på CANbus och visar olika
parametrar och inställningar.
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21.11 1000m-test
Ett tryck på ikonen ”1000m test” testar och verifierar hastighetsprecisionen hos färdskrivaren för en vald hastighet
och avstånd. K-värdet visas och ett tryck på "Starta Test"-knappen påbörjar testet.
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21.11.1 1000m test – Sida 2
En hastighet på 50 km/t förs in i färdskrivaren i 72 sek.
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21.11.2 1000m test – Resultat
Efter att testet har slutförts kommer du få se en resultatsida som visar tillryggalagd sträcka och precisionen.
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21.12 Givartest
Ett tryck på “Sensortest”-ikonen låter dig välja en givartyp, om den inte detekterats automatiskt, och tvingar sedan
ihop givaren med färdskrivaren.
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21.12.1 Givartest – Sida 2
Vid tryckning på "Para"-knappen (andra raden ner) kommer färdskrivaren att tvingas para med sensorn.
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21.12.2 Sensortest – Parning
En bekräftelsebock kommer att visas vid fullbordan om parningen var framgångsrik. Tryck på 'ok'-knappen för att
återvända till huvudskärmen för programmering.

378

22

Efkon – Programmering och Testning
Vid ett tryck på ikonen “MKIII-programmering” kommer följande skärm att visas om färdskrivartypen automatiskt
kan fastställas. Alternativt kommer att du gå till skärmen Färdskrivarval (se sidan 27), och där klicka på ikonen
“Efkon” vilket även det tar dig till denna skärm. Här kan ett antal olika upplysta ikoner väljas medan de nedtonade
inte kan väljas.

Alla tester kan utföras genom användning av de Donglar som medföljde eller med medföljande adaptrar och
existerande MKII-kablar. För mer information, se Annex A – Kabel Korsreferenstabell.
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22.1

Läs & ändra data
Ett tryck på “Läs och Ändra Data”-ikonen låter dig läsa och ändra olika kravparametrar, såsom w-, k- och l-värden.
För en lista på alla programmerbara parametrar, se Annex F – Programmerbara Parametrar.

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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22.1.1 Läs och Ändra Data, sida 2
Den andra sidan visar fler kravparametrar såsom VIN- och VRN-nummer.

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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22.1.2 Läs och Ändra Data, sida 3

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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22.1.3 Läs och Ändra Data, sida 4

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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22.1.4 Ändring av k-Värde
Parametrarna kan ändras genom att man väljer passande objekt. Då kommer en ny skärm att visas tillsammans
med erforderligt tangentbord. Exempel 1 – ändring av k-värde.
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22.1.5 Ändring av VIN-Nummer
Exempel 2 – ändring av VIN-nummer.
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22.2

Färdskrivarinformation
Ett tryck på "Färdskrivarinformation"-ikonen tar dig till en sida där du kan få information om färdskrivaren, såsom
leverantör, tillverkningsdatum, serienummer, hårdvaru- och mjukvarunummer etc.

386

22.3

Bänktest
Då en Efkon är en digital färdskrivare kommer ett tryck på “Bänktest” att genomföra testet helt automatiskt. I det
nedre högra hörnet av skärmen kommer en klocka räkna ner tiden som återstår.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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22.4

Fast sträcka 1
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 1” tar fram en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test görs utomhus på en jämn, 20m sträck. 2 körningar genomförs och medelvärdet används
för att bestämma w- och k-värdena. För vidare information, se Annex G – Fast Sträcka 1 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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22.4.1 Fast sträcka 1 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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22.4.2 Fast Sträcka 1 – Resultat
Efter den sista körning kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2 körningarna.
Du kommer därefter att tillfrågas om du vill skicka dessa inställningar till färdskrivaren.
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22.4.3 Fast Sträcka 1 – Data Skickad
Om du är nöjd med värdena kommer ett tryck på ”OK”-knappen att skicka w- och k-värdena till färdskrivaren och
en bekräftelseskärm visas därefter.

391

22.5

Hastighetssimulator
Ett tryck på ikonen “Hastighetssimulator” låter dig skicka in hastighetspulser till färdskrivaren för att kontrollera
färdskrivarhastighet och överhastighetsvarning. Med hjälp av tangentbordet kan du mata in “k-värde” och
”Hastighet” genom att trycka på motsvarande ruta. Hastigheten kan också ändras stegvis genom att använda de
blå upp- och nerpilarna på vänster sida.
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22.5.1 Hastighetssimulator Tillryggalagd Sträcka
Ett tryck på Stoppknappen kommer att stanna simuleringen och den tillryggalagda sträckan kommer därefter att
visas i mitten av skärmen.
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22.6

DTCs
Vid tryckning på ikonen "DTC" (Diagnostiska felkoder) kommer DTC-numret att visas, en framställning av koden,
antalet händelser och datum för senaste händelsen. Vidare information kan hämtas från hjälpknappen dvs. "?".
DTCer kan rensas genom att trycka på den röda stoppknappen.
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22.6.1 DTCs Nollställda
När de nollställts visas en skärm där det står "Inga DTCs Lagrade".
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22.7

Fast sträcka 2
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 2” visar en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test använder sig av en kontaktarm eller fotocell fastsatt på fordonet som kontaktar en
markör i slutet av varje ände av en plan 20m lång sträcka, alternativ utförs testet i en bromsprovare 2 körningar
görs. För vidare information, se Annex H – Fast Sträcka 2 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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22.7.1 Fast Sträcka 2 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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22.7.2 Fast Sträcka 2 – Resultat
Efter den sista körningen kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2
körningarna. Du kommer därefter att tillfrågas om du vill skicka dessa inställningar till färdskrivaren.
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22.7.3 Fast Sträcka 2 – Data Skickad
Om du är nöjd med värdena kommer ett tryck på knappen med ”Bock”i att skicka W- och K-värdena till
färdskrivaren och en bekräftelseskärm visas därefter.
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22.8

Rullande landsväg
Ett tryck på ikonen “Rullande Landsväg” tar fram en rad skärmar som använder sig av Stoneridge Rullande
Landsvägs-installation för att bestämma W- och L-värden. För vidare information, se Annex J – Rullande Landsväg
Procedurer. Håll fordonet stabilt i en hastighet av 50,0 km/h. Enheten börjar beräkna W-värdet och automatiskt
att beräkna och fylla i L-värdet på skärmen med hjälp av pulser från den rullande landsvägen.
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22.8.1 Rullande Landsväg – Resultat
Efter några sekunder kommer resultatskärmen att visas med ett meddelande som låter dig veta att inställningarna
kommer att skickas till färdskrivaren så fort fordonet har stannat.
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22.8.2 Rullande Landsväg – Data skickad
När fordonet stannats skickas datan och en bekräftelseskärm med detta visas.
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22.9

Klocktest
Ett tryck på ikonen “Klocktest” låter dig kontrollera noggrannheten hos färdskrivarens interna klocka och justera
om nödvändigt. Det låter dig också ställa in lokal tidsavvikelse i steg om plus eller minus 30 minuter.
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22.9.1 Lokal tidsavvikelse
Genom att trycka på knappen Ändra lokal tid - 30 minuter” kommer du att justera den lokala tiden som visas med
minus 30 minuter, eller plus 30 minuter om du trycker på knappen ovanför.
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22.9.2 Klocktest
Ett tryck på knappen “Test av färdskrivarklocka” får färdskrivaren att genomföra ett internt test av klockan och ger
dig ett resultat på tidsnoggrannheten.
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22.9.3 Skicka Uppdaterad Tid
Ett tryck på knappen “Skicka till färdskrivaren” kommer att uppdatera den interna UTC-tiden och ge ett
bekräftelsemeddelande ”FärdskrivaresUTC-tid uppdaterad”.

406

22.10 Datatest - CANbus
Ett tryck på “Datatest - CANbus"-ikonen låter dig läsa seriell data från färdskrivaren på CANbus och visar olika
parametrar och inställningar.
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22.11 1000m-test
Ett tryck på ikonen ”1000m test” testar och verifierar hastighetsprecisionen hos färdskrivaren för en vald hastighet
och avstånd. k-värdet visas och ett tryck på "Starta Test"-knappen påbörjar testet.
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22.11.1 1000m test – Sida 2
En hastighet på 50 km/t förs in i färdskrivaren i 72 sek.
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22.11.2 1000m test – Resultat
Efter att testet har slutförts kommer du få se en resultatsida som visar tillryggalagd sträcka och precisionen.
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22.12 Givartest
Ett tryck på “Sensortest”-ikonen låter dig välja en givartyp, om den inte detekterats automatiskt, och tvingar sedan
ihop givaren med färdskrivaren.
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22.12.1 Givartest – Sida 2
Vid tryckning på "Para"-knappen (andra raden ner) kommer färdskrivaren att tvingas para med sensorn.
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22.12.2 Sensortest – Parning
En bekräftelsebock kommer att visas vid fullbordan om parningen var framgångsrik. Tryck på 'ok'-knappen för att
återvända till huvudskärmen för programmering.

413

23

EKG 100 – Programmering och Testning
Vid ett tryck på ikonen “MKIII-programmering”, tar knacka på ikonen "EGK100" dig till denna skärm. Här kan ett
antal olika upplysta ikoner väljas medan de nedtonade inte kan väljas.

Alla tester kan utföras genom användning medföljande adaptrar och existerande MKII-kablar. För mer information,
se Annex A – Kabel Korsreferenstabell.
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23.1

Läs & ändra data
Tryckning på ikonen "Läs & Modifiera data" låter dig läsa och ändra olika parametrar. På en EGK 100 är detta
begränsat till k-värde, Pulser/varv och område för motorhastighet.

Parametrar kan ändras genom att trycka på parametern ifall inga andra alternativa val är synliggjorda.
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23.2

Bänktest – Val Hastighetsskala
Ett tryck på “Bänktest”-ikonen visar en skärm där du först ska välja passande hastighetsskala. Detta görs genom
att kontrollera EU-typgodkännandenumret som finns på en etikett inuti färdskrivare och som ska matchas med
samma godkännandenummer på baksidan av bladet som ska monteras.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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23.2.1 Bänktest – Sekvens
Ett tryck på passande knapp för hastighetsskala tar dig till en skärm med ett antal uppmaningar och knappar att
trycka på efter varje åtgärd. Notera: för kalibrering bör en test av klockan också utföras antingen före eller efter
bänktestet, sekapitel 23.8. I det nedre högra hörnet av skärmen kommer en klocka räkna ner tiden som återstår.
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23.2.2 Bänktest – Bladjämförelse – Förarblad
Efter uppmaningen visas denna skärm genom ett tryck på knappen med en dubbelpil så att man kan jämföra
färdskrivarens blad.
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23.2.3 Bänktest – Bladjämförelse – Blad förare 2

419

23.3

Fast sträcka 1
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 1” tar fram en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test görs utomhus på en jämn, 20m sträck. 2 körningar genomförs och medelvärdet används
för att bestämma w- och k-värdena. För vidare information, se Annex G – Fast Sträcka 1 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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23.3.1 Fast sträcka 1 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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23.3.2 Fast Sträcka 1 – Resultat
Efter den sista körning kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2 körningarna.
Du kommer därefter att tillfrågas om du vill skicka dessa inställningar till färdskrivaren.
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23.3.3 Fast Sträcka 1 – Data Skickad
Om du är nöjd med värdena kommer ett tryck på ”OK”-knappen att skicka w- och k-värdena till färdskrivaren och
en bekräftelseskärm visas därefter.
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23.4

Hastighetssimulator
Ett tryck på ikonen “Hastighetssimulator” låter dig skicka in hastighetspulser till färdskrivaren för att kontrollera
färdskrivarhastighet och överhastighetsvarning. Med hjälp av tangentbordet kan du mata in “k-värde” och
”Hastighet” genom att trycka på motsvarande ruta. Hastigheten kan också ändras stegvis genom att använda de
blå upp- och nerpilarna på vänster sida.
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23.4.1 Hastighetssimulator Tillryggalagd Sträcka
Ett tryck på Stoppknappen kommer att stanna simuleringen och den tillryggalagda sträckan kommer därefter att
visas i mitten av skärmen.
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23.5

C3 RPM-Test
Ett tryck på ikonen “C3 RPM Test” låter dig ta reda på PPV (Pulser Per Varv) vid växellådan. Koppla först bort den
röda kontakten från färdskrivaren och att lämpliga kabeln, kör därefter motorn på 1000 varv/min och tryck på
”retur”-knappen.
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23.5.1 Beräkna PPV
Enheten kommer nu att beräkna PPV-värdet och ge ett resultat.
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23.6

Fast sträcka 2
Ett tryck på ikonen “Fast Sträcka 2” visar en rad skärmar med uppmaningar och knappar att välja efter att varje
åtgärd utförs. Detta test använder sig av en kontaktarm eller fotocell fastsatt på fordonet som kontaktar en
markör i slutet av varje ände av en plan 20m lång sträcka, alternativ utförs testet i en bromsprovare 2 körningar
görs. För vidare information, se Annex H – Fast Sträcka 2 Procedurer.

Tested som beskrivs i denna sektion följer de svenska föreskrifterna.
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23.6.1 Fast Sträcka 2 – Körning 2
Efter den sista åtgärden från “körning 1” kommer uppmaningar och knappar för ”körning 2” att visas.
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23.6.2 Fast Sträcka 2 – Resultat
Efter den sista körningen kommer resultatet att visas inklusive medelvärdet för w-värdet taget från de 2
körningarna. Du kommer därefter att tillfrågas om du vill skicka dessa inställningar till färdskrivaren.
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23.6.3 Fast Sträcka 2 – Data Skickad
Om du är nöjd med värdena kommer ett tryck på knappen med ”Bock”i att skicka W- och K-värdena till
färdskrivaren och en bekräftelseskärm visas därefter.
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23.7

Rullande landsväg
Ett tryck på ikonen “Rullande Landsväg” tar fram en rad skärmar som använder sig av Stoneridge Rullande
Landsvägs-installation för att bestämma W- och L-värden. För vidare information, se Annex J – Rullande Landsväg
Procedurer. Håll fordonet stabilt i en hastighet av 50,0 km/h. Enheten börjar beräkna W-värdet och automatiskt
att beräkna och fylla i L-värdet på skärmen med hjälp av pulser från den rullande landsvägen.
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23.7.1 Rullande Landsväg – Resultat
Efter några sekunder kommer resultatskärmen att visas med ett meddelande som låter dig veta att inställningarna
kommer att skickas till färdskrivaren så fort fordonet har stannat.
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23.7.2 Rullande Landsväg – Data skickad
När fordonet stannats skickas datan och en bekräftelseskärm med detta visas.
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23.8

Klocktest
Ett tryck på “Klocktest”-ikonen kommer att visa en skärm som visar “Testar Klocka” och enheten kommer att pipa
när pulser mottas under testet. Notering: en klocktestmodul måste monteras på enheten innan testet påbörjas.
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23.8.1 Klocktest 2

436

23.8.2 Klocktest – Resultat
Efter att testet har slutförts kommer en skärm visa resultatet i form av “Klocknoggrannhet”.

437
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Annex A – Kabel Korsreferenstabell
Artikelnummer
7780-981
7780-982
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

Beskrivning
Färdskrivare Strömkabel
Fordonssändare Ansl.Ledning
PPV/Motorvarv Kalibreringsledning
Seriell Data Ut-Adapterledning
Jackanslutningsledning
Seriell Data Ansl.Ledning
Adapterkabel (1400)
Adapterkabel (1314)
Motometer Pulsadapter
Motometer Programmeringsledning
1319 Jackanslutning Adapterledning
1319 Programmeringsledning
Motometer Varvadapter
Plattråd Kabeladapter 8400
Plattråd Kabeladapter 1314
2400 Programmeringsledning
2400 Canbus Dataledning
MTCO Programmeringsledning
2400 Seriell Data Adapterledning
Digital Programmeringsledning
Klocktestare
Flexi-omkopplare
Kienzle Laserenhetsadapter
Rullande Landsväg Kabel

Kabelidentifikation
KABEL C
KABEL D
KABEL E
KABEL F
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
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Nuvarande Din-Kontakt
6-vägs
6-vägs
6-vägs
Använd med Kabel H
6-vägs
4-vägs
6-vägs
6-vägs
Använd med Kabel C
8-vägs
Använd med Kabel G
8-vägs
Använd med Kabel G
Använd med Kabel G
Använd med Kabel H
8-vägs
8-vägs
8-vägs
Använd med Kabel H
8-vägs
8-vägs
4-vägs
4-vägs
4-vägs

Adapter A eller B
A-6
A-6
A-6
A-4
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

Tillgängliga funktioner och erforderligt kablage
Färdskrivare
Funktion

VR1400

K1324

K1319

K1318

K1314

U eller D G+J eller G+J eller
D
D

K

W eller
D

G+O+J

G+J eller
D

G+J eller
L

Fast Sträcka #1 U eller D G+J eller G+J eller
D
D

K

W eller
D

G+O+J

G+J eller
D

Fast Sträcka #2 U eller D G+J eller G+J eller
D
D

K

W eller
D

G+O+J

K

C eller
O
W eller
C
W
W

Rullande
landsväg

Bänktest

VR2400

VR8400

VR8300

G+S+J
C
eller C
Hastighetssim U eller C G+S+J
C
ulator
eller C
RPM Pulstest
E
E
E
Klocktest
U
Klocktes Klocktes
tare
tare
Färdskrivarkon
U
G+J
troll
Identifiera
U
Färdskrivare
Läs/Radera
U
DTCs
Sänd All Data
Ändra Data

C

U
U

G+J
-

-

K
-

MotoMeter
EGK100
N

SE5000

DTCO Smartach

Z eller D

Z eller
D

G+J eller
L

N

Z eller D

G+J eller
D

G+J eller
L

N

Z eller D

G+O+J
eller C
G+O+J
eller C
Klockt
estare
-

G+S+J
eller C
G+S+J
eller C
E
Klocktest
are
-

G+T+J
eller L
G+T+J
eller L
Klocktest
are
-

C+M
eller N
C+M
eller N
N
N

Z

Z
eller
D
Z
eller
D
Z
eller
D
Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

N

-

-

-

-

-

-

-

Z

Z

Z

Z eller
D
Z eller
D
Z

-

W eller
C
W

-

W

-

-

-

-

Z

Z

Z

-

W
W

P
P

-

-

N
N

Z
Z

Z
Z

Z
Z
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Färdskrivare
Funktion

VR2400

VR8400

VR8300

VR1400

K1324

K1319

K1318

K1314

Läs All Data
Programmera
Färdskrivare
K-Värde Test
Para / Test
Tid / Datum
Mata in PIN

U
-

G+J

-

-

W
-

P
-

-

-

G+J
-

-

-

-

G+O+J
-

G+J
-

Noteringar:
(1) Fast Sträcka #2 kräver också Flexi Switch.
(2) Beräkna DIL, Färdskrivarval och Pulsval kräver inga anslutningar
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SE5000

-

MotoMeter
EGK100
N
-

DTCO Smartach

Z
-

Z
-

Z
-

G+J
-

-

Z
Z
Z

Z
Z
-

Z
-
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Annex B – DTC-Koder SE5000
En lista på alla DTCs som finns lagrade i den digitala färdskrivaren från Stoneridge presenteras nedan. En kontroll bör göras
för att fastställa om DTC-koden fortfarande är aktiv eller inte. Orsaken till DTC-koden bör fastställas och passande åtgärd
bör vidtas som beskrivs i följande tabell. Koden kommer att synas på den tekniska utskriften och DTC-koden kommer att
synas på testinstrumentet.

Kod
0x02

Typ av Händelse eller
Fel
Kortkonflikt

0x03

Tidsöverlapp

0x04

0x05
0x06

0x07

DTC

0x1260

Beskrivning
En ogiltig kortkombination har upptäckts.
Till exempel ett företags- och verkstadskort.
Den senaste tiden för uttaget av det införda
förarkortet, som avlästes på det införda
kortet, är senare än UTC-tiden hos
färdskrivaren.

Körning utan ett
passande kort

Körning utan ett giltigt kort eller
med en ogiltig kortkombination.

Kort instoppat under
körning
Senaste kortsessionen
stängdes inte korrekt.

Ett färdskrivarkort sätts i någon kortplats
under körning.
Kortet (som satts i kortplats 1 eller 2) har
tagits ur innan all data sparades på kortet.
Det orsakas vid avlägsning med upptäcks vid
nästa isättning.
Fordonets hastighet har överskridit den
maximala tillåtna hastigheten för fordonet.
Detta har skett under de senaste 60
sekunderna.

Överhastighet

441

Erforderlig Åtgärd
Avlägsna det felande kortet
Kontrollera UTC-tiden hos färdskrivaren.
Vänta tills överlappet har passerat.
Om UTC-tiden skiljer mer än 20
minuter måste en kalibrering
genomföras.
Stanna och sätt i ett giltigt kort
och/eller
ta bort olämpligt kort.
Inga vidare åtgärder behövs.
Inga vidare åtgärder behövs.

Skaffa information om den maximala
tillåtna hastigheten för fordonet.

Kod
0x08

0x09

DTC
0x04

Typ av Händelse eller
Fel
Strömförsörjning
avbrott (FE)

Beskrivning

Erforderlig Åtgärd

Strömförsörjningen till färdskrivaren har
avbrutits i mer än 200 millisekunder. Den
här händelsen genereras inte i
kalibreringsläge.

Kontrollera strömförsörjningsnivåer hos
fordonet och färdskrivaren.
Kontrollera strömförsörjningens kablar.

Kontrollera strömförsörjningsnivåer hos
fordonet och rörelsegivaren.
Kontrollera rörelsegivarens funktion och
allt kablage, byt ut givaren om den är
defekt.
Kontrollera rörelsegivarens funktion och
allt kablage.
Kontrollera för tecken på manipulering.
Para rörelsegivaren och färdskrivaren
igen.
Genomför en ny kalibrering av
färdskrivarsystemet.
Byt ut givaren om den är defekt.

0x2004

Strömförsörjning
avbrott (MS)

Strömförsörjningen till rörelsegivaren har
avbrutits i mer än 200ms.

0x2180

Rörelsedatafel
(Ingen CNTR)

Rörelsegivardata felaktig. Färdskrivaren
mottager hastighetsvärden från
rörelsegivaren utan att mottaga några
pulser.

0x2280

Rörelsedatafel
(CNTR)

Rörelsegivardata felaktig. Färdskrivaren
mottager hastighetsmätarvärde från
rörelsegivaren som skiljer sig från
färdskrivarens beräknade värde.

0x2452

Rörelsedatafel
(Händelse)

Rörelsegivardata felaktig.
Färdskrivarsignatur felmatchning

FE
Säkerhetsöverträdelse
Försök
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Kod

DTC

Typ av Händelse eller
Fel
Rörelsegivare verifiering
verifieringsfel

0x11

0x2452

Ett misslyckat verifieringsförsök av
rörelsegivaren har upptäckts.

Färdskrivarkort
verifieringsfel:
Rörelsegivare
verifieringsfel

Det inmatade kortet kan inte verifieras av
färdskrivaren.
Sensorn har ändrats sedan den senast
parades.

0x14

Kortdatainmatning
integritet

0x15

Lagrad data
integritetsfel
Hårdvarusabotage
(Säkerhetsöverträdelse)

Den kryptografiska kommunikationen med
det inmatade kortet (i kortplats 1 eller 2)
misslyckades.
Den lagrade datan är felaktig. Mest troligt
är att färdskrivaren har manipulerats.
Kortet har tagits bort med våld eller en
manipulering av hårdvaran har upptäckts.

0x12
0x13

0x18

0x2452

Beskrivning

443

Erforderlig Åtgärd
Kontrollera rörelsegivarens funktion och
allt kablage.
Kontrollera för tecken på manipulering.
Para rörelsegivaren och färdskrivaren
igen.
Genomför en ny kalibrering av
färdskrivarsystemet.
Byt ut givaren om den är defekt.

Kontrollera rörelsegivarens funktion och
allt kablage.
Kontrollera för tecken på manipulering.
Para rörelsegivaren och färdskrivaren
igen.
Genomför en ny kalibrering av
färdskrivarsystemet.
Byt ut givaren om den är defekt.
För att kontrollera kortet, sätt in det i
en annan färdskrivare.
Försök att mata in ett annat kort.
Kontrollera för tecken på manipulering.
Kontrollera för tecken på manipulering
hos färdskrivaren.
Plocka bort och ersätt färdskrivaren.

Kod

DTC

0x0A

0x2680

Rörelsesensorkonflikt

0x0A

0x2780

Röreslsesensor och andra källan av värden
Rörelsesentorkonfikt
(hastighetsmotsägelse) för rörelsehastighet strider

0x2880

Rörelsesensorkonflikt
på grund av att ingen
andra källa mottagen
(Ingenandrakälla)
Rörelsesensorkonflikt
på grund av att ingen
giltig andra källa
mottagen
(Ingenandrakälla)

0x2980

Typ av Händelse eller
Fel

Beskrivning
Röreslsesensor och andra källan av värden
för rörelsehastighet strider

Förlust av andra källans hastighetsvärde.

Förlust av andra källans hastighetsvärde.

444

Erforderlig Åtgärd
Kontrollera rörelsesensorns drift och allt
kablage.
Kolla efter tecken på åverkan.
Para rörelsesensorn och färdskrivaren
igen.
Utför en ny kalibrering av
färdskrivarsystemet.
Ersätt sensorn om den visar sig vara
defekt.
Kontrollera rörelsesensorns drift och allt
kablage.
Kolla efter tecken på åverkan.
Kontrollera DTC i förhållande till en
andra källa i fordonet, till exempel ABS.
Para rörelsesensorn och färdskrivaren
igen.
Utför en ny kalibrering av
färdskrivarsystemet.
Ersätt sensorn om den visar sig vara
defekt.
Kontrollera DTC relaterade till annan
källa i fordonet.
Kontrollera CANkommunikation/gateway.
Kontrollera DTC relaterade till annan
källa i fordonet.
Kontrollera CANkommunikation/gateway.

Kod

DTC
0x2A80

0x20
0x21
0x22

0x2508
0x2508
0x2508

0x31

0x0139
0x0800
0x2007
0x2280

0x35

Typ av Händelse eller
Fel

Beskrivning

Rörelsesensorkonflikt Förlust av andra källans hastighetsvärde.
på grund av att felaktig
andra källa mottagits
(Ingenandrakälla)

Lagrad data
integritetsfel
FE internt fel

Rörelsegivare internt fel, verifieringsfel.
Rörelsegivaren internt fel, lagrad data
integritetsfel.
Internt fel i färdskrivaren.

Sensorfel
Felsvar eller
ACK

Rörelsegivare kommunikationsfel.
Innehåll hos ACK eller svaret är inte korrekt.

0x2003
(4 sek)

Sensorfel (MS Ström till
Låg)

Rörelsegivarens strömförsörjning för låg.

0x2380

Sensorfel
(Ingen ACK)

Rörelsegivare kommunikationsfel. Inget
ACK mottogs när det förväntades.

0x2380

Sensorfel
(Inget svar)
Kortfel – Inga vidare
detaljer

Rörelsegivare kommunikationsfel. Inget
svar mottogs när det förväntades.

0x0200

Kortplats 1

Fel upptäckt på kortet i kortplats 1.

0x0300

Kortplats 2

Fel upptäckt på kortet i kortplats 2.

0x40

445

Erforderlig Åtgärd
Kontrollera DTC relaterade till annan
källa i fordonet.
Kontrollera CANkommunikation/gateway.
Byt ut rörelsegivaren.
Byt ut rörelsegivaren.
Byt ut rörelsegivaren.
Om DTC-koden förblir aktiv utan
uppenbar anledning, plocka bort och
ersätt färdskrivaren.
Kontrollera rörelsegivarens funktion och
allt kablage.
Kontrollera för tecken på manipulering.
Para rörelsegivaren och färdskrivaren
igen.
Genomför en ny kalibrering av
färdskrivarsystemet.
Byt ut givaren om den är defekt.

Ta ur kortet och kontrollera igen.
Sätt i kortet i en annan färdskrivare och
verifiera funktionen.
Sätt i ett annat kort och verifiera
funktionen.

Kod

DTC
0x0660
0x01C0

Typ av Händelse eller
Fel
Utskrift stoppad, slut
på papper
Överhastighet
förvarning

0x0D40

Kalibreringsfel

0x0B78

CAN bus av

0xFD0B
0x0007

CAN Bus av, FMS
CAN
FE strömförsörjning hög

0x0003

FE strömförsörjning låg

Beskrivning

Erforderlig Åtgärd

Skrivaren saknar papper.

Sätt i en ny pappersrulle.

Fordonets hastighet har överskridit den
maximala tillåtna hastigheten för fordonet.
Detta
har pågått mindre än de 60 senaste
sekunderna och överhastighetshändelsen
har ännu inte aktiverats.
Kalibreringsfel, tid för regelbunden kontroll.
Två år har passerat sedan den senaste
kalibreringen.
CAN bus av, A-kontakten som också
benämns TCO-CAN.
CAN bus av, C-kontakten som också
benämns FMS-CAN.
Färdskrivarens strömförsörjnings spänning
är högre än maxvärdet.

Förarrelaterat meddelande.

Strömförsörjningen till färdskrivaren har
varit lägre än minimivärdet under mer än 4
sekunder. Spänningen vid motorstart bör
inte orsaka denna händelse.

446

Genomför en kalibrering.

Kontrollera kablarna, speciellt Akontakten på färdskrivarens baksida.
Kontrollera kablarna, speciellt Ckontakten på färdskrivarens baksida.
Kontrollera fordonets
strömförsörjningsnivåer.
Kontrollera
strömförsörjningsinmatningen till
färdskrivaren.
Kontrollera alla anslutningar och
färdskrivarens funktion.
Kontrollera fordonets
strömförsörjningsnivåer.
Kontrollera
strömförsörjningsinmatningen till
färdskrivaren.
Kontrollera alla anslutningar och
färdskrivarens funktion.

Kod

DTC
0x0900

Typ av Händelse eller
Fel
Ingen tändning men
hastighetspulser finns

Beskrivning
Tändningen är av men hastighetspulser
finns.

447

Erforderlig Åtgärd
Undersök om fordonet har utsatts för
omgivningsstörningar som vibrationer
etc.
Kontrollera rörelsegivarens funktion och
allt kablage – byt ut givaren om den är
defekt.
Kontrollera att hastighetspulserna inte
skickas in genom främre anslutningen.
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Annex C – DTC-Koder VR2400

DTC
A00C
9010

Internt Fel
LCD-Fel

A400

Färdskrivare Strömförsörjning

Ja

Strömavbrott.

9060
9061

Luckfel
Speed Rack-Fel

Ja
Ja

Luckspärr fel.
Speed rack motor- eller optofel.

9062

Duty Rack-Fel

Ja

Duty rack motor- eller optofel.

9063
9064

Cam-Fel
Bladtabell Fel

Ja
Ja

Cam motor- eller optofel.
Bladtabell motor- eller optofel.

A822

Sändare-Färdskrivare
Nyckel/Serienummer Matchar Ej
Sändare-Färdskrivare
Kommunikationsproblem

Ja

Fel krypterade data.

Ja

A411

CANBus Kommunikationsfel
Med Instrumentpanelen

Ja

Fel krypterad kommunikation
(krypterad sändare) eller fel
begäran-signal (4-trådars
sändare) eller sändare
frånkopplad.
”Panel finns” meddelande
kunde inte tas emot.

900B

CANBus Av

Ja

CANBus fel.

900A

CANBus Fel

Ja

CANBus i passivt felläge.

A423

Beskrivning

Lagrad
Ja
Ja

Anmärkningar
Internt enhetsfel.
Fascia-kommunikation.

448

Erforderlig Åtgärd
Nollställ färdskrivaren och testa igen.
Kontrollera fascia-funktioner
(knapptryck, skärm, etc.)
Kontrollera strömförsörjningen och
anslutningar.
Kontrollera luckans funktion.
Kontrollera att bladen är korrekt insatta.
Nollställ färdskrivaren och testa igen.
Kontrollera att bladen är korrekt insatta.
Nollställ färdskrivaren och testa igen
Nollställ färdskrivaren och testa igen.
Kontrollera att bladen är korrekt insatta.
Nollställ färdskrivaren och testa igen.
Para ihop Färdskrivare och Sändare igen.
Kontrollera kablage till B-uttag.
Kontrollera Färdskrivarinställningar –
Sändartyp. Para på nytt om nödvändigt.
Kontrollera kablage till B-uttag.

Kontrollera om instrumentpanelen
matchar Färdskrivarens display.
Kontrollera kablage.
Kontrollera Färdskrivarinställning –
CANBus aktiverad och Kundtyp. Möjligen
finns ingen CANBus i fordonet
Kontrollera Färdskrivarinställning möjligen finns ingen CANBus i fordonet.

DTC
9430

Beskrivning
V-puls Utsignalfel

Lagrad
Ja

Anmärkningar
Övervakning av V-pulsutsignal.

900F

Tangentbordsfel

Ja

Tangenter blockerade eller
nedtryckta under för lång tid.

A00E

Kalibreringsfel

Ja

Kräver konfigurering

A050

Körning utan Blad

Nej

9051

Inget Förarblad Finns

Nej

9052

Inget Blad Förare 2 Finns

Nej

Hastighetspulser detekteras
med luckan öppen, avsaknad av
förarblad eller bladinläsning
färdigställd.
Luckan stängd utan något
förarblad.
Luckan stängd utan något blad
förare 2.

449

Erforderlig Åtgärd
Koppla ifrån all utrustning med stöd för
V-puls. Testa Färdskrivaren på nytt. Om
DTC inte visas igen är det troligen Vpulsdriven utrustning.
Kontrollera alla tangenter/knappar på
Färdskrivaren. Testa Färdskrivaren på
nytt.
Kontrollera Färdskrivarinställning –
Installationsdatum och
Servicefördröjning. Testa Färdskrivaren
på nytt. Servicefördröjningen gäller
endast Färdskrivare med en
realtidsklocka monterad.
Säkerställ att det finns ett förarblad och
att luckan är korrekt stängd.

Sätt i ett förarblad
Sätt i ett blad förare 2 om det krävs.
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Annex D – DTC-Koder DTCO 1381
Kod
001

Typ av Händelse eller
Fel
Internt fel

002

Internt fel

003

Internt fel

004

Internt fel

005

Internt fel

006

Tidsfel - Enhetens
tidsinställning är
felaktig.

007

Displayfel

008

Internt fel

Beskrivning

Åtgärd

Allmänt, allvarligt enhetsfel.

Om det fortsätter att visas efter att det bekräftats, byt ut
enheten.
Allmänt, allvarligt enhetsfel.
Om det fortsätter att visas efter att det bekräftats, byt ut
enheten.
Allmänt, allvarligt enhetsfel.
Om det fortsätter att visas efter att det bekräftats, byt ut
enheten.
Allmänt, allvarligt enhetsfel.
Om det fortsätter att visas efter att det bekräftats, byt ut
enheten.
Allmänt, allvarligt enhetsfel.
Om det fortsätter att visas efter att det bekräftats, byt ut
enheten.
Klockan har stannat eller börjat
Kontrollera UTC-tiden hos DTCO 1381 och rätta till den
gå fel.
med en testenhet om nödvändigt.
En intern, återkommande kontroll Kontrollera klockfunktionen hos DTCO 1381.
upptäckte att tiden inte är rimlig. Om ett felmeddelande fortsätter att komma upp trots att
ovanstående åtgärd vidtagits, byt ut DTCO 1381.
Dataöverföringen till
Om det här felmeddelandet fortsätter att visas, byt ut
displaykontrollern avbröts.
enheten.
Displayen är defekt.
En eller fler knappar är
Kontrollera knapparna och släpp blockerade knappar om
blockerade eller har tryckts ner
det är nödvändigt.
längre än sex minuter.
Om ett felmeddelande fortsätter att komma upp trots att
ovanstående åtgärd vidtagits, byt ut enheten.

450

Kod
009

Typ av Händelse eller
Fel
Kalibreringsfel

010

Internt fel

Beskrivning

Åtgärd

En intern, återkommande kontroll
av viktiga kalibreringsparametrar
upptäckte ett fel på
checksumman.
Sammanfattning av viktiga
kalibreringsparametrar:
Fordonets identifieringsnummer.
Fordonets registreringsnummer.
Karaktäristisk koefficient (Wvärde).
Inläsningsutrustningskonstant (Kvärde).
Effektiv hjulomkrets (L-värde).
Däckstorlek.
Maximal hastighet.
UTC-tid.
Vägmätarställning.
Kalibreringsdatum.
Anslutningskabeln mellan DTCO
1381 och den anslutna
kontrollenheten är felaktig.
Kontrollenheten som är ansluten
till utgången B7 är felaktig.
Utgången B7 på DTCO 1381 är
felaktig.

Om ett felmeddelande fortsätter att komma upp trots att
ovanstående åtgärd vidtagits, byt ut enheten.

451

Kontrollera om den anslutna kontrollenheten utövar aktiv
kabelbevakning och deaktivera om nödvändigt.
Kontrollera utgång B7 på DTCO 1381 och deaktivera
bevakning av B7 om nödvändigt.
Kontrollera anslutningskabeln mellan DTCO 1381 och den
anslutna kontrollenheten.
Jord kortsluten? + UB kortsluten?
Kontrollera ansluten kontrollenhet (ingång).
Ersätt felaktiga komponenter om nödvändigt.

Kod
011

Typ av Händelse eller
Fel
Skrivarfel

012

Nerladdningsfel

013

Internt fel

Beskrivning

Åtgärd

Skrivarens matningsspänning är
utanför det specificerade
området eller är avbruten.
Skrivarhuvudets temperatur är
utanför det specificerade
området eller övervakningen
upptäckte orimliga värden.
Fel på skrivarhuvudets
temperaturgivare.
Ett kommunikationsfel har
inträffat när kort- eller
massminnesdata laddades ner.

Avbryt den konstanta spänningsmatningen (d.v.s. starta
om).
Efter att ha skrivit en stor mängd data är skrivarhuvudets
temperatur för hög. Vänta tills det har kylts ner.
Om det här felmeddelandet fortsätter att visas
trots att åtgärden ovan vidtagits och bekräftats flera
gånger, byt ut enheten.

Återupprepa nerladdningsproceduren.
Kontrollera anslutningskabeln mellan
nerladdningsenheten och kontakten (dålig anslutning,
glappkontakt, kontakttilldelning).
Kontrollera nerladdningsgränssnittet på DTCO 1381.
Kontrollera nerladdningsenheten.
Ersätt felaktiga komponenter om nödvändigt.
Annat CAN-fel, CANKontrollera och, om nödvändigt, rätta till funktionen eller
kontrollermeddelande, t.ex. ingen konfigurationen hos DTCO 1381.
abonnent, ingen bekräftelse etc.
Kontrollera strömförsörjningen (anslutning 30, 15 och 31)
på CAN-abonnenten.
Kontrollera jordanslutningen på PIN A5 / A6.
Kontrollera om timinguppförandet på CAN-abonnenterna
på anslutning 15 är PÅ eller AV.
Testa buss-mediet, om nödvändigt med ett CANanalysverktyg.

452

Kod
014

Typ av Händelse eller
Fel
Internt fel

Beskrivning

Åtgärd

015

Internt fel

Fel eller avbrott i
kommunikationen med en extern
displayenhet (nollställ
övervakning).

016

Sensorfel

KITAS 2171 rörelsegivare
rapporterar ett internt fel efter
självtestet.

Fel i buss-mediet.
Fel i det fysiska lagret.
Protokollfel.

453

Kontrollera och, om nödvändigt, rätta till funktionen eller
konfigurationen hos DTCO 1381.
Testa buss-mediet, om nödvändigt med ett CANanalysverktyg.
Kontrollera strömförsörjningen (anslutning 30, 15 och 31)
på CAN-abonnenten.
Kontrollera jordanslutningen på PIN A5 / A6.
Kontrollera om timinguppförandet på CAN-abonnenterna
på anslutning 15 är PÅ eller AV.
Kontrollera kablaget och kontaktfördelningen.
Kontrollera om ett belastningsmotstånd saknas.
Kontrollera om någon CAN-abonnent på bussen har en
annat baudhastighet.
Kontrollera bitstrukturen.
Kontrollera och, om nödvändigt, rätta till funktionen eller
konfigurationen hos DTCO 1381.
Kontrollera anslutningskabeln mellan DTCO 1381 och den
anslutna displayenheten.
Anslutningstilldelning, Anslutning, Specifikationer.
Kontrollera att displayenheten fungerar korrekt, t.ex.
återsänd återställningsmeddelande.
Kontrollera om DTCO 1381 fungerar korrekt.
Kontrollera kalibreringsdata (version / konfiguration) för
DTCO 1381.
Ersätt felaktiga komponenter om nödvändigt.
Kontrollera KITAS 2171.
Byt ut KITAS 2171 om nödvändigt.

Kod
017

Typ av Händelse eller
Fel
Säkerhetsöverträdelse

Beskrivning

Åtgärd

018

Säkerhetsöverträdelse

019

Strömavbrott

Rörelsegivarens strömförsörjning
avbröts.

020

Sensorfel

Fel i givarkommunikation.
Ingen datasignal (B4).
KITAS 2171 är inte parad med
DTCO 1381.

Internt givarfel; rörelsegivaren
rapporterade ett
dataintegritetsfel.
Internt givarfel; rörelsegivaren
rapporterade ett
dataintegritetsfel.

454

Kontrollera KITAS 2171.
Byt ut KITAS 2171 om nödvändigt.
Kontrollera KITAS 2171.
Para KITAS 2171 med DTCO 1381 med hjälp av en
testenhet.
Byt ut KITAS 2171 om nödvändigt.
Kontrollera givarkabeln hos KITAS 2171 och, om
nödvändigt,
åtgärda:
Anslutningstilldelning, Anslutning (dålig anslutning),
Specifikationer.
Kontrollera spänningsbeteendet på anslutning 30 och 15
under uppstart. Är värdena inom det specificerade
området?
Kontrollera KITAS 2171.
Kontrollera DTCO 1381.
Ersätt felaktiga komponenter om nödvändigt.
Kontrollera givarkabeln hos KITAS 2171 och, om
nödvändigt, åtgärda:
Anslutningstilldelning, Anslutning (dålig anslutning),
Specifikationer.
Kontrollera KITAS 2171.
Kontrollera DTCO 1381 (ingång B4).
Para KITAS 2171 med DTCO 1381 med hjälp av en
testenhet.
Ersätt felaktiga komponenter om nödvändigt.

Kod
021

Typ av Händelse eller
Fel
Sensorfel

022

Sensorfel

023

Säkerhetsöverträdelse

Beskrivning

Åtgärd

Fel i givarkommunikation.
Ingen realtidssignal.

Kontrollera givarkabeln hos KITAS 2171 och, om
nödvändigt, åtgärda:
Anslutningstilldelning, Anslutning (dålig anslutning),
Specifikationer.
Kontrollera KITAS 2171.
Kontrollera DTCO 1381 (ingång B3).
Ersätt felaktiga komponenter om nödvändigt.
Fel i givarkommunikation.
Kontrollera givarkabeln hos KITAS 2171 och, om
Skillnad på rörelsegivarens pulser. nödvändigt, åtgärda:
Överföringsfel.
Anslutningstilldelning, Anslutning (dålig anslutning),
Specifikationer.
Kontrollera KITAS 2171.
Kontrollera DTCO 1381.
Ersätt felaktiga komponenter om nödvändigt.
Fel under verifieringen av
Ta ur verkstadskortet, sätt i det igen och återupprepa
rörelsegivaren vid drift.
parningsproceduren.
Överföringsfel.
Kontrollera KITAS 2171 givarkabel.
Återupprepa parningen med
Kontrollera KITAS 2171.
KITAS 2171.
Kontrollera DTCO 1381 (ingång B4).
Efter 3 parningar inaktiveras den Para KITAS 2171 med DTCO 1381 med hjälp av en
här funktionen av säkerhetsskäl.
testenhet.
Verkstadskortet måste tas ur och Ersätt felaktiga komponenter om nödvändigt.
sättas tillbaka, d.v.s. det måste
verifieras igen.

455

Kod
024

Typ av Händelse eller
Fel
Säkerhetsöverträdelse

025

Säkerhetsöverträdelse

026

Säkerhetsöverträdelse

027

Säkerhetsöverträdelse

028

Körning utan kort

Beskrivning

Åtgärd

Okänt serienummer. Fel vid
jämförelse av rörelsegivarens
serienummer.

Dataminnesfel. På grund av ett
dataminnesfel hos DTCO 1381
kan säkerheten inte längre
garanteras.
Säkerhetsöverträdelse DTCO
1381-huset har öppnats eller är
öppet.
Felaktiga signaler
kalibreringsgränssnitt.
Gränssnittet är blockerat.
Ytterligare signaler kommer att
ignoreras tills PIN-inmatningen
efterfrågas (verkstadskortet sätts
i).
Färd utan kort eller utan ett giltigt
förar- eller verkstadskort i
kortplats 1 eller med en ogiltig
kortkombination i kortplatserna 1
och 2.

456

Kontrollera om KITAS 2171 är förseglat på växellådan.
Kontrollera KITAS 2171.
Kontrollera DTCO 1381.
Para KITAS 2171 med DTCO 1381 med hjälp av en
testenhet.
Ersätt felaktiga komponenter om nödvändigt.
Kontrollera DTCO 1381 (testkörning).
Om det här felmeddelandet fortsätter att visas, byt ut
enheten.
Kontrollera sigillen på DTCO 1381 (huset).
Kontrollera DTCO 1381.
Om det här felmeddelandet fortsätter att visas, byt ut
enheten.
Kontrollera kommunikationsrutinerna.
Kontrollera och testa programmeringskabeln.
Kontrollera testenheten.
Ta ur verkstadskortet och sätt i det igen.
Upprepa proceduren.
Ersätt felaktiga komponenter om nödvändigt.
Kontrollera om det finns ett giltigt förar- eller
verkstadskort i kortplats 1 eller 2. Om nödvändigt, sätt i
en giltigt kort.
Kontrollera om det sitter ett företags- eller kontrollkort i
kortplats 1. Ta ur kortet om nödvändigt.

Kod
029

Typ av Händelse eller
Fel
Kortkonflikt

030

Överhastighet

031

Strömavbrott

033

v-impulser utan
tändning

Beskrivning

Åtgärd

Ogiltig kortkombination i
kortplats 1 och 2.
De två färdskrivarkorten får inte
sättas i på samma gång.
Den programmerade maximala
hastigheten (Vset) överskreds
under mer än 60 sekunder.
Driftspänningen hos DTCO 1381
var utanför det specificerade
området.
Möjlig(a) orsak(er):
Överspänning.
Strömavbrott.

v-puls när tändningen är av.

457

Kontrollera kombinationen av de insatta
färdskrivarkorten.
Se också Sektion 2 i DTCO 1381 Teknisk Produktmanual.
Minska hastighet.

Kontrollera strömförsörjningen hos DTCO 1381 och, om
nödvändigt, åtgärda:
Kontrollera anslutningskontakten och kabeln
(anslutningstilldelning, glappkontakt, dålig anslutning).
Är spänningsvärdet på anslutning 30 och 15 inom det
specificerade området?
Spänningsbeteende på anslutning 30 och 15 under
uppstart. Är värdena inom det specificerade området?
Kontrollera om DTCO 1381 fungerar korrekt.
Ersätt felaktiga komponenter om nödvändigt.
Kontrollera om DTCO 1381 detekterar Trip, om
nödvändigt, stanna fordonet.
Kontrollera och, om nödvändigt, byt ut givarkabeln hos
KITAS 2171.
Kontrollera strömförsörjningen hos DTCO och, om
nödvändigt, åtgärda:
Kontrollera anslutningskontakten och kabeln
(anslutningstilldelning, glappkontakt, dålig anslutning).
Är spänningsvärdet på anslutning 30 och 15 inom det
specificerade området?
Spänningsbeteende på anslutning 30 och 15 under
uppstart. Är värdena inom det specificerade området?

Kod
034

Typ av Händelse eller
Fel
Utmatning inte möjlig

036

Utskrift inte möjlig

Beskrivning

Åtgärd

Ett färdskrivarkort kunde inte
matas ut. Begäran avslås.
Möjlig(a) orsak(er):
Fordonet är i rörelse.
Datanerladdning pågår.
Tändningen är av (endast ADRversionen).
Ett färdskrivarkort läses eller
skrivs.
Det är för tillfället inte möjligt att
skriva ut eller visa den erfordrade
datan eller en utskrift som körs
har avbrutits.
Möjlig(a) orsak(er):
Fordonet är i rörelse.
Tändningen är av (nödvändigt på
ADR-versionen).
Skrivarhuvudet är överhettat.
Under- eller överspänning.
Interna skrivargränssnittet är
upptaget med en annan aktiv
procedur, t.ex. det skriver ut för
tillfället

458

Kontrollera om DTCO 1381 detekterar Trip. Om
nödvändigt, stanna fordonet och upprepa proceduren.
Kontrollera om data för tillfället laddas ner. Om
nödvändigt, upprepa proceduren efter att nerladdningen
är färdig.
Kontrollera om tändningen är på. Om nödvändigt, sätt på
tändningen (endast ADR-versionen).
Upprepa proceduren.
Om ett felmeddelande fortsätter att komma upp trots att
ovanstående åtgärd vidtagits, byt ut enheten.
Upprepa proceduren.
Det är endast möjligt att skriva ut eller visa data när
fordonet står stilla och tändningen är på (endast ADRversionen). Det är nödvändigt att stanna fordonet och slå
på tändningen.
Efter att ha skrivit en stor mängd data är skrivarhuvudets
temperatur för hög - vänta tills det kylts av.
Kontrollera strömförsörjningen hos DTCO 1381 och, om
nödvändigt, åtgärda:
Kontrollera anslutningskontakten och kabeln
(anslutningstilldelning, glappkontakt, dålig anslutning).
Är spänningsvärdet på anslutning 30 och 15 inom det
specificerade området?
Spänningsbeteende på anslutning 30 och 15 under
uppstart. Är värdena inom det specificerade området?
Vänta tills den aktiva proceduren är färdig och det interna
skrivargränssnittet är ledigt igen.
Om ett felmeddelande fortsätter att komma upp trots att
ovanstående åtgärd vidtagits, byt ut enheten.

Kod
037

Typ av Händelse eller
Fel
Utskrift försenad

038

Lucka öppen

039

Inget papper

Beskrivning

Åtgärd

Det är för tillfället inte möjligt att
skriva ut eller visa den erfordrade
datan eller en utskrift som körs
har avbrutits.
Möjlig(a) orsak(er):
Skrivarhuvudet är överhettat.
Med någon av följande
situationer detekterar enheten
att skrivarluckan är öppen:
Fråga efter ett färdskrivarkort i
kortplats 2.
Fråga efter en utskrift.
Under en utskrift.
Möjlig orsak:
Skrivarluckan är öppen.
Under en utskrift eller när en
utskrift begärts upptäcker
enheten att det inte finns något
papper i skrivaren. Den
nuvarande utskriften avbryts och
delen som redan har skrivits ut
väljs automatiskt eller den
begärda utskriften avslås.
Möjlig(a) orsak(er):
Inget papper instoppat.
Skrivaren har fått slut på papper.

Efter att ha skrivit en stor mängd data är skrivarhuvudets
temperatur för hög - vänta tills det kylts av.
När orsaken har åtgärdats återupptas en avbruten eller
försenad utskriftsprocedur automatiskt.
Om ett felmeddelande fortsätter att komma upp trots att
ovanstående åtgärd vidtagits, byt ut enheten.
Kontrollera om skrivarluckan är öppen och, om
nödvändigt, stäng den.
Om ett felmeddelande fortsätter att komma upp trots att
ovanstående åtgärd vidtagits, byt ut enheten.

459

Kontrollera om skrivarluckan är öppen och, om
nödvändigt, stäng den.
Om en ny skrivarpappersrulle stoppas i inom en timme
kommer DTCO 1381 att automatiskt fortsätta utskriften.
Ett meddelande visas på de två första raderna av följande
utskrift (rad 1: utskrift starttid; rad 2: räknare av de
efterföljande utskrifterna).
Om ett felmeddelande fortsätter att komma upp trots att
ovanstående åtgärd vidtagits, byt ut enheten.

Kod
040

Typ av Händelse eller
Fel
Internt fel

041

Kortfel

042

Säkerhetsöverträdelse

Beskrivning

Åtgärd

Kort mekaniskt systemfel (plats 1,
förare 1).
Möjlig(a) orsak(er):
Kortlåset inte stängt
Allmänt kortrelaterat mekaniskt
systemfel
Kommunikationsfel med det
insatta färdskrivarkortet i plats 1
(förare 1).
Ett kommunikationsfel uppstod
när kortdata lästes eller skrevs.
Möjlig(a) orsak(er):
Färdskrivarkortkontakterna är
nedsmutsade.
Verkstadskortet är felaktigt.
Kortplatsens kontakter är
nedsmutsade.
Äktheten hos datan på kortet i
plats 1 (förare
1) kan inte garanteras.
Möjlig orsak:
Fel då äktheten hos datan
kontrollerades.

Sätt i färdskrivarkortet igen.
Begär färdskrivarkortet igen.
Avbryt den konstanta spänningsmatningen (d.v.s. starta
om).
Om ett felmeddelande fortsätter att komma upp trots att
ovanstående åtgärd vidtagits, byt ut enheten.
Kontrollera färdskrivarkortets kontaktpunkter.
Kontrollera och rengör färdskrivarkortet.
Kontrollera DTCO 1381, rengör kortplatsens
kontaktpunkter om nödvändigt.
Ersätt felaktiga komponenter om nödvändigt.

460

Kontrollera färdskrivarkortet.

Kod
043

Typ av Händelse eller
Fel
Säkerhetsöverträdelse

044

Kort inte stängt

045

Tidsöverlapp

046

Instoppat under körning

Beskrivning

Åtgärd

Saknar kort (plats 1, förare 1).
DTCO 1381 detekterar inte längre
något insatt kort.
Möjlig(a) orsak(er):
Efter ett strömavbrott upptäcker
identitetskontrollen att ett
tidigare instoppat kort saknas
eller ett annat kort satts i.
Ett kort har satts i och kortets
mekaniska låsanordning är inte
låst.
När ett förar- eller verkstadskort
(i kortplats 1) lästes upptäckte
enheten att kortet inte var
korrekt urtaget ur förra fordonet
eller att datan inte är korrekt
lagrad.
Negativt tidsöverlapp mellan
detta och det föregående
fordonet (plats 1: förarkort) (ECinläsningsutrustning).
Ett färdskrivarkort har satts i
kortplats 1 (förare 1) efter att
färden påbörjats.
Möjlig orsak:
Rörelsegivarens puls
detekterades innan
färdskrivarkortet lästes korrekt.

461

Kontrollera om färdskrivarkortet är korrekt instoppat.
Ta ur verkstadskortet och sätt i det igen.
Kontrollera om kortlåsanordningen fungerar korrekt.
Om det här felmeddelandet fortsätter att visas, byt ut
enheten.

Kontrollera färdskrivarkortet.
Kontrollera den föregående EC-inläsningsutrustningen.

Kontrollera UTC-tiden hos DTCO 1381 och rätta till den
med en testenhet om nödvändigt.
Kontrollera UTC-tiden på föregående ECinläsningsutrustning. Rätta till den med en testenhet om
nödvändigt.
Sätt normalt endast i färdskrivarkort när fordonet står
stilla.
Ingen vidare åtgärd krävs.

Kod
047

Typ av Händelse eller
Fel
Säkerhetsöverträdelse

048

Kort inte giltigt

049

Inläsning inkonsekvent

050

Kortfel

051

Fel korttyp

Beskrivning

Åtgärd

Säkerhetsöverträdelse när kort i
plats 1 (förare) verifierades.
Möjlig orsak:
Fel vid kontroll av färdskrivarens
kortidentitet.
Kortet i plats 1 (förare 1) har
upphört att gälla eller är ogiltigt.
När kortet i plats 1 (förare 1)
lästes upptäckte enheten en
inkonsekvens i länkarna inom
dagens data.
Kortet i plats 1 (förare 1)
detekterades inte eller kunde inte
läsas eller skrivas.
Möjlig(a) orsak(er):
Kortet felaktigt instoppat.
Kortets kontakter är
nedsmutsade.
Kortet är felaktigt.
Kortplatsens kontakter är
nedsmutsade.
Kortet instoppat i plats 1 (förare
1) är inte ett giltigt
färdskrivarkort.
Kortets kontakter är
nedsmutsade.
Kortet är felaktigt.
Kortplatsens kontakter är
nedsmutsade.

462

Kontrollera färdskrivarkortet.
Kontrollera verkstadskortet, mata in korrekt PIN.

Kontrollera färdskrivarkortets giltighet.
Kontrollera färdskrivarkortet.
Analysera datastrukturen.

Kontrollera om det är ett giltigt färdskrivarkort.
Kontrollera om färdskrivarkortet är korrekt instoppat.
Om nödvändigt, sätt i det korrekt.
Kontrollera kortkontakter, rengör om nödvändigt.
Kontrollera färdskrivarkortet.
Kontrollera om ett annat färdskrivarkort kan läsas korrekt.
Rengör kortplatskontakterna.

Kontrollera om det är ett giltigt färdskrivarkort.
Kontrollera om färdskrivarkortet är korrekt instoppat.
Om nödvändigt, sätt i det korrekt.
Kontrollera kortkontakter, rengör om nödvändigt.
Kontrollera färdskrivarkortet.
Rengör kortplatskontakterna.

Kod
052

Typ av Händelse eller
Fel
Kort låst

053

Internt fel

056

Rast

057

Rast

Beskrivning

Åtgärd

Verkstadskortet i plats 1 (förare
1) är blockerat.
Möjlig(a) orsak(er):
Verkstadskortet är blockerat
eftersom PIN-koden matats in
felaktigt 5 gånger.
Verkstadskortet är felaktigt.
Proceduren är inte möjlig. Kortet i
plats 1 (förare 1) accepteras inte
och matas ut igen.
Möjlig(a) orsak(er):
Nuvarande datumet för DTCO
1381 är utanför den giltiga
perioden för kortet som stoppas i.
Om detta datum är före juli 2005
kan inte ens fabrikstekniker
justera enheten till det korrekta
datumet.
DTCO 1381 har upptäckt ett
allmänt, allvarligt fel i enheten.
Efter en oavbruten körtid på 4
timmar och 30 minuter varnar
DTCO 1381 föraren att ta en
föreskriven rast.
Efter en oavbruten körtid på 4
timmar och 30 minuter varnar
DTCO 1381 föraren att ta en
föreskriven rast.

463

Kontrollera verkstadskortet.
Sätt i ett giltigt (inte blockerat) verkstadskort.

Kontrollera datumet hos DTCO 1381 och rätta till det med
en testenhet om nödvändigt.
Om det här felmeddelandet fortsätter att visas, byt ut
enheten.

Leta efter en plats att stanna och ta den föreskrivna
rasten.

Leta efter en plats att stanna och ta den föreskrivna
rasten.

Kod
058

Typ av Händelse eller
Fel
Internt fel

059

Kortfel

060

Säkerhetsöverträdelse

061

Säkerhetsöverträdelse

Beskrivning

Åtgärd

Kort mekaniskt systemfel (plats 2,
förare 2).
Möjlig(a) orsak(er):
Kortlåset inte stängt
Allmänt kortrelaterat mekaniskt
systemfel
Kommunikationsfel med det
insatta färdskrivarkortet i plats 2
(förare 2).
Möjlig(a) orsak(er):
Kortets kontakter är
nedsmutsade.
Kortet är felaktigt.
Kortplatsens kontakter är
nedsmutsade.
Äktheten hos datan på kortet i
plats 2 (förare 2) kan inte
garanteras.
Saknar kort (plats 2, förare 2).
DTCO 1381 detekterar inte längre
något insatt kort.
Möjlig(a) orsak(er):
Efter ett strömavbrott upptäcker
identitetskontrollen att ett
tidigare instoppat kort saknas
eller ett annat kort satts i.
Ett kort har satts i och kortets
mekaniska låsanordning är inte
låst.

Sätt i färdskrivarkortet igen.
Begär färdskrivarkortet igen.
Avbryt den konstanta spänningsmatningen (d.v.s. starta
om).
Om ett felmeddelande fortsätter att komma upp trots att
ovanstående åtgärd vidtagits, byt ut enheten.
Kontrollera färdskrivarkortets kontaktpunkter.
Kontrollera och rengör färdskrivarkortet.
Kontrollera DTCO 1381, rengör kortplatsens
kontaktpunkter om nödvändigt.
Ersätt felaktiga komponenter om nödvändigt.

464

Kontrollera färdskrivarkortet.

Kontrollera om färdskrivarkortet är korrekt instoppat.
Ta ur verkstadskortet och sätt i det igen.
Kontrollera om kortlåsanordningen fungerar korrekt.
Om det här felmeddelandet fortsätter att visas, byt ut
enheten.

Kod
062

Typ av Händelse eller
Fel
Kort inte stängt

063

Tidsöverlapp

064

Instoppat under körning

065

Säkerhetsöverträdelse

066

Kort inte giltigt

Beskrivning

Åtgärd

När ett förar- eller verkstadskort
(i kortplats 2) lästes upptäckte
enheten att kortet inte var
korrekt urtaget ur förra fordonet
eller att datan inte är korrekt
lagrad.
Negativt tidsöverlapp mellan
detta och det föregående
fordonet (plats 2: förarkort) (ECinläsningsutrustning).
Ett färdskrivarkort har satts i
kortplats 2 (förare 2) efter att
färden påbörjats.
Möjlig(a) orsak(er):
Rörelsegivarens puls
detekterades innan
färdskrivarkortet lästes korrekt.
Säkerhetsöverträdelse när kort i
plats 2 (förare) verifierades.
Möjlig(a) orsak(er):
Fel vid kontroll av färdskrivarens
kortidentitet.
Kortet i plats 2 (förare 2) har
upphört att gälla eller är ogiltigt.

465

Kontrollera färdskrivarkortet.
Kontrollera den föregående EC-inläsningsutrustningen.

Kontrollera den nuvarande UTC-tiden hos DTCO 1381 och
rätta till den med en testenhet om nödvändigt.
Kontrollera UTC-tiden på föregående ECinläsningsutrustning. Rätta till den med en testenhet om
nödvändigt.
Sätt normalt endast i färdskrivarkort när fordonet står
stilla.
Ingen vidare åtgärd krävs.

Kontrollera färdskrivarkortet.
Kontrollera verkstadskortet, mata in korrekt PIN.

Kontrollera om färdskrivarkortet är giltigt.

Kod
067

Typ av Händelse eller
Fel
Inläsning inkonsekvent

068

Kortfel

069

Fel korttyp

070

Kort låst

Beskrivning

Åtgärd

När kortet i plats 2 (förare 2)
lästes upptäckte enheten en
inkonsekvens i länkarna inom
dagens data.
Kortet i plats 2 (förare 2)
detekterades inte eller kunde inte
läsas eller skrivas.
Möjlig(a) orsak(er):
Kortet felaktigt instoppat.
Kortets kontakter är
nedsmutsade.
Kortet är felaktigt.
Kortplatsens kontakter är
nedsmutsade.
Kortet instoppat i plats 2 (förare
2) är inte ett giltigt
färdskrivarkort.
Kortets kontakter är
nedsmutsade.
Kortet är felaktigt.
Kortplatsens kontakter är
nedsmutsade.
Verkstadskortet i plats 2 (förare
2) är blockerat.
Möjlig(a) orsak(er):
Verkstadskortet är blockerat
eftersom PIN-koden matats in
felaktigt 5 gånger.
Verkstadskortet är felaktigt.

466

Kontrollera färdskrivarkortet.
Analysera datastrukturen.

Kontrollera om det är ett giltigt färdskrivarkort.
Kontrollera om kortet har stoppats in korrekt. Om
nödvändigt, sätt i det korrekt.
Kontrollera kortkontakter, rengör om nödvändigt.
Kontrollera kortet.
Kontrollera om ett annat färdskrivarkort kan läsas korrekt.
Rengör kortplatskontakterna.

Kontrollera om det är ett giltigt färdskrivarkort.
Kontrollera om färdskrivarkortet är korrekt instoppat.
Om nödvändigt, sätt i det korrekt.
Kontrollera kortkontakter, rengör om nödvändigt.
Kontrollera färdskrivarkortet.
Rengör kortplatskontakterna.

Kontrollera verkstadskortet.
Sätt i ett giltigt (inte blockerat) verkstadskort.

Kod
071

Typ av Händelse eller
Fel
Internt fel

074

Rast (plats2)

075

Rast (plats2)

077

Uppgraderingsmodul
saknas

Beskrivning

Åtgärd

Proceduren är inte möjlig. Kortet i
plats 2 (förare 2) accepteras inte
och matas ut igen.
Möjlig(a) orsak(er):
Nuvarande datumet för DTCO
1381 är utanför den giltiga
perioden för kortet som stoppas i.
Om detta datum är före juli 2005
kan inte ens fabrikstekniker
justera enheten till det korrekta
datumet.
DTCO 1381 har upptäckt ett
allmänt, allvarligt fel i enheten.
Efter en oavbruten körtid på 4
timmar och 30 minuter varnar
DTCO 1381 föraren att ta en
föreskriven rast.
Efter en oavbruten körtid på 4
timmar och 15 minuter varnar
DTCO 1381 föraren att ta en
föreskriven rast.
DTCO 1381 är inte utrustad med
någon
mjukvaruuppgraderingsmodul.

Kontrollera datumet hos DTCO 1381 och rätta till det med
en testenhet om nödvändigt.
Om det här felmeddelandet fortsätter att visas, byt ut
enheten.

467

Leta efter en plats att stanna och ta den föreskrivna
rasten.

Leta efter en plats att stanna och ta den föreskrivna
rasten.

Ingen åtgärd nödvändig.

Kod
078

Typ av Händelse eller
Fel
Uppgradering
misslyckad
fel #FFFFFFFE

078

Uppgradering
misslyckad
fel #00000003

079

Uppgradering
misslyckad
fel #00000001

079

Uppgradering
misslyckad
fel #00000002

079

Uppgradering
misslyckad
fel #00000004

Beskrivning

Åtgärd

Integriteten hos
mjukvaruuppgraderingsmodulen
eller säkerhetsnyckeln kan inte
garanteras;
mjukvaruuppgraderingen har
avbrutits.
Uppgraderingsfilen är felaktig
eller skadad;
mjukvaruuppgraderingen har
avbrutits.
Under mjukvaruuppgraderingen
var strömförsörjningen hos DTCO
1381 utanför det specificerade
området;
mjukvaruuppgraderingen har
avbrutits.

Kontrollera DTCO 1381.
Upprepa mjukvaruuppgraderingen.
Om ett felmeddelande fortsätter att komma upp trots att
ovanstående åtgärd vidtagits, byt ut enheten.

Kontrollera uppgraderingsfilen.
Upprepa mjukvaruuppgraderingen med en oskadad
uppgraderingsfil

Kontrollera strömförsörjningen hos DTCO 1381 och, om
nödvändigt, åtgärda:
Kontrollera anslutningskontakten och kabeln
(anslutningstilldelning, dålig anslutning, glappkontakt).
Är spänningsvärdet på anslutning 30 och 15 inom
det specificerade området?
Se till att ha en säker strömkälla till DTCO 1381 vid
mjukvaruuppgradering, t.ex. ett laboratorienätaggregat.
Upprepa mjukvaruuppgraderingen.
Om det här felmeddelandet fortsätter att visas, byt ut
enheten.
Hanteringsenheten (management Kontrollera att hanteringsenheten fungerar korrekt.
device, MD) kunde inte verifieras; Upprepa mjukvaruuppgraderingen.
mjukvaruuppgraderingen har
avbrutits.
Kommunikationsfel;
Kontrollera nerladdningsgränssnittet på
mjukvaruuppgraderingen har
DTCO 1381.
avbrutits.
Kontrollera dataanslutning och datakabel.
Kontrollera att hanteringsenhetens (management device,
MD) gränssnitt och MD själv fungerar korrekt.
Upprepa mjukvaruuppgraderingen.
468

Kod
079

Typ av Händelse eller
Fel
Uppgradering
misslyckad
fel #FFFFFFFF

Beskrivning

Åtgärd

Mjukvaruuppgraderingsmodulen
kunde inte startas;
mjukvaruuppgraderingen har
avbrutits.

469

Kontrollera DTCO 1381.
Upprepa mjukvaruuppgraderingen.
Om det här felmeddelandet fortsätter att visas, byt ut
enheten.
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Annex E – DTC-Koder Kienzle 1324
Kod

900A
900B
900F

Typ av Händelse eller
Fel
CANbus fel
CANbus fel
Knappsats fel

9010
9051
9052
9053

Blad saknas
Blad saknas
Tiden för bladbärare fel

9060

Luckfel

9061
9062
9063
9064

Bladtabell fel

9430
A00C
A050
A400

V-puls utsignalfel
Internt
Blad saknas
Strömförsörjning

Beskrivning

Åtgärd

Fel vid CAN-överföring
Fel vid CAN-överföring
Knappsatsfel, knapp nedtryckt för
länge eller blockerad.
LCD-fel.
Förare 1 blad saknas.
Förare 2 blad saknas.
1324 har automatiskt ändrat till
början eller slutet av sommartid.
Tiden har justerats med bladet
instoppat.

Kontakta verkstad.
Kontakta verkstad.
Kontrollera knappar och, om problemet kvarstår, byt
enheten
Kontrollera displayen.
Sätt i blad.
Sätt i blad.
Uppdatera bladbärarinställningarna.
Öppna luckan och ta bort båda bladen, stäng därefter
luckan igen. 1342 kommer automatiskt att uppdatera
tiden för bladbäraren och felsymbolen och tiden kommer
att sluta blinka.
Starta utmatningsproceduren och stäng därefter luckan
igen efteråt.
Kontrollera att bladen är korrekt insatta.
Nollställ färdskrivaren och testa igen.
1324 kommer att registrera dessa fel på bladet
Uppdatera bladbärarinställningarna.
Kontrollera om bladet har satts i korrekt.

Luckspärr fel.
Fel i inläsningssystemet.

Fel vid uppdateringen av
inställningarna för bladbäraren
Fel på drivmekanismen för
bladbäraren.
Fel vid B7 v-pulsutgång
Internt enhetsfel.
Körning utan förarblad 1.
Strömavbrott.
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Kontrollera anslutningar.
Om problemet kvarstår, byt ut enheten.
Sätt i blad.
Kontrollera strömförsörjningen och anslutningar.

Kod
A423

Typ av Händelse eller
Fel
Sändare frånkoppling

A822

Fel krypterade data

Beskrivning

Åtgärd

Sändare-Färdskrivare
Kommunikationsproblem
Sändare-Färdskrivare
Nyckel/Serienummer Matchar Ej
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Kontrollera Färdskrivarinställningar – Sändartyp.
Para på nytt om nödvändigt.
Kontrollera kablage till B-uttag.
Para ihop Färdskrivare och Sändare igen.
Kontrollera kablage till B-uttag.
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Annex F – Programmerbara Parametrar

Programmerbara Parametrar
Text visad
Beskrivning
Systemleverantör Identifierare
ECU Tillverkningsdatum
ECU Serienummer
Systemleverantör ECU
Hårdvarunummer
Systemleverantör ECU
Hårdvaruversionsnummer
Systemleverantör ECU
Mjukvarunummer
Systemleverantör ECU
Mjukvaruversionsnummer
Systemnamn eller Motortyp
w-värde
Fordonskaraktäristisk w-värde
k-värde
k-värde
Vägmätare
Totalt Fordonssträcka
Nuvarande tid + Tid / Datum
nuvarande
datum +
Tidsförskjutning
L-värde
Däckomkrets L-värde
Däckstorlek
Däckstorlek
Nästa
Nästa Kalibreringsdatum
Kalibreringsdatu
m
Fordonets
Registreringsmedlemsstat
Registreringsland
VRN
Fordonsregistreringsnummer

Access
Läs/Skriv
R
R
R

SE5000

VR2400

X
X
X

X
X
X

DTCO
1381
X
X
X

R

X

X

R

X

R

Kienzle
1324

Actia

Efkon

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

R

X

X

X

X

X

R
R/W
R/W
R/W

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

R/W

X

X

X

X

X

R/W
R/W

X
X

X

X
X

X
X

X
X

R/W

X

X

X

X

R/W

X

X

X

X

R/W

X

X

X

X

472

X

X
X
X

X

Programmerbara Parametrar
Text visad
Beskrivning
Hastighet
Hastighet Godkänd
Godkänd
VIN
Fordonets Identifieringsnummer
CANBus
Can Aktiverad på A-CAN
aktiverad
CAN Avslutat
Can Avslutat på A-CAN
CAN trip
CAN Trip Återställd
återställd
Servicekomponent-id
CANBus typ
Överföringsrepetitionsfrekvens Av
TCO1-Meddelande
Återställningspul Återställningspuls
s
O/P axel-faktor
Bakgrundsbelysni
ng Val
Belysningsnivå
Belysning Komp
Belysning Ingång
Hastighet
Utgångsfaktor
D6 stiftfunktion
D6 stiftfunktion
Filterstift B3
D5 stiftfunktion
D4 stiftfunktion

Access
Läs/Skriv

SE5000

VR2400

DTCO
1381

R/W

X

X

X

R/W

X

X

X

R/W

X

X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

X

X

Pulser Per Varv Hos Utgående Axel
Displaybakgrundsbelysning Val

R/W

X

X

X

R/W

X

Belysningsnivå
Belysningskompensering
Belysning Ingång, (A2/CAN)
D6 Faktor (hastighetsmätare OPfaktor)
D6 Stiftfunktioner,
(Hastighetspulsutgång)
Pin D6
Filter på hastighetsgivarsignal (stift
B3)
D5 Stift Aktiverat,
(Överhastighetsutgång)
D4 Stiftfunktioner, (Allmän
Varningsutgång

R/W
R/W
R/W

X
X
X

R/W

X

X

R/W

X

X

R/W
R/W

X
X

R/W

X

R/W

X
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Kienzle
1324

X

X

X

Actia

Efkon

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Programmerbara Parametrar
Text visad
Beskrivning
D7 stiftfunktion D7 Stift Aktiverat, (K-linje Bak)
C1 stiftfunktion Inställningar av C1-utgång
Varvtalsingång Varvtalsingång, (C3/CAN)
C3/CAN
RPM-Faktor
Varv/min-faktor (RPM), (C3-faktor)
Seriell Data Ut
Seriell Datautgång, (D8-Funktioner)
Låghastighetsgrä Låghastighetsgräns
ns
Tändning
Aktivitetsändring vid nyckel på/av
Aktivitetsändring
Definitionsnyckel Aktivitet vid tändning PÅ/AV
På/Av
Önsk. Språk
Standardspråk
Servicefördröjnin Servicefördröjning
g
Kalendertidsbaserad
Installationsdatu ECU Installationsdatum
m
Tills Nästa
Dagar kvar till nästa kalibrering
Kalibrering
Före
Före överhastighet
Överhastighet
Displayfunktion Displayfunktion
RD-Aktivitet
Fjärrkopiering (RD) aktiveringsstatus
Status
RD Kortskrivning Fjärrkopiering (RD) kortskrivning
RD CANFjärrkopiering (RD) C-CANKonfiguration
Konfiguration
Visa
Visa fjärrkopiering
Fjärrkopiering

Access
Läs/Skriv
R/W
R/W

SE5000

VR2400

DTCO
1381

Kienzle
1324

X
X

R/W

X

X

R/W
R/W

X
X

X
X

R/W

X

X

R

X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

X

X

X

R/W

X

X

X

X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

R

X

R/W

X

R/W

X

R/W

X
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X

X

Actia

Efkon

Programmerbara Parametrar
Text visad
Beskrivning
CAN uppvakning CAN uppvakning
Andra källa till rörelse
Andra källa till rörelse, tillåten
förskjutning
Andra källa till rörelse,
hastighetsskillnad
Andra källa till rörelse, CANmeddelande
C3 hastighetsfaktor
Ytterl.
Användning av D1 D2 Registrering
Händelse.Reg.
Fordonshastighet Användning Av
sreg.
Motorhastighetsregistrering
VRESD
Fe-områden Motorhastighetsdata (Vu
Ranges Engine Speed Data)
Fordonshastighet Användning Av
sreg.
Fordonshastighetsregistrering
VRVSD
Fe-områden Fordonshastighetsdata
(Vu Ranges Vehicle Speed Data)
Maximal Garanti Maximal Garantitid
Garanti
Garanti Giltighetstid
Giltighetstid
Garantitid
Garantitid
Antal skrivningar Antal skrivningar till Garantitid
Garanti
Aktiveringstid
Tid för aktivering
Dimmer Ingång Dimmerläge
CAN Dimmer
CAN dimmerläge
Ingång
Dimmer
Dimmer parametrar
Parametrar

Access
Läs/Skriv
R/W
R

SE5000

VR2400

DTCO
1381

X
X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

R

X

R

X

R/W

X

R

X

R
R/W

X

X

X

R/W

X

R/W

X
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Kienzle
1324

Actia

Efkon

Programmerbara Parametrar
Text visad
Beskrivning
Dimmer
Dimmer förinställning
förinställningsför
teckning
Hastighetsmätare K-lina
Pulser per motorvarv
CANbus varv/min (RPM)
Varv/min-visning (RPM)
Vägmätarens första nollor
Överhastighet blinkning
Överhastighet
Kundtyp
Tandemaxel
Faktor för tandemaxel
Auto-aktivitet förare 2
PIN för 7-dagars öppning
Tändning-på inläsning
DTCs aktiverade
4:e stift
Analogt Varv
Varvtalsområdesbegränsning Lågkraftsgräns
Varvtalsområdesbegränsning Ekonomigräns
Varvtalsområdesbegränsning - Dålig
Ekonomi
CANBus typ
CANbus-Typ. Detta är en del av ECUhårdvarunumret
Repareringsverkstadskod eller
Testserienummer
Programmeringsdatum

Access
Läs/Skriv

SE5000

VR2400

R/W

DTCO
1381

Kienzle
1324

X

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

R/W

X

W

X

X

X

W

X

X

X
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Actia

Efkon

Programmerbara Parametrar
Text visad
Beskrivning
Kalibreringsutrustning Serienummer
ELLER
Kalibreringskod Repareringsverkstad.
Kalibreringsdatum
Kalibreringsutrustning
Mjukvarunummer

Access
Läs/Skriv

SE5000

VR2400

W

X

X

X

W

X

X

X

W

X

X

X
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DTCO
1381

Kienzle
1324

Actia

Efkon

Procedur för att programmera parametrar
Tryck på LÄS OCH ÄNDRA DATAikonen på MK IIIprogrammerarskärmen.

Alla färdskrivare
:Läs och Ändra Data

Använd  och  för att bläddra
genom sidorna med parametrar.
Tryck sedan på den parameter du
önskar ändra.
W-Värde – Tryck på värdet. Skriv in
det W-Värdet på den nya skärmen och
tryck RETUR.

Nuvarande tid - Tryck på värdet.
Skriv in den nuvarande tiden på den
nya skärmen och tryck RETUR.

Nuvarande tid
:10:35

Notera att tiden ska sättas till UTCtid.

W-Värde:8000

Nuvarande datum - Tryck på värdet.
Skriv in det nuvarande datumet på
den nya skärmen och tryck RETUR.

Nuvarande
datum:19/10/2003

Notera att tiden ska sättas till UTCtid.
K-Värde - Tryck på värdet. Skriv in det
nuvarande datumet på den nya
skärmen och tryck ”RETUR”.

K-Värde:8000

Tidsförskjutning - Tryck på värdet.
Skriv in den önskade
tidsförskjutningen mellan +23:00
och -23:00 timmar samt +59 och -59
minuter på den nya skärmen.

Tidsförskjutning:+1:
+00

Vägmätarställning - Tryck på värdet.
På den nya skärmen, skriv in erfordrad
vägmätarställning.
Tänk på att den sista siffran som
matas in är tiondelssiffran och
därmed, om en mätarställning på
100,0 km erfordras, ska det matas in
som 1000.

Vägmätare: 21 055
406.0

L-Värde - Tryck på värdet. Skriv in
det nuvarande datumet på den nya
skärmen och tryck RETUR.

L-Värde:1234 mm
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Procedur för att programmera parametrar - fortsättning
Däckstorlek - Tryck på värdet. Skriv in
däckstorlek på den nya skärmen och
tryck RETUR. Den kan vara upp till
15 tecken lång.

Däckstorlek:1234567
890ABCDE

Hastighetstillstånd - Tryck på
värdet. Skriv in värdet på den nya
skärmen och tryck RETUR.

Tillåten Hastighet:125
km/h

Nästa Kalibreringsdatum - Tryck på
värdet. Skriv in det nya datumet på
den nya skärmen och tryck RETUR.

Nästa
Kalibreringsdatum:19
/10/2005

VIN - Tryck på värdet. Skriv in
Fordonets identifieringsnummer
(VIN) på den nya skärmen och tryck
RETUR.
Den kan vara upp till 17 tecken lång.

VIN
:1234567890ABC

Fordon Registreringsland - Tryck på
värdet. Skriv in
Fordonsregistreringsland på den nya
skärmen och tryck RETUR.
Den kan vara upp till 3 tecken lång.
Fordonets Registreringsland kan också
benämnas Registreringsmedlemsstat.

Fordon
Fordonsreg.land
:123

CANBus aktiverad - Tryck på lämplig
knapp för att välja PÅ eller AV.

CANBus aktiverad
:On

VRN - Tryck på värdet. Skriv in VRN på
den nya skärmen och tryck RETUR.
Den kan vara upp till 13 tecken lång.

VRN
:1234567890ABC

CANBus Av - Tryck på lämplig knapp
för att välja INAKTIVERAD eller
AKTIVERAD.

CAN Av :AKTIVERAD

CANBus trip återställ - Tryck på
lämplig knapp för att välja ISO eller
MAN.

CAN trip återställ
:MAN

Belysningsnivå - Tryck på värdet.
Skriv in Belysningsnivå på den nya
skärmen och tryck RETUR.
Den kan vara upp till 3 siffror lång.

Belysningsnivå :0
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Procedur för att programmera parametrar - fortsättning
CANBus typ - Tryck på värdet. Skriv in
CANbus-typ på den nya skärmen och
tryck RETUR.
Den kan vara upp till 2 siffror lång.

CANBus typ
:24

Belysning Av - Tryck på värdet. Skriv Belysning Av
in Belysning Av-värdet på den nya
:255
skärmen och tryck RETUR.
Den kan vara upp till 3 siffror lång.

Återställningspuls - Tryck på lämplig
knapp för att välja PÅ eller AV.

Återställningspuls
:Av

Belysning Ingång - Tryck på lämplig
knapp för att välja ett av följande
alternativ. AV, CAN ENDAST, A2
ENDAST.

O/P axel-faktor - Tryck på värdet.
Skriv in det erfordrade värdet på den
nya skärmen och tryck RETUR.

O/P axel-faktor
:10.000

Hastighetsmätar-OP-faktor - Tryck
Hastighetsmätar-OPpå värdet. Skriv in det erfordrade
faktor :4971
värdet på den nya skärmen och tryck
RETUR.

Bakgrundsljus Val - Tryck på lämplig
knapp för att välja ett av följande
alternativ. Färg 1, Färg 2 eller Ingen
Färg.

Bakgrundsljus Val
:Färg 1

D6 stift funktion – Tryck på lämplig
knapp för att välja AV, ISO eller O/Cutgång.

D6 stift funktion:AV

Filter stift B3 - Tryck på lämplig knapp
för att välja INAKTIVERAD eller
AKTIVERAD.

Filter stift B3
:INAKTIVERAD

Varv Ingång C3/CAN – Tryck på
lämplig knapp för att välja CAN
AKTIVERAD eller C3 AKTIVERAD.

Varv Ing. C3/CAN:CAN
AKTIVERAD

D5 stift funktion - Tryck på lämplig
knapp för att välja INAKTIVERAD eller
AKTIVERAD.

D5 stift funktion
:INAKTIVERAD

RPM-Faktor - Tryck på värdet. Skriv
in RPM-Värdet (varv/min) på den
nya skärmen och tryck RETUR.
Den kan vara upp till 5 siffror lång.

RPM-Faktor :12

Notering: när PÅ valts bekräftas
närvaron av fordonets
instrumentpanel av färdskrivaren.
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Belysning Ingång :AV

Procedur för att programmera parametrar - fortsättning
D4 stift funktion – Tryck på lämplig
knapp för att välja DTC-Varning,
Systemhändelse, Låg hastighet,
Funktioner eller Av.

D4 stift funktion
:Av

Seriell Data Ut- Tryck på lämplig
knapp för att välja ett av följande
alternativ. INAKTIVERA, AKTIVERA
SRE eller AKTIVERA 2400.

D7 stift funktion - Tryck på lämplig
knapp för att välja INAKTIVERAD eller
AKTIVERAD.

D7 stift funktion:
INAKTIVERAD

Låg Hastighet Gräns - Tryck på
Låg Hastighet Gräns
värdet. Skriv in
:5 km/h
låghastighetsgränsvärdet på den nya
skärmen.

C1 stift funktion - Tryck på lämplig
knapp för att välja INAKTIVERAD eller
AKTIVERAD.

C1 stift funktion
:INAKTIVERAD

Tändn.Aktiv.Ändring – Den här
parametern är SKRIVSKYDDAD.

Tändn.Aktiv.Ändring
:AKTIVERAD

Def.Nyckel På/Av – Tryck på lämplig
knapp för att välja Ingen Ändring,
Arbete, Tillgänglig eller Rast.Återst.

Def.Nyckel På/Av S1
På=Arbete

Före Överhastighet - Tryck på
värdet. Skriv in Före överhastighet
på den nya skärmen och tryck
RETUR.
Den kan vara upp till 2 siffror lång.
När det gjorts visas en ny skärm som
begär inmatning för TCO1
VARNING? tryck på lämplig knapp
för att välja INAKTIVERAD eller
AKTIVERAD.

Före Överhastighet :6
Sekunder

Display Funktion – Tryck på lämplig
knapp för att välja INAKTIVERAD
eller AKTIVERAD.

Display Funktion
:AKTIVERAD

Använd UPP- eller NER-knapparna för
att välja inställning för nyckel på/av
och kortplats 1/2.

Önskat Språk - Tryck på värdet. Skriv
in den rätta koden för det erfordrade
språket på den nya skärmen och tryck
RETUR.

Önsk. Språk:en
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Seriell Data Ut
:AKTIVERA SRE

TCO1 VARNING?
:AKTIVERAD

Procedur för att programmera parametrar - fortsättning
Underhållsfördröjn
Underhållsfördröjning - Tryck på
värdet. Skriv in det antal VECKOR tills ing: 104 veckor
nästa obligatoriska omkalibrering av
färdskrivaren på nästa skärm och tryck
RETUR.

RD Aktiv.Status –Den här
parametern är SKRIVSKYDDAD.

RD Aktiv. Status
:AKTIVERAD

Installationsdatum - Tryck på värdet.
Skriv in installationsdatumet för
färdskrivaren på den nya skärmen och
tryck ENTER.

Installationsdatum
:19/09/2001

RD Kortskrivning – Tryck på lämplig
knapp för att välja INAKTIVERAD
eller AKTIVERAD.

RD Kortskrivning
:INAKTIVERAD

Före Nästa Kalibrering - Tryck på
värdet. Skriv in Före Nästa Kalibrering
på den nya skärmen och tryck RETUR.
Den kan vara upp till 3 siffror lång.

Före Nästa
Kalibrering :111
Dagar

RD CAN-konfigurering – Tryck på
lämplig knapp för att välja
INAKTIVERAD eller AKTIVERAD.

RD CAN-konfigurering
:INAKTIVERAD

Visa Fjärr-D/L –Tryck på lämplig
knapp för att välja JA eller NEJ.

Visa Fjärr D/L:JA

VRVSD - Tryck på värdet. Skriv in
VRVSD på den nya skärmen och
tryck RETUR.
Den kan vara upp till 3 siffror lång.

VRVSD
:Rng1= 111 Km/h

CAN Uppvakning –Tryck på lämplig
knapp för att välja AV, A-CAN endast,
C-CAN endast eller A-CAN och C-CAN.

CAN Uppvakning:ACAN & C-CAN

Max.Garanti – Den här parametern
är SKRIVSKYDDAD.

Max. Garanti
:36 MÅNADER

Ytterl. Händelse.Reg. – Tryck på
lämplig knapp för att välja
INAKTIVERAD eller AKTIVERAD.

Ytterl. Händelse.Reg.
:AKTIVERAD

Varn.Giltig Tid – Den här
parametern är SKRIVSKYDDAD.

Varn.Giltig Tid
:00/00/0000
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Procedur för att programmera parametrar - fortsättning
Fordonshastighetsreg. – Tryck på
lämplig knapp för att välja
INAKTIVERAD eller AKTIVERAD.

Fordonshastighetsreg
.
:AKTIVERAD

Garantitid - Tryck på värdet. Skriv in Garantitid: 30
den Garantitiden på den nya
MÅNADER
skärmen och tryck RETUR.
Den kan vara upp till 2 siffror lång.

VRESD - Tryck på värdet. Skriv in
VRESD på den nya skärmen och tryck
RETUR.
Den
kan vara upp till 7 siffror lång.

VRESD
:Rng1= 7999.875 Varv

Ant. Skrivningar WT – Den här
parametern är SKRIVSKYDDAD.

Fordon Hastighetsreg. – Tryck på
lämplig knapp för att välja
INAKTIVERAD eller AKTIVERAD.

Fordon
Hastighetsreg.
:AKTIVERAD

Aktiveringstid – Den här parametern Aktiveringtid
är SKRIVSKYDDAD.
:OAKTIVERAD

DIMMERLÄGE - Tryck på lämplig
knapp för att välja CAN ENDAST eller
A2 ENDAST.

DIMMERLÄGE
:A2 ENDAST

Pulser Per Motorvarv (PPV) - Tryck på Pulser per Varv
värdet. Skriv in det erfordrade PPV:19,000
värdet på den nya skärmen och tryck
RETUR.
Notera att de tre sista siffrorna är
tusendelar och siffran 19,000 måste
skrivas in som 19000.

CAN DIMMERLÄGE - Tryck på lämplig
knapp för att välja STANDARD eller
ALTERNATIV.

CAN DIMMERLÄGE
:STANDARD

CANBus RPM - Tryck på lämplig
knapp för att välja PÅ eller AV.
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Ant. skrivningar
:0

CANBus RPM
:Av

Procedur för att programmera parametrar - fortsättning
DIMMERPARAMETRAR - Tryck  eller
 för att välja den underparameter du
vill ändra. Tryck på värdet. Skriv in
värdet på den nya skärmen och tryck
RETUR. Notera att gränsen för värden
är 100 förutom för version 1.3 av
DTCO1381 där gränsen för Ljus Av är
250.

LJUSREGL.
PARAMETRAR
:LJUS AV=240

RPM-display - Tryck på lämplig knapp
för att välja PÅ eller AV.

RPM-display:Av

DIMMERLÄGE FÖRINST. - Tryck på
värdet. Skriv in siffran (0 – 4) på den
nya skärmen och tryck RETUR.

DIMMERLÄGE
FÖRINST.
:0

Vägmätarens första nollor - Tryck på
lämplig knapp för att välja PÅ eller
AV.

Vägmätarens första
nollor:Av

Hastighetsmätare K-lina - Tryck på
lämplig knapp för att välja PÅ eller AV.

Hastighetsmätare
K-lina:Av

Överhastighet blink - Tryck på lämplig Överhastighet
knapp för att välja PÅ eller AV.
blink:Av

Överhastighet - Tryck på värdet. Skriv
in det erfordrade värdet på den nya
skärmen och tryck RETUR.

Överhastighet
:100 km/h

PIN för 7-dagars öppning - Tryck på
värdet. Skriv in PIN på den nya
skärmen och tryck RETUR.
Den måste vara 4 siffror lång (för
användning utanför EU endast).

PIN för 7-dagars
öppning:0000

Kundtyp – Tryck på lämplig knapp för
att välja Kundtyp och tryck RETUR.
Alternativen är: ISO, Renault, Scania,
MAN, DC, Ford, VW, DAF, Volvo Bus
och Volvo AH.

Kundtyp
:ISO

Tändning på Registreras - Tryck på
lämplig knapp för att välja PÅ eller
AV.

Tändn På
Registreras:Av

Tandemaxel - Tryck på lämplig knapp
för att välja PÅ eller AV.

Tandemaxel:Av

DTCs aktiverade - Tryck på lämplig
knapp för att välja PÅ eller AV.

DTCs aktiverade:Av
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Procedur för att programmera parametrar - fortsättning
Faktor för Tandemaxel - Tryck på
värdet. Skriv in faktorn för
tandemaxel på den nya skärmen och
tryck RETUR.

Faktor
tandemaxel:1.3750

4:e Stift - Tryck på lämplig knapp för
att välja PÅ eller AV.

4:e stift:Av

Auto-aktivitet förare 2 - Tryck på
lämplig knapp för att välja PÅ eller AV.

Auto-aktivitet förare
2:Av

Analogt varv - Tryck på lämplig knapp
för att välja PÅ eller AV.

Analogt Varv:På

Motorhastighetsregistrering – Tryck
på värdena i tur och ordning. Tryck på
lämplig knapp för att välja erfordrat
värde på den nya skärmen och tryck
RETUR. Områdena för
motorhastighetsregistrering är
Lågkraft, Ekonomi och Dålig Ekonomi.

Lågkraftsgräns:700
Varv/min

CANBus Typ - ryck på lämplig knapp
för att välja den 2-siffriga kod som
motsvarar färdskrivartypen och tryck
RETUR. Koderna är 00 - AV, 01 50ms, 02 - 10ms eller 03 -20ms.

CANBus Typ
:01

Notering: Programmeraren tillåter
inte inmatning av inkonsekventa
motorhastighetsområden. Exempelvis
kan användaren inte välja en lägre
minimihastighet för Ekonomigränsen
än den som är definierad för
Lågkraftsgränsen.

Ekonomigräns:900
Varv/min

Dålig Ekonomi:1100
Varv/min
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Annex G – Fast Sträcka 1 Procedurer
Den här metoden använder typiskt den 20m mätsträcka som ofta finns tillgänglig på monteringsstationer för
färdskrivare, men det är möjligt att sätta vilket avstånd som helst från 20 till 1000m efter behov. “Fast Sträcka
Längd” och antal “Körningar” kan justeras på sidan för Inställningar, se stycke 2.11.5.
Den Fast Sträcka Längd som väljs och den verkliga banans längd måste vara samma, annars blir det w-värde som
bestäms felaktigt.
Fordonet körs längs en uppmätt bana och mätningar som görs i varje ände av banan skickas till Optimo som sedan
kommer att bestämma w-värdet.
Noteringar:
Den här metoden är endast lämplig att använda när pulsgeneratorn i fordonet fortsätter att generera pulser
även när fordonet rör sig väldigt långsamt.
Inte alla induktiva avsändare stödjer den här metoden. Var vänlig se till att avsändaren du använder är
passande för den här proceduren.
Procedur
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För att använda Fast Sträcka 1 tillförlitligt krävs en metod som noggrant visar när fordonet är i början och slutet av
den uppmätta sträckan. Under testet bör någon form av pekare monteras på fordonet med den utstickande delen
nära marken. Fordonet körs så att pekaren passerar direkt över markeringarna i varje ände av den uppmätta
sträckan. Då är det mycket enklare att mäta avståndet mellan varje markering och platsen där nästa puls inträffar.
När pekaren fästs till fordonet är det lämpligt att den fixeras till en punkt som är fast monterad till chassit (t.ex.
änden av främre stötfångaren) och inte till hytten som ofta är fjädrad.
 Den här metoden för att bestämma w-värdet utförs genom att fordonet rullas över en uppmätt sträcka och
antingen
 Räkna antalet pulser som skickas från sändaren med en pulsräknare så som Optimo.
 Eller mäta antalet varv på växellådans mekaniska drivning med en varvräknare.
 Båda metoderna är väldigt noggranna; Optimo har en precision på en puls och varvräknaren har en precision
på 0,01 av ett varv.
 Rullavståndet är ofta fixerat till 20 meter och därför måste den varv- eller pulssiffra som erhållits multipliceras
med 50 för att få ett ‘per km’-värde. När Optimo används görs detta automatiskt och endast de slutliga
pulserna/km-värdet visas.
Proceduren för att mäta w-värdet med hjälp av den fysiska metoden ”Fast Sträcka 1” med Optimo är som följer:






Välj en rak, platt stäcka och märk upp 20 meter eller använd en bana med fasta markeringar om en sådan finns.
Kontrollera fordonets däcktryck och skicket på däcken.
Montera en pekare på förarens sida av fordonet och säkerställ att pekaren är lämpligt placerad.
Tryck på “Fast Sträcka 1”-ikonen på Optimo och följ anvisningarna på skärmen.
Optimo kommer att ge resultatet av de 4 körningarna och medelvärdet.
För färdskrivare av Digital- och Radio-typ kan resultatet laddas ner direkt till färdskrivaren. För äldre
färdskrivare kommer resultatet att visas tillsammans med inställningar för DIL-Brytare.
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Annex H – Fast Sträcka 2 Procedurer
Den här metoden använder typiskt den 20m mätsträcka som ofta finns tillgänglig på monteringsstationer för
färdskrivare, men det är möjligt att sätta vilket avstånd som helst från 20 till 1000m efter behov. “Fast Sträcka
Längd” och antal “Körningar” kan justeras på sidan för Inställningar, se stycke 2.11.5.
Den Fast Sträcka Längd som väljs och den verkliga banans längd måste vara samma, annars blir det w-värde som
bestäms felaktigt.
Fordonet körs längs den uppmätta sträckan men alla mätningar genomförs automatiskt av Optimo, som därefter
automatiskt fastställer w-värdet.
För att underlätta mätningarna används en flexi-switch i varje ände av den uppmätta sträckan som kontakterar
med en markör i varje ände av banan. Det finns inget krav att en operatör griper in - det enda som krävs är att
köra banans längd med fordonet i en hastighet av omkring 8km/h, så att flexi-switchen träffar markörerna i varje
ände av banan. Alternativt kan en IR-enhet användas.
Procedur

Fast Sträcka 2 kräver att fordonet körs så att en flexi-switch som fästs vid fordonet träffar en markör i varje ändå av
den fixerade banan. För att bibehålla mätnoggrannheten bör flexi-switchen fästas vid en punkt på fordonet som är
fast monterad till chassit, t.ex. främre stötfångaren.
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Idealt ska flexi-switchen monteras så att dess manöverspak pekar vertikalt nedåt och markörerna ska placeras på
marken. Alternativt kan flexi-switchen monteras med manöverspaken horisontellt för att slå emot vertikala
stolpar.
Markörerna i varje ände av banan bör lämpligast utgöras av trä- eller betongblock, idealt ungefär 1m långa med
sidor på mellan 100 och 150mm. Stålregelmaterial är särskilt lämpligt. Kravet är att ha en markör med en
väldefinierad kontaktpunkt för flexi-switchen och som inte kommer flytta sig under testet.
Även om det är fullständigt acceptabelt att montera flexi-switchen på fordonets sida med markörerna vid sidan av
fordonet kan vissa svårigheter uppstå att säkerställa att brytaren träffar markörerna upprepade gånger. Ett bättre
arrangemang är att montera brytaren centralt på fordonets framdel och ordna så att fordonet passerar rakt över
markörerna.
Eller alternativt använda en IR-enhet.
Proceduren för att mäta W-Värdet med hjälp av den fysiska metoden ”Fast Sträcka 2” med Optimo är som följer: Välj en rak, platt stäcka och märk upp 20 meter eller använd en bana med fasta markeringar om en sådan
finns.
 Kontrollera fordonets däcktryck och skicket på däcken.
 Montera en flexi switch på fordonet och säkerställ att pekaren är lämpligt placerad.
 Tryck på “Fast Sträcka 2”-ikonen på Optimo och följ anvisningarna på skärmen.
 Optimo kommer att ge resultatet av de 4 körningarna och medelvärdet.
 För färdskrivare av Digital- och Radio-typ kan resultatet laddas ner direkt till färdskrivaren. För äldre
färdskrivare kommer resultatet att visas tillsammans med inställningar för DIL-Brytare.
Noteringar:
För bästa noggrannhet ska två körningar genomföras i varje riktning hellre än fyra i samma riktigt eftersom detta
tar hänsyn till en eventuellt svag lutning hos banan.
Genom att ta medelvärdet för körningarna i motsatta riktningar försvinner lutningens påverkan.
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Annex J – Rullande Landsväg Procedurer
Fordonet som ska kalibreras ska placeras med sina drivande hjul på rullarna på den rullande landsvägen och sedan
ska det köras i en konstant hastighet av 50km/h. Optimo kommer därefter att bestämma W-värdet..
Kontroller före test
 Fordonet måste vara olastat vid tidpunkten för kalibrering och i fall då en dragbil används måste släpvagnen
kopplas loss.
 Med avseende på däcken ska följande noteras:
 Däckstorlek.
 Däcktrycket - kontrollera mot tillverkarens rekommenderade siffror och justera om nödvändigt.
 Skicket och slitaget på däcken - testa inte fordonet om däcken är olagliga eller potentiellt farliga.
 Kontrollera så att det inte finns stenar i slitbanan för att undvika faran med flygande stenar under
testet.
 Om däcken är våta, torka slitbanan på drivhjulen innan fordonet körs upp på rullarna.
Proceduren som beskrivs nedan är för Stoneridge rullande landsvägssystem. För andra rullande landsvägar
kommer proceduren att vara liknande även om litteraturen från tillverkaren av den rullande landsvägen bör
konsulteras för exakta uppgifter vad gäller skillnader.
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Beroende på fordonstyp ska följande procedur användas:
Alla bakhjulsdrivna fordon ska testas som beskrivet nedan.
Alla framhjulsdrivna fordon måste genomgå ett fysiskt test för l-värdet innan fordonet körs på den Rullande
Landsvägen. l-värdet som erhålls ska matas in när den efterfrågas under testproceduren.
Alla 4-hjulsdrivna fordon måste testas på samma sätt som bakhjulsdrivna fordon, d.v.s. bakaxeln på rullarna.
Permanent 4-hjulsdrivna fordons styraxel ska hissas upp och placeras på pallbockar.











Ta bort höljen.
Kontrollera att tvärbalken är i läge ”upp”.
Kör upp fordonet på riggen så att drivaxeln placeras på tvärbalken.
Dra åt fordonets handbroms.
Släpp luft-”hiss”-brytaren för att sänka tvärbalken – säkerställ att hjulens position är inom huvudrullarna.
Släpp fordonets handbroms och kör fordonet så att det hamnar mitt på rullarna.
Blockera framhjulen för att förhindra framåt/bakåt-rörelse.
Fäst reflekterande tejp på hjulen vid rätt position.
Med Optimo inne i hytten, kör och håll fordonet vid 50km/h.
Tryck på “Rullande Landsväg”-ikonen på Optimo och följ anvisningarna på skärmen.
Notering: Det är absolut nödvändigt att en stadig hastighet hålls under testet, annars blir avläsningarna
felaktiga.
 För färdskrivare av Digital- och Radio-typ w- och l-värdena laddas ner direkt till färdskrivaren. För äldre
färdskrivare kommer resultatet att visas tillsammans med inställningar för DIL-Brytare.
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Annex K – Optimo Felkoder
Anmälningskoder
ANSÖKAN
MK3 Programmerare
SE5000 Konfiguration System
Byt färdskrivare
Givartest
Installationsblad
Korsreferenstabeller
Workshopinställningar
kalibrering
Produktuppdatering

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

Felkod
Codes 01 till 10 / 1F / 20 till 29 / D0 till FF är giltiga
Codes 01 till 10 / 1F / D0 till FF är giltiga
Codes 01 till 10 / 1F / D0 till FF är giltiga
Codes 01 till 10 / 1F är giltiga
Codes D0 till FF är giltiga
Codes D0 till FF är giltiga
Codes D0 till FF är giltiga
Codes D0 till FF är giltiga
Code C1 är giltig

Särskilda Felkoder
Felkod
0x**01
0x**02
0x**03
0x**04
0x**05
0x**06
0x**07
0x**08
0x**09
0x**0A

Kategori
Kommunikationsfel
Kommunikationsfel
Kommunikationsfel
Kommunikationsfel
Kommunikationsfel
Kommunikationsfel
Kommunikationsfel
Kommunikationsfel
Kommunikationsfel
Kommunikationsfel

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

Kategori
Fel i firmware
Fel i firmware
Fel i firmware
Fel i firmware
Fel i firmware
Fel i firmware
Applikationsfel
Applikationsfel
Applikationsfel
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Felkod
0x**D0
0x**D1
0x**DF
0x**F0
0x**F1
0x**F2
0x**F3
0x**FE
0x**FF

Kategori
Databasfel
Databasfel
Databasfel
Applikationsfel
Applikationsfel
Applikationsfel
Applikationsfel
Applikationsfel
Applikationsfel

