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Säkerhetsanvisningar
Systemet ACS cars är endast avsett att användas för kalibrering av förarassistanssystem i motorfordon.
För att kunna använda ACS cars krävs det fordonstekniska kunskaper och kunskap om faror och risker i
verkstaden och fordonet.
Alla åtgärder och säkerhetsanvisningar i bruksanvisningen måste följas. Dessutom måste man följa alla
allmänna föreskrifter och förhållningsregler som gäller för arbetet i verkstaden.

1.1

Säkerhetsanvisningar för ACS cars-vagn
Beakta följande punkter för att undvika felaktig användning som kan skada operatören eller förstöra ACS
cars:
• Det är bara våra servicetekniker som får installera ACS cars och ge utbildning på systemet.
• Skydda ACS cars/laserpekaren mot vatten (inte vattentät).
• Se till att ACS cars inte utsätts för hårda slag, så som påkörning, vältning eller på annat sätt utsättas för
våld.

1.2

Säkerhetsåtgärder laserpekare
Vid arbeten med laserpekaren finns det risk för att personer bländas och skadar ögonen.
Tänk på följande:
• Använd lämpliga skyddsglasögon.
• Rikta aldrig laserstrålen mot personer, dörrar eller fönster.
• Titta inte direkt in i laserstrålen.

1.3

Säkerhetsåtgärder risk för personskada
Vid arbeten på fordonet finns det risk för personskador om fordonet sätts i rörelse.
Tänk på följande:
• Ställ fordon med automatisk växellåda i parkeringsläget.
• Säkra fordon mot att rulla iväg igenom att applicera parkeringsbromsen.

2

Produktbeskrivning

2.1

Ändamålsenlig användning

ACS cars är ett system för kalibrering av förarassistanssystem som kan användas för olika bilmärken. Med hjälp av utbytbara
tillbehör som kan bytas ut går det att utföra tillverkarspecifika justeringar för olika assistanssystem.
I kombination med ett diagnossystem och lämpliga tillbehör från Autocom, WOW! eller WABCOWÜRTH går det att kalibrera
assistanssystem som finns monterade i fordonen,t.ex. frontkamera för körfältsassistent eller radarsensor för ACC (Adaptive
Cruise Control).

2.2

Leveransomfattning

Kontrollera de levererade delarna vid eller omedelbart efter leveransen så att du kan reklamera skador eller delar som saknas
med en gång.

1

Vagn med hållare för kalibreringstavlor (utan tavlor)

2

Hjulklämmor RH4-4/22

1

Laserfästbalk till vänster, laser monterad

1

Laserfästbalk till höger med pinnbult, laser monterad

1

Tillbehörsväska med nedan innehåll

2

Spegelskalenheter (SSE)

4

Hållare för måttband

1

Måttband

1

Linjelaser

1

Skyddsglasögon

8

Skruvar med räfflat huvud, svarta

8

Skruvar med räfflat huvud, vita

2.3

ACS cars-vagn

Fig. 001

ACS cars-vagn fram

ACS cars-vagn bak

Komponenter
Nummer

Beskrivning

1

Hållare för kalibreringstavlor.
Olika kalibreringstavlor används för olika bilmärken. Dessa beställes separat.

2

8x skruvar med räfflat huvud för att fästa kalibreringstavlor.

3

Laserfästbalk med justeringsskala.

4

Manöverenhet

5

Hållare linjelaser

6

Hållare måttband

7

Skruv med räfflat huvud för mätskala.

8

Mätskala för höjdinställning av hållaren för kalibreringstavlan och laserfästbalken.

9

Fininställningsskruv för hållaren för kalibreringstavlan.

10

Vattenpass

Nummer

Beskrivning

11

4 x skruvar med stjärngrepp för utjämning av vagnen.

12

Skruv med räfflat huvud för höjdinställning av hållaren för kalibreringstavlan.

13

Skruv med räfflat huvud för höjdinställning av laserfästbalken.

14

Fininställningsskruv för laserfästbalken.

15

Laser vänster och höger

16

Hållare för hjulklämma

2.4

Hjulklämmor och spegelskalenhet

Hjulklämmor

Nummer

Beskrivning

1

Dubbelprofilerade klor (4* per hjulklämma)

2

Fäste för hjulklämmor

3

Ratt för att spänna hjulklämman

4

Fästskruv för SSE

5

Bussning för SSE

6

Spegelskalenhet (SSE)

7

Hållare för måttband

Fig. 004

Spegelskalenhet (SSE)

2.5

Laser på laserfästbalken

2.5.1

Byta batteri

Batterityp : 2x Mignon AA 1,5V
OBSERVERA! Monteringsriktning, kontrollera batteriernas polaritet.

1. Tryck försiktigt på låsanordningen
locket
uppåt.

med en lämplig skruvmejsel och öppna

2. Byt ut de två Mignon AA 1,5V-batterierna
och stäng locket igen.
OBSERVERA! Kontrollera batteriernas polaritet.
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Monteringsanvisning ACS cars

ACS cars är i stor utsträckning förmonterad, det är bara laserfästbalkarna som behöver monteras.
Hjälpmedel som behövs:
• insexnyckel 5 mm
Tillvägagångssätt:

1

2

3

4

5

6

Sätt bara i skruvarna.

7

Dra åt alla 8 skruvar med 10 Nm.

8

9

4

Arbeta med ACS cars

Följande steg är nödvändiga för att rikta in ACS cars. De skiljer sig åt mellan olika bilmärken.
1.
2.
3.
4.
5.

4.1

Beakta tillverkarspecifika anvisningar och hjälpmedel.
Ställ in höjden för kalibreringstavlan och laserfästbalken.
Positionera ACS cars framför fordonet.
Rikta in ACS cars parallellt med fordonet.
Rikta in ACS cars i mitten framför fordonet.

Förutsättningar för användning

Beakta följande innan ACS cars riktas in:
• Fordonet och ACS cars måste stå helt vågrätt.
• Fordonssystemen arbetar felfritt.
• Det finns inga fel sparade i kontrollenhetens felminne.
• Lufttrycket i däcken är inställt enligt tillverkarens specifikationer
• Eventuella fordonsspecifika förberedelser har genomförts, se tillverkarens specifikationer.
• Spåret för bakaxeln är korrekt inställt.
• Fordonet ej lastat.
• Vindrutan har rengjorts i kamerans område.

4.2

Hämta tillverkarspecifika anvisningar och hjälpmedel

Tillvägagångssätt:
1. Anslut diagnosenheten till fordonet och välj fordonet.
2. I diagnosmenyn väljer du det system som ska kalibreras. Gå till Funktion> Kalibrering> Hjälp för att se de tillverkarspecifika anvisningarna.
3. Sätt på den tillverkarspecifika kalibreringsplattan på ACS cars

4.3

Positionera ACS cars framför fordonet

Tillvägagångssätt:
ANVISNING! Fordonet och ACS cars måste stå helt vågrätt.
1. För att manöverera ACS cars-vagnen så måste manöverenheten sänkas
ner. Tryck lyftspaken
nedåt för att göra detta.
ACS cars-vagnen kan på så sätt lättare manövereras i sidled.
2. Positionera ACS cars-vagnen framför fordonet.

4.4

Ställ in höjden för kalibreringsplattan och laserfästbalken

Hjälpmedel som behövs:
• Måttband från tillbehörsväskan för ACS cars.
Tillvägagångssätt:
1. Mät höjden från marken till hjulnavets mitt.

2. Lossa skruven med räfflat huvud för mätskalan
marken.

och sänk ned mätskalan till

VARNING! Risk för personskador
Laserfästbalken och hållaren för kalibreringsplatta har förspänning.
När skruven med stjärngrepp lossas ska man trycka med handen på
laserfästbalken/hållaren för kalibreringsplattan.

1.

Lossa skruven med räfflat huvud på laserfästbalken
och ställ in den
uppmätta höjden för hjulnavets mitt . Dra åt skruven med räfflat huvud igen.
Fininställningen kan göras med fininställningsskruven .
2. Lossa skruven med räfflat huvud från hållaren för kalibreringstavlan
och
ställ in kalibreringstavlans höjd
enligt tillverkarens specifikationer från
informationen i diagnosprogrammets hjälptext. Dra åt skruven med räfflat
huvud igen.
3. Fäst mätskalan i utgångsläget igen för att undvika skador på skalan när ACS
cars-vagnen förflyttas.

4.5

Rikta in ACS cars

Hjälpmedel som behövs:
• Måttband
• Hjulklämmor
• Spegelskalenhet (SSE)
• Hållare för måttband
Tillvägagångssätt:
4.5.1

Montera hjulklämmorna på framhjulen
OBSERVERA! Risk för skador på fälgarna vid felaktigt användande! - använd med fördel smörjmedel vid
infästningspunkterna på fälgen.
Om felaktiga dubbelprofilklor används kan fälgen repas. Montera hjulklämmorna försiktigt på fälgarna.
Se till att korrekta dubbelprofilklor används för aluminium- eller stålfälgar.

Tillvägagångssättet kan skilja sig åt för olika bilmärken. Aktuell information finns i Autocom diagnosmjukvaran.
1. Sätt i dubbelprofilklorna
för aluminium- eller stålfälgar korrekt runt omkring
i hjulklämmornas bussningar.

2. Anpassa hjulklämmorna till fälgens storlek med skruven med stjärngrepp .
3. Sätt försiktigt på fälghornet
och dra åt det med skruven med stjärngrepp
.
4. Kontrollera att hjulklämman sitter fast ordentligt.

5. Montera spegelskalenheten (SSE)

på hjulklämman

4.5.2

Ställ in avståndet mellan ACS cars och fordonet

TIPS: Ställ först in avståndet på den vänstra fordonssidan. Med hjälp av manöverenheten på den högra sidan av ACS carsvagnen är den lätt att positionera.
1.
2.
3.
4.

Sätt på den första måttbandshållaren
på spegelskalenheten (SSE).
Sätt på den andra måttbandshållaren till vänster på laserfästet .
Haka på måttbandet på den första måttbandshållaren
på framaxeln.
Ställ in avståndet till laserfästet genom att rangera ACS-vagnen.
Följ tillverkarens specifikationer.
5. Upprepa punkt 1–4 på höger sida.
ANVISNING: Avståndet mellan ACS cars-vagnen och fordonet måste
vara lika stort på båda sidor.

6. När båda sidor ställts in ska lyftspaken ställas i det övre läget så att ACS carsvagnen står på alla fyra hjulen

4.5.3

Placera ACS cars i mitten framför fordonet
VARNING! Vid arbeten med lasern finns det risk för att personer bländas och skadar ögonen.
Titta aldrig direkt in i laserstrålen.

Hjälpmedel som behövs:
• linjelaser
Tillvägagångssätt:
1. Sätt i linjelasern
från tillbehörsväskan i hållaren på ACS cars-vagnen och
slå på den. (Se även bruksanvisningen från tillverkaren.)
2. Rikta in ACS cars-vagnen med linjelasern i mitten framför fordonet.
TIPS: Som referenspunkt kan t.ex. bilmärkets logotyp användas.
3. Slå av linjelasern igen.

4.6

Rikta in ACS cars parallellt med fordonet

Hjälpmedel som behövs:
• Hjulklämmor
• Spegelskalenhet (SSE)
Tillvägagångssätt:
1. Ta av hjulklämmorna tillsammans med SSE på framhjulen och montera dem på bakhjulen.
2. Slå på laserpekaren till vänster och höger.
VARNING! Risk för bländning!
Rikta alltid spegeln nedåt och se till att du inte bländas.

3. Vrid spegelsidan på SSE
reflekterade laserpunkten

i körriktningen och ställ in den så att den
syns på laserfästbalkens skala.

4. Skruva på fininställningsskruven
för att ställa in laserpunkterna på samma
värde
på mätskalorna på laserfästbalken på förar- och passagerarsidan.

vänster

höger

5. Vrid mätskalesidan på SSE
i körriktningen så att laserpunkten syns på
SSE-mätskalan på bakaxeln.

6. Förflytta ACS cars-vagnen
parallellt framför fordonet tills samma värde är
inställt på mätskalorna
till höger och vänster

7. Slå av lasern på laserfästbalken.
Inriktningen är färdig.
8. Kalibreringen kan nu genomföras med diagnossystemet.

vänster

höger
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Allmän information

5.1

Underhåll och skötsel

• ACS cars-vagnen måste skötas noggrant.
• Smörj rörliga delar med jämna mellanrum. Använd smörjmedel utan syra eller harts.
• Kontrollera regelbundet att fästskruvarna är ordentligt iskruvade.
• Rengör ACS cars med jämna mellanrum. Använd en mjuk trasa och icke-aggressiva rengöringsmedel.
• Byt omedelbart ut skadade tillbehörsdelar mot nya originaldelar.

5.2

Avfallshantering
Elektriska verktyg, tillbehör och förpackningar ska lämnas till återvinning. Kasta inte det elektriska verktyget i
hushållsavfallet!
Endast för EU-länder:
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk
utrustning och dess implementering i nationell lagstiftning måste elektriska verktyg, som inte längre är
brukbara, samlas in separat och lämnas till återvinning.
Enligt riktlinjen 2006/66/EG måste defekta eller förbrukade batterier återvinnas.
Batterier:
Kasta inte batterierna i hushållsavfallet, i öppen eld eller i vatten. Batterier ska samlas in, återvinnas eller tas
hand om på ett miljövänligt sätt.
Eftersom den aktuella enheten endast används för kommersiella ändamål (B2B ) får den inte lämnas in på
offentliga avfallsanläggningar.
Om inköpsdatumet och serienumret anges kan enheten tas om av:
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Tillverkare kompatibel

