ContiPressureCheck™
Systemet for permanent dekktrykkovervåking

N

Brukerhåndbok
Håndholdt avleser

Innhold
Innhold
1 Generelt..........................................................................................................................................7
1.1 Informasjon om denne brukerhåndboken.......................................................................7
1.2 Ansvarsbegrensning.....................................................................................................................7
1.3 Beskyttelse av opphavsrett.......................................................................................................7
1.4 Forkortelser.......................................................................................................................................8
1.5 Symbolforklaring............................................................................................................................8
1.6 Advarsler.............................................................................................................................................9
1.7 Produsentens adresse.................................................................................................................9
1.8 Garantibestemmelser...............................................................................................................10
1.9 Kundeservice.................................................................................................................................10
1.9.1

Feilhåndtering..............................................................................................................10

1.9.2

Reparasjoner.................................................................................................................10

1.9.3

Oppdateringer..............................................................................................................10

2 Sikkerhet.....................................................................................................................................11
2.1 Generelle sikkerhetshenvisninger.....................................................................................11
2.2 Fare på grunn av elektrisk strøm........................................................................................12
2.3 Reservedeler og tilbehør.........................................................................................................12
2.4 Riktig bruk.......................................................................................................................................13

3 Tekniske data............................................................................................................................14
4 Beskrivelse.................................................................................................................................15
4.1 Funksjonsbeskrivelse................................................................................................................15
4.2 Apparatoversikt............................................................................................................................16
4.2.1

Styringselementer.....................................................................................................16

4.2.2

Underside........................................................................................................................17

4.2.3

Tilkoblinger....................................................................................................................18

4.2.4

Kontakt for SD-minnekort......................................................................................18

4.3 Menystruktur.................................................................................................................................19

CPC håndholdt avleser

2

Innhold
4.4 Menystyring...................................................................................................................................21
4.4.1

Fremhenting av en menyfunksjon....................................................................21

4.4.2

Endring av valg............................................................................................................21

4.4.3

Skrolle-symbol..............................................................................................................21

4.5 Typeskilt............................................................................................................................................22

5 Idriftsetting................................................................................................................................23
5.1 Leveringsomfang og transportinspeksjon....................................................................23
5.2 Lading av håndholdt avleser.................................................................................................24
5.2.1

Visning av ladetilstanden.......................................................................................24

5.3 Bytte minnekort...........................................................................................................................25
5.4 Til-/frakobling av den håndholdte avleseren................................................................27
5.5 Stille inn den håndholdte avleseren..................................................................................28

6 Drift................................................................................................................................................30
6.1 Generelle instruksjoner............................................................................................................30
6.2 Håndtering av den håndholdte avleseren.....................................................................30
6.2.1

Avlesing av en tilgjengelig føler.........................................................................31
6.2.1.1 Problem under avlesingen - Kommunikasjonen mislyktes...31
6.2.1.2 Problem ved avlesing - Annen føler innenfor rekkevidde......32

6.2.2

Programmering av en føler som er montert i et dekk............................32
6.2.2.1 Programmeringsproblemer - 2 ulike følere..............................33

6.3 Bildeskjermfremstillinger .......................................................................................................34
6.4 Meny dekksensor........................................................................................................................37
6.4.1

Kontroll av føler...........................................................................................................38

6.4.2

Aktivering av føler......................................................................................................40

6.4.3

Deaktivering av føler................................................................................................41

6.4.4

Handlinger på dekkene...........................................................................................42
6.4.4.1 Velg akse-konfigurasjon......................................................................42
6.4.4.2 Programmering av dekkfølere........................................................43
6.4.4.3 Kommunikasjon med følerne...........................................................44

CPC håndholdt avleser

3

Innhold
6.4.5

Kontroll av alle dekkene..........................................................................................46
6.4.5.1 Oppgi kjøretøyets navn.......................................................................47
6.4.5.2 Velg konfigurasjon for kjøretøyet..................................................48
6.4.5.3 Dekkfølere innleses/programmeres.............................................49
6.4.5.4 Visning av dekkfølerdata....................................................................51

6.4.6

Signalsamler..................................................................................................................52

6.4.7

Utløserverktøy.............................................................................................................53

6.5 Initialisering av CPC-systemet ved ny installasjon....................................................54
6.5.1

Oppgi kjøretøyets navn...........................................................................................55

6.5.2

Velg konfigurasjon for kjøretøyet......................................................................56

6.5.3

Akse-spesifikke egenskaper defineres...........................................................59

6.5.2.1 Spesialtilfelle "Forbundet"..................................................................58
6.5.3.1 Nominelt trykk..........................................................................................59
6.5.3.2 Nominelt trykk hos ATL.......................................................................60
6.5.3.3 Heisaksel......................................................................................................61
6.5.4

Programmering av dekkfølere............................................................................62

6.5.5

Overføring av konfigurasjonen til CPC-systemet......................................64

6.5.6

Protokollfil......................................................................................................................66

6.5.7

Mulige problemer.......................................................................................................67
6.5.7.1 Føler ble ikke funnet etter 2 forsøk...............................................67
6.5.7.2 Det ble funnet 2 ulike følere samtidig.........................................69
6.5.7.3 Følere er ikke aktiverte........................................................................70
6.5.7.4 Ytterligere avbruddskriterier under
programmeringsprosessen...............................................................71
6.5.7.5 Overføring av konfigurasjonen er ikke mulig..........................71
6.5.7.6 Den overførte konfigurasjonen ble ikke akseptert...............72

6.6 Fortsette installasjonen............................................................................................................73
6.6.7.1 Identifikasjonsnavnet hører til kjøretøyet.................................73
6.6.7.2 Identifikasjonsnavnet hører ikke til kjøretøyet.......................73

CPC håndholdt avleser

4

Innhold
6.7 Testkjøring.......................................................................................................................................74
6.7.1

Testkjøring Lastebil/buss eller FORBUNDET...............................................76

6.7.2

Testkjøring av tilhenger..........................................................................................81

6.7.3

Mulige feilmeldinger ved testkjøringer..........................................................84
6.7.3.1 Advarsler.....................................................................................................84
6.7.3.2 Ingen CAN-data........................................................................................85
6.7.3.3 Tidsavbrudd...............................................................................................86
6.7.3.4 Mislykket......................................................................................................87
6.7.3.5 Trykkontrollvisning................................................................................89

6.8 Endre installasjon........................................................................................................................90
6.8.1

Modifisering av den aktuelle installasjonen.................................................90
6.8.1.1 Kontroll av installasjonen...................................................................92
6.8.1.2 Endre parametre.....................................................................................93
6.8.1.3 Endre sensor-ID-er.................................................................................95

6.9 De-/aktivering av ContiPressureCheck systemet......................................................96
6.9.1

Deaktivere CPC............................................................................................................96

6.9.2

Aktivere CPC..................................................................................................................97

6.10 Diagnose...........................................................................................................................................98
6.10.1 DTC-er (feilkoder)........................................................................................................98
6.10.1.1 Avlesing av generelle feilkoder (DTC-er).................................101
6.10.1.2 Avlesing av dekkrelaterte feilkoder (DTC-er)........................107
6.10.1.3 Alle feilkoder (DTC-er) slettes........................................................111
6.10.1.4 Feilkoder (DTC-er) lagres.................................................................112
6.10.2 Oppdateringer av programvaren...................................................................113
6.10.2.1 Tilgjengelig programvare på den håndholdte avleseren......114
6.10.2.2 Lastebil/buss:.........................................................................................115
6.10.2.3 Tilhenger...................................................................................................117
6.10.2.4 Feil under oppdatering av programvaren..............................119

CPC håndholdt avleser

5

Innhold
7 SD-minnekort.........................................................................................................................120
7.1 Generell informasjon om SD-minnekortet..................................................................120
7.2 Omgang med filer på SD-minnekortet..........................................................................121
7.3 Mappestruktur...........................................................................................................................122
7.4 Protokollfiler................................................................................................................................122

8 Vedlikehold.............................................................................................................................124
8.1 Oppdatering av programvaren til den håndholdte avleseren.........................124
8.2 Tilkobling til PC..........................................................................................................................125
8.3 Skifte sikring i diagnose-kabel...........................................................................................127
8.4 Rengjøring....................................................................................................................................128
8.5 Lagring...........................................................................................................................................128

9 Utbedring av feil...................................................................................................................128
9.1 Gjennomføring av Reset.......................................................................................................128

10 Deponering.............................................................................................................................129
10.1 Elektro-/elektronikkomponenter.....................................................................................129

11 EU samsvarserklæring.....................................................................................................129
12 Godkjennelse.........................................................................................................................130
12.1 Oversikt..........................................................................................................................................130
12.2 Canada...........................................................................................................................................130

13 Indeks........................................................................................................................................131

CPC håndholdt avleser

6

Generelt
1
1.1

Generelt
Informasjon om denne brukerhåndboken
Denne brukerhåndboken er å anse som en del av den håndholdte avleseren TPM-02 og gir viktig informasjon om forskriftsmessig bruk, om sikkerheten, om idriftsetting, samt om betjeningen av den håndholdte avleseren.
Brukerhåndboken skal leses og benyttes av enhver person som betjener
den håndholdte avleseren, eller som gjennomfører feilhåndtering på den
håndholdte avleseren.
Brukerhåndboken skal oppbevares og gis videre sammen med den håndholdte avleseren dersom den blir solgt.

1.2

Ansvarsbegrensning
Produsenten overtar ikke ansvar for skader og driftsfeil som oppstår på
grunn av
■■ ignorering av denne brukerhåndboken,
■■ feil bruk,
■■ uhensiktsmessige reparasjoner,
■■ endringer som foretas uten tillatelse, eller
■■ bruk av reservedeler som ikke er godkjent.

1.3

Beskyttelse av opphavsrett
Denne brukerhåndboken er beskyttet av loven om opphavsrett.
Uten uttrykkelig tillatelse fra Continental Reifen Deutschland GmbH er det
ikke tillatt å mangfoldiggjøre brukerhåndboken til andre formål, heller ikke
utdrag av den.
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1.4

Forkortelser
I denne brukerhåndboken benyttes følgende forkortelser:
Forkortelse

1.5

Betydning

CCU

Central Control Unit - Sentral styreenhet

CPC

ContiPressureCheckTM

CSW

CAN-Switch - Koblingsmodul (integrert i CCU-trailer)

DSP

Display

DTC

Diagnostic Trouble Code - Diagnose-feilkode

HHT

Hand-Held-Tool (håndholdt avleser)

Symbolforklaring
Advarslene i denne brukerhåndboken er i tillegg merket med varselsymboler. I denne brukerhåndboken benyttes følgende varselsymboler:
Symbol

Betydning
Generell varselhenvisning
Advarsel om elektrisk strøm
Generelle henvisninger og nyttige råd om bruk
Henvisning for overholdelse av miljøforskrifter ved
kassering
Elektro-/elektronikkomponenter med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.

CPC håndholdt avleser

8

Generelt
1.6

Advarsler
I den foreliggende brukerhåndboken brukes følgende advarsler:
ADVARSEL
En advarsel på dette farenivået varsler om en farlig
situasjon.
Hvis den farlige situasjonen ikke unngås, kan det føre til
alvorlige skader.
►► Følg instruksjonene i denne advarselen for å unngå
alvorlige personskader.
ADVARSEL
En advarsel på dette farenivået varsler om mulig materiell skade.
Hvis situasjonen ikke unngås, kan det føre til materielle
skader.
►► Følg instruksjonene i denne advarselen for å unngå
materielle skader.
HENVISNING
►► En henvisning varsler om tilleggsinformasjon som er
viktig for videre behandling eller som gjør det beskrevne
arbeidstrinnet lettere.

1.7

Produsentens adresse
Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße 25
30165 Hannover
Tyskland
www.contipressurecheck.com

CPC håndholdt avleser

9

Generelt
1.8

Garantibestemmelser
Lovfestede garantibestemmelser gjelder med unntak av mulige avtalefestede overenskomster.
Den nyeste versjonen finner du på
www.contipressurecheck.com

1.9

Kundeservice

1.9.1

Feilhåndtering
HENVISNING
►► Dersom handlingsinstruksjonene i denne brukerhåndboken ikke fører til at problemet løses, så henvender
du deg til kundeservice eller det respektive nasjonale
selskapet.
Alle opplysningene du trenger er å finne hos:
www.contipressurecheck.com

1.9.2

Reparasjoner
Ved reparasjon av den håndholdte avleseren vil det bli stilt et brukt bytteapparat til disposisjon. Dette skjer normalt innen 24 t, senest etter 72 t,
regnet fra tidspunktet det defekte apparatet ble mottatt.
Kostnadene forbundet med byttet beregnes iht. de gjeldende bestemmelsene for garantien (se kapittel „1.8 Garantibestemmelser“ på side 10).

1.9.3

Oppdateringer
Den aktuelle utgaven av denne brukerhåndboken og ytterligere informasjon finner du under
www.contipressurecheck.com
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Sikkerhet
2
2.1

Sikkerhet
Generelle sikkerhetshenvisninger
Du skal overholde følgende generelle sikkerhetshenvisninger for sikker
omgang med den håndholdte avleseren:
■■ Alle delene på den håndholdte avleseren skal før bruk kontrolleres for å oppdage eventuelle skader som er synlige på utsiden.
Ikke ta i bruk en håndholdt avleser som er skadet.
■■ Den håndholdte avleseren skal ikke utsettes for å falle ned eller
harde støt.
■■ Den håndholdte avleseren skal ikke åpnes, med unntak av
terminalen for SD-minnekortet. Det befinner seg ingen komponenter som må vedlikeholdes på innsiden av den håndholdte
avleseren.
■■ Batteriet til den håndholdte avleseren kan ikke veksles.
■■ Reparasjoner på den håndholdte avleseren skal kun gjennomføres hos produsenten. Ved uhensiktsmessige reparasjoner eller
dersom apparatet åpnes vil garantien gå tapt.
■■ Den håndholdte avleseren skal beskyttes mot fuktighet og
inntrengende væsker eller gjenstander. Ved kontakt med væske
skal umiddelbart strømforsyningen kobles fra den håndholdte
avleseren.
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Sikkerhet
2.2

Fare på grunn av elektrisk strøm
ADVARSEL
Livsfare som følge av elektrisk strøm!
Ved kontakt med ledninger eller komponenter som står
under spenning vil det foreligge livsfare!
►► Du skal utelukkende benytte nettadapteret som er en
del av leveringsomfanget, ettersom den håndholdte
avleseren ellers kan bli skadet.
►► Du skal ikke benytte den håndholdte avleseren dersom
tilkoblingskabelen eller kabinettet til nettadapteret er
skadet.
►► Du skal aldri åpne kabinettet til nettadapteret. Dersom
tilkoblinger som fører spenning blir berørt og den elektriske eller mekaniske oppbygningen forandret, så er det
fare for strømstøt.
►► Nettadapteret og den håndholdte avleseren skal aldri
dyppes i vann eller annen væske.

2.3

Reservedeler og tilbehør
ADVARSEL
Skader og funksjonsfeil som følge av feilaktige reservedeler og tilbehør.
Ved bruk av feilaktige eller ikke originale reservedeler og
tilbehør kan den håndholdte avleseren eller kjøretøyets
komponenter bli skadet, og det kan oppstå funksjonsfeil.
►► Benytt utelukkende originale deler.
►► Ved dataoverføringer mellom den håndholdte avleseren
og CPC-systemet skal bare den originale diagnosekabelen benyttes, ettersom det ellers kan oppstå feil under
dataoverføringen.
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Sikkerhet
2.4

Riktig bruk
Den håndholdte avleseren er utelukkende ment for
■■ kommunikasjon og innstilling av dekkfølere,
■■ avlesing av trykk- og temperaturverdier,
■■ innstilling/justering av CPC-systemet på kjøretøyet,
■■ kontroll av systemytelsen,
■■ feildiagnose,
■■ dataoverføring mellom en PC og den håndholdte avleseren og
■■ aktualisering av programvare.
Annen bruk er feil.
ADVARSEL
Fare på grunn av feil bruk!
Ved bruk av den håndholdte avleseren som ikke er
forskriftsmessig og/eller ved annerledes bruk kan det foreligge fare og oppstå skader.
►► Den håndholdte avleseren skal kun benyttes på forskriftsmessig vis.
Alle typer krav på grunn av skader som har oppstått som følge av feil bruk,
vil bli avvist.
Brukeren er selv ansvarlig i slike tilfeller.
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Tekniske data
3

Tekniske data
Håndholdt avleser
Mål (L x B x H)
Vekt
Display

160 x 90 x 38

mm

750

g

3 tommer 128x64 piksler
monokrom grafikk-LCD
med bakgrunnsbelysning

Beskyttelsesart
Batteripakke
Driftstemperatur
Oppbevaringstemperatur

IP 54
Litium-ioner-batteri
850 mAh / 11.1 V
-10 til 50
14 til 122
-40 til 85
-40 til 185

°C
°F
°C
°F

Tilkoblinger
USB 2.0 (PC)
Diagnosekabel

Type A
Hirose 24-polet
Støpsel 1,3/3,5 mm

Tilkobling nettadapter
Minnekort
Korttype
maks kapasitet

SD-kort
32 GB
(leveringsomfang 1GB)

Høyfrekvent del
Frekvensområde HF

433,92 MHz

Frekvensområde LF

125 kHz

Pluggsykluser min.
USB-plugg
Diagnoseplugg
Nettadapterplugg

1 000
100

Sykluser

10 000

Nettadapter
Type

Sinpro SPU 15-106

Inngang

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

Utgang

13 V - 16 V / maks 0,94 A - 1,15 A
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Beskrivelse
4
4.1

Beskrivelse
Funksjonsbeskrivelse
Den håndholdte avleseren TPM-02 er et konfigurasjons- og diagnoseapparat med følgende funksjoner:
■■ kontroll av dekkfølere,
■■ trykk- og temperaturmålinger på dekkene,
■■ aktivering/deaktivering av dekkfølere,
■■ ny installasjon på kjøretøy/tilhenger,
■■ kontroll og endring av bestående konfigurasjon,
■■ kontroll av systemytelsen (testkjøring),
■■ avlesing av feilkoder (DTC-er),
■■ firmware-oppdateringer for display (DSP), CCU og koblingsmodul (CSW),
■■ protokollføring av kjøretøy og innstillingsdata,
■■ kommunikasjon mellom PC og håndholdt avleser.
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Beskrivelse
4.2

Apparatoversikt

4.2.1

Styringselementer
1

2

3

4

6

5

Pos

1

Betegnelse
Bildeskjerm

Funksjon
Menyvisninger.
Forlate en undermeny.
Bla tilbake i enkelte menyer.

2

ESC-tast

3

Piltaster

Navigering innenfor menyen.
Innstilling av verdier

4

Return-tast

Bekreftelse av et valg
Kvittering av en melding.

5

PÅ/AV-tast

Til-/frakobling av den håndholdte
avleseren.

6

Antenne

Antenne for aktivering av
dekkfølere.

CPC håndholdt avleser
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Beskrivelse
4.2.2

Underside
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.
BATTERY BATTERY
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.
PROPERLY

Made in Italy

Serial No. T121150XXX

N136

5
Pos

4

3

Betegnelse

1

Kontakt for minnekort

2

Typeskilt

3

Deksel for tilkoblingskontakten til nettadapter

4

Deksel for tilkoblingskontaktene til USB- og diagnose-kabel

5

Feste for bærestropp*
*Omfattes ikke av leveringsomfanget.

CPC håndholdt avleser
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Beskrivelse
4.2.3

Tilkoblinger

2 3

1
Pos

4.2.4

Betegnelse

1

Tilkobling for nettadapter

2

Tilkobling for USB-kabel

3

Tilkobling for diagnose-kabel

Kontakt for SD-minnekort
1

2

Continental

17340230000
A2C81336600

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
see owner-manual
Anatel:: XXXX-XX-XXXX
CONTAINS LI ION POLYMER BATTERY.
BATTERY BATTERY
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.
PROPERLY

Pos

Made in Italy

Serial No. T121150XXX

Betegnelse

1

Deksel til kontakt for SD-minnekort

2

Festeskrue for deksel

N136

CPC håndholdt avleser
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Beskrivelse
4.3

Menystruktur

Dekksensor
Kontroller sensoren
Aktiver sensoren
Deaktiver sensoren
Handl. på dekket
Vis
Test
Aktiver
Deaktiver
Kontroller alle dekk
Signalsamler
Utløserverktøy
Installasjon
Ny installasjon
Fortsett installasjon
Testkjøring
Modifisering
Endre installasjon
Kontroller installasjon
Endre parametre
Endre sensor-ID-er
Aktiver CPC
Deaktiver CPC
Diagnose
DTC (feilkode)
Generelle DTC-er
Dekkrelaterte DTC-er
Slett alle DTC-er
Lagre feilkoder
Programvareoppdat.
CCU (styreenhet)
DSP (display)
CSW (koblingsmodul integrert i CCU-trailer)
Tilkobling til PC
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Beskrivelse

Innstillinger
Språk
Česky / Tsjekkisk
Dansk / Dansk
Deutsch / Tysk
English / Engelsk
Español / Spansk
Français / Fransk
Italiano / Italiensk
Magyar / Ungarsk
Nederlands / Nederlandsk
Norsk / Norsk
Polski / Polsk
Português / Portugisisk
Româna / Rumensk
Slovenský / Slovakisk
Suomi / Finsk
Svenskt / Svensk
Türkçe / Tyrkisk
Enhet
Trykk
Temperatur
Lydinnstillinger
Lyd
Vibrasjon
Apparatinnstillinger
Autom. utkobl.
Dato/tid
Bruk dato
Versjon
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Beskrivelse
4.4

Menystyring
Betjeningen av den håndholdte avleseren foretas menystyrt via apparatets
taster. Betjeningsmulighetene er ført opp i det etterfølgende:

4.4.1

Fremhenting av en menyfunksjon
 Med hjelp av piltastene velges ønsket menypunkt.
 Med hjelp av Return-tasten
hentes frem.

bekreftes valget, og menypunktet

 Dersom menyen inneholder undermenyer, velger man med hjelp av
piltastene ønsket menypunkt, og med hjelp av Return-tasten
bekreftes valget.
 Trykk på ESC-tasten
vået.

for å vende tilbake til det forrige menyni-

 Trykk på ESC-tasten i

4.4.2

Endring av valg
 Med hjelp av piltastene
heter.
 Med hjelp av Return-tasten

4.4.3

3 s for å avbryte en prosedyre.

kan det velges mellom innstillinger/muligbekreftes valget.

Skrolle-symbol
Dersom bildeskjermen ikke strekker til for å vise alle oppføringene på en
side, vil det på høyre side fremkomme et skrolle-symbol
hjelp av piltastene kan alle oppføringer hentes frem.

CPC håndholdt avleser
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Beskrivelse
4.5

Typeskilt
Typeskiltet befinner seg på apparatets underside.

Continental

17340230000
A2C81336600

Handheld tool

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

14

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

13

Serial No. T121150XXX

1

2
3
4

Made in Italy

5
6

12

N136
11
Pos

10

9

8

7

Betydning

1

Artikkelnummer

2

Godkjennelsesmerking i henhold til FCC

3

Godkjennelsesmerking i Canada

4

Godkjennelsesmerking i Mexico

5

Godkjennelsesmerking i Brasil

6

Opprinnelsesland

7

Skal ikke kastes med husholdningsavfall

8

Stoffer som kan gjenvinnes er inkludert

9

Henvisning til godkjennelsesmerking i Australia

10

Henvisning til CE-konformitet innenfor den Europeiske Union

11

Henvisning til overholdelse av FCC-standarder

12

Strekkode

13

Serienummer

14

Den håndholdte avleseren må deponeres på særskilt vis.
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Idriftsetting
5
5.1

Idriftsetting
Leveringsomfang og transportinspeksjon
Den håndholdte avleseren leveres med følgende komponenter:
■■ Håndholdt avleser (inkl. SD-minnekort 1GB)
■■ Diagnose-kabel
■■ USB-kabel
■■ Nettadapter
■■ 4 pluggadaptere EU (Europeiske Union), UL (USA),
UK (England), AU (Australia)
■■ CD-ROM
■■ Kort veiledning
■■ Godkjennelsesattest
■■ 2 ekstra sikringer til diagnose-kabel
■■ Transportkoffert
HENVISNING
►► Leveringen skal kontrolleres med tanke på sin fullstendighet og eventuelle synlige skader. En levering som er
ufullstendig eller med skader skal omgående meldes til
leverandøren/forhandleren.

CPC håndholdt avleser
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5.2

Lading av håndholdt avleser
 Tilkobling av den håndholdte avleseren.
 Fjern dekslet for tilkoblingskontakten til nettadapteret.
 Tilkoblingskabelen til nettadapteret kobles på tilkoblingskontakten og
nettadapteret settes inn i en stikkontakt.
 Etter ca. 10 sekunder vil apparatet automatisk bli slått av, og et ladesymbol
vises på bildeskjermen.
HENVISNING
eller ladesymbol
vises
►► Dersom intet pluggunder ladeprosedyren blir apparatet ikke tilstrekkelig
ladet.
HENVISNING
►► Benytt kun nettadapteret som følger med leveringen.
►► Ladeprosedyren varer ca. 7 timer.
►► Den håndholdte avleseren skal av godkjennelsesgrunner ikke drives med et tilkoblet nettadapter.

5.2.1

Visning av ladetilstanden
■■ Dersom den håndholdte avleseren befinner seg i batteridrift,
vil ladetilstanden bli vist med et batterisymbol
oppe i det
høyre hjørnet på bildeskjermen. Påfyllingsnivået til batterisymbolet tilsvarer batteriets ladetilstand
.
■■ Dersom den håndholdte avleseren er tilkoblet via nettadapteret, vil det oppe i det høyre hjørnet på bildeskjermen komme
.
frem et plugg-symbol

CPC håndholdt avleser
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Idriftsetting
5.3

Bytte minnekort
På SD-minnekoret, som er innebygd i den håndholdte avleseren, finner
man filene som trengs for å oppdatere displayets firmware, CCU og koblingsmodulen (CSW).
SD-minnekortet inneholder dessuten filene for systemspråk, og er dessuten lagringssted for protokollfilene som opprettes av den håndholdt
avleseren.
HENVISNING
►► Et SD-minnekort er allerede satt inn ved utlevering av
den håndholdte avleseren.
►► For å kunne kommunisere med SD-minnekortet blir den
håndholdte avleseren tilkoblet en stasjonær/bærbar
PC via USB-kabel, se kapittel „8.2 Tilkobling til PC“ på
side 125. SD-minnekortet forblir i den håndholdte
avleseren.
►► Filene på minnekortet skal ikke slettes eller forandres,
ettersom dette kan føre til feil hos den håndholdte avleseren, og i verste fall til totalsvikt.
►► Unntaket er protokollfilene!
Disse kan slettes uten at det påvirker systemet.

CPC håndholdt avleser

25

Idriftsetting

1

2

Continental

17340230000
A2C81336600

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.
BATTERY BATTERY
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.
PROPERLY

Dersom SD-minnekortet er defekt går man frem som følger for å bytte
minnekort:
Made in Italy

Serial No. T121150XXX

N136

 Løsne festeskruen 2 på dekslet 1 og fjern dekslet.
 Låsen til minnekortet løsnes ved å trykke lett inn mot kortet.
 Bytte minnekort. Når det settes inn på plass skal det påses at kontaktene er på riktig sted.
 Trykk inn minnekortet inntil kortet raster på plass.
 Dekslet 1 settes på og festeskruen 2 skrus fast.
HENVISNING
►► Informasjon om innstilling av det nye SD-minnekortet er
å finne på nettsiden www.contipressurecheck.com.

CPC håndholdt avleser

26

Idriftsetting
5.4

Til-/frakobling av den håndholdte avleseren
Den håndholdte avleseren kan med hjelp av PÅ/AV-tasten

slås på og av.

Etter tilkobling vises startskjermbildet i 3 sekunder.

Conti PressureCheck
by

CONTINENTAL
Deretter vil hovedmenyen komme frem:

CPC
Dekksensor
Installasjon
Modifisering
Diagnose
Innstillinger
Ved igjen å trykke på tasten
ren bli frakoblet.

i ca. 3 sekunder vil den håndholdte avlese-

HENVISNING
►► Visningen av dato og klokkeslett i hovedmenyen kan
aktiveres gjennom Innstillinger - Apparatinnstillinger Bruk dato.

CPC håndholdt avleser
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5.5

Stille inn den håndholdte avleseren
I menyen „Innstillinger“ kan man fastlegge grunnleggende apparatinnstillinger, som språk, enheter, osv.
Menypunkt

Betydning

Språk

Brukerspråk på
bildeskjermen

Enhet

Enhet for trykk og
temperatur

Lydinnstillinger

Signalutsendelse
som lyd og/eller
vibrasjon
Tid før den håndholdte avleseren
automatisk blir
frakoblet.

System-dato
Apparatinnstillinger og klokkeslett

Versjon

CPC håndholdt avleser

Utvalg
Dansk. Tysk, engelsk, finsk,
fransk, italiensk, nederlandsk,
norsk, polsk, portugisisk,
rumensk, svensk, slovakisk,
spansk, tsjekkisk, tyrkisk,
ungarsk
Trykk
bar/psi
Temperatur
°C/°F
Lyd
På/Av
Vibrasjon

På/Av

Automatisk
frakobling

Av
5min
10min
15min

Innstilling av dato og klokkeslett. Fremstillingsformat kan
velges.
Benytte dato og klokkeslett
(ja / nei).

Bruk dato

——Visning i hovedmenyen

Informasjon om
firmware

——Anvendelse hos protokollfiler
Visning av FW-versjon og
serienummer
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Idriftsetting
 Med hjelp av piltastene velges ønsket menypunkt
og med hjelp av Return-tasten
bekrefter man.
 I undermenyene kan man med hjelp av piltastene navigere melendres verdier /
lom menypunktene, og med hjelp av piltastene
innstillinger.
 Valget som treffes kan med hjelp av Return-tasten
Valget lagres og menyen fortsetter et nivå høyere.

bekreftes.

 Med hjelp av ESC-tasten
kan man forlate undermenyen og
vende tilbake til menyen „Innstillinger“ uten at det foretas noen
endringer.
HENVISNING
►► Menyen starter med engelsk språk som basisinnstilling.
For innstilling av språk følges menyveien: „SETUP/LANGUAGE“ og ønsket språk velges.
►► Dersom intet SD-minnekort er satt inn i den håndholdte
avleseren, eller dersom minnekortet er defekt, vil bare
språket „ENGLISH“ stå til disposisjon.

CPC håndholdt avleser

29

Drift
6
6.1

Drift
Generelle instruksjoner
Husk å følge disse instruksjonene for å sikre en problemfri drift:
■■ Den håndholdte avleseren skal alltid drives med batteriet fullstendig ladet, slik at hele sendeeffekten står til disposisjon.
■■ Dekslet på den håndholdte avleseren skal holdes lukket, slik at
ingen støvpartikler eller væske trenger inn i avleseren.

6.2

Håndtering av den håndholdte avleseren
Den håndholdte avleseren er utstyrt med en antenne for å kunne kommunisere med dekkfølerne. Nedenfor vil fremgangsmåten ved kommunikasjon beskrevet, slik den foregår i alle menyer.
HENVISNING
►► Antennen skal alltid holdes i retning av føleren, for å
sikre best mulig kommunikasjon.
►► Dersom lyd og/eller vibrasjon ble tilkoblet under innstillingen, vil et tilsvarende signal bli sendt ut etter en
vellykket avlesing.
►► Avlesingsprosedyren skjer gjennom 3 nivåer med
stigende sendeeffekt. Dersom ingen kommunikasjon er
mulig innen den tid vil prosedyren bli avbrutt.

CPC håndholdt avleser
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6.2.1

Avlesing av en tilgjengelig føler
Dersom føleren er fritt tilgjengelig går man frem som følger ved avlesing:
 Den håndholdte avleseren holdes sammen med antennen
på føleren, slik det er avbildet.

direkte

6.2.1.1 Problem under avlesingen - Kommunikasjonen mislyktes
Dersom det ikke er mulig å kommunisere med føleren vil følgende melding
komme frem:

Kommunikasjon feil!
Se håndbok.

Problemløsning:
1. Ladetilstanden til den håndholdte avleseren kontrolleres, og evt.
lades den.
2. Prosedyren gjentas på en annen dekkføler.
►►Dersom kommunikasjon er mulig vil den 1. dekkføleren være
defekt.
►►Dersom kommunikasjon ikke er mulig henvender du deg til kundeservice.

CPC håndholdt avleser
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6.2.1.2 Problem ved avlesing - Annen føler innenfor rekkevidde.
Dersom en annen føler befinner seg innenfor signalrekkevidde, kan føleren
som skal kontrolleres ikke leses av på trygt vis.
Følgende melding fremkommer:

ANDRE SENS. INNEN REKKEV.!
BEVEG SENS. OG GJENTA KONTR.

Problemløsning:
 føleren skal være utenfor rekkevidde for andre følere, og holdes unna
andre feilkilder.

6.2.2

Programmering av en føler som er montert i et dekk
Ved programmering av dekkfølere vil følgende visning komme frem:

EFF: XX%

1/3
På animasjonsdelen vil punktmarkeringen bevege seg med en definert
hastighet, og i en forhåndsgitt retning langs sideveggen.
HENVISNING
►► Prosentangivelsen står for den aktuelle sendeeffekten
(EFF:) til kontrollsignalet.

CPC håndholdt avleser
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 Den håndholdte avleseren holdes sammen med antennen
på dekkets sidevegg, slik det er avbildet. Startpunktet er punktmarkeringen.

 Den håndholdte avleseren føres langs dekkets sidevegg i samsvar
med hastigheten på animasjonsdelen.
For hver programmeringsprosess vil den håndholdte avleseren sende
kontrollsignaler på 3 sendeeffektnivå. Nivåene vises på bildeskjermen.
 Den håndholdte avleseren føres for hvert effektnivå en gang langs
hele dekkets omkrets på sideveggen.
HENVISNING
peker loddrett mot sideveggen og antennen
►► Tegnet
føres langs undersiden av løpetråden.
►► Vær oppmerksom på posisjonen til startpunktet og
rotasjonsretningen på animasjonsdelen.

6.2.2.1 Programmeringsproblemer - 2 ulike følere
Dersom den håndholdte avleseren har nådd 2 ulike følere vil følgende
melding komme frem:

FLERE SENSORER MOTTATT!
BEVEG APPARATET IHT.
ANIMERT HASTIGHET.

 Programmeringsprosessen for dette dekket gjentas.

CPC håndholdt avleser
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6.3

Bildeskjermfremstillinger
Fremstilling av kjøretøy:
H CO 123

Viser kjøretøyets konfigurasjon sett ovenfra.
Fremstilling av aksler:
Velg konfig.

←

→

Viser konfigurasjonen av akse/dekk på en del av kjøretøyet.

CPC håndholdt avleser
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Fremstilling av dekk:
Ved visualisering av dekkfølerdata vil farge og innhold i dekksymboler
forandre seg.
Bilde

Betydning

Tilgjengelige dekk.
Programmert føler med data:
1.
X.X

Dekkets fylltrykk.

eller
2.

antall telegrammer eller RSSI (se „6.7 Testkjøring“ på
side 74).

Mangelfull føler.
Vis detaljer om feilen:
!

■■

Velg dekk med de respektive piltastene.
(Dekk markert med „[ ]“).

■■

Med hjelp av
Return-tasten

bekreftes valget.

(Mulige feil, se tabellen i kapittel „6.4.1 Kontroll av føler“ på
side 38)
X.X

Programmert, deaktivert føler (shippingmodus)

Føler ble ikke funnet.

Dekkene fremstilles på denne måten når fokuset ligger på
akselen
Et dekksymbol som er merket med „[ ]“ ligger i menyens fokus.

CPC håndholdt avleser
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Ved visualisering av ekstra informasjon for feilkoder (DTC) kan dekksymbolet bli fremstilt invertert eller blinkende.
Bilde
X.X

Betydning

For fremstillingen av feilmeldinger gjelder:
Symbol blinker:		

Aktive DTC-er foreligger.

Symbol blinker ikke:

Passive DTC-er foreligger.

(Se „6.10.1.2 Avlesing av dekkrelaterte feilkoder (DTC-er)“
på side 107)
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6.4

Meny dekksensor
I menyen „Dekksensor“ kan følere kontrolleres, aktiveres og deaktiveres. I
undermenypunktene „Handl. på dekket“ og „Kontroller alle dekk“ kan det
målrettet på kjøretøyet foretas kontroller av dekkrelaterte følere. Dessuten
kan man kontrollere om det er noen tilgjengelige følere i området rundt
den håndholdte avleseren, og hvilken sendeeffekt som kontrollsignalet må
ha for at disse skal svare.
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6.4.1

Kontroll av føler
Dekksensor - Kontroller sensoren
 Føleren leses av slik det i kapittel „6.2.1 Avlesing av en tilgjengelig
føler“ på side 31 er beskrevet.
På bildeskjermen vises:

Kontroller sensoren
ID(HEX)
TRYKK:
TEMP:
STATUS:

1C28F787
8.6 bar
23°C
Aktivert

Område

Betydning

ID (hex)

Følerens identifikasjonsnummer.

TRYKK

Dekkets fylltrykk (i demontert tilstand 0 bar/0 psi).

TEMP

Følerens omgivelsestemperatur.

aktivert
= Parkmodus

Føleren befinner seg i hviletilstand. Et
telegram blir sendt annethvert minutt.

deaktivert
= Shippingmodus

Føleren sender utelukkende telegrammer ved konkrete forespørsler.

STARTmodus

Fra og med en hastighet på ca. 30 km/t
(18 mph) vil det bli sendt et telegram
40 ganger hvert 16 sekund.
Deretter følger KJØREmodus.

KJØREmodus

Føleren befinner seg i bevegelse. Et
telegram blir sendt annethvert minutt.

STATUS

CPC håndholdt avleser
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Følgende feilmeldinger er mulig:
Feil

Betydning

Sensoren er DEFEKT

Dekkføleren er ikke lenger klar for drift. Byttes
med en ny føler.

SVAKT batteri

Batterikapasiteten i dekkføleren er ikke lenger
tilstrekkelig for ytterligere innsats i dekket. Dekkføleren byttes ut med en ny.

Sensoren er LØS

Dekkmodulen kan ha i dekket, eller ble montert
med hodet først. Dersom denne feilmeldingen
dukker opp hos en dekkføler er den ikke lenger
klar for drift, og skal byttes ut med en ny føler.

AKSELER:
>5g
< -5 g

Dersom denne feilmeldingen dukker opp hos
en dekkføler som ikke beveger seg, er den ikke
lenger klar for drift, og skal byttes ut med en ny
føler.
HENVISNING
►► Dersom visningen
blir fremstilt på bildeskjermen, kan man med hjelp av Return-tasten
gjenta
kontrollprosedyren.
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6.4.2

Aktivering av føler
Føleren er fremdeles deaktivert i den tilstanden den blir utlevert i, og
sender ikke på egen hånd ut noen telegrammer. Det er påkrevd med en
aktivering for å kunne benytte føleren på kjøretøyet.
Dekksensor - Aktiver sensoren
 Føleren leses av slik det i kapittel „6.2.1 Avlesing av en tilgjengelig
føler“ på side 31 er beskrevet.
På bildeskjermen vises:

Vell. aktiv. sens.

Etter 3 sekunder kommer følgende melding frem:

Aktiver sensoren
ID(HEX)
TRYKK:
TEMP:
STATUS:

CPC håndholdt avleser
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6.4.3

Deaktivering av føler
Føleren må være deaktivert ved lengre lagring eller ved forsendelse.
Dekksensor - Deaktiver sensorenr
 Føleren leses av slik det i kapittel „6.2.1 Avlesing av en tilgjengelig
føler“ på side 31 er beskrevet.
På bildeskjermen vises:

Vellykket
deaktivering
av sensor.

Etter 3 sekunder kommer følgende melding frem:

Deaktiver sensoren
ID(HEX)
TRYKK:
TEMP:
STATUS:

1C28F787
8.6 bar
23°C
Deaktivert

HENVISNING
►► Har føleren statusen „deaktivert“, er den i „Shippingmodus“ og sender ikke lener noen telegrammer på egen
hånd.
►► Ved flytransport må dekkføleren være deaktivert.
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6.4.4

Handlinger på dekkene
For en dekkrelatert kontroll/betjening av følere som er montert på et kjøretøy, må de ønskede dekkene først programmeres med sine følere.
Dekksensor - Handl. på dekket
Kontroll av dekkene foregår i 3 trinn:
1. Valg av akse-konfigurasjon.
2. Programmering av dekkfølere.
3. Målrettet kommunikasjon med dekkfølere.

6.4.4.1 Velg akse-konfigurasjon
På bildeskjermen vises:
Velg konfig.

←

 Med hjelp av piltastene
 Med hjelp av Return-tasten

CPC håndholdt avleser
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kan man bla mellom akse-konfigurasjoner.
bekreftes valget.
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6.4.4.2 Programmering av dekkfølere
Nå begynner programmeringen av de enkelte følerne. På bildeskjermen
merkes dekkenes som skal programmeres med „[ ]“:
På bildeskjermen vises:
Progr. sensorer:

 Med hjelp av den håndholdte avleseren kan føleren leses av, slik det
i kapittel „6.2.2 Programmering av en føler som er montert i et dekk“
på side 32 er beskrevet.
Dersom føleren oppdages i det merkede dekket, vil det bestående dekktrykket under programmeringen bli vist i dekksymbolet, og det neste
dekket som skal programmeres blir vist.
Alle dekkene programmeres slik det blir etablert på bildeskjermen. For det
siste dekket som skal programmeres vil følgende visning komme frem:
Progr. sensorer:

8.2

8.4

Dersom programmeringsprosessen er avsluttet for alle, inkludert det siste
av dekkene, kan de enkelte følerne i dekkene benyttes målrettet.
HENVISNING
►► Mulige feil ved programmering av dekkfølere håndteres
slik det i kapitlene 6.5.7.1, 6.5.7.2, 6.5.7.3 og 6.5.7.4 er
beskrevet.
►► Dersom en føler ikke blir registrert fører dette ikke til at
programmeringen avbrytes. Programmeringen fortsetter hos det neste dekket.
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6.4.4.3 Kommunikasjon med følerne
For målrettet kommunikasjon med dekkfølerne:
kan man navigere mellom dekkene.

 Med hjelp av piltastene

 Med hjelp av piltastene kan man navigere mellom de 4 menypunktene.
 Med hjelp av Return-tasten

kan handlingen som ble valgt utføres.

På bildeskjermen vises:

Handl. på dekket
↑ Vis
Test
←
Aktiver
↓ Deaktiver 8.2

→
8.2

8.4

Menypunkt

Betydning

VIS

Viser sist innleste følerdata i 15 sekunder.
Datautsendelse som i kapittel „6.4.1 Kontroll av
føler“ på side 38

Test

Kontrollerer på ny dekkfølere og viser aktuelle
følerdata i 15 sekunder.
Datautsendelse som i kapittel „6.4.1 Kontroll av
føler“ på side 38.

AKTIVER

Aktiverer føleren som ble valgt. Tilsvarer funksjonen i kapittel „6.4.2 Aktivering av føler“ på
side 40.

DEAKTIVER

Deaktiverer føleren som ble valgt. Tilsvarer
funksjonen i kapittel „6.4.3 Deaktivering av
føler“ på side 41.
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 For å forlate menyen „Handl. på dekket“ aktiveres ESC-tasten
3 sekunder.

i

Følgende bildeskjerm fremkommer.

Gå ut av handl.
på dekket?
← → Nei

 "Ja" velges med hjelp av piltastene
bekrefter man.

CPC håndholdt avleser
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6.4.5

Kontroll av alle dekkene
Dette menypunktet benyttes til kontroll av følerdata hos kjøretøyer uten
egen CCU og displayvisning. Kjøretøyets komplette konfigurasjon må
programmeres.
Dekksensor - Kontroller alle dekk
Kontroll av dekkene foregår i 5 trinn:
1. Kjøretøyets betegnelse
2. Valg av kjøretøyets konfigurasjon
3. Innlesing/programmering av dekkfølere
4. Opprettelse av en protokollfil
5. Ved behov: Visning av detaljerte følerdata
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6.4.5.1 Oppgi kjøretøyets navn
Kjøretøyets navn benyttes til å merke kjøretøyet og den dertil hørende
konfigurasjonen. Kjøretøyets navn legges i protokollfilen.
Se også „7.4 Protokollfiler“ på side 122.

BILENS NAVN

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

 Med hjelp av piltastene
 Med hjelp av Return-tasten

O

0

P
L
OK

velges tall og bokstaver.
bekreftes valget.

 Velg „OK“ og bekreft med Return-tasten
komplett.

når kjøretøyets navn er

HENVISNING
►► 19 tegn - maksimalt antall tegn i kjøretøyets navn.
►► Dersom intet individuelt navn føres opp for kjøretøyet,
så vil „IKKE NAVN PÅ BILEN“ bli ført opp som navn på
kjøretøyet.
►► Som eksempel ble navnet "H CO 123" benyttet på kjøretøyet i denne beskrivelsen.
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6.4.5.2 Velg konfigurasjon for kjøretøyet
Kjennetegn

Betydning

Biltype

Kjøretøyvariant.

Antall aksler

Valgmulighetene avhenger
av kjøretøytypen.

Utvalg
Lastebil/buss
Tilhenger
1-6

Dersom valget er avsluttet fremkommer dernest fugleperspektivet av en
mulig konfigurasjon for kjøretøyet:
H CO 123

← → bla

 Med hjelp av piltastene
 Med hjelp av Return-tasten

CPC håndholdt avleser

kan man bla mellom konfigurasjonene.
bekreftes valget.
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6.4.5.3 Dekkfølere innleses/programmeres
Nå begynner innlesing/programmering av de enkelte følerne. På bildeskjermen merkes dekkenes som skal programmeres med „[ ]“:
H CO 123

↵ fortsett

 Gå til de markerte dekkene hos kjøretøyet med den håndholdte
avleseren.
 Med hjelp av Return-tasten

startes programmeringsprosessen.

På bildeskjermen fremkommer en animasjon av fremgangsmåten under
programmeringen:

EFF: XX%

1/3
 Med hjelp av den håndholdte avleseren kan føleren leses av, slik det
i kapittel „6.2.2 Programmering av en føler som er montert i et dekk“
på side 32 er beskrevet.
HENVISNING
►► Vær oppmerksom på startpunktet og rotasjonsretningen på animasjonsdelen.
Dekk som er innleste avbildes som i kapittel „6.3 Bildeskjermfremstillinger“ på side 34.
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HENVISNING
►► Mulige feil ved programmering av dekkfølere håndteres
slik det i kapitlene 6.5.7.1, 6.5.7.2, 6.5.7.3 og 6.5.7.4 er
beskrevet.
►► Dersom en føler ikke blir registrert fører dette ikke til at
programmeringen avbrytes. Programmeringen fortsetter hos det neste dekket.
Etter fullført innlesing/programmering blir det automatisk opprettet en
protokollfil som legges på SD-minnekortet. Se også kapittel „7.4 Protokollfiler“ på side 122.
På bildeskjermen vises:

Protokollfil
lagret.
H CO 123_ _ _ _
_V_YYYYMMDD _ hhmmss
↵ FORTSETT

 Med hjelp av Return-tasten

avsluttes visningen til protokollfilen.

På bildeskjermen fremkommer et oversiktsbilde for kjøretøyet.
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6.4.5.4 Visning av dekkfølerdata
Nå kan enhver vilkårlig dekkføler velges.
H CO 123
8.9

8.4

8.4

8.6

8.6

← → ↑↓ ↵
8.9

 Ønsket dekkføler kan med hjelp av piltastene
 Med hjelp av Return-tasten

velges.

bekreftes valget av dekkføler.

Dataene for den utvalgte dekkføleren blir vist. Se kapittel „6.4.1 Kontroll av
føler“ på side 38.
For å vende tilbake til et oversiktsbilde for kjøretøyet:
 Trykk på Return-tasten

eller ESC-tasten

.

 Etter 15 sekunder vender man automatisk tilbake til oversiktsbildet.
For å forlate menypunktet:
 Trykk på ESC-tasten

i 3 sekunder.

 Kontrollspørsmålet om å avslutte menypunktet bekreftes via piltastene
og Return-tasten
med „Ja“.
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6.4.6

Signalsamler
For å kunne oppdage alle følerne i sender-/mottakerområdet til den håndholdte avleseren, kan det samles data via menyen "Signal-samler".
Følerne overfører:
■■ Følerens identifikasjonsnummer (hex)
■■ Trykk (bar eller psi)
■■ Temperatur (°C eller °F)
Bildeskjermens topptekst vil gi ytterligere informasjon:
■■ Antall mottatte telegrammer
Dette menypunktet kan benyttes til å identifisere følere som utilsiktet
befinner seg i arbeidsområdet.
Dekksensor - Signalsamler
På bildeskjermen vises:
1C451F3D
1C989F4D
1C46258E
1C498156
1C75483E

5

0.0
8.6
8.6
8.6
8.4

 Med hjelp av ESC-tasten

21
20
20
19
21

stanses signalmottaket.

På bildeskjermen vises:

STOP

1C451F3D
1C989F4D
1C46258E
1C498156
1C75483E

5

0.0
8.6
8.6
8.6
8.4

21
20
20
19
21

 Med den neste aktiveringen av ESC-tasten
„Signal-samler“.
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6.4.7

Utløserverktøy
For å kontrollere alle følerne i nærheten av den håndholdte avleseren kan
det sendes ut et signal med definert sendeeffekt. Følerne innenfor signalets virkeområde vil svare med følgende data:
■■ Følerens identifikasjonsnummer (hex)
■■ Følerens status (hex)
■■ Angivelse av varigheten mellom to mottatte svartelegrammer
(i ms).
Bildeskjermens topptekst vil gi ytterligere informasjon:
■■ Prosentuell sendeeffekt av kontrollsignalet (%)
■■ Antall mottatte telegrammer
Med hjelp av Trigger-analysen kan man oppdage hvilken prosentuell sendeeffekt de ulike følerne responderer fra.
Dekksensor - Utløserverktøy
På bildeskjermen vises:

Power

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

4%

Dh
9h
Dh
Dh
9h
Dh
Dh

15

40
1690
720
80
140
1230
20

 Med hjelp av piltastene kan man øke eller senke den prosentuelle
sendeeffekten hos kontrollsignalet.
HENVISNING
►► Ved start av funksjonen utgjør den prosentuelle sendeeffekten 0% og må økes slik det er beskrevet.
 Med hjelp av ESC-tasten
avsluttes.
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6.5

Initialisering av CPC-systemet ved ny installasjon
HENVISNING
►► Før systemet initialiseres skal det sikkerstilles at alle
dekkfølerne er aktiverte.
Systeminitialiseringen foregår i 6 trinn:
1. Kjøretøyets betegnelse
2. Valg av kjøretøyets konfigurasjon
3. Definisjon av akse-spesifikke egenskaper
4. Programmering av dekkfølerne
5. Overføring av konfigurasjonen til CPC-systemet
6. Opprettelse av en protokollfil
HENVISNING
►► Installasjonsprosessen kan til enhver tid avsluttes ved å
trykke på ESC-tasten
i 3 sekunder.
►► Det er mulig å tre inn i installasjonsprosessen på det
punktet hvor installasjonen ble avbrutt via menypunktet
"Fortsette installasjonen".
Se kapittel „6.6 Fortsette installasjonen“ på side 73.
Installasjon - Ny installasjon
HENVISNING
►► Ved å velge punktet „Installasjon“ i hovedmenyen blir
batteriets ladetilstand kontrollert. Dersom denne ikke er
tilstrekkelig fremkommer meldingen:
"Batteri for svakt! Vennligst foreta lading.“
Den håndholdte avleseren lades slik det i kapittel „5.2
Lading av håndholdt avleser“ på side 24 er beskrevet.
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6.5.1

Oppgi kjøretøyets navn
Kjøretøyets navn benyttes til å merke kjøretøyet og den dertil hørende
konfigurasjonen. Kjøretøyets navn blir registrert i CCU og i protokollfilen.
Se også „7.4 Protokollfiler“ på side 122.

BILENS NAVN
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 Med hjelp av piltastene
 Med hjelp av Return-tasten

O

0

P
L
OK

velges tall og bokstaver.
bekreftes valget.

 Velg „OK“ og bekreft med Return-tasten
komplett.

når kjøretøyets navn er

HENVISNING
►► 19 tegn - maksimalt antall tegn i kjøretøyets navn.
►► Dersom intet individuelt navn føres opp for kjøretøyet,
så vil „IKKE NAVN PÅ BILEN“ bli ført opp som navn på
kjøretøyet.
►► Som eksempel ble navnet "H CO 123" benyttet på kjøretøyet i denne beskrivelsen.
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6.5.2

Velg konfigurasjon for kjøretøyet
HENVISNING
►► En liste over anbefalte konfigurasjoner og typer for
kjøretøyets CPC-utstyr kan du finne under
www.contipressurecheck.com.
Kjennetegn

Betydning

Utvalg
Lastebil/buss:

Biltype:

Kjøretøytype.

Tilhenger
Forbundet

ATL
(AutoTrailerLearning)

Automatisk registrering av
at en tilhenger tilkobles.
(Utvalg kun med valgt kjøretøytype "Lastebil/buss")

Ja

Nei

Tilleggsmottaker

Er det montert en tilleggsmottaker?
(Automatisk funksjon ved
aktivering av "ATL" eller
valgt kjøretøytype "Forbundet".)

Ja

Nei

Antall aksler

Valgmulighetene avhenger
av kjøretøytypen.

1-6

HENVISNING
CPC-systemet oppdager automatisk når et enkelt dekk med
dekkføler ble skiftet ut.
Se i den forbindelse: ContiPressureCheck -Installasjonshåndbok- Kapittel „Automatisk registrering av hjulskift“.
►► Når ATL-funksjonen velges blir funksjonen "Automatisk
registrering av hjulskift" deaktivert!
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Dersom valget er avsluttet fremkommer dernest fugleperspektivet av en
mulig konfigurasjon for kjøretøyet:
H CO 123

← → bla

 Med hjelp av piltastene
rasjoner.
 Med hjelp av Return-tasten

CPC håndholdt avleser
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6.5.2.1 Spesialtilfelle "Forbundet"
Velg denne kjøretøytypen når tilhengerens dekkfølere mottas gjennom
lastebilens CPC-system, og skal vises på displayet.
Tilhengerens følere blir programmert inn i lastebilens CCU for dette formålet.
Tilleggsmottakeren er nødvendig for denne kjøretøytypen, og blir derfor
automatisk integrert i CPC-konfigurasjonen gjennom den håndholdte
avleseren.
Tilhengeren skal være kontinuerlig forbundet med lastebilen, ellers vil
varselmeldingen INTET MOTTAK bli vist på displayet til tilhengerfølerne
(se brukerhåndbok display)
For kjøretøytypen "Forbundet" blir antallet aksler valgt ut separat for henholdsvis lastebilen og tilhengeren.
Samlet kan ikke mer enn 6 aksler velges.
H CO 123

Antall aksler
←→

3 Lastebil/buss
2 Tilhenger

 Med hjelp av piltastene
 Med hjelp av Return-tasten

kan valget endres.
bekreftes valget.
HENVISNING

►► Med denne konfigurasjonen kan "ATL"-funksjonen ikke
velges.
►► Funksjonen "Automatisk registrering av hjulskift" er
aktiv.
Se i den forbindelse: ContiPressureCheck -Installasjonshåndbok- Kapittel „Automatisk registrering av hjulskift“.
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6.5.3

Akse-spesifikke egenskaper defineres

6.5.3.1 Nominelt trykk
H CO 123

8.0

8.2 8.0

 Med hjelp av piltastene

kan man navigere mellom akslene.

 Med hjelp av piltastene kan man stille inn det nominelle trykket som
er påkrevd.
 Med hjelp av Return-tasten
ble stilt inn.

bekreftes det nominelle trykket som

HENVISNING
►► Det nominelle trykket kan stilles inn mellom 1,8 bar (26
psi) og 11,9 bar (173 psi).
►► Alarmtersklene blir av den håndholdte avleseren automatisk stilt inn på 90% („LAVT TRYKK“) og 80% („SVÆRT
LAVT TRYKK“) av det nominelle trykket.
►► Ved et nominelt trykk på under 4,5 bar (65 psi) vil det
allerede ved beskjedne trykkavvik komme advarsler /
alarmer.
►► Når det nominelle trykket etableres skal det tas hensyn
til informasjonen fra dekkprodusenten.
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6.5.3.2 Nominelt trykk hos ATL
Dette menypunktet fremkommer kun når ATL-funksjonen ble valgt i
forkant.
H CO 123

Nom. trykk ATL
- Verdien gjelder
f. alle tilhenger
aksler
←→

8.0 bar

 Med hjelp av piltastene
som er påkrevd.
 Med hjelp av Return-tasten
ble stilt inn.

kan man stille inn det nominelle trykket
bekreftes det nominelle trykket som

HENVISNING
►► Det defineres bare et nominelt trykk for alle tilhengerens
aksler!
►► Det nominelle trykket gjelder for alle tilhengere som
kobles til tilhengeren!
►► Det nominelle trykket kan stilles inn mellom 1,8 bar (26
psi) og 11,9 bar (173 psi).
►► Alarmtersklene blir av den håndholdte avleseren automatisk stilt inn på 90% („LAVT TRYKK“) og 80% („SVÆRT
LAVT TRYKK“) av det nominelle trykket.
►► Ved et nominelt trykk på under 4,5 bar (65 psi) vil det
allerede ved beskjedne trykkavvik komme advarsler /
alarmer.
►► Når det nominelle trykket etableres skal det tas hensyn
til informasjonen fra dekkprodusenten.
HENVISNING
CPC-systemet oppdager automatisk når et enkelt dekk med
dekkføler ble skiftet ut.
Se i den forbindelse: ContiPressureCheck -Installasjonshåndbok- Kapittel „Automatisk registrering av hjulskift“.
►► Når ATL-funksjonen velges blir funksjonen "Automatisk
registrering av hjulskift" deaktivert!
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6.5.3.3 Heisaksel
Avhengig av kjøretøytypen kan en aksel også defineres som heisaksel.
H CO 123

-

✓

 Med hjelp av piltastene

-

kan man navigere mellom akslene.

 Med hjelp av piltastene endres statusen:
„✓“ = Heisaksel
„-“ = ingen heisaksel

 Med hjelp av Return-tasten

bekreftes valget.

Rammevilkår:
■■ Dersom den valgte konfigurasjonen bare har 2 aksler (hos lastebiler eller tilhengere med trekkstang) eller bare har 1 aksel (hos
semitrailere) vil siden for fastleggelse av heisaksel ikke bli vist.
■■ Hos lastebiler eller tilhengere med trekkstang kan minst 2
aksler være noe annet enn heisaksler, hos semitrailere minst 1
aksel.
■■ Hos lastebiler eller tilhengere med trekkstang kan den 1. akselen ikke fastlegges som heisaksel.
■■ Samlet kan for hver installasjon maksimalt 2 aksler av de maksimalt 6 akslene fastlegges som heisaksel (dersom kjøretøytypen
„Forbundet“ ble valgt, anses dette som en installasjon).
HENVISNING
►► Fastleggelsen av heisaksel skal gjennomføres med
nøyaktighet.
►► Dersom heisaksler fastlegges feil, kan det ikke garanteres at CPC-systemet fungerer korrekt.
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6.5.4

Programmering av dekkfølere
Nå begynner programmeringen av de enkelte følerne. På bildeskjermen
merkes dekkenes som skal programmeres med „[ ]“:
H CO 123

↵ fortsett

 Gå til de markerte dekkene hos kjøretøyet med den håndholdte
avleseren.
 Med hjelp av Return-tasten

startes programmeringsprosessen.

På bildeskjermen fremkommer en animasjon av fremgangsmåten under
programmeringen:

EFF: XX%

1/3
 Med hjelp av den håndholdte avleseren kan føleren leses av, slik det
i kapittel „6.2.2 Programmering av en føler som er montert i et dekk“
på side 32 er beskrevet.
HENVISNING
►► Vær oppmerksom på startpunktet og rotasjonsretningen på animasjonsdelen.
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Dersom føleren oppdages i det merkede dekket vil dekksymbolet endres,
og mottar en oppføring med registrert dekktrykk.
Det neste dekket som skal programmeres blir vist.
Alle dekkene programmeres slik det blir etablert på bildeskjermen. For det
siste dekket som skal programmeres vil følgende visning komme frem:
H CO 123
8.4

8.9

↵ fortsett
8.9

8.6

8.6

Når programmeringsprosessen er avsluttet for alle dekkene, inkludert det
siste, går det videre med overføring av konfigurasjonen til CPC-systemet.
HENVISNING
►► For å programmere dekkføleren til det innvendige tvillingdekket, kan apparatet forbli på den ytre tvillingen.

HENVISNING
►► Dersom programmeringsprosessen avbrytes må programmeringsprosessen starte fra begynnelsen igjen via
menypunktet "Fortsette installasjonen".
►► Alle dekkene må programmeres på ny.
Se kapittel „6.6 Fortsette installasjonen“ på side 73.
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6.5.5

Overføring av konfigurasjonen til CPC-systemet
For at data skal kunne overføres til CPC-systemet må den håndholdte avleseren forbindes med CPC-systemet gjennom diagnosekabelen.
På bildeskjermen til den håndholdte avleseren fremkommer følgende
melding:
H CO 123
KONFIGURERING FULLFØRT.
KOBLE APP. TIL DISPLAYET.
SLÅ PÅ TENNINGEN.
START DATAOVERFØRING.

HENVISNING
►► For å kunne garantere en sikker overføring av konfigurasjonen skal den håndholdte avleseren ikke slås av og
prosedyren ikke avbrytes under overføringen av data.
For overføring av konfigurasjonen hos lastebiler/busser går man frem som
følger:
 Den håndholdte avleseren forbindes gjennom diagnosekabelen med
den ledige kontaktkoblingen på displayet.
 Slå på tenningen.
 Med hjelp av Return-tasten
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For overføring av konfigurasjonen hos tilhengere går man frem som følger:
 Løsne pluggforbindelsene mellom trykkontrollvisningen og kabelmatten på tilhengeren.
 Den håndholdte avleseren kobles til kabelmatten på tilhengeren
gjennom diagnosekabelen.
 Slå på tenningen.
 Med hjelp av Return-tasten

startes overføringen.
HENVISNING

►► Dersom tilhengeren ikke har noen strømforsyning under
installasjonen, vil tilhengerens CCU bli forsynt med
strøm gjennom den håndholdte avleseren. Denne prosedyren følger automatisk.
Under overføringen av data kommer følgende melding frem:
H CO 123
Data overføres.
Vennligst vent...
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6.5.6

Protokollfil
For å avslutte overføringen av konfigurasjonsdata til CPC-systemet, blir
det automatisk opprettet en protokollfil som legges på SD-minnekortet. Se
også kapittel „7.4 Protokollfiler“ på side 122.
På bildeskjermen vises:

Protokollfil
lagret.
H CO 123_ _ _ _
_I_YYYYMMDD _ hhmmss
↵ FORTSETT

Til slutt kommer følgende frem etter en vellykket dataoverføring:
H CO 123
Dataov. avsluttet!

HENVISNING
►► Det vil alltid være den sist utførte konfigurasjonen som
lages på den håndholdte avleseren. Det har den fordelen
at initialiseringen kan forenkles hos flere kjøretøy med
samme konfigurasjon.

HENVISNING
►► For hver oppdatering av programvaren eller hver endring av parametrene på CCU ("Ny installasjon", "Endre
parametre", "Endre sensor-ID-er") blir alle lagrede DTC-er
(feilkoder) slettet!
Se også kapittel „6.10 Diagnose“ på side 98.
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6.5.7

Mulige problemer

6.5.7.1 Føler ble ikke funnet etter 2 forsøk
Etter det første programmeringsforsøket ble det ikke funnet noen føler. På
bildeskjermen fremkommer følgende melding:
H CO 123
INGEN SENSOR FUNNET!
BEVEG APPARATET IHT. ANIMERT
HASTIGHET.

 Gjenta dekkets programmeringsprosess.
Dersom den håndholdte avleseren igjen ikke finner noen føler ved det
andre programmeringsforsøket, vil programmeringsprosessen bli stanset
og følgende melding fremkommer:
H CO 123
INGEN SENSOR FUNNET!
PROGRAMMERING STOPPET.
KONTR. OM SENSOREN BEFINNER
SEG I DEKKET.

 Med hjelp av Return-tasten
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Problemløsning:
1. Ladetilstanden til den håndholdte avleseren kontrolleres.
►►Ladetilstanden må utgjøre minst 40%.
►►Dersom ladetilstanden er tilstrekkelig befinner det seg ingen føler i
dekket, føleren er ikke klar for drift eller føleren er defekt.
2. Dekkene demonteres for en mer presis kontroll.
3. Hos enkelte dekk og spesialkjøretøyer kan eventuelt styrken på
kontrollsignalet være utilstrekkelig. Ta kontakt med kundeservice for
tilpasninger.
4. For å initialisere CPC-systemet fortsetter du slik det i kapittel „6.6
Fortsette installasjonen“ på side 73 er beskrevet.
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6.5.7.2 Det ble funnet 2 ulike følere samtidig.
På bildeskjermen fremkommer følgende melding:
H CO 123
FLERE SENSORER MOTTATT!
BEVEG APPARATET IHT.
ANIMERT HASTIGHET.

 Gjenta dekkets programmeringsprosess.
Dersom den håndholdte avleseren igjen finner 2 følere samtidig vil programmeringsprosessen bli stanset og følgende melding fremkommer:
H CO 123
FLERE SENSORER MOTTATT!
PROGRAMMERING STOPPET.
SE HÅNDBOK.

 Med hjelp av Return-tasten

kvitteres meldingen.

Problemløsning:
Det kontrolleres om det befinner seg flere følere på utsiden av dekkene
innenfor en radius på 2 m.
►►Dersom ja fjernes følere som ligger innenfor kommunikasjonens
rekkevidde, og programmeringsprosessen gjentas.
►►Dersom ikke skal kjøretøyet beveges ca. 1 m forover eller bakover
og programmeringsprosessen gjentas.
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6.5.7.3 Følere er ikke aktiverte
På bildeskjermen fremkommer følgende melding:
H CO 123
SENSOR IKKE AKTIVERT!
BEV. VERKT. IHT. ANIMERT HA.

 Med hjelp av Return-tasten

kvitteres meldingen.

EFF: 180%

1/3
 Gjenta dekkets programmeringsprosess.
HENVISNING
►► Føleren blir automatisk satt i parkmodus og programmert.
H CO 123

8.8

 Den neste føleren programmeres.
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6.5.7.4 Ytterligere avbruddskriterier under programmeringsprosessen
Følgende feil utgjør et avbruddskriterium under programmeringsprosessen:
■■ Sensoren er DEFEKT.
■■ SVAKT batteri
■■ Sensoren er LØS
Dersom en av de omtalte feilene foreligger hos en dekkføler skal dekket
demonteres og føleren byttes ut.
Så lenge dekkføleren ikke fornyes kan ikke programmeringsprosessen
avsluttes.

6.5.7.5 Overføring av konfigurasjonen er ikke mulig
Dersom det ikke består noen CAN-Bus-forbindelse er det ikke mulig å overføre konfigurasjonen, og følgende melding fremkommer.
H CO 123
Kontroller CANbuss-forbindelsen.

Problemløsning:
1. Forbindelsen mellom den håndholdte avleseren, diagnosekabelen og
CPC-komponentene kontrolleres.
2. Ved lastebilinstallasjon kontrolleres det om tenningen er på.
3. Overføringen av konfigurasjonen gjentas.
4. Dersom det igjen ikke består noen CAN-Bus-forbindelse forlates menyen og kabelopplegget til CPC-systemet kontrolleres.
HENVISNING
►► Mer informasjon om problemløsninger er å finne på
nettsiden www.contipressurecheck.com.
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6.5.7.6 Den overførte konfigurasjonen ble ikke akseptert
Dersom konfigureringen av systemet ikke var vellykket vil følgende melding fremkomme:
H CO 123
Feil ved overf. av
data!
Se håndbok.

Problemløsning:
I slike tilfeller foreligger det en kommunikasjonsfeil med CCU.
 Overføringen av konfigurasjonen gjentas.
Dersom feilmeldingen fremkommer på ny:
 Hele kabelopplegget kontrolleres og byttes eventuelt ut.
HENVISNING
►► Mer informasjon om problemløsninger er å finne på
nettsiden www.contipressurecheck.com.
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6.6

Fortsette installasjonen
Menypunktet „Fortsette installasjonen“ er bare aktiv når prosessen „Ny
installasjon“ ble avbrutt.
Installasjon - Fortsette installasjonen
På bildeskjermen fremkommer følgende melding.
H CO 123
HØRER IDENTIFIKASJONSNAVNET
TIL DENNE BILEN?
← → Nei
NEI -> GÅ TIL ENDRE PARAM.

6.6.7.1 Identifikasjonsnavnet hører til kjøretøyet
 "Ja" velges med hjelp av piltastene
bekrefter man kjøretøyets navn.

og med hjelp av Return-tasten

Deretter fortsetter initialiseringsprosessen fra det stedet hvor en „Ny
installasjon“ ble avbrutt.
HENVISNING
►► Unntaket er programmeringsprosessen til dekkfølerne.
Dersom programmeringen ikke ble avsluttet fullstendig
må man igjen begynne med det første dekket.

6.6.7.2 Identifikasjonsnavnet hører ikke til kjøretøyet
 „Nei“ velges med hjelp av piltastene
og bekreftes med Return-tasten
for å forlate menypunktet, ettersom ellers en feilaktig konfigurasjon blir installert på dette kjøretøyet.
 For dette kjøretøyet gjennomføres en ny installasjon, se kapittel „6.5
Initialisering av CPC-systemet ved ny installasjon“ på side 54.
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6.7

Testkjøring
Menypunktet „Testkjøring“ benyttes til å kontrollere mottakskvaliteten hos
CPC-systemet som er montert på kjøretøyet.
Følgende data vil bli registrert i den forbindelse:
1. Antallet telegrammer som mottas hos de enkelte følerne.
2. Signalstyrken for de enkelte følerne som blir registrert på mottakeren.
Mottatte data evalueres av den håndholdte avleseren og resultatet formidles som 3 nivåer:
■■ Godt mottak
■■ Tilstrekkelig mottak
■■ Grenseverdi mottak
HENVISNING
►► For å kunne kontrollere mottakskvaliteten hos samtlige
monterte dekkfølere må alle heisaksler være senket.
►► Følerne til hevede heisaksler vil det ikke bli tatt hensyn
til under testkjøringen.
►► Med aktivert ATL-funksjon vil det ikke bli tatt hensyn til
dekkene til tilhengeren under testkjøringen.
HENVISNING
►► Det skal velges en strekning til testkjøringen hvor minimum en hastighet på 30 km/t (18 mph) er mulig.
HENVISNING
►► "Testkjøring" kan til enhver tid avsluttes ved å trykke på
ESC-tasten
i 3 sekunder.
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For enhver testkjøring gjelder:
Dersom testkjøringen ikke avsluttes med resultatet "Godt mottak", er
følgende korrigerende tiltak mulige:
Variant

Korrigerende tiltak

Det benyttes kun
CCU.
Det benyttes CCU
og tilleggsmottaker.
Bruksområdet
"Forbundet" benyttes.

■■

Optimering av posisjonering og innstilling av
CCU.

■■

Oppgradering av tilleggsmottaker

■■

Optimering av posisjonering og innstilling av
begge komponenter.

■■

Dersom mottaket av dekkfølerne til tilhengeren ikke kan forbedres med de foregående
tiltakene, skal tilhengeren oppgraderes med et
eget CPC-system.

HENVISNING
►► Modelleksemplene på egnet posisjonering og innstilling
av CCU og tilleggsmottaker utledes fra nettsiden: www.
contipressurecheck.com

CPC håndholdt avleser

75

Drift
6.7.1

Testkjøring Lastebil/buss eller FORBUNDET
For at dataene skal kunne overføres fra CPC-systemet til den håndholdte
avleseren må det opprettes en forbindelse gjennom diagnosekabelen.
 Den håndholdte avleseren forbindes gjennom diagnosekabelen med
den ledige kontaktkoblingen på displayet.
 Slå på tenningen.
HENVISNING
►► Dersom kjøretøyet beveget seg må det ha stått i minst
20 min. før testkjøringen kan startes.
Installasjon - Testkjøring
På bildeskjermen fremkommer følgende melding.
H CO 123
HØRER IDENTIFIKASJONSNAVNET
TIL DENNE BILEN?
← → Nei
NEI -> GÅ TIL ENDRE PARAM.

 Identifikasjonsnavnet til kjøretøyet kontrolleres
Identifikasjonsnavnet tilhører ikke kjøretøyet:
 "Nei" velges med hjelp av piltastene
og med hjelp av Return-tasten
bekrefter man. Menyen veksler automatisk til punktet "Endre
parametre" for å tilpasse kjøretøyets data, se kapittel „6.2.1.1 Problem under avlesingen - Kommunikasjonen mislyktes“ på side 31.

CPC håndholdt avleser

76

Drift
Identifikasjonsnavnet tilhører kjøretøyet:
 "Ja" velges med hjelp av piltastene
bekrefter man kjøretøyets navn.

og med hjelp av Return-tasten

På bildeskjermen fremkommer følgende forespørsel.

Har kjøretøyet
stått i minst
20 min.?
← → Nei

Pauselengde mindre enn 20 minutter:
og med hjelp av Return-tas "Nei" velges med hjelp av piltastene
ten
bekrefter man for å forlate menyen.
 Avvent den påkrevde pauselengden og start menyen "Testkjøring" på
ny.
Pauselengde minst 20 minutter:
 "Ja" velges med hjelp av piltastene
bekrefter man.

og med hjelp av Return-tasten

 Ansvarsfraskrivelsen leses og med hjelp av Return-tasten
tes den.

bekref-

#Telegram
Start kjøringen....

 Start testkjøringen med kjøretøyet og fortsett inntil det blir vist at
testkjøringen avsluttes med tilsvarende henvisninger på bildeskjermen.
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Under testkjøringen fremkommer følgende visning på bildeskjermen:

#Telegram
Pågår....

Testkjøringen er avsluttet og den håndholdte avleseren oppretter en
protokollfil.

Protokollfil
lagret.
H CO 123_ _ _ _
_T_YYYYMMDD _ hhmmss
↵ FORTSETT

Etter meldingen om opprettelse av protokollfil:
 Return-tasten

aktiveres

F.eks. fremkommer følgende informasjoner:

#Telegram
15

↑↓
17

12

16

12

Godt mottak
14

RSSI
155

↑↓
180

121

178

125

Godt mottak
153
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Område

Topptekst

Betydning

Telegram: I dekkene vises antallet mottatte telegrammer
hos hver føler.
RSSI: I dekkene vises signalstyrken som ble etablert for den
respektive føleren.
Dekksymbolene endres ved RSSI-visning i samsvar med
mottakskvaliteten til din fremstilling.

Dekksym■■
boler
■■
■■

Godt mottak - Dekk "hvitt" (se bilde)
Tilstrekkelig mottak - Dekk "sort" (invertert)
Grenseverdi mottak - Dekk "blinker"

Her vises resultatet fra testkjøringen.
Her formidles godt, tilstrekkelig eller begrenset mottak.

Midtlinje

■■

Godt mottak
Det forventes ingen forstyrrelser av mottaket.

■■

Tilstrekkelig mottak
I sjeldne tilfeller kan det forekomme forstyrrelser av
mottaket hos de anviste dekkene (radioforstyrrelser,
ekstreme værforhold).

■■

Grenseverdi mottak
Det kan hyppig forekomme forstyrrelser av mottaket
hos de anviste dekkene.

HENVISNING
►► Generelt er det slik at jo høyere RSSI-verdien er, desto
bedre er mottaket.
HENVISNING
►► Dersom en heisaksel heves under testkjøringen vil det
ikke stå noen tall i dekksymbolene til heisakselen.
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 Med hjelp av piltastene kan det veksles mellom visningen „Telegram“ og „RSSI“.
 Hos kjøretøytypen „FORBUNDET“ kan man med hjelp av piltastene
veksle mellom lastebil og tilhenger.
 Resultatet fra testkjøringen kan med hjelp av Return-tasten
bekreftes.
Dersom testkjøringen ikke avsluttes med resultatet "Godt mottak", er
korrigerende tiltak mulige. Se i den forbindelse kapittel „6.7 Testkjøring“
på side 74.
HENVISNING
Dersom en feil oppstår ved lagring av protokollfilen:
►► Det sikkerstilles at SD-minnekortet er satt inn korrekt i apparatet. Se kapittel „5.3 Bytte minnekort“ på
side 25
►► Tilgangen på SD-minnekortet kontrolleres med "Diagnose/forbindelse til PC". Se kapittel „8.2 Tilkobling til PC“
på side 125
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6.7.2

Testkjøring av tilhenger
For å gjennomføre en testkjøring av et CPC-system som er installert på en
tilhenger, må tilhengeren CCU settes i "Testkjøring-modus".
Til motsetning fra lastebiler skal følgende trinn gjennomføres under testkjøring på tilhengeren:
1. Tilhengersystemet aktiveres for testkjøring (med håndholdt avleser).
2. Testkjøring gjennomføres (UTEN håndholdt avleser).
3. Resultatene fra testkjøringen evalueres (med håndholdt avleser).
For trinnene 1 til 3 skal det tas hensyn til følgende:
 Løsne pluggforbindelsene mellom trykkontrollvisningen og kabelmatten på tilhengeren.
 Den håndholdte avleseren kobles til kabelmatten på tilhengeren
gjennom diagnosekabelen.
 Slå på tenningen.
(Dersom ingen forsyning av kjøretøyet foreligger vil den håndholdte
avleseren forsyne tilhengerens CCU.)
HENVISNING
►► Dersom CSW har en programvareversjon <10 er det ikke
mulig med en testkjøring av tilhengeren.
►► Programvaren til CSW skal vennligst oppgraderes tilsvarende.
Se kapittel „6.10.2 Oppdateringer av programvaren“ på
side 113
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Installasjon - Testkjøring
 Kontrollen av kjøretøyets identifikasjonsnavn skal i samsvar med
kapittel „6.7.1 Testkjøring Lastebil/buss eller FORBUNDET“ på
side 76 gjennomgås.
På bildeskjermen fremkommer følgende forespørsel.

Aktivere kjøretøyet
for testkjøring?
← → Nei

 "Ja" velges med hjelp av piltastene
bekrefter man.
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Den håndholdte avleseren bekrefter med en tilsvarende melding at tilhengersystemet er aktivert for testkjøring.
 Den håndholdte avleseren frakoble og pluggforbindelsen til trykkontrollvisningen gjenopprettes.
 Testkjøringen med kjøretøyet påbegynnes og fortsettes inntil trykkontrollvisningen sender ut et optisk signal (lyser kontinuerlig i 60
sekunder).
 Den håndholdte avleseren forbindes med kjøretøyet slik det er beskrevet og menyen "Testkjøring" startes på ny, data evalueres.
Evalueringen foretas automatisk, og vurderingen følger analogt med
kap. „6.7.1 Testkjøring Lastebil/buss eller FORBUNDET“ på side 76.
HENVISNING
►► Dersom kjøretøyet beveget seg må det ha stått i minst
20 min. før testkjøringen kan startes.
►► Så lenge avslutningskriteriene for testkjøringen ikke
oppnås, vil trykkontrollvisningen blinke med en spesiell
kode (annethvert sekund lyser de kjapt opp dobbelt).
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6.7.3

Mulige feilmeldinger ved testkjøringer
Oppstår det feil under en testkjøring fører dette til at kontrollprosedyren
avbrytes. Dersom ikke annet er nevnt gjelder feilmeldingen som beskrives
i dette kapitlet for følgende varianter: Lastebil/buss, tilhenger, forbundet.
Etter at feilen er korrigert må testkjøringen startes fra begynnelsen av.
HENVISNING
►► Kjøretøyet må ha stått i minst 20 min. før testkjøringen
på ny kan startes igjen.

6.7.3.1 Advarsler
Dersom en advarsel oppstår under testkjøringen (som f.eks. LAVT TRYKK),
så vil testkjøringen bli avbrutt og følgende melding vises på bildeskjermen:

#Telegram
8

↑↓
7

12

16

8

Advarsler
6

En protokollfil vil automatisk bli opprettet og lagt på SD-minnekortet.
I så fall:
 stanses testkjøringen.
 Med hjelp av Return-tasten

bekreftes meldingen.

 Via menyen som i kapittel „6.10.1 DTC-er (feilkoder)“ på side 98 er
beskrevet kan feilkodene avleses, og feilene tilsvarende håndteres.
 La kjøretøyet stå minst 20 min. først.
 Menyen "Testkjøring" utføres på ny.
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6.7.3.2 Ingen CAN-data
HENVISNING
►► Feilmeldingen kan bare opptre ved „Testkjøring Lastebil/buss“!
Dersom CAN-kommunikasjonen ble avbrutt under testkjøringen fører
dette til at testkjøringen avbrytes, og følgende melding vises på bildeskjermen:

#Telegram
8

↑↓
7

12

16

8

Ingen CAN-data
6

En protokollfil vil automatisk bli opprettet og lagt på SD-minnekortet.
I så fall:
 stanses testkjøringen.
 Med hjelp av Return-tasten

bekreftes meldingen.

 Problemløsning i samsvar med anvisningene i kap. „Den overførte
konfigurasjonen ble ikke akseptert“ på side 72.
 La kjøretøyet stå minst 20 min. først.
 Menyen "Testkjøring" utføres på ny.
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6.7.3.3 Tidsavbrudd
Til evaluering av testkjøringen benyttes kun dekkføler-telegrammer i
STARTmodus (se kap.„6.4.1 Kontroll av føler“ på side 38). Dersom ikke
tilstrekkelig med telegrammer mottas per dekk i STARTmodus 20 minutter
etter at menypunktet "Testkjøring" ble utført, så vil meldingen "Tidsavbrudd" bli fremstilt på bildeskjermen.

#Telegram
9

↑↓
13

6

12

7

Tidsavbrudd
8

En protokollfil vil automatisk bli opprettet og lagt på SD-minnekortet.
I så fall:
 stanses testkjøringen.
 Med hjelp av Return-tasten

bekreftes meldingen.

Mulige årsaker:

Problemløsning

Kjøretøyet beveget seg for
lenge med en hastighet
på < 30 km/t (18 mph)

Kjøretøyet beveges raskere ved ny
kjøring.

 Kjøretøyet parkeres
 La kjøretøyet stå minst 20 min. først.
 Menyen "Testkjøring" utføres på ny.
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6.7.3.4 Mislykket
Til evaluering av testkjøringen benyttes kun dekkføler-telegrammer i
STARTmodus (se kap.„6.4.1 Kontroll av føler“ på side 38). Dersom det ble
mottatt et telegram for et dekk i KJØREmodus, før utilstrekkelig telegrammer per dekk ble mottatt i STARTmodus vil meldingen "Mislyktes" vises på
bildeskjermen.

#Telegram
15

↑↓
17

12

16

9

Mislykket
14

En protokollfil vil automatisk bli opprettet og lagt på SD-minnekortet.
I så fall:
 stanses testkjøringen.
 Med hjelp av Return-tasten

bekreftes meldingen.
HENVISNING

►► Dersom en heisaksel heves under testkjøringen vil det
ikke stå noen tall i dekksymbolene til heisakselen.
HENVISNING
►► Med hjelp av piltastene kan det veksles mellom visningene „Telegram“ og „RSSI“ (se også kapittel „6.7.1 Testkjøring Lastebil/buss eller FORBUNDET“ på side 76.
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Mulige årsaker:

Problemløsning

Testkjøring ble startet selv om
La kjøretøyet stå minst 20 min. før
kjøretøyet sist beveget seg for
testkjøringen påbegynnes.
mindre enn 20 minutter siden.
CCU og tilleggsmottaker ble
montert på et uegnet sted,
eventuelt stilt inn på uegnet
vis, slik at det ikke ble mottatt
tilstrekkelig med telegrammer i STARTmodus fra noen
hjulposisjoner.
Disse hjulposisjonene fremstilles invertert på "TELEGRAM"-bildeskjermen.

Posisjonering og innstilling av CCU og
tilleggsmottaker kontrolleres og endres
evt.

 Kjøretøyet parkeres
 Feilkilden kontrolleres ut fra tabellen og feilen korrigeres evt.
 La kjøretøyet stå minst 20 min. først.
 Menyen "Testkjøring" utføres på ny.
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6.7.3.5 Trykkontrollvisning
Dersom den definerte blinkkoden (annethvert sekund lyses det kjapt opp
dobbelt) ikke vises etter aktivering av trykkontrollvisningen, skal testkjøringen med tilhenger ikke startes.
Mulige årsaker:

Problemløsning

Mislykket aktivering.

Gjenta aktivering.

Defekt trykkontrollvisning

Komponenter og håndholdt avleser
forbindes gjennom diagnosekabelen.
Tilkobling av den håndholdte avleseren.
Det kontrolleres om trykkontrollvisningen lyser.

Energiforsyningen til CPC-tilhengersystemet foreligger
ikke via kjøretøyet.

Energiforsyningen opprettes.
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6.8

Endre installasjon
HENVISNING
►► Ved å velge punktet „Modifisering“ i hovedmenyen blir
batteriets ladetilstand kontrollert. Dersom denne ikke er
tilstrekkelig fremkommer meldingen:
"Svakt batteri! Koble til laderen.“
Den håndholdte avleseren lades slik det i kapittel „5.2
Lading av håndholdt avleser“ på side 24 er beskrevet.

6.8.1

Modifisering av den aktuelle installasjonen
Modifisering - Endre installasjon
Dette menypunktet inneholder følgende punkter i undermenyen:
■■ Kontroller installasjon
■■ Endre parametre
■■ Endre sensor-ID-er
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Vilkår for bruk av punktene i undermenyen:
■■ For å kommunisere med CCU må den håndholdte avleseren
være forbundet med CPC-systemet.
HENVISNING
►► Dersom ingen kommunikasjon mellom den håndholdte
avleseren og CCU er mulig, vil prosessen bli avbrutt og
en tilsvarende melding fremkommer. For problemløsning:
»» Se kapittel „6.10.2.4 Feil under oppdatering av
programvaren“ på side 119
HENVISNING
►► For hver endring av parametrene på CCU ("Ny installasjon", "Endre parametre", "Endre sensor-ID-er") blir alle
lagrede DTC-er (feilkoder) slettet!
Se også kapittel „6.10 Diagnose“ på side 98.
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6.8.1.1 Kontroll av installasjonen
Modifisering - Endre installasjon - Kontroller installasjon
Under menypunktet „Kontroller installasjon“ vises parametrene til den
aktuelle installasjonen. Det kan ikke foretas noen endringer.
Følgende informasjonen kan med hjelp av Return-tasten
tur og orden:

fremhentes i

■■ Kjøretøytype
■■ Opsjon: ATL
■■ Status: Tilleggsmottaker
■■ Nominelle trykk
■■ Status: Heisaksler
Etter heisaksel-oversikten fremkommer igjen undermenyen til „Endre
installasjon“.
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6.8.1.2 Endre parametre
Modifisering - Endre installasjon - Endre parametre
Under menypunktet „Endre parametre“ kan følgende parametre endres:
■■

Kjøretøyets navn

■■

ATL (kan bare velges med akselantall <5)

Ja/Nei

■■

Tilleggsmottaker

Ja/Nei

■■

Heisaksel

Ja/Nei

■■

Nominelt trykk
HENVISNING
CPC-systemet oppdager automatisk når et enkelt dekk med
dekkføler ble skiftet ut.
Se i den forbindelse: ContiPressureCheck -Installasjonshåndbok- Kapittel „Automatisk registrering av hjulskift“.
►► Når ATL-funksjonen velges blir funksjonen "Automatisk
registrering av hjulskift" deaktivert!

Etter valget av menypunkt følger deretter kontrollen av kjøretøyets navn.

BILENS NAVN
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

Her kan man slik det er beskrevet i kapittel „6.5.1 Oppgi kjøretøyets navn“
på side 55 føre opp eller endre kjøretøyets navn med det virtuelle tastaturet, eventuelt sørge for at det aktuelle navnet med hjelp av Return-tasten
blir bekreftet.
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Etter at parametrene har blitt endret kan de overføres til CCU.
Følgende meldinger fremkommer:
H CO 123
KONFIGURERING FULLFØRT.
KOBLE APP. TIL DISPLAYET.
SLÅ PÅ TENNINGEN.
START DATAOVERFØRING.

 Med hjelp av Return-tasten

startes opplastingen.

H CO 123
Data overføres.
Vennligst vent...

Dersom dataoverføringen ikke var vellykket, går man frem slik det i
kap. „6.5.7.5 Overføring av konfigurasjonen er ikke mulig“ på side 71
eller i kap. „6.5.7.6 Den overførte konfigurasjonen ble ikke akseptert“ på
side 72 er beskrevet. Ellers fremkommer igjen undermenyen til „Endre
installasjon“.
For hver parameterendring vil det bli opprettet en protokollfil, som legges
på SD-minnekortet.
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6.8.1.3 Endre sensor-ID-er
Modifisering - Endre installasjon - Endre sensor-ID-er
Menypunktet „Endre sensor-ID-er“ kan utføres når CPC-systeminnstillingene forblir de samme, og bare tilordningen av føler-ID skal fornyes (f.eks.
etter flere hjulbytter eller et bytte av hjulposisjoner).
Før endringen av føler-ID må kjøretøyets navn bekreftes.
Følgende forespørsel vil i den forbindelse komme frem på bildeskjermen:
H CO 123
HØRER IDENTIFIKASJONSNAVNET
TIL DENNE BILEN?
← → Ja
NEI -> GÅ TIL ENDRE PARAM.

Identifikasjonsnavnet tilhører ikke kjøretøyet:
og med hjelp av Return-tas "Nei" velges med hjelp av piltastene
ten
bekrefter man. Menyen veksler automatisk til punktet "Endre
parametre" for å tilpasse kjøretøyets data, se kapittel „6.8.1.2 Endre
parametre“ på side 93.
Identifikasjonsnavnet tilhører kjøretøyet:
 "Ja" velges med hjelp av piltastene
bekrefter man kjøretøyets navn.

og med hjelp av Return-tasten

Konfigurasjonen av kjøretøyet lades, deretter er den håndholdte avleseren
klar for programmeringsprosessen.
For å programmere dekkfølere skal diagnosekabelen løsnes fra den håndholdte avleseren, og gå frem slik det i kapittel „6.5.4 Programmering av
dekkfølere“ på side 62 er beskrevet.
Dersom dekkfølerne ble programmert på vellykket vis skal den håndholdte avleseren forbindes med CPC-systemet gjennom diagnosekabelen, og
den nye konfigurasjonen overføres til CPC-systemet.
For hver endring av føler-ID vil det bli opprettet en protokollfil, som legges
på SD-minnekortet.
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6.9

De-/aktivering av ContiPressureCheck systemet

6.9.1

Deaktivere CPC
Dersom CPC-systemet opptrer på en feilaktig måte som kan forstyrre
føreren, og dette ikke kan korrigeres på kort varsel, kan CPC-systemet
forbigående deaktiveres.
 Den håndholdte avleseren forbindes med CPC-systemet gjennom
diagnosekabelen.
Modifisering - Deaktiver CPC
Menypunktet benyttes til deaktivering av hele systemet.
Følgende melding fremkommer:

Vellykket
deaktivering
av CPC.

Dersom CPC-systemet ble deaktivert på vellykket vis, blir dette fremstilt
som følger på systemnivå:
■■ Lastebil: Displaymelding „SYSTEM IKKE AKTIVT“
■■ Tilhenger: Trykkontrollvisning uten funksjon.
Selv ved „Tenningen på“ lyser indikatoren
ikke i 15 sekunder.
HENVISNING
►► Dersom ingen kommunikasjon mellom den håndholdte
avleseren og CCU er mulig, vil prosessen bli avbrutt og
en tilsvarende melding fremkommer. For problemløsning:
»» Se kapittel „6.10.2.4 Feil under oppdatering av
programvaren“ på side 119
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6.9.2

Aktivere CPC
For aktivering av CPC-systemet på kjøretøyet:
 Den håndholdte avleseren forbindes med CPC-systemet gjennom
diagnosekabelen.
Modifisering - Aktiver CPC
Menypunktet benyttes til aktivering av hele systemet på kjøretøyet.
Følgende melding fremkommer:

Vellykket
aktivering
av CPC.

Etter en vellykket aktivering vil CPC-systemet igjen fungere fullt ut.
HENVISNING
►► Dersom ingen kommunikasjon mellom den håndholdte
avleseren og CCU er mulig, vil prosessen bli avbrutt og
en tilsvarende melding fremkommer. For problemløsning:
»» Se kapittel „6.10.2.4 Feil under oppdatering av
programvaren“ på side 119
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6.10

Diagnose

6.10.1 DTC-er (feilkoder)
Hos de følgende menypunktene vil det av kontrollhensyn alltid på begynnelsen bli spurt om kjøretøyets identifikasjonsnavn er korrekt.
Henvendelsen behandles slik det i kapittel „6.8.1.3 Endre sensor-ID-er“ på
side 95 er beskrevet.
HENVISNING
►► For hver systemkomponent er det maksimalt 20 aktive
DTC-er.
►► For hver oppdatering av programvaren eller hver endring av parametrene på CCU ("Ny installasjon", "Endre
parametre", "Endre sensor-ID-er") blir alle lagrede DTC-er
(feilkoder) slettet!
HENVISNING
►► Ved å velge punktet „DTC-er (feilkoder)“ i hovedmenyen
blir batteriets ladetilstand kontrollert. Dersom denne
ikke er tilstrekkelig fremkommer meldingen:
"Svakt batteri! Koble til laderen.“
Den håndholdte avleseren lades slik det i kapittel „5.2
Lading av håndholdt avleser“ på side 24 er beskrevet.
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Diagnose - DTC (feilkode)
Blant feilmeldingen sondres det mellom globale og dekkrelaterte feilmeldinger.
Først kontrolleres forbindelsen til CAN-Bus.
Dersom det ikke er noen forbindelse fremkommer meldingen:
H CO 123
Kontroller CANbuss-forbindelsen.

 CAN-Bus kommunikasjonen til komponentene (CCU, display og
CAN-bryter) kontrolleres.
Foreligger det en forbindelse vil kjøretøyets navn bli kontrollert. Deretter
fremkommer en melding med statusinformasjon for alle komponenter:

Tilkoblet:
CCU - Ja
DSP - Ja
CSW - Nei
↵ LESE AV DTC-ER

 Med hjelp av Return-tasten
kode)“.

fremhentes undermenyen „DTC (feil-

DTC (feilkode)
Generelle DTC-er
Dekkrel. DTC-er
Slett alle DTC-er
Lagre feilkoder
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HENVISNING
Fremkommer feilmeldingen "Feil ved avlesing av DTC-er"
ved avlesing av DTC-er, selv om komponentene CCU, DSP
eller CSW kan vise til statusen "Forbundet", skal du:
►► kontrollere om programvaren er korrekt installert for disse komponentene. Se også kapittel „Feil under oppdatering av programvaren“ på side 119“.
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6.10.1.1 Avlesing av generelle feilkoder (DTC-er)
Diagnose - DTC (feilkode) - Generelle DTC-er
For følgende komponenter kan generelle feilkoder avleses:
■■ CCU (styreenhet)
■■ CSW (koblingsmodul)
■■ DSP (display)
Alle feilene blir ført opp i en liste. Med hjelp av piltastene kan alle oppførte meldinger vises.
HENVISNING
►► Feilkodene (DTC-er) blir automatisk oppdatert hvert
halvminutt.
►► Dersom ingen generelle DTC-er foreligger vil meldingen
"Det foreligger ingen generelle DTC-er" bli vist.
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CCU:Generelle DTC-er
9C12 - MEM A:112 M:32
Ledning til
tilleggsmottaker
kortsluttet
eller
brutt.
1
2
3
4
1/4
1

Feilkode

2

ACT: aktive feil
(Feil foreligger fremdeles og må korrigeres.)
MEM: passive feil
(Feilen forelå en gang i fortiden og er ikke lenger aktiv.)

3

A: 112 (Ingen telling hos DTC-er til DSP)
- når M=0 (ACT): aktiv siden 112 tenningssykluser
- når M>0 (MEM): Feilen var frem til korrigeringen 112 tenningssykluser aktiv

4

M: 32 (Ingen telling hos DTC-er til DSP)
- passiv siden 32 tenningssykluser

Tips om problemløsning:
 Før en komponent byttes ut skal alle DTC-er lagres og deretter slettes.
 CPC-systemet slås av og startes igjen etter et minutt.
 2 minutter etter ny start av CPC-systemet kontrolleres DTC-er på ny.
 Dersom den respektive DTC forekommer på ny skal komponenten
byttes ut.
HENVISNING
►► Når en komponent byttes ut skal alltid den respektive
DTC meddeles, eller DTC-protokollfilen formidles.
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Følgende feilkoder er mulige:
For CCU:

DTC

9C01

Beskrivelse
CAN-kommunikasjonsfeil.

Problemløsning
»» Pluggforbindelsen på display og
CCU kontrolleres.
»» Kabel kontrolleres.
»» CCU kontrolleres.

9C10

Ingen overføring av data
fra tilleggsmottakeren.

»» Pluggforbindelsen på tilleggsmottaker og CCU kontrolleres.
»» Kabel kontrolleres.
»» Tilleggsmottaker kontrolleres.

9C12

Ledning til tilleggsmottaker kortsluttet eller brutt.

»» Pluggforbindelsen på tilleggsmottaker og CCU kontrolleres.
»» Kabel kontrolleres.
»» Tilleggsmottaker kontrolleres.

9A01

Forsyningsspenning for
lav.

9A02

Forsyningsspenning for
høy.

»» Det kontrolleres om spenningen
ombord utgjør minst 12V.
»» Det kontrolleres om spenningen
ombord utgjør maks. 28V.
»» CCU byttes.

1F16

Mottak av data fra dekksensorer avbrutt.

»» Endre plassering (henvisning til
radioforstyrrelser).

9B02

CCU defekt.

»» CCU byttes.

9B03

CCU defekt.

»» CCU byttes.

9F15

Dekksensorer ikke montert eller ikke aktivert.

»» Det kontrolleres med hjelp av den
håndholdte avleseren om virkelig
dekkfølere er montert. Programmeringsprosessen gjennomføres
i henhold til kap. „6.4.5 Kontroll av
alle dekkene“ for dette formålet.
eller
»» CPC-systemet konfigureres, i
samsvar med kap. „6.5 Initialisering av CPC-systemet ved ny
installasjon“.

CPC håndholdt avleser

103

Drift
DTC

Beskrivelse

Problemløsning

9F13

CPC-system ikke konfigurert.

»» CPC-systemet konfigureres, i
samsvar med kap. „6.5 Initialisering av CPC-systemet ved ny
installasjon“.

For display:
DTC

Beskrivelse

Problemløsning

9B04

Display defekt.

»» Bytte display.
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For koblingsmodul (CSW):

DTC

Beskrivelse

Problemløsning

9F02

CCU-tilhenger defekt.

»» CCU byttes.
»» Pluggforbindelsen på CCU
kontrolleres.

9F03

CAN-buss-feil.

»» Kabelen mellom CCU og trykkontrollvisning kontrolleres.
»» CCU kontrolleres.

9F04

Ekstern forsyningsspenning for lav.

»» Det kontrolleres om spenningen ombord utgjør minst 12V.

9F05

Ekstern forsyningsspenning for høy.

»» Det kontrolleres om spenningen ombord utgjør maks. 28V.

9F06

Intern forsyningsspenning
for lav.

»» Det kontrolleres om spenningen ombord utgjør minst 12V.

9F07

Intern forsyningsspenning
for høy.

9F08

Forsyningsspenningen for
tilleggsmottaker for lav.

9F09

Forsyningsspenningen for
tilleggsmottaker for høy.

»» Det kontrolleres om spenningen ombord utgjør maks. 28V.
»» CCU byttes.
»» Det kontrolleres om spenningen ombord utgjør minst 12V.
»» Det kontrolleres om spenningen ombord utgjør maks. 28V.
»» CCU byttes.
»» Kabelen mellom CCU og trykkontrollvisning kontrolleres.

9F0A

Kortslutning i dekktrykkindikatoren.
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»» Det kontrolleres om trykkontrollvisningen er intakt.
(Komponenter og håndholdt
avleser forbindes gjennom
diagnosekabelen.
Tilkobling av den håndholdte
avleseren.
Det kontrolleres om trykkontrollvisningen lyser.)
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DTC

Beskrivelse

Problemløsning
»» Kabelen mellom CCU og trykkontrollvisning kontrolleres.

9F0B

Trykkontrollvisningen ikke
tilkoblet.
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»» Trykkontrollvisningen kontrolleres med den håndholdte
avleseren (se anvisningen til
DTC 9F0A)
Dersom diagnosekontakten
forblir åpnet i 5 minutter på
trykkontrollvisningen, uten
at en DTC-henvendelse finner
sted, blir denne DTC (9F0B)
aktivert.
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6.10.1.2 Avlesing av dekkrelaterte feilkoder (DTC-er)
Under menypunktet „Dekkrelaterte DTC-er“ kan feilene til et bestemt
dekk leses av.
Diagnose - DTC (feilkode) - Dekkrelaterte DTC-er
På bildeskjermen fremkommer konfigurasjonen i fugleperspektiv. Hjulposisjonene med en feilmelding er markert med sort: Se også kapittel „6.3
Bildeskjermfremstillinger“ på side 34.

DEKKRELATERTE DTC-er
8.6

8.8
8.8

8.7
8.6

8.8

HENVISNING
►► Blinkende, svarte dekk: det foreligger minst en aktiv feil
hos dette dekket.
►► Svarte dekk, det foreligger minst en passiv feil hos dette
dekket.
►► Feilkodene (DTC-er) blir automatisk oppdatert hvert
halvminutt.
►► Hos en konfigurasjon med ATL blir DTC-er til tilhengerhjul ikke registrert av den håndholdte avleseren.
►► Dersom ingen dekkrelaterte DTC-er foreligger vil meldingen "Det foreligger ingen dekkrelaterte DTC-er" bli vist.
»» Med hjelp av Return-tasten
veksler man til
fremstillingen fra fugleperspektiv.
»» Kun dekktrykkene blir fremstilt.
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 Med hjelp av piltastene
velges ønsket dekk. Det ønskede dekket
er merket med „[ ]“.
(Hos konfigurasjonen „Forbundet“ kan man ved å aktivere piltastene
komme til tilhengerens eller lastebilens aksler.)
 Trykk på Return-tasten
blinkende dekk).

for å vise feilen (kun mulig for sorte eller

HENVISNING
►► Tallene i dekksymbolene oppgir de aktuelle dekktrykkene i bar eller psi.
►► Det kan ta opptil 2 minutter før trykkverdiene vises i alle
dekkene.
►► Dersom fremdeles ingen trykkverdi vises etter 2 minutter, befinner dekkføleren seg i en ugunstig posisjon og
kan ikke mottas, eller den er defekt.

DEKKRELATERTE DTC-er
1404 - ACT A:2 M:0
SVÆRT LAVT TRYKK
Andre varseltrinn
nådd.
1
2
3
4

2/3

1

Feilkode:
14 - angir typen av feil
04 - CPC-intern kodering av hjulposisjon

2

ACT: aktive feil
(Feil foreligger fremdeles og må korrigeres.)
MEM: passive feil
(Feilen forelå en gang i fortiden og er ikke lenger aktiv.)

3

A: 2 - aktiv siden 2 tenningssykluser

4

M: 0 - DTC er fremdeles aktiv
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Følgende feilkoder er mulige:

DTC

Beskrivelse

Problemløsning
Dårlig mottak.

90##

IKKE SIGNAL
Det mottas ingen dekksensordata.

91##*

HJUL BLOKKERT

»» Det kontrolleres om hjulet kan
dreies fritt.

92##

Svakt batteri i dekksensoren.

»» TTM byttes ut.

13##

LAVT TRYKK
Første varseltrinn nådd.

»» Dekkets lufttrykk økes til anbefalt verdi.

14##

SVÆRT LAVT TRYKK
Andre varseltrinn nådd.

15##

TRYKKTAP
Raskt trykktap.

16##

TEMPERATUR
Dekksensoren har registrert kritisk temperatur.

97##

SENSOR DEFEKT
Dekksensoren har er
defekt.
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»» Monteringsposisjon og innstilling hos CCU og/eller tilleggsmottaker kontrolleres.

»» Dekk kontrolleres med tanke på
skader.
»» Dersom dekket er uten skader
økes dekkets lufttrykk til anbefalt verdi.
»» Dekk, ventil og felg kontrolleres
med tanke på utettheter.
Dekkføler var utsatt for en for høy
temperatur.
»» Funksjonsdyktigheten kontrolleres hos dekk og bremse.
»» Skift ut dekkføleren.
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DTC

Beskrivelse

Problemløsning
Dekkføler var utsatt for en for høy
temperatur.

18##

Dekksensoren kobler ut
på grunn av maks. temperatur.

19##

KONTROLLER SENSOR
Dekksensoren er montert
feil.

»» Dekket demonteres.
Dekkføler fornyes.

1D##

KONTROLLER SENSOR
Dekksoren er løs inne i
dekket.

»» Dekket demonteres.
Dekkføler fornyes.

»» Funksjonsdyktigheten kontrolleres hos dekk og bremse.

* Denne feilmeldingen er valgfri og ikke tilgjengelig hos alle CPC-versjoner.

HENVISNING
►► ## er en plassholder for Hex-koden som angir hjulposisjonen. Posisjonen er i den forbindelse avhengig av
konfigurasjonen som velges.
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6.10.1.3 Alle feilkoder (DTC-er) slettes
Under menypunktet „Slett alle DTC-er“ kan feilmeldingene til alle komponentene slettes.
Diagnose - DTC (feilkode) - Slett alle DTC-er
Følgende melding vil komme frem på bildeskjermen:
H CO 123

Vil du slette
alle DTC-er?
← → Nei

 Med hjelp av piltastene velges
 Trykk på Return-tasten
nentene.

„JA“.

for å slette feilmeldingene til alle kompo-

Deretter vil meldingen "DTC-er slettet." eller "DTC-er ikke fullstendig slettet." komme frem. Sletteprosedyren gjentas i det siste tilfellet.
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6.10.1.4 Feilkoder (DTC-er) lagres
Med dette menypunktet kan feilmeldinger lagres.
Diagnose - DTC (feilkode) - Lagre alle DTC-er
Følgende forespørsel vil i den forbindelse komme frem på bildeskjermen:

Protokollfil
lagret.
H CO 123_ _ _ _
_D_YYYYMMDD _ hhmmss
↵ FORTSETT

En protokollfil ble opprettet og lagt på SD-minnekortet.
HENVISNING
►► Dersom ingen DTC-er foreligger vil meldingen "Ingen
tilgjengelige DTC-er" bli vist.
►► Lagring av DTC-er er kun mulig med SD-minnekortet satt
inn. Se også kapittel „7.4 Protokollfiler“ på side 122.
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6.10.2 Oppdateringer av programvaren
Diagnose - Oppdatering av programvare
HENVISNING
►► Komponenten CSW (koblingsmodul) står bare til disposisjon hos CPC for tilhengere.
►► Komponenten DSP (display) står bare til disposisjon hos
CPC for lastebil/buss.
►► Før oppdateringen av programvaren påbegynnes vil
batteriets ladetilstand bli kontrollert. Dersom denne ikke
er tilstrekkelig fremkommer meldingen:
"Svakt batteri! Koble til laderen.“
Den håndholdte avleseren lades slik det i kapittel „5.2
Lading av håndholdt avleser“ på side 24 er beskrevet.
►► For å kunne garantere en trygg oppdatering av programvaren skal verken den håndholdte avleseren eller
komponenter som oppdateres slås av under Flash-prosedyren, og prosedyren skal heller ikke avbrytes. Det
består en fare for at komponenten (CCU, DSP, CSW) som
oppdateres blir ødelagt for godt.
For følgende komponenter er det mulig å oppdatere programvaren:
■■ CCU (styreenhet)
■■ CSW (koblingsmodul)
■■ DSP (display)
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6.10.2.1 Tilgjengelig programvare på den håndholdte avleseren.
For å kontrollere den aktuelle programvaren til komponenten på den
håndholdte avleseren, kan menypunktet hentes frem i offline-modus
(ingen forbindelse med CPC-systemet).
Kun de versjonene som er lagret på den håndholdte avleseren for de
enkelte komponentene vil bli vist.

Tilgj. programv.:
CCU:		-NY VERSJON: 1.09

DSP:		-NY VERSJON: 3.00

CSW:		-NY VERSJON: 10

INGEN CAN-FORBINDELSE.
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6.10.2.2 Lastebil/buss:
For å oppdatere programvaren hos lastebiler/busser går man frem som
følger:
 Den håndholdte avleseren forbindes gjennom diagnosekabelen med
den ledige kontaktkoblingen på displayet.
 Slå på tenningen.
Dersom en mer aktuell versjon av programvaren er tilgjengelig på den
håndholdte avleseren, vil dette bli vist med følgende melding:

Programvareoppdat.
CCU:
VER: 1.07
NY VERSJON: 1.09

DSP:

NY VERSJON: 3.00

VER: 2.24

CSW:		-TRYKK ↵ FOR Å OPPDATERE

--

HENVISNING
►► Under oppdateringen av programvaren til CCU kan
visningen "SYSTEMFEIL" dukke opp på displayet.
Denne vil ikke lenger bli vist etter en vellykket oppdatering av CCU.
 Med hjelp av Return-tasten
gramvare for CCU.

kan man starte overføringen av pro-

Programvareoppdat.
CCU:
VER: 1.09
OPPDATERT

DSP:

NY VERSJON: 3.00

VER: 2.24

CSW:		-TRYKK ↵ FOR Å OPPDATERE

--

 Med hjelp av Return-tasten
gramvare for displayet.

CPC håndholdt avleser

kan man starte overføringen av pro-

115

Drift
Dersom komponentens programvare ble oppdatert på vellykket vis, vil
følgende melding komme frem:

Programvareoppdat.
CCU:
VER: 1.09
OPPDATERT

DSP:

OPPDATERT

VER: 3.00

CSW:		---

HENVISNING
►► Det vises ingen versjoner av programvaren for CSW, ettersom CCU for lastebil/buss ikke inneholder noen CSW.
►► Dersom meldingen „HHT ER IKKE AKTUELL“ vises, skal
programvaren til den håndholdte avleseren oppdateres.
Se kapittel „8.1 Oppdatering av programvaren til den
håndholdte avleseren“ på side 124.
►► Dersom oppdateringen av CCU skulle slå feil, vil konfigurasjonen som er lagret for kjøretøyet gå tapt. Etter en ny
og vellykket oppdatering av programvaren må kjøretøyets konfigurasjon fornyes. Se kapittel „6.5 Initialisering
av CPC-systemet ved ny installasjon“ på side 54.
HENVISNING
►► Med hjelp av ESC-tasten
vil man fra enhver side
for oppdatering av programvaren havne tilbake til diagnose-menyen.
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6.10.2.3 Tilhenger
For å oppdatere programvaren hos tilhengere går man frem som følger:
 Løsne pluggforbindelsene mellom trykkontrollvisningen og kabelmatten på tilhengeren.
 Den håndholdte avleseren kobles til kabelmatten på tilhengeren
gjennom diagnosekabelen.
 Slå på tenningen.
HENVISNING
►► Dersom tilhengeren ikke har noen strømforsyning under
installasjonen, vil tilhengerens CCU bli forsynt med
strøm gjennom den håndholdte avleseren. Denne prosedyren følger automatisk.
Dersom en mer aktuell versjon av programvaren er tilgjengelig på den
håndholdte avleseren, vil dette bli vist med følgende melding:

Programvareoppdat.
CCU:
VER: 1.07
NY VERSJON: 1.09

DSP:		-CSW:

NY VERSJON: 10

VER:

--

08

TRYKK ↵ FOR Å OPPDATERE

 Med hjelp av Return-tasten
gramvare for CCU.

kan man starte overføringen av pro-

Programvareoppdat.
CCU:
VER: 1.09
OPPDATERT

DSP:		-CSW:

NY VERSJON: 10

VER:

--

08

TRYKK ↵ FOR Å OPPDATERE

 Med hjelp av Return-tasten
kan man starte overføringen av programvare for CSW (koblingsmodul).
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Dersom komponentens programvare ble oppdatert på vellykket vis, vil
følgende melding komme frem:

Programvareoppdat.
CCU:
VER: 1.09
OPPDATERT

DSP:		-CSW:

OPPDATERT

VER:

--

10

HENVISNING
►► Det vises ingen versjoner av programvaren for DSP,
ettersom tilhengerens konfigurasjon ikke inneholder
noe display.
►► Dersom meldingen „HHT ER IKKE AKTUELL“ vises, skal
programvaren til den håndholdte avleseren oppdateres.
Se kapittel „8.1 Oppdatering av programvaren til den
håndholdte avleseren“ på side 124.
►► Dersom oppdateringen av CCU skulle slå feil, vil konfigurasjonen som er lagret for kjøretøyet gå tapt. Etter en ny
og vellykket oppdatering av programvaren må kjøretøyets konfigurasjon fornyes. Se kapittel „6.5 Initialisering
av CPC-systemet ved ny installasjon“ på side 54.
HENVISNING
►► Med hjelp av ESC-tasten
vil man fra enhver side
for oppdatering av programvaren havne tilbake til diagnose-menyen.

CPC håndholdt avleser

118

Drift
6.10.2.4 Feil under oppdatering av programvaren
Dersom oppdatering av programvaren mislykkes, følger en tilsvarende
advarsel.
H CO 123
Feil ved
oppdatering.
Se håndbok.

Nummeret på den aktuelle versjonen kan ikke avleses, og dette blir fremstilt som følger.

Programvareoppdat.
CCU:
VER:

--

NY VERSJON: 1.09

DSP:		-CSW:

NY VERSJON: 10

VER:

--

08

TRYKK ↵ FOR Å OPPDATERE

I så fall:
 gjenta oppdateringen av programvaren.
Dersom feilen opptrer igjen:
 bytt ut komponenten.
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SD-minnekort
7
7.1

SD-minnekort
Generell informasjon om SD-minnekortet
HENVISNING
►► Uten SD-minnekortet vil den håndholdte avleseren kun
disponere over det "engelske menyspråket"!
►► Uten SD-minnekortet kan det ikke foretas noen språkinnstillinger!
►► Lagring av DTC-er og protokollfiler er ikke mulig uten
SD-minnekort.
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SD-minnekort
7.2

Omgang med filer på SD-minnekortet
Tilgangen til SD-minnekortet foregår over en USB-forbindelse til PC-en, se
kapittel „1.1 Informasjon om denne brukerhåndboken“ på side 7.
■■ Mappestrukturen og -betegnelsene skal ikke endres.
■■ Det er ikke lov å endre innholdet i alle filene, samt navnet på
disse.
■■ Det er ikke lov å slette filer på minnekortet!
Unntaket er "Protokollfilene" i mappen "REPORT", som kan
kopieres og slettes.
ADVARSEL
Systembortfall ved feilaktig omgang med filer på SD-minnekortet!
Manglende overholdelse av retningslinjene for "Omgang
med filer på SD-minnekortet" kan:
—— føre til totalsvikt hos den håndholdte avleseren.
—— føre til funksjonsfeil eller totalsvikt hos CPC-systemet.
—— gjøre protokollfilene uanvendelige for videre behandling.
►► Følg anvisningene for "Omgang med filer på SD-minnekortet" for å unngå materielle skader.
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SD-minnekort
7.3

Mappestruktur
SD-MINNEKORT
CONFIG
LANGUAGE
REPORT
TEMP
UPDATE

7.4

Protokollfiler
Protokollfilene som opprettes under arbeid med den håndholdte avleseren
vil bli lagt i mappen „REPORT“ på SD-minnekortet, se kapittel „7.3 Mappestruktur“.
For å kunne identifisere de enkelte protokollfilene, gis de automatisk entydige navn. Disse er basert på følgende data:
■■ Kjøretøyets navn
■■ Kodebokstaven for utført menyfunksjon
T = Testkjøring
D = DTC
I = Installasjon
V = „Kontroller alle dekk“
■■ Fortløpende teller eller dato og klokkeslett
HENVISNING
►► Anvendelsen av dato og klokkeslett kan aktiveres gjennom Innstillinger - Apparatinnstillinger - Bruk dato.
I så fall blir:
——dato og klokkeslett benyttet i filnavnet, i stedet for den
fortløpende telleren.
——dato og klokkeslett oppgitt i protokollfilene.
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SD-minnekort
Protokollfilene kan overføres på PC-en (se kap. „1.1 Informasjon om denne
brukerhåndboken“ på side 7) og slettes ved behov.
HENVISNING
►► Uten SD-minnekort er det ikke mulig å lagre protokollfiler! Det dukker opp en feilmelding.
For problemløsning:
»» Det sikkerstilles at SD-minnekortet er satt inn korrekt i apparatet. Se kapittel „5.3 Bytte minnekort“ på
side 25
»» Tilgangen på SD-minnekortet kontrolleres med "Diagnose/Tilkobling til PC". Se kapittel „8.2 Tilkobling til
PC“ på side 125
HENVISNING
►► Det tilbys et program for programvaren som evaluerer
protokollfilene (se www.contipressurecheck.com).
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Vedlikehold
8
8.1

Vedlikehold
Oppdatering av programvaren til den håndholdte avleseren
For å oppdatere programvaren til den håndholdte avleseren skal man
følge instruksjonene på nettsiden:
www.contipressurecheck.com
HENVISNING
►► Menyen starter med engelsk språk som basisinnstilling.
For innstilling av språk følges menyveien: „SETUP/LANGUAGE“ og ønsket språk velges.
►► Dersom intet SD-minnekort er satt inn i den håndholdte
avleseren, eller dersom minnekortet ikke responderer,
vil bare språket „ENGLISH“ stå til disposisjon.
HENVISNING
►► Nettsiden sjekkes jevnlig for oppdateringer av programvaren.
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8.2

Tilkobling til PC
Dette menypunktet gjør det mulig å kommunisere mellom SD-minnekortet
og en stasjonær/bærbar PC for:
■■ overføring av protokollfilene på PC-en.
Diagnose - Tilkobling til PC
For kommunikasjon (dataoverføring) med SD-kortet kan SD-kortet forbli i
den håndholdte avleseren. Kommunikasjonen med PC-en foregår gjennom USB-kabelen.

For å opprette kommunikasjonen går man frem som følger:
 Menypunktet „Diagnose/Tilkobling til PC“ velges og bekreftes med
Enter.
Følgende visning fremkommer:

CPC håndholdt avleser

125

Vedlikehold
HENVISNING
Dersom SD-minnekortet mangler eller ikke responderer, så
er det ikke mulig å foreta noen språkinnstillinger.
►► Følg menyveien „Diagnosis/Connection to PC“ for å
forbinde den håndholdte avleseren med PC-en.

 Den håndholdte avleseren forbindes med PC-en gjennom USB-kabelen.
Følgende visning fremkommer:

HENVISNING
►► Den første gangen kan denne prosedyren ta noe lengre
tid, inntil den håndholdte avleseren blir registrert.
►► Opprettelsen av forbindelsen kan også foretas i motsatt
rekkefølge:
Først blir USB-kabelen tilkoblet, deretter blir „Diagnose/
Tilkobling til PC“ utført.
 Protokollfilene fra mappen REPORT kan kopieres eller forskyves til
PC-en.
 Etter at overføringen av data er fullført, logges den håndholdte avleseren av under Windows og USB-kabelen fjernes.
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8.3

Skifte sikring i diagnose-kabel
Dersom det ikke er mulig med noen kommunikasjon over diagnose-kabelen med trykkontrollvisningen eller spenningsforsyningen hos tilhengersystemets CCU, så må sikringen i diagnose-kabelen skiftes.
HENVISNING
►► Det skal kun benyttes originale sikringer av typen 315
mA serie 373 TR5 fra firmaet Wickmann.
►► To ekstra sikringer er vedlagt den håndholdte avleseren.
For å skifte sikringer i diagnose-kabelen går man frem som følger:
 Den gamle sikringen fjernes (se pil).

 Den nye sikringen settes inn forsiktig, og pass på posisjonen til pluggene i den forbindelse.
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Utbedring av feil
8.4

Rengjøring
Kabinettet til den håndholdte avleseren skal ved tilsmussing rengjøres
med en lett fuktet klut som ikke loer. Rengjøringsmidler som inneholder
løsemidler skal ikke benyttes.

8.5

Lagring
Ved lagring gjelder følgende forskrifter:
■■ Lagres tørt. Maksimal relativ luftfuktighet: 80%, ikke kondenserende
■■ Beskyttes mot direkte sollys. Lagertemperaturen -40 … +85 °C/40...185 °F skal overholdes.
HENVISNING
►► Den håndholdte avleseren skal etter bruk lagres i
transportkofferten som følger med.

9
9.1

Utbedring av feil
Gjennomføring av Reset
Dersom den håndholdte avleseren ikke skulle reagere lenger, til tross for at
batteriet er ladet, så må avleseren nullstilles. For å nullstille den håndholdte avleseren trykker du på Reset-knappen ved siden av tilkoblingskontaktene med tuppen av en kulepenn eller en bøyd binders.
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Deponering
10 Deponering
10.1

Elektro-/elektronikkomponenter
Dette apparatet skal ikke kastes sammen med det vanlige husholdningsavfallet.
Den håndholdte avleseren inneholder et litiumbatteri som er fast montert i
kabinettet og ikke kan tas ut. Når levetiden er over, må apparatet kasseres i
samsvar med gjeldende lokale, regionale og nasjonale lover og forskrifter.
Apparatet kan i den forbindelse leveres inn hos oppsamlingssteder for
elektroniske komponenter, eller avgis til CPC-salgspartneren. Eller det kan
sendes tilbake til følgende CPC-oppsamlingssted.

Adresse til det sentrale CPC-oppsamlingsstedet:
Continental Trading GmbH
„Abteilung Entsorgung”
VDO-Straße 1,
Gebäude B14,
64832 Babenhausen
Tyskland

11 EU samsvarserklæring
Den fullstendige og originale samsvarserklæringen er å finne på CD-en
under “CE-Certificate_HHT_Vxx.pdf“ (xx = plassholder for det aktuelle versjonsnummeret) eller på www.contipressurecheck.com.
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Godkjennelse
12 Godkjennelse
12.1

Oversikt
En oversikt over foreliggende godkjennelser er å finne i det respektive tilleggsarket (Homologation/Certificate Handheld-Tool Art.Nr.
17340490000). Den er dessuten å finne på CD-en under “Overview_HHT_
Homologation_VXX.pdf“ (xx = plassholder for det aktuelle versjonsnummeret) eller på www.contipressurecheck.com.

12.2

Canada
■■ Canada, Industry Canada (IC) Notices
“This device complies with Industry Canada license-exempt RSS
standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference,
and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.“
■■ Canada, avis d‘Industry Canada (IC)
“Le présent appareil est conforme aux CNR d‘Industrie Canada
applicables aux appareils radio exempts de licence.
L‘exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1)
l‘appareil ne doit pas produire de brouillage,
et
(2) l‘utilisateur de l‘appareil doit accepter tout brouillage
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d‘en
compromettre le fonctionnement.“
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 plus the
RES-GEN, 003 (2010-12) and RSS210, issue 8 (2010-12).
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