
2. Kritische fout 

 Diagnose LED  knippert 1x per seconde (oranje) en the beeper piept 1x per 

seconde. 

 Diagnose: Er zit een storing in uw LPG installatie. Het systeem 

schakelt automatisch terug naar benzine. 

 Actie:  Neem contact op met uw Prins dealer. 

 

3 Niet-kritische fout 

 Diagnose LED knippert 1x per seconde (oranje) 

 Diagnose: Er zit een storing in uw LPG installatie. Het systeem 

schakelt automatisch terug naar benzine. 

 Actie:  Neem contact op met uw Prins dealer. 

 

4 Diagnose waarschuwing 

 Diagnose LED knippert 1x per seconde (rood) 

 Diagnose: De systeemtemperatuur heeft zijn maximale niveau 

bereikt Rijden op LPG is helaas niet mogelijk. Het systeem 

schakelt automatisch terug naar benzine. 

 Actie:  Laat het systeem afkoelen, de storing wordt daarna 

automatisch gewist. 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale Prins dealer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUICK START HANDLEIDING 

PRINS DIRECT LIQUIMAX SYSTEEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze Quick Start handleiding geeft u inzicht in de belangrijkste kenmerken en zaken 

om rekening mee te houden met betrekking tot uw LPG installatie. Indien u 

aanvullende informatie wenst kunt u contact opnemen met uw lokale Prins dealer. 

 Alle rechten voorbehouden. 

 



De auto starten 

Wanneer de brandstof LPG is geselecteerd start de auto direct op LPG. Zodra de 

brandstof benzine is geselecteerd start de auto op benzine. 

 

Overschakelen van benzine naar LPG en vice versa 

Het is mogelijk om tijdens het rijden om te schakelen tussen de twee brandstoffen 

door op de brandstofkeuze schakelaar te drukken. Wanneer de brandstofstatus LED 

(Prins logo) verlicht is, is de LPG mode geselecteerd. Wanneer de brandstofstatus LED 

(Prins logo) niet verlicht is, is de benzine mode geselecteerd. 

 

LPG brandstofniveau indicatie 

Een indicatie van het LPG brandstofniveau wordt weergegeven met vijf 

tankindicatie LED’s, elke vertegenwoordigd ongeveer 20% van de 80% netto 

tankvulling. Zodra de rode LED (laag niveau) gaat branden zijn de laatste paar liters 

LPG aangebroken. Dit betekent dat de tank nog niet volledig leeg is, maar het is 

raadzaam om te gaan tanken.  

 

Naspoelen 

Het Direct LiquiMax LPG systeem zal, zelfs na uitzetten van het contact, nog enige tijd 

na blijven spoelen. Dit gebeurt middels de pomp welke binnenin de LPG tank zit. Dit 

kan enig geluid veroorzaken. Het naspoelen kan tot maximaal 3 uur na het parkeren 

duren. 

 

Prins brandstofkeuze schakelaar  

 

 

De brandstofkeuze schakelaar heeft twee selectie opties: 

1. Brandstofstatus LED (Prins logo) is niet verlicht: benzine mode 

geselecteerd (u rijdt op benzine). 

2. Brandstofstatus LED (Prins logo) is verlicht: LPG mode geselecteerd (u rijdt 

op LPG). 

 

De lichtintensiteit van de schakelaar LED’s varieert, afhankelijk van de hoeveelheid 

daglicht. 

 

Noodstart procedure 

Wanneer de motor onverhoopt niet wil starten is het mogelijk om de noodstart 

procedure in werking te stellen. 

Activeer de noodstart procedure doormiddel van het aanschakelen van het contact 

zonder de motor te starten en vervolgens de LPG schakelaar gedurende minimaal 5 

seconden ingedrukt te houden. Zodra de schakelaar los gelaten wordt hoort u een 

constante pieptoon. Start nu de motor, deze zal geforceerd op benzine starten. 

 

Diagnose 

Er zijn een diagnose LED en beeper geïntegreerd in de schakelaar voor diagnose 

doeleinde. De volgende meldingen kunnen voorkomen: 

 

1. Tank leeg 

 De brandstofstatus LED knippert 1x per seconde en de beeper piept 3x (laag 

niveau tank LED is aan) 

 Diagnose: De LPG tank is leeg, het systeem schakelt automatisch 

naar benzine. 

 Actie:  Ga LPG tanken (minimaal 40%), het systeem zal 

vervolgens automatisch omschakelen naar LPG.  

 


