Fouten zoeken en oplossen aan uw POL V3000 Snelheidskast

Het zoeken naar, en oplossen van fouten mag en kan in een aantal gevallen alleen uitgevoerd worden
door een deskundig persoon. Het betreft hier dan werkzaamheden met een elektrotechnisch karakter.
Fout

Eventuele oorzaak

Oplossing

Bij het inschakelen
verschijnt “188” niet
op het display

Is de insteekverbinding tussen
accu en display in de accukast OK
(loszittend contact)?

Controleer de insteekverbinding en de
kabel tussen accu en insteekverbinding.

Is de zekering in de accukast OK?

Vervangen zekering in de accukast.

5 Ampère mini-vlakzekering
Vervangen zekering zie handleiding
V3000.
Wordt de noodzakelijke
inschakelspanning van 11,7 Volt
(gelijkspanning) met de accu in
aangesloten toestand bereikt?

Accukast met batterij

Bedieningseenheid in de accukast
Betreft een intern defect.
U dient POL in te schakelen.

De weergave “188”
verdwijnt na het
inschakelen niet meer
De weergave “188”
blijft na het
inschakelen
voortdurend
opflikkeren

De spanning moet gemeten worden met
een multimeter die de gelijkspanning
kan meten.

Defecte accu.

Accu wisselen.
Indien fout niet verholpen is, dient u
POL in te schakelen.

Vervangen accu zie handleiding V3000.
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Fout

Eventuele oorzaak

Oplossing

Er verschijnt geen
snelheidswaarde op
het display

Geen vrij zicht voor de detector.

Vrij zicht voor de radar creëren.

Detector onjuist gericht.

Opnieuw richten radar.

Aanwezig zijn in de directe
omgeving van stoorzenders, zoals
hoogspanningsleidingen of
radiozenders.

Andere locatie kiezen.

Minimum- en/of de Maximum
snelheid is verkeerd ingesteld.

Snelheden juist instellen, zie handleiding
V3000.

Tijdplanning is niet geactiveerd.

Activeren Tijdplanning, zie handleiding
V3000.

Meethoek naar en van de rijbaan
is groter dan 5°.

Meethoek naar en van de rijbaan
instellen op maximaal 5°.

Positie meethoek ϕ= 5° naar de rijbaan gedraaid

Positie meethoek ϕ= 5° van de rijbaan gedraaid

Display is niet verticaal en/of op
de verkeerde hoogte gemonteerd.

Display moet loodrecht ten opzichte van
de rijbaan gemonteerd worden op een
hoogte van 2m tot 4m tot de onderkant
van de behuizing.

Display- en
autosnelheid wijken
van elkaar af

Autosnelheidsmeters zijn
niet geijkt en kunnen ter
controle van de
weergavenauwkeurigheid
dus niet gebruikt worden.

Let op bij montage aan conische
masten.

Er verschijnen
ongegrond
snelheidswaarden

Er verschijnen tekens
die geen cijfers
vormen.

“Verschil meting” is niet ingesteld
(menu Instellingen).

Verschil meting instellen (menu
Instellingen).

Binnen het bereik van de detector
is “vreemde” reflectie door
voertuigen, dwarsverkeer,
waterpartijen of verkeersborden.

Positie Meetopstelling optimaliseren.

POL inschakelen.

Wordt met deze punten de fout niet gevonden, dan dient POL ingeschakeld te worden;
Bel 026-4790111.

