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Technische informatie  

Opvragen van fouten en uitrusting RTK
6-SL
Opvragen van de fouten- en
uitrustingsherkenning
Door de indicatie van de fouten en de uitrusting op de display
van de bedieningseenheid zijn verdere aanwijzingen met
betrekking tot de oorzaak van de aangegeven fout mogelijk.
Dit proces wordt hiernavolgend beschreven.

1. Voorwaarde voor de programmeermodus:
alle functies uit, ontsteking uit, radiotoestel uit, display
donker

2. Druk gelijktijdig de toetsen 15  17  18  gedurende
ongeveer 3 seconden in. Wanneer een gong
weerklinkt moet u de toetsen loslaten (een foutengong
die eventueel bij het aanschakelen weerklinkt moet
genegeerd worden). Op de display verschijnt de
programmeermodus. (Indien niet gelijktijdig ingedrukt
wordt, wordt de installatie aangeschakeld – dan
opnieuw functie uitschakelen en wachten tot de
display donker is).

3. Nu de toets  2  gedurende 4 seconden indrukken tot
op de display (boven de toets 10) de fouten- en
uitrustingsindicatie afwisselend flikkeren. Deze
indicatie, bestaande uit getallen en letters, moet aan
de klantendienst van Hella meegedeeld worden ter
decodering– Tel.: 0180/525 00 02.

4. Verlaat de programmeermodus door eender welke
toets in te drukken. Automatische uitschakeling van de
programmeermodus na 20 minuten.



2

© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 16. juni 2003                                        Opvragen van fouten en uitrusting  2-2

Technische informatie  

Wissen van de foutenindicatie
1. Maak de aansluiting van de databusleiding steekplaats

5 aan de achterkant van de bedieningseenheid los en
trek deze af.

2. Voorwaarde voor de programmeermodus:
alle functies uit, ontsteking uit, radiotoestel uit, display
donker

3. Druk gelijktijdig de toetsen 15  17  18  gedurende
ongeveer 3 seconden in. Wanneer een gong
weerklinkt moet u de toetsen loslaten (een foutengong
die eventueel bij het aanschakelen weerklinkt moet
genegeerd worden). Op de display verschijnt de
programmeermodus. Indien niet precies gelijktijdig
ingedrukt wordt, wordt de installatie aangeschakeld en
wordt de afgetrokken stekker (steekplaats 5) als een
fout erkend. Er vindt een akoestische foutmelding
plaats en alle lichtsegmenten flikkeren. Wacht tot de
display donker is en doe een nieuwe startpoging.

4. Om de fout te wissen de toets 2  minstens gedurende
7 seconden doorlopend ingedrukt houden. Na 4
seconden verschijnt de fout- en uitrustingsindicatie, na
7 seconden wordt het foutengeheugen gewist.

5. Verlaat de programmeermodus door eender welke
toets in te drukken. Automatische uitschakeling van de
programmeermodus na 20 minuten.

5. Bevestig de databusleiding op steekplaats 5. .


