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Homologation/Kanada
Canada, Industry Canada (IC) Notices
“This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is
subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference,
and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.“
Canada, avis d‘Industry Canada (IC)
“Le présent appareil est conforme aux CNR d‘Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L‘exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l‘appareil ne doit pas produire de brouillage,
et
(2) l‘utilisateur de l‘appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d‘en compromettre le fonctionnement.“
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 plus the RES-GEN, 003
(2010-12) and RSS210, issue 8 (2010-12).
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Allmänt
►► Denna korta beskrivning ger en översikt över de viktigaste hanteringsmomenten och funktionerna på avläsningsenheten och är en komplettering till den normala manualen. Läs även informationen i den utförliga
manualen.
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Pos

Beteckning

Funktion

1

Bildskärm

Visning av menyer.

2

ESC-knapp

Tryck på ESC-knappen i 3 s.
= avbryter en procedur.

3

Pilknappar

Navigering i en meny. Inställning av värden.

4

Return-knapp

Bekräftar ett val.
Kvitterar ett meddelande.

5

TILL/FRÅN-knapp

Till-/frånkoppling av avläsningsenheten.

6

Antenn

Antenn för aktivering av däcksensorer.

Lämna en undermeny. Bläddra tillbaka i vissa menyer.
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Ladda den handhållna avläsningsenheten
►► Innan enheten används för första gången ska den laddas enligt anvisning i minst 12 timmar.
►► Enheten ska laddas upp en gång i månaden enligt anvisningarna och i
minst 12 timmar.
 Koppla till avläsningsenheten.
 Ta bort skyddet för uttaget på nätadaptern.
 Anslut nätadapterns anslutningskabel till uttaget och sätt i nätadaptern i ett vägguttag.
 Efter ca. 10 sekunder kopplas enheten automatiskt från och en symbol för laddning
visas på bildskärmen.

►► Om under laddning ingen symbol visas för stickkontakten
laddning
laddas inte enheten tillräckligt.

eller

►► Använd endast medföljande nätadapter.
►► Laddningsproceduren tar ca. 7 timmar.
►► Avläsningsenheten är inte godkänd för användning med nätadaptern
ansluten.
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Menystyrning
Aktivera en menyfunktion
 Välj önskad menypunkt med pilknapparna .
för att visa menypunkten.

 Bekräfta ditt val med Return-knappen

 Om menyn har undermenyer väljer du önskad menypunkt med pilknapparna
bekräftar sedan ditt val med Return-knappen
.
 Tryck på ESC-knappen

för att återvända till föregående menynivå.

 Tryck på ESC-knappen

i 3 s för att avbryta proceduren.

och

Ändra ditt val
 Välj mellan olika inställningar/möjligheter med pilknapparna
 Bekräfta ditt val med Return-knappen

.

.

Ställa in språk
Menyn startas i grundinställningen med engelska språket. För språkinställning, följ
"SETUP/LANGUAGE" och välj önskat språk.
►► Om inget SD-minneskort är isatt i avläsningsenheten eller om minneskortet är defekt eller om installation av programvaran inte har utförts
korrekt är endast språket "ENGLISH" tillgängligt.
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Däcksensor

Kontrollera sensor
Aktivera sensor
Deaktivera sensor
Åtgärder på däck
Visa
Kontrollera
Aktivera
Deaktivera
Kontrollera alla däck
Signalsamlare

Installation

Trigger-analys
Ny installation
Fortsätta installation
Testkörning

Avläsa data från däcksensorn.
Ställa sensor i driftläge.
Koppla från cyklisk sändning (energisparläge).
Visa senast mottagna däcksensordata.
Avläsa data från däcksensorn.
Ställ sensor i driftläge.
Koppla från cyklisk sändning (energisparläge).
Begäran av däcksensordata på fordon utan CCU och DSP.
Specialfunktion:
Enheten mottar alla däcksensorer inom mottagningsräckvidden.
Specialfunktion:
Sändningseffekten för avkänningssignalen kan ställas in efter
behov.
Skapa en ny CPC-systemkonfiguration.
Fortsätta en avbruten CPC-systemkonfiguration.
Kontroll av mottagningskvaliteten på CPC-systemet som är
inbyggt i fordonet.

Ändring

Ändra installation

Diagnos

S

Menyuppbyggnad
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Kontrollera installation
Ändra parametrar
Ändra sensor-IDs
Aktivera CPC
Deaktivera CPC

Kontroll av befintliga konfigurationsparametrar.
Ändring av redan definierade konfigurationsparametrar.
Förnya tilldelning av sensor-IDs.
Aktivering av CPC-systemet.
Deaktivering av CPC-systemet för temporär frånkoppling.

DTC (felkod)
Allmänna DTCs
Däckrelaterade DTCs
Radera alla DTCs
Spara DTCs

Visning av allmänna felmeddelanden.
Visning av felmeddelanden som avser ett bestämt däck.
Radera alla aktuella felmeddelanden.
Spara alla aktuella felmeddelanden.
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Inställningar
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Diagnos

Programuppdatering
CCU

Uppdatera programvaran för CCU (styrenhet).

DSP

Uppdatera programvaran för displayen.

CSW

Uppdatera programvaran för kopplingsmodulen.

Förbindelse till PC:n

Kommunikation med SD-kortet via en USB-kabel.

Språk

Ställa in önskat menyspråk för avläsningsenheten. Du kan
välja mellan följande språk: Tjeckiska, Danska, Tyska, Engelska,
Spanska, Franska, Italienska, Ungerska, Holländska, Norska,
Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Finska, Svenska,
Turkiska

Enhet
Tryck
Temperatur
Inställning ljud
Ljud
Vibration
Apparatinställning
Automatisk
frånkoppling
Datum/tid
Använd datum
Version

Enhet för visning av tryckvärden (bar / psi).
Enhet för visning av temperaturvärden (°C / °F).
Välja önskad inställning för ljud (Till/Från).
Välja önskad inställning för vibration (Till/Från).
Inställning för automatisk frånkoppling av avläsningsenheten
(Från, 5 min, 10 min, 15 min).
Inställning av tid och datum i avläsningsenheten.
(Visningsformat kan väljas).
Ska tid och datum användas för protokollfilerna (ja/nej)?
Visa programvarans version på avläsningsenheten.
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Insticksplats för SD-minneskort
Vid leverans av avläsningsenheten är ett SD-minneskort redan isatt.
►► Om inget SD-minneskort är isatt i avläsningsenheten eller om minneskortet är defekt eller om installation av programvaran inte har utförts
korrekt är endast språket "ENGLISH" tillgängligt.
►► Det är inte möjligt att spara DTCs och protokollfiler utan ett SD-minneskort.

Handhavande av filer på SD-minneskortet
Åtkomst till SD-minneskortet sker med en USB-förbindelse med PC-datorn, se beskrivning i handboken under "Förbindelse med PC".
►► Om anvisningarna för filhantering på SD-minneskortet inte beaktas kan
felfunktion på avläsningsenheten bli följden eller avläsningsenheten
resp. CPC-systemet upphöra helt att fungera.
►► Mappstrukturen och -benämningar såväl som filnamn får inte förändras
►► Inga filer får tas bort på minneskortet! Undantag utgörs av protokollfiler ("\REPORT"), dessa kan kopieras till systemet eller raderas.

Mappstruktur
SD-minneskort

S

SD-minneskort

CONFIG

Konfigurationsfiler för avläsningsenheten

LANGUAGE

Språkfiler för avläsningsenheten

REPORT

Protokollfiler

TEMP

Temporära filer

UPDATE

Filer för uppdatering av programvara för CPC-komponenter
Om avläsningsenheten ska förbindas med en PC-dator via USB-kabel och
om endast språket "English" står till förfogande:
►► Följ anvisningarna i menyn "Diagnosis/Connection to PC" för att förbinda avläsningsenheten med datorn.
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Protokollfiler
Protokollfiler, som har skapats med avläsningsenheten, sparas i mappen "REPORT" på
SD-minneskortet (se Mappstruktur).
För identifiering av enskilda protokollfiler ges automatiskt entydiga namn. Dessa är
sammanställda på följande sätt:
FILNAMN
Fordonsnamn
Max. 19 tecken

Märkbokstav för utförd menyfunktion

Datum

(Serienr.)*
T= Testkörning / D = DTC / I = Installati- ÅÅÅÅMMDD
on / V = "Kontroll alla däck"
(XXXXXX)*

Tid
(Löpande nr.)*
hhmmss
(ZZZZ)*

* Serie-nr och Löpande nr visas bara om på menyn Inställningar-Apparatinställningar Använda datum Användning av tid och datum har deaktiverats.

►► För utvärdering av protokollfiler kan vi erbjuda ett program (se
www.contipressurecheck.com).

Hantering av enheten
Den handhållna avläsningsenheten är utrustad med en antenn för att kunna kommunicera med däcksensorerna. Nedan beskrivs denna kommunikation, så som den
tillämpas i alla menyer.
►► Antennen ska alltid hållas i riktning sensor för att få en så bra kommunikation som möjligt.
►► Om tonsignal och/eller vibration har aktiverats vid inställning av avläsningsenheten, avges motsvarande signal efter avslutad avläsning.
►► Avläsningsproceduren sker i 3 steg med stigande sändningseffekt. Om
fortfarande ingen kommunikation åstadkoms, avbryts proceduren.
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Avläsning av en tillgänglig sensor
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Ifall sensorn är fritt åtkomlig sker avläsning på följande sätt:
 Håll avläsningsenheten med antennen
sensorn som visat på bilden.

direkt vid

Lära in en sensor som är monterad i ett däck
För inlärning av däcksensorer visas följande:
I animeringen vandrar punktmarkeringen
längs med sidoväggen med en definierad
hastighet och i en angiven riktning.

EFF: XX%

1/3

 Håll avläsningsenheten med antennen
vid däckets
sidovägg som visat på bilden. Startpunkt är punktmarkeringen på displayen.
 För avläsningsenheten längs med däckets sidovägg
enligt hastigheten i animeringen.

Nyinstallation av ett CPC-system
För nyinstallation av ett CPC-system, ska anvisningarna i handboken på CD-skivan eller
under www.contipressurecheck.com följas.
►► Säkerställ att alla däcksensorer är aktiverade innan CPC-systemet
initieras.
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Avfallshantering
Denna apparat får inte slängas i hushållssoporna.
Avläsningsenheten innehåller ett lithiumbatteri som är fast monterat i huset
och som inte kan tas ut. Avfallshantering av avläsningsenheten skall ske
enligt aktuellt lokala, regionala och nationella lagar och föreskrifter. Enheten
kan lämnas till samlingsställen för elektrisk resp. elektroniska komponenter
eller till CPC-försäljare. Den kan även skickas tillbaka till följande CPC-samlingsställe. CPC-återlämningsadress:
Continental Trading GmbH
„Abteilung Entsorgung“
VDO-Straße 1,
Gebäude B14,
64832 Babenhausen
Germany

Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße25
30165 Hanover
Germany
www.contipressurecheck.com
www.continental-truck-tires.com

RF Testing Device
Tool-No. 040072

KA_HHT_0214_A1_SE

www.continental-corporation.com

