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Farthållaren kommer att ta över hastigheten och omedelbart gå över till
manuell inställning av INIT, beskrivet i sektion 10.4. Tryck och håll in SETknappen för att höja INIT-inställningen med ett steg per signal från
elektronikboxen. Tryck och håll in RES-knappen för att sänka INIT-inställningen
med ett steg per signal från elektronikboxen. För att verifiera korrekt
inställning, tryck till på bromspedalen för att spara PPM-, INIT- och GAINinställningen och avsluta programmeringsläget genom att hålla in
bromspedalen medan man trycker 4 gånger på RES-knappen i snabb följd.
Ingen mer inställning skall behövas efter detta.

PROGRAMMERING / INSTÄLLNING:

I programmering och inställningsläget kan man justera farthållarens
parametrar så att den anpassas för varje bilmodell. Det finns tre olika
inställningslägen som hjälper farthållaren att hålla korrekt fart och de är:
pulsvariationen på en viss distans och hastighetsinformationen (PPM) ,
inkopplingskänsligheten (INIT), övergripande känslighet för farthållaren (GAIN).
Justeringen för dessa är enkel med klara steg för steg-anvisningar och kan
göras när man kör bilen. Det medför att man kan finkalibrera inställningarna
medan man kör för en mer korrekt inställning. Dessa inställningar kan göras
utan att lossa elektronikboxen från sin monteringsposition för att ändra på
några specialswitchar. Inställningarna görs elektroniskt och lagras inuti
elektronikboxen.

10.3 Manuel PPM inställning
För att komma in i manuellt inställningsläge för PPM, tryck ner och håll kvar
bromspedalen medan man trycker 2 gånger på RES-knappen i snabb följd.
Elektronikboxen kommer att ljuda med en låg signal för varje gång man tryckt
på RES-knappen. Släpp bromspedalen och elektronikboxen kommer att svara
med 2 höga toner för att bekräfta att man gjort korrekt. Om man hör fel antal
toner, repetera broms- och RES-knappsekvensen.

10.1 PROGRAMMERINGSLÄGE
För att komma in i programmeringsläge, stäng av tändningen till bilen och slå
på den igen. Inom en minut, tryck ner och håll kvar bromspedalen medan man
trycker på SET-knappen 4 gånger i snabb följd. Elektronikboxen kommer att
svara med 4 st höga tonstötar. Man måste gå in i programmeringsläge först
innan man kan välja någon av nedanstående inställningar:

För att ställa in PPM i det här läget, kör bilen i lägsta (35-40 km/h)
inställningshastighet och tryck in SET-knappen (vid blå kabel till referenspuls)
eller tryck in RES-knappen (vid gul kabel till referenspuls).
Ändring av PPM inställning kommer att skriva över tidigare inställning av INIT
och ändra tillbaka till fabriksinställning, men kommer att lämna GAINinställningen oförändrad.
(OBS: ett alternativ till manuell inställning av PPM, INIT och GAIN är att följa
sektion 10.2)

10.2 Automatisk inställning av PPM och INIT
Det automatiska inställningsfunktionen gör att man med ett enkelt sätt ställer
in PPM, INIT och GAIN. Efter du gjort den automatiska inställningen kan man
finjustera manuellt dessa lägen om det så behövs.
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AVSLUTA PROGRAMMERINGSLÄGET, tryck ner och håll kvar bromspedalen, Tryck på SET-knappen 4 gånger, 1 lång signal
*Tryck och håll kvar SET- eller RES-knappen för att öka eller minska inställningen med ett steg för varje signal från elektronikboxen.

OBS: Den normala funktionen för SET/öka och RES/minska-knapparna är
urkopplade i detta läge för att kunna användas som ökning och minskning av
justerings-inställningarna.
Tryck på bromspedalen för att avsluta INIT-inställningarna och spara i
elektronikboxen. När inställningarna är ändrade kommer elektronikboxen att
räkna ut vilken som är den bästa inställningen för GAIN och ändra det från
fabriksinställningen. För det flesta installationer behövs ingen mer justering.
Det är föreslagit att man avslutar programmeringsläget och testar farthållarens
funktioner en gång till enligt sektion 10.6. Ifall det behövs göras en justering
av GAIN, utför steg 10.1 och 10.5.
10.5 Manuell GAIN-inställning
Låg inställning av GAIN är märkbart av ett trögt jobbande gasspjäll när man
färdas upp eller nerför en backe. Resultatet av detta är förlust av fart när man
börjar åka uppför en backe eller ökning när man kommit över ett krön. Hög
inställning av GAIN är märkbart när farthållarer överkompenserar och justerar
mest hela tiden. Efter det att INIT är justerat kalkyleras GAIN-inställningen och
det brukar resultera i en tillfredställande farthållning.
Om justering är nödvändig, följ instruktionerna nedanför:
För att komma in i manuellt inställningsläge för INIT, tryck ner och håll kvar
bromspedalen medan man trycker 4 gånger på RES-knappen i snabb följd.
Elektronikboxen kommer att ljuda med en låg signal för varje gång man tryckt
på RES-knappen. Släpp bromspedalen och elektronikboxen kommer att svara
med 4 höga toner för att bekräfta att man gjort korrekt. Om man hör fel antal
toner, repetera broms- och RES-knappsekvensen.
För att ställa in GAIN i det här läget, kör till en typisk väg för farthållning och
tryck på SET-knappen för att ta över hastigheten med farthållaren. Tryck på
SET-knappen en gång till för att öka inställningen av GAIN med ett steg för
varje signal från elektronikboxen.
Tryck på RES-knappen under farthållning för att minska inställningen av GAIN
med ett steg för varje signal från elektronikboxen. En väldigt känslig justering
av farthållarens GAIN-inställning är att ta över farten på en komfortabel
hastighet och sedan avbryta farthållningen genom att trycka på bromspedalen.
Låt sedan farten sjunka med ca: 25 - 30 km/h under tagen hastighet för att
sedan trycka på RES-knappen och återuppta farthållningen. Notera hur
farthållaren beter sig under tiden den återtar hastigheten.
Överdriven justering av gasen indikerar att GAIN står för högt. Överdriven
överträdelse av satt hastighet indikerar att GAIN är satt för lågt. När
farthållarens respons har justerats till behaglig inställning, tryck på
bromspedalen för att spara GAIN-inställningarna. Elektronikboxen kommer att
ljuda med 2 signaler för att bekräfta att det är sparat i minnet.
Avsluta programmeringsläget enligt sektion 10.6.

Känslighets justeringar:
Om inte farthållaren tar över farthållningen smidigt eller om farthållaren
tappar eller ökar i fart kan man göra vissa justeringar av känsligheten på
farthållaren. Om farthållaren tar över för snabbt, minska INIT-inställningen.Om
farthållaren tar över för sakta, höj INIT-inställningen. När farthållaren tagit över
farthållningen och ökar hastighet, är allmänt orolig eller är för snabb att
reglera, då kan man minska GAIN-inställningen. Om farthållaren tappar fart
eller om den verkar seg i regleringen, då kan man öka GAIN-inställningen.
All känslighetsinställning kan justeras i PROGRAMMERINGSLÄGET, se
flödesschema i sektion 10 (fig. 10.1).

10.6 Avsluta programmeringsläget
För att avsluta programmeringsläget, tryck ner och håll kvar bromspedalen
medan man trycker på SET-knappen 4 gånger. Elektronikboxen kommer att
svara med en lång hög signal för att bekräfta att det är klart.

MANÖVERENHETENS FABRIKSINSTÄLLNING
Ändring av manöverenhetens fabriksinställning behöver endast göras om man
måste ersätta anpassad manöverenhet eller om man vill återställa till
fabriksinställning för funktionerna SET/ACC eller SET/DEC.
För att komma till detta läge tryck in SW1 (den blå knappen på
elektronikboxen), invänta signal och tryck sedan på SET/ACC-knappen,
elektroniken kommer att svara med 2 höga toner för att verifiera att du valt
SET/ACC-funktionen ( som är standard), farthållaren kommer sedan att avsluta
inställningsläget. För att ändra till SET/DEC tryck in SW1 på elektronikboxen
och invänta signal, tryck sedan på RES/DEC-knappen och vänta på 2 låga toner
som verifikation, farthållaren kommer sedan att avsluta inställningsläget.
(OBS! Denna inställning behövs oftast inte ändras, checka med importören av
denna produkt vid osäkerhet)
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EXTRA TILLBEHÖR

Mekaniskt kopplingsbrytare-kit
En kopplingsbrytare kan
Opåverkat läge
användas som ett
övervarvningskydd för bilar som
är manuellt växlade. Farthållaren
kommer automatiskt att koppla
Max 10mm
Påverkat läge
ur när kopplingspedalen trycks
ner för att förhindra att det blir
någon skada på motorn vid
Broms kontakt
+12V
övervarvning. Magneten skall
Kopplingsbrytare
Min 20mm
fästas med dubbelsidig tejp eller
med buntband på kopplingspedalen, medan
13.1
magnetkontakten monteras så
att den erhåller kontakt med
magneten enligt skiss i medföljande material.
De två kablarna från magnetkontakten måste kopplas till en av de två bruna
kablarna från farthållaren som är anslutna till bromskontakten (Fig. 13.1).
Kapa en av de två bruna kablarna och koppla in kablarna från
magnetkontakten i serie.
INFO

Drivaxelsats
Drivaxelsatsen genererar en hastighetssignal. Det går att montera denna på
många olika sätt. För att montera magneterna, använd dubbelsidig tejp för att
fästa dem. Buntbandet är till för att fixera magneterna
mot infästningen.
Framhjulsdriven bil (Fig. 13.2):
Blockera bakhjulen, var säker på att växellådan är ställd i
13.2
neutralläge och dra åt handbromsen. Lyft bilen i fram
tills det finns tillräckligt med plats för ett par pallbockar
som säkrar bilen. Montera sensorn på medföljande
fästjärn och välj ut lämplig placering för att montera
järnet. Det skall helst vara så nära växellådan som möjligt
då det är minst rörelse vid denna punkt. Använd
dubbelsidig tejp för att fästa 2 eller 3 magneter på
drivaxeln och fördela dessa exakt lika runt om drivaxeln,
använd sedan buntbandet för att fixera magneterna.
Justera så att det endast finns ett spel mellan
magneterna och sensorn på 3-5 mm högst. Var säker på att inte drivaxeln rör
på sig mer än 5 mm vid denna punkt.

FELSÖKNINGSGUIDE

Denna sektion av manualen listar några potentiella fel som kan uppstå och hur
man går tillväga för att lösa dessa.

PROGRAMMERINGSLÄGE
Manuell PPM

Kör ca: 45-50 km/h och tryck på SET/ACC-knappen och ta bort foten från
gaspedalen, farthållaren skall nu ta över farthållningen. Den lägsta hastighet
som farthållaren kommer att ta över ifrån är ca: 45 km/h. Farthållaren skall nu
ta över och hålla en jämn och stabil hastighet.
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Normalt
läge

1 hög
ton

Starta bilen och sätt på farthållaren genom att trycka på manöverenhetens
ON/OFF-knapp.

För att ställa in INIT, kör bilen i behaglig fart, tryck och håll in SET-knappen till
bilen accelererar utan att man behöver hålla kvar foten på pedalen. Slå ifrån
farthållaren med bromspedalen och tryck på SET-knappen igen. Farthållaren
skall nu ta över hastigheten utan att tappa eller överaccelerera något
nämnvärt. Tryck och håll in SET-knappen för att höja INIT-inställningen med ett
steg per signal från elektronikboxen, eller tryck och håll in RES-knappen för att
sänka INIT-inställningen med ett steg per signal från elektronikboxen.

Kör bilen i 70 Km/h. Tryck in SET-knappen (vid blå kabel till referenspuls) eller
tryck in RES-knappen (vid gul kabel till referenspuls).

Automatisk inställning
PPM-INT-GAIN

VÄG TEST:

10.4 Manuell INIT-inställning
För att komma in i manuellt inställningsläge för INIT, tryck ner och håll kvar
bromspedalen medan man trycker 3 gånger på RES-knappen i snabb följd.
Elektronikboxen kommer att ljuda med en låg signal för varje gång man tryckt
på RES-knappen. Släpp bromspedalen och elektronikboxen kommer att svara
med 3 höga toner för att bekräfta att man gjort korrekt. Om man hör fel antal
toner, repetera broms- och RES-knappsekvensen.

För att komma in i den automatiska inställningsfunktionen, tryck ner och håll
kvar brompedalen medan man trycker på RES-knappen en gång.
Elektronikboxen kommer att ljuda med en låg signal för varje gång man tryckt
på RES-knappen. Släpp bromspedalen och elektronikboxen kommer att svara
med en hög ton för att bekräfta att man gjort korrekt. Om man hör fel antal
toner, repetera broms och RES-knapp sekvensen.

Tryck ner och håll kvar bromspedalen
Tryck på RES-knappen 1 gång
Släpp bromspedalen
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Dioden på elektronikboxen lyser ej när man trycker på manöverenhetens
knappar.
Kontrollera den 8-poliga kontakten mellan elektronikboxen och
manöverenheten och var säker på att den sitter korrekt.
Kontrollera färgkoden på kontakten från manöverenheten och att man har satt
in stiften i kontakten korrekt. Ifall dessa är felfria, kontrollera då
huvudmatningen och jordanslutningen till elektronikboxen. Orange kabel till
farthållaren skall ha batterispänning (+12V) när tändningen är påslagen och
grön kabel skall ha en jordanslutning hela tiden.
Dioden på elektronikboxen lyser ej när man trycker ner bromspedalen.
Kontrollera att dioden lyser på elektronikboxen när man trycker på
manöverenheten. Om inte, kontrollera huvudmatningen och jordanslutningen
till elektronikboxen. Orange kabeln till farthållaren skall ha batterispänning
(+12V) när tändningen är påslagen och grön kabel skall ha en jordanslutning
hela tiden.
Använd en voltmeter för att kontrollera anslutningarna till bromsljuskontakten.
En brun kabel från elektronikboxen skall vara kopplad till bromsljuskontaktens
kabel som är antingen permanent matad eller tändningsmatad (+12V). Den
andra av de två bruna skall vara kopplad mellan bromsljuslampan och
bromsljuskontakten. Man kan därför mäta en jordanslutning genom
bromsljuslampan på denna kabel när bromspedalen inte är nedtryckt och
batterispänning (+12V) när pedalen är nedtryckt. Det har ingen betydelse
vilken av de två bruna kablarna som kopplas på vilken anslutning. En del
bromsljuskretsar kan ha tändningsmatat spänning, så testa kabelanslutningarna
med tändningen påslagen.
Ur säkerhetssynpunkt kommer inte farthållaren att fungera om det är problem
med bilens bromsljuskrets. Därför, kontrollera bromsljusen och var säker på att
de funkar korrekt.

Bakhjulsdriven bil (Fig. 13.3):
Blockera framhjulen, var säker på att
växellådan är ställd i neutralläge och dra
åt handbromsen. Lyft bilen i bak tills det
finns tillräckligt med plats för ett par
pallbockar som säkrar bilen. Montera
sensorn på medföljande fästjärn och välj
ut lämplig placering för att montera
järnet. Det skall helst vara så nära
växellådan som möjligt då det är minst
rörelse vid denna punkt. Använd
dubbelsidig tejp för att fästa 1 eller 2
magneter på kardanaxeln och fördela
dessa exakt lika runt om kardanaxeln,
använd sedan buntbandet för att fixera
magneterna. Justera så att det endast
finns ett spel mellan magneterna och
sensorn på 3-5 mm högst. Var säker på att
inte kardanaxeln rör på sig mer än 5 mm
vid denna punkt.

13.3

3-5 mm

Vajergivare (SPG) (Fig.13.4)
Vajergivaren (SPG) kan användas på bilar med en skruvansluten hastighetsvajer.
Eftersom vajergivaren genererar en hastighetssignal, måste bilar som är
manuellt växlade utrustas med en kopplingsbrytare för att förhindra övervarv
när kopplingen trycks ner.
Man kan använda sig av en extra kopplingsbrytare (extra tillbehör) eller
använda sig av gul kabel som finns i kabelhärvan från farthållaren ( se
identifiering av referenssignal).

Blå

13.4

Svart

Dioden lyser ej vid referenssignal från Varvtalet
Felaktig varvtalssignal. Kontrollera signalen genom att använda antingen en
voltmeter eller ett oscilloskop. Var säker på att voltstyrkan på signalen ligger
mellan 6V och 250V och frekvensen mellan 6Hz och 488Hz.
När man har testat att varvtalssignalen är korrekt, kontrollera igen på
farthållarens elektronikbox. Placera den röda anslutningen från voltmetern
eller oscilloskopet på den gula kabeln från elektronikboxen och den andra
ledningen mot jord. Var säker på att man har samma signal på
elektronikboxen.
Om inte, kontrollera anslutningarna och att gul kabel inte är skadad eller av.
Felaktig signal typ inställning. Om man valt hastighetssignal (SPG) kommer inte
farthållaren att fungera med en varvtalssignal. Gå in i programmeringsläge och
gör om inställningen för signaltyp, välj RPM inställning.
Dioden lyser ej vid referenssignal från Hastighetssignalen
Felaktig hastighetssignal. Kontrollera signalen genom att använda antingen en
voltmeter eller ett oscilloskop. Var säker på att voltstyrkan på signalen ligger
mellan 1.5v till 24v och frekvensen mellan 6Hz till 8.5KHz.
När man har testat att hastighetssignalen är korrekt, kontrollera igen på
farthållarens elektronikbox. Placera den röda anslutningen från voltmetern
eller oscilloskopet på den blå kabeln från elektronikboxen och den andra
ledningen mot jord. Var säker på att man har samma signal på
elektronikboxen.
Om inte, kontrollera anslutningarna och att inte blå kabel är skadad eller av.
Om inte, kontrollera anslutningarna och att inte gul kabel är skadad eller av.
Felaktig signaltyp-inställning. Om man valt varvtalssignal (RPM) kommer inte
farthållaren att fungera med en hastighetssignal. Gå in i programmeringsläge
och gör om inställningen för signaltyp, välj SPG inställning.
Interfacet öppnar inte gasspjällsmotorn i testläge
Utför all övrig test för att kontrollera att det inte är ett problem relaterat med
strömförsörjningen eller manöverenheten.
Stäng av tändningen och avsluta diagnostikläget. Lämna tändningen avstängd
ett par sekunder, tryck och håll sedan in SET/ACC-knappen för att åter igen
komma in i diagnostikläget.
Upprepa testet med interfacet och verifiera att det fortfarande ej drar
gasspjällsmotorn. Kontrollera interfacets kontakt så att kablarna har blivit
korrekt insatta och i rätt anslutning enligt färgkoden.
Änvänd en voltmeter och kontrollera att varje kabel så att de är är skadade.
Farthållaren fungerar inte mjukt och har en tendens att vandra eller söka efter
korrekt hastighet.
Om farthållaren ökar i hastighet, agerar oroligt eller överjusterar, sänk då
känsligheten på GAIN genom att manuellt ändra inställningarna. Om
farthållaren tappar hastighet eller verkar allmänt seg, öka då känsligheten på
GAIN genom att manuellt ändra inställningarna.

Original manöverenhet
Det går att koppla ihop AP-5000 med vissa original manöverenheter, hör med
importören av denna farthållare för mer information.
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NOTERINGAR:

I N S TA L L AT I O N S
MANUAL

SC-8000

