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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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P
LInformacje ogólne

 ► Niniejsza skrócona instrukcja służy do przedstawienia najważniejszych 
zagadnień związanych z obsługą oraz funkcji ręcznego czytnika. Stano-
wi ona uzupełnienie właściwego podręcznika użytkowania.  
Koniecznie należy przeczytać również szczegółowy podręcznik 
użytkowania.

Opis urządzenia
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Poz. Opis Działanie

1 Ekran Wskazywanie menu.

2 Przycisk ESC 

Opuszczanie podmenu. 
Powrót w niektórych menu.

Uruchomienie przycisku ESC przez 3 s. 
= przerywanie procesu.

3 Przyciski strzałek 
Nawigacja w obrębie menu. 
Ustawianie wartości.

4 Przycisk Return 
Potwierdzanie wyboru. 
Kwitowanie komunikatu.

5
Przycisk WŁ./WYŁ. 

Włączanie/wyłączanie ręcznego czytnika.

6 Antena Antena służąca do reagowania czujników opon.
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L Ładowanie ręcznego czytnika

 ► Przed pierwszym użytkowaniem urządzenie należy naładować przez 
przynajmniej 12 godzin, zgodnie z instrukcją ładowania.

 ► Urządzenie należy ładować raz w miesiącu przez przynajmniej 12 god-
zin, zgodnie z instrukcją ładowania.

 � Włączyć ręczny czytnik.

 � Zdjąć osłonę gniazda wtykowego zasilacza sieciowego.

 � Podłączyć kabel zasilacza sieciowego do gniazda wtykowego na urządzeniu i 
wetknąć zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

 � Po około 10 sekundach urządzenie wyłączy się automatycznie, a na ekranie pojawi 
się symbol ładowania .

 ► Jeżeli podczas trwania ładowania nie wyświetli się symbol wtyczki 
  lub symbol ładowania , urządzenie nie jest ładowane 

wystarczająco.

 ► Używać tylko zasilacza znajdującego się w zestawie.

 ► Ładowanie trwa około 7 godzin.

 ► Z powodów związanych z dopuszczeniem, ręczny czytnik nie może być 
użytkowany z podłączonym zasilaczem sieciowym.
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LSterowanie menu

Wywołanie funkcji menu

 � Za pomocą przycisków strzałek  wybrać pożądany punkt menu.

 � Za pomocą przycisku Return  potwierdzić wybór i wywołać punkt menu.

 � Jeżeli menu zawiera podmenu, wybrać za pomocą przycisków strzałek  pożądany 
punkt menu oraz potwierdzić wybór za pomocą przycisku Return .

 � Nacisnąć przycisk ESC , aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

 � Wcisnąć przez 3 s przycisk ESC , aby przerwać daną operację.

Zmiana wyboru
 � Za pomocą przycisków strzałek  można wybierać spośród ustawień/możliwości.

 � Za pomocą przycisku Return  można potwierdzić wybór.

Ustawianie języka
W ustawieniach podstawowych menu jest w języku angielskim. Aby ustawić język 
przejść do menu: „SETUP/LANGUAGE“ i wybrać pożądany język.

 ► Jeżeli w ręcznym czytniku nie znajduje się karta pamięci SD, karta jest 
uszkodzona lub instalacja oprogramowania nie została przeprowadzo-
na prawidłowo, dostępny jest tylko język „ENGLISH“.
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L Struktura menu
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Sprawdź czujnik Sczytywanie danych z czujnika opon.

Aktywuj czujnik Umieszczanie czujnika w trybie pracy. 

Dezaktywowanie czuj-
nika

Wyłączanie cyklicznego nadawania (tryb energooszczędny).

Działania na oponie

Pokaż Wyświetlanie ostatnio odebranych danych z czujników opon.

Sprawdź Sczytywanie danych z czujnika opon.

Aktywuj Umieszczanie czujnika w trybie pracy.

Deaktywuj Wyłączanie cyklicznego nadawania (tryb energooszczędny).

Sprawdź wszystkie 
opony

Sprawdzanie danych z czujników opon dla pojazdów bez 
CCU i DSP.

Sniffing Tool (Zbieracz 
sygnałów)

Funkcja specjalna: 
Urządzenie odbiera wszystkie czujniki opon w zasięgu 
odbioru.

Trigger Tool (Analiza 
wyzwalacza)

Funkcja specjalna: 
Moc nadawczą sygnału sprawdzania można selektywnie 
zmieniać.

In
st

al
ac

ja Nowa instalacja Wykonanie nowej konfiguracji systemu CPC.

Kontynuuj 
instalację

Kontunuowanie przerwanej konfiguracji systemu CPC. 

Jazda próbna Sprawdzanie jakości odbioru zainstalowanego systemu CPC.

M
o

d
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ac
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Modyfikuj instal.

Sprawdź instalację Sprawdzanie istniejących parametrów konfiguracji.

Modyfikuj parametry Zmiana już zdefiniowanych parametrów konfiguracji.

Modyfikuj ID czujników Odnowienie przyporządkowania ID czujników.

Aktywuj CPC Aktywowanie systemu CPC.

Deaktywuj CPC
Dezaktywowanie systemu CPC w celu przejściowego 
wyłączenia.

D
ia
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DTC (kod błędu)

Ogólne DTCs Wyświetlanie ogólnych komunikatów błędów.

DTCs związ. z oponą
Wyświetlanie komunikatów błędów odnoszących się do 
określonej opony.

Usuń wszystkie DTCs Usuwanie wszystkich oczekujących komunikatów błędów.

Zapisz DTCs Zapisywanie wszystkich oczekujących komunikatów błędów.
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SW aktualizacja

CCU
Aktualizowanie oprogramowania CCU (urządzenia 
sterującego).

DSP Aktualizowanie oprogramowania wyświetlacza.

CSW Aktualizowanie oprogramowania modułu przełączania.

Połączenie z PC Komunikacja z kartą SD poprzez kabel USB.

U
st

aw
ie

n
ia

Język

Ustawianie wybranego języka menu ręcznego czytnika.  
Do wyboru: czeski, duński, niemiecki, angielski, hiszpański, 
francuski, włoski, węgierski, holenderski, norweski, polski, por-
tugalski, rumuński, słowacki, fiński, szwedzki, turecki,

Jednostka

Ciśnienie Jednostka wskazywania wartości ciśnienia (bar / psi).

Temperatura Jednostka wskazywania wartości temperatury (°C / °F).

Ustawienia dźwięku

Dźwięk Wybrać żądane ustawienia dot. dźwięku (wł./wył.).

Wibracja Wybrać żądane ustawienia dot. wibracji (wł./wył.).

Ustawienia urządzenia

Automatyczne 
wyłączanie

Ustawianie automatycznego wyłączania ręcznego czytnika 
(wył., 5 min, 10 min, 15 min).

Data/godzina
Ustawianie daty i godziny w ręcznym czytniku. 
(wybór formatu wyświetlania).

Użyj daty
Czy w plikach protokołów ma być stosowana data i godzina 
(tak / nie)?

Wersja Wskazywanie wersji oprogramowania ręcznego czytnika.
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L Karta pamięci SD

Slot na kartę pamięci SD
Dostarczony ręczny czytnik posiada już włożoną kartę pamięci SD. 

 ► Jeżeli w ręcznym czytniku nie znajduje się karta pamięci SD, karta jest 
uszkodzona lub instalacja oprogramowania nie została przeprowadzo-
na prawidłowo, dostępny jest tylko język „ENGLISH“.

 ► Zapisywanie DTCs oraz plików protokołów nie jest możliwe bez karty 
pamięci SD.

Postępowanie z plikami na karcie pamięci SD
Dostęp do karty pamięci SD odbywa się za pomocą połączenia USB z komputerem PC, 
w sposób opisany w podręczniku w rozdziale „Połączenie z komputerem PC“ .

 ► Nieprzestrzeganie informacji dotyczących postępowania z plikami na 
karcie pamięci SD może prowadzić do błędnego działania lub całkowitej 
awarii ręcznego czytnika lub systemu CPC.

 ► Nie wolno zmieniać struktury katalogów ani ich nazw, jak i zawartości 
oraz nazw plików.

 ► Na karcie pamięci SD nie wolno usuwać żadnych plików! 
Wyjątek stanowią pliki protokołów w katalogu („\REPORT“), które 
można kopiować i usuwać bez wpływu na system.

Struktura katalogów

K
ar

ta
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D CONFIG Pliki konfiguracyjne ręcznego czytnika

LANGUAGE Pliki językowe ręcznego czytnika

REPORT Pliki protokołów

TEMP Pliki tymczasowe

UPDATE Pliki aktualizacji oprogramowania dla komponentów CPC

Jeżeli ręczny czytnik jest połączony z komputerem PC za pomocą kabla, a 
do wyboru jest tylko język „English“:

 ► Przejść do menu „Diagnosis/Connection to PC“, aby połączyć ręczny 
czytnik z komputerem PC.
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LPliki protokołów

Pliki protokołów sporządzone podczas pracy z ręcznym czytnikiem są zapisane w kata-
logu „REPORT“ na karcie pamięci SD, (patrz Struktura katalogów).

W celu identyfikacji poszczególnych plików protokołów nadawane są automatycznie 
jednoznaczne nazwy. Taka nazwa składa się z następujących elementów:

NAZWA PLIKU

Nazwa pojazdu
Litera oznaczająca wykonaną funkcję 
menu

Data Godzina

(nr seryjny)* (nr bieżący)*

Maks. 19 znaków
T= jazda próbna / D = DTC / I = instala-
cja / V = „sprawdź wszystkie opony“

RRRRMMDD hhmmss

(XXXXXX)* (ZZZZ)*

*  Numer seryjny i bieżący pojawiają się tylko, jeżeli w menu Ustawienia- Ustawienia urządzenia- Użyj daty  
   dezaktywowano stosowanie daty/godziny.

 ► Do analizy plików protokołów dostępny jest specjalny program (patrz 
www.contipressurecheck.com).

Użytkowanie urządzenia
Aby móc komunikować się z czujnikami opon ręczny czytnik wyposażony jest w 
antenę. Poniżej opisany zostanie sposób postępowania w celu komunikacji, jaki stoso-
wany jest we wszystkich menu. 

 ► Antenę należy zawsze trzymać skierowaną w stronę czujnika, aby 
zapewnić możliwie najlepszą komunikację.

 ► Jeśli podczas ustawiania włączono dźwięk i/lub wibrację, po udanym 
odczycie wydany zostanie odpowiedni sygnał.

 ► Odczytywanie odbywa się w 3 etapach z rosnącą mocą nadawczą. 
Jeśli po ich zakończeniu komunikacja nadal nie będzie możliwa, proces 
zostanie przerwany.
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Odczytywanie dostępnego czujnika
W sytuacji, gdy czujnik jest dobrze dostępny, aby odczytać dane należy:

 � Przytrzymać ręczny czytnik z anteną , w sposób prze-
dstawiony na ilustracji, bezpośrednio przy czujniku.

Przyuczanie zamontowanego w oponie czujnika
W celu przyuczenia czujnika opony, wyświetli się następujący ekran: 

MOC: XX%

1/3

Na animacji oznaczenie punktowe prze-
mieszcza się ze zdefiniowaną prędkością i 
w zadanym kierunku po boku opony. 

 � Przytrzymać ręczny czytnik wraz z anteną , w sposób 
przedstawiony na ilustracji, bezpośrednio przy boku 
opony. Punktem startowym jest oznaczenie punktowe 
na ekranie.

 � Poprowadzić ręczny czytnik, zgodnie z prędkością 
przedstawioną na animacji, wzdłuż boku opony.

Nowa instalacja systemu CPC
W celu dokonania nowej instalacji systemu CPC należy postępować zgodnie z instruk-
cjami zawartymi w podręczniku na płycie CD lub na stronie www.contipressurecheck.
com.

 ► Przed inicjalizacją systemu CPC upewnić się, że wszystkie czujniki opon 
są aktywne.



PL Utylizacja

Niniejszego urządzenia nie wolno utylizować wraz z normalnymi odpadami z 
gospodarstw domowych.

Ręczny czytnik zawiera baterię litową, która jest zamontowana na stałe w obu-
dowie i nie może zostać wyjęta. Po osiągnięciu maksymalnej żywotności należy 
zutylizować ręczny czytnik zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi miejscowy-
mi, regionalnymi i krajowymi przepisami. W tym celu można oddać urządzenie 
do punktu zbiorczego komponentów elektrycznych i elektronicznych lub u 
przedstawiciela CPC. Można także odesłać urządzenie do podanego poniżej 
punktu zbiorczego CPC. Adres centralnego punktu zbiorczego CPC:

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




