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Általánosságok
1
1.1

Általánosságok
Információk ehhez a felhasználói kézikönyvhöz
Ez a felhasználói kézikönyv tartozéka a TPM-02 kézi olvasókészüléknek és fontos információkat közöl a rendeltetészerű alkalmazásról, a
biztonságról, az üzembehelyezésről, valamint a kézi olvasókészülék
használatáról
A felhasználói kézikönyvet mindenkinek el kell olvasni és alkalmazni
kell, aki ezt a kézi olvsó készüléket kezeli, vagy zavarelhárítást végez a
kézi olvasókészüléken.
Őrizze meg a felhasználói kézikönyvet és alkalom esetén adja tovább a
kézi olvasókészülékkel együtt a következő tulajdonosnak.

1.2

Szavatosságkorlátozások
A gyártó nem vállal felelősséget az alábbi esetekben:
■■ ennek a felhasználói kézikönyvnek a figyelmen kívül hagyása,
■■ nem rendeltetésszerű alkalmazás,
■■ szakszerűtlen javítások,
■■ engedély nlkül elvégzett mdosítások vagy
■■ nem engedélyezett pótalkatrészek alkalmazása.

1.3

Szerzői jogi védelem
Ezt a felhasználói kézikönyvet szerzői jog védi.
A Continental Reifen Deutschland GmbH külön engedélye nélkül a
felhasználói kézikönyvet nem szabad más célokra sokszorosítani, még
részleteiben sem.
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Általánosságok
1.4

Rövidítések
Ebben a felhasználói kézikönyvben az alábbi rövidítések vannak alkalmazva:
Rövidítés

1.5

Jelentés

CCU

Central Control Unit - Központi vezérlőkészülék

CPC

ContiPressureCheckTM

CSW

CAN-Switch - Kapcsolómodul (a CCU-Trailer-be beszerelve)

DSP

Képernyő

DTC

Diagnostic Trouble Code - Diagnosztikai hibakód

HHT

Hand-Held-Tool (Kézi olvasókészülék)

Szimbólummagyarázat
A figyelmeztető utasítások ebben a felhasználói kézikönyvben kiegészítésképpen figyelmeztető szimbólumokkal vannak jelölve. Ebben a
felhasználói kézikönyvben az alábbi figyelmeztető szimbólumok vannak
alkalmazva:
Szimbólum

Jelentés
Általános figyelmeztető utasítás
Figyelmeztetés elektromos áramra
Általános tudnivalók és hasznos tanácsok a
használathoz
Utasítás a környezetvédelmi utasítások betartásához a megsemmisítésnél
Azokat az elektromos / elektronikus alkatrészeket, amelyek ezzel a szimbólummal vannak
ellátva, nem szabad a normál háztartási szemétbe dobni.
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Általánosságok
1.6

Figyelmeztető utasítások
Ebben a felhasználói kézikönyvben az alábbi figyelmeztető utasítások
vannak alkalmazva:
FIGYELMEZTETÉS
Ennek a veszélyességi fokozatnak egy figyelmeztető
utasítása egy veszélyes szituációt jelez.
Amennyiben nem történik meg ennek a veszélyes szituációnak az elkerülése, akkor súlyos sérülések keletkezhetnek.
►► Személyek súlyos sérülésének elkerülése érdekében
vegye figyelembe az ezen figyelmeztető utasításban
lévő utasításokat.
FIGYELEM
E veszélyességi fokozat figyelmeztető utasítása egy
lehetséges dologi kárt jelent.
Amennyiben nem történik meg a szituáció elkerülése,
akkor dologi károk keletkezhetnek.
►► Dologi károk elkerülése érdekében vegye figyelembe
az ezen figyelmeztető utasításban lévő utasításokat.
FIGYELEM
►► Egy utasítás olyan kiegészítő információkra utal, amelyek a további feldolgozáshoz fontosak, vagy a munka
leírt lépését megkönnyíti.

1.7

Gyártó címe
Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße 25
30165 Hannover
Germany
www.contipressurecheck.com
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Általánosságok
1.8

Szavatossággal kapcsolatos tudnivalók
A szabadalommal kapcsolatos határozatok érvényesek, a szerződésben
lefektetett lehetséges megállapodások kivételével.
A legfrissebb aktuális verzió az alábbi helyen található:
www.contipressurecheck.com

1.9

Vevőszolgálat

1.9.1

Hibaelhárítás
FIGYELEM
►► Amennyiben az ebben a felhasználói kézikönyen lefektetett utasítások nem vezetnek a hiba elhárításához,
akkor kérjük, forduljon az illetékes helyi vevőszolgálathoz.
Minden további információk az alábbi helyen találhatók:
www.contipressurecheck.com

1.9.2

Javtások
A kézi olvasókészülék javításai esetén rendelkezésre bocsátunk egy
használt kézi olvasókészüléket. Ez a meghibásodott készülék beérkezése után történik meg, rendszerint 24 órán belül, de legkésőbb 72 órán
belül.
A csere költségviselőjét a szavatosságnál megadott idevonatkozó
rendelkezések határozzák meg (lásd: „1.8 Szavatossággal kapcsolatos
tudnivalók“ a 10 oldalon fejezet).

1.9.3

Aktualizálás
Ennek a kezelői kézikönyvnek az aktuális verzióját és a további információkat megtalálja:
www.contipressurecheck.com
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Biztonság
2
2.1

Biztonság
Biztonsági utasítások
A kézi olvasókészülék biztonságos kezelése érdekében vegye figyelembe az alábbi általános biztonsági utasításokat:
■■ A kézi olvasókészülék valamennyi részét ellenőrizze alkalmazás előtt, nem sérültek-e. Sérült kézi olvasókészüléket ne
üzemeltessen.
■■ Ne ejtese le és ne tegye ki a kézi olvasókészüléket erős ütéseknek.
■■ Ne nyissa ki a kézi olvasókészüléket, kivéve az SDmemóriakártya dugaszoló helyét. A kézi olvasókészülék
belsejében nincsenek karbantartandó alkatrészek.
■■ A kézi olvasókészülék akkuja nem cserélhető ki.
■■ A kézi olvasókészüléke csak a gyártónál javítassa. A készülék
szakszerűtlen nyitása vagy javítása esetén elvész a garancia.
■■ Óvja a kézi olvasókészüléket a nedvességtől, valamint folyadékok, ill. tárgyak behatolása ellen. Folyadékkal való érintkezés esetén azonnal válassza le a kézi olvasókészüléket az
áramellátásról.
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Biztonság
2.2

Elektromos áram által okozott veszély
FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áram által okozott életveszély!
A feszültség alatt álló vezetékek vagy alkatrészek érintése életveszéllyel jár!
►► Kizárólag csak a szállítmánnyal együtt kapott hálózati
adaptert alkalmazza, ellenkező esetben a kézi olvasókészülék megsérülhet.
►► Ne használja a kézi olvasókészüléket, ha a csatlakozóvezeték vagy a hálózati adapter háza megsérült.
►► Semmi esetre se nyissa ki a hálózati adapter házát. A
feszültség alatt álló csatlakozók érintése, valamint az
elektromos és mechanikus részek megváltoztatása
esetén fennáll az áramütés veszélye.
►► A hálózati adaptert vagy a kézi olvasókészüléket sohase mártsa be vízbe vagy más folyadékba.

2.3

Pótalkatrészek és tartozékok
FIGYELEM
A helytelen pótalkatrészek és tartozékok alkalmazása
sérülést és hibás működést okoz.
A helytelen vagy nem eredeti pótalkatrészek és tartozékok alkalmazása esetén a kézi olvasókészülék vagy a jármű komponensei megsérülhetnek és helytelen működés
léphet fel.
►► Kizárólag csak eredeti alkatrészeket alkalmazzon.
►► A kézi olvasókészülék és a CPC-rendszer közötti adatátvitelhez az eredeti diagnosztikai kábelt alkalmazza,
ellenkező esetben hiba lép fel az adatátvitelben.
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Biztonság
2.4

Rendeltetésszerű alkalmazás
A kézi olvasókészülék kizárólag
■■ csak kommunikációra és az abroncs szenzorainak beállítására,
■■ a nyomás- és hőmérsékletértékek kiolvasására,
■■ a CPC-rendszernek a járművön történő beállítására/illesztésére,
■■ a rendszer egységeinek ellenőrzésére,
■■ a hibák diagnosztizálására,
■■ a PC és a kézi olvasókészülék közötti adatátvitelre és
■■ a szoftver aktualizálására szolgál.
Egy más, vagy ettől eltérő alkalmazás rendeltetésellenes alkalmazásnak
számít.
FIGYELMEZTETÉS
A nem rendeltetésszerű alkalmazás veszéllyel jár!
A kézi olvasókészülék nem rendeltetésszerű alkalmazás
és/vagy másfajta használat esetén veszélyt jelenthet és
anyagi károkat idézhet elő.
►► A kézi olvasókészüléket kizárólag csak rendeltetésszerűen szabad alkalmazni.
A rendeltetésellenes alkalmazásból keletkező valamennyi kárigény
teljesítése kizárt.
A kockázat az ilyen esetekben egyedül az alkalmazót terheli.
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Műszaki adatok
3

Műszaki adatok
Kézi olvasókészülék
Méretek (H x Sz x M)
Súly
Képernyő

160 x 90 x 38

mm

750

g

3-Coll 128x64 Pixel
monokrom grafikai LCD
háttérvilágítással

Védettség
Akkukészlet
Üzemi hőmérséklet
Raktározási hőmérséklet

IP 54
Lithium-Ionen-Akku
850 mAh / 11.1 V
-10 - 50
°C
14 - 122
°F
-40 - 85
°C
-40 - 185
°F

Csatlakozók
USB 2.0 (PC)
Diagnosztikai kábel

"A" típus
Hirose 24-pólusú
Hornyos dugaszoló 1,3/3,5 mm

Hálózati adapter csatakozó
Memóriakártya
Kártyatípus
max. kapacitás

SD-Card
32 GB
(a szállítmánnyal 1GB)

Nagyfrekvenciás rész
Frekvenciatartomány HF

433,92 MHz

Frekvenciatartomány LF

125 kHz

Dugaszolási ciklusok min.
USB-csatlakozó
Diagnosztikai dugó
Hálózati adapter dugó

1.000
100

ciklus

10.000

Hálózati adapter
Típus

Sinpro SPU 15-106

Bemenet

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

Kimenet

13 V - 16 V / max. 0,94 A - 1,15 A
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Leírás
4
4.1

Leírás
Működésleírás
A TPM-02 kézi olvasókészülék egy konfigurációs és diagnosztikai készülék, az alábbi funkciókkal:
■■ az abroncsérzékelők felülvizsgálata,
■■ nyoms- és hőmérsékletmérés az abroncson,
■■ az abroncsérzékelők aktiválása/deaktiválása,
■■ új szerelés a járművön/utánfutón,
■■ a meglévő konfiguráció felülvizsgálata és módosítása,
■■ a rendszer egységeinek ellenőrzésére (tesztmenet),
■■ a hibakódok kiolvasása (DTC)
■■ firmware-aktualizálás a képernyőhöz (DSP), CCU és kapcsolómodul (CSW),
■■ protokollkészítés járművekről és beállítási adatokról,
■■ kommunikáció a PC és a kézi olvasókészülék között.
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Leírás
4.2

Készülékáttekintés

4.2.1

Kezelőelemek
1

2

3

4

6

5

Poz.

1

Megnevezés
Képernyő

Funkció
A menük kijelzése.
Egy almenü elhagyása.
Visszalapozás néhány menübe.

2

ESC-gomb

3

Nyilas gombok

Navigálás a menükön belül.
Éetékek beállítása

4

Vissza gomb

Egy kiválasztás nyutázása.
Egy üzenet nyugtázása.

5

„BE/KI“ gomb

A kézi olvasókészülék BE-/KIkapcsolása.

6

Antenna

Antenna az abroncsérzékelő
megszólításához.

CPC-Kézi olvasókészülék
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Leírás
4.2.2

Alsó oldal
1

Continental

17340230000
A2C81336600

2

Handheld tool

www.contipressurecheck.com
Tested To Comply with FCC ID: IFKTMP
XXXX
IC ID: XXXX-XXXXXXXX
FCC Standards.
RLVTETP13
RLVTETP13-1125
Other homologation
XXXX
Anatel:: XXXX-XX-XXXX
see owner-manual
CONTAINS LI ION POLYMER BATTERY.
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PROPERLY

Made in Italy

Serial No. T121150XXX

N136

5
Poz.

4

3

Megnevezés

1

A memóriakártya dugaszolóhelye

2

Típustábla

3

A hálózati adapter csatlakozóhüveléynek fedele

4

Az USB- és diagnosztikai kábel csatlakozóhüvelyeinek fedele

5

A tartóhurok rögzítése*
*A szállítmány nem tartalmazza

CPC-Kézi olvasókészülék
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Leírás
4.2.3

Csatlakozók

2 3

1
Poz.

4.2.4

Megnevezés

1

Csatlakozó a hálózati adapterhez

2

Csatlakozó az USB-kábelhez

3

Csatlakozó a diagnosztikai kábelhez

Az SD-memóriakártya dugaszolóhelye
1

2

Continental

17340230000
A2C81336600

Handheld tool
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Poz.

Made in Italy

Serial No. T121150XXX

Megnevezés

1

Az SD-memóriakártya dugaszolóhelyének fedele

2

A fedél rögzítőcsavarja

N136

CPC-Kézi olvasókészülék

18

Leírás
4.3

Menüstruktúra

Kerékérzékelő
Ell. az érzékelőt
Érzékelő aktiválása
Érzékelő deaktiválása
Műveletek a keréken
Mutat
Ell.
Aktivál
Deaktivál
Minden kerék ell.
Sniffing Tool (Jelgyűjtő)
Trigger Tool (Triggeranalizis)
Telepítés
Új telepítés
Telepítés folyt.
Tesztmenet
Módosítás
Telepítés módosít.
Telepítésellenőrzés
Paramétermódosítás
Érz.azonosítók mód.
CPC aktiválása
CPC deaktiválása
Diagnosztika
DTC (hibakód)
Általános DTC-k
Kerékvon. DTC-k
Minden DTC törlése
DTC-k mentése
Szoftverfrissítés
CCU (vezérlőkészülék)
DSP (képernyő)
CSW (kapcsolómodul a CCUTrailer-be beszerelve)
Kapcsol. a PC-hez

CPC-Kézi olvasókészülék
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Leírás

Beállítások
Nyelv
Česky / cseh
Dansk / dán
Deutsch / német
English / angol
Español / spanyol
Français / francia
Italiano / olasz
Magyar / magyar
Nederlands / holland
Norske / norvég
Polski / lengyel
Português / portugál
Româna / román
Slovenský / szlovák
Soumi / finn
Svenskt / svéd
Türkçe / török
Mértékegység
Nyomás
Hőmérséklet
Hangbeáll.
Hang
Rezgés
Készülékbeállítás
Auto kikapcs.
Dátum / óraidő
Dátumhasználat
Verzió

CPC-Kézi olvasókészülék
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Leírás
4.4

Menüvezérlés
A kézi olvasókészülék kezelése a készülék gombjairól menüvezérléssel történik. Az alábbiakban a lehetséges kezelési lépések felsorolása
olvasható:

4.4.1

Egy menüfunkció behívása
 Válassza ki a nyilas gombokkalb a kívánt menüpontot.
 Nyugtáza a Return-gombbal
pontot.

a kiválasztást és hívja le a menü-

 Amennyiben a menü almenüket tartalmaz, válassza ki a nyilas
gombokkal a kívánt menüpontot és nyugtázza a kiválasztást a
Return-gombbal .
 Nyomja meg az ESC-gombot
menüszintre.

, hogy visszajusson az előző

 Egy folyama megszakításához nyomja 3 másodpercig az ESCgombot
.

4.4.2

Egy kiválasztás módosítása
 Válasszon a nyilas-gombokkal
 Nyugtáza a Return-gombbal

4.4.3

a beállítások/lehetőségek között.
a kiválasztást.

Scroll-szimbólum
Amennyiben a képernyő nem elegendő az összes bevitel egy oldalon
történő kijelzéséhez, megjelenik a jobboldali peremen a egy Scrollszimbólum
bevihető.

CPC-Kézi olvasókészülék
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Leírás
4.5

Típustábla
A típustábla a készülék alsó oldalán található.

Continental

17340230000
A2C81336600

Handheld tool
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IC ID: XXXX-XXXXXXXX
FCC Standards.
RLVTETP13
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Other homologation
Anatel: XXXX-XX-XXXX
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PROPERLY.

13

Serial No. T121150XXX

1

2
3
4

Made in Italy

5
6

12

N136
11

10

Poz.

9

8

7

Jelentés

1

Cikkszám

2

Homologációs jelölés az FCC szerint

3

Homologációs jelölés Kanada

4

Homologációs jelölés Mexikó

5

Homologációs jelölés Brazília

6

Származási ország

7

Ne dobja a háztartási szemét közé

8

Újraalkalmazható anyagokat tartalmaz

9

Utalás a homologációs jelölésre Ausztrália

10

Utalás a CE-konformitásra az Európai Unióban

11

Utalás az FCC-szabvány beartására

12

Vonalkód

13

Szériaszám

14

A kézi olvasókészüléket különös módon kell ártalmatlanítani.

CPC-Kézi olvasókészülék
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Üzembevétel
5
5.1

Üzembevétel
A szállítmány tartalma és szállítási felügyelet
A kzi olvasókészülék szállíása az alábbi komponensekkel együt történik:
■■ Kézi olvasókészülék (az SD-memóriakártyával együtt - 1 GB)
■■ Diagnosztikai kábel
■■ USB-kábel
■■ Hálózati adapter
■■ 4 dugaszoló adapter EU (Európai Unió), UL (USA),
UK (Anglia), AU (Ausztrália)
■■ CD-Rom
■■ Rövid útmutató
■■ Homologációs tanúsítvány
■■ 2 tartalékbiztosító a diagnosztikai kábelhez
■■ Szállító koffer
FIGYELEM
►► Ellenőrizze a szállítmány teljességét és az esetleg látható károkat. Egy nem teljes vagy sérült szállítmányt
azonal jelentsen a szállítónak/kereskedőnek.

CPC-Kézi olvasókészülék
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Üzembevétel
5.2

Kézi olvasókészülék feltöltése
 Kapcsolja be a kézi olvasókészüléket.
 Távolítsa el a hálózati adapter csatlakozóhüvelyének fedelét.
 A hálózati adapter csatlakozókábelét csatlakoztassa a csatlakozóhüvelyre és dugja be a hálózati adaptert egy dugaszolóaljzatba.
 10 másodperc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol és a
képernyőn megjelenik egy töltésszimbólum
.
FIGYELEM
►► Amennyiben a töltési folyamat alatt nem jelenik meg
dugaszolóvagy töltésszimbólum
, akkor a
készülék nem lesz megfelelően feltöltve.
FIGYELEM
►► Csak a készülékkel együtt szállított hálózati adaptert
alkalmazza.
►► A töltési folyamat kb. 7 órán át tart.
►► A kézi olvasókészüléket engedélyezési okokból nem
szabad csatlakoztatott hálózati adapterrel üzemeltetni.

5.2.1

A töltöttségi állapot kijelzése
■■ Amenyiben a kézi olvasókészülék akkumulátoros üzemben
üzemel, akkor a töltöttség állapotát egy akkuszombólum
jelzi ki a képernyő jobb felső sarkában. Az akkuszimbólum töltöttségi állapota megfelel az akku töltöttségi állapotának
.
■■ Amennyiben a kézi olvasókészülék hálózati adapteren keresztül van csatlakoztatva, akkor a képernyő jobb felső sarkában
.
megjelenik egy dugaszoló szimbólum

CPC-Kézi olvasókészülék
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Üzembevétel
5.3

A memóriakártya cseréje
A kézi olvasókészülékbe beépített SD-memóriakártyán azok az adatok
találhatók, amelyek a képernyő Firmware-nek, a CCU-nak és a kapcsolómodulnak (CSW) az aktualizálásához szükségesek.
Az SD-memóriakártya ezen túlmenően tartalmaz adatokat a rendszer
nyelveihez és tárolóhelyként szolgál a kézi olvasókészülék által készített
protokoll-fájlok részére.
FIGYELEM
►► Egy SD-memóriakártyát a kézi olvasókészülék már
tartalmaz a kiszállításkor.
►► Az SD-memóriakártyával való kommunikációhoz a
kézi olvasókészülék össze lesz kötve egy USB-kábellel
a PC-vel/Laptop-pal, lásd a „8.2 Kapcsol. a PC-hez“
a 125 oldalon fejezetet. Az SD-memóriakártya a kézi
olvasókészülékben marad.
►► A memóriakártyán lévő adatokat ne törölje és ne változtassa meg, mert ez zavarokat okoz a kézi olvasókészülék működésében, de akár annak teljes tönkremenését is eredményezheti.
►► Kivételt képeznek a protokoll-fájlok!
Ezek a rendszerre való kihatás nélkül töröletők.

CPC-Kézi olvasókészülék
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Üzembevétel

1

2
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Amennyiben az SD-memóriakártya rossz, akkor annak cseréjénél az
alábbiak szerint járjon el:
Made in Italy

Serial No. T121150XXX

N136

 Oldja meg a fedél 2 rögzítőcsavarját 1 és vegye le a fedelet.
 Oldja meg a memóriakártya arretálását a kátya kismérvű lenyomásával.
 Cserélje ki a memóriakártyát. A dugaszolóhelyre történő behelyezéskor ügyeljen az érintkezők megfelelő helyzetére.
 Addig nyomja le a memóriakártyát, amíg be nem pattan.
 A fedelet 1 helyezze fel és a rögzítőcsavart 2 húzza meg.
FIGYELEM
►► Információk az új SD-memóriakártya beállításához
megtalálhatók az alábbi internetoldalon:
www.contipressurecheck.com

CPC-Kézi olvasókészülék
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Üzembevétel
5.4

Kézi olvasókészülék be- / kikapcsolása
A kézi olvasókészülék BE-/KI_kapcsolása a BE/KI gomb
vel történik.

működtetésé-

A bekapcsolás után 3 másodpercre megjelenik a startképernyő.

Conti PressureCheck
by

CONTINENTAL
Ezt követően megjelenik a főmenü.

CPC
Kerékérzékelő
Telepítés
Módosítás
Diagnosztika
Beállítások

DD-MMM-YYYY

hh:mm

A gomb
kb. 3 másodperces ismételt megnyomásával a kézi olvasókészülék kikapcsol.
FIGYELEM
►► A dátum és az óraidő kijelzée a főmenüben a Beállítások - Készülékbeállítás - Dátumhasználat.

CPC-Kézi olvasókészülék
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Üzembevétel
5.5

Kézi olvasókészülék beállítása
A „Beállítások“ menüben olyan alapvető készülékbeállítások határozhatók meg, mint a nyelv, egységek stb..
Menüpont

Nyelv

Mértékegység
Hangbeáll.

Jelentés

Kiválasztás
Dán, német, angol, finn, franA képernyő kezelői cia, olasz, holland, norvég,
nyelve
lengyel, portugál, román,
svéd, szlovák, spanyol, cseh,
török, magyar
bar/psi
A nyomás és a hő- Nyomás
mérséklet egysége Hőmérséklet °C/°F
BE/KI
Jelkiadás hangként Hang
és/vagy vibrációRezgés
BE/KI
ként
Az az idő, amely
után a kézi olvasókészülék
Auto kikapcs.
automatisan lekapcsol.

Készülékbeállítás

Verzió

CPC-Kézi olvasókészülék

Rendszer-dátum
és óraidő

KI
5perc
10perc
15perc

A dátum és óraidő beállítása. Az ábrázolási forma
megválasztható.
A dátum és óraidő alkalmazása (igen / nem).

Dátumhasználat

——Kijelzés a főmenüben

Információk a
Firmware-hez

——Használat protokoll-fájlok
esetén
Az FW-verzió és a szériaszám kijelzése
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Üzembevétel
 Válassza ki a nyilas gombokkal a kívánt menüpontot és nyugtázza
a kiválasztást a Return-gombbal
.
 Navigáljon az almenükben a nyilas gombokkal a menüpontok
az értékeket / beállítáközött és módosítsa a nyilas gombokkal
sokat.
a megtalált kiválasztást. A kiválasz Nyugtáza a Return-gombbal
tás elmentésre kerül és a menü egy szinttel feljebb folytatódik.
 Hagyja el az ESC-gombbal
az almenüt és változtatások nélkül
térjen vissza a „Beállítások“ menübe.
FIGYELEM
►► A menü elindul az alapbeállítással angol nyelven. A nyelv beállításához kövesse a „SETUP/
LANGUAGE“ menüutat és válassza ki a kívánt nyelvet.
►► Amennyiben nincs a kézi olvasókészülékbe SD-kártya
bedugva, vagy a memóriakártya hibás, akkor csak az
"ENGLISH" nyelv áll rendelkezésre.

CPC-Kézi olvasókészülék
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Üzemelés
6
6.1

Üzemelés
Általános tudnivalók
A zavarmentes üzem érdekében kövesse az alábbi utasításokat:
■■ A kézi olvasókészüléket mindig teljesen feltöltött akuval üzemeltesse, hogy a teljes adóteljesítmány rendelkezésre álljon.
■■ Hagyja a fedelet a kézi olvasókészüléken lezárva, hogy ne
juthasson szennyeződés vagy folyadék a készülék belsejébe.

6.2

A kézi olvasókészülék kezelése
Ahhoz, hogy az abroncsérékelőkkel kommunikálni lehessen, a kézi olvasókészülék fel van szerelve egy antennával. Az alábbiakban a kommunikáció folytatása van leírva, ahogy az valamennyi menüben alkalmazásra
kerül.
FIGYELEM
►► Az antennát tartsa mindig az érzékelő irányába, hogy a
lehető legjobb kommunikáció biztosított legyen.
►► Amennyiben a beállításnál hang és/vagy vibráció lett
beállítva, akkor a sikeres kiolvasás után egy megfelelő
jel kerül kiadásra.
►► A kiolvasási folyamat 3 fokozatban történik egy
fokozódó adásteljesítménnyel. Amennyiben ez idő
alatt kommunikáció nem lehetséges, akkor a folyamat
megszakad.

CPC-Kézi olvasókészülék
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Üzemelés
6.2.1

Egy hozzáférhető érzékelő kiolvasása
Abban az esetben, ha az érzékelő hozzáférhető, a kiolvasáshoz az
albbiak szerint járjon el:
 A kézi olvasókészüléket az anennával
tartsa közvetlenül az érzékelő felé.

az ábrának megfelelően

6.2.1.1 Probléma a kiolvasásnál - a kommunikáció sikerelen
Amennyiben az érzékelővel a kommunikáció nem lehetséges, akkor az
alábbi üzene jelenik meg:

Hiba a
kommunikációban!
Lásd a kézikönyvet.

Elhárítás:
1. Ellenőrizze a kézi olvasókészülék töltöttségének állapotát, és szükség esetén töltse fel.
2. Ismételje meg a folyamatot egy másik abroncsérzékelőn.
►►Amennyiben a kommunikáció lehetséges, akkor az 1. abroncsérzékelő hibás.
►►Amennyien a kommunikáció nem lehetséges, forduljon a vevőszolgálathoz.

CPC-Kézi olvasókészülék
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Üzemelés
6.2.1.2 Probléma a kiolvasásnál - más érzékelő a hatótávolságban
Amennyiben egy másik érzékelő van a hatótáolságban, akkor a vizsgálandó érzékelő nem olvasható ki biztonságosan.
Az alábbi üzenet jelenik meg:

MÁS ÉRZÉKELŐK ÉRHETŐK EL!
MOZGASSA AZ ÉRZÉKELŐT ÉS
ELLENŐRIZZEN ÚJRA.

Elhárítás:
 Vegye ki az érzékelőt a másik érzékelő hatótávolságából vagy más
zavarforrásokból.

6.2.2

Az abroncsba szerelt egyik érzékelő betanítása
Az abroncsérzkelő betanításához az alábbi kijelzés jelenik meg:

PWR: XX%

1/3
Az animációban a pontjelölés vándorol egy meghatározott sebességgel
és egy előre megadott irányba az oldalfal mentén.
FIGYELEM
►► A százalékszám a lekérdezési jel adásteljesítmnyéhez
(PWR) tartozik.
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Üzemelés
 A kézi olvasókészüléket az anennával
az ábrának megfelelően
tartsa közvetlenül az abroncs oldalához.

 Vezesse végig a kézi olvasókészüléket a sebességnek megfelelően
az abroncs oldalfalán.
A kézi olvasókészülék valamennyi lekérdezési folyamathoz kiadja a
lekérdezése jeleket 3 adásteljesítmény-fokozatban. A fokozatok a képernyőn láthatók.
 Vezesse végik a kézi olvasókészüléket teljesítményfokozatonként
egyszer az oldalfalon a abroncs kerületén.
FIGYELEM
az oldalfalra függőlegesen mutat; vezesse
►► A jel
végig az antennát a futófelület alatt.
►► Ügyeljen az animációban lévő startpontra és forgásirányra.

6.2.2.1 Probléma a betanításnál - 2 különböző érzékelő
Amennyiben a kéi olvasókészülék két különböző érzékelőt ért el, akkor
az alábbi üzenet jelenik meg:

TÖBB ÉRZÉKELŐ ÉSZLELHETŐ!
MOZGASSA A KÉSZÜLÉKET AZ
ANIMÁLT SEBESSÉG SZERINT.

 Ismételje meg a betanítási folyamatot ennél az abroncsnál.

CPC-Kézi olvasókészülék
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Üzemelés
6.3

Képernyőábrázolás
Járműábrázolás:
H CO 123

A járműkonfigurációt mutatja felülnézetben.
Tengelyábrázolás:
Konfig kiv.

←

→

A tengely-/abroncskonfigurációt mutatja a jármű egyik részén.

CPC-Kézi olvasókészülék
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Üzemelés
Abroncsábrázolás:
Az abroncsérzékelő adatainak ábrázolásához megváltozik a szín és az
abroncsszimbólumok tartalma.
Ábra

Jelentés

Meglévő abroncs.
Betanított érzékelő adatokkal:
1.
X.X

Az abroncs töltőnyomása.

vagy
2.

A telegrammok vagy RSSI-k darabszáma (lásd „6.7
Tesztmenet“ a 74 oldalon).

Hibás érzékelő.
A hiba részleteinek kijelzése:
■■

Válassza ki az abroncsot a megfelelő nyilas gombokkal.
(Az abroncs „[ ]“ jellel jelölve).

■■

Nyugtáza a kiválasztást a
Return-gombbal
.

!

(Lehetséges hibák, lásd a táblázatot „6.4.1 Az érzékelő
ellenőrzése“ a 38 oldalon) fejezet.
X.X

Beanított, deaktivált érzékelő (Shipping-üzemmód)

Az érzékelő nem található.

Az abroncsok ilyen módon lesznek ábrázolva, amenynyiben a fókusz a tengelyen van
Egy abroncsszimbólum, amelyik a „[ ]“ jelel van jelölve, a menü fókuszában van.
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A kiegészítő információk megjelenítéséhez a hibakódnál (DTC) az abroncsszimbólum invertáltan vagy villogva ábrázolható.
Ábra
X.X

Jelentés

A hibaüzenetek ábrázolásához az alábbi érvényes:
A szimbólum villog:		

Aktív DTC-k vannak.

A szimbólum nem villog:		

Passzív DTC-k vannak.

(Lásd: „6.10.1.2 Abroncsra vonatkozó hibakódok kiolvasása (DTC)“ a 107 oldalon)
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6.4

Abroncsérzékelő menü
Az „Kerékérzékelő“ menüben érzékelőket lehet vizsgálni, aktiválni és
deaktiválni. Az „Műveletek a keréken“ és „Minden kerék ell.“ almenüpontban célzottan lehet egy járművön abroncsra vonatkozó érzékelőket
lekérdezni. Ezen túlmenően a kézi olvasókészülék környezetében lévő
érzékelőket lehet vizsgálni és meg lehet nézi, hogy ezek a lekérdező jel
melyik adásteljesítményére válaszolnak.

CPC-Kézi olvasókészülék
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6.4.1

Az érzékelő ellenőrzése
Kerékérzékelő - Ell. az érzékelőt
 Az érzékelő kiolvasása a „6.2.1 Egy hozzáférhető érzékelő kiolvasása“ a 31 oldalon fejezetben leírtaknak megfelelően.
A képernyőn megjelenik:

Ell. az érzékelőt
ID (HEX)
NYOMÁS:
TEMP:
ÁLLAPOT:

1C28F787
8.6 bar
23°C
Aktiválva

Mező

Jelentés

ID (hex)

Az érzékelő azonosító jele.

NYOMÁS

A köpeny töltőnyomása (leszerelt állapotban 0 bar/0 psi).

TEMP

Az érzékelő környezeti hőmérséklete.

ÁLLAPOT:

aktiválva
= parkoló üzemmód

Az érzékelő nyugalmi állapotban van.
2 percenként történik egy telegramm
küldés.

deaktiválva
= Shippingzemmód

Az érzékelő telegrammokat küld, kizárólag célzott lekérdezésre.

START mód

Kb. 30 km/h (18 mph) sebességtől 40szer minden 16. másodpercben egy
telegramm küldése történik.
Ezt követően jön a MENET mód.

MENET mód

Az érzékelő mozgásban van. Minden
2 pecben történik egy telegramm
küldés.
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Az alábbi hibaüzenetek lehetségesek:
Hiba

Jelentés

HIBÁS az érzékelő

Az abroncsérzékelő már nem üzemképes. Cserélje ki egy új érzékelőre.

GYENGE az akku!

Az akku kapacitása az abroncsérzékelőben az
abtoncsba történő további behelyezésre már
nem elegendő.

LAZA az érzékelő

Az abroncsmodul az abroncsban megoldódhatott, vagy fejjel lefelé lett beszerelve. Amennyiben ez a hibaüzenet egy abroncsérzékelőnél
fellép, akkor az már nem üzemképes és ki kell
cserélni egy újra.

GYORSÍT:
>5g
< -5 g

Amennyiben ez a hibaüzenet egy nem mozgó
abroncsérzékelőnél fellép, akkor az már nem
üzemképes és ki kell cserélni egy újra.
FIGYELEM
►► Amennyiben a képernyőn az alábbi kijelzés
látható, akkor a Return-gombbal
a vizsgálati folyamat
megismtelhető.
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6.4.2

Érzékelő aktiválása
Leszállított állapotban az érzékelő még deaktivált és saját magától nem
küld telegrammokat. Ahhoz, hogy az érzékelőt a járműben üzemeltetni
lehessen, egy aktiválás szükséges.
Kerékérzékelő - érzékelő aktiválása
 Az érzékelő kiolvasása a „6.2.1 Egy hozzáférhető érzékelő kiolvasása“ a 31 oldalon fejezetben leírtaknak megfelelően.
A képernyőn megjelenik:

Érzékelő sikeresen
aktiválva.

3 másodperc elteltével megjelenik az alábbi üzenet:

Érzékelő aktiválása
ID (HEX)
NYOMÁS:
TEMP:
ÁLLAPOT:

1C28F787
8.6 bar
23°C
Aktiválva
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6.4.3

Érzékelő deaktiválása
Egy hosszabb raktározás vagy elküldés esetén az érzékelőt deaktiválni
kell.
Kerékérzékelő - érzékelő deaktiválása
 Az érzékelő kiolvasása a „6.2.1 Egy hozzáférhető érzékelő kiolvasása“ a 31 oldalon fejezetben leírtaknak megfelelően.
A képernyőn megjelenik:

Érzékelő sikeresen
dwaktiválva.

3 másodperc elteltével megjelenik az alábbi üzenet:

Érzékelő deaktivál.
ID (HEX)
NYOMÁS:
TEMP:_
ÁLLAPOT:

1C28F787
8.6 bar
23°C
Deaktiválva

FIGYELEM
►► Ha az érzékelő állapota "Deaktiválva", akkor Shippingüzemmód“-ban van és még deaktivált és saját magától
nem küld telegrammokat.
►► Egy járműben történő szállítás esetén az érzékelőnek
deaktiváltnak kell lenni.
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6.4.4

Akció az abroncson
Egy járműbe beépített érzékelőre vonatkozó lehívásnál/kezelésnél a
kívánt abroncsoknak az érzékelőjükkel mindenekelőtt betanítottnak kell
lenni.
Kerékérzékelő - Műveletek a keréken
Az abroncsok lekérdezése 3 lépésben történik:
1. A tengelykonfiguráció kiválasztása.
2. Az abroncsérzékelők betanítása.
3. Célzott kommunikáció az abroncsérzékelőkkel.

6.4.4.1 A tengelykonfiguráció kiválasztása
A képernyőn megjelenik:
Konfig kiv.

←

 Lapozzon a nyilas gombokkal
 Nyugtáza a Return-gombbal
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Üzemelés
6.4.4.2 Az abroncsérzékelők betanítása
Most elkezdődik az egyes érzékelők betanítása. A képernyőn megjelölésre kerül az éppen aktuális betanítandó abroncs a „[ ]“ jelöléssel:
A képernyőn megjelenik:
Érz. beolvasása:

 Olvassa ki a kézi olvasókészülékkel az érzékelőt, ahogy a „6.2.2
Az abroncsba szerelt egyik érzékelő betanítása“ a 32 oldalon
fejezetben le van írva.
Amennyiben az érzékelő a jelölt abroncson található, akkor az abroncsszimbólumban megjelenik a betanításnál meglévő abroncsnyomás és a
következő betanítandó abroncs kijelzésre kerül.
Valamennyi abroncsot úgy tanítson be, ahogy a képernyő mutatja. A
következő betanítandó abroncshoz az alábbi kijelzés jelenik meg:
Érz. beolvasása:

8.2

8.4

Amennyiben a betanítási folyamat minden abroncsnál, beleértve az
utolsó abroncsot is, befejeződött, akkor az egyes érzékelőket az abroncsokban célzottan meg lehet szólítani.
FIGYELEM
►► Hrítsa el a lehetséges hibákat az abroncsérzékelők
betanításánál, ahogy a 6.5.7.2 fejezetben, 6.5.7.3 és
a6.5.7.4 fejezetben le van írva.
►► Amennyien egy érzékelő nem érzékelhető, akkor ez
nem vezet a betanítás megszakításához. A betanítás a
következő abroncsnál folytatódik.
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6.4.4.3 Kommunikáció az érzékelőkkel
A célzott kommunikációhoz az abroncsérzékelőkkel:
 Navigáljon a nyilas-gombokkal

az abroncsok között.

 Navigáljon a nyilas-gombokkal

a 4 menüpont között.

 Végezze el a Return-gombbal

a kiválasztott akciót.

A képernyőn megjelenik:

Műveletek a keréken
↑ Mutat
Ell.
←
Aktivál
↓ Deaktivál 8.2

→
8.2

8.4

Menüpontt

Jelentés

MUTAT

Az utolsként betanított érzékelőadatokat
mutatja 15 másodpercig.
Adatkiadás, mint a „6.4.1 Az érzékelő ellenőrzése“ a 38 oldalon fejezetben.

ELL.

Újra lekérdezi az abroncsérzékelőket és
megmutatja az aktuális érzékelőadatokat 15
másodpercre.
Adatkiadás, mint a „6.4.1 Az érzékelő ellenőrzése“ a 38 oldalon fejezetben.

AKTIVÁL

Aktiválja a kiválasztott érzékelőt. Megfelel a
„6.4.2 Érzékelő aktiválása“ a 40 oldalon
fejezetben lévő funkciónak.

DEAKTIVÁL

Deaktiválja a kiválasztott érzékelőt. Megfelel a
„6.4.3 Érzékelő deaktiválása“ a 41 oldalon
fejezetben lévő funkciónak.
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 Az „Akció az abroncson“ menü elhagyásához működtesse az ESC3 másodpercig.
gombot
Megjelenik az alábbi képernyő.

Műveletek a keréken
elhagyása?
← → Nem

 Válassza ki az "Igen"-t a nyilas-gombokkal
Return-gombbal .

CPC-Kézi olvasókészülék
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6.4.5

Minden abroncs vizsgálata
Ez a menüpont az érzékelő adatainak lekérdezésére szolgál CCU és
képernyőkijelző nélküli járműveknél. A teljes járműkonfigurációt be kell
tanítani.
Kerékérzékelő - Minden kerék ell.
Az abroncsok lekérdezése 5 lépésben történik:
1. A jármű megnevezése
2. A járműkonfiguráció kiválasztása
3. Az abroncs érzékelők beolvasása/betanítása
4. Egy protokoll-fájl készítése
5. Szükség esetén: Az érzékelőadatok fájl kijelzése

CPC-Kézi olvasókészülék
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6.4.5.1 A jármű nevének beadása
A jármű neve a jármű és a hozzá tartozó konfiguráció megjelölésére
szolgál. A jármű neve a protokoll-fájlba kerül elhelyezésre
Lásd még „7.4 Protokoll-fájlok“ a 122 oldalon.

JÁRMŰNÉV
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7
H
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8
J
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9
K

O

0

P
L
OK

 Válassza ki a nyilas gombokkal
 Nyugtáza a Return-gombbal

a számokat és a betűket.
a kiválasztást.

 Válassza ki az „OK“-t és nyugtázza a nyilas gombokkal
jármű neve komplett.

, ha a

FIGYELEM
►► 19 jel - a jármű nevének max. hossza.
►► Amennyiben nem lesz egy járműnév beadva, akkor
járműnévkét a "NINCS JÁRMŰNÉV" bevitel kerül alkalmazásra.
►► Példaként ebben a leírásban a „H CO 123“ járműnév
lett alkalmazva.
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6.4.5.2 A járműkonfiguráció kiválasztása
Ismertetőjel

Jelentés

Kiválasztás

Járműtípus

A jármű fajtája

Tengelyszám

A kiválasztási lehetőségek
a jármű típusától függenek.

TGK / Busz
Pótkocsi
1-6

Ha a kiválasztás lezárult, akkor következőként megjelenik egy lehetséges járműkonfiguráció madásperspektívája:
H CO 123

← → lapozás

 Lapozzon a nyilas gombokkal
 Nyugtáza a Return-gombbal
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6.4.5.3 Az abroncsérzékelők beolvasása/betanítása
Most elkezdődik az egyes érzékelők beolvasása/betanítása. A képernyőn megjelölésre kerül az éppen aktuális betanítandó abroncs a „[ ]“
jelöléssel:
H CO 123

↵ tovább

 Menjen a kézi olvasókészülékkel a megjelölt abroncsra a járművön.
a batnítási folyamatot.

 Indítsa el a Return-gombbal

A képernyőn megjelenik a betanítási folyamatnak egy animációja.

PWR: XX%

1/3
 Olvassa ki a kézi olvasókészülékkel az érzékelőt, ahogy a „6.2.2
Az abroncsba szerelt egyik érzékelő betanítása“ a 32 oldalon
fejezetben le van írva.
FIGYELEM
►► Ügyeljen az animációban lévő startpontra és forgásirányra.
A beolvasott abroncsok a „6.3 Képernyőábrázolás“ a 34 oldalon fejezet szerint kerülnek ábrázolásra.
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FIGYELEM
►► Hrítsa el a lehetséges hibáatk az abroncsérzékelők
betanításánál, ahogy a 6.5.7.2 fejezetben, 6.5.7.3 és a
6.5.7.4 fejezetben le van írva.
►► Amennyien egy érzékelő nem érzékelhető, akkor ez
nem vezet a betanítás megszakításához. A betanítás a
következő abroncsnál folytatódik.
A beolvasás/betanítás után automatikusan elkészül egy protokoll-fájl,
ami elmentésre kerül az SD-memóriakártyára. Lásd még a „7.4 Protokoll-fájlok“ a 122 oldalon fejezetet.
A képernyőn megjelenik:

Naplófájl
elmentve.
H CO 123_ _ _ _
_V_YYYYMMDD _ hhmmss
↵ TOVÁBB

 Zárja be a Return-gombbal

a protokoll-fájl kijelzését.

A képernyőn megjelenik a jármű teljes nézete.
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6.4.5.4 Az abroncsérzékelő adatainak kijelzése.
Most minden tetszés szerinti abroncsérzékelőt ki lehet választani.
H CO 123
8.9

8.4

8.4

8.6

8.6

← → ↑↓ ↵
8.9

 Válassza ki a kívánt abroncsérzékelőt a nyilas-gombokkal

.

az abroncsérzékelő kiválasztását.

 Nyugtáza a Return-gombbal

Megjelennek a kiválasztott abroncsérzékelőnek az adatai. Lásd „6.4.1 Az
érzékelő ellenőrzése“ a 38 oldalon fejezet.
A járműteljes nézetéhez való visszatéréshez:
 Nyomja meg a Return-gombot

vagy az ESC-gombot

.

 A visszatérés a teljes nézetre 15 másodperc elteltével automatikusan történik.
A menüpont elhagásához:
 Tartsa az ESC-gombot

3 másodpercig lenyomva.

és az ESC-gombbal
behívott lekérdezést
 A nyilas-gombokkal
a menüpont befejezéséhez nyugtázza az "Igen" gombbal.
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6.4.6

Sniffing Tool (Jelgyűjtő)
Az összes érzékelő felismeréséhez a kézi olvasókészülék adás-/vételtartományában a „Jel-gyűjtő” menüvel lehet adatokat gyűjteni.
Az érzékelők átvitele:
■■ Az érzékelő azonosító száma (hex)
■■ Nyomás (bar vagy psi)
■■ Hőmérséklet (°C vagy °F)
A képernyő fejsora további információkat ad ki:
■■ A fogadot telegrammok darabszáma
Ez a menüpont alkalmazható ahhoz, hogy azokat az érzékelőket,
amelyek nem szándékosan a munkatartományban vannak, azonosítani
lehessen.
Kerékérzékelő - Sniffing Tool (jelgyűjtő)
A képernyőn megjelenik:
1C451F3D
1C989F4D
1C46258E
1C498156
1C75483E

 Az ESC-gomb

5

0.0
8.6
8.6
8.6
8.4

21
20
20
19
21

alkalmazásával a jelfogadás leáll.

A képernyőn megjelenik:

STOP

1C451F3D
1C989F4D
1C46258E
1C498156
1C75483E

5

0.0
8.6
8.6
8.6
8.4

21
20
20
19
21

 Az ESC-gomb
második működtetésével a "Sniffing Tool (Jelgyűjtő)" funkció befejeződik.
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6.4.7

Trigger Tool (Trigger-analízis)
A kézi olvasókészülék környezetében lévő valamennyi érzékelőnek a lekérdezéséhez ki lehet adni egy jelet meghatározott adásteljesítménnyel.
Az érzékelők a jel hatókörében az alábbi adatokkal válaszolnak:
■■ Az érzékelő azonosító száma (hex)
■■ Az rzékelők állapotba (hex)
■■ A két fogadott választelegramm közötti időtartam megadása
(ms).
A képernyő fejsora további információkat ad ki:
■■ A lekérdező jel százalékos adásteljesítménye (%)
■■ A fogadott telegrammok darabszáma
A Trigger-analízissel felismerhető, hogy melyik százalékos adásteljesítménytől kezdve melyik érzékelő válaszol.
Kerékérzékelő - Trigger Tool (Trigger-analízis)
A képernyőn megjelenik:

POWER

1C451F3D
1C989F4D
1C46258E
1C498156
1C75483E
1C468756
1C125F2E

4%

Dh
9h
Dh
Dh
9h
Dh
Dh

15

40
1690
720
80
140
1230
20

 A nyilas gombokkal növelni vagy csökkenteni lehet a lekérdező
jel százalékos adásteljesítményét.
FIGYELEM
►► A funkció indulásakor a százalékos adásteljesítmény
0 % és az alábbiakban leírtaknak megfelelően kell
emelni.
 Az ESC-gombbal
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6.5

A CPC-rendszer inicializálása új installálásnál
FIGYELEM
►► A rendsze inicializálása előtt győződjön meg róla, hogy
valamennyi abroncsérzékelő aktiválva van-e.
A rendszer inicializálása 6 lépésben történik:
1. A jármű megnevezése
2. A járműkonfiguráció kiválasztása
3. A tengelyspecifikus tulajdonságok meghatározása
4. Az abroncsérzékelők betanítása
5. A konfiguráció átvitele a CPC-rendszerre
6. Egy protokoll-fájl készítése
FIGYELEM
►► Az installációs folyamat mindenkor befejezhető az
ESC-gomb
3 másodpercig tartó megnyomásával.
►► Az installációs folyamatba történő ismételt belépéshez az „Telepítés folyt.” menüponttal annál a pontnál
lehetséges, amelyiknél az installáció meg lett szakítva.
Lásd „6.6 Az inicializálás újbóli felvétele“ a 73 oldalon fejezet.
Telepítés - Új telepítés
FIGYELEM
►► A főmenüben az „Telepítés” pont kiválasztásával megtörténik az akku töltöttségi állapotának ellenőrzése.
Amennyiben a töltöttség nem elegendő, megjelenik az
üzenet:
„Gyenge az akku! Töltéshez kapcsolja be a készüléket.”
A készüléket töltse föl a „5.2 Kézi olvasókészülék feltöltése“ a 24 oldalon fejezetben leírtaknak megfelelően.
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6.5.1

A jármű nevének beadása
A járműnév a jármű és a hozzá tartozó konfiguráció jelölésére szolgál. A
jármű neve a CCU-ban és a protokoll-fájlban kerül elhelyezésre.
Lásd még „7.4 Protokoll-fájlok“ a 122 oldalon.

JÁRMŰNÉV
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9
K

O

0

P
L
OK

 Válassza ki a nyilas gombokkal
 Nyugtáza a Return-gombbal

a számokat és a betűket.
a kiválasztást.

 Válassza ki az „OK“-t és nyugtázza a nyilas gombokkal
jármű neve komplett.

, ha a

FIGYELEM
►► 19 jel - a jármű nevének max. hossza.
►► Amennyiben nem lesz egy járműnév beadva, akkor
járműnévkét a "NINCS JÁRMŰNÉV" bevitel kerül alkalmazásra.
►► Példaként ebben a leírásban a „H CO 123“ járműnév
lett alkalmazva.
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Üzemelés
6.5.2

A járműkonfiguráció kiválasztása
FIGYELEM
►► Az ajánlott járműkonfigurációk és -típusok listája a
www.contipressurecheck.com alatt található.
Ismertetőjel

Jelentés

Kiválasztás
TGK / Busz

Járműtípus

A jármű fajtája

Pótkocsi
Szerelvény

Egy újonnan csatlakoztatott utánfutó automatikus
ATL
felismerése.
(AutoTrailerLearning) (Kiválasztás csak megválasztott járműtípussal
"Tehergépjármű/busz)

Kiegészítő vevő

Be van építve egy kiegészítő vevő?
(A funkció az "ATL" vagy
a "Szerelvény" járműtípusnál automatikusan
megválasztva.)

Tengelyszám

A kiválasztási lehetőségek
a jármű típusától függenek.

Igen

Nem

Igen

Nem

1-6

FIGYELEM
A CPC-rendszer automatikusan felismeri, ha egy abroncsérzékelővel rendelkező egyetlen abroncs ki lett cserélve.
Ehhez lásd:
ContiPressureCheck - Installációs kézikönyv - „Automatikus kerékcsere felismerés“ fejezet.
►► Az ATL-funkció megválasztásánál az "Automatikus
kerékcsere felismerés" funkció deaktiválásra kerül.
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Üzemelés
Ha a kiválasztás lezárult, akkor következőként megjelenik egy lehetséges járműkonfiguráció madásperspektívája:
H CO 123

← → lapozás

 Lapozzon a nyilas gombokkal
 Nyugtáza a Return-gombbal

CPC-Kézi olvasókészülék

a járműkonfigurációk között.
a kiválasztást.
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Üzemelés
6.5.2.1 „Szerelvény“ különleges eset
Válassza ki ezt a járműtípust, amennyiben az utánfutó abroncsérzékelőit
a tehergépjármű CPC-rendszere által fogadni és a képernyőn megjeleníteni szeretnél.
Az utánfutó érzékelői ebből a célból a tehergépjármű CCU-jába fixen be
lesznek programozva.
Ehhez a járműtípushoz a kiegészítő vevő szükséges és ezért a kézi olvasókészülék által automatikusan be lesz kötve a CPC-konfigurációba.
Az utánfutónak tartósan rákapcsolva kell lenni a tehergépjárműre, ellenkező esetben az utánfutó-érzékelők képernyőjén a NINCS JEL figyelmeztető jelzés jelenik meg (lásd: Felhasználói kézikönyv képernyő)
A "Szerelvény" járműtípushoz a tengelyek száma a tehergépjárműhöz és
az utánfutóhoz mindenkor külön kerül kiválasztásra.
Összességében nem lehet 6 tengelynél többet választani.
H CO 123

Tengelyszám
←→

3 TGK / Busz
2 Pótkocsi

 Módosítsa a nyilas gombokkal
 Nyugtáza a Return-gombbal

a kiválasztást.
a kiválasztást.
FIGYELEM

►► Ennél a konfigurációnál az "ALT" funkció nem választható ki.
►► Az "Automatikus kerékcsere-felismerés" funkció aktív.
Lásd ehhez:
ContiPressureCheck -I nstallációs kézikönyv- „Automatikus kerékcsere-felismerés“ fejezet.
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Üzemelés
6.5.3

A tengelyspecifikus tulajdonságok meghatározása

6.5.3.1 Névleges nyomás
H CO 123

8.2 8.0

8.0

 Navigáljon a nyilas-gombokkal
 Állítsa be a nyilas gombokkal
 Nyugtázza a Return-gombbal

az tengelyek között.
a kívánt névleges nyomást.
a beállított névleges értékeket.

FIGYELEM
►► A névleges érték 1,8 bar (26 psi) és 11,9 bar (173 psi )
között állítható be.
►► A figyelmeztető küszöböket a kézi olvasókészülék
automatikusan a névleges nyomás 90%-ánál („ALACSONY NYOMÁS“) és 80%-ánál („NAGYON AL. NYOMÁS.“) állítja be.
►► 4,5 bar (65 psi) alatti névleges nyomásnál már kisebb
nyomáseltéréseknél is figyelmeztetés / riasztás történik.
►► A névleges nyomás beállításánál fegye figyelembe az
abroncs gyártójának utasításait.
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Üzemelés
6.5.3.2 Névleges nyomás az ATL-nél
Ez a menüpont csak az előzetesen kiválasztott ATL-funkció esetén jelenik meg.
H CO 123

Névl. nyomás (ATL)
- minden pótkocsitengelyre érv.
←→

8.0 bar

 Állítsa be a nyilas-gombokkal

a kívánt névleges nyomást.

 Nyugtázza a Return-gombbal

a beállított névleges yomást.
FIGYELEM

►► Csak egy névleges nyomás kerül meghattározásra az
utánfutó összes tengelyéhez!
►► A névleges nyomás minden újonan csatlakoztatott
utánfutóra érvényes!
►► A névleges nyomás 1,8 bar (26 psi) és 11,9 bar (173
psi ) között állítható be.
►► A figyelmeztető küszöböket a kézi olvasókészülék
automatikusan a névleges nyomás 90%-ánál („ALACSONY NYOMÁS“) és 80%-ánál („NAGYON AL. NYOMÁS.“) állítja be.
►► 4,5 bar (65 psi) alatti névleges nyomásnál már kisebb
nyomáseltéréseknél is figyelmeztetés / riasztás történik.
►► A névleges nyomás beállításánál fegye figyelembe az
abroncs gyártójának utasításait.
FIGYELEM
A CPC-rendszer automatikusan felismeri, ha egy abroncsérzékelővel rendelkező egyegtlen abroncs ki lett cserélve.
Ehhez lásd:
ContiPressureCheck - Installációs kézikönyv - „Automatikus kerékcsere felismerés“ fejezet.
►► Az ATL-funkció megválasztásánál az "Automatikus
kerékcsere felismerés" funkció deaktiválásra kerül.
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Üzemelés
6.5.3.3 Lifttengely
A jármű típusától függetlenül egy tengelyt lifttengelyként is meg lehet
határozni.
H CO 123

-

✓

-

 Navigáljon a nyilas-gombokkal

az abroncsok között.

 Módosítsa az állapotot a nyilas-gombokkal :
„✓“ = Lifttengely
„-“ = Nincs lifttengely

 Nyugtáza a Return-gombbal

a kiválasztást.

Keretfeltételek:
■■ Amennyiben a kiválasztott konfigurációnak csak 2 tengelye
(tehergépjárműnél vagy háromszöggel vontatott utánfutónál) vagy csak 1 tengelye van (nyerges vontatóval vontatott
utánfutónál), akkor a lifttengely-meghatározás oldala nem
kerül kijelzésre.
■■ A tehergépjárműnél vagy a háromszögel vontatott utánfutónál legalább 2 tengely, a nyerges vontatóval vontatott
utánutónál 1 tengely nem lehet lifttengely.
■■ A teergépkocsinál vagy a háromszöggel vontatott utnfutónál
az 1. tengely nem lehet lifttengelyként meghatározva.
■■ Összességében installációnként a lehetséges 6 tengelyből
maximum 2 tengely határozható meg lifttengelyként (amen�nyiben a "szerelvény" járműtípus lett megválasztva, akkor ez
egy installációnak számít).
FIGYELEM
►► A lifttengely megállapítását gondossággal kell elvégezni.
►► Amennyiben a lifttengelyek helytelenül lesznek
meghatározva, akkor a CPC-rendszer korrekt funkciója
nincs biztosítva.
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Üzemelés
6.5.4

Az abroncsérzékelők betanítása
Most elkezdődik az egyes érzékelők betanítása. A képernyőn megjelölésre kerül az éppen aktuális betanítandó abroncs a „[ ]“ jelöléssel:
H CO 123

↵ tovább

 Menjen a kézi olvasókészülékkel a megjelölt abroncsra a járművön.
a batnítási folyamatot.

 Indítsa el a Return-gombbal

A képernyőn megjelenik a betanítási folyamatnak egy animációja.

PWR: XX%

1/3
 Olvassa ki a kézi olvasókészülékkel az érzékelőt, ahogy a „6.2.2
Az abroncsba szerelt egyik érzékelő betanítása“ a 32 oldalon
fejezetben le van írva.
FIGYELEM
►► Ügyeljen az animációban lévő startpontra és forgásirányra.
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Üzemelés
Amennyiben a rendszer a jelölt abroncsban az érzékelőt megtalálta,
megváltozik az abroncs szimbóluma és kap egy bevitelt az észlelt abroncsnyomással.
Megjelenik a következő betanítandó abroncs.
Valamennyi abroncsot úgy tanítson be, ahogy a képernyő mutatja. A
következő betanítandó abroncshoz az alábbi kijelzés jelenik meg:
H CO 123
8.4

8.9

↵ tovább
8.9

8.6

8.6

Amennyiben a betanítási folyamat minden abroncsnál, beleértve az
utolsót is, lezárult, akkor következik a konfigurációnak a CPC-rendszerre
történő átvitele.
FIGYELEM
►► Ahhoz, hogy a belső ikerkerék abroncsérzékelőjét be
lehessen tanítani, a készülék rajta marahat a külső
ikerkeréken.

FIGYELEM
►► Amennyiben a betanítási folyamat meg lesz szakítva,
akkor az "Telepítés folyt." menüponttal a betanítási
folyamatnál elúőlről kell kezdeni.
►► Minden abroncsot újra be kell tanítani.
Lásd: „6.6 Az inicializálás újbóli felvétele“ a 73 oldalon fejezet.
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Üzemelés
6.5.5

A konfiguráció átvitele a CPC-rendszerre
Ahhoz, hogy az adatok a CPC-rendszerre átvihetők legyenek, a kézi
olvasókészüléket össze kell kötni a CPC-rendszerrel.
A kézi olvasókészülék képernyőjén megjelenik az alábbi üzenet:
H CO 123
KONFIGURÁCIÓ KÉSZ.
KÖSSE ÖSSZE A KÉSZÜLÉKET
A KIJELZŐVEL.
KAPCSOLJA BE A GYÚJTÁST.
INDÍTSA EL A FELTÖLTÉST.

FIGYELEM
►► Ahhoz, hogy a konfiguráció biztos átvitele biztosított
legyen, a kézi olvasókészüléket az adatátvitel közben
ne kapcsolja ki, ill. a folyamatot ne szakítsa le.
A konfiguráció átviteléhez a TGK / Busz járjon el az alábbiak szerint:
 Kösse össze a kézi olasó készüléket a diagnosztikai kábellel a képernyő dugaszoló hüvelyével.
 Kapcsolja be a gyújtást.
 Indítsa el a Return-gombbal
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Üzemelés
A konfiguráció átviteléhez az utánfutónál járjon el az alábbiak szerint:
 Oldja meg a dugaszoló összekötőt a nyomásellenőrző-kjelző és az
utánfutó kábelkorbácsa között.
 Csatlakoztassa a kézi olvasókészüléket a diagnosztikai kábellel az
utánfutó kábelkorbácsára.
 Kapcsolja be a gyújtást.
 Indítsa el a Return-gombbal

az átvitelt.
FIGYELEM

►► Amennyiben az utánfutónak az installáció alatt nincs
áramellátása, akkor az utánfutó CCU-ja a kézi olvasókészülékről lesz árammal ellátva. A folyamat automatikusan történik.
Az adatátvitel alatt az alábbi üzenet jelenik meg:
H CO 123
Adatátvitel.
Várjon...
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Üzemelés
6.5.6

Protokoll-fájl
A CPC-endszerre történő konfiguráció adatátvitelének lezárásához automatikusan készül egy protokoll-fájl, amely az SD-memóriakártyán lesz
tárolva. Lásd még: „7.4 Protokoll-fájlok“ a 122 oldalon fejezet.
A képernyőn megjelenik:

Naplófájl
elmentve.
H CO 123_ _ _ _
_I_YYYYMMDD_hhmmss
↵ TOVÁBB

Ezt követően megjelenik a sikeres adatátvitelnél:
H CO 123
Az adatátvitel
befejeződött!

FIGYELEM
►► Mindig az utolsóként elvégzett konfiguráció lesz a kézi
olvasó elmentve. Ennek az az előnye, hogy az inicializálás több járműnél ugyanazzal a konfigurációval
leegyszerűsítésre kerül.

FIGYELEM
►► Minden szoftverfrissítésnél vagy CCU-n végzett minden paraméter-változtatásnál („Új telepítés” „Paramétermódosítás”, „Érz.azonosítók mód.” valamennyi
elmentett DTC (hibakód) törölve lesz! Lásd még az
alábbi fejezetet: „6.10 Diagnosztika“ a 98 oldalon
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Üzemelés
6.5.7

Lehetséges problémák

6.5.7.1 Az érzékelő 2 kísérlet után nem található
Az első betanítási kísérlet után nem található érzékelő. A képernyőn az
alábbi üzenet jelenik meg:
H CO 123
NEM TALÁLHATÓ ÉRZÉKELŐ!
MOZGASSA A KÉSZÜLÉKET AZ
ANIMÁLT SEBESSÉG SZERINT.

 Ismételje meg az abroncs betanítási folyamatát.
Amennyiben a kézi olvasókészülék a második betanítási kísérletnél sem
talál érzékelőt, akkor a betanítási folyamat leáll és megjelenik az alábbi
üzenet:
H CO 123
NEM TALÁLHATÓ ÉRZÉKELŐ!
BETANÍTÁS LEÁLLÍTVA.
ELLENŐRIZZE, VAN-E ÉRZÉKELŐ
A KERÉKBEN.

 Nyugtázza a Return-gombbal
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Üzemelés
Elhárítás:
1. Ellenőrizze a kézi olvasókészülék töltöttségének állapotát.
►►A töltöttségi állapotnak legalább 40 %-nak kell lenni.
►►Amennyiben a töltöttségi állapot megfelelő, akkor nincs érzékelő az abroncsban, az érzékelő nem üzemképes vagy hibás.
2. Szerelje le az abroncsot egy pontossab vizsgálathoz.
3. Néhány abroncsnál és különleges járműnél előfordulhat, hogy a
lekérdező jel erőssége nem elegendő. Az illesztéssel kapcsolatban
vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
4. A CPC-rendszer inicializálását folytassa a „6.6 Az inicializálás újbóli
felvétele“ a 73 oldalon fejezetben leírtaknak megfelelően.
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Üzemelés
6.5.7.2 Egyszerre 2 különböző érzékelő található
A képernyőn az alábbi üzenet jelenik meg:
H CO 123
TÖBB ÉRZÉKELŐ ÉSZLELHETŐ!
MOZGASSA A KÉSZÜLÉKET AZ
ANIMÁLT SEBESSÉG SZERINT.

 Ismételje meg az abroncs betanítási folyamatát.
Amennyiben a kézi olvasókészülék imét 2 érzékelőt talál egyszerre,
akkor a betanítási folyamat leáll és megjelenik az alábbi üzenet:
H CO 123
TÖBB ÉRZÉKELŐ ÉSZLELHETŐ!
BETANÍTÁS LEÁLLÍTVA.
LÁSD A KÉZIKÖNYVET.

 Nyugtázza a Return-gombbal

az üzenetet.

Elhárítás:
Vizsgálja meg, hogy az abroncsokon kívül nincsenek-e érzékelők 2
méteres körzeten belül.
►►Amennyiben vannak, távolítsa el az érzékelőket a kommunikció
hatótávolságából és ismételje meg a betanítási folyamatot.
►►Amenyiben nincsenek érzékelők, mozgassa a járművet kb. 1 méterrel előre vagy hátra és ismételje meg a betanítási folyamatot.
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Üzemelés
6.5.7.3 Az érzékelők nincenek aktiválva
A képernyőn az alábbi üzenet jelenik meg:
H CO 123
ÉRZÉKELŐ NINCS AKTIVÁLVA!
MOZGASSA A KÉSZÜLÉKET AZ
ANIMÁLT SEBESSÉG SZERINT.

 Nyugtázza a Return-gombbal

az üzenetet.

PWR: 180%

1/3
 Ismételje meg az abroncs betanítási folyamatát.
FIGYELEM
►► Az érzékelő automatikusan parkoló üzemmódba kerül
és be lesz tanítva.
H CO 123

8.8

 Tanítsa be a következő érzékelőt.
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Üzemelés
6.5.7.4 További megszakítási kritériumok a betanítási folyamatnál
A következő hibák egy megszakítási kritériumot jelentenek a betanítási
folyamatnál:
■■ HIBÁS az érzékelő
■■ GYENGE az akku!
■■ LAZA az érzékelő
Amennyiben a megnevezett hibák egyike fennáll az abroncsérzékelőnél,
akkor az abroncsot le kell szerelni és az érzékelőt ki kell cserélni.
Ameddig az abroncsérzékelő nem lett kicserélve, a betanítási folyamat
nem zárható le.

6.5.7.5 A konfiguráció átvitele nem lehetséges
Amennyiben nincs CAN-busz kapcsolat, akkor a konfiguráció átvitele
nem lehetséges és az alábbi üzenet jelenik meg.
H CO 123
Ellenőrizze a CANbusz kapcsolatot.

Elhárítás:
1. Ellenőrizze a kapcsolatot a kézi olvasókészülék, a diagnosztikai
kábel és a CPC-komponensek között.
2. Ellenőrizze a tehergépjármű installációját, hogy a gyújts be van-e
kapcsolva.
3. Ismételje meg a konfiguráció átvitelét.
4. Amennyiben továbbra sincs CAN-busz kapcsola, hagyja el a menüt
és ellenőrizze a CPC-rendszer kábelezsét.
FIGYELEM
►► További utasítások a hibakereséshez az alábbi Honlapon találhatók: www.contipressurecheck.com.
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Üzemelés
6.5.7.6 Az átvitt konfiguráció nincs elfogadva
Amennyiben a rendszer konfigurálása nem volt sikeres, megjelenik az
alábbi üzenet:
H CO 123
Hiba az
adatátvitelkor!
Lásd a kézikönyvet.

Elhárítás:
Ebben az esetben egy kommunikácós zavar áll fenn a CCU-val.
 Ismételje meg a konfiguráció átvitelét.
Ha a hibaüzenet ismét megjelenik:
 Ellenőrizze a teljes kábelezést és szükség esetén cserélje ki.
FIGYELEM
►► További utasítások a hibakereséshez az alábbi Honlapon találhatók: www.contipressurecheck.com.
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Üzemelés
6.6

Az inicializálás újbóli felvétele
Az „Telepítés folyt.“ menüpont csak akkor aktív, ha az „Új telepítés“
folyamat meg lett szakítva.
Telepítés - Telepítés folyt.
A képernyőn az alábbi üzenet jelenik meg:
H CO 123
AZ AZONOSÍTÓ EHHEZ A
JÁRMŰHÖZ TARTOZIK?
← → Nem
NEM -> PARAM. MÓDOSÍTÁSÁHOZ

6.6.7.1 Azonosítási név a járműhöz tartozik
 Válassza ki az "Igen"-t a nyilas-gombokkal
nevét a Return-gombbal
.

és nyugtázza a jármű

Ezt követően az inicializálási folyamat azon a helyen folytatódik, ahol az
„Új telepítés“ meg lett szakítva.
FIGYELEM
►► Kivétel az abroncsérzékelők betanítási folyamata.
Amennyiben a betanítás nem lett teljesen lezárva, kkor
ismét az első abroncsnál kell kezdeni.

6.6.7.2 Azonosítási név a nem a járműhöz tartozik
 A menüpont elhagyásához válassza ki a nyilas gombokkal
a"
Nem"-et és nyugtázzon a Return-gombbal
, ellenkező esetben
ezen a járművön egy helytelen konfiguráció lesz installálva.
 Végezzen el ehhez a járműhöz egy új istallációt, lásd a „6.5 A CPCrendszer inicializálása új installálásnál“ a 54 oldalon fejezetet.
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6.7

Tesztmenet
A "Tesztmenet" menüpont a járműre szerelt CPC-rendszer vételi minőségének ellenőrzésére szolgál.
Itt a kövtkező adatok érzékelése történik:
1. Az egyes érzékelők fogadott telegrammjainak darabszáma.
2. Az egyes érzékelők vwevőben érzékelt jelerőssége a vevőn.
A fogadott jeleket a kézi olasókészülék kiértékeli és az eredmény 3
fokozatban kiadja.
■■ Jó vétel
■■ Kielégít?
■■ Határközeli
FIGYELEM
►► Ahhoz, hogy valamennyi beépített abroncsérzékelő
vételi minőségét ellenőrizni lehessen, az összes lifttengelyt le kell ereszteni.
►► A megemelt lifttengelyek érzékelői a tesztmenetnél
nem lesznek figyelembe véve.
►► Aktivált ATL-funkció esetén az utánfutó abroncsai a
tesztmenetnél nem lesznek figyelembe véve.
FIGYELEM
►► A tesztmenethez egy olyan szakaszt kell választani,
ahol egy legalább 30 km/óra (18 mph) sebesség
lehetséges.
FIGYELEM
►► A tesztmenet mindenkor befejezhető az ESC-gomb
3 másodpercig tartó nyomvatartásával.
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Valamennyi tesztmenetre érvényes:
Amennyiben a tesztmenet nem a "Jó vétel" eredménnyel lett befejezve,
akkor az alábbi lellítási lehetőségek lehetségesek:
Változat

Leállítási intézkedés

Csak CCU kerül
alkalmazásra.

■■

Optimalizálja a CCU pozícióját és beállítását.

■■

Kiegészítő vevő utólagos felszerelése

CCU és kiegéazítő
■■
vevő kerül alkalmazásra.
A "Szerelvény"
alkalmazási eset
kerül alkalmazásra.

■■

Optimalizálja mindkét komponens pozícióját
és beállítását.
Amennyiben az pótkocsi abroncsérzékelőinek vétele az előző intézkedésekkel nem
javult meg, akkor szerelje fel az pótkocsi egy
saját CPC-rendszerrel.

FIGYELEM
►► A CCU és a kiegészítő vevő megfelelő pozícionálásának és beállításának példái az alábbi Home-lapon
találhatók: www.contipressurecheck.com
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6.7.1

TGK / Busz tesztmenet vagy SZERELVÉNY
Ahhoz, hogy a CPC-rendszer adatai a kézi olasókészülékre átvihetők
legyenek, a diagnosztikai kábellel egy kapcsolatot kell létesíteni.
 Kösse össze a kézi olasó készüléket a diagnosztikai kábellel a képernyő dugaszoló hüvelyével.
 Kapcsolja be a gyújtást.
FIGYELEM
►► Amennyiben a jármű mozgatva lett, akkor egy
legalább 20 perces állást kell biztosítani, mielőtt a
tesztmenet indítható.
Telepítés - tesztmenet
A képernyőn az alábbi üzenet jelenik meg:
H CO 123
AZ AZONOSÍTÓ EHHEZ A
JÁRMŰHÖZ TARTOZIK?
← → Nem
NEM -> PARAM. MÓDOSÍTÁSÁHOZ

 A jármű azonosító nevének ellenőrzése
Az azonosítási név a nem a járműhöz tartozik:
 Válassza ki "Nem"-et a nyilas-gombokkal
és nyugtázzon a
Return-gombbal
. A menü automatikusan átvált a "Paramétermódosítás" pontra, hogy a járműadatok illeszthetők legyenek,
lásd: „6.2.1.1 Probléma a kiolvasásnál - a kommunikáció sikerelen“
a 31 oldalon fejezet.
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Az azonosítási név a járműhöz tartozik
 Válassza ki az "Igen"-t a nyilas-gombokkal
nevét a Return-gombbal
.

és álassza ki a jármű

A képernyőn az alábbi lekérdezés jelenik meg:

A jármű legalább
20 perce áll?
← → Nem

Az állásidő kisebb, mint 20 perc:
 A menü elhagyásához válassza ki a "Nem"-et a nyilas-gombokkal
és nyugtázzon a Return-gombbal
.
 A kért állásidőt várja ki, majd indítsa újra a "Tesztmenet" menüt.
Az állásidő legalább 20 perc:
 Válassza ki az "Igen"-t a nyilas-gombokkal
Return-gombbal
.

és nyugtázzon a

 Olvassa el a szavatosság aloli kizáráts és nyugtázzon a Returngombbal

#Telegram.
Menet inditása....

 Kezdje meg a járművel a tesztmenetet és folytassa, amíg a tesztmenet vége megfelelő utalásokkal a képernyőn meg nem jelenik.
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A tesztmenet közben az alábbi kijelzés jelenik meg a képernyőn:

#Telegram.
Elindítva....

A tesztmenet lezára és a kézi olvasókészülék elkészít egy protokoll-fájlt:

Naplófájl
elmentve
H CO 123_ _ _ _
_T_YYYYMMDD _hhmmss
↵ TOVÁBB

A protokoll-fájl elkészítésének üzenete után:
 Működtesse a Return-gombot
Ekkor megjelenik pl. az alább i információ:

#Telegram.
15

↑↓
17

12

16

12

Jó vétel
14

RSSI
155

↑↓
180

121

178

125

Jó vétel
153
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Terület

Fejsor

Abroncsszimbólumok

Jelentés

Telegramm: Az abroncsokban kijelzésre kerül az
érzékelőnként fogadott telegrammok darabszáma.
RSSI: Az abroncsokan megjelenik a midenkori érzékelő
megállapított jelerőssége.
Az abroncsszimbólumok változnak az RSSI-kijelőnél az
ábrázolás vételi minőséginek megfelelően.
■■

Jó vétel - Abroncsok "fehér" (lásd a képet)

■■

Kielégít? - Abroncs "fekete" (invertált)

■■

Határközeli - Abroncs "villog"

Itt jelenik meg a tesztmenet eredménye.
kiadásra kerül a jó, elégséges és vétel a határértéken.

Középső
sor

■■

Jó vétel
Nem várhatók vételi zavarok.

■■

Kielégít?
Ritka esetekben előfordulat, hogy a kijelzett abroncsoknál vételi zavarok lépnek fel (rádiózavar; extrém
időjárási feltételek).

■■

Határközeli
A kijelzett abroncsoknál gyakran előfordulhatnak
vételi zavarok.

FIGYELEM
►► Általánosságban érvényes: Minél magasabb az RSSIérték, annál jobb a vétel.
FIGYELEM
►► Amenyiben teszmenet közben egy lifttengely fel volt
emelve, akkor a lifttengely abroncs-szimbólumaiban
nem jelennek meg számok.
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Üzemelés
 Válasszona nyilas-gombokkal
között.

a "Telegramm" és az "RSSI" kijelzés

 Az „SZERELVÉNY“ jármútípusnál váltani lehet a nyilas-gombokkal
a tehergépjármű és az utánfutó között.
 Nyugtázza a tesztmenet eredményt a Return-gombbal

.

Amennyiben a tesztmenet nem a "Jó vétel" eredménnyel lett befejezve,
akkor lellítási lehetőségek lehetségesek: Ehhez lásd a „6.7 Tesztmenet“
a 74 oldalon fejezetet.
FIGYELEM
Amennyiben a protokoll-fájl mentésénél egy hiba lépne
fel:
►► Győződjön meg róla, hogy az SD-memóriakártya,
megfelelően van-e bedugva a készülékbe. Lásd: „5.3 A
memóriakártya cseréje“ a 25 oldalon fejezet.
►► Ellenőrizze az SD-memóriakártyához való hozzáférésr
a "Diagnosztika/kapcsolat a PC-hez" ponttal. Lásd: „8.2
Kapcsol. a PC-hez“ a 125 oldalon fejezet.
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6.7.2

Pótkoscsi tesztmenet
Ahhoz, hogy az pótkoscsira installált CPC-rendszerhez egy tesztmenetet
lehessen elvégezni, az pótkoscsi CCU-jának a "Tesztmenet üzemmód"bankell lenni.
A tehergépjárművel ellentétben az pótkoscsin az alábbi lépéseket kell
elvégezi:
1. Aktiválja az pótkoscsit a tesztmenethez (a kézi olvasókészülékkel).
2. Tegyen egy próbautat a kézi olvasókészülék NÉLKÜL.
3. Értékelje ki a tesztmenet eredményeit (a kézi olvasókészülékkel).
Az 1 és a 3 lépéshez az alábbiakat kell figyelembe venni:
 Oldja meg a dugaszoló összekötőt a nyomásellenőrző-kjelző és az
utánfutó kábelkorbácsa között.
 Csatlakoztassa a kézi olvasókészüléket a diagnosztikai kábellel az
utánfutó kábelkorbácsára.
 Kapcsolja be a gyújtást. (Amennyiben nincs járműellátás, akkor a
kézi olvasókészülék látja el a CCU-t az utánfutón.)
FIGYELEM
►► Amennyiben a CSW szoftververzió <10, akkor az utánfutó tesztmenete nem lehetséges.
►► Kérjük, frissítse a CSW szoftvert megfelelően.
Lásd a „6.10.2 Szoftver aktualizálás“ a 113 oldalon
fejezetet.
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Telepítés - tesztmenet
 Dolgozza le a lekérdezést a jármű azonosító nevéhez a „6.7.1 TGK /
Busz tesztmenet vagy SZERELVÉNY“ a 76 oldalon fejezet szerint.
A képernyőn az alábbi lekérdezés jelenik meg:

Jármű aktiválása
a tesztmenethez?
← → Nem

 Válassza ki az "Igen"-t a nyilas-gombokkal
Return-gombbal
.
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A kézi olvasókészülék megfelelő üzenettel nyugtázza, hogy az utánfutórendszer a tesztmenethez aktuválva van
 Válassza le a kézi olvasókészüléket és a dugaszoló-öszeköttetést
hozza létre újra a nyomásellenőrző-kijelzővel.
 Kezdje meg a tesztmenetet a járművel és folytassa a addig, amíg a
nyomásellenőrző-kijelző optikai jelet nem ad le (60 másodperces
folyamatos világítás).
 Kösse össze a kézi olvasókészüléket a járművel a leírtaknak megfelelően és indítsa újra a "Tesztmenet" menüt, majd értékelje ki.
A kiérékelés automatikusan történik és az értékelés ugyanúgy
történik, mint a „6.7.1 TGK / Busz tesztmenet vagy SZERELVÉNY“
a 76 oldalon fejezetnél.
FIGYELEM
►► Amennyiben a jármű mozgatva lett, akkor egy
legalább 20 perces állást kell biztosítani, mielőtt a
tesztmenet indítható.
►► Ameddig a lezárási kritériumok a tesztmenethez
nem lettek elérve, villog a nyomásellenőrző-kijelző
egy speciális kódban (2-2 másodperces rövid dupla
felvillanás).
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6.7.3

Lehetséges hibaüzenetek a tesztmeneteknél
Amennyiben egy tesztmenet közben egy hiba lép fel, akkor ez a vizsgálati folyamat megszakítását eredményezi. Amennyiben nincs másként
említve, akkor az ebben a fejezetben leírt hibaüzenetek az alábbi változatokhoz érvényesek: TGK / Busz, pótkocsi, szerelvény. A hiba elhárítása
után a tesztmenetet újra kell kezdeni elölről.
FIGYELEM
►► A járműnek egy legalább 20 perces állást kell biztosítani, mielőtt a tesztmenet ismét indítható.

6.7.3.1 Figyelmeztetések
Amennyiben a tesztmenet közben egy figyelmeztetés lép fel (mint pl.
ALACSONY NYOMÁS), a tesztmenet megszakad és a képernyőn az alábbi üzenet jelenik meg:

#Telegram.
8

↑↓
7

12

16

8

Figyelmeztetések
6

Egy protokoll-fájl készül automatikusan, ami elmentésre kerül az SDmemóriakártyára.
Ebben az esetben:
 Állítsa le a tesztmenetet.
 Nyugtáza az üzenetet a Return-gombbal

.

 A „6.10.1 DTC (Hibakódok)“ a 98 oldalon fejezetben leírt menü
fölött olvassa ki a hibakódot és szüntessse meg a hibát megfelelően.
 Hagyja a járművet legalább 20 percig állni.
 Vitelezze ki újra a "Tesztmenet" menüt.
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6.7.3.2 Nincs CAN-adat
FIGYELEM
►► Hibaüzenet csak a "TGK / Busz tesztmenet"-nél léphet
fel!
Amennyiben a tesztmenet közben a CAN-kommunikáció meg lesz szakítva, akkor ez a tesztmenet megszakítását eredményezi, és a képernyőn az alábbi üzenet jelenik meg:

#Telegram.
8

↑↓
7

12

16

8

Nincs CAN-adat
6

Egy protokoll-fájl készül automatikusan, ami elmentésre kerül az SDmemóriakártyára.
Ebben az esetben:
 Állítsa le a tesztmenetet.
 Nyugtáza az üzenetet a Return-gombbal

.

 Hibaelhárítás a „Az átvitt konfiguráció nincs elfogadva“ a 72
oldalon fejezet utastásai szerint.
 Hagyja a járművet legalább 20 percig állni.
 Vitelezze ki újra a "Tesztmenet" menüt.
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6.7.3.3 Időtúllépés
A tesztmenet kiértékeléséhez csak az abroncsérzékelő telegrammjai
lesznek a START mód alkalmazva (lásd „6.4.1 Az érzékelő ellenőrzése“
a 38 oldalon fejezet. Amennyiben 20 perccel azután, hogy a „Tesztmenet” menüpont kivitelezése megtörtént, nem érkezik elegendő
telegramm/kerék a START mód, akkor megjelenik a képernyőn a „Időtúllépés“ üzenet.

#Telegram.
9

↑↓
13

6

12

7

Időtúllépés
8

Egy protokoll-fájl készül automatikusan, ami elmentésre kerül az SDmemóriakártyára.
Ebben az esetben:
 Állítsa le a tesztmenetet.
 Nyugtáza az üzenetet a Return-gombbal

.

Lehetséges okok:

Elhárítás

A jármű túl hosszú ideig lett
< 30 km/óra (18 mph) sebességgel mozgatva

A járművet mozgassa az újabb menetnél nagyobb sebességgel.

 Állítsa le a járművet
 Hagyja a járművet legalább 20 percig állni.
 Vitelezze ki újra a "Tesztmenet" menüt.
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6.7.3.4 Sikertelen
A tesztmenet kiértékeléséhez csak az abroncsérzékelő telegrammjai
lesznek a START mód alkalmazva (lásd „6.4.1 Az érzékelő ellenőrzése“
a 38 oldalon fejezet. Amennyiben az egyik keréknél egy telegram vétele történt MENET mód, mielőtt nem történt elegendő telegtamm/kerék
vétel a START mód, akkor a képernyőn megjelenik a „Sikertelen” üzenet.

#Telegram.
15

↑↓
17

12

16

9

Sikertelen
14

Egy protokoll-fájl készül automatikusan, ami elmentésre kerül az SDmemóriakártyára.
Ebben az esetben:
 Állítsa le a tesztmenetet.
 Nyugtáza az üzenetet a Return-gombbal

.

FIGYELEM
►► Amenyiben teszmenet közben egy lifttengely fel volt
emelve, akkor a lifttengely abroncsszimbliumaiban
nem jelennek meg számok.
FIGYELEM
►► A nyilas-gombokkal lehet a "Telegramm" és az "RSSI"
kijelzések között váltani (lásd még:„6.7.1 TGK / Busz
tesztmenet vagy SZERELVÉNY“ a 76 oldalon fejezet).
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Lehetséges okok:

Elhárítás

A tesztmenet járművel el lett
indítva, pedig a jűrmű legutóbb 20 percnél kevesebb
ideig lett mozgatva.

Hagyja a járművet a tesztmenet kezdete előtt legalább 20 percig állni.

A CCU és/vagy a kiegészítő
vevő egy nem megfelelő
helyre lett szerelve, ill. nem
megfelelően lett beállítva,
úgy hogy néhány kerékpozí- Ellenőrizze a CCU és a kiegészítő vevő
ciótól nem történt elegendő
pozícionálásá és beállítását, szükség
esetén változtassa meg.
telegrammvétel a STARTüzemmódban.
A kerékpozíciók a
„TELEGRAMM“-képernyőben
invertáltan vannak ábrázolva.
 Állítsa le a járművet
 Ellenőrizze a hibaforrást a táblzat szerint, szükség esetén szüntesse
meg a hibát.
 Hagyja a járművet legalább 20 percig állni.
 Vitelezze ki újra a "Tesztmenet" menüt.
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6.7.3.5 Nyomás ellenőrző-kijelző
Amennyiben a nyomásellenőrző-kijelző aktiválása után a meghatározott
villogó kód nem jelenik meg (minden 2 másodperben rövid dupla felvillanás), akkor ne indítsa a tesztmenetet utánfutóval.
Lehetséges okok:

Elhárítás

Az aktiválás sikertelen.

Ismételje meg az aktiválást.

A nyomás ellenőrző-kijelző
hibás

A kézi olvasókészüléket és a komponenseket kösse össze.
Kapcsolja be a kézi olvasókészüléket.
Ellenőrizze, hogy a nyomásellenőrzőkijelző világít-e.

A CPC-utánfutórendszer
energiaellátását a jármű nem
biztosítja.

Hozza létre az energiaellátást.
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6.8

Az installációt módosítása
FIGYELEM
►► A főmenüben a „Módosítás” pont kiválasztásával megtörténik az akku töltöttségi állapotának ellenőrzése.
Amennyiben a töltöttség nem elegendő, megjelenik az
üzenet:
„Gyenge az akku! Töltéshez kapcsolja be a készüléket.“
A kézi olvasókészülék feltöltése a „5.2 Kézi olvasókészülék feltöltése“ a 24 oldalon fejezetben leírtak
szerint történik.

6.8.1

A meglévő installációt módosítani
Módosítás - Telepítés módosít.
A menüpont az alábbi almenüpontokat tartalmaza:
■■ Telepítésellenőrzés
■■ Paramétermódosítás
■■ Érz.azonosítók mód.
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Előfeltétel az almenüpontok használatához:
■■ A CCU-val való kommunikációhoz a kézi olvasókészüléknek a
CPC-rendszerrel összekötve kell lenni.
FIGYELEM
►► Amennyiben a kommunikáció a kézi ovasókészülék és
a CCU között nem lehetséges, a folyamat megszakad
és megjelenik egy megfelelő üzenet. Az elhárításhoz:
»» Lásd: „6.10.2.4 Hiba a szoftver frissítése közben“
a 119 oldalon fejezet.
FIGYELEM
►► A CCU-n végzett minden paraméter-változtatásnál
(„Új telepítés” „Paramétermódosítás”, „Érz.azonosítók
mód.”) valamennyi elmentett DTC (hibakód) törölve
lesz!
Lásd még: „6.10 Diagnosztika“ a 98 oldalon fejezet.
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6.8.1.1 Az installáció felülvizsgálata
Módosítás - Telepítés módosít. - Telepítésellenőrzés
Az „Telepítésellenőrzés” menüpont alatt a meglévő installációk paraméterei kerülnek kijelzésre. Módosításokat nem lehet végezni.
Az alábbi információkat lehet a Return-gombbal
ni:

egymás után behív-

■■ Járműtípus
■■ Opció: ATL
■■ Státus: Kiegészítő vevő
■■ Névleges nyomások
■■ Státus: Listtengelyek
A lifttengely-áttekintés után megjelenik ismét az "Telepítés módosít."
almenü.
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6.8.1.2 Paramétermódosítás
Módosítás - Telepítés módosít. - Paramétermódosítás
A "Paramétermódosítás" menüpont alatt lehet az alábbi paramétereket
változtatni:
■■

Járműnév

■■

ATL (csak akkor választható, ha a tengelyszám <5)

IGEN/NEM

■■

Kiegészítő fogadó

IGEN/NEM

■■

Lifttengely

IGEN/NEM

■■

Névleges nyomás
FIGYELEM
A CPC-rendszer automatikusan felismeri, ha egy egyetlen
aroncsérzékelő ki lett cserélve.
Részletek ehhez: ContiPressureCheck -Installációs kézikönyv - „Automatikus kerékcsere-felismerés“ fejezet.
►► Az ATL-funkció megválasztásánál az "Automatikus
kerékcsere felismerés" funkció deaktiválásra kerül.

A menüpont kiválasztása után előként a járműnév lekérdezése történik
meg.

JÁRMŰNÉV
H CO 123
1

Q
Z

2
A

W
X

3
S

E
C

4
D

R
V

5
F

T
B

6
G

Y
N

7
H

U
M

8
J

I

9
K

O

0

P
L
OK

Itt a „6.5.1 A jármű nevének beadása“ a 55 oldalon fejezetben leírtaknak megfelelően a jármű nevét lehet a virtuális billentyűzettel beadni,
ill. módosítani, vagy a meglévő nevet a Return-gombbal
nyugtázni
lehet.
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Miután megtörtént a paraméterek megváltoztatása, azok átvihetők a
CCU-ra.
Az alábbi üzenet jelenik meg:
H CO 123
KONFIGURÁCIÓ KÉSZ.
A KIJELZŐVEL.
KAPCSOLJA BE A GYÚJTÁST.
INDÍTSA EL A FELTÖLTÉST.

 Indítsa el a Return-gombbal az Upload-ot.
H CO 123
Adatátvitel.
Várjon...

Amennyiben az adatátvitel nem volt sikeres, akkor járjon el a „6.5.7.5
A konfiguráció átvitele nem lehetséges“ a 71 oldalon fejezet, vagy a
„6.5.7.6 Az átvitt konfiguráció nincs elfogadva“ a 72 oldalon fejezet
szerint. Ellenkező esetben ismét megjelenik az „Telepítés módosít.”
almenü.
A paraméterek minden módosításához készül egy protokoll-fájl, ami
elmentésre kerül az SD-memóriakártyára.
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6.8.1.3 Érzékelő ID-k módosítása
Módosítás - Telepítés módosít. - Érz.azonosítók mód.
Az „Érz.azonosítók mód. “ menüpont lehívható, amennyiben a CPCrendszerbeállítások azonosak maradnak és csak az érzékelő ID-k hozzárendelését kell módosítani (pl. több kerékcsere után vagy az abroncspozíciók cserje után).
Az érzékelő ID-k módosítása előtt a jármű nevét nyugtázni kell.
Ehhez a képernyőn az alábbi lekérdezés jelenik meg:
H CO 123
AZ AZONOSÍTÓ EHHEZ A
JÁRMŰHÖZ TARTOZIK?
← → Igen
NEM -> PARAM. MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Az azonosítási név nem a járműhöz tartozik:
és nyugtázzon a
 Válassza ki a "Nem"-et a nyilas-gombokkal
Return-gombbal
. A menü automatikusan átvált a "Paraméterek
változtatása" pontra, hogy a járműadatok illeszthetők legyenek,
lásd: „6.8.1.2 Paramétermódosítás“ a 93 oldalon fejezet.
Az azonosítási név a járműhöz tartozik
 Válassza ki az "Igen"-t a nyilas-gombokkal
nevét a Return-gombbal
.

és nyugtázza a jármű

A jármű konfigurációja betöltésre kerül, ezt követően a kézi olvasókészülék kész a Firmware-folyamatra.
Az abroncsérzékelők betanításához oldja le a diagnosztikai kbelt a kézi
olvasókészülékről és járjon el a „6.5.4 Az abroncsérzékelők betanítása“
a 62 oldalon fejezetben leírtaknak megfelelően.
Amenyiben az abroncsérzékelők betanítása sikeresen megtörtént, akkor
kösse össze a kézi olvasókészüléket a diagnosztikai kábellel a CPCrendszerrel és vigye át az új konfigurációt
Az érzékelő ID-k minden módosításához készül egy protokoll-fájl, ami
elmentésre kerül az SD-memóriakártyára.
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6.9

ContiPressureCheck System de-/aktivieren

6.9.1

CPC deaktiválás
Arra az esetre, ha a CPC-rendszer rendellenesen viselkedik, ami a vezetőt zavarhatná, és ez a hiba rövid időn belül nem hárítható el, a CPCrendsze átmenetileg deakiválható.
 A kézi olvasókészüléket kösse össze a diagnosztikai kábellel a CPCrendszerrel.
Módosítás - CPC deaktiválása
A menüpont a teljes rendszer deaktiválására szolgál.
Az alábbi üzenet jelenik meg:

CPC sikeresen
deaktiválva.

Amennyiben a CPC-rendszer sikeresen lett deakiválva, akkor ez a rendszer szintjén az alábbiak szerint kerül ábrázolásra:
■■ Tehergépjármű: A képernyőüzenet: "A RENDSZER NEM AKTÍV"
■■ Utánfutó: A nyomásellenőrző rendszer funkció nélkül.
A "Gyújtás BE" esetén sem világít a kijelző 15 másodpercig.
FIGYELEM
►► Amennyiben a kommunikáció a kézi ovasókészülék és
a CCU között nem lehetséges, a folyamat megszakad
és megjelenik egy megfelelő üzenet. Az elhárításhoz:
»» Lásd a „6.10.2.4 Hiba a szoftver frissítése közben“ a 119 oldalon fejezetet
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6.9.2

CPC aktiválás
A járművön lévő CPC-rendszer aktiválásához:
 A kézi olvasókészüléket kösse össze a diagnosztikai kábellel a CPCrendszerrel.
Módosítás - CPC aktiválása
A menüpont a járművön lévő teljes rendszer aktiválására szolgál.
Az alábbi üzenet jelenik meg:

CPC sikeresen
aktiválva.

Sikeres aktiválás után a CPC-rendszer ismét teljesen működésképes.
FIGYELEM
►► Amennyiben a kommunikáció a kézi ovasókészülék és
a CCU között nem lehetséges, a folyamat megszakad
és megjelenik egy megfelelő üzenet. Az elhárításhoz:
»» Lásd a „6.10.2.4 Hiba a szoftver frissítése közben“ a 119 oldalon fejezetet
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6.10

Diagnosztika

6.10.1 DTC (Hibakódok)
Az alábbi menüpontoknál a felülvizsgálathoz mindenkor az elején lesz
lekérdezve, hogy az azonosító név korrekt-e.
A lekérdezést kezelje a „6.8.1.3 Érzékelő ID-k módosítása“ a 95 oldalon fejezet szerint.
FIGYELEM
►► Rendszerkomponensenként max. 20 aktív DTC áll
rendelkezésre.
►► Minden szoftverfrissítésnél vagy minden paraméterváltoztatásnál („Új installáció” „Paraméter változtatás”,
„Érzékelő ID-k változtatása” valamennyi elmentett DTC
(hibakód) törölve lesz!
FIGYELEM
►► A főmenüben az „DTC (hibakód)" pont kiválasztásával
megtörténik az akku töltöttségi állapotának ellenőrzése. Amennyiben a töltöttség nem elegendő, megjelenik
az üzenet:
„Gyenge az akku! Töltéshez kapcsolja be a készüléket.“.
A kézi olvasókészüléket a „5.2 Kézi olvasókészülék
feltöltése“ a 24 oldalon fejezetben leírtaknak megfelelően töltse fel.
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Diagnózis -DTC (hibakód)
A hbaüzeneteknél különbség van a globális és az abroncsra vonatkozó
hibaüzenetek között.
Elsőként a CAN-busz kapcsolata kerül felülvizsgálatra.
Amennyiben nincs kapcsolat, megjelenik az üzenet:
H CO 123
Ellenőrizze a CANbusz kapcsolatot.

 Vizsgálja felül a CAN-busz/komponensek kommunikációt (CCU,
képernyő és CAN-SWITCH).
Ha megvan a kapcsolat, lekérdezés történik a jármű nevére. Ezt követően megjelenik egy üzenet valamennyi komponens státusinformációival:

ÖSSZEKÖTVE
CCU - Igen
DSP - Igen
CSW - Nem
↵ DTC-k kiolvasása

 A Return-gombbal

hívja be a "DTC (hibakód)" almenüt.

DTC (hibakód)
Általános DTC-k
Kerékvon. DTC-k
Minden DTC törlése
DTC-k mentése
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FIGYELEM
Ha a DTC-k kiolvasásáná a "Hiba a DTC-k kiolvasásakor!"
hibaüzenet jelenik meg, pedig a CCU, DSP vagy CSW komponensek a "Kapcsolatban" státusban vannak, akkor:
►► Vizsgálja meg, hogy ezeknek a komponenseknek a
szoftverje megfelelően lett-e installálva. Lásd még:
„Hiba a szoftver frissítése közben“ a 119 oldalon
fejezet“.
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6.10.1.1

Általános hibakódok kiolvasása (DTC)

Diagnózis -DTC (hibakód) - Általános DTC-k
Az alábbi komponensekhez lehet általános hibakódokat kiolvasni:
■■ CCU (vezérlőkészülék)
■■ CSW (kapcsolómodul)
■■ DSP (képernyő)
Valamennyi hiba egy listában lesz felsorolva. A nyilas-gombokkal
valamennyi felsorolt üzenetet kiolvasni.

lehet

FIGYELEM
►► A hibakódok (DTC-k) minden 30 másodpercben automatikusan aktiválva lesznek.
►► Amennyiben incsenek általános DTC-k, akkor a "Nem
található általános DTC." üzenet kerül kijelzésre.
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CCU:Általános DTC-k
9C12 - MEM A:112 M:32
Kieg. vevő:
a vezeték rövidre
van zárva vagy
megszakadt
1
2
3
4
1/4
1

Hibakód

2

ACT: Aktív hiba
(A hiba még fennáll és el kell hárítani.)
NEM: Passzív hiba
(Hiba volt a multban és már nem aktív.)

3

A: 112 (Nincsen számlálás a DTC / DSP-nél)
- ha M=0 (ACT): aktív 112 gyújtásciklus óta
- ha M>0 (MEM): A hiba 112 gyújtsciklusig, (a megszüntetéséig)
aktív volt

4

M: 32 (Nincs számlálás a DTC / DSP-nél)
- passzív 32 gyújtásciklus óta

Tudnivaló a hibaelhárításhoz:
 Mielőtt egy komponens ki lesz cserélve, valamennyi DTC-t el kell
meneni, majd törölni kell.
 Kapcsolja ki a CPC-rendszert, majd egyperc elteltével kapcsolja
újra be.
 2 perccel a CPC-rendszer indítása után ellenőrizze ismét a DTC-ket.
 Amennyiben a megfelelő DTD ismét fellép, akkor a komponenst ki
kell cserélni.
FIGYELEM
►► Ha egy komponens ki lesz cserélve, mindig a megfelelő DTC-t kell közölni, vagy a DTC-protokoll-fájlt kell
átküldeni.
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Az alábbi hibakódok lehetségesek:
A CCU-nál:

DTC

9C01

Leírás
Hiba a CANkommunikációban.

Megszüntetés
»» Ellenőrizze a képernyő és a CCU
dugaszoló összekötőjét.
»» Ellenőrzze a kábelt.
»» Ellenőrzze a CCU-t.

9C10

Nincs kapcsolat a kiegészítő vevővel.

»» Ellenőrizze a dugaszoló összekötőt
a kiegészítő vevőn és a CCU-n.
»» Ellenőrzze a kábelt.
»» Ellenőrizze a kiegészítő vevőt.

9C12

Kieg. vevő:
a vezeték rövidre van
zárva vagy megszakadt.

»» Ellenőrizze a dugaszoló összekötőt
a kiegészítő vevőn és a CCU-n.
»» Ellenőrzze a kábelt.
»» Ellenőrizze a kiegészítő vevőt.

9A01

Túl alacsony a tápfeszült- »» Ellenőrizze, hogy a fedálzei feszültség.
ség meg van-e min. 12 V.

9A02

Túl magas a
tápfeszültség.

»» Ellenőrizze, hogy a fedálzei feszültség meg van-e max. 28 V.
»» Cserélje ki a CCU-t.

1F16

Hiba a kapcsolatban a
kerékérzékelők adatátvitele során

»» Cerélje ki a tartózkodási helyet
(utalás rádiózavarra).

9B02

Hibás a CCU .

»» Cserélje ki a CCU-t.

9B03

Hibás a CCU .

»» Cserélje ki a CCU-t.

9F15

A kerékérzékelők
nincsenek beszerelve vagy aktiválva.

»» Ellenőrizze a kézi olvasókészülékkel, hogy valóban be vannak- e
szerelve az abroncsérzkelők. Ehhez
végezze el a betanítási folyamatot
a „6.4.5 Minden abroncs vizsgálata“ fejezet szerint.
vagy
»» Konfigurálja a CPC-rendszer a „6.5
A CPC-rendszer inicializálása új
installálásnál“ fejezet szerint.

CPC-Kézi olvasókészülék

103

Üzemelés
DTC

Leírás

Megszüntetés

9F13

A CPC-rendszer nincs
konfigurálva.

»» Konfigurálja a CPC-rendszer a
„6.5 A CPC-rendszer inicializálása új installálásnál“ fejezet
szerint.

A kernyőnél:
DTC
9B04

Leírás

Megszüntetés

A kijelző hibás.

»» Cserélje ki a képernyőt.
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A kapcsolómodulnál (CSW):

DTC

Leírás

Megszüntetés

9F02

CCU-pótkocsi hibás.

»» Cserélje ki a CCU-t.
»» Ellenőrizze a CCU dugaszoló
összekötőjét.

9F03

CAN-busz hibás.

»» Ellenőrizze a kábelt a CCU és
a nyomásellenőrző-kijelző
között.
»» Ellenőrzze a CCU-t.

9F04

Túl alacsony a külső tápfeszültség.

»» Ellenőrizze, hogy a fedélzeti feszültség meg van-e min. 12 V.

9F05

Túl magas a külső tápfeszültség.

»» Ellenőrizze, hogy a fedélzeti feszültség meg van-e max. 28 V.

9F06

Túl alacsony a belső tápfeszültség.

»» Ellenőrizze, hogy a fedélzeti feszültség meg van-e min. 12 V.

9F07

Túl magas a belső tápfeszültség.

9F08

Túl alacsony a kieg. vevő
tápfeszültsége.

9F09

Túl magas a kieg. vevő
tápfeszültsége.

»» Ellenőrizze, hogy a fedélzeti feszültség meg van-e max. 28 V.
»» Cserélje ki a CCU-t.
»» Ellenőrizze, hogy a fedélzeti feszültség meg van-e min. 12 V.
»» Ellenőrizze, hogy a fedélzeti feszültség meg van-e max. 28 V.
»» Cserélje ki a CCU-t.
»» Ellenőrizze a kábelt a CCU és
a nyomásellenőrző-kijelző
között.

9F0A

Rövidzárlat a nyomásvisszajelzőn.
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»» Ellenőrizze, hogy a nyomásellenőrző-kijelző ép-e.
(Kösse össze a komponenseket
és a kézi olvasókészüléket a
diagnosztikai kábellel.
Kapcsolja be a kézi olvasókészüléket.
Ellenőrizze, hogy a nyomásellenőrző-kijelző világít-e.)
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DTC

Leírás

Megszüntetés
»» Ellenőrizze a kábelt a CCU
és a nyomásellenőrzőkijelző
között.

9F0B

Nincs csatlakoztatva a nyomásvisszajelző.

CPC-Kézi olvasókészülék

»» Ellenőrizze a nyomásellenőrző-kijelzőt (lásd a DTC 9F0A
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Amennyiben a diagnosztikai
dugasz a nyomásellenőrző
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DTD-feladat, akkor ez a DTC
(9F0B) aktiválva lesz.
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6.10.1.2

Abroncsra vonatkozó hibakódok kiolvasása (DTC)

Az „Kerékvon. DTC-k“ menüpont alatt egy adott abroncs hibái kiolvashatók.
Diagnózis -DTC (hibakód) - Kerékvon. DTC-k
A képernyőn megjelenik a konfiguráció madárperspektívában. Az
abroncspozíciók egy hibaüzenettel feketével vannak jelölve. Lásd még
a„6.3 Képernyőábrázolás“ a 34 oldalon fejezetet.

KERÉKVON. DTC-k
8.6

8.8
8.8

8.7
8.6

8.8

FIGYELEM
►► Villogó, fekete abroncs: Legalább egy aktív hiba van
ennél az abroncsnál.
►► ekete abroncs: Legalább egy passzív hiba van ennél az
abroncsnál.
►► A hibakódok (DTC-k) minden 30 másodpercben automatikusan aktiválva lesznek.
►► Az ATL-el való konfigurációnál az pótkocsi-abroncsok
DTC-it a kézi olvasókészplék nem érzékeli.
►► Amennyiben nincsenek abroncsra vonatkozó DTC-k,
akkor a "Nincsenek kerékvonatkozású DTC-k." üzenet
kerül kijelzésre.
»» Váltson át a Return-gombbal
pektíva ábrázolásra.

a madárpers-

»» Csak az abroncsnyomások kerülnek ábrázolásra.
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 Válassza ki a nyilas gombokkalb
a kívánt abroncsot. A kiválasztott abrocs a „[ ]“ jellel van jelölve.
működte(Az "Összekapcsolt" konfigurációnál a nyilas gombok
tésével el lehet jutni az utánfutó, ill. a Truck tegelyeiig.)
 A hiba kijelzéséhez nyomja meg a Return-gombot
vagy villogó abroncsok esetén lehetséges).

(csak a fekete

FIGYELEM
►► Az abroncsszimbólumokban lévő számok az aktuális
abroncsnyomásokat adják meg bar-ban vagy psi-ben.
►► Két percig is eltarthat, amíg valamennyi abroncsban a
nyomásérékek kijelzésre kerülnek.
►► Amennyiben két perc elteltével nem jelennek meg
nyomásértékek, akkor az abroncsérzékelő egy kedvezőtlen pozícióban van, és nincs vétel, vagy hibás az
érzékelő.

KERÉKVON. DTC-k
1404 - ACT A:2 M:0
NAGYON AL. NYOMÁS
2. figy. szint
elérve.
1
2
3
4

2/3

1

Hibakód:
14 - A hiba fajtáját jelöli
04 - Az abroncspozíció CPC-belső kódolása

2

ACT: Aktív hiba
(A hiba még fennáll és el kell hárítani.)
NEM: Passzív hiba
(Hiba volt a multban és már nem aktív.)

3

A: 2 - aktív 2 gyújtásciklus óta

4

M: 0 - A DTC még aktív
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Az alábbi hibakódok lehetségesek:

DTC

Leírás

Megszüntetés
Rossz vétel.

90##

NINCS JEL
Nem érkezik adat a
kerékérzékelőktől.

91##*

KERÉK BLOKKOLVA

»» Ellenőrizze, hogy a kerék szabadon forgatható-e.

92##

Túl gyenge a kerékérzékelő akkuja.

»» Cserélje ki a TTM-et.

13##

ALACSONY NYOMÁS
1. figy. szint elérve.

»» Emelje meg az abroncs nyomását az ajánlott értékre.

14##

NAGYON AL. NYOMÁS
2. figy. szint elérve.

15##

NYOMÁSVESZTÉS
Gyors nyomásvesztés.

16##

HŐMÉRSÉKLET
A kerékérzékelő kritikus
hőmérsékletet észlelt.

97##

HIBÁS ÉRZÉKELŐ
A kerékérzékelő meghibásodott.

CPC-Kézi olvasókészülék

»» Ellenőrizze a CCU és/vagy a
kiegészítő vevő beépítési pozícióját és beállítását.

»» Ellenőrizze az abroncsot, hogy
nem sérült-e.
»» Amennyiben az abroncs nem
sérült, emelje meg a nyomását
az ajánlott értékre.
»» Ellenőrizze az abroncsot, a szelepet és a felnit, hogy nincs-e
tömítettlenség.
Az abroncsérzékelő egy túl magas hőmérsékletnek volt kitéve.
»» Ellenőrizze az abroncsokat és
a féket.
»» Cserélje ki az abroncs-érzékelőt.
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Üzemelés
DTC

Leírás

Megszüntetés
Az abroncsérzékelő egy túl magas hőmérsékletnek volt kitéve.

18##

A kerékérzékelő kikapcsolt a maximális hőmérséklet elérése miatt.

19##

ÉRZÉKELŐELLENŐRZÉS
A ker.érz. rosszul van
beszerelve.

»» Szerelje le az abroncsot.
Cserélje ki az abroncsérzékelőt.

1D##

ÉRZÉKELŐELLENŐRZÉS
A kerékérzékelő laza a
kerékben.

»» Szerelje le az abroncsot.
Cserélje ki az abroncsérzékelőt.

»» Ellenőrizze az abroncsokat és
a féket.

* Ez a hibaüzenet optimális és nem áll rendelkezésre minden CPC-változatban

FIGYELEM
►► A ## egy helytertó a Hex-kód részére, amely az abroncspozíciót adja meg. Itt a pozíció a megválasztott
konfiguráció függvénye.
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Üzemelés
6.10.1.3

Minden hibakód törlése (DTC)

A „Minden DTC törlése“ menüpont alatt az összes komponens hibaüzenete törölető.
Diagnózis -DTC (hibakód) - Valamennyi DTC törlése
A képernyőn az alábbi üzenet jelenik meg:
H CO 123

Töröl minden DTC-t?
← → Nem

 Válassza ki a nyilas gombokkalb

az "Igen"-t.

 Valamennyi komponens hibaüzenetének törléséhez nyomja meg a
Return-gombot
.
Ezt követően megjelenik a "DTC-k sikeresen törölve", vagy a "DTC-k nem
lettek sikeresen törölve" üzenet. Az utóbbi esetben ismételje meg a
törlési folyamatot.
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Üzemelés
6.10.1.4

Hibakódok (DTC) mentése

Ezel a menüponttal a hibaüzeneteket lehet törölni.
Diagnózis -DTC (hibakód) - DTC-k mentése
A képernyőn az alábbi üzenet jelenik meg:

Naplófájl
elmentve.
H CO 123_ _ _ _
_D_YYYYMMDD _ hhmmss
↵ TOVÁBB

Egy protokoll-fájl készült automatikusan, ami elmentésre kerül az SDmemóriakártyára.
FIGYELEM
►► Amennyiben nincsenek DTC-k, akkor a "Nem található
DTC! Nincs mentett" üzenet kerül kijelzésre.
►► A DTC-k mentése a bedugott SD-kártyával lehetséges.
Lásd még a „7.4 Protokoll-fájlok“ a 122 oldalon
fejezetet.

CPC-Kézi olvasókészülék

112

Üzemelés
6.10.2 Szoftver aktualizálás
Diagnózis - Szoftverfrissítés
FIGYELEM
►► A CSW komponens (kapcsolómodul) csak az utánfutó
CPC-jénél áll rendelkezésre.
►► A DSP (képernyő) komponens csak a tehergépkocsi/
busz CPC-jénél áll rendelkezésre.
►► A szoftverfrissítés indítása előtt az akku töltöttségi
állapota meg lesz vizsgálva. Amennyiben a töltöttség
nem elegendő, megjelenik az üzenet:
"Gyenge az akku! Töltéshez kapcsolja be a készüléket."
Töltse fel a kézi olvasókészüléket a „5.2 Kézi olvasókészülék feltöltése“ a 24 oldalon fejezetben leírtaknak
mefelelően.
►► Annak érdekében,hogy egy biztos szoftverfrissítést
lehessen biztosítani, se a kézi olvasókészüléket, sem
pedig az akutalizálandó komponenst ne kapcsolja ki a
Flash-folyamat alatt, ill. a folyamatot ne szakítsa meg.
Fennáll a veszély, hogy az aktualizálandó komponens
(CCU, DSP, CSW) tartósan megsérül.
Az alábbi komponensekhez leheséges a szoftver frissítése:
■■ CCU (vezérlőkészülék)
■■ CSW (kapcsolómodul)
■■ DSP (képernyő)
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Üzemelés
6.10.2.1

Rendelkezésre álló szoftverek a kézi olvasókészüléken

Az aktuális kompnens-szoftver ellenőrzéséhez a kézi olvasókészüléken
a menüpontot Offline-üzemmódban (nincs kapcsolat a CPC-rendszerrel)
le lehet hívni.
Csak a kézi olvasókészüléken elmentett egyes komponensek verziói
kerülnek kijelzésre.

Elérh. szoftver:
CCU:		
ÚJ VERZIÓ: 1.09

--

DSP:		-ÚJ VERZIÓ: 3.00

CSW:		-ÚJ VERZIÓ: 10

NINCS CAN-kapcsolat.
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Üzemelés
6.10.2.2

TGK / Busz

A szoftver frissítéséhez a TGK / Busz az alábbiak szerint járjon el:
 Kösse össze a kézi olasó készüléket a diagnosztikai kábellel a képernyő dugaszoló hüvelyével.
 Kapcsolja be a gyújtást.
Amennyiben a kézi olvasókészüléken rendelkezésre áll egy aktuális
szoftververzió, akkor ezt az alábbi üzeet jelzi ki:

Szoftverfrissítés
CCU:
VER: 1.07
ÚJ VERZIÓ: 1.09

DSP:

ÚJ VERZIÓ: 3.00

VER: 2.24

CSW:		---

A FRISSÍTÉSHEZ NYOMJA MEG: ↵

FIGYELEM
►► A CCP szoftverfrissítése alatt a képernyőn megjelenhet
a "RENDSZERHIBA" kijelzés.
Ez a CCU sikeres frissítése után már nem jelenik meg.
 Indítsa el a Return-gombbal

a CCU-szoftverátvitelt.

Szoftverfrissítés
CCU:
VER: 1.09
AKTUÁLIS

DSP:

ÚJ VERZIÓ: 3.00

VER: 2.24

CSW:		---

A FRISSÍTÉSHEZ NYOMJA MEG: ↵

 Indítsa el a Return-gombbal
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a képernyő-szoftverátvitelt.
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Üzemelés
Amennyiben a komponensek szoftverei sikeresen frissítve lettek, megjelenik az alábbi üzenet:

Szoftverfrissítés
VER: 1.09
CCU:
AKTUÁLIS

DSP:

VER: 3.00

AKTUÁLIS

CSW:		---

FIGYELEM
►► Nem jelennek meg a CSW-hez szoftververziók, mivel a
tehergépjármű/busz CCU-ja nem tartalmaz SCW-t.
►► Amennyiben megjelenik a "HHT ELAVULT" üzenet,
akkor frissítse a kézi olvasókészülék szoftverjét. Lásd
„8.1 Szoftver aktualizálása a kézi olvasókészülékből“
a 124 oldalon fejezet.
►► Amennyiben a CCU frissítése sikertelen, akkor az elmentett járműkonfiguráció elvész. Az ismételt, sikeres
szoftverfrissítés után, a járműkonfigurációt meg kell
újítani. Lásd „6.5 A CPC-rendszer inicializálása új installálásnál“ a 54 oldalon fejezet.
FIGYELEM
►► Az ESC-gombbal
lehet minden szoftverfrissítési
oldalról visszajutni a diagnosztika-oldalhoz.
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Üzemelés
6.10.2.3

Utánfutó

A szoftver frissítéséhez az utánfutónál az alábbiak szerint járjon el:
 Oldja meg a dugaszoló összeköttetést a nyomásellenőrző-kijelző és
az utánfutó között.
 Csatlakoztassa a kézi olvasókészüléket a diagnosztikai kábellel az
utánfutó kábelkorbácsára.
 Kapcsolja be a gyújtást.
FIGYELEM
►► Amennyiben az utánfutónak az installáció alatt nincs
áramellátása, akkor az utánfutó CCU-ja a kézi olvasókészülékről lesz árammal ellátva. A folyamat automatikusan történik.
Amennyiben a kézi olvasókészüléken rendelkezésre áll egy aktuális
szoftververzió, akkor ezt az alábbi üzeet jelzi ki:

Szoftverfrissítés
CCU:
VER: 1.07
ÚJ VERZIÓ: 1.09

DSP:		-CSW:

ÚJ VERZIÓ: 10

VER:

--

08

A FRISSÍTÉSHEZ NYOMJA MEG: ↵

 Indítsa el a Return-gombbal

a CCU-szoftverátvitelt.

Szoftverfrissítés
CCU:
VER: 1.09
AKTUÁLIS

DSP:		-CSW:

ÚJ VERZIÓ: 10

VER:

--

08

A FRISSÍTÉSHEZ NYOMJA MEG: ↵

 Indítsa el a Return-gombbal
szoftverátvitelt.
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Üzemelés
Amennyiben a komponensek szoftverei sikeresen frissítve lettek, megjelenik az alábbi üzenet:

Szoftverfrissítés
VER: 1.09
CCU:
AKTUÁLIS

DSP:		-CSW:

VER:

AKTUÁLIS

--

10

FIGYELEM
►► DSP szoftververziók nem kerülnek kijelzésre, mivel az
utánfutó-konfiguráció nem rendelkezik képernyővel.
►► Amennyiben megjelenik a "HHT ELAVULT" üzenet,
akkor frissítse a kézi olvasókészülék szoftverjét. Lásd
„8.1 Szoftver aktualizálása a kézi olvasókészülékből“
a 124 oldalon fejezet.
►► Amennyiben a CCU frissítése sikertelen, akkor az elmentett járműkonfiguráció elvész. Az ismételt, sikeres
szoftverfrissítés után, a járműkonfigurációt meg kell
újítani. Lásd „6.5 A CPC-rendszer inicializálása új installálásnál“ a 54 oldalon fejezet.
FIGYELEM
►► Az ESC-gombbal
lehet minden szoftverfrissítési
oldalról visszajutni a diagnosztika-oldalhoz.
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Üzemelés
6.10.2.4

Hiba a szoftver frissítése közben

Amennaben a szoftveraktualizálás sikertelen, egy megfelelő figyelmeztető jel érkezik.
H CO 123
Hiba a frissítés
során.
Lásd a kézikönyvet.

Az aktuális verziószám nem olvasható ki, és ez az alábbiak szerint lesz
ábrázolva.

Szoftverfrissítés
CCU:
VER:

--

ÚJ VERZIÓ: 1.09

DSP:		-CSW:

ÚJ VERZIÓ: 10

VER:

--

08

A FRISSÍTÉSHEZ NYOMJA MEG: ↵

Ebben az esetben:
 Ismételje meg a szoftverfrissítést.
Ha a hiba ismét fellép:
 Cserélje ki a komponenst.
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SD-memóriakártya
7
7.1

SD-memóriakártya
Általános tudnialók az SD-memóriakártyához
FIGYELEM
►► SD-memóriakártya nélkül a kézi olvasókészülék kizárólag csak az "Angol mennyelv"-el rendelkezik.
►► SD-memóriakártya nélkül nem lehet nyelvbeállítást
végezni.
►► A DTC-k és a protokoll-fájlok mentése SDmemóriakártya nélkül nem lehetséges.
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SD-memóriakártya
7.2

Tevékenység az SD-memóriakártyán lévő fájlokkal
Az SD-káryához való hozzáférés egy USB-kapcsolattal történik a PC-ről,
lásd: „1.1 Információk ehhez a felhasználói kézikönyvhöz“ a 7 oldalon fejezet.
■■ A jegyzékstruktúrát és -megnevezést nem szabad megváltoztatni.
■■ Egyik fájl tartalámát és egyik fájl nevét sem szabad megváltoztatni.
■■ Nem szabad a memóriakártyán fájlokat törölni! Kivételt képez
a "Protokoll-fájlok" a "REPORT" jegyzékben, amelyeket másolni és törölni lehet.
FIGYELEM
A rendszer nem működik, ha az SD-memóriakátyán a
fájlok nem megfelelően lesznek kezelve!
A "Tevekenység a fájlokkal az SD-memóriakártyán"-ben
leírtak figyelmen kívül hagyása az alábbiakat eredményezheti:
—— a kézi olvasókészülék teljes üzemképtelensége.
—— helytelen működés vagy a CPC-rendsze teljes üzemképtelensége.
—— a protokoll-fájlok a további feldolgozáshoz használhatatlanná válnak.
►► Kövesse a "Tevékenység a fájlokkal az SDmemóriakártyán" utasításait, hogy a berendezés
sérülései elkerülhetők legyenek.
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SD-memóriakártya
7.3

Jegyzékstruktúra
SDMEMÓRIAKÁRTYA
CONFIG
LANGUAGE
REPORT
TEMP
UPDATE

7.4

Protokoll-fájlok
Azok a protokoll-fájlok, amelyek a kézi olvasókészülékkel folytatott
munka során lettek készítve, a "REPORT" jegyzékben vannak elhelyeze
az SD-menóriakártyán, lásd a „7.3 Jegyzékstruktúra“ fejezetet.
Az egyes protokoll-fájlok azonosítására automatikusan egyértelmű
nevek lettek kiadva. Ezek az alábbi adatokból tevődnek össze:
■■ Járműnév
■■ Betűjelzés a kiviteleett menüfunkcióhoz
T = Tesztmenet
D = DTC
I = Telepítés
V = „Minden kerék ell.“
■■ Folyamatos számlálás vagy dátum és óraidő
FIGYELEM
►► A dátum és az óraidő alkalmazsa a Beállítások Készülékbeállítás - Dátumhasználat alatt aktiválható.
Ebben az esetben:
——a fájlnévben a dátum és óraidő lesz alkalmazva a folyamatos számláló helyett.
——a protokoll-fájlokban a dátum és az óraidő lesz betéve.
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SD-memóriakártya
A protokoll-fálok átvihetők a PC-re (lásd a „1.1 Információk ehhez a
felhasználói kézikönyvhöz“ a 7 oldalon fejezetet) és szükség esetén
törölhetők.
FIGYELEM
►► A protokoll-fájlok mentése SD-memóriakártya nélkül
nem lehetséges. Megjelenik egy hibaüzenet.
Ennek elhárításához:
»» Győződjön meg róla, hogy az SD-memóriakártya a
készülékben megfelelően van-e behelyezve. Lásd
a „5.3 A memóriakártya cseréje“ a 25 oldalon
fejezetet.
»» Ellenőrizze az SD-kártyához való hozzáférést a "Diagnózis/Kapcsol. a PC-hez" menüponttal. Lásd a „8.2
Kapcsol. a PC-hez“ a 125 oldalon fejezetet.
FIGYELEM
►► A protokoll-fájlok kiértékeléséhez bszerezhető egy
szoftverprogram (lásd: www.contipressurecheck.com).
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Karbantartás
8
8.1

Karbantartás
Szoftver aktualizálása a kézi olvasókészülékből
A kézi olvasókészülék szoftverének frissítéséhez kövesse a Hompage
utasításait:
www.contipressurecheck.com
FIGYELEM
►► A menü elindul az alapbeállítással angol nyelven. A
nyelv beállításához kövesse a „SETUP/LANGUAGE“
menüutat és válassza ki a kívánt nyelvet.
►► Amennyiben nincs a kézi olvasókészülékbe SD-kártya
bedugva, vagy a memóriakártya nem lenne hozzáférhető, akkor csak az "ENGLISH" nyelv áll rendelkezésre.
FIGYELEM
►► Ellenőrizze rendszeresen a Web-oldalon a szoftverfrissítéseket.
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Karbantartás
8.2

Kapcsol. a PC-hez
Ez a menüpont lehetővé teszi a kommunikáviót az SD-memóriakártya és
a PC/Laptop között, hogy:
■■ protokoll-fájlokt lehessen átvinni a PC/Laptop-ra.
Diagnózis - Kapcsol. a PC-hez
Az SD-kártyával való kommunikációhoz az SD-kártya bennemaradhat a
kézi olvasókészülékben. A PC/Laptop-al való kommunikáció USB-kábelen keresztül történik.

A kommunikáció felépítéséhez járjon el az albbiak szerint:
 Válassza ki a "Diagnózis/Kapcsol. a PC-hez" menüpontot és nyugtázzon az Enter-rel.
Az alábbi üzenet jelenik meg:
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Karbantartás
FIGYELEM
Amennyiben az SD-memóriakártya hiányzik, vagy nem
szólitható meg, akkor a nyelvbeállítás nem lehetséges.
►► A kézi olvasókészüléknek a PC-vel való összekapcsolás
kövesse a "Diagnosis/Conection to PC" menüutat.

 Kösse össze a kézi olvasókészüléket az USB-kábellel a PC/Laptop-al.
Az alábbi üzenet jelenik meg:

FIGYELEM
►► Az első alkalommal ez a folyamat kissé hosszabb
ideig tarthat, amíg a kéi olvasókészülék felismerése
megtörténik.
►► A kapcsolat felépítése fordított sorrendbe is töténhet:
Elöszőr csatlakoztassa az USB-kábelt, majd végezze el
a "Diagnózis/Kapcsol. a PC-hez" menüpontot.
 A protokoll-fájlok a "REPORT" jegyzékből átmásolhatók vagy áttolhatók a PC/Laptop-ra.
 Az adatátvitel lezárása után jelentse ki a kéi olvasókészüléket a
Windows alatt és távolítsa el az USB-kábelt.
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Karbantartás
8.3

A biztosító cseréje a diagnosztikai kábelben
Amennyiben a kommunikáció a nyomásellenőrző-kijelzővel vagy az
utánfutó CCU-jának feszültségellátása a diagnosztikai kábellel nem
lehetséges, akkor a biztosítót a diagnosztikai kábelben ki kell cserélni.
FIGYELEM
►► Csak eredeti biztosítót alkalmazzon: 315 mA, 373-as
széria, Wickmann - TR5.
►► A kézi olvasókészülékhez tartozik két tartalékbiztosító.
A diagnosztikai kábelben lévő biztosító cseréjéhez az alábbiak szerint
járjon el:
 A régi biztosítót távolítsa el (lásd a nyilat).

 Az új biztosítót helyezze be óvatosan, közben ügyeljen az érintkezők pozíciójára.
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Zavarelhárítás
8.4

Tisztítás
A kézi olvasókészülék házát, amennyiben elpiszkolódott, tisztítsa meg
egy enyhén nedves, szálat nem eresztő ronggyal. Ne alkalmazzon oldószert tartalmazó tisztítószert.

8.5

Tárolás
A tároláshoz az alábbi előírások érvényesek:
■■ A tárolás száraz helyen történjen. A maximlis relatív nedvességtartalom: 80%, nem kondenzálódó.
■■ Védje a készüléket a közvetlen napsugártól. Tartsa be a -40 …
+85 °C/-40...185 °F raktárhőmérsékletet.
FIGYELEM
►► A készi olvasókészüléket alkalmazás után tárolja a
vele együtt szállított kofferben.

9
9.1

Zavarelhárítás
Reset elvégzése
Abban az esetben, ha a kézi olvasókészülék feltöltött akku ellenére nem
reagál, akkor a kézi olvasókészüléket vissza kell állítani. A kézi olvasókészülék visszaállításához yomja be a RESET-gombot a csatlakozóhüvelyek mellett egy golyóstollheggyel vagy egy irodai gémkapocscsal.
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Ártalmatlanítás
10 Ártalmatlanítás
10.1

Elektromos-/elektronikus komponensek
Ezt a készüléket nem szabad normál háztartási szemétbe dobni.
A kézi olvasókészülék lithium-akkumulátort tartalmaz, amely a házba
fixen be van öntve és nem vehető ki. Az élettartam végének elérésekor
a készülék eltávolítását/megsemmisítését a helyileg érvényes aktuális,
regionális és országon belüli törvényeknek és előírásoknak megfelelően
kell elvégezni. Ehhez a készüléet le lehet adni egy elektromos/elektronikus komponenseket gyűjtő helyen, vagy a CPC-értékesítő partnernél. De
visszaküldhető az alábbi CPC-gyűjtőhelyre is.

A CPC központi gyűjtőhelyének címe:
Continental Trading GmbH
„Abteilung Entsorgung”
VDO-Straße 1,
Gebäude B14,
64832 Babenhausen
Germany

11 EU Konformitásnyilatkozat
A teljes, eredeti konformitásnyilatkozat a CD-n a “CE-Certificate_HHT_
Vxx.pdf“ alatt (xx = Helytartó az aktuális verziószám részére) vagy a
www.contipressurecheck.com alatt található.
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Homologáció
12 Homologáció
12.1

Áttekintés
A meglévő homoloációk áttekintése a mellékelt megfelelő lapból vehető
ki (Homologation/Certificate Handheld-Tool Art.Nr. 17340490000).
Kiegészítésül megtalálható a CD-n az Overview_HHT_Homologation_
VXX.pdf“ (xx = az aktuális verzió helytartója) alatt vagy a www.
contipressurecheck.com alatt.

12.2

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).

CPC-Kézi olvasókészülék

130

Index
13 Index
A

M

A biztosító cseréje a
diagnosztikai kábelben . . . . . . . . . 127

Megsemmisítés . . . . . . . . . . . . . . . . 129

A kézi olvasókészülékből
szoftverének aktualizálása . . . . . 124

Abroncs-érzékelők . . . . . . . . . . . .  37

Menük
A LAZA státus eltávolítása . . .  42

Az installációt módosítása . . . . . . . 90

Érzékelő aktiválása . . . . . . . . . .  40
Érzékelő deaktiválása  . . . . . . .  41

B

Érzékelő ellenőrzése . . . . . . . . . 38

Biztonság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Diagnosztika

C

DTC-k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
Szoftverfrissítések . . . . . . . . . . 113

Csatlakozók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Installáció

F

Az installáció folytatása  . . . . .  73

Figyelmeztető utasítások . . . . . . . . . 9

Új installáció  . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Módosítás

H

Érzékelő ID-k módosítása . . . .  95
Paramétermódosítás . . . . . . . .  93

Haftungsbeschränkung . . . . . . . . . . . 7
Herstelleranschrift . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Telepítésellenőrzés . . . . . . . . . .  92

Homologation  . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Menüstruktúra . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

K
Kapcsol. a PC-hez . . . . . . . . . . . . . . 125
Kezelés

Menüvezérlés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Működésleírás  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Műszaki adastok . . . . . . . . . . . . . . . .  14

A készülék kezelése . . . . . . . . . . .  30

P

Az érzékelő betanítása . . . . . . . .  32

Protokoll-fájlok . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Az érzékelő kiolvasása . . . . . . . .  31
Kezelőelemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Konformitásnyilatkozat  . . . . . . . . 129

CPC-Kézi olvasókészülék

131

Index
R
Rendeltetésszerű alkalmazás . . . .  13
Reset  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Rövidítések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

S
SD-memóriakártya
A kártya cseréje . . . . . . . . . . . . . . .  25
Dugaszolóhely . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Szállítmány tartalma . . . . . . . . . . . .  23
Szavatosság  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

T
Tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Típustábla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Töltöttségi állapot . . . . . . . . . . . . . . .  24

U
Üzembehelyezés . . . . . . . . . . . . . . . .  23
A készülék beállítása . . . . . . . . . .  28
A készülék BE-/KI-kapcsdolása 27
A készülék töltése . . . . . . . . . . . . .  24

V
Vevőszolgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Aktualizálások . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Javtások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

CPC-Kézi olvasókészülék

132

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

RF Testing Device
Tool-No. 040072

BH_HHT_0214_A1_HU

www.continental-corporation.com

