DANCAR FARTPILOT

Betjeningsvejledning
Monteringsvejledning

SET/ACC
ON/OFF

RES/DES

Betjeningsvejledning: omslaget

Partnumber: MS-700
F/fart/bilm/hyu/JKH100DK V1

Copyright: Dancar.dk

Betjeningsvejledning fartpilot

DK

Betjeningsknapper
A
B
C
D

A

“SET / ACC”
“ON / OFF”
“RES / DES”
“In operation”

-

push-button
push-button
push-button
indication light

SET/ACC
ON/OFF

C

RES/DES

B

D

Aktivering af systemet
Når bilens tændingsnøgle er drejet i ON, vil aktivering af knappen (B) tænde systemet.
Statuslampen (D) tænder.
Fasthold en ønsket hastighed
Når statuslampen er tændt, vil systemet fastholde bilens hastighed ved at trykke kortvarigt på knappen SET/ACC (A)
Et svagt klik høres fra systemet. Dette er en sikkerhedsfunktion.
Systemet virker ved hastighed mellem 30 km/h og 240 km/h.
Den aktuelle hastighed holdes nu som konstant fart af systemet, uden det er nødvendigt at bruge bilens speeder
bremse eller kobling.
Ændring af den konstante hastighed
Hvert kortvarigt tryk på knappen “SET / ACC” (A) vil øge bilens hastighed med ca. 1 km/h.
Hvert kortvarigt tryk på knappen “RES / DES” (C) vil sænke bilens hastighed med ca. 1 km/h.
Hvis knappen holdes inde i mere end 1 sek., ændres farten indtil knappen slippes.
Brug af systemets hukommelse for sidst kørte hastighed. (Memory function)
Systemet vil huske den sidst kørte hastighed indtil bilens tændingsnøgle drejes i OFF.
Ved kørsel med hastighed over 30 km/h kan man ved at trykke på knappen “RES/DES” (C) bringe bilen til samme
hastighed igen.
Brug af speeder
Når systemet er aktivt kan man som normalt, anvende bilens speeder til at øge hastigheden. Øges farten med
speederen, høres et klik fra systemet. Dette er en sikkerhedsfunktion.
Slukke for systemet
Systemet slukker hvis bilens bremsepedal eller kobling aktiveres. Desuden kan systemet slukkes ved at aktivere
knappen “ON/ OFF”. (B) Når systemet slukkes ved brug af knappen (B), slettes hukommelse af sidst kørt hastighed.
Indikator (D) slukker.
Hvis bilens tændingsnøgle har været drejet til OFF, slettes systemets memory ( sidst kørte hastighed ).
Indikatorlampen (D) slukkes.
Advarsel
For at undgå motorskade ved for højt omdrejningstal må systemet kun anvendes (sættes til) i det gear, der
normalt ville blive brugt til den aktuelle hastighed. Anvend aldrig systemet i tæt trafik og glat føre. I tilfælde
hvor systemet ikke kan afbrydes som tilsigtet, kan bilens tændingsnøgle drejes til off. Det skal sikres at dette
ikke påvirker ratlåsen.
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Indsæt HVID
Loop
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PROGRAMMERING
Knapper for programmering

1

2

Indsæt 8 pol stik

SET/ACC
ON/OFF

A
D

RES/DES

SET/ACC

Cruise Control

Canbus interface

RES/DES

DANCAN 1000

Dancar Autosikring ApS/ DK

ON/OFF

Version: 01
Batch:
Serial no.:

A

Loop

SET/ACC trykknap
LED
Indikatorlampe

D

Adgang til programmering

Tryk det valgte program nr.

3

4

SET/ACC
ON/OFF

RES/DES

Drej tænding til ON

Lyser op

Tryk det antal gange der svarer til programnummeret. Programnummer findes bagerst
i monteringsvejledningen for fartpiloten.

5

Vent 2 sek.

Ingen lys
i 2 sek.

Indsat program vises
ved blink. Eksempel:
2 blink = program 2

Ingen lys
i 3 sek..

Lyser konstant =
Programmering
er slut.

7
SLUT
Cruise Control

Canbus interface

DANCAN 1000

Dancar Autosikring ApS/ DK

Version: 01
Batch:
Serial no.:

Drej tænding til OFF

Udfør testkørsel !

Klip loop

Vent 15 sek.
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