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Nový vzhled návěsových jednotek typu TEBS G2
určených pro aftermarket
Šedý vrchní kryt: snadnější identifikace jednotek TEBS G2 pro aftermarket díky novému krytu
Aftermarketové varianty Knorr-Bremse TEBS G2 jednotek jsou nyní opatřeny šedým krytem s
označením "Service Product". To napomáhá identifikaci aftermarketové verze na první pohled.
Rozpoznatelné na první pohled
Originální náhradní díly Knorr-Bremse jsou
nyní odlišeny šedým vrchním krytem oproti
dílům určeným pro prvovýrobu.
Pouze vyškolený a kvalifikovaný servisní
technik může provádět opravy TEBS jednotek
s pomocí diagnostiky, např. Knorr-Bremse
NEO.
Odpovědnost za nastavení bezpečnostních
parametrů nese výrobce vozidla.Během
provozu vozidla může dojít k situaci, kdy je
nutná oprava nebo výměna TEBS jednotky.V
tomto případě má autorizované servisní
centrum dovoleno provést omezené změny
parametrů, které se netýkají bezpečnosti a
mohou zrcadlit data z původní TEBS jednotky
do nové aftermarketové jednotky.
To znamená, že změny parametrů a zrcadlení
softwaru je dovoleno pouze oprávněným
zaměstnancům servisních center a to pouze v
kombinaci
s
Knorr-Bremse originálním náhradním dílem.

Šedé zbarvení: TEBS G2 s označením “Service Product”

Proto rychlou identifikaci Knorr-Bremse TEBS
G2 jednotek zaručuje nově zabarvený vrchní
kryt.

Pamatujte, že opravy za pomoci diagnostického softwaru na TEBS jednotkách má
dovoleno provádět pouze proškolený a kvalifikovaný zaměstnanec servisního centra v
kombinaci s použitím Knorr-Bremse originálních dílů - nyní snadno rozpoznatelných dle
šedého krytu.

TZměny informací zde uvedených jsou vyhrazeny i bez předchozího upozornění. Tištěná kopie tohoto dokumentu nemusí být aktuální verzí. Pro aktuální verzi tohoto dokumentu navštivte prosím
www.knorr-bremseCVS.com, případně kontaktujte Vašeho zástupce Knorr-Bremse. Figurativní značka "K" a ochranné známky KNORR a KNORR-BREMSE jsou registrovány jménem KnorrBremse AG. Další práva a podmínky uplatněny; pro plné znění vyloučení odpovědnosti navštivte naše stránky www.knorr-bremseCVS.com.
Poznámka: Jsou-li na základě zde uvedených informací prováděny servisní práce na vozidle, je odpovědností dílny zajistit, že vozidlo bude plně otestováno a bude zajištěno, že se vozidlo bude
nacházet v plně provozuschopném stavu před jeho opětovným nasazením do provozu. Knorr-Bremse nepřebírá žádné ručení za problémy, které vzniknou kvůli tomu, že se jmenované testy
neprovedou.
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