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Homologation/Kanada

Canada, Industry Canada (IC) Notices

“This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is 
subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference,
and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesi-
red operation of the device.“

Canada, avis d‘Industry Canada (IC)

“Le présent appareil est conforme aux CNR d‘Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L‘exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l‘appareil ne doit pas produire de brouillage,
et
(2) l‘utilisateur de l‘appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d‘en compromettre le fonctionnement.“

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 plus the RES-GEN, 003 
(2010-12) and RSS210, issue 8 (2010-12).
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 ► Deze beknopte handleiding dient alleen voor het aanschouwelijk 
maken van de belangrijkste bedieningsstappen en functies van het 
handleesapparaat en is een aanvulling bij het gebruikershandboek.  
Lees in ieder geval ook het uitvoerige gebruikershandboek.

Apparatuuroverzicht

6

2 3 4

5

1

Pos Aanduiding Functie

1 Beeldscherm Weergave van de menu's.

2 ESC-toets 

Verlaten van een submenu. 
Terugbladeren in eigen menu's.

ESC-toets 3 sec bedienen. 
= afbreken van een proces.

3 Pijltoetsen 
Navigeren binnen het menu.  
Instellen van waarden.

4 Return-toets 
Bevestigen van een keuze. 
Bevestiging van een melding.

5 AAN/UIT-toets In-/uitschakelen van het handleesapparaat.

6 Antenne Antenne voor verbinding met de bandensensoren.
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Handleesapparaat laden

 ► Laad het apparaat minimaal 12 uur volgens de laadinstructies, voordat 
u het voor het eerst gebruikt.

 ► Het apparaat dient eens per maand minimaal 12 uur geladen te worden 
in overeenstemming met de laadinstructies.

 � Handleesapparaat inschakelen.

 � Verwijder de afdekking van de aansluiting voor de netadapter.

 � Sluit de aansluitkabel van de netadapter op de aansluitbus aan en steek de netad-
apter in een stopcontact.

 � Na 10 seconden schakelt het apparaat zich automatisch uit en wordt een laadsym-
bool  op het beeldscherm weergegeven.

 ► Wordt tijdens het laadproces geen stekker-  of laadsymbool  
weergegeven, dan wordt het apparaat niet voldoende geladen.

 ► Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter.

 ► Het laadproces duurt ca. 7 uur.

 ► Vanwege de voorwaarden van de toelating mag het handleesapparaat 
niet worden gebruikt met aangesloten netadapter.
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Oproepen van een menufunctie

 � Selecteer met de pijltoetsen  het gewenste menupunt.

 � Bevestig met de Return-toets  uw keuze om het menupunt te openen.

 � Bevat het menu Submenu's, selecteer met de pijltoetsen  het gewenste menupunt 
en bevestig met de Return-toets  uw keuze.

 � Druk op de ESC-toets  om terug te keren naar het vorige menuniveau.

 � Druk de ESC-toets  3 s in om een proces af te breken.

Wijziging van een keuze
 � Maak met de pijltoetsen  een keuze uit de instellingen/mogelijkheden

 � Bevestig met de Return-toets  de keuze.

Taal instellen
Het menu start in de basisinstelling in de Engelse taal. Volg voor de taalinstelling het 
menupad "SETUP/LANGUAGE" en selecteer de gewenste taal.

 ► Is geen SD-geheugenkaart in het handleesapparaat ingevoerd, is de ge-
heugenkaart defect of is de software-installatie niet correct uitgevoerd, 
dan staat alleen de taal "ENGLISH" ter beschikking.
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Menustructuur

B
an

d
en

se
n

so
r

Sensor controleren Gegevens van de bandensensor uitlezen.

Sensor activeren Sensor in de bedrijfsmodus zetten.

Sensor deactiveren Cyclisch zenden uitschakelen (energiebesparingsmodus).

Acties aan de band

Toon Laatste ontvangen bandensensorgegevens weergeven.

Control. Gegevens van de bandensensor uitlezen.

Activeer Sensor in de bedrijfsmodus zetten.

Deactiv. Cyclisch zenden uitschakelen (energiebesparingsmodus).

Alle banden contr.
Uitvragen van de bandensensorgegevens bij auto's zonder 
CCU en DSP.

Sniffing tool
Speciale functie: 
apparaat ontvangt alle bandensensoren in ontvangstreik-
wijdte.

Trigger Tool
Speciale functie: 
het zendvermogen van het uitvraagsignaal kan gericht geva-
rieerd worden.

In
st

al
la

ti
e Nieuwe installatie Aanmaken van een nieuwe CPC-systeemconfiguratie.

Install. voortz. Een onderbroken CPC-systeemconfiguratie voortzetten. 

Testrit
Controle van de ontvangstkwaliteit van het ingebouwde CPC-
systeem.

M
o

d
if

ic
at

ie

Inst. modificeren

Installatie contr. Controle van de bestaande configuratieparameters.

Parameters wijzigen Wijziging van de reeds gedefinieerde configuratieparameters. 

Wijzig sensor-ID´s Vernieuwen van de toewijzing van de sensor-ID's.

CPC activeren Activering van het CPC-systeem.

CPC deactiveren
Deactivering van het CPC-systeem voor een tijdelijke uitscha-
keling.

D
ia

g
n

o
se

DTC (foutcode)

Algemene DTC's Weergave van de algemene foutmeldingen.

Bandgerelateerde DTC's
Weergave van de foutmeldingen die betrekking hebben op 
een bepaalde band.

Wis alle DTC's Alle actieve foutmeldingen wissen.

DTC's opslaan Alle actieve foutmeldingen opslaan.
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SW-update

CCU Software van de CCU (besturingsapparaat) updaten.

DSP Software van het display updaten.

CSW Software van de schakelmodule updaten.

Verbinding met PC Communicatie met de SD-kaart via een USB-kabel.

In
st

el
lin

g
en

Taal

De gewenste menutaal van het handleesapparaat instellen. 
De keuze omvat: Tsjechisch, Deens, Duits, Engels, Spaans, 
Frans, Italiaans, Hongaars, Nederlands, Noors, Pools, Portu-
gees, Roemeens, Slowaaks, Fins, Zweeds, Turks

Eenheid

Druk Eenheid ter indicatie van de drukwaarden (bar / psi).

Temperatuur Eenheid ter indicatie van de temperatuurwaarden (°C / °F).

Inst. geluid

Geluid Gewenste instelling voor de toon selecteren (aan/uit).

Trilling Gewenste instelling voor de vibratie selecteren (aan/uit).

Apparateninstelling

Auto uitschak.
Instelling voor de automatische uitschakeling van het hand-
leesapparaat (uit, 5 min, 10 min, 15 min).

Datum/uurtijd
Instelling van datum en uurtijd in het handleesapparaat. 
(Notatie selecteerbaar).

Gebruik datum
Moeten de datum en uurtijd voor de protocolbestanden 
worden gebruikt (ja/nee)?

Versie Weergave van de softwareversie van het handleesapparaat.
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SD-geheugenkaart

Insteeksleuf voor SD-geheugenkaart
Bij levering van het handleesapparaat is reeds een SD-geheugenkaart geplaatst. 

 ► Is geen SD-geheugenkaart in het handleesapparaat ingevoerd, is de ge-
heugenkaart defect of is de software-installatie niet correct uitgevoerd, 
dan staat alleen de taal "ENGLISH" ter beschikking.

 ► Het opslaan van DTC's en protocolbestanden is zonder SD-geheugen-
kaart niet mogelijk.

Omgang met bestanden op de SD-geheugenkaart
De toegang tot de SD-geheugenkaart verloopt via een USB-verbinding met de PC zoals 
beschreven in het handboek onder „Verbinding met de PC“.

 ► Het negeren van de aanwijzingen voor de omgang met de bestanden 
op de SD-geheugenkaart kan tot werkingsfouten en totale uitval van 
het handleesapparaat of het CPC-systeem leiden.

 ► De registerstructuur en -aanduiding, alsmede de inhoud en naam van 
de bestanden mogen niet worden gewijzigd.

 ► Er mogen geen bestanden op de geheugenkaart worden gewist! 
Uitzondering zijn de protocolbestanden („\REPORT“), deze kunnen 
zonder verdere uitwerkingen naar het systeem gekopieerd en gewist 
worden.

Registerstructuur

SD
-g

eh
eu

g
en

ka
ar

t

CONFIG Configuratiebestanden voor het handleesapparaat

LANGUAGE Taalbestanden voor het handleesapparaat

REPORT Protocolbestanden

TEMP Tijdelijke bestanden.

UPDATE Bestanden voor de software-update van CPC-componenten

Moet het handleesapparaat via de USB-kabel met een PC verbonden wor-
den en staat alleen de taal "English" ter beschikking:

 ► Volg het menupad "Diagnosis/Connection to PC" om het handleesap-
paraat met de PC te verbinden.
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De protocolbestanden die bij het werk met het handleesapparaat worden gegenereerd, 
zijn opgeslagen in het register "REPORT" op de SD-geheugenkaart (Zie Registerstructuur).

Om de individuele protocolbestanden te kunnen identificeren, wordt automatisch een 
eenduidige naam toegewezen. Deze wordt als volgt samengesteld:

BESTANDSNAAM

Voertuignaam
Kenletter voor de uitgevoerde menu-
functie

Datum Uurtijd

(Serienr.)* (Volgnr.)*

Max. 19 karakters
T= Testrit / D = DTC / I = Installatie / V = 
„Alle banden contr.“

JJJJMMDD hhmmss

(XXXXXX)* (ZZZZ)*

*  Serienr. en volgnr. verschijnen alleen wanneer in het menu Instellingen - Apparaatinstelling - 
Gebruik datum het gebruik van de datum/uurtijd gedeactiveerd is.

 ► Voor de analyse van de protocolbestanden wordt een softwarepro-
gramma aangeboden (zie www.contipressurecheck.com).

Bediening van het apparaat
Om met de bandensensoren te kunnen communiceren, is het handleesapparaat van 
een antenne voorzien. Hierna wordt de werkwijze voor de communicatie beschreven, 
zoals die in alle menu's wordt gebruikt. 

 ► Houd de antenne altijd in de richting van de sensor om de best moge-
lijke communicatie te garanderen.

 ► Werd bij de instellingen toon en/of vibratie ingeschakeld, dan wordt na 
een geslaagde uitlezing een desbetreffend signaal afgegeven.

 ► Het uitleesproces vindt in 3 stappen plaats met een toenemend zend-
vermogen. Is in die tijd geen communicatie mogelijk, dan wordt het 
proces afgebroken.
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Uitlezen van een toegankelijke sensor
Bij een vrij toegankelijke sensor gaat u als volgt te werk bij het uitlezen:

 � Houd het handleesapparaat met de antenne  zoals 
afgebeeld direct bij de sensor.

Aanleren van een in de band gemonteerde sensor
Voor het aanleren van de bandensensoren verschijnt het volgende scherm: 

PWR: XX%

1/3

In de animatie loopt de stipmarkering 
met een gedefinieerde snelheid en in een 
gespecificeerde richting langs de zijwand 
van de band. 

 � Houd het handleesapparaat met de antenne  zoals 
afgebeeld tegen de zijwand van de band. Startpunt is de 
stipmarkering in het display.

 � Voer het handleesapparaat in overeenstemming met de 
snelheid van de animatie langs de zijwand van de band.

Nieuwe installatie van een CPC-systeem
Volg bij een nieuwe installatie van een CPC-systeem de aanwijzingen in het handboek 
op de CD of onder www.contipressurecheck.com op.

 ► Verzeker u er voorafgaand aan de initialisatie van het CPC-systeem van 
dat alle bandensensoren geactiveerd zijn.



NL Afvalverwijdering

Dit apparaat mag niet met het gewone huisvuil worden meegegeven.

Het handleesapparaat bevat een lithiumbatterij die vast ingebouwd is in de 
behuizing en niet verwijderd kan worden. Als het einde van de levensduur is 
bereikt moet het apparaat conform de actueel geldende plaatselijke, regionale 
en nationale wet- en regelgevingen afgevoerd worden. Daarvoor kan het ap-
paraat bij verzamelpunten voor elektrische/elektronische componenten of de 
CPC-verkooppartner worden ingeleverd. Of het kan naar het volgende CPC-in-
zamelpunt worden teruggestuurd: Adres van het centrale CPC-inzamelpunt:

Continental Trading GmbH 
„Abteilung Entsorgung“ 

VDO-Straße 1, 
Gebäude B14, 

64832 Babenhausen 
Germany
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Continental Reifen Deutschland GmbH

Büttnerstraße25 

30165 Hanover 

Germany

www.contipressurecheck.com

www.continental-truck-tires.com

www.continental-corporation.com




