BB-Sensor via display

BB sensor check via display
Man kan via display se kalibreringsværdien på sensoren
For at komme ind i menuen tryk og hold mode knappen nede i 15 sek. Mens cyklen er
tændt.
Man skifter mellem menu’ er på Display knappen (Man kan kun skifte op og der skal være 9
menu ‘er)
Basis værdier. ( Menu 1 )
Basis værdien skal ligge mellem 520 og 570.
Hvis værdien ikke er mellem 520-570 efter kalibrering skal BB sensor skiftes.

Aktuel værdi
Den aktuelle værdi må ikke svinge mere end +/- 10 mellem Basis værdi ( Menu 1 ) og Aktuel
værdi ( Menu 2 )
Hvis værdien svinger mere en 10 skal der udføres en
kalibrering af sensor (Se nedenstående beskrivelse)
Hvis værdien stemmer overens med ovenstående skal man teste med ca. 10 Kg. På pedalen.
Sæt venstre pedal arm frem til kl 9 og sæt ca. 10 kg på, notere værdien i display.
Sæt højre pedal arm frem til kl 3 og sæt 10 kg. På, notere værdien i display.
Der må ikke være en større forskel en 20 mellem disse 2 tal, hvis det er højere skal sensor
udskiftes.
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Eksempel DP-09/10
Tryk og hold mode knappen inde indtil menu 1 kommer frem i display.
Man kan skifte mellem menu’ er med display knappen (Man kan kun skifte op og der skal være 9 menu
‘er)
På DP-03/07 displays kan man også finde denne menu via mode knappe, dog er det kun de 2 første
menu’ er basis og aktuel værdi der kan ses
Menu Nr.
Menu 1. Moment sensor i BB
Basis moment værdi den skal ligge mellem 520-570.
hvis den ikke gør det skal den kalibreres.
Virker dette ikke skal den skiftes.

Menu 2. Moment sensor i BB
Det er den aktuelle værdi den skal ligge +/- 10
Fra menu 1 værdien.
Hvis den ikke gør skal den kalibreres.
Virker dette ikke skal den skiftes.

Menu 3. Omdrejnings sensor I BB
Denne værdi skal stige mens man køre
med pedalerne.
Denne værdi viser omdrejningerne på
pedalerne.

Menu 4. Omdrejnings sensor I BB
Denne værdi viser omdrejnings sensor I
BB sensoren.
Dem er der 11 af.
Den skal svinge op og ned mellem 0-11.
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Menu 7. Bremse grebs kontakt
Med denne værdi kan man tjekke om selve
Bremsegrebs kontakten virker eller sætter ud
Det sidste 0 skal skifte mellem 1 og 0 nå man
Tag i grebet og aktivere bremsen.

Mont. Vejledning.
Nå man skal montere BB sensor er det vigtigt man
følger instruktionen, hvis man spænder den
for hårdt kan det give fejl, det samme er hvis
man monter. Den forkert.
Mont. Vejledning kan findes inden på service
under BB sensor montering.

Side 3 af 3

