
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. 

AP900/AP900C
Mest almindelige spørgsmål (FAQ)

Hvis bilen taber eller øger fart ved indkobling af fartpilot:
Hvis fartpilot aktiveres ved en given hastighed, f.eks 80 km/t og denne hastighed stiger ved indkobling til f.eks 
85 km/t, så skal du gøre følgende:
• Gå i SETUP MODE ved at følge installationsvejledningen Fig 6.3.
• Herefter skal du benytte opsætning ”Manual Init”, som du skal ”Decrease” med 3-4 beep.
• Husk at gemme opsætningen ved at holde bremsen nede og trykke SET+ 4 gange, hvorefter der kommer
 1 langt beep.
• Hvis det er omvendt; at fartpiloten taber fart ved indkobling skal ”Manual Init” ”increase” med 3-4 beep.

Hvis bilen falder i fart op ad bakke og stiger i fart ned ad bakke:
• Gå i SETUP MODE ved at følge installationsvejledningen Fig 6.3.
• Herefter skal du benytte opsætning ”Manual GAIN”, som du skal ”INCREASE” med 3-4 beep.
• Husk at gemme opsætningen ved at holde bremsen nede og trykke SET+ 4 gange, hvorefter der kommer
 1 langt beep.
 
Hvis du føler at fartpilot regulerer konstant, så du næsten føler søsyge:
• Gå i SETUP MODE ved at følge installationsvejledningen Fig 6.3.
• Herefter skal du benytte opsætning ”Manual GAIN”, som du skal ”Decrease” med 3-4 beep.
• Husk at gemme opsætningen ved at holde bremsen nede og trykke SET+ 4 gange, hvorefter der kommer
 1 langt beep.

Hvis fartpilot slår umotiveret fra:
Det skyldes som regel altid udfald i speedsignalet (piloten afgiver altid en serie beep, hvis den slår umotiveret fra).
Se beskrivelse af fejlkoder nedenstående.

1 beep = Hvis en knap på betjeningsmodulet aktiveres over 20 sekunder.
2 beep = Akselerationsfart er over 9 km/t pr. sekund.
3 beep = Fart falder til under 33 km/t.
4 beep = Fart er over 250 km/t.
5 beep = Farten falder til 75% under den fastlåste hastighed.
6 beep = Farten øges til 150% over den fastlåste hastighed.
7 beep = Fejl i speedsignal.
8 beep = Omdrejninger stiger unormalt.

Hvis bilens motor stiger i omdrejninger ved udkobling:
• Fartpiloten modtager ikke signal fra bilens koblingskontakt.
• Det er den lilla ledning på AP900, som detekterer, om koblingen aktiveres og derved slår fartpiloten fra.
• Du kan tjekke det manualt ved at måle på den lilla ledning. Fartpiloten slår fra, hvis den får STEL på den
 lilla ledning.
      


