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Toepassing van de handleiding

1 Over deze gebruikershandleiding
1.1                                                       Toepassing van de handleiding
Lees de gebruikershandleiding volledig door. Let in het bijzonder op de veiligheidsvoorschriften en de 
aansprakelijkheidsvoorwaarden die aan het begin van de handleiding zijn vermeld. Deze dienen uitsluitend de 
veiligheid tijdens het werken met het apparaat.

Ter vermijding van gevaar voor personen en materiaal of van foutieve bediening raden wij u aan om tijdens het 
gebruik van het apparaat de beschrijving van de van toepassing zijnde werkonderdelen nogmaals te lezen.

Het toestel mag uitsluitend worden gebruikt door personen met een opleiding op het gebied van de voertuigtechniek. 
Informatie en kennis, die middels een dergelijke opleiding wordt verkregen, wordt in deze gebruikershandleiding niet 
opnieuw uiteengezet.

1.2                                                       Aanduiding van tekstpassages

GEVAAR
Aanduiding van een onmiddellijk gevaarlijke situatie die, wanneer deze situatie niet wordt 
gemeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg heeft.

WAARSCHUWING
Aanduiding van een mogelijk gevaarlijke situatie die, wanneer deze situatie niet wordt gemeden, 
de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG
Aanduiding van een mogelijk gevaarlijke situatie die, wanneer deze situatie niet wordt gemeden, 
gering letsel tot gevolg kan hebben.

BELANGRIJK
Alle met BELANGRIJK gekenmerkte teksten duiden op een gevaar voor het apparaat of de 
omgeving. De hier vermelde opmerkingen en aanwijzingen dienen daarom beslist in acht te 
worden genomen.

OPMERKING
De met OPMERKING gekenmerkte teksten bevatten belangrijke en nuttige informatie. 
Inachtneming van deze teksten is aanbevolen.

Afvalcontainer met kruis erdoor
Aanduiding dat het product na afdanking gescheiden dient te worden ingezameld.

Een zwarte balk onder het containersymbool geeft weer dat het product na 13-08-2005 op de 
markt is gebracht.

Gelijkspanning
Aanduiding van gelijkspanning.

Gelijkspanning houdt in dat de elektrische spanning zich gedurende een lange periode niet wijzigt.

Gebruikershandleiding in acht nemen
Aanduiding dat de gebruikershandleiding altijd beschikbaar moet zijn en dat deze moet worden 
gelezen.
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Veiligheidsaanwijzingen

2 Aanwijzing voor de gebruiker

2.1                                                       Veiligheidsaanwijzingen

2.1.1 Veiligheidsaanwijzingen algemeen

• Het apparaat is uitsluitend bestemd voor toepassing op motorvoertuigen. Voorwaarde voor de
toepassing is dat de gebruiker kennis bezit van motorvoertuigtechniek en zodoende op de
hoogte is van mogelijke gevaren en risico's aangaande werkplaats en motorvoertuig.

• Alle in de afzonderlijke hoofdstukken van de gebruikershandleiding voorkomende
aanwijzingen en opmerkingen zijn van toepassing. De hierna genoemde maatregelen en
veiligheidsaanwijzingen dienen bovendien in acht te worden genomen.

• Voorts zijn van toepassing alle algemene voorschriften van de arbeidsinspectiedienst,
beroepsorganisaties, voertuigfabrikanten, alle verordeningen betreffende milieubescherming
en alle wettelijke regelingen, voorschriften en gedragsregels waaraan een werkplaats zich
dient te houden.

2.1.2 Veiligheidsaanwijzingen voor SEG V

Ter vermijding van foutief gebruik en daaruit resulterende verwonding van de gebruiker of 
onbruikbaar raken van het apparaat, dient het volgende in acht te worden genomen: 

• Selecteer functies en menu's op het touchscreen-display uitsluitend met stylus of met schone
vingers. Gebruik hiertoe geen gereedschap zoals een schroevendraaier.

• TFT-display/apparaat niet gedurende lange tijd aan zonnestraling blootstellen.

• Bescherm apparaat en aansluitkabels tegen hete onderdelen.

• Bescherm apparaat en aansluitkabels tegen draaiende delen.

• Controleer aansluitkabels/toebehoren regelmatig op beschadigingen (kortsluiting veroorzaakt
onherstelbare schade aan het apparaat).

• Sluit het apparaat uitsluitend overeenkomstig de gebruikershandleiding/het handboek aan.

• Bescherm het apparaat tegen water (het is niet waterdicht).

• Bescherm het apparaat tegen harde schokken (niet laten vallen of omstoten).

• Open het toestel niet zelf. Alleen door Hella Gutmann geautoriseerde monteurs mogen het
apparaat openen. Bij beschadiging van het veiligheidszegel of onbevoegd ingrijpen in het
apparaat vervalt de garantie.

• Bij storingen aan het apparaat dient Hella Gutmann of een handelspartner van Hella Gutmann
onmiddellijk te worden geïnformeerd.

• Laat een bekraste fresnellens vervangen (zie onderhoudscomponenten en -toebehoren)!

• Afbeeldingen op het beeldscherm voor de resultaten kunnen door vuil en krassen negatief
worden beïnvloed. Reinig de lens uitsluitend met een zachte doek en een glasreinigingsmiddel.

• Controleer met regelmatige tussenpozen de 9 V blokbatterij (type 9 V) van het laservizier op
uitlopen/sulfatering.
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Veiligheidsaanwijzingen

2.1.3 Veiligheidsaanwijzingen hoogspanning/netspanning

In elektrische installaties komen zeer hoge spanningen voor. Door spanningoverslag van 
beschadigde componenten, bijv. ten gevolge van marterbeten, of door het aanraken van 
spanningdragende delen bestaat gevaar van elektrische schokken. Hoogspanning van het voertuig 
en netspanning van het lichtnet kunnen ten gevolge van onoplettendheid leiden tot ernstig letsel 
of tot de dood. Het onderstaande dient daarom in acht te worden genomen: 

• Gebruik uitsluitend origineel kabelmateriaal.

• Controleer kabels en voedingsadapter regelmatig op beschadigingen.

• Raak bij werkzaamheden met ingeschakeld contact geen spanningdragende delen aan.

2.1.4 Veiligheidsaanwijzingen letselgevaar

Bij werkzaamheden aan het voertuig bestaat letselgevaar door draaiende delen of door wegrollen 
van het voertuig. Het onderstaande dient daarom in acht te worden genomen: 

• Beveilig het voertuig tegen wegrollen.

• Zet voertuigen met automatische versnellingsbak altijd ook in de parkeerstand.

• Grijp bij lopende motor niet in draaiende delen.

• Leg leidingen niet de buurt van draaiende delen.

• Controleer alle onderdelen met hoogspanning op eventuele beschadigingen.

2.1.5 Veiligheidsaanwijzingen bijtend letsel

Bij beschadiging van het TFT-display bestaat gevaar van bijtend letsel door uittredende 
kristalvloeistof. Het onderstaande dient daarom in acht te worden genomen: 

• Spoel de geraakte lichaamsdelen of kleding onmiddellijk af met water (consulteer een arts!).

• Consulteer na inademing of doorslikken onmiddellijk een arts.

2.1.6 Veiligheidsaanwijzingen laser

Bij werkzaamheden met laser bestaat gevaar van oogletsel door verblinding. Het onderstaande 
dient daarom in acht te worden genomen: 

• Richt de laserstraal niet op personen, deuren of ramen.

• Kijk nooit direct in de laserstraal.

• Zorg voor een goede verlichting van de ruimte.

• Vermijd struikelobjecten.

• Beveilig mechanische delen tegen omvallen/losraken.
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Vrijwaringsclausule

2.2                                                       Vrijwaringsclausule                                                              

2.2.1 Software

2.2.1.1 Modificatie van veiligheidsgerelateerde software

De actuele device-software biedt veelzijdige diagnose- en configuratiefuncties. Sommige van deze functies hebben een 
invloed op de werking van elektronische componenten. Hiertoe behoren ook componenten van veiligheidsgerelateerde 
voertuigsystemen (o.a. airbag, remmen). De volgende aanwijzingen en overeenkomsten gelden ook voor alle volgende 
updates en de bijbehorende software-uitbreidingen.

2.2.1.2 Het uitvoeren van modificaties van veiligheidsgerelateerde software

• Het uitvoeren van werkzaamheden aan veiligheidsgerelateerde systemen zoals het veiligheidssysteem voor 
inzittenden en de remsystemen is uitsluitend mogelijk wanneer de gebruiker deze aanwijzing heeft gelezen en 
bevestigd.

• De gebruiker van het toestel moet alle voorschriften en werkwijzen die het diagnose-apparaat en de 
voertuigfabrikant hem stellen zonder restricties naleven en is verplicht de desbetreffende aanwijzingen op te 
volgen.

• Diagnoseprogramma's die veiligheidsgerelateerde softwaremodificaties aan het voertuig uitvoeren, kunnen en 
mogen uitsluitend worden gebruikt wanneer de bijbehorende waarschuwingen en de hierna vermelde verklaring 
onbeperkt worden/wordt geaccepteerd.

• Het is strikt noodzakelijk het diagnoseprogramma te gebruiken overeenkomstig de voorschriften aangezien de 
mogelijkheid bestaat tot het verwijderen van programmeringen, configuraties, instellingen en functies van 
indicatielampjes. Door dergelijke ingrepen worden veiligheidsgerelateerde gegevens en elektronische 
besturingssystemen, in het bijzonder veiligheidssystemen, beïnvloed en gewijzigd.
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Vrijwaringsclausule

2.2.1.3 Verbod van modificatie van veiligheidsgerelateerde software

Ingrepen en modificatie van elektronische besturingen en veiligheidsgerelateerde systemen mogen niet worden 
uitgevoerd, wanneer: 

• De ECU (het stuurapparaat) beschadigd en/of het uitlezen van gegevens onmogelijk is.

• De ECU (het stuurapparaat) en de toewijzing niet eenduidig uitgelezen kunnen worden.

• Het uitlezen vanwege gegevensverlies niet mogelijk is.

• De gebruiker niet over de hiervoor vereiste opleiding en kennis beschikt.

In deze gevallen is het de gebruiker verboden om het veiligheidssysteem te programmeren, te configureren of 
anderszins hierin modificaties aan te brengen. Om gevaar te voorkomen dient de gebruiker onverwijld contact op te 
nemen met een erkende dealer. Uitsluitend de dealer kan in samenwerking met de fabrikant voor een veilige werking 
van de voertuigelektronica zorgen.

2.2.1.4 Afzien van modificatie van veiligheidsgerelateerde software

De gebruiker is gehouden geen veiligheidsgerelateerde softwarefuncties toe te passen, wanneer een of meer van de 
hierna genoemde omstandigheden van toepassing is/zijn: 

• Er bestaat twijfel omtrent de vakkundigheid van derden tot het uitvoeren van deze functies.

• De gebruiker is niet in het bezit van de voorgeschreven bewijzen van vakbekwaamheid.

• Er bestaat twijfel omtrent de foutloze werking van de veiligheidsgerelateerde software-modificatie.

• Het apparaat wordt aan een derde doorgegeven. Hella Gutmann Solutions GmbH is hiervan niet op de hoogte en 
heeft aan bedoelde derde geen toestemming gegeven tot het gebruik van het diagnoseprogramma.

2.2.1.5 Vrije toegang

Hella Gutmann Solutions GmbH gebruikt gedeeltes van een opensource-software. Desgewenst wordt deze 
opensource-software uitgereikt. Dit gebeurt door middel van een gangbare gegevensdrager. De hiervoor gemaakte 
werkelijke kosten worden in rekening gebracht. Dit aanbod heeft een geldigheidsduur van 3 jaar vanaf het moment 
waarop het diagnoseapparaat wordt aangeschaft of de hiervoor genoemde software is gewijzigd.

2.2.2 Vrijwaringsclausule

2.2.2.1 Gegevens en informatie

De informatie in de database van het diagnoseprogramma is samengesteld op basis van gegevens van 
voertuigfabrikanten en importeurs. Met grote zorgvuldigheid is hierbij te werk gegaan om de juistheid van informatie 
te waarborgen. Hella Gutmann Solutions GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de 
daaruit voortvloeiende gevolgen. Dit geldt voor gebruikte gegevens en informatie die onjuist blijken/blijkt te zijn of die 
verkeerd zijn/is weergegeven alsmede voor fouten die bij vergissing tijdens het samenstellen van de gegevens zijn 
ontstaan.

2.2.2.2 Bewijslast van de gebruiker

Op de gebruiker van het toestel rust de bewijslast dat hij de technische toelichtingen, de aanwijzingen betreffende 
bediening, onderhoud en veiligheid zonder uitzondering in acht heeft genomen.
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Vrijwaringsclausule

2.2.3 Gegevensbescherming
De klant geeft toestemming voor de opslag van zijn persoonlijke gegevens met het oog op de tenuitvoerlegging van 
het contract alsmede de opslag van technische gegevens voor veiligheidsrelevant gegevensonderzoek, het maken van 
statistieken en voor kwaliteitscontrole. De technische gegevens worden van de persoonlijke gegevens gescheiden en 
uitsluitend aan onze contractanten doorgegeven. Wij zijn gehouden tot de geheimhouding van alle verkregen gegevens 
van onze klanten. Wij zijn gehouden informatie over de klant hooguit door te geven wanneer de wettelijke bepalingen 
dit toestaan of wanneer de klant hiertoe toestemming heeft verleend.

2.2.4 Documentatie
De vermelde indicaties beschrijven de meest voorkomende foutoorzaken. Vaak bestaan er meer oorzaken voor 
optredende fouten – deze oorzaken kunnen niet alle worden vermeld – of er bestaan andere foutoorzaken die tot 
dusver niet ontdekt zijn. Hella Gutmann Solutions GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet gelukte of 
overbodige reparatiewerkzaamheden.

Voor het gebruiken van gegevens en informatie die onjuist blijken/blijkt of verkeerd zijn/is weergegeven alsmede 
fouten die bij vergissing tijdens het samenstellen van de gegevens zijn ontstaan, aanvaardt Hella Gutmann Solutions 
GmbH geen aansprakelijkheid.

Zonder beperking van het hiervoor genoemde aanvaardt Hella Gutmann Solutions GmbH geen aansprakelijkheid voor 
ieder verlies met betrekking tot winst, waarde van het bedrijf of iedere vorm van verlies – inclusief economisch verlies 
– dat, resp. die hieruit voortvloeit.

Hella Gutmann Solutions GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of bedrijfsstoringen die resulteren uit 
niet-inachtneming van de gebruikershandleiding van SEG V en van de bijzondere veiligheidsaanwijzingen.

Op de gebruiker van het toestel rust de bewijslast dat hij de technische toelichtingen, de aanwijzingen betreffende 
bediening, onderhoud en veiligheid zonder uitzondering in acht heeft genomen.
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Leveringsomvang

3 Beschrijving van het apparaat
3.1                                                       Leveringsomvang                                                                 

AAaannttaall AAaanndduuiiddiinngg

1 Optiekkast

1 Laservizier incl. 9 V blokbatterij 
(type 9 V)

1 Voet met rubberen looprollen

1 Zuil met maatband

1 Toebehoren voor de verbinding 
van zuil met voet

1 Gebruikershandleiding

1 Dvd

3.1.1 Leveringsomvang controleren

VOORZICHTIG
Gevaar van kortsluiting door losse delen in of aan het apparaat

Wanneer zich in of aan het apparaat losse delen bevinden of de aanwezigheid hiervan vermoed 
wordt, mag het niet in gebruik worden genomen.

Neem contact op met of stuur een bericht aan een Hella Gutmann-handelspartner of de 
Technische Helpdesk van Hella Gutmann.

Controleer de leveringsomvang bij of direct na de levering om eventuele schade direct te kunnen reclameren.

Ga als volgt te werk voor het controleren van de leveringsomvang:

1. Controleer of het leveringspakket uiterlijk in goede toestand verkeert.

Wanneer uiterlijke transportbeschadigingen herkenbaar zijn dan moet het pakket worden geopend in het bijzijn 
van de pakketbezorger en het apparaat worden gecontroleerd op verborgen beschadigingen. Elke vorm van 
transportschade van het leveringspakket en elke beschadiging van het apparaat moet door de pakketbezorger 
worden geprotocolleerd door middel van een schadebericht.

2. Geleverd pakket openen en met behulp van het bijgevoegde afleveringsbewijs controleren op volledigheid.

3. Neem het apparaat uit de verpakking.

4. Controleer het apparaat op mechanische beschadiging.
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Gebruik overeenkomstig de bestemming

3.2                                                       Gebruik overeenkomstig de bestemming                           

De SEG V is een mobiel apparaat voor het controleren van alle moderne koplichtsystemen van motorvoertuigen.

De SEG V is voorzien van een technisch up-to-date camerasysteem. Met behulp hiervan kunnen halogeen-, xenon- en 
led-koplichtsystemen met alle lichtverdelingen zoals dimlicht, groot licht en mistlicht en de verticale licht-donkergrens 
nauwkeurig worden getest. De fijne verticale schaalverdeling van het beeldscherm maakt het mogelijk om waarden af 
te lezen met een nauwkeurigheid van +/– 0,1°.

De CMOS-camera registreert de lichtverdeling van de schijnwerper en draagt deze over aan een elektronica ter 
analyse. Nagenoeg in real-time wordt de lichtverdeling met precieze gegevens op het beeldscherm weergegeven. De 
opgeslagen gegevens en procedures betreffende het voertuig zorgen ervoor dat de monteur zeker door analyse en 
instelling wordt geleid. De geprotocolleerde meetgegevens kunnen via de USB-interface worden overgedragen aan 
randapparatuur.
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Overzicht van het apparaat

3.3                                                       Overzicht van het apparaat

Aanduiding

1 Aan/uit-toets laservizier
Hiermee kan de laser worden ingeschakeld.

2 Laservizier
De laser is in de spiegelhouder geïntegreerd. De SEG V is correct uitgericht wanneer de lijnlaser 
parallel ligt t.o.v. de 2 symmetrische referentiepunten aan de voorkant van het voertuig.

3 Voet van SEG V
De voet van de SEG V bezit rubberen looprollen.
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Optiekkast in hoogte verstellen

4 Aansluitbus voor voedingsspanning
Via deze bus kan het toestel worden voorzien van spanning en kan de interne accu worden 
opgeladen.

5 USB-interface
Via de USB-interface kunnen updates vanaf een USB-stick worden gedownload of rapporten op 
een USB-Stick worden opgeslagen.

6 Optiekkast

7 Aan/uit-toets optiekkast
Hiermee kan het apparaat worden ingeschakeld.

8 Zuil met maatband
9 Handwiel laservizier

Met het handwiel kan de hoogte van het laservizier worden versteld.

10 Handwiel voor vastzetten van zuil
Door het handwiel los te draaien laat zich de optiekkast draaien.

11 Bedieningshendel
Hiermee kan de fixering van de optiekkast worden losgemaakt.

12 Rubberen grepen
Hiermee kan de optiekkast omhoog en omlaag worden geschoven.

13 Fresnellens
Hier wordt binnenvallend schijnwerperlicht gebundeld en op een projectievlak in de optiekkast 
geprojecteerd.

14 Beeldscherm
15 Klemschroef laservizier
16 Afdekking batterijvak

3.4                                                       Optiekkast in hoogte verstellen                                           

Ga als volgt te werk om de optiekkast in hoogte te verstellen:

1. Houd beide rubberen grepen (11) van de optiekkast (5) vast.

2. Druk op de bedieningshendel (10).

3. Stel de gewenste hoogte in.

4. Laat de bedieningshendel los.

De optiekkast klikt vast.

3.5                                                       Optiekkast draaien                                                                

Ga als volgt te werk om de optiekkast te draaien:

1. Draai handwiel voor vastzetten van zuil (10) los.

2. Draai de optiekkast (6).

3. Draai handwiel voor vastzetten van zuil vast.
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Laser inschakelen

3.6                                                       Laser inschakelen                                                                

VOORZICHTIG
Laserstraling

Beschadiging of onherstelbare beschadiging van de oognetvliezen

Kijk nooit direct in de laserstraal.

OPMERKING
Na inschakeling van het laservizier wordt wordt via een geïntegreerde tijdschakeling de 
laseruitgang gedurende circa 30 sec. geactiveerd. Binnen deze tijdsperiode kan de SEG V vóór het 
voertuig worden uitgericht.

Ga als volgt te werk voor het inschakelen van de laser:

1. Druk kort op aan/uit-toets van laservizier (1).
Laser wordt gedurende circa 30 sec. geactiveerd.

2. Herhaal indien nodig stap 1 om de laser opnieuw te activeren.

Nu kan de SEG V vóór het voertuig worden uitgericht.

3.7                                                       Laservizier in hoogte verstellen                                          

Ga als volgt te werk om het laservizier in hoogte te verstellen:

1. Maak het handwiel van het laservizier (9) los.

2. Stel de gewenste hoogte in.

3. Draai het handwiel laservizier vast.

3.8                                                       Laservizier qua helling verstellen                                       

Ga als volgt te werk om de helling van het laservizier te verstellen:

1. Maak de klemschroef van het laservizier (15) los.

2. Stel de gewenste helling in.

3. Draai klemschroef laservizier vast.

3.9                                                       Apparaat bedienen                                                                

BELANGRIJK
Beschadiging of onbruikbaar raken van het display

Bedien het beeldscherm nooit met spitse metalen voorwerpen of met gereedschappen.

Raak het beeldscherm aan met een stylus of met uw vinger.

Het apparaat beschikt over een 8,4" touchscreen beeldscherm (14). Alle menu's en functies kunnen worden 
geselecteerd resp. geactiveerd d.m.v. voorzichtig tikken met de stylus of met een vinger.
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Belangrijkste symbolen

3.10                                                       Belangrijkste symbolen                                                       

SSyymmbboolleenn BBeetteekkeenniiss

Pijltoetsen
Met deze toetsen kan de cursor in menu's of functies worden genavigeerd.

Enter
Hier kan een geselecteerd menu worden opgeroepen.

Uitschakelen
Met deze toets kan het apparaat worden uitgeschakeld.

Bevestigen
Hier kan o.a. worden uitgevoerd: 

• Geselecteerde functie starten.

• Actuele invoer bevestigen.

• Menukeuze bevestigen.

Annuleren
Met deze toets kunt u annuleren, bijvoorbeeld: 

• Actieve functie

• Invoer

Wissen
Hiermee kunnen gegevens of invoeren worden verwijderd.
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SEG V monteren

4 Montage
4.1                                                       SEG V monteren                                                                    

1. Plaats de zuil (3) met drukschijf (6) en 
klemstuk (4) in de bus (7).

OPMERKING
Kleurmarkeringen op zuil en 
voet van apparaat moeten 
met elkaar overeenkomen.

2. Sla de borgpen (met tape bevestigd aan 
de voet van het apparaat) (5) zover in de 
boring van de zuil tot beide uitstekende 
einden even lang zijn.

3. Breng overeenkomstig de afbeelding de 
optiekkast (8) aan met ingedrukte 
bedieningshendel (9). Laat de 
bedieningshendel los wanneer de 
gewenste positie is bereikt. De 
optiekkast klikt vast.

4. Plaats de vizierhouder (10) op de zuil (3) 
en haal deze vast aan met handwiel voor 
lazervizier (11).

5. Druk het handwiel voor het vastzetten 
van de zuil (2) stevig op het bovenste 
uiteinde van de zuil (3) en zet het vast 
met borgring (1).

Gebruik voor bijstelling van de zuilgeleiding 
inbussleutel SW 6 in de uitsparing.

17



Ingebruikname SEG V

Accu opladen

5 Ingebruikname
Dit hoofdstuk beschrijft hoe het toestel wordt in- en uitgeschakeld alsmede alle noodzakelijke stappen voor de eerste 
ingebruikname.

5.1                                                       Accu opladen                                                                         
Voor het eerste gebruik van het apparaat moet de geïntegreerde accu gedurende tenminste 3 tot 4 uur worden 
geladen.

Ga als volgt te werk om de accu te laden:

1. Sluit de stekker van de voedingsadapter aan op de bus van het toestel.

2. Sluit de netstekker op de contactdoos aan.

Accu wordt opgeladen.

5.2                                                       Apparaat inschakelen                                                           
Ga als volgt te werk voor het inschakelen van het apparaat:

1. Houd de aan/uit-schakelaar van de optiekkast (7) gedurende ten minste 5 sec. ingedrukt.
Apparaat start.

2. Let op info- en instructievenster.

3. Bevestig info- en instructievenster met .

Het hoofdmenu verschijnt.

Nu kan met het apparaat worden gewerkt.

5.3                                                       Toestel uitschakelen                                                             
Ga als volgt te werk voor het uitschakelen van het apparaat:

1. Ga met terug naar het hoofdmenu.

2. Schakel het toestel uit met .

3. Let op de bevestigingsvraag.

4. Schakel het toestel uit met . Annuleer de procedure met .

Toestel is uitgeschakeld.
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Voertuiggegevens invoeren

6 Apparaat configureren
Alle interfaces en functies worden geconfigureerd via het hoofdmenu Instellingen.

6.1                                                       Voertuiggegevens invoeren
Hieronder worden de gegevens voor de sneltest en de gedocumenteerde test ingevoerd.

Ga voor het invoeren resp. wijzigen van voertuiggegevens als volgt te werk:

1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen >  Voertuig.

2. Open onder Voertuigtype met lijst.

3. Selecteer het gewenste voertuigtype.
De selectie wordt automatisch opgeslagen.

4. Open onder Helling naar beneden in % met virtueel toetsenbord.

5. Verwijder eventueel met de in de fabriek ingestelde waarde.

De procentuele waarde van de helling naar beneden is normaal gesproken op het koplicht vermeld. Wanneer deze
waarde bijvoorbeeld 1% bedraagt, dan betekent dit dat het dimlicht per 10 m reikwijdte 10 cm lager schijnt.

6. Voer waarde in.

7. Met invoer bevestigen.
De invoer wordt automatisch opgeslagen.

8. Herhaal stappen 2 t/m 7 voor meer invoeren.

6.2                                                       Regio configureren
Hier kan worden geconfigureerd: 

• Land

• Taal

• Datumformaat

• Tijdsformaat

• Datum

• Tijd

6.2.1 Land configureren
Hier kan het land worden geconfigureerd.

Ga als volgt te werk voor het configureren van het land:

1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen > Regio.
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Regio configureren

2. Open onder Land met lijst.

Welke landen ter keuze worden aangeboden hangt af van de specifieke software.

3. Selecteer het land bij de taal.

De selectie wordt automatisch opgeslagen.

6.2.2 Taal configureren
Hier kan bij meertalige software (optie) de taalvariant worden geconfigureerd. Na wijziging van de taal wordt de 
update in de geselecteerde taal gedownload.

Ga als volgt te werk voor het configureren van de taal:

1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen > Regio.

2. Open onder Taal met lijst.

Welke talen ter keuze worden aangeboden hangt af van de specifieke software.

3. Selecteer de gewenste taal.

4. Sluit met Taal de lijst.

5. Let op info- en instructievenster.

6. Bevestig info- en instructievenster met . Annuleer de procedure met .
Geselecteerde taal wordt nieuw geladen. Taalinstelling wordt automatisch opgeslagen.

Het hoofdmenu verschijnt in de geselecteerde taal.

6.2.3 Datumformaat configureren
Hier kan het datumformaat worden geconfigureerd.

Ga als volgt te werk voor het configureren van het datumformaat:

1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen > Regio.

2. Open onder Datumformaat met lijst.

3. Selecteer gewenst datumformaat.

De selectie wordt automatisch opgeslagen.

6.2.4 Formaat voor tijd configureren
Hier kan het uurformaat worden geconfigureerd.

Ga als volgt te werk voor het configureren van het tijdformaat:

1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen > Regio.

2. Open onder Uurformaat met lijst.

3. Selecteer >24 h< of >12 h<.

De selectie wordt automatisch opgeslagen.

6.2.5 Datum configureren
Hier kan de actuele datum worden geconfigureerd.

Ga als volgt te werk voor het configureren van de datum:
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Bedrijfsgegevens configureren

1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen > Regio.

2. Open onder Datum met keuzevenster.

3. Selecteer onder Datum met de gewenste dag.

4. Herhaal stappen 2 + 3 voor Maand en Jaar.

5. Bevestig keuze met .

De selectie wordt automatisch opgeslagen.

6.2.6 Tijd configureren

Hier kan de actuele tijd worden geconfigureerd.

Ga als volgt te werk voor het configureren van de tijd:

1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen > Regio.

2. Open onder Tijd met configuratievenster.

3. Stel onder Uur met het gewenste uur in.

4. Herhaal stap 3 voor Minuut en Seconde.

5. Bevestig de instellingen met .

Instelling wordt automatisch opgeslagen.

6.3                                                       Bedrijfsgegevens configureren                                           

Hier kunnen de bedrijfsgegevens worden ingevoerd, die op een afdruk moeten verschijnen, bijv.: 

• Bedrijfsadres

• Faxnummer

• Website

6.3.1 Bedrijfsgegevens invoeren

Ga voor het invoeren van de bedrijfsgegevens als volgt te werk:

1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen >  Bedrijf.

2. Open onder Bedrijfsnaam met virtueel toetsenbord.

3. Voer de bedrijfsnaam in.

4. Sluit met virtueel toetsenbord.
De invoer wordt automatisch opgeslagen.

5. Herhaal stappen 2 t/m 4 voor meer invoeren.
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Gebruikersnaam

6.4                                                       Gebruikersnaam                                                                   

6.4.1 Gebruikersnaam invoeren

Hier kunnen de verschillende gebruikers worden beheerd.

Ga voor het invoeren van de gebruikersnaam als volgt te werk:

1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen >  Gebruiker.

2. Open met virtueel toetsenbord.

3. Voer gebruikersnaam in.

4. Sluit met virtueel toetsenbord.

De invoer wordt automatisch opgeslagen.

6.5                                                       Beeldscherm configureren                                                  

Hier kunnen bijv. de helderheid van het beeldscherm, de eenheid voor het meten van licht en de niveaucompensatie 
worden geconfigureerd.

6.5.1 Helderheid van het beeldscherm configureren

Ga als volgt te werk voor het configureren van de helderheid van het beeldscherm:

1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen >  Apparaat.

2. Open onder Helderheid beeldscherm met lijst.

3. Selecteer de gewenste helderheidswaarde.

De helderheid van het beeldscherm wordt onmiddellijk aangepast. De selectie wordt automatisch opgeslagen.

6.5.2 Uitschakeltijd configureren

Ga als volgt te werk voor het configureren van de uitschakeltijd van het beeldscherm:

1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen >  Apparaat.

2. Open onder Tijd tot uitschakeling beeldscherm lijst met .

3. Selecteer de gewenste tijd.

De selectie wordt automatisch opgeslagen.

6.5.3 Eenheid voor het meten van licht configureren

Ga als volgt te werk voor het configureren van de eenheid voor het meten van licht:

1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen >  Apparaat.

2. Open onder Eenheid voor het meten van licht met lijst.
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Beeldscherm configureren

3. Selecteer >Lux< of >Candela<.

Lux is eenheid van verlichtingssterkte voor de ontvanger – deze meet, hoeveel licht van een lichtbron op een
bepaald vlak valt.

Candela is eenheid van lichtsterkte voor de zender – deze definieert de lichtstroom die van een lichtbron in een
bepaalde richting wordt uitgezonden.

De selectie wordt automatisch opgeslagen.

6.5.4 Niveaucompensatie

Hier kan de niveaucompensatie worden geactiveerd en zijn instellingen mogelijk.

Een lasersensor meet de hellingshoek van de SEG V en compenseert oneffenheden van de ondergrond ter voorkoming 
van meetfouten.

6.5.4.1 Manuele niveaucompensatie uitvoeren

Ga voor het uitvoeren van de manuele niveaucompensatie als volgt te werk:

1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen >  Apparaat.

2. Haal onder Niveaucompensatie keuzevenster op met .

3. Open met lijst.

4. Selecteer >Manueel<.

Hier kan het niveau van de verticale en de horizontale as manueel worden vastgelegd. Hiermee kunnen hellingen
van de bodem van de SEG-V-opstelplaats worden gecompenseerd.

5. Open onder Helhoek in % met virtueel toetsenbord.

6. Verwijder de ingestelde waarde indien nodig met .

7. Voer de gewenste waarde in en bevestig deze.

8. Herhaal stappen 5-7 voor meer invoeren.

9. Bevestig invoeren met . Annuleer de procedure met .

De invoer wordt automatisch opgeslagen.

6.5.4.2 Automatische niveaucompensatie uitvoeren

Ga voor het uitvoeren van de automatische niveaucompensatie als volgt te werk:

1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen >  Apparaat.

2. Haal onder Niveaucompensatie keuzevenster op met .

3. Open lijst met .

4. Selecteer >Automatisch<.

Hier wordt het niveau van verticale en horizontale as automatisch zo ingesteld dat oneffenheden in de opstelplaats
van de SEG V worden gecompenseerd.

5. Bevestig keuze met . Annuleer de procedure met .

De selectie wordt automatisch opgeslagen.
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6.6                                                       Interfaces configureren                                                        

Hier zijn WLAN-instellingen (wifi-instellingen) mogelijk.

WLAN (Wireless Local Area Network) is een draadloos lokaal netwerk, veelal bekend onder de naam wifi. De 
gegevensoverdracht geschiedt via een WLAN-router met ADSL-modem (accesspoint). De apparatuur meldt zich aan 
bij de WLAN-router.

6.6.1 WLAN-interface zoeken en configureren

Ga als volgt te werk om het apparaat via de WLAN-interface (wifi-interface) met een netwerk (router) te verbinden:

1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen > Interfaces.

2. Open onder IP-adresmodus met lijst.
Keuzelijst verschijnt.

Wanneer >Automatisch toewijzen (DHCP)< is ingesteld, zoekt het apparaat automatisch het IP-adres. Deze 
selectie is standaard ingesteld.

Bij selectie van >Manueel< moeten alle instellingen, bijv. IP4-adres, remote station enz., zelf worden uitgevoerd.

3. Selecteer >Automatisch toewijzen (DHCP)< (bij voorkeur) of >Manueel<.
De selectie wordt automatisch opgeslagen.

4. Zoek met Draadloos netwerk inrichten preferente draadloos netwerk.
Draadloze netwerken worden gezocht.

Nadat het zoeken van draadloze netwerken via het apparaat succesvol is afgesloten, verschijnt er een keuzelijst 
met de gevonden draadloze netwerken.

5. Selecteer het gewenste draadloos netwerk.

6. Bevestig keuze met .

7. Open met virtueel toetsenbord.

8. Voer WLAN-wachtwoord in.

9. Sluit met virtueel toetsenbord.

10. Met invoer bevestigen.

De invoer wordt automatisch opgeslagen.

Na succesvolle inrichting van het draadloos netwerk verschijnt onder Draadloos netwerk (SSID) de naam van het 
geselecteerde draadloze netwerk.

Nu kan WLAN/wifi worden gebruikt.

6.6.2 WLAN-configuratie testen

Ga als volgt te werk om de WLAN-configuratie te testen:

1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen > Interfaces.

2. Met WLAN-configuratie testen.

WLAN-configuratie wordt getest.

Na succesvol testen van de WLAN-configuratie wordt onder SEG V - IP-adres het adres van de geselecteerde WLAN 
(wifi) weergegeven.
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6.6.3 WLAN-configuratie resetten
Hier kan de WLAN-configuratie weer worden gereset.

Ga als volgt te werk om de WLAN-configuratie te resetten:

1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen > Interfaces.

2. Met WLAN-configuratie resetten.

WLAN-configuratie wordt gereset.

6.7                                                       Update apparaat                                                                   
Hier kan de update van het apparaat worden uitgevoerd. Bovendien worden diverse systeemparameters weergegeven, 
bijv.: 

• Software-versie

• Hardware-versie

• Apparaatnummer

Hella Gutmann stelt zijn klanten na verschillende periodes software-updates ter beschikking. De updates omvatten 
technische wijzigingen en verbeteringen. Wij raden u aan om met deze updates uw diagnoseapparaat up-to-date te 
houden.

6.7.1 Voorwaarden voor update
Vóór het kunnen uitvoeren van updates moet het volgende in acht worden genomen: 

• Voedingsspanning van apparaat is gegarandeerd.

6.7.2 Systeemupdate starten
Hier kan een systeem-update worden gestart.

Ga als volgt te werk voor het starten van een systeem-update:

1. Selecteer in het hoofdmenu Instellingen > Update.

BELANGRIJK
Voedingsspanning onvoldoende

Verlies van systeemgegevens

Apparaat tijdens update niet uitschakelen en voedingsspanning niet onderbreken.

Zorg voor voldoende voedingsspanning.

2. Open onder Update laden van met lijst.

3. Selecteer >USB-stick< of >WLAN (wifi)<.

OPMERKING
Indien een update zal worden gestart via USB-stick dan moet hiervoor het update-bestand 
vanaf de website van Hella Gutmann op de USB-stick worden overgedragen.

Wanneer >USB-stick< is geselecteerd, dan moet deze FAT 32 zijn geformatteerd. Aansluitend doorzoekt het 
apparaat de aangesloten USB-stick naar een update-bestand en start de update dan automatisch.

Bij selectie van >WLAN (wifi)< maakt het apparaat verbinding met de HGS-server en zoekt daar naar een update- 
bestand. Wanneer een update beschikbaar is dan start deze automatisch.
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Servicemenu

4. Start update met .
Nieuw update wordt gezocht, de betreffende bestanden worden gedownload en aansluitend geïnstalleerd.

Na een succesvolle systeemupdate wordt het systeem automatisch afgesloten en weer opgestart.

Na het booten wordt de installatie automatisch gecontroleerd.

6.8                                                       Servicemenu                                                                         
Het menu Servicemenu is uitsluitend beschikbaar voor servicepersoneel van Hella Gutmann of voor 
keuringsorganisaties.
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7 Werken met het apparaat

7.1                        Symbolen

7.1.1 Symbolen algemeen

SSyymmbboolleenn BBeetteekkeenniiss

Info
Hier kan informatie worden weergegeven over de inhoud van het betreffende menu.

Start
Hiermee kan een functie of een procedure worden gestart.

Pijltoetsen
Met deze toetsen kan de cursor in menu's of functies worden genavigeerd.
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SSyymmbboolleenn BBeetteekkeenniiss

Virtueel toetsenbord
Hiermee kan het virtuele toetsenbord voor tekstinvoer worden geopend.

Keuzelijst
Hier kan een keuzelijst worden geopend.
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7.1.2 Symbolen in de header

SSyymmbboolleenn BBeetteekkeenniiss

Voertuiggegevens
Hier worden de gegevens van het actueel geselecteerde voertuig weergegeven.

Gebruiker
Hier kan door aanklikken van het symbool van gebruiker worden gewisseld.

Laadtoestand accu
Hier wordt de laadtoestand van de accu weergegeven. 

• Symbool groen: accu is vol.

• Symbool knippert groen-wit: accu wordt opgeladen.

• Symbool gedeeltelijk rood: accu moet worden opgeladen.
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7.1.3 Symbolen in het hoofdmenu

SSyymmbboolleenn BBeetteekkeenniiss

Home
Hier kan direct naar het hoofdmenu worden teruggekeerd.

7.1.4 Symbolen koplichttest

SSyymmbboolleenn BBeetteekkeenniiss

Voertuigdatabase
Hier kan een voertuig uit de database worden geselecteerd.

Car History
Hier kan de Car History worden opgeroepen.

Dimlicht
Hier wordt de rijbaan tot voor het voertuig verlicht.

Groot licht
Hier wordt de rijbaan zo ver als mogelijk verlicht.

Mistlicht vóór
Hier wordt de rijbaan in het nabije bereik breder verlicht.

Adaptieve lichtbesturing/groot-licht-assistent
Hier worden door middel van beweegbare lenzen in de koplichten de bochten beter verlicht.

Bij permanent ingeschakeld groot licht wordt het tegemoetkomend en het vooroprijdend verkeer 
niet verblind.

Dynamic Light Spot
Hiermee worden in het donker op grote afstand personen herkend en doelgericht belicht.
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Koplichttest voorbereiden

SSyymmbboolleenn BBeetteekkeenniiss

Richtingspijlen
Richtingspijlen symboliseren voorstellen voor instelling voor het betreffende koplicht.

Door middel van een kleur wordt de mate van afwijking weergegeven. 

• Symbool groen: instelling koplicht moet niet worden gecorrigeerd.

• Symbool geel: instelling koplicht moet enigszins worden gecorrigeerd.

• Symbool rood: instelling koplicht moet duidelijk worden gecorrigeerd.

Rechter/linker koplicht
Hier wordt weergegeven welk koplicht wordt getest.

7.2                                                       Koplichttest voorbereiden

7.2.1 Maten van opstelplaats voor voertuig en SEG V

De Duitse verordening voor de keuring van de afstelling van koplichten van voertuigen in het kader van de periodieke 
autokeuring overeenkomstig §29 StVZO (= Duitse toelatingsverordening voor het wegverkeer), geldig vanaf 2015, 
definieert de keurings- en opstelplaatsen voor voertuig en testapparatuur, in dit geval de SEG V als volgt:

Afb. 1. Afmetingen opstelplaats 
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* bij hefbruggen afmeting vanaf voorkant optiekkast

Afb. 2. Tolerantie

• Maten van opstelplaatsen van voertuigen en van SEG V moeten overeenkomen met afb. 1. De oneffenheid van de
opstelplaats van SEG V mag max. ±1 mm/1 m bedragen. De toleranties voor opstelplaatsen voor voertuigen
bedragen als vermeld in afb. 2 (bron afbeeldingen: Verkehrsblatt 05/2014).

• Opstelplaatsen voor voertuigen en van SEG V moeten eenduidig herkenbaar zijn, bijv. door middel van
bodemmarkeringen.

7.2.2 Opstelplaats voor vast opgestelde SEG V

Afb. 3 

Aanduiding

1 Hoogteverschil max. 1 mm

Afb. 4 

Aanduiding

2 Afstandsstroken

3 Raillassen zonder zijwaartse verplaatsing

4 Gewalst profiel ≤ 1 mm

• SEG V is ook als plaatsgebonden inrichting mogelijk.

• Hiertoe worden op de ondergrond looprails aangebracht.

• Bij toepassing van SEG V op rails is een railset vereist – bestelnummer 9XS 861 736-001. Voor de montage dient
de looprail als boorsjabloon.

• Voor inrichting van de voertuigopstelplaats gelden de voorwaarden zoals omschreven onder Maten van
opstelplaats voor voertuig en SEG V (Pagina 31).
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Voor het correct kunnen functioneren van het koplichtafstelapparaat dient het volgend in acht te worden genomen: 

• De uitrichtingen van de voertuigopstelplaats en van de looprails van de SEG V dienen zo te zijn dat zij telkens met 
elk van beide richtingen parallel ten opzichte van elkaar verlopen.

• Het hoogteverschil van het loopvlak van de wielen moet voldoen aan de wettelijke vereisten.

• De looprails dienen over hun gehele lengte te zijn ondersteund ter voorkoming van verbuiging.

• Beide looprails dienen met 90° ten opzichte van de lengte-as van het voertuig te worden geplaatst. De delen van 
een looprail dienen exact in elkaars verlengde te worden aangebracht zonder zijwaartse verplaatsingen (afbeelding 
4).

7.2.3 Voertuigtest

OPMERKING
• Complete regeling overeenkomstig § 29 Duitse toelatingsverordening voor het wegverkeer in 

acht nemen.

• Nationale voorschriften in acht nemen.

• Aanwijzingen van de producent in acht nemen.

OPMERKING
Met de SEG V kunnen alle koplichtsystemen worden gecontroleerd, ook DE-, FF-, xenon- en led- 
koplichten. De koplichten moeten na de instelling zodanig in het voertuig zijn bevestigd, dat er 
geen onbedoelde verstelling kan plaatsvinden. De koplichtinstelling moet worden gecontroleerd 
na een reparatie van de vering van het voertuig. Dit wordt eveneens aanbevolen na een 
vervanging van een gloeilamp van het koplicht.

• Banden bezitten de vereiste bandenspanning.

• Koplichtglazen zijn niet beschadigd of vervuild.

• Koplicht op functioneren gecontroleerd.

• Voertuig belast met 1 persoon of met 75 kg op bestuurdersstoel en voorts niet belast.

• Vrachtwagens en andere meersporige voertuigen zonder belasting.

• Eensporige voertuigen en eenassige trekkers of arbeidsmachines (met zitkar of aanhanger) belast met 1 persoon 
of met 75 kg op bestuurdersstoel.

• Houd bij voertuigen met hydraulische vering of luchtvering de specificaties van de producent in acht.

• Let op de specificaties van de producent bij aanwezig zijn van automatische correctie van de koplichten resp. van 
traploze of meertrapse lichthoogteregelingen. Afhankelijk van de producent moeten hier diverse functiecontroles 
worden uitgevoerd.

• Bij diverse voertuigen met automatische lichthoogteregeling is voor het instellen een diagnoseapparaat, bijv. van 
Hella Gutmann, vereist. De ECU van het voertuig moet zich tijdens de instelling in basismodus bevinden. Na 
correcte instelling van de licht-donkergrens wordt deze waarde opgeslagen als regelpositie.

• Ga als volgt te werk bij koplichten met meertrapse lichthoogteregelingen, waarbij de verschillende standen niet 
afzonderlijk zijn gekenmerkt: 

– Gaat de lichtbundel bij toenemende belading omhoog, voer dan de instelling van de lichthoogteregeling uit bij 
de hoogste positie van de lichtbundel.

– Gaat de lichtbundel bij toenemende belading omlaag, voer dan de instelling van de lichthoogteregeling uit bij de 
laagste positie van de lichtbundel.
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7.2.4 Instelmaten en toleranties

Afb. 5

e = Instelmaat in cm, die staat voor de helling/daling van de licht-donkergrens op 10 m afstand.

H = Hoogte van het midden van het koplicht t.o.v. de opstelplaats/ondergrond in cm.

h = Hoogte van de scheidslijn van het testvlak t.o.v. de opstelplaats/ondergrond in cm.

De licht-donkergrens voor dimlicht en mistlicht vóór wordt op deze hoogte ingesteld.
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Voertuigtype Koplicht-instelmaat "e"
Motorvoertuigen overeenk.

nr. 1 en 2 — [%]

nr. 3 en 4 — [cm]

Toleranties
Motorvoertuigen overeenk.

nr. 1 en 2 — [%]

nr. 3 en 4 — [cm]

Toegestane afwijking van koplicht- 
instelmaat

Dimlicht- en 
groot-licht- 
schijnwerper

Mistlicht 
vóór

Naar 
boven

Naar 
bene-
den

Naar 
links

Naar 
rechts

1 Motorvoertuigen met 
koplichtgoedkeuring overeenk. EG/ECE

Op voertuig 
vermelde 

instelmaat

Op voertuig 
vermelde 

instelmaat
Toleranties zoals bij nr. 2

2 Andere motorvoertuigen — hoogte (H) 
= afstand van het midden van het 
koplicht tot aan de ondergrond ≤ 140 
cm

a) Personenauto's — compacte en 
mini-klasse

Wielbasis < 2,5 m
1,2 2,0 0,2 0,8

0,5

b) Personenauto's, stationcars 1,2 2,0

0,5 0,5

c) Motorvoertuigen met 
niveauregelsysteem of automatische 
hellingcompensatie van de lichtbundel

d) Meerassige trekkers en 
arbeidsmachines

e) Eensporige motorvoertuigen en 
meersporige motorvoertuigen met 1 
koplicht

f) Vrachtwagens met laadvloer vooraan

1,0 2,0

g) Vrachtwagens met 
laadvloer achteraan M.u.v. 

motorvoertui-
gen vlgns. nr. 
2c

3,0 4,0 1,0 0,5h) Trekkers van 
opleggercombinaties, 
autobussen

3 Andere motorvoertuigen — hoogte (H) 
= afstand van het midden van het 
koplicht tot aan de ondergrond > 140 
cm1. Geldt ook voor motorvoertuigen ≤ 
40 km/h.

H/31 H/3+71

10 5 53

4 Eenassige trekkers en 
arbeidsmachines 2x N2 20

1) Zie tabel onder nr. 2

2) N [cm]: maat van de vereiste daling van het midden van de lichtbundel op 5 m afstand

3) Geldt niet voor mistlicht
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7.3                                                       SEG V uitrichten                                                                    

7.3.1 Laser inschakelen

VOORZICHTIG
Laserstraling

Beschadiging of onherstelbare beschadiging van de oognetvliezen

Kijk nooit direct in de laserstraal.

OPMERKING
Na inschakeling van het laservizier wordt wordt via een geïntegreerde tijdschakeling de 
laseruitgang gedurende circa 30 sec. geactiveerd. Binnen deze tijdsperiode kan de SEG V vóór het 
voertuig worden uitgericht.

Ga als volgt te werk voor het inschakelen van de laser:

1. Druk kort op aan/uit-toets van laservizier (1).
Laser wordt gedurende circa 30 sec. geactiveerd.

2. Herhaal indien nodig stap 1 om de laser opnieuw te activeren.

Nu kan de SEG V vóór het voertuig worden uitgericht.

7.3.2 Optiekkast uitrichten ten opzichte van voertuig

Afb. 6 

Ga als volgt te werk om de optiekkast uit te richten ten opzichte van het voertuig:

1. Plaats de SEG V op een afstand van 30...70 cm voor het koplicht.

VOORZICHTIG
Laserstraling

Beschadiging of vernieling van de oognetvliezen

Kijk nooit direct in de laserstraal.

2. Schakel het laservizier in.
Laser wordt gedurende circa 30 sec. geactiveerd.
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3. Draai handwiel voor vastzetten van zuil los.

Door losdraaiing van het handwiel kan de SEG V worden gedraaid.

4. Richt de optiekkast met behulp van het laservizier zo uit dat de laserlijn twee punten raakt die zich op gelijke 
hoogte bevinden en die symmetrisch liggen t.o.v. de lengte-as van het voertuig (afb. 5, stippellijnen).

5. Haal handwiel voor vastzetten van zuil aan, zonder dat de uitrichting wordt versteld.

6. Rijd de SEG V voor het koplicht dat moet worden getest.

Afstand van voorzijde optiekkast tot aan koplicht: 30...90 cm (afb. 5).

7. Positioneer de optiekkast ten opzichte van het midden van het koplicht.

Afwijkingen in hoogte en naar opzij mogen max. 3 cm bedragen.

7.3.3 Laservizier in hoogte verstellen

Met het lazervizier kunnen SEG V en koplichten met behulp van een lijnlaser worden uitgericht. De lichtstreep maakt 
het mogelijk 2 punten te bepalen die parallel liggen t.o.v. de voorkant van het voertuig. Bij een niet beschikbaar zijn 
van de vereiste voeding (9 V blokbatterij, type 9 V), kan de uitrichting worden uitgevoerd via het breedbandvizier.

OPMERKING
Apparaat met rubberen loopwielen moet voor elk koplicht dat moet worden getest afzonderlijk 
worden uitgericht. Apparaat op looprails moet per voertuig 1x worden uitgericht.

De geviseerde punten op het voertuig moeten zich duidelijk onder het niveau van het vizier 
bevinden.

Ga als volgt te werk om de hoogte van het laservizier in te stellen:

1. Draai het handwiel voor de vizierhouder los tegen de wijzers van de klok in.

2. Verplaats de vizierhouder in hoogte op de zuil.

3. Draai het handwiel voor de vizierhouder vast met de wijzers van de klok mee.
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7.3.4 Optiekkast uitrichten bij bedrijfsvoertuigen

Afb. 7 

Het uitrichten van de optiekkast kan problematisch zijn bij bedrijfsvoertuigen en bussen met sterk gewelfde voorzijde. 
In dergelijke gevallen dienen met een schietlood of een ander geschikt voorwerp de middens van de koplichten op de 
bodem te worden weergegeven en dan deze punten met het vizier te worden geregistreerd (zie afbeelding).

7.4                                                       Gedocumenteerde test                                                         
Bij de Gedocumenteerde test kunnen gegevens uit een voertuigdatabase of de Car History worden opgehaald. De 
testresultaten kunnen worden toegewezen aan een kenteken en een voertuigbezitter. Desgewenst kan het resultaat 
als rapport worden opgeslagen op de USB-stick.

7.4.1 Voorwaarden voor gedocumenteerde test
Vóór het kunnen uitvoeren van gedocumenteerde test moet het volgende in acht worden genomen: 

• Aan voorwaarden in hoofdstuk Koplichttest voorbereiden (Pagina 31) is voldaan.

• Aan voorwaarden in hoofdstuk SEG V uitrichten (Pagina 36) is voldaan.

7.4.2 Gedocumenteerde test uitvoeren

OPMERKING
De Gedocumenteerde test kan uitsluitend worden uitgevoerd wanneer er bedrijfsgegevens zijn 
ingevoerd.

Ga voor het uitvoeren van de gedocumenteerde test als volgt te werk:

1. Selecteer in het hoofdmenu >Gedocumenteerde test<.

2. Eventueel informatievenster in acht nemen.

3. Eventueel met informatievenster bevestigen.
Venster Voertuigselectie verschijnt.
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4. Roep via voertuigdatabase op.

OPMERKING
Minimaal fabrikant, brandstoftype en model moeten worden geselecteerd.

5. Selecteer gewenste fabrikant.

6. Selecteer gewenste brandstoftype.

7. Selecteer gewenste model.

8. Bevestig keuze met .

Wanneer niet alle voertuiggegevens zijn geselecteerd, verschijnt er een keuzelijst.

9. Gewenst voertuigtype selecteren.

10. Bevestig keuze met .

OPMERKING
De Gedocumenteerde test kan uitsluitend worden uitgevoerd wanneer kenteken en 
voertuigbezitter zijn ingevoerd.

11. Open onder Kenteken met virtueel toetsenbord.

12. Voer kenteken in.

13. Sluit met virtueel toetsenbord.
De invoer wordt automatisch opgeslagen.

14. Herhaal onder Voertuigbezitter stappen 11-13.

15. Bevestig invoeren met .
Venster Specificaties verschijnt.

16. Wijzig indien nodig gegevens.

17. Haal met Selectie koplicht op.

18. Voer de koplichttest uit zoals beschreven in het hoofdstuk Koplichttest uitvoeren (Pagina 44).
Invoeren van de gedocumenteerde test worden in de Car History opgeslagen.

19. Haal met Car History op.

Alternatief kan ook voertuig worden gezocht via Voertuigbezitter of Kenteken.

20. Selecteer het gewenste voertuig.

21. Open met virtueel toetsenbord.

22. Voer de gewenste zoekterm in.

23. Start zoeken met Zoeken.

24. Selecteer het gewenste voertuig.

25. Bevestig keuze met .

26. Selecteer Meting uitvoeren.
Tevoren ingevoerde gegevens worden weergegeven.

27. Wijzig indien nodig gegevens zoals beschreven in het hoofdstuk Voertuiggegevens invoeren (Pagina 19).

28. Bevestig invoer met .

29. Voer de koplichttest uit zoals beschreven in het hoofdstuk Koplichttest uitvoeren (Pagina 44).
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7.4.3 Rapport genereren
Het rapport van de gedocumenteerde test kan op een USB-stick worden opgeslagen en gearchiveerd. Ga hierbij als 
volgt te werk:

Ga om een rapport op USB-stick op te slaan als volgt te werk:

1. Steek de USB-stick in USB-aansluiting van SEG V.

2. Selecteer in het hoofdmenu >Gedocumenteerde test<.

3. Haal met Car History op.

Alternatief kan ook voertuig worden gezocht via Voertuigbezitter of Kenteken.

4. Selecteer het gewenste voertuig.

5. Open met virtueel toetsenbord.

6. Voer de gewenste zoekterm in.

7. Start zoeken met Zoeken.

8. Selecteer het gewenste voertuig.

9. Bevestig keuze met .

Wanneer er meerdere rapporten aanwezig zijn voor een bepaald voertuig, dan worden deze in een keuzelijst 
weergegeven.

10. Sla het gewenste rapport op USB-stick op via >Rapport versturen<.

Rapport wordt op USB-stick opgeslagen als pdf-bestand.

Het rapport omvat: 

• Bedrijfsgegevens

• Klantgegevens en voertuiggegevens

• Type apparaat

• Datum en tijd van koplichttest

• Meetresultaten vóór instelling

• Meetresultaten na instelling

7.5                                                       Sneltest                                                                                 
Met de sneltest kunnen koplichten worden getest zonder dat er specifieke voertuiggegevens moeten worden 
ingevoerd. De afstelgegevens voor de koplichten van het betreffende voertuig moeten echter bekend zijn. Het 
resultaat van de test kan niet worden opgeslagen.

7.5.1 Voorwaarden voor sneltest
Vóór het kunnen uitvoeren van de sneltest moet het volgende in acht worden genomen: 

• Aan voorwaarden in hoofdstuk Koplichttest voorbereiden (Pagina 31) is voldaan.

• Aan voorwaarden in hoofdstuk SEG V uitrichten (Pagina 36) is voldaan.

7.5.2 Sneltest uitvoeren
Ga voor het uitvoeren van een sneltest als volgt te werk:

1. Selecteer in het hoofdmenu >Sneltest<.
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2. Eventueel informatievenster in acht nemen.

3. Eventueel met informatievenster bevestigen.
Venster Specificaties verschijnt.

Hier worden de tevoren ingevoerde gegevens weergegeven.

4. Wijzig indien nodig gegevens.

Instelgegevens voor koplichten moeten overeenkomen met de specificaties van de producent.

5. Haal met Selectie koplicht op.

6. Voer de koplichttest uit zoals beschreven in het hoofdstuk Koplichttest uitvoeren (Pagina 44).

7.6                                                       Audi matrix-led-koplicht                                                      

De Audi matrix-led-koplichten beschikken voor instelling van de groot-licht-verdeling niet meer over regelschroeven. 
Kern van de matrix-led-koplichten is het niet-verblindende groot licht dat zonder mechanisme werkt. Bij permanent 
ingeschakeld groot licht wordt het tegemoetkomend en het vooroprijdend verkeer niet verblind. Tegemoetkomende en 
vooroprijdende voertuigen worden door een camera herkend waarop deze worden uitgespaard door dimmen of 
uitschakelen van afzonderlijke led's van de groot-licht-verdeling. Bevindt zich in het gezichtsveld van de bestuurder 
vervolgens geen voertuig meer, dan schakelt het systeem weer over op volledig groot licht.

7.6.1 Matrix-led koplichttest uitvoeren

OPMERKING
Om de matrix-led koplichttest te kunnen uitvoeren, is een diagnoseapparaat vereist.

Met het diagnoseapparaat wordt de master-led ingeschakeld. De beoordeling vindt vervolgens 
plaats aan de hand van de getoonde lichtverdeling. Indien een afwijking worden geconstateerd, 
moet er middels het diagnoseapparaat een correctiewaarde worden overgedragen aan de 
betreffende ECU.

Let op de specifieke richtlijnen van de fabrikant.

OPMERKING
Voer de koplichttest zowel op het linker als op het rechter koplicht uit.

Ga voor het uitvoeren van de matrix-led koplichttest als volgt te werk:

1. Voer de stappen 1-8 uit zoals beschreven in het hoofdstuk Koplichttest adaptieve lichtbesturing uitvoeren 
(Pagina 47).

2. Haal in diagnoseapparaat de test-/kalibratiemodus van voertuig op.

3. Volg de instructies van het beeldscherm op.
Op het beeldscherm voor de resultaten verschijnt de lichtverdeling van het koplicht.

4. Voer de waarde van de horizontale in het diagnoseapparaat in.

5. Bevestig de invoer met .
Naast symbool worden datum en tijd van de instelling weergegeven.

6. Herhaal stappen 2-5 voor test van 2e koplicht.
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7.7                                                       BMW Dynamic Light Spot

BMW beschikt over een systeem voor objectherkenningsverlichting Dynamic Light Spot. Hiermee worden in het 
donker op grote afstand personen herkend en doelgericht belicht. 2 afzonderlijke aanstuurbare high-performance 
spotlights worden op de onverlichte persoon gericht. Dit zorgt voor een vroegtijdige herkenning van personen in het 
donker en daarmee voor meer veiligheid.

7.7.1 Dynamic Light Spot koplichttest uitvoeren

OPMERKING
Om de Dynamic Light Spot koplichttest te kunnen uitvoeren, is een diagnoseapparaat vereist.

Let op de specifieke richtlijnen van de fabrikant.

OPMERKING
Voer de koplichttest zowel op het linker als op het rechter koplicht uit.

Ga voor het uitvoeren van de Dynamic Light Spot koplichttest als volgt te werk:

1. Voer de stappen 1-5 uit zoals beschreven in het hoofdstuk Koplichttest adaptieve lichtbesturing uitvoeren 
(Pagina 47).

2. Start de koplichttest met .

OPMERKING
Om Light Spot koplichten weer te geven, moet worden getikt op het beeldscherm om daarmee 
de scrollbar weer te geven.

Bij het naar beneden scrollen met de scrollbar verschijnt het pictogram voor Light Spot.

3. Let op de bevestigingsvraag.

4. Bevestig met de bevestigingsvraag.

5. Haal in diagnoseapparaat de test-/instelmodus van voertuig op.

6. Volg de instructies op het beeldscherm op.
Op het beeldscherm voor de resultaten verschijnt de lichtverdeling van het koplicht.
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7. Corrigeer met behulp van instelmogelijkheden van het voertuig de koplichtinstelling overeenkomstig de 
voorstellen van de richtingspijlen op het beeldscherm.

Koplicht naar boven corrigeren Symbool groen: geen correctie vereist

Symbool geel: geringe correctie vereist

Symbool rood: wezenlijke correctie 
vereist 

(buiten tolerantie)

Koplicht naar links corrigeren Koplicht naar rechts corrigeren

Koplicht naar beneden corrigeren

In geval van correcte instellingen kleuren alle pijlen groen.

8. Bevestig instelling met .
Naast symbool worden datum en tijd van de instelling weergegeven.

9. Herhaal stappen 2-8 voor test van 2e koplicht.
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7.8                                                       Koplichttest uitvoeren                                                          

7.8.1 Voorwaarden voor koplichttest
Vóór het kunnen uitvoeren van de koplichttest moet het volgende in acht worden genomen: 

• Aan alle voorwaarden voor de test moet zijn voldaan (zie Koplichttest voorbereiden (Pagina 31)).

• Apparaat is correct geplaatst voor het voertuig (zie Optiekkast uitrichten ten opzichte van voertuig (Pagina 
36)).

• Voer de vereiste gegevens voor gedocumenteerde test in (zie Gedocumenteerde test uitvoeren (Pagina 38)).

7.8.2 Beeldscherm voor de resultaten
Op het beeldscherm voor de resultaten wordt weergegeven: 

• Lichtsterkte in lux (lx) of candela (cd)

• Helling in %

• Asymmetrie in %

• Voorstel voor instelling met behulp van richtingspijlen

• Koplicht van de actuele test

• Type licht van de actuele test

Lux: waarde Helling: waarde in % Asymmetrie: waarde in %

7.8.3 Koplichttest dimlicht uitvoeren

OPMERKING
Voer de koplichttest zowel op het linker als op het rechter koplicht uit.

Ga voor het uitvoeren van de koplichttest dimlicht als volgt te werk:

1. Schakel dimlicht van voertuig in.
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2. Start de koplichttest met .

3. Let op de bevestigingsvraag.

4. Bevestig met de bevestigingsvraag.
Op het beeldscherm voor de resultaten verschijnt de lichtverdeling van het koplicht.

5. Corrigeer met behulp van instelmogelijkheden van het voertuig de koplichtinstelling overeenkomstig de 
voorstellen van de richtingspijlen op het beeldscherm.

Koplicht naar boven corrigeren Symbool groen: geen correctie vereist

Symbool geel: geringe correctie vereist

Symbool rood: wezenlijke correctie 
vereist 

(buiten tolerantie)

Koplicht naar links corrigeren Koplicht naar rechts corrigeren

Koplicht naar beneden corrigeren

In geval van correcte instellingen kleuren alle pijlen groen.

6. Bevestig instelling met .
Naast symbool worden datum en tijd van de instelling weergegeven.

7. Herhaal stappen 2-6 voor test van 2e koplicht.

7.8.4 Koplichttest groot licht uitvoeren

OPMERKING
Voer de koplichttest zowel op het linker als op het rechter koplicht uit.

Ga voor het uitvoeren van de koplichttest voor groot licht als volgt te werk:

1. Schakel groot licht van voertuig in.
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Koplichttest uitvoeren

2. Start de koplichttest met .

3. Let op de bevestigingsvraag.

4. Bevestig met de bevestigingsvraag.
Op het beeldscherm voor de resultaten verschijnt de lichtverdeling van het koplicht.

5. Corrigeer met behulp van instelmogelijkheden van het voertuig de koplichtinstelling overeenkomstig de 
voorstellen van de richtingspijlen op het beeldscherm.

Koplicht naar boven corrigeren Symbool groen: geen correctie vereist

Symbool geel: geringe correctie vereist

Symbool rood: wezenlijke correctie 
vereist 

(buiten tolerantie)

Koplicht naar links corrigeren Koplicht naar rechts corrigeren

Koplicht naar beneden corrigeren

In geval van correcte instellingen kleuren alle pijlen groen.

6. Bevestig instelling met .
Naast symbool worden datum en tijd van de instelling weergegeven.

7. Herhaal stappen 2-6 voor test van 2e koplicht.

7.8.5 Koplichttest mistlicht uitvoeren

OPMERKING
Voer de koplichttest zowel op het linker als op het rechter koplicht uit.

Ga voor het uitvoeren van de koplichttest voor mistlichten als volgt te werk:

1. Schakel mistlichten vóór van voertuig in.
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Koplichttest uitvoeren

2. Start de koplichttest met .

3. Let op de bevestigingsvraag.

4. Bevestig met de bevestigingsvraag.
Op het beeldscherm voor de resultaten verschijnt de lichtverdeling van het koplicht.

5. Corrigeer met behulp van instelmogelijkheden van het voertuig de koplichtinstelling overeenkomstig de 
voorstellen van de richtingspijlen op het beeldscherm.

Koplicht naar boven corrigeren Symbool groen: geen correctie vereist

Symbool geel: geringe correctie vereist

Symbool rood: wezenlijke correctie 
vereist 

(buiten tolerantie)

Koplicht naar links corrigeren Koplicht naar rechts corrigeren

Koplicht naar beneden corrigeren

In geval van correcte instellingen kleuren alle pijlen groen.

6. Bevestig instelling met .
Naast symbool worden datum en tijd van de instelling weergegeven.

7. Herhaal stappen 2-6 voor test van 2e koplicht.

7.8.6 Koplichttest adaptieve lichtbesturing uitvoeren

Veel moderne voertuigen beschikken over adaptieve lichtbesturing. Dit systeem zorgt voor automatische aanpassing 
van de lichtverdeling van de koplichten aan de omstandigheden. Houd bij het testen van adaptieve lichtbesturing 
rekening met de specificaties van de betreffende producent.

OPMERKING
Voer de koplichttest zowel op het linker als op het rechter koplicht uit.

Ga voor het uitvoeren van de koplichttest adaptieve lichtbesturing als volgt te werk:
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Koplichttest uitvoeren

1. Voer de stappen 1-6 uit zoals beschreven in het hoofdstuk Sneltest uitvoeren.

2. Open onder Adaptieve lichtbesturing met lijst.

3. Selecteer >Ja<.

4. Haal met Selectie koplicht op.

5. Schakel de koplichten met adaptieve lichtbesturing van het voertuig in.

6. Start de koplichttest met .

7. Let op de bevestigingsvraag.

8. Bevestig met de bevestigingsvraag.
Op het beeldscherm voor de resultaten verschijnt de lichtverdeling van het koplicht.

9. Activeer indien nodig via diagnoseapparaat de testmodus van het voertuig.

10. Corrigeer met behulp van instelmogelijkheden van het voertuig de koplichtinstelling overeenkomstig de 
voorstellen van de richtingspijlen op het beeldscherm.

Koplicht naar boven corrigeren Symbool groen: geen correctie vereist

Symbool geel: geringe correctie vereist

Symbool rood: wezenlijke correctie 
vereist 

(buiten tolerantie)

Koplicht naar links corrigeren Koplicht naar rechts corrigeren

Koplicht naar beneden corrigeren

In geval van correcte instellingen kleuren alle pijlen groen.

11. Bevestig instelling met .
Naast symbool worden datum en tijd van de instelling weergegeven.

12. Herhaal stappen 2-7 voor test van 2e koplicht.
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7.8.7 Koplichttest met wand op 10 meter uitvoeren

De koplichttest met wand op 10 meter wordt voornamelijk toegepast bij voertuigen waarvan de bovenrand van 
koplichtspiegel hoger ligt dan 140 cm boven de opstelplaats (bodem).

OPMERKING
Nationale voorschriften in acht nemen.

Ga als volgt te werk voor het instellen van de koplichten:

1. Plaats het voertuig op een vlakke ondergrond (hoeft niet horizontaal te zijn) op 10 m afstand van een verticale, 
lichte wand.

2. Teken lijnen op de testwand zoals hieronder aangegeven.

Lijn A Verleng de lengte-as van het voertuig tot aan de testwand en trek vanaf deze plaats een 
verticale lijn op de wand.

Lijnen B en C Meet afstand X tussen de voertuigkoplichten (midden tot aan midden) en teken op de wand 
twee verticale lijnen (B en C) symmetrisch t.o.v. lijn A met afstand B-C = X.

Lijn H: Meet de afstand van midden van voertuigkoplicht tot aan opstelplaats (bodem) en trek op deze 
hoogte een (horizontale) lijn op de testwand parallel t.o.v. opstelplaats (bodem).

Lijn D: Teken deze met een afstand „e” onder en parallel t.o.v. lijn H.

Bij hoofdkoplichten:

„e” = H/3 cm

Bij mistlichten:

„e” = H/3 + 7 cm

3. Dek het rechter koplicht af.

4. Richt het linker koplicht verticaal uit.

Het horizontaal deel van de licht-donkergrens moet lijn D raken.

5. Richt het linker koplicht horizontaal uit.

De knik waar de licht-donkergrens van horizontaal naar stijgend ombuigt, moet zich bevinden op lijn B.

6. Dek het linker koplicht af.

7. Richt het rechter koplicht verticaal uit.

Het horizontaal deel van de licht-donkergrens moet lijn D raken.

8. Richt het rechter koplicht horizontaal uit.

De knik waar de licht-donkergrens van horizontaal naar stijgend ombuigt, moet zich bevinden op lijn C.

Afstelmaten bij koplichten voor dimlicht en groot licht met hoogte > 140 cm

H [m] E = 10 m E = 5 m E = 2,5 m
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h [m] Met tolerantie h [m] Met tolerantie h [m] Met tolerantie

hmax hmin hmax hmin hmax hmin

1,5 1,00 1,10 0,95 1,25 1,30 1,22 1,37 1,40 1,36

1,6 1,07 1,17 1,02 1,33 1,38 1,30 1,47 1,50 1,46

1,7 1,13 1,23 1,08 1,42 1,47 1,39 1,56 1,59 1,55

1,8 1,20 1,30 1,15 1,50 1,55 1,47 1,65 1,68 1,64

1,9 1,27 1,37 1,22 1,58 1,63 1,55 1,74 1,77 1,73

2,0 1,33 1,43 1,28 1,67 1,72 1,64 1,83 1,86 1,82

2,1 1,40 1,50 1,35 1,75 1,80 1,72 1,92 1,95 1,91

2,2 1,47 1,57 1,42 1,83 1,88 1,80 2,02 2,05 2,01

2,3 1,53 1,63 1,48 1,92 1,97 1,89 2,11 2,14 2,10

2,4 1,60 1,70 1,55 2,00 2,05 1,97 2,20 2,23 2,19

2,5 1,67 1,77 1,62 2,08 2,13 2,05 2,29 2,32 2,28

2,6 1,73 1,83 1,68 2,17 2,22 2,14 2,38 2,41 2,37

2,7 1,80 1,90 1,75 2,25 2,30 2,22 2,47 2,50 2,46

2,8 1,87 1,97 1,82 2,33 2,38 2,30 2,57 2,60 2,56

2,9 1,93 2,03 1,88 2,42 2,47 2,39 2,66 2,69 2,65

3,0 2,00 2,10 1,95 2,50 2,55 2,47 2,75 2,78 2,74

3,1 2,07 2,17 2,02 2,58 2,63 2,55 2,84 2,87 2,83

3,2 2,13 2,23 2,08 2,67 2,72 2,64 2,93 2,96 2,92

3,3 2,20 2,30 2,15 2,75 2,80 2,72 3,02 3,05 3,01

3,4 2,27 2,37 2,22 2,83 2,88 2,80 3,12 3,15 3,11

Aanduiding

1 Testvlak
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8 Algemene informatie

8.1                                                       Probleemoplossingen                                                           

Voor het zelf kunnen verhelpen van kleine problemen vindt u hieronder een opsomming. Kies hiertoe de passende 
probleembeschrijving en controleer vervolgens onder Oplossing de genoemde punten, resp. voer stap voor stap 
hetgeen genoemd is uit totdat het probleem is verholpen.

Probleem Oplossing

Apparaat wil niet 
starten. • Controleer de verbindingen van kabel met apparaat en contactdoos.

• Zorg voor voedingsspanning.

• Laad de accu gedurende 15 min. en herstart aansluitend het apparaat.

Programma crasht of is 
zonder functie. • Houd de aan/uit-schakelaar gedurende 30 sec. ingedrukt om het apparaat te 

herstarten.

• Voer software-update uit.

Meting niet mogelijk. Voer bedrijfsgegevens in zoals beschreven in hoofdstuk Bedrijfsgegevens invoeren 
(Pagina 21).

Beeldscherm donker. • Controleer de verbindingen van kabel met apparaat en contactdoos.

• Zorg voor voedingsspanning.

• Laad de accu gedurende 15 min. en herstart aansluitend het apparaat.

• Houd de aan/uit-schakelaar gedurende 30 sec. ingedrukt om het apparaat te 
herstarten.

• Eventueel is het beeldscherm defect. Neem contact op met een Hella Gutmann- 
handelspartner of de Technische Helpdesk van Hella Gutmann.

8.2                                                       Verzorging en onderhoud                                                    

De SEG V moet zoals ieder apparaat zorgvuldig worden behandeld. Het onderstaande dient daarom in acht te worden 
genomen: 

• Reinig het apparaat regelmatig met een niet-agressief reinigingsmiddel.

• Gebruik een mild schoonmaakmiddel in combinatie met een zachte, vochtige poetsdoek.

• Vervang onmiddellijk beschadigde bedrading/onderdelen.

• Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen.

8.2.1 9 V blokbatterij vervangen

Ga ter vervanging van de 9 V blokbatterij als volgt te werk:

1. Schakel het apparaat uit en verwijder alle aansluitkabels.
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2. Verwijder de 4 schroeven van de afdekking batterijvak.

3. Neem 9 V blokbatterij uit.

4. Zorg voor verwerking van de afgedankte 9 V blokbatterij overeenkomstig de milieuvoorschriften.

OPMERKING
Neem plaatsingsrichting/polariteit in acht.

5. Plaats nieuwe 9 V blokbatterij.

6. Inbouw dient in omgekeerde volgorde te worden uitgevoerd.
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8.3                                                       Onderhoudscomponenten en -toebehoren                         

Verkrijgbaar zijn de hierna genoemde toebehoren voor onderhoud, herstel van storingen en optionele uitrusting van 
het apparaat:

Breedbandvizier met houder 8PV 861 078-001

Breedbandvizier met houder (draadvizier) 8PV 861 078-021

Breedbandvizier zonder houder 8PV 861 112-001

Breedbandvizier zonder houder (draadvizier) 8PV 861 112-021

Laservizier 8PV 861 112-011

Railset
Lengte 1,50 m – aanbevolen wordt een railset bij koplichtafstelapparaten met 
excentriekas

9XS 861 736-001

Spanbek 9XD 181 854-001

Handwiel voor vastzetten van zuil 9SG 855 454-011

Handwiel voor vizierhouder 9SG 855 498-001

Klemstuk voor zuil 9XD 857 744-001

Wielenset ter vervanging (3 wielen) 9XS 862 004-001

Voet met rollen 9XS 860 998-001

Voet zonder rollen 9XS 860 999-021

Draaigreep 9XS 861 032-001

Afdekking vizierarm 9XS 861 061-001

Zijkant (set met 2 stuks) 9XS 861 065-001

Leibuis 9XS 861 113-001

Vizierprofiel met boringen 9XS 861 115-011

Vizierprofiel 9XS 861 115-021

Vizierarm 9XS 861 436-001

Toets 9ST 861 074-001

Luxmeter 8PL 863 005-001

Fresnellens 9EL 857 597-001

Beschermglas 9EV 857 067-011

Zuil met vastzetting 8XT 861 234-021

Rubberen greep 9GH 181 713-801

Kalibratietoestel 8PD 860 755-011

Verdere onderdelen op aanvraag!
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8.4                                                       Controle van het apparaat                                                    

SEG V moet worden gecontroleerd met een interval van 2 jaren. Uitsluitend een daartoe geautoriseerde instantie of 
geautoriseerd instituut mag de SEG V kalibreren resp. repareren. Neem in geval van vragen betreffende keuring of 
reparatie contact op met een officiële metrologische dienst, een Hella Gutmann partner of de Technische Helpdesk van 
Hella Gutmann.

Gebruik voor de nulpuntinstelling (HV) het kalibratietoestel (zie lijst met onderhoudscomponenten en -toebehoren) 
van Hella Gutmann.

8.5                                                       Afvalverwerking                                                                   

OPMERKING
De hierna vermelde richtlijn is uitsluitend van toepassing binnen de Europese Unie.

Volgens de richtlijn 2012/19/EU van het Europese Parlement en de Raad van 04 juli 2012 betreffende afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur en de nationale wet over het in verkeer brengen, terugname en de 
milieubewuste verwijdering van elektrische en elektronische apparaten ("Elektro- und Elektronikgerätegesetz – 
ElektroG") van 16 maart 2005, verplichten wij ons dit apparaat dat door ons na 13-08-2005 in verkeer werd gebracht, 
na beëindiging van de gebruiksduur, kosteloos terug te nemen en het conform de bovenstaande richtlijnen te 
verwijderen.

Aangezien het onderhavige apparaat een uitsluitend commerciële toepassing kent (B2B), is het afgeven ervan bij 
publiekrechtelijke/overheids-instanties niet toegestaan (geldt voor Bondsrepubliek Duitsland).

Dit apparaat kan met opgave van koopdatum en serienummer als afval ter verwerking worden ingeleverd bij:

Hella Gutmann Solutions GmbH

Am Krebsbach 2

79241 Ihringen

DUITSLAND

WEEE-reg.-nr.: DE 25419042

Phone: +49 7668 9900-0

Fax: +49 7668 9900-3999

E-mail: info@hella-gutmann.com
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8.6                                                       Technische gegevens                                                           

Voedingsspanning 115-230 V ~/50-60 Hz

Voeding Loodaccu, power supply unit (intern)

Accuduur 8...10 h

Accucapaciteit 7,2 Ah

Beeldscherm Bouwwijze: LCD-TFT

Grootte: 8,4"

Invoer Touchscreen

Omgevingstemperatuur Aanbevolen: 10...35 °C

Werkbereik: 5...40°C

Besturingssysteem Linux

Gewicht Ca. 35 kg

Afmetingen 1700 x 620 x 620 mm (H x B x D)

Interfaces USB 

WLAN (wifi)

Afstelweg midden van lens/bodem 250...1450 mm

Meetafstand tot voertuig 300...700 mm

Lichtsterkte 0-150.000 candela (cd)

Verlichtingssterkte 0-240 lux (lx)
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