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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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Genel hususlar
►► Bu kısa talimat sadece, el terminalinin en önemli kullanım adımlarını
ve işlevlerini tanıtma görevini yerine getirmektedir ve asıl kullanıcı el
kitabının tamamlayıcısıdır.
Detaylı kullanıcı el kitabını da her türlü durumda okuyun.

Cihaza genel bakış
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Poz

Tanım

İşlev

1

Ekran

Menülerin görünümü.
Bir alt menüden çıkış.
Bazı menülerden geriye dönüş.

2

ESC tuşu

3

Ok tuşları

Menünün içinde gezinme.
Değerlerin ayarlanması.

4

Geri tuşu

Bir seçimin onaylanması.
Bir mesajın kabul edilmesi.

5

AÇIK/KAPALI tuşu

El terminalinin açılması/kapatılması.

6

Anten

Lastik sensörlerinin tetiklenmesi için anten.

CPC El terminali

ESC tuşuna 3 sn basın.
= Bir işlemin kesilmesi..
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El terminalinin şarj edilmesi
►► İlk kullanımdan önce cihazı, şarj talimatına uygun şekilde asgari 12 saat
şarj edin.
►► Cihaz ayda bir kere, şarj talimatına uygun şekilde asgari 12 saat şarj
edilmelidir.
 El terminalini çalıştırın.
 Şebeke adaptörü bağlantı soketinin kapağını sökün.
 Şebeke adaptörünün bağlantı kablosunu bağlantı soketine bağlayın ve şebeke
adaptörünü bir prize takın.
 Yak. 10 saniye sonra cihaz otomatik olarak kapanır ve ekranda bir şarj
sembolü
gösterilir.

►► Şarj işlemi sırasında fiş
veya şarj sembolü
gösterilmediği takdirde, cihaz yeterince şarj olmamıştır.

►► Sadece, birlikte teslim edilen şebeke adaptörünü kullanın.
►► Şarj işlemi yak. 7 saat sürer.
►► El terminali, onaylanmaması nedeniyle, şebeke adaptörüne bağlı durumdayken çalıştırılmamalıdır.
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Menü kumandası
Bir menü fonksiyonunun çağrılması
 Ok tuşlarıyla
 Geri tuşuyla

istediğiniz menü noktasını seçin.
seçimi onaylayın ve menü noktasını çağırın.

 Menüde alt menüler varsa, ok tuşlarıyla
tuşuyla
seçimi onaylayın.

istediğiniz menü noktasını seçin ve Geri

 Bir önceki menü düzlemine geri dönmek için, ESC tuşuna
 Bir işlemi kesmek için, ESC tuşuna

basın.

3 sn basın.

Bir seçimin uyarlanması
 Ok tuşlarıyla
 Geri tuşuyla

ayarlar/olanaklar arasında seçim yapın.
seçimi onaylayın.

Dil ayarı
Menü, İngilizce diliyle temel ayarlarda başlar. Dil ayarı için: "SETUP/LANGUAGE" menü
yolunu takip edin ve istediğiniz dili seçin.
►► El terminalinde SD bellek kartı takılı değilse, bellek kartı arızalıysa
veya yazılım kurulumu doğru yapılmamışsa, sadece "ENGLISH" dili
kullanılabilir.

CPC El terminali
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Lastik sensörü

Sensör kontrol
Sensörü etkinleştir
Sensör devre dışı
Lastikteki işlemler
Göster
Kontrol et
Etkinleştir
Devr. dışı
Tüm lastikleri kontrol et
Sinyal toplama

Kurulum

Sinyal güç ayarı
Yeni kurulum
Kuruluma
devam et
Test sürüşü

Lastik sensörünün verilerinin okunması.
Sensörün işletim moduna alınması.
Periyodik gönderimin kapatılması (Enerji tasarruf modu).
Son algılanan lastik sensör bilgilerinin gösterilmesi.
Lastik sensörünün verilerinin okunması.
Sensörün işletim moduna alınması.
Periyodik gönderimin kapatılması (Enerji tasarruf modu).
CCU ve DSP olmayan araçlarda, lastik sensör verilerinin
sorgulanması.
Özel fonksiyon:
Cihaz, algılama menzilindeki tüm lastik sensörlerini algılar.
Özel fonksiyon:
Sorgulama sinyalinin gönderme gücünün değiştirilmesi
mümkündür.
Yeni bir CPC sistem yapılanmasının oluşturulması.
Ara verilen bir CPC sistem yapılandırmasına devam edilir.
Kurulu olan CPC sisteminde sinyal alma kalitesinin kontrol
edilmesi.

Modifikasyon

Kurulumu güncelle

Arıza teşhis

TR

Menü yapısı
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Kurulumu kontr. et

Sensör ID güncelle
CPC etkinleştir
CPC d. dışı bırak

Mevcut yapılanma parametrelerinin kontrol edilmesi.
Önceden tanımlanan yapılanma parametrelerinin
uyarlanması.
Sensör ID'lerinin düzeninin yenilenmesi.
CPC sisteminin etkinleştirilmesi.
Geçici kapatma için, CPC sisteminin devre dışı bırakılması.

DTC (Hata kodu)
Genel DTC'ler
Lastiğe bağlı DTC'ler
Tüm DTC'leri sil
DTC'leri kaydet

Genel hata mesajlarının göstergesi.
Belirli bir lastiğe bağlı olan hata mesajlarının göstergesi.
Tüm mevcut hata mesajlarının silinmesi.
Tüm mevcut hata mesajlarının kaydedilmesi.

Parametre güncelle

CPC El terminali



Ayarlar

CCU

CCU (kumanda cihazı) yazılımının güncellenmesi.

DSP

Ekran yazılımının güncellenmesi.

CSW

Çalıştırma modülü yazılımının güncellenmesi.

PC bağlantısı

SD kartı ile, bir USB kablosu üzerinden iletişim.

Dil

El terminali için istenen menü dilinin ayarlanması.
Kullanılabilen diller: Çekçe, Danimarkaca, Almanca, İngilizce,
İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Macarca, Hollandaca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rumence, Slovakça, Fince, İsveççe,
Türkçe

Birim
Basınç
Sıcaklık
Ses ayarı
Ses
Titreşim
Cihaz ayarı
Otomatik
kapanma
Tarih/Saat
Tarihi kullan
Versiyon

CPC El terminali
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Arıza teşhis

Yazılım güncelleme

Basınç değerlerinin gösterge birimi (bar / psi).
Sıcaklık değerlerinin gösterge birimi (°C / °F).
İstenen ses ayarının seçilmesi (Açık / Kapalı).
İstenen titreşim ayarının seçilmesi (Açık / Kapalı).
El terminalinin otomatik kapanma ayarı (Kapalı, 5 dak, 10 dak,
15 dak).
El terminalinde tarih ve saat ayarı.
(görünüm şekli seçilebilir).
Tarih ve saat, protokol dosyaları için kullanılsın mı (evet /
hayır)?
El terminalinin yazılım sürümünün göstergesi.
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SD bellek kartı takma yeri
SD bellek kartı, el terminalinin sevkiyatı sırasında yerleştirilmiş haldedir.
►► El terminalinde SD bellek kartı takılı değilse, bellek kartı arızalıysa
veya yazılım kurulumu doğru yapılmamışsa, sadece "ENGLISH" dili
kullanılabilir.
►► DTC'lerin ve protokol dosyalarının kaydedilmesi, SD bellek kartı takılı
değilken mümkün değildir.

SD bellek kartındaki dosyaların kullanımı
SD bellek kartına erişim, "PC bağlantısı" el kitabında anlatıldığı gibi, bilgisayara yapılan
bir USB bağlantısıyla sağlanır.
►► SD bellek kartının üstündeki dosyaların kullanımıyla ilgili bilgilerin dikkate alınmaması sonucunda, el terminalinde veya CPC sisteminde hatalı
fonksiyonlar ve toplu hatalar ortaya çıkabilir.
►► Klasör yapısı ve tanımı, ayrıca dosyaların içeriği ve adı değiştirilemez.
►► Bellek kartının üzerindeki dosyaların hiçbiri silinemez!
Protokol dosyaları („\REPORT“) bu kurala istisnadır, bunlar sistem üzerine etkileri olmadan kopyalanabilir ve silinebilir.

Klasör yapısı
SD bellek kartı
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SD bellek kartı

CONFIG

El terminali için yapılandırma dosyaları

LANGUAGE

El terminali için dil dosyaları

REPORT

Protokol dosyaları

TEMP

Geçici dosyalar.

UPDATE

CPC bileşenlerinin yazılım güncelleme dosyaları
El terminalinin bir USB kablosu üzerinden bir bilgisayara bağlanması gerekiyorsa ve sadece "English" dili kullanılabiliyorsa:
►► El terminalini PC'ye bağlamak için, "Diagnosis/ Connection to PC"
menü yolunu takip edin.

8

CPC El terminali

Protokol dosyaları
El terminaliyle çalışırken oluşturulan protokol dosyaları, SD bellek kartındaki "REPORT"
klasöründe kaydedilir (bakın Klasör yapısı).
Her bir protokol dosyasının tanımlanması için, otomatik olarak belirgin bir ad verilir. Bu
ad şu şekilde düzenlenir:
DOSYA ADI
Tarih

Araç adı

Uygulanan menü fonksiyonunu
tanımlayan harf kodu

Maks. 19 karakter

T= Test sürüşü / D = DTC / I = Kurulum YYYYAAGG
/ V = "Tüm lastikleri kontrol et"
(XXXXXX)*

(Seri No.)*

Saat
(Devam eden
No.)*
ssddss
(ZZZZ)*

* Seri No. ve Devam eden No. sadece, Ayarlar - Cihaz ayarı - Tarihi kullan
menüsünde Tarih/Saat devreden çıkarıldığında belirir.

►► Protokol dosyalarının değerlendirilmesi için bir yazılım programı önerilmektedir (bakın www.contipressurecheck.com).

Cihazın kullanımı
Lastik sensörleriyle iletişimin sağlanabilmesi için, el terminali bir antenle donatılmıştır.
Aşağıda, bütün menülerde kullanıldığı şekliyle iletişimin kurulması için yapılması gerekenler anlatılmaktadır.
►► Mümkün olan en iyi iletişimin sağlanması için, anten daima sensörler
doğrultusunda tutulmalıdır.
►► Düzenleme sırasında Ses ve/veya Titreşim açıldığında, başarılı okuma
yapıldıktan sonra söz konusu sinyal verilecektir.
►► Okuma işlemi, yükselen gönderme gücüyle 3 kademede yapılır. O ana
kadar hiç iletişim kurulamadığı takdirde, işlem kesilir.

CPC El terminali
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Kolay erişilebilen bir sensörün okunması
Sensörün kolay erişilebilir olması halinde, okuma için şunlar yapılır:
 El terminalinin antenini
şekilde gösterildiği gibi,
direkt sensöre doğru tutun.

Lastiğe monteli bir sensörün öğrenmesi
Lastik sensörlerinin öğrenmesi için, şu gösterge belirir:
Animasyonda nokta işareti, belirlenmiş
olan bir hızla ve belirtilmiş olan bir yönde,
yanak boyunca yer değiştirir.

GÜÇ: XX%

1/3

 El terminalinin antenini
şekilde gösterildiği gibi,
lastiğin yanağına doğru tutun. Başlangıç noktası, ekrandaki nokta işaretidir.
 El terminalini, animasyondaki hıza uygun şekilde,
lastiğin yanağı boyunca hareket ettirin.

Bir CPC sisteminin yeni kurulumu
Bir CPC sisteminin yeni kurulumu için, CD üzerinde veya www.contipressurecheck.com
web adresindeki el kitabında yer alan talimatları takip edin.
►► CPC sisteminin kurulumundan önce, bütün lastik sensörlerinin
etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
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Tasfiye
Bu cihaz, normal ev çöpüyle birlikte atılmamalıdır.
El terminali, gövdenin içinde sabit monteli olan ve yerinden sökülemeyen bir
lityum pil içermektedir. Kullanım ömrü tamamlandıktan sonra el terminali
güncel olarak geçerli yerel, bölgesel ve ulusal yasalara ve düzenlemelere
göre tasfiye edilmelidir. Bunun için cihaz, elektrikli/elektronik bileşenleri toplama yerine veya CPC distribütörüne teslim edilmelidir. Veya aşağıdaki CPC
toplama yerine geri gönderilebilir. Merkezi CPC toplama yerinin adresi:
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
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