
Plaats de blauwe Dallas-sleutel op de daarvoor 
bestemde plaats op de Pyroban-controlemodule. 
Er klinkt een geluid en alle indicatoren op de 
controlemodule gaan tegelijk kort branden om aan te 
tonen dat de werking goed is.

Open de klep van de testgascilinder en controleer of 
de gasstand in de cilinder wordt getoond. Op de meter 
moet meer dan 20 bar staan.

Controleer of de noodschakelaar niet is gebruikt en 
schakel systeem6000™ in.
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De voortgang van de gastest bij opstarten wordt 
aangeduid door led-indicatoren 1, 2 en 3. Led 1 
knippert tijdens het opwarmen en brandt continu 
nadat het opwarmen is voltooid. De duur van de 
opwarmingsperiode kan variëren op basis van de 
staat van het systeem. De opwarmingsperiode kan 
direct zijn afgelopen als de gaskop al voldoende tijd 
is ingeschakeld.

(P) – Pellistor
(I) – Infrarood
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systeem6000™ Gebruiksaanwijzing

Implementatie, installatie, aanpassingen
Controles voor het opstarten
1. Voer voor het opstarten controles uit (aanbevolen

door de voertuigfabrikant). Controleer bijvoorbeeld 
de niveaus van de koelvloeistof, de brandstof en
het smeermiddel.

2. Controleer de algemene staat van het voertuig en
de Pyroban-apparatuur, zoals wordt beschreven
in het gedeelte Routineonderhoud van deze
handleiding.

3. Controleer of de accu-isolator is ingeschakeld.
4. Controleer of de versnelling in de stand Neutraal

staat. De startmotor werkt alleen als de stand
Neutraal is geselecteerd.

GEVAAR!

Als er twijfels bestaan over de staat van het 
voertuig of de Pyroban-apparatuur, moet 
de leidinggevende op de hoogte worden 
gebracht en moeten mogelijke defecten 
worden verholpen. Daarna mag het voertuig 
pas weer in de gevaarlijke omgeving worden 
gebruikt.

systeem6000™ starten 
Voordat het voertuig kan worden gebruikt, moet 
systeem6000™ worden gestart.
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systeem6000™ starten - Vervolg

Na de opwarming wordt er gedurende enkele 
seconden testgas geïnjecteerd om te controleren 
hoe de gaskoppen reageren. Led 2 knippert tijdens 
de injectie van het testgas. Wanneer er een goede 
reactie is, gaat led 2 continu branden.

Na de injectie van het testgas controleert het systeem 
of de gaskop wordt geblokkeerd. Dit gebeurt door de 
diffusie van het gas uit de kop te timen. Tijdens de 
diffusiefase knippert led 3.
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Wanneer de gastest bij het opstarten is 
voltooid, gaat het groene vinkje branden, wat 
aangeeft dat het systeem is ingeschakeld.  Als de 
gastest bij het opstarten mislukt, gaat het 
boeksymbool knipperen en blijft led 2 of 3 
knipperen om aan te geven wat de reden voor het 
mislukken is.  Het opstartproces duurt ongeveer één 
minuut.

www.pyroban.com   +44 (0)1273 456800
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Controleer of de handrem aangetrokken is.

Voordat u de motor start, moet u de luchtklep openen. 
Lees het instructielabel boven de hendel van de 
luchtinlaatklep.

Controleer of de luchtklep in de startpositie staat. Stel 
de hendel in op de positie START.

De klep wordt niet vergrendeld en moet in de 
startpositie worden gehouden.
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Houd de luchtinlaatklep naar voren gericht en start 
het voertuig dan op de normale manier op met de 
originele sleutel. Wanneer de motor is gestart, wacht 
u drie seconden. Daarna laat u de luchtinlaatklep
weer los. Op die manier bouwt de druk van de
motorolie zich voldoende op zodat de klep
automatisch open kan worden gehouden.  Zie de
handleiding van de originele fabrikant voor meer
informatie over het bedienen van het voertuig.
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