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Bär CargoCheck diagnostisk software – din digitale serviceassistent
På kommercielle køretøjer er software-baserede diagnosesystemer allerede standard. Stilstand er dyrt, og derfor er maksimal
rådighedstid afgørende. Med Bär CargoCheck tilbyder Bär Cargolift et effektivt værktøj til diagnose og fejlfinding, så din Bär
Cargolift kan få den bedste service. Dermed får du køretøjet tilbage på landevejen hurtigst muligt!

Hurtig og nem fejlfinding
Åbn dækslet til hovedstammen, tilslut den bærbare computer til eBC-controlleren via et USB-kabel, og så er du i gang!
Diagnosesoftwaren viser spændings- og strømkurven samt Cargolift‘ens aktuelle status og gør det muligt at overvåge alle
ind- og udgangssignaler.

Fejl som f.eks. underspænding, funktionsfejl og systemadvarsler noteres med dato i fejlhukommelsen. Med henblik på den
løbende forbedring af Cargoliftene kræver Bär derfor fejlhukommelse i garantitilfælde.

Nogle fejl kan spores tilbage til en forkert elektrisk forbindelse. Bär CargoCheck viser dig derfor den havnetildeling, der
er gemt i den pågældende Cargolifts konfigurationssoftware. Forkerte forbindelser kan nemt identificeres og korrigeres i
henhold til softwaren.

eBC-controlleren for den tilsluttede
Cargolift vises under fanen „eBC Overview“ (eBC-oversigt). De anvendte porte
viser et symbol på den Cargolift-komponent, der skal tilsluttes, sammen med
navnet på stikket på eBC-controlleren.
Hvis du bevæger musen over komponentsymbolet, vises komponentens navn.

Parametre efter ønsker

Hver Bär Cargolift modtager en eBC-controller med skræddersyet konfigurationssoftware før levering. Denne software definerer og dokumenterer det
tilgængelige udstyr – f.eks. aktivering af SwitchKey. Med Bär CargoCheck kan
flere parametre – f.eks. SwitchKey-betjeningssekvensen – ses og om nødvendigt justeres. Det samme gælder for funktioner som f.eks. kuffertbelysningen
eller den automatiske betjeningsmekanisme SoftLock.

Under fanen “Bär SmartControl” får du et direkte
indblik i den aktuelle konfiguration af radiofjernbetjeningen. Ser du:
 RPGHQKnQGKROGWHVHQGHUHUUHJLVWUHUHWSn
BC med lastbilens eller anhængerens knap
 KYLONHNRPSRQHQWHURJKYLONH38.·HUGHUHU
gemt i konfigurationssoftwaren
 KYLONHQ URJDUEHMGVRPUnGHUGHUL¡MHEOLNNHW
er aktive med mulighed for direkte at justere
og teste deres radiosignalstyrke

Eftermontering efter behov
Eftermontering af nyt udstyr som Bär SmartControl fjernbetjening er også mulig med Bär CargoCheck. Ud over den nødvendige
hardware modtager du også en ny konfigurationsfil specifikt til serienummeret, som du kan indlæse i eBC Controller via diagnosesoftwaren.
Eftermonterbare er f.eks:

Bär Control EVO

Bär SmartControl

Bär SmartControl CabinControl

Kabelstyring 2 knapper

Krav til brugen af Bär CargoCheck
Bär CargoCheck giver adgang til Bär Cargolifts med eBC Controller (fra byggeåret 2012). Der kræves er:
 HQ:LQGRZVSF :LQGRZVHOOHUK¡MHUH 
 HWVWDQGDUG86%NDEHO IRUELQGHOVH$% RJ
 HQJ\OGLJOLFHQVWLO%lU&DUJR&KHFN
'LDJQRVHVRIWZDUHQNDQGRZQORDGHVIUD%lU&DUJROLIW:HE6KRSRJNDQEUXJHVJUDWLVLWLPHUHIWHUGHQI¡UVWHLQVWDOODWLRQ'HUHIWHU
skal du have en betalt licens. Licensperioden begynder den 1. oktober og slutter den 30. september. Den årlige opdateringsfil sikrer,
at du altid er opdateret og kan drage fordel af vores videreudvikling.
Den nemmeste måde at opdatere årligt er med en Bär CargoCheck-licensaftale:
Ved licensperiodens start modtager du automatisk din licenskode.
'RZQORDGGHQQ\HYHUVLRQL:HE6KRSLQVWDOOHUGHQRJVnHUGXLJDQJ
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