
Udmåling af bilens e-gas system:

Før at benytte AP800 skal Egas potentiometeret på bilen bestå af 4-6 ledninger, hvor 
der kan måles følgende signaler når der er tænding på bilen: 

Stel (en eller to ledninger) 
+5V plus (en eller to ledninger) 
Høj signal typisk fra 0,6V uden gas til 3,6-4,4V ved fuld gas 
Lav signal typisk fra 0,3V uden gas til 1,8-2,2V ved fuld gas 

AP800 fartpiloten har 6 ledninger som skal tilsluttes på Egas potentiometeret i bilen. 

De 6 ledninger er som følger:

Grøn ledning: Stel 
Sort ledning: 5V plus 
Rød ledning: Høj signal ud  
Hvid ledning: Høj signal ind 
Brun ledning: Lav signal ud  
Gul ledning: Lav signal ind 

Ledningerne skal monteres på speeder pedalen på følgende måde:

Bemærk:
På enkelte bilmodeller sidder der en kontakt der føler om pedalen er aktiveret, også 
kaldet tomgangs kontakt. Hvis dette er tilfældet kan AP800 ikke benyttes. 

AP500
Mest almindelige spørgsmål (FAQ)

Det gøres på følgende måde:
• Hold SET+ på betjeningsmodulet inde og start bilen, nu vil AP500 begynde at hyle konstant, indtil du slipper SET+  
 knappen.
• Træd på bremsen, så skal AP500 begynde at hyle indtil bremsen slippes igen.
• Det samme prøves med koblingspedalen, hvis den er tilsluttet AP500.
• Speedsignalet testes ved at begynde at køre i bilen. Ved 50 km/t skal den hyle 1 gang i sekundet. Her er det vigtigt  
 at se bort fra de beep, der kommer, når du træder på enten kobling eller bremse.

Når ovenstående er konstateret ok, skal AP500 piloten kodes. Dette gøres ved at følge medfølgende vejledning side 
7 - “Automatisk opkodning”. 
Følg den “Automatiske opkodning” punkt for punkt og afslut med at gemme opkodningen.
Dette gøres ved at holde bremsen nede og trykke 4 gange på SET+

Hvis AP500 ikke reagerer som ovenstående:
Når jeg skal teste AP500, bliver den ved med at hyle, når jeg slipper SET+
Det kan enten være koblingskontakten eller bremsekontakten, der ikke er monteret korrekt. Start med at afmontere 
koblingskontakten for at udelukke den. Hvis den stadig hyler, uden at bremsen aktiveres, er det bremsekontakt- 
ledningerne, der er monteret forkert.

Vigtigt at huske vedr. de 2 ledninger til bremsekontakten:
Brun og brun/hvid ledninger er ens, d.v.s at det er lige meget, hvilken der får plus og hvilken der får minus. 
For at AP500 skal virke korrekt, skal den ene ledning have plus 12V og den anden stel.
Det drejer sig om at finde enten en plus 12V eller en stel, der forsvinder oppe på bremsekontakten når bremsen 
aktiveres. Finder du f.eks. en stel, der forsvinder, når bremsepedalen aktiveres, sætter du den ene ledning (f.eks. brun) 
til den ledning. Herefter kan du sætte den anden (brun/hvid) til tændings plus 12Volt. 

Når jeg laver automatisk opkodning, indkobler fartpiloten ikke, når jeg trykker SET+ 
ved 70 km/t:
I dette tilfælde tyder alt på, at Speedsignal ikke er brugbart. Du kan evt. tage AP500 boxen, som skal blinke hver 
gang, den modtager et speedsignal (1 gang i sekundet ved 50 km/t). Her skal du huske at se bort fra de blink, 
der også kommer når du træder på kobling og bremse.
Hvis den blinker meget hurtigt, kan det tyde på, at speedsignalet er for kraftigt. Her skal du lave den opsætning, der 
hedder PPM, MIN, HASTIGHED på side 7 i manualen. Følg den, og husk at gemme opsætningen ved at holde bremsen 
nede og trykke SET+ 4 gange. Boxen kvitterer med 1 langt beep.
      


