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Generalităţi

1 Generalităţi

1.1 Informaţii despre acest manual al utilizatorului

Acest manual al utilizatorului este parte componentă a cititorului porta-
bil TPM-02 şi oferă instrucţiuni importante privind utilizarea corespun-
zătoare, siguranţa, punerea în funcţiune şi deservirea cititorului portabil.

Fiecare persoană, care deserveşte acest cititor portabil sau efectuează 
eliminarea problemelor aparute cu cititorul portabil, trebuie să citească 
şi să aplice manualul utilizatorului.

Păstraţi manualul utilizatorului şi daţi-l mai departe împreună cu citito-
rul portabil următorului proprietar.

1.2 Limitarea răspunderii

Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru daune şi deranjamente 
funcţionale bazate pe

 ■ nerespectarea acestui manual al utilizatorului,

 ■ utilizare necorespunzătoare,

 ■ reparaţii incompetente,

 ■ modificări nepermise sau 

 ■ utilizarea unor piese de schimb neaprobate.

1.3 Drept de autor

Acest manual al utilizatorului este protejat de drepturile de autor.

Fără acordul explicit al firmei Continental Reifen Deutschland GmbH 
este interzisă multiplicarea manualului utilizatorului pentru alte scopuri, 
chiar şi parţial.
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1.4 Abrevieri

În acest manual al utilizatorului sunt utilizate următoarele abrevieri:

Abreviere Semnificaţie

CCU Central Control Unit - unitate de comandă centrală

CPC ContiPressureCheckTM

CSW
CAN-Switch - modul de comutare (integrat în CCU-
Trailer)

DSP Display

DTC Diagnostic Trouble Code - cod de eroare de diagnoză

HHT Hand-Held-Tool (cititor portabil)

1.5 Explicarea simbolurilor

În acest manual al utilizatorului avertismentele sunt marcate suplimen-
tar cu simboluri de avertizare. În acest manual al utilizatorului sunt 
utilizate următoarele simboluri de avertizare:

Simbol Semnificaţie

Avertisment general

Avertizare privind curentul electric

Instrucţiuni generale şi sfaturi utile privind mani-
pularea

Indicaţie privind respectarea prevederilor de 
protecţia mediului la eliminare

Componentele electrice/electronice cu acest 
simbol nu pot fi aruncate în gunoiul menajer 
normal.
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1.6 Avertismente

În prezentul manual al utilizatorului sunt utilizate următoarele avertis-
mente:

 AVERTISMENT

Un avertisment cu acest grad de pericol marchează o 
situaţie periculoasă.

Dacă nu se evită situaţia periculoasă, aceasta poate cau-
za vătămări grave.

 ► Urmaţi instrucţiunile din acest avertisment, pentru a 
evita vătămarea gravă a persoanelor.

ATENŢIE

Un avertisment cu acest grad de pericol marchează o 
posibilă daună materială.

Dacă nu se evită situaţia, pot surveni daune materiale.

 ► Urmaţi instrucţiunile din acest avertisment, pentru a 
evita daunele materiale.

INDICAŢIE

 ► O indicaţie marchează informaţii suplimentare, im-
portante pentru prelucrarea în continuare, sau care 
uşurează etapa de lucru descrisă.

1.7 Adresa producătorului

Continental Reifen Deutschland GmbH

Büttnerstraße 25

30165 Hannover

Germania

www.contipressurecheck.com
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1.8 Dispoziţii privind garanţia

Sunt valabile dispoziţiile legale privind garanţia, cu excepţia unor posibi-
le acorduri contractuale.

Versiunea actuală o găsiţi pe: 
www.contipressurecheck.com

1.9 Serviciu clienţi

1.9.1 Eliminarea defecţiunilor

INDICAŢIE

 ► Dacă instrucţiunile de acţiune din acest manual al utili-
zatorului nu duc la eliminarea defecţiunilor, adresaţi-vă 
serviciului clienţi sau societăţii apartenente din ţară.

Toate informaţiile necesare le găsiţi pe:
www.contipressurecheck.com

1.9.2 Reparaţii

În caz de reparaţie a cititorului portabil se pune la dispoziţie un aparat 
de schimb folosit. Acest lucru se întâmplă după primirea aparatului 
defect de obicei în termen de 24 ore, cel târziu după 72 ore.

Calculul costurilor schimbului se raportează la dispoziţiile aplicabile 
privind garanţia (vezi capitolul  „1.8 Dispoziţii privind garanţia“ pe pagi-
na 10).

1.9.3 Actualizări

Versiunea actuală a acestui manual al utilizatorului şi informaţii supli-
mentare găsiţi pe  
www.contipressurecheck.com
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2 Siguranţă

2.1 Instrucţiuni de siguranţă generale

Pentru manipularea sigură a cititorului portabil respectaţi următoarele 
instrucţiuni de siguranţă generale:

 ■ Înainte de utilizare verificaţi toate părţile cititorului portabil 
cu privire la daune exterioare vizibile. Nu exploataţi cititorul 
portabil deteriorat.

 ■ Nu lăsaţi să cadă cititorul portabil şi nu-l expuneţi la şocuri 
puternice.

 ■ Nu deschideţi cititorul portabil, cu excepţia locaşului pentru 
cardul de memorie SD. În interiorul cititorului portabil nu 
există componente de întreţinut. 

 ■ Acumulatorul cititorului portabil nu poate fi schimbat.

 ■ Reparaturen am Handlesegerät nur beim Hersteller dur-
chführen lassen. Prin reparaţii incompetente sau deschiderea 
aparatului garanţia devine nulă.

 ■ Protejaţi cititorul portabil de umezeală şi de pătrunderea lichi-
delor, respectiv a obiectelor. La contactul cu lichide separaţi 
imediat cititorul portabil de la alimentarea electrică.
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2.2 Pericol prin curent electric

 AVERTISMENT

Pericol de moarte prin electrocutare!

La contactul cu cabluri sau componente aflate sub tensi-
une există pericol de moarte!

 ► Utilizaţi exclusiv adaptorul de reţea furnizat cu apara-
tul, deoarece în caz contrar cititorul portabil se poate 
deteriora. 

 ► Nu utilizaţi cititorul portabil, în  cazul în care cablul 
de legătură sau carcasa adaptorului de reţea sunt 
deteriorate.

 ► Nu deschideţi în niciun caz carcasa adaptorului de 
reţea. Dacă se ating racordurile conducătoare de tensi-
une şi dacă se modifică structura electrică şi mecanică, 
există pericol de electrocutare.

 ► Nu scufundaţi niciodată adaptorul de reţea sau citi-
torul portabil în apă sau alte lichide.

2.3 Piese de schimb şi accesorii

ATENŢIE

Deteriorări şi defecte datorită pieselor de schimb şi 
accesoriilor necorespunzătoare.

Prin utilizarea pieselor de schimb şi a accesoriilor 
necorespunzătoare sau neoriginale cititorul portabil sau 
componentele autovehiculului pot fi deteriorate şi pot 
apărea defecte.

 ► Utilizaţi exclusiv piese originale.

 ► Pentru transferul de date între cititorul portabil şi sis-
temul CPC utilizaţi numai cablul de diagnoză original, 
deoarece în caz contrar apar erori la transferul de date.



13Cititor portabil CPC

Siguranţă

2.4 Utilizare corespunzătoare

Cititorul portabil este destinat exclusiv pentru 

 ■ comunicarea şi reglarea senzorilor de anvelopă,

 ■ citirea valorilor de presiune şi temperatură,

 ■ configurarea/adaptarea sistemului CPC la autovehicul,

 ■ verificarea performanţei sistemului,

 ■ diagnosticarea erorilor,

 ■ transfer de date între PC şi cititorul portabil şi

 ■ actualizarea software-ului.

Orice altă utilizare sau o utilizare care depăşeşte acest cadru este consi-
derată necorespunzătoare.

 AVERTISMENT

Pericol prin utilizare necorespunzătoare!

În cazul utilizării necorespunzătoare şi/sau utilizării în 
alte scopuri a cititorului portabil pot apărea pericole şi 
pot surveni daune.

 ► Utilizaţi cititorul portabil exclusiv conform destinaţiei.

Creanţele de orice fel pentru daune survenite în urma utilizării necores-
punzătoare sunt excluse.

În astfel de cazuri riscul este suportat doar de utilizator.
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3 Date tehnice

Cititor portabil

Dimensiuni (L x l x Î) 160 x 90 x 38 mm

Greutate 750 g

Afişaj
3 ţoli 128x64 pixeli  

LCD grafic monocrom  
cu iluminarea fundalului

Tip de protecţie IP 54

Pachet de acumulatori
Acumulator litiu-ion 

850 mAh / 11.1 V

Temperatura de regim
-10 până la 50 
14 până la 122

°C 
°F

Temperatura de depozitare
-40 până la 85 

-40 până la 185
°C 
°F

Racorduri

USB 2.0 (PC) Tip A

Cablu de diagnoză Hirose 24 poli

Racord adaptor de reţea
Conector DC 1,3/3,5 mm

Card de memorie

Tip de card Card SD

Capacitate max.
32 GB 

(în accesorii livrate 1GB)

Unitate de înaltă frecvenţă

Domeniu de frecvenţe HF 433,92 MHz

Domeniu de frecvenţe LF 125 kHz

Cicluri de conectare min.

Mufă USB 1.000

CicluriMufă de diagnoză 100

Mufă adaptor de reţea 10.000

Adaptor de reţea

Tip Sinpro SPU 15-106

Intrare 90 ... 264 VAC / 47 ... 63 Hz

Ieşire 13 V - 16 V / max. 0,94 A - 1,15 A 
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4 Descriere

4.1 Descriere funcţională

Cititorul portabil TPM-02 este un aparat de configurare şi diagnosticare 
cu următoarele funcţii:

 ■ verificarea senzorilor de anvelopă,

 ■ măsurarea presiunii şi temperaturii la anvelopă,

 ■ activarea/dezactivarea senzorilor de anvelopă,

 ■ instalare nouă la autovehicul/remorcă,

 ■ verificarea şi modificarea configuraţiei existente,

 ■ verificarea performanţei sistemului (Deplasare de probă (Test 
drive)),

 ■ citirea codurilor de eroare (DTC-uri),

 ■ actualizări de firmware pentru afişaj (DSP), CCU şi modul de 
comutare (CSW),

 ■ protocolarea autovehiculului şi a datelor de reglare,

 ■ comunicare între PC şi cititorul portabil.
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4.2 Prezentarea generală a aparatului

4.2.1 Elemente de comandă

6

2 3 4

5

1

Poz Denumire Funcţie

1 Ecran Afişările meniurilor.

2 Tasta ESC 

Părăsirea unui submeniu. 
Răsfoire înapoi la anumite meniuri.

Acţionarea tastei ESC pentru 3 s. 
= întreruperea unui proces.

3 Taste săgeţi 
Navigare în meniuri. 
Setarea valorilor

4 Tasta Return 
Confirmarea unei selecţii. 
Confirmarea unui mesaj.

5
Tasta PORNIT/OPRIT 

Pornirea/oprirea cititorului portabil.

6 Antena Antenă pentru acţionarea  
senzorilor de anvelopă.
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4.2.2 Partea inferioară

Handheld tool  www.contipressurecheck.com

Continental
Handheld tool  www.contipressurecheck.com
Tested To Comply with 
FCC Standards.  
Other homologation 
see owner-manual

Serial No. T121150XXX

CONTAINS LI ION POLYMER BATTERY
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY

RLVTETP13
Anatel: XXXX

N136

IC ID: XXXX

17340230000 
A2C81336600

www.contipressurecheck.comwww.contipressurecheck.com

Made in Italy

CONTAINS LI ION POLYMER BATTERY. BATTERY 
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

RLVTETP13-1125
: XXXX-XX-XXXX 

N136

XXXX-XXXXXXXX
FCC ID: IFKTMP

2

1

5 34

Poz Denumire

1 Locaş pentru cardul de memorie

2 Plăcuţa de tip

3 Capac pentru mufa de racord a adaptorului de reţea

4 Capac pentru mufele de racord cablu USB şi de diagnoză

5
Fixare pentru cureaua de transport*

*Nu este între accesoriile livrate.
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4.2.3 Racorduri

1 2 3

Poz Denumire

1 Racord pentru adaptor de reţea

2 Racord pentru cablu USB

3 Racord pentru cablu de diagnoză

4.2.4 Locaş pentru cardul de memorie SD

Handheld tool  www.contipressurecheck.com

Continental
Handheld tool  www.contipressurecheck.com
Tested To Comply with 
FCC Standards.  
Other homologation 
see owner-manual

Serial No. T121150XXX

CONTAINS LI ION POLYMER BATTERY
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY

RLVTETP13
Anatel: XXXX

N136

IC ID: XXXX

17340230000 
A2C81336600

www.contipressurecheck.comwww.contipressurecheck.com

Made in Italy

CONTAINS LI ION POLYMER BATTERY. BATTERY 
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

RLVTETP13-1125
: XXXX-XX-XXXX 

N136

XXXX-XXXXXXXX
FCC ID: IFKTMP

2

1

Poz Denumire

1 Capac pentru locaşul pentru cardul de memorie SD

2 Şurub de fixare pentru capac
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4.3 Structura meniului

Senzor pneuri
Verificare senzor
Activare senzor
Dezactivare senzor
Acţiuni la pneuri

Arată
Verifică
Activează
Dezactivează

Ver. toate pneurile
Colector de semnale (Snif-
fing Tool)
Analiza triggerului (Trigger 
Tool)

Instalare
Instalare nouă
Continuă instalarea
Deplasare de probă (Test 
drive)

Modificare
Modifică instalarea

Verifică instalarea
Modifică parametrii
Modifică ID senzori

Activare CPC
Dezactivare CPC

Diagnoză
DTC (cod de eroare)

DTC global
DTC ref. la pneuri
Şterge toate DTC
Salvaţi DTC-urile

Actualizare soft
CCU (unitate de comandă)
DSP (afişaj)
CSW (modul de comutare 
integrat în CCU-Trailer)

Conexiune la PC
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Reglare
Limbă

Česky / cehă
Dansk / daneză
Deutsch / germană
English / engleză
Español / spaniolă
Français / franceză
Italiano / italiană
Magyar / maghiară
Nederlands / olandeză
Norske / norvegiană
Polski / poloneză
Português / portugheză
Româna / română
Slovenský / slovacă
Soumi / finlandeză
Svenskt / suedeză
Türkçe / turcă

Unitate
Presiune
Temperatură

Sunet setat
Sunet
Vibraţie

Setările aparatului
Oprire automată
Data/ora
Utilizare dată

Versiune
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4.4 Operarea meniului

Deservirea cititorului portabil este ghidată de meniu, se realizează prin 
tastele aparatului. În continuare sunt prezentaţi paşii posibili de deser-
vire:

4.4.1 Apelarea unei funcţii de meniu

 � Selectaţi cu tastele săgeţi  punctul de meniu dorit.

 � Cu tasta Return  confirmaţi selecţia şi apelaţi punctul de meniu.

 � Dacă meniul conţine submeniuri, selectaţi cu tastele săgeţi  punc-
tul de meniu dorit şi cu tasta Return  confirmaţi selecţia.

 � Apăsaţi tasta ESC , pentru a vă întoarce la nivelul anterior de 
meniu.

 � Apăsaţi tasta ESC  3 s, pentru a întrerupe un proces.

4.4.2 Modificarea unei selecţii

 � Alegeţi cu tastele săgeţi  între setări/posibilităţi.

 � Cu tasta Return  confirmaţi selecţia.

4.4.3 Simbolul de derulare

Dacă ecranul nu este suficient de mare, pentru a afişa toate înregistrările 

pe o pagină, pe marginea dreaptă apare simbolul de derulare  sau . 
Cu tastele săgeţi  pot fi apelate toate înregistrările.
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4.5 Plăcuţa de tip

Plăcuţa de tip se află pe partea inferioară a aparatului.

Continental

Tested To Comply with 
FCC Standards.  
Other homologation 
see owner-manual

Serial No. T121150XXX

CONTAINS LI ION POLYMER BATTERY
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY

RLVTETP13
Anatel

N136

IC ID: 

17340230000 
A2C81336600

Made in Italy

CONTAINS LI ION POLYMER BATTERY. BATTERY 
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

RLVTETP13-1125
-XX-XXXX 

N136

-XXXXXXXX
FCC ID: IFKTMP

: XXXX

XXXX

Handheld tool  www.contipressurecheck.com

1

14

6

2

4

13

5

3

12

11 10 9 8 7

Poz Semnificaţie

1 Număr articol

2 Marcaj de omologare conform FCC

3 Marcaj de omologare Canada

4 Marcaj de omologare Mexic

5 Marcaj de omologare Brazilia

6 Ţara de origine 

7 A nu se elimina prin gunoiul menajer

8 Conţine materiale reutilizabile

9 Indicaţie privind marcajul de omologare Australia

10 Indicaţie privind conformitatea CE în Uniunea Europeană

11 Indicaţie privind respectarea standardelor FCC

12 Cod de bare

13 Număr de serie

14 Cititorul portabil necesită eliminare specială. 
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5 Punerea în funcţiune

5.1 Accesoriile livrate şi inspectarea transportului

Cititorul portabil este livrat împreună cu următoarele componente:

 ■ Cititor portabil (incl. card de memorie 1GB)

 ■ Cablu de diagnoză

 ■ Cablu USB 

 ■ Adaptor de reţea

 ■ 4 adaptori pentru conectori EU (Uniunea Europeană),  
UL (SUA), UK (Anglia), AU (Australia)

 ■ CD-Rom

 ■ Ghid scurt

 ■ Certificat de omologare

 ■ 2 siguranţe de schimb pentru cablul de diagnoză

 ■ Cutie de transport

INDICAŢIE

 ► Verificaţi livrarea din punct de vedere al completitu-
dinii şi al daunelor vizibile. O livrare incompletă sau 
deteriorată trebuie anunţată imediat furnizorului/co-
merciantului.
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5.2 Încărcarea cititorului portabil

 � Porniţi cititorul portabil.

 � Îndepărtaţi capacul pentru mufa de racord a adaptorului de reţea.

 � Conectaţi cablul de racord al adaptorului de reţea la mufa de ra-
cord şi puneţi adaptorul de reţea în priză.

 � După cca. 10 secunde aparatul se opreşte automat şi apare simbo-
lul de încărcare  pe ecran.

INDICAŢIE

 ► Dacă în timpul încărcării nu apare simbol de conector 
 sau de încărcare , aparatul nu va fi încărcat 

suficient.

INDICAŢIE

 ► Utilizaţi numai adaptorul de reţea livrat cu aparatul.

 ► Procesul de încărcare durează cca. 7 ore.

 ► Din motive de omologare este interzisă exploatarea 
cititorului portabil cu adaptorul de reţea conectat.

5.2.1 Afişarea stării de încărcare

 ■ Dacă cititorul portabil este în regim de acumulator, starea 
de încărcare este indicată printr-un simbol de baterie  
în colţul din dreapta sus al ecranului. Nivelul de umplere al 
simbolului de baterie corespunde stării de încărcare a acumu-
latorului  .

 ■ Dacă cititorul portabil este conectat prin adaptorul de reţea, 
în colţul din dreapta sus apare un simbol de conector . 
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5.3 Schimbarea cardului de memorie

Pe cardul de memorie SD integrat în cititorul portabil se află fişiere nece-
sare pentru actualizarea firmware-ului afişajului, a CCU şi a modulului de 
comutare (CSW).
Cardul de memorie SD mai conţine fişiere pentru limbajele de sistem şi 
serveşte drept loc de arhivare pentru fişierele de protocol generate de 
cititorul portabil.

INDICAŢIE

 ► La livrarea cititorului portabil este introdus deja un 
card de memorie SD.

 ► Pentru comunicarea cu cardul de memorie SD, cititorul 
portabil este conectat prin cablu USB la PC/laptop, 
vezi capitolul „8.2 Conexiunea la PC“ pe pagina 125. 
Cardul de memorie SD rămâne în cititorul portabil.

 ► Nu ştergeţi sau nu modificaţi datele de pe cardul de 
memorie, deoarece aceasta cauzează defecţiuni la 
cititorul portabil, poate chiar şi defectarea totală a 
acestuia.

 ► Excepţie constituie fişierele de protocol! 
Acestea pot fi şterse fără a influenţa sistemul.
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Handheld tool  www.contipressurecheck.com

Continental
Handheld tool  www.contipressurecheck.com
Tested To Comply with 
FCC Standards.  
Other homologation 
see owner-manual

Serial No. T121150XXX

CONTAINS LI ION POLYMER BATTERY
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY

RLVTETP13
Anatel: XXXX

N136

IC ID: XXXX

17340230000 
A2C81336600

www.contipressurecheck.comwww.contipressurecheck.com

Made in Italy

CONTAINS LI ION POLYMER BATTERY. BATTERY 
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

RLVTETP13-1125
: XXXX-XX-XXXX 

N136

XXXX-XXXXXXXX
FCC ID: IFKTMP

2

1

În cazul în care cardul de memorie SD este defect, pentru schimbarea 
cardului de memorie procedaţi în felul următor:

 � Slăbiţi şurubul de fixare 2  al capacului 1  şi scoateţi capacul.

 � Eliberaţi dispozitivul de blocare pentru cardul de memorie printr-o 
uşoară apăsare înăuntru a cardului.

 � Schimbaţi cardul de memorie. La introducerea în locaş aveţi grijă la 
poziţia corectă a contactelor.

 � Împingeţi înăuntru cardul de memorie, până se blochează cardul.

 � Aşezaţi capacul 1  şi strângeţi şurubul de fixare 2 .

INDICAŢIE

 ► Informaţii despre configurarea noului card de memo-
rie SD găsiţi pe pagina de Internet www.contipressure-
check.com .
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5.4 Pornirea/oprirea cititorului portabil

Cititorul portabil se porneşte/opreşte prin acţionarea tastei PORNIT/

OPRIT .

După pornire pentru 3 secunde apare ecranul de pornire:

PressureCheckConti

by
CONTINENTAL

Apoi apare meniul principal:

CPC
Senzor pneuri
Instalare
Modificare
Diagnoză
Reglare

DD-MMM-YYYY hh:mm

Prin apăsarea din nou a tastei  pentru cca. 3 secunde cititorul portabil 
se opreşte.

INDICAŢIE

 ► Afişarea datei şi orei în meniul principal poate fi 
activată la Reglare - Setările aparatului - Utilizare 
dată.
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5.5 Configurarea cititorului portabil

În meniul „Reglare“ se stabilesc setările fundamentale ale aparatului, 
cum ar fi limba, unităţile etc..

Punct de meniu Semnificaţie Selecţie

Limbă
Limba de deservire 
a ecranului 

daneză, germană, engleză, 
finlandeză, franceză, italiană, 
olandeză, norvegiană, 
poloneză, portugheză, 
română, suedeză, slovacă, 
spaniolă, cehă, turcă, 
maghiară

Unitate
Unitate pen-
tru presiune şi 
temperatură

Presiune bar/psi

Temperatură °C/°F

Sunet setat
Emitere de semnal 
ca sunet şi/sau 
vibraţie

Sunet Pornit/oprit

Vibraţie Pornit/oprit

Setările aparatului

Timpul după care 
cititorul portabil se 
opreşte automat.

Oprire  
automată

Oprire 
5min 
10min 
15min

Data şi ora 
sistemului

Setarea datei şi orei. Format 
de reprezentare selectabil.

Utilizare dată

Utilizare dată şi oră (da / nu).

 — Afişare în meniul principal

 — Utilizare la fişiere de 
protocol

Versiune
Informaţii despre 
firmware

Afişarea versiunii de FW şi a 
numărului de serie



29Cititor portabil CPC

Punerea în funcţiune

 � Selectaţi cu tastele săgeţi punctul de meniu dorit 
şi confirmaţi cu tasta Return .

 � În submeniuri navigaţi cu tastele săgeţi  între punctele de meniu şi 
cu tastele săgeţi  modificaţi valorile / setările.

 � Confirmaţi selecţia făcută cu tasta Return . Selecţia va fi salvată 
şi meniul va fi plasat cu un nivel mai sus.

 � Cu tasta ESC  părăsiţi submeniul şi vă întoarceţi la meniul 
„Reglare“ fără a salva modificările.

INDICAŢIE

 ► În setarea de bază meniul porneşte în limba engleză. 
Pentru setarea limbii urmaţi calea de meniu: „SETUP/
LANGUAGE“ şi selectaţi limba dorită.

 ► Dacă în cititorul portabil nu este introdus un card de 
memorie SD sau cardul de memorie este defect, este 
disponibilă doar limba „ENGLISH“.
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6 Exploatare

6.1 Instrucţiuni generale

Pentru exploatarea fără probleme respectaţi următoarele instrucţiuni:

 ■ Exploataţi cititorul portabil întotdeauna cu acumulatori com-
plet încărcaţi, ca să aveţi la dispoziţie putere de transmisie 
maximă.

 ■ Menţineţi capacele de pe cititorul portabil închise, ca să nu 
pătrundă impurităţi sau lichide în cititorul portabil.

6.2 Manipularea cititorului portabil

Pentru a putea comunica cu senzorii de anvelopă, cititorul portabil 
dispune de o antenă. În cele ce urmează este descrisă procedura de 
comunicare, aşa cum se foloseşte în toate meniurile.

INDICAŢIE

 ► Ţineţi antena întotdeauna în direcţia senzorului, pen-
tru a asigura cea mai bună comunicare posibilă.

 ► Dacă la configurare a fost activat sunet şi/sau vibraţie, 
după citire reuşită se emite semnalul corespunzător.

 ► Procesul de citire se realizează în 3 trepte cu o putere 
de transmisie ascendentă. Dacă până atunci nu este 
posibilă comunicarea, procesul va fi întrerupt.
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6.2.1 Citirea unui senzor accesibil

În cazul în care senzorul este liber accesibil, pentru citire procedaţi după 
cum urmează:

 � Ţineţi cititorul portabil cu antena  direct spre senzor, în modul 
prezentat în imagine.

6.2.1.1 Problemă la citire - Comunicare eşuată

Dacă nu este posibilă comunicarea cu senzorul, apare următorul mesaj:

Comunicare
eşuată!

Consultaţi
manualul.

Remediere:

1. Verificaţi starea de încărcare a cititorului portabil şi, la nevoie, 
încărcaţi-l.

2. Repetaţi procesul la un alt senzor de anvelopă.

 ► Dacă este posibilă comunicarea, 1. senzor de anvelopă este 
defect.

 ► Dacă nu este posibilă comunicarea, adresaţi-vă serviciului 
clienţi.



32Cititor portabil CPC

Exploatare

6.2.1.2 Problemă la citire - Alt senzor în raza de acţiune

Dacă în raza de acţiune a semnalelor radio se află şi un alt senzor, citirea 
senzorului de verificat nu este sigură. 

Apare următoarea afişare:

ALTI SENZORI IN RAZA!

MUTATI SENZORUL SI
ACTIVATI DIN NOU.

Remediere:

 � Scoateţi senzorul din raza de acţiune a altor senzori, respectiv 
eliminaţi alte surse perturbatoare.

6.2.2 Iniţializarea unui senzor montat în anvelopă

Pentru iniţializarea senzorilor de anvelopă apare următoarea afişare: 

PWR: XX%

1/3

În animaţie marcajul punctiform se deplasează cu o viteză definită şi o 
direcţie prestabilită de-a lungul peretelui lateral.

INDICAŢIE

 ► Procentul reprezintă puterea de transmisie (PWR) 
actuală a semnalului de interogare.
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 � Ţineţi cititorul portabil cu antena  către peretele lateral al 
anvelopei, în modul prezentat în imagine. Punctul de pornire este 
marcajul punctiform.

 � Conduceţi cititorul portabil de-a lungul peretelui lateral al anvelo-
pei cu aceeaşi viteză ca cea a animaţiei.

Pentru fiecare proces de iniţializare cititorul portabil trimite semnalele 
de interogare în 3  trepte ale puterii de transmisie. Treptele sunt repre-
zentate pe ecran.

 � Pentru fiecare treaptă de putere conduceţi o dată cititorul portabil 
de-a lungul peretelui lateral pe toată circumferinţa anvelopei.

INDICAŢIE

 ► Semnul  trebuie sa fie perpendicular peretele lateral 
şi conduceţi antena sub banda de rulare.

 ► Atenţie la poziţia punctului de pornire şi a direcţiei de 
rotire din animaţie.

6.2.2.1 Problemă la iniţializare - 2 senzori diferiţi

Dacă cititorul portabil a perceput 2 senzori diferiţi, apare următorul 
mesaj:

MAI MULTI SENZORI
RECEPTIONATI!

DEPLASATI APARATUL CU
VITEZA DIN ANIMATIE.

 � Repetaţi procesul de iniţializare pentru această anvelopă.
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6.3 Reprezentări pe ecran 

Reprezentarea autovehiculului:

H CO 123

Prezintă în plan configuraţia autovehiculului.

Reprezentarea axelor:

Alegeţi config.

←                   →

Prezintă configuraţia axelor/anvelopelor pe o parte a autovehiculului.
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Reprezentarea anvelopelor:

Pentru vizualizarea datelor senzorilor de anvelopă se schimbă culoarea 
şi conţinutul simbolurilor de anvelopă.

Figură Semnificaţie

Anvelopă existentă.

X.X

Senzor iniţializat cu date:

1. Presiunea de umplere a anvelopei.

sau

2. Numărul telegramelor sau RSSI (vezi „6.7 Deplasare 
de probă (Test drive)“ pe pagina 74).

!

Senzor defect.

Afişarea detaliilor despre defecţiune:

 ■ Selectaţi anvelopa cu tastele săgeţi corespunzătoare. 
(anvelopa marcată cu „[ ]“).

 ■ Confirmaţi selecţia  
cu tasta Return .

(Defecţiuni posibile, vezi tabelul din capitolul „6.4.1 Verifi-
care senzor“ pe pagina 38)

X.X Senzor iniţializat, dezactivat (mod de expediţie)

Senzorul nu este găsit.

Anvelopele sunt reprezentate astfel, dacă focalizarea este 
pe ax

Un simbol de anvelopă marcat cu „[ ]“ este în focalizarea meniului.
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Pentru vizualizarea informaţiilor suplimentare la codurile de eroare 
(DTC) simbolul de anvelopă poate fi reprezentat inversat sau pâlpâind.

Figură Semnificaţie

X.X Pentru reprezentarea mesajelor de eroare este valabil:

Simbolul pâlpâie:  Există DTC-uri active.

Simbolul nu pâlpâie: Există DTC-uri pasive.

(Vezi „6.10.1.2 Citirea codurilor de eroare (DTC-uri) referi-
toare la anvelope“ pe pagina 107)
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6.4 Meniu pentru senzorul de anvelopă

În meniul „Senzor pneuri“ pot fi verificaţi, activaţi şi dezactivaţi senzorii. 
În punctul de submeniu „Acţiuni la pneuri“ şi „Ver. toate pneurile“ pot 
fi interogaţi specific senzorii de anvelopă la autovehicul. Mai departe, 
proximitatea unui cititor portabil poate fi verificată în privinţa senzorilor 
existenţi şi puterea de transmisie a semnalului de interogare de la care 
aceştia răspund.
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6.4.1 Verificare senzor

Senzor pneuri - Verificare senzor

 � Citiţi senzorul în modul descris în capitolul „6.2.1 Citirea unui sen-
zor accesibil“ pe pagina 31.

Pe ecran apare:

Verificare senzor

ID(HEX): 1C28F787
PRES: 8.6 bar
TEMP: 23°C
STARE: activat

Câmp Semnificaţie

ID (hex) Numărul de identificare al senzorului.

Presiune
Presiunea de umplere a anvelopei (în stare demontată 
0 bar/0 psi).

TEMP Temperatura ambientală a senzorului.

STARE

activat 
= mod de parcare

Senzorul se află în stare de repaus. 
La fiecare 2 minute este trimisă o 
telegramă.

dezactivat 
= mod de 
expediţie

Senzorul trimite telegramă exclusiv la 
interogare specifică.

Mod START

De la o viteză de cca. 30 km/h 
(18 mph) de 40 ori la fiecare 16 se-
cunde este trimisă o telegramă. 
Apoi urmează modul DEPLASARE.

Mod COND.
Senzorul se află în mişcare. La fiecare 
2 minute este trimisă o telegramă.
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Sunt posibile următoarele mesaje de eroare:

Eroare Semnificaţie

Senzor DEFECT
Senzorul de anvelopă nu mai este funcţional. 
Înlocuiţi-l cu un senzor nou.

Baterie SLABĂ

Capacitatea bateriei din senzorul de anvelopă 
nu mai este suficientă pentru utilizarea în 
continuare în anvelopă. Înlocuiţi senzorul de 
anvelopă cu unul nou.

Senzor DESPRINS

Modulul de anvelopă s-a desprins în anvelopă 
sau a fost montat invers. Dacă la un senzor de 
anvelopă apare acest mesaj de eroare, acesta 
nu mai este funcţional şi trebuie înlocuit cu un 
senzor nou.

ACCEL  
> 5 g 
< -5 g

Dacă apare acest mesaj la un senzor de 
anvelopă care nu se află în mişcare, acesta nu 
mai este funcţional şi trebuie înlocuit cu un 
senzor nou.

INDICAŢIE

 ► Dacă pe ecran apare , procesul de verificare 
poate fi repetat cu tasta Return .
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6.4.2 Activare senzor

În stare de livrare senzorul nu este activat încă şi nu trimite de la sine te-
legrame. Pentru a putea exploata senzorul la autovehicul, este necesară 
activarea.

Senzor pneuri - Activare senzor

 � Citiţi senzorul în modul descris în capitolul „6.2.1 Citirea unui sen-
zor accesibil“ pe pagina 31.

Pe ecran apare:

Senzor activat
cu succes.

După 3 secunde apare următorul mesaj:

Activare senzor

ID(hex): 1C28F787
PRES: 8.6 bar
TEMP: 23°C
STARE: activat
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6.4.3 Dezactivare senzor

Pentru o perioadă de depozitare îndelungată sau pentru expediţie sen-
zorul trebuie dezactivat.

Senzor pneuri - Dezactivare senzor

 � Citiţi senzorul în modul descris în capitolul „6.2.1 Citirea unui sen-
zor accesibil“ pe pagina 31.

Pe ecran apare:

Senzor dezactivat
cu succes.

După 3 secunde apare următorul mesaj:

Dezactivare senzor

ID(hex): 1C28F787
PRES: 8.6 bar
TEMP: 23°C
STARE: dezactivat

INDICAŢIE

 ► Dacă starea senzorului este „dezactivat“, este în „mod 
de expediţie“ şi nu mai trimite de la sine telegrame.

 ► Pentru transportul cu avionul senzorul de anvelopă 
trebuie dezactivat.
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6.4.4 Acţiuni la pneuri

Pentru interogarea/exploatarea referitoare la anvelope a senzorilor 
montaţi la un autovehicul anvelopele dorite trebuie iniţializate prima 
dată cu senzorii lor.

Senzor pneuri - Acţiuni la pneuri

Interogarea anvelopelor se realizează în 3 etape:

1. Selectarea configuraţiei axelor.

2. Iniţializarea senzorilor de anvelopă.

3. Comunicarea specifică cu senzorii de anvelopă.

6.4.4.1 Selectarea configuraţiei axelor

Pe ecran apare:

Alegeţi config.

←                   →

 � Răsfoiţi cu tastele săgeţi  între configuraţiile axelor.

 � Cu tasta Return  confirmaţi selecţia.
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6.4.4.2 Iniţializarea senzorilor de anvelopă

Acum începe iniţializarea senzorilor individuali. Pe ecran anvelopa actu-
ală de iniţializat este marcată cu „[ ]“:

Pe ecran apare:

Citeşte senzorii:

 � Citiţi senzorul cu cititorul portabil în modul descris în capitolul 
„6.2.2 Iniţializarea unui senzor montat în anvelopă“ pe pagi-
na 32.

Dacă s-a găsit senzorul în anvelopa marcată, în simbolul de anvelopă 
apare presiunea din anvelopă în momentul iniţializării şi este afişată 
următoarea anvelopă de iniţializat.

Toate anvelopele se iniţializează în modul predefinit de ecran. Pentru 
ultima anvelopă de iniţializat apare următoarea afişare:

8.48.2

Citeşte senzorii:

Când s-a terminat procesul de iniţializare pentru toţi senzorii, inclusiv 
ultimul, senzorii individuali pot fi acţionaţi specific în anvelope.

INDICAŢIE

 ► Eliminaţi defecţiunile posibile la iniţializarea senzori-
lor de anvelopă în modul descris în capitolele 6.5.7.1, 
6.5.7.2, 6.5.7.3 şi 6.5.7.4.

 ► Dacă nu se înregistrează un senzor, acest lucru nu 
duce la întreruperea iniţializării. Iniţializarea este 
continuată la următoarea anvelopă.
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6.4.4.3 Comunicare cu senzorii

Pentru comunicarea specifică cu senzorii de anvelopă:

 � Navigaţi cu tastele săgeţi  între anvelope.

 � Navigaţi cu tastele săgeţi  între cele 4 puncte de meniu.

 � Executaţi acţiunea selectată cu tasta Return .

Pe ecran apare:

Acţiuni la pneuri

↑ ARATĂ
VERIFICĂ  ←        →
ACTIVEAZĂ

↓ DEZACTIV 8.2 8.2 8.4

Punct de meniu Semnificaţie

ARATĂ

Afişează datele de la ultimul senzor citit timp 
de 15 secunde. 
Redarea datelor ca în capitolul „6.4.1 Verifi-
care senzor“ pe pagina 38

VERIFICĂ

Interoghează din nou senzorul de anvelopă şi 
afişează datele senzorului actual timp de 15 
secunde. 
Redarea datelor ca în capitolul „6.4.1 Verifi-
care senzor“ pe pagina 38.

ACTIVEAZĂ
Activează senzorul selectat. Corespunde 
funcţiei din capitolul „6.4.2 Activare senzor“ 
pe pagina 40.

DEZACTIV.
Dezactivează senzorul selectat. Corespunde 
funcţiei din capitolul  „6.4.3 Dezactivare sen-
zor“ pe pagina 41.
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 � Pentru părăsirea meniului „Acţiuni la pneuri“ acţionaţi tasta ESC 
 timp de 3 secunde.

Apare următorul ecran.

Ieşiţi din
Acţiuni la pneuri?

← → Nu

 � Selectaţi „Da“ cu tastele săgeţi  şi confirmaţi cu tasta Return  .
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6.4.5 Verificarea tuturor anvelopelor

Acest punct de meniu serveşte la interogarea datelor senzorilor la auto-
vehicule fără CCU propriu şi afişaj. Trebuie iniţializată întreaga configu-
raţie a autovehiculului.

Senzor pneuri - Ver. toate pneurile

Interogarea anvelopelor se realizează în 5 etape:

1. Denumirea autovehiculului

2. Selectarea configuraţiei autovehiculului

3. Citirea/iniţializarea senzorilor de anvelopă

4. Crearea unui fişier de protocol

5. La nevoie: Afişarea detaliilor privind datele senzorilor
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6.4.5.1 Introducerea numelui autovehiculului

Numele autovehiculului servşte la identificarea autovehiculului şi a 
configuraţiei aferente. Numele autovehiculului se arhivează în fişierul de 
protocol. 
Vezi şi „7.4 Fişiere de protocol“ pe pagina 122.

1 2 3
Q W E R T Y U I O
A S D F G H J K

Z X C V B N M OK
L
P

4 5 6 7 8 9 0

NUME VEHICUL

 � Selectaţi cu tastele săgeţi  cifrele şi literele.

 � Cu tasta Return  confirmaţi selecţia.

 � Selectaţi „OK“ şi confirmaţi cu tasta Return  , dacă numele auto-
vehiculului este complet.

INDICAŢIE

 ► 19 caractere - lungimea max. de caractere a numelui 
autovehiculului.

 ► Dacă nu se introduce un nume individual pentru 
autovehicul, numele autovehiculului va fi „FĂRĂ NUME 
VEHICUL“.

 ► În această descriere a fost utilizat drept exemplu nu-
mele de autovehicul „H CO 123“.
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6.4.5.2 Selectarea configuraţiei autovehiculului

Caracteristică Semnificaţie Selecţie

Tip autovehicul Tipul autovehiculului.
Tractor/bus

Remorcă

Număr axe
Posibilităţile de selecţie 
depind de tipul de autov-
ehicul.

1-6

Când s-a terminat selecţia, apare în continuare perspectiva de sus a unei 
posibile configuraţii a autovehiculului:

H CO 123

← → răsfoire

 � Răsfoiţi cu tastele săgeţi  între configuraţii.

 � Cu tasta Return  confirmaţi selecţia.



49Cititor portabil CPC

Exploatare

6.4.5.3 Citirea/iniţializarea senzorilor de anvelopă

Acum începe citirea/iniţializarea senzorilor individuali. Pe ecran anvelo-
pa actuală de iniţializat este marcată cu „[ ]“:

↵ continuare

H CO 123

 � Mergeţi cu cititorul portabil la anvelopa marcată de la autovehicul.

 � Porniţi procesul de iniţializare cu tasta Return .

Pe ecran apare animaţia procesului de iniţializare:

PWR: XX%

1/3

 � Citiţi senzorul cu cititorul portabil în modul descris în capitolul 
„6.2.2 Iniţializarea unui senzor montat în anvelopă“ pe pagi-
na 32.

INDICAŢIE

 ► Atenţie la punctul de pornire şi direcţia de rotire din 
animaţie.

Anvelopele citite sunt reprezentate ca în capitolul „6.3 Reprezentări pe 
ecran“ pe pagina 34.
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INDICAŢIE

 ► Eliminaţi defecţiunile posibile la iniţializarea senzori-
lor de anvelopă în modul descris în capitolele 6.5.7.1, 
6.5.7.2, 6.5.7.3 şi 6.5.7.4.

 ► Dacă nu se înregistrează un senzor, acest lucru nu 
duce la întreruperea iniţializării. Iniţializarea este 
continuată la următoarea anvelopă.

După terminarea citirii/iniţializării se creează automat un fişier de proto-
col şi acesta va fi arhivat pe cardul de memorie SD. Vezi şi capitolul „7.4 
Fişiere de protocol“ pe pagina 122.

Pe ecran apare:

Fişier de raport
salvat pe card.

H CO 123_ _ _ _
_V_YYYYMMDD _ hhmmss
↵ CONTINUARE

 � Indicarea către fişierul de protocol poate fi terminată cu tasta 
Return .

Pe ecran apare imaginea de ansamblu a autovehiculului.
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6.4.5.4 Afişarea datelor de la senzorii de anvelopă

Acum poate fi selectat oricare dintre senzorii de anvelopă la alegere.

H CO 123

   ← → ↑↓ ↵
8.68.6

8.48.9

8.9

8.4

 � Selectaţi cu tastele săgeţi  senzorul de anvelopă dorit.

 �  Cu tasta Return  confirmaţi selecţia senzorului de anvelopă.

Sunt afişate datele senzorului de anvelopă selectat. Vezi capitolul „6.4.1 
Verificare senzor“ pe pagina 38.

Pentru a vă întoarce la imaginea de ansamblu a autovehiculului:

 � Apăsaţi tasta Return  sau tasta ESC .

 � Întoarcerea la imaginea de ansamblu se face după 15 secunde în 
mod automat.

Pentru părăsirea punctului de meniu:

 � Menţineţi tasta ESC  apăsată timp de 3 secunde.

 � Confirmaţi interogarea pentru terminarea punctului de meniu prin 
tastele săgeţi  şi tasta Return  cu „Da“.
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6.4.6 Colector de semnale (Sniffing Tool)

Pentru recunoaşterea tuturor senzorilor din domeniul de emisie/re-
cepţie al cititorului portabil, prin meniul „Colector de semnale (Sniffing 
Tool)“ pot fi colectate date.

Senzorii transmit:

 ■ Numărul de identificare al senzorului (hex)

 ■ Presiunea (bar sau psi)

 ■ Temperatura (°C sau °F)

Antetul ecranului oferă informaţii suplimentare:

 ■ Numărul telegramelor recepţionate

Acest punct de meniu poate fi utilizat la identificarea senzorilor care se 
află neintenţionat în zona de lucru.

Senzor pneuri - Colector de semnale (Sniffing Tool)

Pe ecran apare:

5
1C451F3D 0.0 21
1C989F4D 8.6 20
1C46258E 8.6 20
1C498156 8.6 19
1C75483E 8.4 21

 � Recepţionarea semnalelor se opreşte cu tasta ESC .

Pe ecran apare:

Stop              5
1C451F3D 0.0 21
1C989F4D 8.6 20
1C46258E 8.6 20
1C498156 8.6 19
1C75483E 8.4 21

 � Cu a doua acţionare a tastei ESC  se termină funcţia „Colector 
de semnale (Sniffing Tool)“.
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6.4.7 Analiza triggerului (Trigger Tool)

Pentru interogarea tuturor senzorilor din anturajul cititorului portabil 
poate fi emis un semnal cu putere de transmisie definită. Senzorii din 
raza de acţiune a semnalului răspund cu următoarele date:

 ■ Numărul de identificare al senzorului (hex)

 ■ Starea senzorului (hex)

 ■ Informaţie despre durata dintre două telegrame de răspuns 
recepţionate (în ms).

Antetul ecranului oferă informaţii suplimentare:

 ■ Puterea procentuală de transmisie a semnalului de interogare 
(%)

 ■ Numărul telegramelor recepţionate

Cu analiza triggerului poate fi recunoscut, care senzor de la ce putere 
procentuală de transmisie răspunde.

Senzor pneuri - Analiza triggerului (Trigger Tool)

Pe ecran apare:

Power   4%       15
1C451F3D Dh 40
1C989F4D 9h 1690
1C46258E Dh 720
1C498156 Dh 80
1C75483E 9h 140
1C468756 Dh 1230
1C125F2E Dh 20

 � Cu tastele săgeţi  puterea procentuală de transmisie a semnalului 
de interogare poate fi mărită sau micşorată.

INDICAŢIE

 ► La pornirea funcţiei puterea procentuală de transmisie 
este 0% şi trebuie mărită în modul descris. 

 � Cu tasta ESC  se opreşte interogarea şi se termină funcţia.
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6.5 Iniţializarea sistemului CPC la instalare nouă

INDICAŢIE

 ► Înainte de iniţializarea sistemului asiguraţi-vă, că toţi 
senzorii de anvelopă sunt activi. 

Iniţializarea sistemului se realizează în 6 etape:

1. Denumirea autovehiculului

2. Selectarea configuraţiei autovehiculului

3. Definirea caracteristicilor specifice axelor

4. Iniţializarea senzorilor de anvelopă

5. Transfer de configuraţie pe sistemul CPC

6. Crearea unui fişier de protocol

INDICAŢIE

 ► Procesul de instalare poate fi terminat oricând prin 
apăsarea tastei ESC  timp de 3 secunde. 

 ► O reintrare în procesul de instalare este posibilă prin 
punctul de meniu „Continuă instalarea“ de la punctul 
de la care a fost întrerupt procesul. 
Vezi capitolul „6.6 Reluarea iniţializării“ pe pagi-
na 73.

Instalare - Instalare nouă

INDICAŢIE

 ► Starea de încărcare a acumulatorului se verifică prin 
selectarea punctului „Instalare“ din meniul principal. 
Dacă aceasta nu este suficientă, apare mesajul: 
„Baterie prea slabă! Porniţi HHT pentru încărcare.“ 
Încărcaţi cititorul portabil în modul descris în capitolul 
„5.2 Încărcarea cititorului portabil“ pe pagina 24.



55Cititor portabil CPC

Exploatare

6.5.1 Introducerea numelui autovehiculului

Numele autovehiculului servşte la identificarea autovehiculului şi a 
configuraţiei aferente. Numele autovehiculului se arhivează în CCU şi în 
fişierul de protocol. 
Vezi şi „7.4 Fişiere de protocol“ pe pagina 122.

1 2 3
Q W E R T Y U I O
A S D F G H J K

Z X C V B N M OK
L
P

4 5 6 7 8 9 0

NUME VEHICUL

 � Selectaţi cu tastele săgeţi  cifrele şi literele.

 � Cu tasta Return  confirmaţi selecţia.

 � Selectaţi „OK“ şi confirmaţi cu tasta Return  , dacă numele auto-
vehiculului este complet.

INDICAŢIE

 ► 19 caractere - lungimea max. de caractere a numelui 
autovehiculului.

 ► Dacă nu se introduce un nume individual pentru 
autovehicul, numele autovehiculului va fi „FĂRĂ NUME 
VEHICUL“.

 ► În această descriere a fost utilizat drept exemplu nu-
mele de autovehicul „H CO 123“.
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6.5.2 Selectarea configuraţiei autovehiculului

INDICAŢIE

 ► Lista configuraţiilor şi tipurilor de autovehicule reco-
mandate pentru dotare CPC poate fi consultată pe 
pagina www.contipressurecheck.com .

Caracteristică Semnificaţie Selecţie

Tip autovehicul Tipul autovehiculului.

Tractor/bus

Remorcă

Cuplu(set)

ATL 
(AutoTrailerLearning)

Recunoaşterea automată 
a unei remorci nou cup-
late. 
(Selecţie numai cu tipul 
de autovehicul selectat 
„Camion/autobuz“)

Da Nu

Receptor suplimentar

Este montat un receptor 
suplimentar? 
(Funcţie automată la 
activarea „ATL“ sau tip 
de autovehicul selectat 
„Cuplu(set)“.)

Da Nu

Numărul axelor
Posibilităţile de selecţie 
depind de tipul de autov-
ehicul.

1-6

INDICAŢIE

Sistemul CPC recunoaşte automat, dacă s-a înlocuit o 
anvelopă individuală cu senzor de anvelopă. 
Vezi în acest sens: ContiPressureCheck -Manual de ins-
talare- Capitolul „Recunoaşterea automată a schimbării 
roţii“. 

 ► La selectarea funcţiei ATL este dezactivată funcţia 
„Recunoaşterea automată a schimbării roţii“!



57Cititor portabil CPC

Exploatare

Când s-a terminat selecţia, apare în continuare perspectiva de sus a unei 
posibile configuraţii a autovehiculului:

H CO 123

← → răsfoire

 � Răsfoiţi cu tastele săgeţi  între configuraţiile de autovehicule.

 � Cu tasta Return  confirmaţi selecţia.
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6.5.2.1 Caz special „Cuplu(set)“

Selectaţi acest tip de autovehicul, dacă senzorii de anvelopă ai remorcii 
trebuie recepţionaţi prin sistemul CPC al camionului şi trebuie afişaţi pe 
afişaj.

Senzorii remorcii sunt programaţi fix în acest scop în CCU-ul camionului.

Pentru acest tip de autovehicul este necesar receptorul suplimentar şi 
de aceea este conectat automat în configuraţia CPC prin cititorul porta-
bil.

Remorca trebuie să fie cuplată permanent cu camionul, în caz contrar 
pe afişajul senzorilor de remorcă va apărea avertismentul NU ESTE 
RECEPŢIE (vezi manualul de utilizare al afişajului)

Pentru tipul de autovehicul „Cuplu(set)“ numărul axelor se selectează 
separat pentru camion şi remorcă.

În total nu pot fi selectate mai mult decât 6 axe.

H CO 123

Număr axe

← →  3 Tractor/bus
    2 Remorcă

 � Selecţia poate fi modificată cu tastele săgeţi .

 � Cu tasta Return  confirmaţi selecţia.

INDICAŢIE

 ► La această configuraţie nu se poate selecta funcţia 
„ATL“.

 ► Funcţia „Recunoaşterea automată a schimbării roţii“ 
este activă. 
Vezi în acest sens: ContiPressureCheck -Manual 
de instalare- Capitolul „Recunoaşterea automată a 
schimbării roţii“.
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6.5.3 Definirea caracteristicilor specifice axelor

6.5.3.1 Presiune nominală

8.2 8.08.0

H CO 123

 � Navigaţi cu tastele săgeţi  între axe.

 � Setaţi cu tastele săgeţi  presiunea nominală necesară.

 � Confirmaţi cu tasta Return  presiunile nominale setate.

INDICAŢIE

 ► Presiunea nominală poate fi setată între 1,8 bar (26 
psi) şi 11,9 bar (173 psi).

 ► Pragurile de avertizare se setează automat de cititorul 
portabil la 90% („PRESIUNE MICĂ“) şi 80% („PRES. 
FOARTE MICĂ“) al presiunii nominale.

 ► La o presiune nominală sub 4,5 bar (65 psi) deja la 
diferenţe de presiune mai mici apare o avertizare / 
alarmă.

 ► La stabilirea presiunii nominale respectaţi indicaţiile 
producătorului de anvelope.
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6.5.3.2 Presiune nominală la ATL

Acest punct de meniu apare doar dacă înainte a fost selectată funcţia 
ATL.

H CO 123

Pres. nomin. (ATL)
- Valabilă pt toate
  osiile de remorcă

← →  8.0 bar

 � Setaţi cu tastele săgeţi  presiunea nominală necesară.

 � Confirmaţi cu tasta Return  presiunea nominală setată.

INDICAŢIE

 ► Se defineşte o singură presiune nominală pentru toate 
axele remorcii!

 ► Presiunea nominală este valabilă pentru toate remorci-
le nou cuplate!

 ► Presiunea nominală poate fi setată între 1,8 bar (26 
psi) şi 11,9 bar (173 psi).

 ► Pragurile de avertizare se setează automat de cititorul 
portabil la 90% („PRESIUNE MICĂ“) şi 80% („PRES. 
FOARTE MICĂ“) al presiunii nominale.

 ► La o presiune nominală sub 4,5 bar (65 psi) deja la 
diferenţe de presiune mai mici apare o avertizare / 
alarmă.

 ► La stabilirea presiunii nominale respectaţi indicaţiile 
producătorului de anvelope.

INDICAŢIE

Sistemul CPC recunoaşte automat, dacă s-a înlocuit o 
anvelopă individuală cu senzor de anvelopă. 
Vezi în acest sens: ContiPressureCheck -Manual de ins-
talare- Capitolul „Recunoaşterea automată a schimbării 
roţii“. 

 ► La selectarea funcţiei ATL este dezactivată funcţia 
„Recunoaşterea automată a schimbării roţii“!
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6.5.3.3 Axa liftanta

În funcţie de tipul autovehiculului un ax poate fi definit şi ca ax de ridi-
care. 

 ✓  - -

H CO 123

 � Navigaţi cu tastele săgeţi  între axe.

 � Modificaţi starea cu tastele săgeţi : 

„✓“ = axa liftanta 
„-“ = nu este Axa liftanta

 � Cu tasta Return  confirmaţi selecţia.

Condiţii-cadru:

 ■ În cazul în care configuraţia selectată are doar 2 axe (la 
camion sau remorcă cu bară de tracţiune) sau doar 1 ax (la 
semiremorcă), nu este arătată pagina pentru stabilirea axului 
de ridicare.

 ■ La camion sau remorcă cu bară de tracţiune cel puţin 2 axe 
nu trebuie să fie axe de ridicare, la semiremorcă minim 1 ax.

 ■ La camion sau remorcă cu bară de tracţiune 1. ax nu poate fi 
stabilit ca ax de ridicare.

 ■ În total per instalare din cele 6 axe posibile maxim 2 axe pot fi 
stabilite drept ax de ridicare (dacă s-a ales tipul de autovehi-
cul „Cuplu(set)“, se consideră o instalare).

INDICAŢIE

 ► Stabilirea axului de ridicare se va face cu grijă.

 ► Dacă axul de ridicare a fost stabilit incorect, nu se poa-
te asigura funcţionarea corectă a sistemului CPC. 
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6.5.4 Iniţializarea senzorilor de anvelopă

Acum începe iniţializarea senzorilor individuali. Pe ecran anvelopa actu-
ală de iniţializat este marcată cu „[ ]“:

↵ continuare

H CO 123

 � Mergeţi cu cititorul portabil la anvelopa marcată de la autovehicul.

 � Porniţi procesul de iniţializare cu tasta Return .

Pe ecran apare animaţia procesului de iniţializare:

PWR: XX%

1/3

 � Citiţi senzorul cu cititorul portabil în modul descris în capitolul  
„6.2.2 Iniţializarea unui senzor montat în anvelopă“ pe pagi-
na 32.

INDICAŢIE

 ► Atenţie la punctul de pornire şi direcţia de rotire din 
animaţie.
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Dacă s-a găsit senzorul în anvelopa marcată, simbolul de anvelopă se 
schimbă şi primeşte o înregistrare cu presiunea măsurată în anvelopă.

Apare următoarea anvelopă de iniţializat.

Toate anvelopele se iniţializează în modul predefinit de ecran. Pentru 
ultima anvelopă de iniţializat apare următoarea afişare:

H CO 123

↵ continuare

8.68.6

8.48.9

8.9

Dacă procesul de iniţializare s-a încheiat pentru toate anvelopele, inclu-
siv ultima, se continuă cu transferul configuraţiei pe sistemul CPC.

INDICAŢIE

 ► Pentru a iniţializa senzorul de anvelopă al anvelopei 
duble interioare, aparatul poate să rămână la perechea 
exterioară.

INDICAŢIE

 ► Dacă procesul de iniţializare se întrerupe, procesul de 
iniţializare trebuie început de la capăt prin punctul de 
meniu „Continuă instalarea“.

 ► Toate anvelopele trebuie iniţializate din nou. 
Vezi capitolul „6.6 Reluarea iniţializării“ pe pagi-
na 73.



64Cititor portabil CPC

Exploatare

6.5.5 Transfer de configuraţie pe sistemul CPC

Ca datele să poată fi transferate pe sistemul CPC, cititorul portabil trebu-
ie conectat cu cablul de diagnoză la sistemul CPC.

Pe ecranul cititorului portabil apare următorul mesaj:

H CO 123

CONFIGURARE TERMINATA.

CONECTATI APARATUL LA ECRAN.
PORNITI APRINDEREA.
PORNITI TRANSFERUL DE DATE.

INDICAŢIE

 ► Pentru a asigura un transfer sigur de configuraţie, nu 
opriţi cititorul portabil în timpul transferului de date, 
respectiv nu întrerupeţi procesul.

Pentru transfer de configuraţie la tractor/bus procedaţi în felul următor:

 � Conectaţi cititorul portabil cu cablul de diagnoză la conectorul liber 
al afişajului.

 � Porniţi aprinderea.

 � Porniţi transferul cu tasta Return .
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Pentru transfer de configuraţie la remorcă procedaţi în felul următor: 

 � Desfaceţi contactele cu fişe dintre indicatorul de control al presiunii 
şi fasciculul de cabluri de la remorcă.

 � Conectaţi cititorul portabil cu cablul de diagnoză la fasciculul de 
cabluri de la remorcă.

 � Porniţi aprinderea.

 � Porniţi transferul cu tasta Return .

INDICAŢIE

 ► Dacă în timpul instalării remorca nu are alimentare 
electrică, CCU-ul remorcii va fi alimentat electric prin 
cititorul portabil. Acest proces se realizează automat.

În timpul transferului de date apare următorul mesaj:

H CO 123

Transfer de date
în curs.

Aşteptaţi...
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6.5.6 Fişier de protocol

Pentru terminarea transferului de date ale configuraţiei pe sistemul 
CPC se creează automat un fişier de protocol şi acesta va fi arhivat pe 
cardul de memorie SD.. Vezi şi capitolul „7.4 Fişiere de protocol“ pe 
pagina 122.

Pe ecran apare:

Fişier de raport
salvat pe card.

H CO 123_ _ _ _
_I_YYYYMMDD _ hhmmss
↵ CONTINUARE

Ulterior, la transfer de date reuşit, apare:

H CO 123

Transfer de date
terminat!

INDICAŢIE

 ► Pe cititorul portabil se salvează întotdeauna ultima 
configuraţie realizată. Avantajul acestui fapt este că 
se simplică iniţializarea la mai multe autovehicule cu 
aceeaşi configuraţie.

INDICAŢIE

 ► La fiecare actualizare de software sau fiecare modifi-
care a parametrilor pe CCU (“Instalare nouă“, “Modifică 
parametrii“, “Modifică ID senzori“) toate DTC-urile 
(codurile de eroare) salvate sunt şterse! 
Vezi şi capitolul „6.10 Diagnoză“ pe pagina 98
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6.5.7 Probleme posibile

6.5.7.1 Senzorul nu este găsit după 2 încercări

După prima încercare de iniţializare nu s-a găsit niciun senzor. Pe ecran 
apare următorul mesaj:

H CO 123

NU S-A GASIT SENZOR!

DEPLASATI APARATUL CU
VITEZA DIN ANIMATIE.

 � Repetaţi procesul de iniţializare a anvelopei.

Dacă la a doua încercare de iniţializare cititorul portabil iară nu găseş-
te niciun senzor, procesul de iniţializare va fi oprit şi apare următorul 
mesaj:

H CO 123

NU S-A GASIT SENZOR!
PROCES DE INITIERE OPRIT.

VERIFICATI, DACA EXISTA
SENZOR IN PNEU.

 � Cu tasta Return  confirmaţi mesajul.
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Remediere:

1. Verificaţi starea de încărcare a cititorului portabil.

 ► Starea de încărcare trebuie să fie min. 40%.

 ► Dacă starea de încărcare este suficientă, nu se află senzor în 
anvelopă, senzorul nu este funcţional sau senzorul este defect.

2. Demontaţi anvelopa pentru o verificare mai precisă.

3. La unele anvelope şi autovehicule speciale în unele cazuri puterea 
de transmisie a semnalului de interogare poate fi insuficientă. Con-
tactaţi serviciul clienţi referitor la adaptare.

4. Pentru iniţializarea sistemului CPC continuaţi în modul descris în 
capitolul „6.6 Reluarea iniţializării“ pe pagina 73.
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6.5.7.2 Sunt găsiţi 2 senzori diferiţi în acelaşi timp

Pe ecran apare următorul mesaj:

H CO 123

MAI MULTI SENZORI
RECEPTIONATI!

DEPLASATI APARATUL C
VITEZA DIN ANIMATIE.

 � Repetaţi procesul de iniţializare a anvelopei. 

Dacă cititorul portabil găseşte din nou 2 senzori în acelaşi timp, procesul 
de iniţializare va fi oprit şi apare următorul mesaj:

H CO 123

MAI MULTI SENZORI
RECEPTIONATI!
PROCESUL DE INITIERE OPRIT.

CONSULTATI MANUALUL.

 � Cu tasta Return  confirmaţi mesajul.

Remediere:

Verificaţi, dacă în afara anvelopei mai există senzori într-un perimetru de 
2 m.

 ► Dacă da, îndepărtaţi senzorii din raza de acţiune a comunicării şi 
repetaţi procesul de iniţializare.

 ► Dacă nu, deplasaţi autovehiculul cca. 1 m mai în faţă sau spate şi 
repetaţi procesul de iniţializare.
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6.5.7.3 Senzorii nu sunt activaţi

Pe ecran apare următorul mesaj:

H CO 123

SENZORUL NU ESTE ACTIVAT!

DEPLASATI APARATUL CU
VITEZA DIN ANIMATIE.

 � Cu tasta Return  confirmaţi mesajul.

PWR: 180%

1/3

 � Repetaţi procesul de iniţializare a anvelopei.

INDICAŢIE

 ► Senzorul este mutat automat în mod de parcare şi este 
iniţializat.

8.8

H CO 123

 � Iniţializaţi următorul senzor.
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6.5.7.4 Alte criterii de întrerupere la procesul de iniţializare

Următoarele erori reprezintă criteriu de întrerupere la procesul de 
iniţializare:

 ■ Senzor DEFECT

 ■ Baterie SLABĂ

 ■ Senzor DESPRINS

Dacă există una din erorile menţionate la senzorul de anvelopă, anvelo-
pa trebuie demontată şi senzorul trebuie schimbat. 
Atâta timp cât nu se înlocuieşte senzorul de anvelopă, procesul de iniţia-
lizare nu poate fi încheiat.

6.5.7.5 Transfer de configuraţie imposibil

Dacă nu există conexiune cu magistrala CAN, transferul de configuraţie 
nu este posibil şi apare următorul mesaj.

H CO 123

Verificati conexiu-
nea magistralei
CAN.

Remediere:

1. Verificaţi legătura dintre cititorul portabil, cablul de diagnoză şi 
componentele CPC.

2. La instalare la camion verificaţi, dacă aprinderea este pornită.

3. Repetaţi transferul de configuraţie.

4. Dacă nu există din nou conexiune cu magistrala CAN, părăsiţi me-
niul şi verificaţi cablarea sistemului CPC.

INDICAŢIE

 ► Indicaţii suplimentare privind căutarea defecţiunilor 
găsiţi pe pagina de Internet www.contipressurecheck.
com .
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6.5.7.6 Configuraţia transferată nu este acceptată

În cazul în care configurarea sistemului nu a reuşit, apare următorul 
mesaj:

H CO 123

Eroare la
transferul de date!

Consultă manualul.

Remediere:

În acest caz este vorba de o eroare de comunicare cu CCU.

 � Repetaţi transferul de configuraţie.

Dacă apare din nou un mesaj de eroare:

 � Verificaţi întreaga cablare şi înlocuiţi-o la nevoie.

INDICAŢIE

 ► Indicaţii suplimentare privind căutarea defecţiunilor 
găsiţi pe pagina de Internet www.contipressurecheck.
com .
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6.6 Reluarea iniţializării

Punctul de meniu „Continuă instalarea “ este activ doar dacă procesul 
„Instalare nouă“ a fost întrerupt.

Instalare - Continuă instalarea

Pe ecran apare următorul mesaj.

H CO 123

NUMELE DE IDENTIFICARE
APARTINE ACESTUI VEHICUL?

← → Nu

NU -> MERGETI LA MOD. PARAM.

6.6.7.1 Numele de identificare aparţine de autovehicul

 � Selectaţi „Da“ cu tastele săgeţi  şi confirmaţi cu tasta Return  
numele autovehiculului.

Apoi procesul de iniţializare este continuat din locul în care a fost între-
ruptă „Instalare nouă“.

INDICAŢIE

 ► Excepţie constituie procesul de iniţializare a senzo-
rilor de anvelopă. Dacă iniţializarea nu a fost com-
plet terminată, trebuie începută din nou de la prima 
anvelopă.

6.6.7.2 Numele de identificare nu aparţine de autovehicul

 � Selectaţi „Nu“ cu tastele săgeţi  şi confirmaţi cu tasta Return  , 
pentru a părăsi meniul, în caz contrar se va instala o configuraţie 
necorespunzătoare pe acest autovehicul.

 � Efectuaţi o instalare nouă pentru acest autovehicul, vezi capitolul 
„6.5 Iniţializarea sistemului CPC la instalare nouă“ pe pagina 54.
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6.7 Deplasare de probă (Test drive)

Punctul de meniu „Deplasare de probă (Test drive)“ serveşte la verifica-
rea calităţii de recepţie a sistemului CPC montat la autovehicul.

Aici sunt înregistrate următoarele date:

1. Numărul telegramelor recepţionate de senzorii individuali.

2. Puterea de semnal a senzorilor individuali înregistrată la receptor.

Datele recepţionate sunt evaluate de cititorul portabil şi rezultatul va fi 
redat în 3 trepte:

 ■ Recepţie bună

 ■ Recepţie suficientă

 ■ Recepţie la limită

INDICAŢIE

 ► Pentru a putea controla calitatea de recepţie a tuturor 
senzorilor de anvelopă montaţi, toate axele de ridicare 
trebuie să fie coborâte.

 ► Senzorii axelor de ridicare ridicate nu vor fi luaţi în 
considerare în timpul deplasării de probă.

 ► La funcţie ATL activată anvelopele remorcii nu sunt 
luate în considerare în timpul deplasării de probă.

INDICAŢIE

 ► Pentru deplasarea de probă se va alege un traseu pe 
care este posibilă viteza minimă de 30 km/h (18 mph).

INDICAŢIE

 ► „Deplasarea de probă“ poate fi terminată oricând prin 
apăsarea tastei ESC  timp de 3 secunde.
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Pentru toate deplasările de probă este valabil:

Dacă deplasarea de probă nu a fost terminată cu rezultatul „Recepţie 
bună“, sunt posibile următoarele măsuri de oprire:

Variantă Măsuri de oprire

Se utilizează 
numai CCU.

 ■ Optimizaţi poziţionarea şi orientarea CCU.

 ■ Montaţi ulterior un receptor suplimentar

Se utilizează CCU 
şi receptorul 
suplimentar.

 ■ Optimizaţi poziţionarea şi orientarea ambelor 
componente.

Se aplică cazul 
de utilizare 
„Cuplu(set)“.

 ■ Dacă recepţia senzorilor de anvelopă de la 
remorcă nu poate fi îmbunătăţită cu măsurile 
de mai sus, remorca trebuie dotată ulterior cu 
un sistem CPC independent.

INDICAŢIE

 ► Exemple de execuţie a unei poziţionări şi orientări 
corespunzătoare a CCU şi a receptorului portabil găsiţi 
pe pagina de Internet: www.contipressurecheck.com
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6.7.1 Deplasare de probă tractor/bus sau CUPLU(SET)

Ca datele să poată fi transferate de pe sistemul CPC pe cititorul portabil, 
trebuie realizată o legătură cu cablul de diagnoză.

 � Conectaţi cititorul portabil cu cablul de diagnoză la conectorul liber 
al afişajului.

 � Porniţi aprinderea.

INDICAŢIE

 ► Dacă autovehiculul a fost mişcat, trebuie să stea cel 
puţin 20 min. înainte să se poată începe deplasarea de 
probă.

Instalare - Deplasare de probă (Test drive)

Pe ecran apare următorul mesaj.

NUMELE DE IDENTIFICARE
APARTINE ACESTUI VEHICUL?

← → Nu

NU -> MERGETI LA MOD. PARAM.

 � Verificarea numelui de identificare al autovehiculului

Numele de identificare nu aparţine de autovehicul:

 � Selectaţi „Nu“ cu tastele săgeţi  şi confirmaţi cu tasta Return . 
Meniul sare automat la punctul „Modificarea parametrilor“ pentru 
adaptarea datelor despre autovehicul, vezi capitolul „6.8.1.2 Modi-
ficarea parametrilor“ pe pagina 93.
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Numele de identificare aparţine de autovehicul:

 � Selectaţi „Da“ cu tastele săgeţi  şi confirmaţi cu tasta Return  
numele autovehiculului.

Pe ecran apare următoarea interogare.

Vehiculul stă de
cel puţin
20 min.?

← → Nu

 Timp de staţionare mai mic decât 20 minute:

 � Selectaţi „Nu“ cu tastele săgeţi  şi confirmaţi cu tasta Return  
pentru părăsirea meniului.

 � Aşteptaţi timpul de staţionare necesar şi porniţi din nou meniul 
„Deplasare de probă (Test drive)“.

Timp de staţionare cel puţin 20 minute:

 � Selectaţi „Da“ cu tastele săgeţi  şi confirmaţi cu tasta Return  .

 � Citiţi excluderea răspunderii şi confirmaţi cu tasta Return 

#Telegrame

Conduceţi....

 � Începeţi deplasarea de probă cu autovehiculul şi continuaţi până la 
semnalarea sfârşitului deplasării de probă prin indicaţiile corespun-
zătoare pe ecran.
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În timpul deplasării de probă apare următoarea afişare pe ecran:

#Telegrame

În progres....

Deplasarea de probă este terminată şi cititorul portabil creează un fişier 
de protocol:

Fişier de raport
salvat pe card.

H CO 123_ _ _ _
_T_YYYYMMDD _ hhmmss
↵ CONTINUARE

După mesajul pentru crearea unui fişier de protocol:

 � Acţionaţi tasta Return 

Apar de ex. următoarele informaţii:

#Telegrame        ↑↓
15 17

14 16

12

12

Recepţie bună

#RSSI             ↑↓
155 180

153 178

121

125

Recepţie bună
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Domeniu Semnificaţie

Antet

Telegrame: În anvelope este afişat numărul telegramelor 
recepţionate per senzor.

RSSI: În anvelope este afişată puterea constatată a semna-
lului senzorului respectiv.

Simbo-
luri de 
anvelopă

Simbolurile de anvelopă îşi schimbă aspectul în cazul 
afişajului RSSI conform calităţii de recepţie.

 ■ Recepţie bună - anvelopă „albă“ (vezi imaginea)

 ■ Recepţie suficientă - anvelopă „neagră“ (inversată)

 ■ Recepţie la limită - anvelopa „pâlpâie“

Rândul 
din mi-
jloc

Aici este afişat rezultatul deplasării de probă. 
Se redă recepţie bună, suficientă sau la limită.

 ■ Recepţie bună 
Nu sunt de aşteptat deranjamente de recepţie.

 ■ Recepţie suficientă 
În cazuri mai rare pot apărea deranjamente de 
recepţie la anvelopele afişate (surse de perturbaţii 
radio; condiţii meteo extreme).

 ■ Recepţie la limită 
La anvelopele afişate pot apărea mai des deranjamen-
te de recepţie.

INDICAŢIE

 ► În general este valabil că cu cât este mai mare valoa-
rea RSSI cu atât mai bună recepţia.

INDICAŢIE

 ► Dacă în timpul deplasării de probă un ax de ridicare 
a fost ridicat, în simbolurile de anvelopă ale axului de 
ridicare nu există cifre.
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 � Cu tastele săgeţi  comutaţi între afişajul „Telegrame“ şi „RSSI“.

 � La tipul de autovehicul „CUPLU(SET)“ cu tastele săgeţi  se poate 
comuta între camion şi remorcă.

 � Confirmaţi rezultatul deplasării de probă cu tasta Return .

Dacă deplasarea de probă nu a fost terminată cu rezultatul „Recepţie 
bună“, sunt posibile măsuri de oprire. Vezi în acest sens capitolul „6.7 
Deplasare de probă (Test drive)“ pe pagina 74.

INDICAŢIE

Dacă apare o eroare la salvarea fişierului de protocol:

 ► Asiguraţi-vă, cardul de memorie să fie introdus corect 
în aparat. Vezi capitolul „5.3 Schimbarea cardului de 
memorie“ pe pagina 25

 ► Verificaţi accesul la cardul de memorie SD cu 
„Diagnoză/Conexiune la PC“. Vezi capitolul „8.2 Cone-
xiunea la PC“ pe pagina 125
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6.7.2 Deplasare de probă remorcă

Pentru a efectua o deplasare de probă pentru un sistem CPC instalat la 
remorcă, CCU-ul remorcii trebuie setat pe „Modul deplasare de probă“.

Faţă de camion, pentru deplasarea de probă la remorcă trebuie parcurse 
următoarele etape:

1. Activarea sistemului remorcii pentru deplasarea de probă (cu citito-
rul portabil).

2. Efectuarea deplasării de probă (FĂRĂ cititor portabil).

3.  Evaluarea rezultatelor deplasării de probă (cu cititorul portabil).

Pentru etapele 1 şi 3 se va ţine cont de următoarele:

 � Desfaceţi contactele cu fişe dintre indicatorul de control al presiunii 
şi fasciculul de cabluri de la remorcă.

 � Conectaţi cititorul portabil cu cablul de diagnoză la fasciculul de 
cabluri de la remorcă.

 � Porniţi aprinderea. 
(Dacă nu există alimentare de la autovehicul, CCU-ul remorcii va fi 
alimentat de cititorul portabil.)

INDICAŢIE

 ► Dacă versiunea de software CSW <10, nu este posibilă 
deplasarea de probă pentru remorcă.

 ► Vă rugăm să actualizaţi în mod corespunzător soft-
ware-ul CSW. 
Vezi capitolul „6.10.2 Actualizări de software“ pe 
pagina 113



82Cititor portabil CPC

Exploatare

Instalare - Deplasare de probă (Test drive)

 � Procesaţi interogarea numelui de identificare al autovehiculului ca 
în capitolul „6.7.1 Deplasare de probă tractor/bus sau CUPLU(SET)“ 
pe pagina 76.

Pe ecran apare următoarea interogare.

Activaţi test drive
pe vehicul?

← → Nu

 � Selectaţi „Da“ cu tastele săgeţi  şi confirmaţi cu tasta Return  .
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Cititorul portabil confirmă printr-un mesaj corespunzător, că sistemul 
remorcii este activat pentru deplasarea de probă

 � Decuplaţi cititorul portabil şi restabiliţi legătura prin contacte cu 
fişe cu indicatorul de control al presiunii.

 � Începeţi deplasarea de probă cu autovehiculul şi continuaţi până 
indicatorul de control al presiunii emite un semnal optic (lumină 
continuă timp de 60 secunde).

 � Conectaţi cititorul portabil cu autovehiculul în modul descris şi 
porniţi din nou meniul „Deplasare de probă (Test drive)“, evaluaţi 
datele. 
Evaluarea se realizează automat şi în mod asemănător cu cap. 
„6.7.1 Deplasare de probă tractor/bus sau CUPLU(SET)“ pe pagi-
na 76.

INDICAŢIE

 ► Dacă autovehiculul a fost mişcat, trebuie să stea cel 
puţin 20 min. înainte să se poată începe deplasarea de 
probă.

 ► Până nu sunt atinse criteriile de terminare a deplasării 
de probă, indicatorul de control al presiunii pâlpâie 
într-un cod special (o scurtă licărire dublă la fiecare  
2 secunde).
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6.7.3 Mesaje de eroare posibile la deplasările de probă

Dacă în timpul unei deplasări de probă survine o defecţiune, aceasta 
duce la întreruperea procesului de verificare. Dacă nu este menţionat 
altceva, mesajele de eroare menţionate în acest capitol sunt valabile 
pentru următoarele variante: tractor/bus, remorcă, cuplu(set). După 
eliminarea defecţiunii deplasarea de probă trebuie începută de la capăt.

INDICAŢIE

 ► Autovehiculul trebuie să fi stat cel puţin 20 min. înain-
te ca deplasarea de probă să poată fi repornită.

6.7.3.1 Avertizări

Dacă în timpul deplasării de probă apare o avertizare (ca de ex. PRESI-
UNE SCĂZUTĂ), deplasarea de probă va fi întreruptă şi pe ecran apare 
următorul mesaj:

#Telegrame        ↑↓
8

6 16

127

8

Avertizări

Se creează automat un fişier de protocol şi acesta va fi arhivat pe cardul 
de memorie SD.

În acest caz:

 � Opriţi deplasarea de probă.

 � Confirmaţi mesajul cu tasta Return .

 � Citiţi codurile de eroare prin meniul descris în capitolul „1.9.1 Elimi-
narea defecţiunilor“ pe pagina 10 şi eliminaţi în mod corespun-
zător defecţiunea.

 � Lăsaţi autovehiculul cel puţin 20 min. să stea.

 � Executaţi din nou meniul „Deplasare de probă (Test drive)“.
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6.7.3.2 Nu sunt date CAN

INDICAŢIE

 ► Mesajul de eroare poate să apară numai la „Deplasare 
de probă tractor/bus“!

Dacă în timpul deplasării de probă se întrerupe comunicarea CAN, 
aceasta duce la întreruperea deplasării de probă şi pe ecran apare urmă-
torul mesaj:

#Telegrame        ↑↓
8

6 16

127

8

Nu sunt date CAN

Se creează automat un fişier de protocol şi acesta va fi arhivat pe cardul 
de memorie SD.

În acest caz:

 � Opriţi deplasarea de probă.

 � Confirmaţi mesajul cu tasta Return .

 � Eliminaţi defecţiunea conform instrucţiunilor din cap. „Configuraţia 
transferată nu este acceptată“ pe pagina 72.

 � Lăsaţi autovehiculul cel puţin 20 min. să stea.

 � Executaţi din nou meniul „Deplasare de probă (Test drive)“.



86Cititor portabil CPC

Exploatare

6.7.3.3 Timp expirat

Pentru evaluarea deplasării de probă se utilizează numai telegramele 
senzorilor de anvelopă în modul START (vezi cap.„6.4.1 Verificare sen-
zor“ pe pagina 38). Dacă la 20 minute după executarea meniului „De-
plasare de probă (Test drive)“ nu se recepţionează suficiente telegrame 
per roată în modul START, pe ecran apare mesajul „Timp expirat “.

#Telegrame        ↑↓
9 13

8 12

6

7

Timp expirat

Se creează automat un fişier de protocol şi acesta va fi arhivat pe cardul 
de memorie SD.

În acest caz:

 � Opriţi deplasarea de probă.

 � Confirmaţi mesajul cu tasta Return .

Cauze posibile: Remediere

Autovehiculul s-a deplasat 
prea mult timp cu o viteză 
< 30 km/h (18 mph)

Deplasaţi autovehiculul mai repede la 
o nouă deplasare.

 � Opriţi autovehiculul

 � Lăsaţi autovehiculul cel puţin 20 min. să stea.

 � Executaţi din nou meniul „Deplasare de probă (Test drive)“.
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6.7.3.4 Eşuat

Pentru evaluarea deplasării de probă se utilizează numai telegramele 
senzorilor de anvelopă în modul START (vezi cap. „6.4.1 Verificare sen-
zor“ pe pagina 38). Dacă pentru o roată s-a recepţionat o telegramă în 
Mod COND., înainte de recepţionarea unui număr suficient de telegrame 
per roată în modul START, pe ecran apare mesajul „Eşuat“.

#Telegrame        ↑↓
15

Eşuat

17 12

14 16 9

Se creează automat un fişier de protocol şi acesta va fi arhivat pe cardul 
de memorie SD.

În acest caz:

 � Opriţi deplasarea de probă.

 � Confirmaţi mesajul cu tasta Return .

INDICAŢIE

 ► Dacă în timpul deplasării de probă un ax de ridicare 
a fost ridicat, în simbolurile de anvelopă ale axului de 
ridicare nu există cifre.

INDICAŢIE

 ► Cu tastele săgeţi  puteţi să comutaţi între afişajul „Te-
legrame“ şi „RSSI“ (vezi şi capitolul „6.7.1 Deplasare de 
probă tractor/bus sau CUPLU(SET)“ pe pagina 76).



88Cititor portabil CPC

Exploatare

Cauze posibile: Remediere

S-a început deplasarea de 
probă cu autovehiculul, deşi 
acesta a fost mişcat ultima 
dată în mai puţin de 20 
minute.

Lăsaţi autovehiculul cel puţin 20 min. 
să stea înainte de a începe deplasarea 
de probă.

CCU şi/sau receptorul supli-
mentar a fost montat într-un 
loc necorespunzător, respec-
tiv a fost orientat inadecvat, 
astfel că de la unele poziţii 
ale roţilor nu s-au recepţionat 
suficiente telegrame în mo-
dul START. 
Poziţiile roţilor sunt repre-
zentate inversate în ecranul 
„TELEGRAME“.

Verificaţi şi, la nevoie, modificaţi 
poziţionarea şi orientarea CCU şi a 
receptorului suplimentar.

 � Opriţi autovehiculul

 � Verificaţi sursa defecţiunii conform tabelului şi eliminaţi defecţiu-
nea la nevoie.

 � Lăsaţi autovehiculul cel puţin 20 min. să stea.

 � Executaţi din nou meniul „Deplasare de probă (Test drive)“.
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6.7.3.5 Indicator de control al presiunii

Dacă după activare indicatorul de control al presiunii nu afişează codul 
intermitent definit (o scurtă licărire dublă la fiecare 2 secunde), nu por-
niţi deplasarea de probă cu remorca.

Cauze posibile: Remediere

Activare eşuată. Repetaţi activarea.

Indicator de control al presi-
unii defect

Conectaţi componenta şi cititorul 
portabil prin cablul de diagnoză. 
Porniţi cititorul portabil. 
Verificaţi, dacă indicatorul de control 
al presiunii luminează.

Alimentarea energetică a 
sistemului CPC al remorcii nu 
este asigurată prin autove-
hicul.

Realizaţi alimentarea energetică.
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6.8 Modificarea instalării

INDICAŢIE

 ► Starea de încărcare a acumulatorului se verifică prin 
selectarea punctului „Modificare“ din meniul principal. 
Dacă aceasta nu este suficientă, apare mesajul: 
„Baterie prea slabă! Porniţi HHT pentru încărcare.“ 
Încărcaţi cititorul portabil în modul descris în capitolul 
„5.2 Încărcarea cititorului portabil“ pe pagina 24.

6.8.1 Modificarea unei instalări existente

Modificare - Modifică instalarea

Acest punct de meniu cuprinde următoarele puncte de submeniu:

 ■ Verifică instalarea

 ■ Modifică parametrii

 ■ Modifică ID senzori
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Condiţie preliminară pentru utilizarea punctelor de submeniu:

 ■ Pentru comunicarea cu CCU, cititorul portabil trebuie să fie 
conectat cu sistemul CPC.

INDICAŢIE

 ► Dacă nu este posibilă comunicarea între cititorul por-
tabil şi CCU, procesul va fi întrerupt şi apare un mesaj 
corespunzător. Pentru remediere:

 » Vezi capitolul „6.10.2.4 Eroare în timpul 
actualizării software-ului“ pe pagina 119

INDICAŢIE

 ► La fiecare modificare a parametrilor pe CCU (“Instalare 
nouă“, “Modifică parametrii“, “Modifică ID senzori“) to-
ate DTC-urile (codurile de eroare) salvate sunt şterse!  
Vezi şi capitolul „6.10 Diagnoză“ pe pagina 98
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6.8.1.1 Verificarea instalării

Modificare - Modifică instalarea - Verifică instalarea

La punctul de meniu „Verifică instalarea“ sunt afişaţi parametrii instală-
rii existente. Nu se pot întreprinde modificări.

Cu tasta Return  pot fi apelate pe rând următoarele informaţii:

 ■ Tip autovehicul

 ■ Opţiune: ATL

 ■ Stare: Receptor suplimentar

 ■ Presiuni nominale

 ■ Stare: Axa liftanta

După privirea de ansamblu a axelor de ridicare apare din nou submeniul 
„Modifică instalarea“.
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6.8.1.2 Modificarea parametrilor

Modificare - Modifică instalarea - Modifică parametrii

La punctul de meniu „Modifică parametrii“ pot fi modificaţi următorii 
parametri:

 ■ Nume autovehicul

 ■ ATL (selectabil numai la nr. de axe <5) Da/nu

 ■ Receptor suplimentar Da/nu

 ■ Axa liftanta Da/nu

 ■ Presiune nominală

INDICAŢIE

Sistemul CPC recunoaşte automat, dacă s-a înlocuit o 
anvelopă individuală cu senzor de anvelopă. 
Vezi în acest sens: ContiPressureCheck -Manual de ins-
talare- Capitolul „Recunoaşterea automată a schimbării 
roţii“.

 ► La selectarea funcţiei ATL este dezactivată funcţia 
„Recunoaşterea automată a schimbării roţii“!

După selectarea punctului de meniu prima dată se realizează interoga-
rea numelui autovehiculului.

3
Q W E R T Y U I O
A S D F G H J K

Z X C V B N M OK
L
P

4 5 6 7 8 9 021

H CO 123

NUME VEHICUL

În modul descris în capitolul „6.5.1 Introducerea numelui autovehiculu-
lui“ pe pagina 55 aici poate fi introdus resp. modificat numele autove-
hiculului cu ajutorul unei tastaturi virtuale sau numele existent poate fi 
confirmat cu tasta Return .
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După ce parametrii au fost modificaţi, pot fi transferaţi pe CCU.

Apar următoarele mesaje:

H CO 123

CONFIGURARE TERMINATA.

CONECTATI APARATUL LA ECRAN.
PORNITI APRINDEREA.
PORNITI TRANSFERUL DE DATE.

 � Porniţi încărcarea cu tasta Return .

H CO 123

Transfer de date
în curs.

Aşteptaţi...

Dacă transferul de date a eşuat, procedaţi ca în cap. „6.5.7.5 Transfer de 
configuraţie imposibil“ pe pagina 71 sau în cap. „6.5.7.6 Configuraţia 
transferată nu este acceptată“ pe pagina 72. În caz contrar apare din 
nou submeniul „Modifică instalarea“.

Pentru fiecare modificare a parametrilor se creează un fişier de protocol 
şi acesta va fi arhivat pe cardul de memorie SD.
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6.8.1.3 Modificarea ID-urilor senzorilor

Modificare - Modifică instalarea - Modifică ID senzori

Punctul de meniu „Modifică ID senzori“ poate fi executat, dacă setările 
sistemului CPC rămân neschimbate şi doar alocarea ID-urilor senzorilor 
trebuie înnoită (de ex. după mai multe schimburi de roată sau poziţii 
interschimbate ale anvelopelor). 

Înainte de modificarea ID-urilor senzorilor trebuie confirmat numele 
autovehiculului.

În acest scop pe ecran apare următoarea interogare:

H CO 123

NUMELE DE IDENTIFICARE
APARTINE ACESTUI VEHICUL?

← → Da

NU -> MERGETI LA MOD. PARAM.

Numele de identificare nu aparţine de autovehicul:

 � Selectaţi „Nu“ cu tastele săgeţi  şi confirmaţi cu tasta Return . 
Meniul sare automat la punctul „Modificarea parametrilor“ pentru 
adaptarea datelor despre autovehicul, vezi capitolul „6.8.1.2 Modi-
ficarea parametrilor“ pe pagina 93.

Numele de identificare aparţine de autovehicul:

 � Selectaţi „Da“ cu tastele săgeţi  şi confirmaţi cu tasta Return  
numele autovehiculului.

Se încarcă configuraţia autovehiculului, apoi cititorul portabil este gata 
pentru procesul de iniţializare.

Pentru iniţializarea senzorilor de anvelopă slăbiţi cablul de diagnoză 
de la cititorul portabil şi procedaţi în modul descris în capitolul „6.5.4 
Iniţializarea senzorilor de anvelopă“ pe pagina 62.

Dacă senzorii de anvelopă au fost iniţializaţi cu succes, cititorul portabil 
se conectează cu cablul de diagnoză la sistemul CPC şi configuraţia 
nouă se transferă în sistemul CPC.

Pentru fiecare modificare a ID-urilor senzorilor se creează un fişier de 
protocol şi acesta va fi arhivat pe cardul de memorie SD.
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6.9 Dezactivarea/activarea sistemului ContiPressure-
Check

6.9.1 Dezactivare CPC

În cazul în care sistemul CPC prezintă un comportament eronat, care ar 
putea să-l deranjeze pe şofer şi care nu poate fi eliminat în scurt timp, 
sistemul CPC poate fi dezactivat temporar.

 � Conectaţi cititorul portabil cu cablul de diagnoză la sistemul CPC.

Modificare - Dezactivare CPC

Punctul de meniu serveşte la dezactivarea întregului sistem.

Apare următorul mesaj:

CPC dezactivat
cu succes.

Dacă sistemul CPC a fost dezactivat cu succes, acest lucru va fi repre-
zentat la nivelul sistemului în felul următor:

 ■ Camion: Mesaj pe afişaj „SISTEMUL NU ESTE ACTIV“

 ■ Remorcă: Indicator de control al presiunii fără funcţie. 
Şi la „Aprindere pornită“ afişajul luminează 
nu pentru 15 secunde.

INDICAŢIE

 ► Dacă nu este posibilă comunicarea între cititorul por-
tabil şi CCU, procesul va fi întrerupt şi apare un mesaj 
corespunzător. Pentru remediere:

 » Vezi capitolul „6.10.2.4 Eroare în timpul 
actualizării software-ului“ pe pagina 119
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6.9.2 Activare CPC

Pentru activarea sistemului CPC la autovehicul:

 � Conectaţi cititorul portabil cu cablul de diagnoză la sistemul CPC.

Modificare - Activare CPC

Punctul de meniu serveşte la activarea întregului sistem.

Apare următorul mesaj:

CPC activat
cu succes.

După activarea cu succes sistemul CPC este din nou complet funcţional.

INDICAŢIE

 ► Dacă nu este posibilă comunicarea între cititorul por-
tabil şi CCU, procesul va fi întrerupt şi apare un mesaj 
corespunzător. Pentru remediere:

 » Vezi capitolul „6.10.2.4 Eroare în timpul 
actualizării software-ului“ pe pagina 119



98Cititor portabil CPC

Exploatare

6.10 Diagnoză

6.10.1 DTC (cod de eroare)

La următoarele puncte de meniu drept verificare se întreabă la început, 
dacă numele de identificare al autovehiculului este corect. 
Trataţi interogarea în modul descris în capitolul „6.8.1.3 Modificarea 
ID-urilor senzorilor“ pe pagina 95.

INDICAŢIE

 ► Pentru fiecare componentă de sistem sunt rezervate 
max. 20 DTC-uri active.

 ► La fiecare actualizare de software sau fiecare modifi-
care a parametrilor pe CCU (“Instalare nouă“, “Modifică 
parametrii“, “Modifică ID senzori“) toate DTC-urile 
(codurile de eroare) salvate sunt şterse!

INDICAŢIE

 ► Starea de încărcare a acumulatorului se verifică prin 
selectarea punctului „DTC (cod de eroare)“ din meniul 
principal. Dacă aceasta nu este suficientă, apare me-
sajul: 
„Baterie prea slabă! Porniţi HHT pentru încărcare.“ 
Încărcaţi cititorul portabil în modul descris în capitolul 
„5.2 Încărcarea cititorului portabil“ pe pagina 24.
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Diagnoză - DTC (cod de eroare)

La mesajele de eroare se face diferenţa între mesaje de eroare globale şi 
referitoare la anvelope.

Prima dată se verifică conexiunea cu magistrala CAN.

Dacă nu există conexiune, apare mesajul:

H CO 123

Verificati conexiu-
nea magistralei
CAN.

 � Verificaţi comunicarea magistralei CAN cu componentele (CCU, 
afişaj şi CAN-Switch).

Dacă există conexiune, se interoghează numele autovehiculului. Ulterior 
apare un mesaj cu informaţiile de stare ale tuturor componentelor:

Conectat:

CCU - Da
DSP - Da
CSW - Nu

↵ CITIRE DTC

 � Apelaţi submeniul „DTC (cod de eroare)“ cu tasta Return .

DTC (cod de eroare)

DTC global
DTC ref. la pneuri
Şterge toate DTC
Salvaţi DTC-urile
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INDICAŢIE

Dacă la citirea DTC-urilor apare mesajul de eroare „Eroare 
la citirea DTC!“, deşi componentele CCU, DSP sau CSW au 
starea „Conectat“, atunci:

 ► Verificaţi, dacă software-ul pentru această 
componentă a fost instalat corect. Vezi şi capitolul 
„Eroare în timpul actualizării software-ului“ pe pagina 
119“.
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6.10.1.1 Citirea codurilor de eroare (DTC-uri) generale

Diagnoză - DTC (cod de eroare) - DTC global

Pentru următoarele componente pot fi citite coduri de eroare generale:

 ■ CCU (unitate de comandă)

 ■ CSW (modul de comutare)

 ■ DSP (afişaj)

Toate erorile sunt enumerate într-o listă. Cu tastele săgeţi  pot fi vizuali-
zate toate mesajele listate.

INDICAŢIE

 ► Codurile de eroare (DTC-urile) sunt actualizate auto-
mat la fiecare 30 secunde.

 ► Dacă nu există DTC-uri generale, apare mesajul „Nu 
s-au găsit DTC-uri globale.“.
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CCU:DTC global

9C12 - MEM A:112 M:32
Cablul către recep-
torul adiţional e
scurtcircuitat sau
întrerupt.

1/4
1 2 3 4

1  Cod de eroare

2  ACT: eroare activă  
(Eroarea există încă şi trebuie eliminată.)  
MEM: eroare pasivă 
(Eroarea a existat în trecut şi nu mai este activă.)

3  A: 112 (Fără contorizare la DTC-uri spre DSP)

 - dacă M=0 (ACT): activ de 112 cicluri de aprindere

 - dacă M>0 (MEM): eroarea a fost activă până la remediere 112 
cicluri de aprindere

4  M: 32 (Fără contorizare la DTC-uri spre DSP)

 - pasiv de 32 cicluri de aprindere

Indicaţie privind eliminarea defecţiunilor:

 � Înainte de înlocuirea unei componente toate DTC-urile trebuie 
salvate şi apoi şterse.

 � Opriţi sistemul CPC şi porniţi-l din nou după un minut.

 � Verificaţi din nou DTC-urile la 2 minute după repornirea sistemului 
CPC.

 � Dacă DTC-ul corespunzător apare din nou, componenta trebuie 
înlocuită.

INDICAŢIE

 ► Dacă se înlocuieşte o componentă, întotdeauna 
trebuie comunicat DTC-ul corespunzător sau trebuie 
transmis fişierul de protocol DTC.
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Sunt posibile următoarele coduri de eroare:

Pentru CCU:

DTC Descriere Remediere

9C01
Eroare de comunicare 
CAN.

 » Verificaţi conectorii de la afişaj şi 
CCU.

 » Verificaţi cablul.

 » Verificaţi CCU.

9C10
Nu există comunicare cu 
receptorul adiţional.

 » Verificaţi conectorii de la recep-
torul suplimentar şi CCU.

 » Verificaţi cablul.

 » Verificaţi receptorul suplimentar.

9C12
Cablul către receptorul 
adiţional e scurtcircuitat 
sau întrerupt.

 » Verificaţi conectorii de la recep-
torul suplimentar şi CCU.

 » Verificaţi cablul.

 » Verificaţi receptorul suplimentar.

9A01
Tensiune de alimentare 
prea mică. 

 » Verificaţi, dacă tensiunea de bord 
este de min. 12V.

9A02
Tensiune de alimentare 
prea mare.

 » Verificaţi, dacă tensiunea de bord 
este de max. 28V.

 » Înlocuiţi CCU.

1F16
Radiorecepţie de la 
senzorii din pneuri 
perturbată.

 » Schimbaţi locul de amplasare 
(semne de perturbaţii radio).

9B02 CCU defect.  » Înlocuiţi CCU.

9B03 CCU defect.  » Înlocuiţi CCU.

9F15
Nu sunt montaţi sau 
activaţi senzori în pneuri.

 » Verificaţi cu cititorul portabil, 
dacă senzorii de anvelopă sunt 
într-adevăr montaţi. Realizaţi în 
acest scop procesul de iniţializare 
conform cap. „6.4.5 Verificarea 
tuturor anvelopelor“.

sau

 » Configuraţi sistemul CPC conform 
cap. „6.5 Iniţializarea sistemului 
CPC la instalare nouă“.
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DTC Descriere Remediere

9F13
Sistemul CPC nu este 
configurat.

 » Configuraţi sistemul CPC 
conform cap. „6.5 Iniţializarea 
sistemului CPC la instalare 
nouă“.

Pentru afişaj:

DTC Descriere Remediere

9B04 Ecran defect.  » Înlocuiţi afişajul.
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Pentru modulul de comutare (CSW):

DTC Descriere Remediere

9F02 CCU-Trailer defect.  » Înlocuiţi CCU.

9F03
Eroare de comunicare 
CAN.

 » Verificaţi conectorii de la 
CCU.

 » Verificaţi cablul dintre CCU 
şi indicatorul de control al 
presiunii.

 » Verificaţi CCU.

9F04
Tensiune de alimentare 
externă prea mică.

 » Verificaţi, dacă tensiunea de 
bord este de min. 12V.

9F05
Tensiune de alimentare 
externă prea mare.

 » Verificaţi, dacă tensiunea de 
bord este de max. 28V.

9F06
Tensiune de alimentare 
internă prea mică.

 » Verificaţi, dacă tensiunea de 
bord este de min. 12V.

9F07
Tensiune de alimentare 
internă prea mare.

 » Verificaţi, dacă tensiunea de 
bord este de max. 28V.

 » Înlocuiţi CCU.

9F08
Tensiunea de alimentare 
a receptorului adiţional e 
prea mică.

 » Verificaţi, dacă tensiunea de 
bord este de min. 12V.

9F09
Tensiunea de alimentare 
a receptorului adiţional e 
prea mare.

 » Verificaţi, dacă tensiunea de 
bord este de max. 28V.

 » Înlocuiţi CCU.

9F0A
Scurtcircuit la indicatorul 
de control al presiunii.

 » Verificaţi cablul dintre CCU 
şi indicatorul de control al 
presiunii.

 » Verificaţi, dacă indicatorul 
de control al presiunii este 
intact. 
(Conectaţi componenta şi 
cititorul portabil prin cablul 
de diagnoză. 
Porniţi cititorul portabil. 
Verificaţi, dacă indicatorul 
de control al presiunii 
luminează.)
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DTC Descriere Remediere

9F0B
Circuit deschis la indica-
torul de control al  
presiunii.

 » Verificaţi cablul dintre CCU 
şi indicatorul de control al 
presiunii.

 » Verificaţi indicatorul de 
control al presiunii cu cititorul 
portabil (vezi instrucţiunea 
pentru DTC 9F0A)

Dacă mufa de diagnoză de la 
indicatorul de control al presi-
unii rămâne deschis 5 minute, 
fără să aibă loc o interogare 
DTC, acest DTC (9F0B) va fi 
activat.
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6.10.1.2 Citirea codurilor de eroare (DTC-uri) referitoare la anvelope

La punctul de meniu „DTC ref. la pneuri“ pot fi citite erorile pentru o 
anumită anvelopă.

Diagnoză - DTC (cod de eroare) - DTC ref. la pneuri

Pe ecran apare configuraţia în perspectivă de sus. Poziţiile anvelope-
lor cu un mesaj de eroare sunt marcate cu negru: Vezi şi capitolul „6.3 
Reprezentări pe ecran“ pe pagina 34.

DTC REF. LA PNEURI
8.6

8.6

8.8

8.7
8.8

8.8

INDICAŢIE

 ► Anvelopă neagră, intermitentă: la această anvelopă 
există cel puţin o eroare activă.

 ► Anvelopă neagră: la această anvelopă există cel puţin 
o eroare pasivă.

 ► Codurile de eroare (DTC-urile) sunt actualizate auto-
mat la fiecare 30 secunde.

 ► La o configurare cu ATL DTC-urile anvelopelor de 
remorcă nu sunt înregistrate de cititorul portabil.

 ► Dacă nu există DTC-uri referitoare la anvelope, apare 
mesajul „Nu s-au găsit DTC-uri ref. la pneuri.“. 

 » Cu tasta Return  comutaţi la reprezentarea 
perspectivei de sus.

 » Sunt prezentate numai presiunile anvelopelor.
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 � Selectaţi cu tastele săgeţi  anvelopa dorită. Anvelopa selectată 
este marcată cu „[ ]“. 
(La configuraţia „Cuplu(set)“ prin acţionarea tastelor săgeţi  se 
poate ajunge la axele remorcii resp. a camionului.)

 � Apăsaţi tasta Return , pentru a afişa eroarea (posibilă numai la 
anvelope negre sau intermitente).

INDICAŢIE

 ► Cifrele din simbolurile de anvelopă redau presiunile 
actuale ale anvelopelor în bar sau psi.

 ► Poate dura până la 2 minute, până sunt afişate valorile 
presiunii din toate anvelopele.

 ► Dacă după 2 minute nu se afişează încă valoarea 
presiunii, senzorul de anvelopă se află într-o poziţie 
nefavorabilă şi nu poate fi recepţionat, sau este defect.

DTC REF. LA PNEURI

1404 - ACT A:2 M:0
PRES. FOARTE MICĂ
2. nivel de
avertizare atins.

2/3
1 2 3 4

1  Cod de eroare:  
14 - marchează tipul de eroare 
04 - codificare internă a CPC a poziţiei anvelopei

2  ACT: eroare activă  
(Eroarea există încă şi trebuie eliminată.)  
MEM: eroare pasivă 
(Eroarea a existat în trecut şi nu mai este activă.)

3  A: 2 - activ de 2 cicluri de aprindere

4  M: 0 - DTC este încă activ
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Sunt posibile următoarele coduri de eroare:

DTC Descriere Remediere

90##
NU ESTE SEMNAL 
Nu se recepţionează date 
de la senzorii din pneuri.

Recepţie slabă.

 » Verificaţi poziţia de montare şi 
orientarea CCU şi/sau a recep-
torului suplimentar. 

91##* ROATĂ BLOCATĂ
 » Verificaţi, dacă roata poate fi 

rotită liber.

92##
Bateria senzorului din 
pneu este prea slabă.

 » Înlocuiţi TTM.

13##
PRESIUNE MICĂ 
1. nivel de avertizare 
atins.

 » Măriţi presiunea din anvelopă 
la valoarea recomandată.

14##
PRES. FOARTE MICĂ 
2. nivel de avertizare 
atins..

 » Verificaţi anvelopa din punct 
de vedere al deteriorărilor.

 » Dacă anvelopa este 
nedeteriorată, măriţi presi-
unea din anvelopă la valoarea 
recomandată.

15##
PIERDERE DE PRES. 
Pierdere rapidă a presi-
unii din pneu. 

 » Verificaţi etanşeitatea anvelo-
pei, a supapei şi a jenţii.

16##

TEMPERATURĂ 
Senzorul din pneu a 
detectat o temperatură 
critică.

Senzorul de anvelopă a fost ex-
pus unei temperaturi prea mari.

 » Verificaţi funcţionarea anvelo-
pei şi a frânei.

97##
SENZOR DEFECT 
Senzorul din pneu este 
defect. 

 » Înlocuiţi senzorul de anvelopă.
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DTC Descriere Remediere

18##

Senzorul din pneu 
opreşte automat din 
cauza atingerii presiunii 
maxime.

Senzorul de anvelopă a fost ex-
pus unei temperaturi prea mari.

 » Verificaţi funcţionarea anvelo-
pei şi a frânei.

19##
VERIFICAREA SENZOR 
Senzorul din pneu este 
montat greşit.

 » Demontaţi anvelopa. 
Înlocuiţi senzorul de anvelopă.

1D##
VERIFICAREA SENZOR 
Senzorul din pneu este 
desprins în pneu.

 » Demontaţi anvelopa. 
Înlocuiţi senzorul de anvelopă.

* Acest mesaj de eroare este opţional şi nu este disponibil la toate versiunile CPC.

INDICAŢIE

 ► ## este un înlocuitor pentru codul hexadecimal, 
care indică poziţia anvelopei. Aici poziţia depinde de 
configuraţia selectată.
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6.10.1.3 Ştergerea tuturor codurilor de eroare (DTC-uri)

La punctul de meniu „Şterge toate DTC“ pot fi şterse mesajele de eroare 
ale tuturor componentelor.

Diagnoză - DTC (cod de eroare) - Şterge toate DTC

Pe ecran apare următorul mesaj:

H CO 123

Doriţi să ştergeţi
toate DTC-urile?
← → Nu

 � Cu tastele săgeţi  selectaţi „DA“.

 � Apăsaţi tasta Return , pentru a şterge mesajele de eroare ale 
tuturor componentelor.

Apoi apare mesajul „DTC şterse cu succes. “ sau „DTC-urile nu sunt com-
plet şterse“. În ultimul caz repetaţi procesul de ştergere.
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6.10.1.4 Salvarea codurilor de eroare (DTC-uri)

Cu acest punct de meniu puteţi salva mesajele de eroare.

Diagnoză - DTC (cod de eroare) - Salvaţi DTC-urile

Pe ecran apare următorul mesaj:

Fişier de raport
salvat pe card.

H CO 123_ _ _ _
_D_YYYYMMDD _ hhmmss
↵ CONTINUARE

A fost creat un fişier de protocol şi a fost arhivat pe cardul de memorie 
SD.

INDICAŢIE

 ► Dacă nu există DTC-uri, apare mesajul „Nu există DTC-
uri de salvat! “.

 ► Salvarea DTC-urilor este posibilă doar cu cardul de 
memorie SD introdus. Vezi şi capitolul „7.4 Fişiere de 
protocol“ pe pagina 122.
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6.10.2 Actualizări de software

Diagnoză - Actualizare soft

INDICAŢIE

 ► Componenta CSW (modul de comutare) este 
disponibilă doar la CPC pentru remorcă.

 ► Componenta DSP (afişaj) este disponibilă doar la CPC 
pentru camion/autobuz.

 ► Înainte de începerea actualizării software-ului se 
verifică starea de încărcare a acumulatorului. Dacă 
aceasta nu este suficientă, apare mesajul: 
„Baterie prea slabă! Porniţi HHT pentru încărcare.“ 
Încărcaţi cititorul portabil în modul descris în capitolul 
„5.2 Încărcarea cititorului portabil“ pe pagina 24.

 ► Pentru a asigura o actualizare sigură de software, nu 
opriţi cititorul portabil şi nici componenta de actuali-
zat în timpul procesului flash, respectiv nu întrerupeţi 
procesul. Există riscul de deteriorare permanentă a 
componentei de actualizat (CCU, DSP, CSW). 

Pentru următoarele componente este posibilă o actualizare de software:

 ■ CCU (unitate de comandă)

 ■ CSW (modul de comutare)

 ■ DSP (afişaj)



114Cititor portabil CPC

Exploatare

6.10.2.1 Software disponibil pe cititorul portabil

Pentru verificarea software-ului actual al componentei pe cititorul 
portabil poate fi apelat punctul de meniu în mod offline (fără legătură cu 
sistemul CPC).

Vor fi afişate numai versiunile salvate pe cititorul portabil pentru com-
ponentele individuale.

Soft disponibil:
CCU:  --
VERSIUNE NOUA: 1.09
DSP:  --
VERSIUNE NOUA: 3.00
CSW:  --
VERSIUNE NOUA: 10
NU ESTE CONEXIUNE CAN.
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6.10.2.2 Tractor/bus

Pentru actualizarea software-ului la tractor/bus procedaţi în felul urmă-
tor:

 � Conectaţi cititorul portabil cu cablul de diagnoză la conectorul liber 
al afişajului.

 � Porniţi aprinderea.

Dacă pe cititorul portabil este disponibilă a versiune de software mai 
nouă, acest lucru este semnalat prin următorul mesaj:

Actualizare soft
CCU: VER: 1.07
VERSIUNE NOUA: 1.09
DSP: VER: 2.24
VERSIUNE NOUA: 3.00
CSW:  --
 --
APASA ↵ PENTRU ACTUALIZARE

INDICAŢIE

 ► În timpul actualizării de software la CCU poate să 
apară pe afişaj „EROARE DE SISTEM“. 
Acest mesaj nu mai apare după actualizarea cu succes 
a CCU.

 � Porniţi cu tasta Return  transferul de software pentru CCU.

Actualizare soft
CCU: VER: 1.09
ACTUALIZAT
DSP: VER: 2.24
VERSIUNE NOUA: 3.00
CSW:  --
 --
APASA ↵ PENTRU ACTUALIZARE

 � Porniţi cu tasta Return  transferul de software pentru afişaj.
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Dacă software-ul componentelor a fost actualizat cu succes, apare 
următorul mesaj:

Actualizare soft
CCU: VER: 1.09
ACTUALIZAT
DSP: VER: 3.00
ACTUALIZAT
CSW:  --
 --

INDICAŢIE

 ► Nu sunt afişate versiuni de software pentru CSW, deoa-
rece CCU pentru tractor/bus nu cuprinde CSW.

 ► Dacă apare mesajul „HHT NU ESTE ACTUALIZAT“, 
actualizaţi software-ul cititorului portabil. Vezi capito-
lul „8.1 Actualizarea software-ului de pe cititorul porta-
bil“ pe pagina 124.

 ► Dacă actualizarea CCU a eşuat, configuraţia salvată a 
autovehiculului se pierde. După actualizarea din nou, 
cu succes a software-ului trebuie înnoită configuraţia 
autovehiculului. Vezi capitolul „6.5 Iniţializarea siste-
mului CPC la instalare nouă“ pe pagina 54.

INDICAŢIE

 ► Cu tasta ESC  se ajunge de la orice pagină de 
actualizare de software înapoi la meniul de diagnoză.
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6.10.2.3 Remorcă

Pentru actualizarea software-ului la remorcă procedaţi în felul următor:

 � Desfaceţi contactele cu fişe dintre indicatorul de control al presiunii 
şi fasciculul de cabluri de la remorcă.

 � Conectaţi cititorul portabil cu cablul de diagnoză la fasciculul de 
cabluri de la remorcă.

 � Porniţi aprinderea.

INDICAŢIE

 ► Dacă în timpul instalării remorca nu are alimentare 
electrică, CCU-ul remorcii va fi alimentat electric prin 
cititorul portabil. Acest proces se realizează automat.

Dacă pe cititorul portabil este disponibilă a versiune de software mai 
nouă, acest lucru este semnalat prin următorul mesaj:

Actualizare soft
CCU: VER: 1.07
VERSIUNE NOUA: 1.09
DSP:  --
 --
CSW: VER:   08
VERSIUNE NOUA: 10
APASA ↵ PENTRU ACTUALIZARE

 � Porniţi cu tasta Return  transferul de software pentru CCU.

Actualizare soft
CCU: VER: 1.09
ACTUALIZAT
DSP:  --
 --
CSW: VER:   08
VERSIUNE NOUA: 10
APASA ↵ PENTRU ACTUALIZARE

 � Porniţi cu tasta Return  transferul de software pentru CSW (mo-
dul de comutare).
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Dacă software-ul componentelor a fost actualizat cu succes, apare 
următorul mesaj:

Actualizare soft
CCU: VER: 1.09
ACTUALIZAT
DSP:  --
 --
CSW: VER:   10
ACTUALIZAT

INDICAŢIE

 ► Nu sunt afişate versiuni de software pentru DSP, deoa-
rece configuraţia remorcii nu conţine afişaj.

 ► Dacă apare mesajul „HHT NU ESTE ACTUALIZAT“, 
actualizaţi software-ul cititorului portabil. Vezi capito-
lul „8.1 Actualizarea software-ului de pe cititorul porta-
bil“ pe pagina 124.

 ► Dacă actualizarea CCU a eşuat, configuraţia salvată a 
autovehiculului se pierde. După actualizarea din nou, 
cu succes a software-ului trebuie înnoită configuraţia 
autovehiculului. Vezi capitolul „6.5 Iniţializarea siste-
mului CPC la instalare nouă“ pe pagina 54.

INDICAŢIE

 ► Cu tasta ESC  se ajunge de la orice pagină de 
actualizare de software înapoi la meniul de diagnoză.
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6.10.2.4 Eroare în timpul actualizării software-ului

Dacă actualizarea SW eşuează, apare un avertisment corespunzător.

H CO 123

Eroare în timpul
actualizării.

Consultă manualul.

Numărul versiunii actuale nu poate fi citit şi acest lucru este reprezentat 
după cum urmează.

Actualizare soft
CCU: VER:    --
VERSIUNE NOUA: 1.09
DSP:  --
 --
CSW: VER:   08
VERSIUNE NOUA: 10
APASA ↵ PENTRU ACTUALIZARE

În acest caz:

 � Repetaţi actualizarea de software.

Dacă eroarea apare din nou:

 � Înlocuiţi componenta.
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7 Card de memorie SD

7.1 Instrucţiuni generale privind cardul de memorie SD

INDICAŢIE

 ► Fără card de memorie SD cititorul portabil dispune 
exclusiv de „limba de meniu engleză“!

 ► Fără card de memorie SD nu se poate seta limba!

 ► Salvarea DTC-urilor şi a fişierelor de protocol nu este 
posibilă fără card de memorie SD.
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7.2 Manipularea fişierelor de pe cardul de memorie SD

Accesul la cardul de memorie SD se realizează prin conexiune USB la PC, 
vezi capitolul „8.2 Conexiunea la PC“ pe pagina 125.

 ■ Este interzisă modificarea structurii şi denumirii directoarelor.

 ■ Este interzisă modificarea conţinutului şi numelui tuturor 
fişierelor.

 ■ Este interzisă ştergerea fişierelor de pe cardul de memorie! 
Excepţie constituie „Fişiere de protocol“ din directorul „RE-
PORT“, acestea pot fi copiate şi şterse.

ATENŢIE

Defectarea sistemului datorită manipulării 
necorespunzătoare a fişierelor de pe cardul de memorie 
SD!

Nerespectarea informaţiilor despre „Manipularea 
fişierelor de pe cardul de memorie SD“ poate:

 — cauza defectarea completă a cititorului portabil.

 — cauza funcţionarea eronată sau defectarea completă a 
sistemului CPC.

 — să facă imposibilă procesarea mai departe a fişierelor 
de protocol.

 ► Urmaţi instrucţiunile despre „Manipularea fişierelor 
de pe cardul de memorie SD“, pentru a evita daunele 
materiale.
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7.3 Structura directoarelor

CARD DE MEMORIE 
SD

CONFIG
LANGUAGE
REPORT
TEMP
UPDATE

7.4 Fişiere de protocol

Fişierele de protocol create la lucrul cu cititorul portabil sunt arhivate 
în directorul „REPORT“ pe cardul de memorie SD, vezi capitolul „7.3 
Structura directoarelor“.

Pentru identificarea fişierelor de protocol individuale au fost date auto-
mat nume univoce. Acestea se compun din următoarele date:

 ■ Nume autovehicul

 ■ Literă de identificare pentru funcţia de meniu executată 
T = Deplasare de probă (Test drive) 
D = DTC 
I = instalare 
V = „Ver. toate pneurile“

 ■ Contor continuu sau data şi ora

INDICAŢIE

 ► Utilizarea datei şi orei poate fi activată la 
Reglare - Setările aparatului - Utilizare dată.

În acest caz:

 — în numele fişierelor se va utiliza data şi ora în loc de 
contorul continuu.

 — în fişierele de protocol va fi salvată data şi ora.
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Fişierele de protocol pot fi transferate pe PC (vezi cap. „8.2 Conexiunea 
la PC“ pe pagina 125) şi, la nevoie, pot fi şterse.

INDICAŢIE

 ► Salvarea fişierelor de protocol nu este posibilă fără 
card de memorie SD! Apare un mesaj de eroare. 
Pentru remediere:

 » Asiguraţi-vă, cardul de memorie să fie introdus 
corect în aparat. Vezi capitolul „5.3 Schimbarea 
cardului de memorie“ pe pagina 25

 » Verificaţi accesul la cardul de memorie SD cu 
„Diagnoză/Conexiune la PC“. Vezi capitolul „8.2 
Conexiunea la PC“ pe pagina 125

INDICAŢIE

 ► Pentru evaluarea fişierelor de protocol este oferit un 
program software (vezi www.contipressurecheck.
com).
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8 Întreţinere

8.1 Actualizarea software-ului de pe cititorul portabil

Pentru actualizarea software-ului cititorului portabil urmaţi instrucţiu-
nea de pe pagina de Internet:

www.contipressurecheck.com 

INDICAŢIE

 ► În setarea de bază meniul porneşte în limba engleză. 
Pentru setarea limbii urmaţi calea de meniu: „SETUP/
LANGUAGE“ şi selectaţi limba dorită.

 ► Dacă în cititorul portabil nu este introdus un card de 
memorie SD sau cardul de memorie nu poate fi apelat, 
este disponibilă doar limba „ENGLISH“.

INDICAŢIE

 ► Verificaţi regulat pagina Web pentru actualizări de 
software.
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8.2 Conexiunea la PC

Acest punct de meniu permite comunicarea dintre cardul de memorie şi 
un PC/laptop pentru:

 ■ transferarea fişierelor de protocol pe PC/laptop.

Diagnoză - Conexiunea la PC

Pentru comunicarea (transfer de date) cu cardul SD, acesta poate să 
rămână în cititorul portabil. Comunicarea cu PC/laptop se realizează 
prin cablul USB.

Pentru stabilirea comunicării procedaţi în felul următor:

 � Selectaţi punctul de meniu „Diagnoză/Conexiunea la PC“ şi confir-
maţi cu Enter.

Apare următoarea afişare:
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INDICAŢIE

În cazul în care cardul de memorie SD lipseşte sau nu 
poate fi apelat, nu este posibilă setarea limbii.

 ► Urmaţi calea de meniu „Diagnosis/Connection to PC“, 
pentru a conecta cititorul portabil la PC.

 � Conectaţi cititorul portabil cu cablul USB la PC/laptop.

Apare următoarea afişare:

INDICAŢIE

 ► Prima dată acest proces poate dura un pic mai mult, 
până se recunoaşte cititorul portabil.

 ► Stabilirea legăturii poate fi realizată şi în ordine 
inversă: 
Prima dată cuplaţi cablul USB, apoi executaţi 
„Diagnoză/Conexiunea la PC“.

 � Fişierele de protocol din directorul REPORT pot fi copiate sau muta-
te pe PC/laptop.

 � După terminarea transferului de date delogaţi cititorul portabil din 
Windows şi îndepărtaţi cablul USB.
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8.3 Schimbarea siguranţei în cablul de diagnoză

Dacă nu este posibilă comunicarea cu indicatorul de control al presiunii 
sau alimentarea cu tensiune a CCU din sistemul remorcii prin cablul de 
diagnoză, trebuie schimbată siguranţa din cablul de diagnoză.

INDICAŢIE

 ► Utilizaţi numai siguranţe originale de 315 mA din seria 
373 TR5 de la firma Wickmann. 

 ► Cititorului portabil îi sunt ataşate două siguranţe de 
schimb.

Pentru schimbarea siguranţei din cablul de diagnoză procedaţi în felul 
următor:

 � Îndepărtaţi siguranţa veche (vezi săgeata).

 � Introduceţi cu grijă siguranţa nouă, atenţie la poziţia pinilor.
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8.4 Curăţare

Curăţaţi carcasa cititorului portabil în cazul murdăririi puternice cu o 
cârpă uşor umezită, fără scame. Nu utilizaţi soluţii de curăţare cu conţi-
nut de solvenţi.

8.5 Depozitare

Pentru depozitare sunt valabile următoarele prevederi:

 ■ A se depozita în loc uscat. Umiditatea relativă maximă a aeru-
lui: 80%, fără condensare.

 ■ A se proteja de razele directe ale soarelui. Respectaţi tempe-
ratura de depozitare -40 … +85 °C/-40...185 °F.

INDICAŢIE

 ► Depozitaţi cititorul portabil după utilizare în cutia 
de transport livrată cu produsul.

9 Eliminarea deranjamentelor

9.1 Realizarea resetării

În cazul în care cititorul portabil nu mai reacţionează, deşi acumulatorii 
sunt încărcaţi, cititorul portabil trebuie resetat. Pentru resetarea citito-
rului portabil apăsaţi butonul Reset de lângă mufele de racord cu o mină 
de pix sau o agrafă de birou îndoită.
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10 Eliminare

10.1 Componente electrice/electronice

Este interzisă aruncarea acestui aparat în gunoiul menajer normal.

Cititorul portabil conţine o baterie litiu-ion, montată fix în carcasă, care 
nu poate fi scoasă. După expirarea duratei de viaţă eliminarea aparatului 
trebuie efectuată respectând toate legile şi prevederile locale, regionale 
şi naţionale în vigoare. În acest scop aparatul poate fi predat la punctele 
de colectare a componentelor electrice/electronice sau la partenerii 
comerciali CPC. Sau poate fi trimis înapoi la următorul punct de colecta-
re CPC.

Adresa punctului central de colectare CPC:

Continental Trading GmbH

„Departamentul eliminare”

VDO-Straße 1,

Gebäude B14,

64832 Babenhausen

Germania

11 Declaraţia de conformitate CE
Declaraţia de conformitate originală completă se află pe CD la “CE-Cer-
tificate_HHT_Vxx.pdf“ (xx = înlocuitor pentru versiunii actuale) sau la 
adresa www.contipressurecheck.com.
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12 Omologare

12.1 Privire de ansamblu

O privire de ansamblu a omologărilor existente se află pe anexa 
corespunzătoare (Homologation/Certificate Handheld-Tool Art.Nr. 
17340490000). Suplimentar se află pe CD la “Overview_HHT_Homolo-
gation_VXX.pdf“ (xx = înlocuitor pentru nr. versiunii actuale) sau la www.
contipressurecheck.com.

12.2 Canada

 ■ 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 inter-
ference that may cause undesired operation of the device.“

 ■ Canada, avis d‘Industry Canada (IC) 
“Le présent appareil est conforme aux CNR d‘Industrie Cana-
da 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 ra-
dioélectrique 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) as RF receiver 
in the broadband 315-915 MHz.
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