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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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Generelt

 ► Denne korte veiledningen er bare ment å synliggjøre de viktigste bet-
jeningstrinnene og funksjonene til den håndholdte avleseren, og er et 
supplement til den egentlige brukerhåndboken. 
Les også hele brukerhåndboken.

Apparatoversikt
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Pos. Betegnelse Funksjon

1 Skjerm Visning av menyene.

2 ESC-tast 

Gå ut av en undermeny. 
Bla tilbake i noen menyer.

Trykk in ESC-tasten i 3 sekunder. 
= Avbryte en prosess.

3 Piltaster 
Navigering i menyen. 
Innstilling av verdier.

4 Returtast 
Bekreftelse av valg. 
Kvittering av melding.

5 PÅ/AV-tast Slå den håndholdte avleseren på/av.

6 Antenne Antenne for aktivering av dekkfølere.
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N Lade den håndholdte avleseren

 ► Før første gangs bruk må apparatet lades minst 12 timer iht. anvisnin-
gene.

 ► Lad apparatet i minst 12 timer én gang i måneden iht. anvisningene.

 � Slå på den håndholdte avleseren.

 � Fjern dekselet over tilkoblingskontakten for nettadapteren.

 � Koble tilkoblingsledningen for nettadapteren til kontakten og plugg nettadapteren 
inn i en stikkontakt.

 � Etter ca. sekunder slår apparatet seg av automatisk og det vises et 
ladesymbol  på skjermen.

 ► Hvis det ikke vises et plugg-  eller ladesymbol under 
ladingen , er ikke apparatet tilstrekkelig ladet.

 ► Bruk bare den medfølgende nettadapteren.

 ► Ladingen tar ca. 7 timer.

 ► Av godkjenningsgrunner skal ikke den håndholdte avleseren brukes 
med tilkoblet nettadapter.
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N

Menystyring

Åpne en menyfunksjon

 � Velg ønsket menypunkt med piltastene .

 � Bekreft valget med returtasten  og åpne menyen.

 � Hvis menyen har undermenyer, må du velge ønsket undermeny med piltastene  
og bekrefte valget med returtasten .

 � Trykk på ESC-tasten  for å gå tilbake til forrige menytrinn.

 � Trykk 3 ganger på ESC-tasten  for å avbryte en prosess.

Endre et valg
 � Velg innstillinger/muligheter med piltastene .

 � Bekreft valget med returtasten .

Stille inn språk
Menyen har engelsk som grunninnstilling. For å stille inn språk følger du menybanen 
"SETUP/LANGUAGE" og velger ønsket språk.

 ► Hvis det ikke er satt inn et SD-minnekort i den håndholdte avleseren, 
minnekortet er defekt eller programvareinstallasjonen ikke er riktig 
gjennomført, står bare "ENGLISH" til disposisjon.
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N Menystruktur
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Kontroller sensoren Les av dataene for dekkføleren.

Aktiver sensoren Sett føleren i driftsmodus.

Deaktiver sensoren Slå av syklisk sending (energisparemodus).

Handl. på dekket

Vis Vis sist mottatte dekkfølerdata.

Test Les av dataene for dekkføleren.

Aktiver Sett føleren i driftsmodus.

Deaktiver Slå av syklisk sending (energisparemodus).

Kontroller alle dekk Innhenting av dekkfølerdata ved kjøretøyer uten CCU og DSP.

Signalsamler
Spesialfunksjon: 
Apparatet mottar alle dekkfølere innen mottaksrekkevidden.

Utløserverktøy
Spesialfunksjon: 
Sendeytelsen for innhentingssignalet kan varieres målrettet.

In
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al
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n Ny installasjon Oppretting av ny CPC-systemkonfigurasjon.

Fortsett 
installasjon

Fortsette en avbrutt CPC-systemkonfigurasjon.

Testkjøring
Kontroll av kvaliteten på mottaket for det monterte CPC-
systemet.

M
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Endre installasjon

Kontroller installasjon Kontroll av eksisterende konfigurasjonsparametere.

Endre parametre Endring av allerede definerte konfigurasjonsparametere.

Endre sensor-ID-er Fornyelse av tilordningen av føler-ID-er.

Aktiver CPC Aktivering av CPC-systemet.

Deaktiver CPC Deaktivering av CPC-systemet for midlertidig utkobling.
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DTC (feilkode)

Generelle DTC-er Visning av generelle feilmeldinger.

Dekkrelaterte DTC-er Visning av feilmeldinger som gjelder for ett bestemt dekk.

Slett alle DTC-er Slett alle aktive feilmeldinger.

Lagre feilkoder Lagre alle aktive feilmeldinger.
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Programvareoppdat.

CCU Oppdater programvaren for CCU (styreenhet).

DSP Oppdater programvaren for displayet.

CSW Oppdater programvaren for kretsmodulen.

Tilkobling til PC Kommunikasjon med SD-kortet via en USB-kabel.

In
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Språk

Still inn ønsket menyspråk for den håndholdte avleseren. 
Du kan velge følgende språk: Tsjekkisk, dansk, tysk, engelsk, 
spansk, fransk, italiensk, ungarsk, hollandsk, norsk, polsk, por-
tugisisk, rumensk, slovakisk, finsk, svensk, tyrkisk

Enhet

Trykk Enhet for visning av trykkverdier (bar/psi).

Temperatur Enhet for visning av temperaturverdier (°C / °F).

Lydinnstillinger

Lyd Velg ønsket innstilling for lyd (på/av).

Vibrasjon Velg ønsket innstilling for vibrasjon (på/av).

Apparatinnstillinger

Autom. utkobl.
Innstilling for automatisk utkobling av den håndholdte avlese-
ren (av, 5 min., 10 min., 15 min.).

Dato/tid
Innstilling av dato og klokkeslett i den håndholdte avleseren. 
(Visningsformat kan velges.)

Bruk dato Skal dato og klikkeslett brukes for protokollfilene (ja/nei)?

Versjon Visning av programvareversjonen i den håndholdte avleseren.
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N SD-minnekort

Innstikksåpning for SD-minnekortet
SD-minnekortet er allerede satt inn når den håndholdte avleseren leveres. 

 ► Hvis det ikke er satt inn et SD-minnekort i den håndholdte avleseren, 
minnekortet er defekt eller programvareinstallasjonen ikke er riktig 
gjennomført, står bare "ENGLISH" til disposisjon.

 ► Lagring av feilkoder og protokollfiler er ikke mulig uten SD-minnekort.

Håndtering av filer på SD-minnekortet
Tilgangen til SD-minnekortet skjer via en USB-forbindelse til PC-en som beskrevet i 
håndboken under "Forbindelse til PC".

 ► Hvis bestemmelsene for omgang med filene på SD-minnekortet ikke 
overholdes, kan føre til funksjonsfeil i den håndholdte avleseren eller til 
at avleseren eller CPC-systemet slutter helt å virke.

 ► Katalogstruktur og -benevnelse samt innholdet i og navnet på filene må 
ikke endres.

 ► Det må ikke slettes filer på minnekortet! 
Unntaket er protokollfilene („\REPORT“), disse kan kopieres og slettes 
uten at det påvirker systemet.

Katalogstruktur

SD
-m

in
n

ek
o

rt

CONFIG Konfigurasjonsfiler for den håndholdte avleseren

LANGUAGE Språkfiler for den håndholdte avleseren

REPORT Protokollfiler

TEMP Midlertidige filer.

UPDATE Filer for programvareoppdatering av CPC-komponenter

Hvis den håndholdte avleseren skal kobles til en PC via USB-kabelen og 
bare språket "English" står til disposisjon:

 ► Følg menybanen "Diagnosis/Connection to PC" for å koble den hånd-
holdte avleseren til PC-en.
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Protokollfiler
Protokollfilene som ble opprettet under arbeidet med avleseren, er lagret i Katalogen 
"REPORT" på SD-minnekortet (se Katalogstruktur).

For å identifisere de enkelte protokollfilene får hver og en et entydig navn. Dette nav-
net settes sammen på følgende måte:

FILNAVN

Kjøretøynavn
Kjenningsbokstav for utført me-
nyfunksjon

Dato Klokkeslett

(Serienr.) (Løpende nr.)

Maks. 19 tegn
T= Testkjøring / D = Feilkode (DTC) / I = 
Installasjon / V = "Kontroller alle dekk"

ÅÅÅÅMMDD ttmmss

(XXXXXX)* (ZZZZ)*

*  Serienr. og løpende nr. vises bare hviis bruk av dato/klokkeslett ble deaktivert i  
   menyen Innstillinger - Apparatinnstillinger - Bruk dato.

 ► Det tilbys et programvareprogram for evaluering av protokollfiler (se 
www.contipressurecheck.com).

Håndtering av apparatet
For å kunne kommunisere med dekkfølerne er den håndholdte avleseren utstyrt med 
en antenne. Nedenfor beskrives fremgangsmåten for kommunikasjon slik den brukes i 
alle menyer.

 ► Hold alltid antennen mot føleren for å oppnå best mulig kommunikas-
jon.

 ► Dersom lyd og/eller vibrasjon ble slått på under oppsett av apparatet, 
gis et signal ved vellykket avlesing.

 ► Avlesingen skjer i 3 trinn med stigende sendeytelse. Hvis det til da ikke 
er mulig med kommunkasjon, avbrytes prosedyren.
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N Avlesing av tilgjengelig føler
Hvis føleren er fritt tilgjengelig, går du fram på følgende måte for å lese av:

 � Hold den håndholdte avleseren med antennen  rett 
mot føleren som avbildet.

Programmering av en føler som er montert i dekket
For programmering av dekkfølere åpnes følgende visning:

EFF: XX%

1/3

I animasjonen beveger punktmarkeringen 
seg med en definert hastighet og i en 
angitt retning langs sideveggen.

 � Hold den håndholdte avleseren med antennen  mot 
dekkets sidevegg som avbildet. Startpunktet er punkt-
markeringen i displayet.

 � Før den håndholdte avleseren langs dekkets sidevegg i 
samme hastighet som vist i animasjonen.

Nyinstallasjon av CPC-system
For nyinstallasjon av et CPC-system må du følge anvisningene i håndboken på CD-en 
eller på www.contipressurecheck.com.

 ► Før du installerer CPC-systemet må du sørge for at alle dekkfølerne er 
aktivert.



N Kassering

Dette apparatet skal ikke kastes sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Den håndholdte avleseren inneholder et litiumbatteri som er fast montert i kabi-
nettet og ikke kan tas ut. Når levetiden er over, må apparatet kasseres i samsvar 
med gjeldende lokale, regionale og nasjonale lover og forskrifter. Apparatet kan 
i den forbindelse leveres inn hos oppsamlingssteder for elektroniske kompo-
nenter, eller avgis til CPC-salgspartneren. Eller det kan sendes tilbake til følgende 
CPC-oppsamlingssted. Adresse til det sentrale CPC-oppsamlingsstedet:

Continental Trading GmbH 
„Abteilung Entsorgung“ 

VDO-Straße 1, 
Gebäude B14, 

64832 Babenhausen 
Germany



RF Testing Device
Tool-No. 040072

K
A

_H
H

T_
0

2
1

4
_A

1
_N

O

Continental Reifen Deutschland GmbH

Büttnerstraße25 

30165 Hanover 

Germany

www.contipressurecheck.com

www.continental-truck-tires.com

www.continental-corporation.com




