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Homologizáció/Kanada
Canada, Industry Canada (IC) Notices
“This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is
subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference,
and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.“
Canada, avis d‘Industry Canada (IC)
“Le présent appareil est conforme aux CNR d‘Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L‘exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l‘appareil ne doit pas produire de brouillage,
et
(2) l‘utilisateur de l‘appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d‘en compromettre le fonctionnement.“
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 plus the RES-GEN, 003
(2010-12) and RSS210, issue 8 (2010-12).
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Általános tudnivalók
Kézi olvasókészülék felhasználói kézikönyve
A részletes felhasználói kézikönyv letölthető a következő helyről:
www.contipressurecheck.com/downloads.
►► Ez a rövid útmutató a legfontosabb kezelési lépéseknek és a kézi
olvasókészülék funkcióinak a szemléltetésére szolgál, és a tényleges
felhasználói kézikönyv kiegészítése.
Feltétlenül olvassa el a részletes felhasználói kézikönyvet is.
Homologáció
A kézi olvasókészülék meglévő homologációinak áttekintése a megfelelő mellékletben
(Hand-Held Tool Homologation Overview, cikkszám: 17340490000) szerepel.
A legfrissebb verzió megtalálható a www.contipressurecheck.com/hht/homologation
oldalon.
A töltőkészülék meglévő homologációinak áttekintése megtalálható a
www.contipressurecheck.com/hht oldalon, az „Overview Charger Homologation“ című
dokumentumban.
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Készülékáttekintés
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Poz.

1

4

Megnevezés

Funkció

Képernyő

A menük kijelzése.
Almenü elhagyása.
Visszalapozás néhány menüben.

2

ESC-gomb

3

Nyílgombok

Navigálás a menükön belül.
Értékek beállítása.

4

Return gomb

Kiválasztás nyugtázása.
Üzenet nyugtázása.
Dinamikus súgó bezárása.

5

„BE/KI” gomb

A kézi olvasókészülék be-/kikapcsolása.

6

Antenna

Antenna az abroncsérzékelők működtetéséhez.

ESC-gomb megnyomása 3 másodpercre.
= Folyamat megszakítása.

CPC kézi olvasókészülék
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Kézi olvasókészülék feltöltése
►► Az első használat előtt legalább 7 óráig tölteni kell a készüléket a töltési
utasítás szerint.
►► A készüléket havonta egyszer legalább 7 óráig tölteni kell a töltési
utasítás szerint.
 Kapcsolja be a kézi olvasókészüléket.
 Távolítsa el a hálózati adapter csatlakozóhüvelyének fedelét.
 Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozókábelét a csatlakozóhüvelyhez és dugja be a hálózati adaptert egy konnektorba.
 10 másodperc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol és a képernyőn megjelenik egy töltésszimbólum
.
 Ha teljesen feltöltődött az akku, a
lesz látható.

töltésszimbólum helyén a „100%“ felirat

►► Amennyiben a töltés közben nem jelenik meg
készülék nem töltődik megfelelően.

töltésszimbólum, a

►► Csak a készülékkel együtt szállított hálózati adaptert használja.
►► A töltési folyamat kb. 7 órán át tart.
►► Az első használat előtt legalább 7 óráig tölteni kell a kézi olvasókészüléket a töltési utasítás szerint.
►► Havonta egyszer töltse legalább 7 órán át a kézi olvasókészüléket.
►► A kézi olvasókészüléket engedélyezési okokból nem szabad csatlakoztatott hálózati adapterrel üzemeltetni.

CPC kézi olvasókészülék
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Menüvezérlés
Menüfunkció előhívása
 Válassza ki a nyílgombokkal
 Nyugtázza a Return gombbal

a kívánt menüpontot.
a kiválasztást és hívja elő a menüpontot.
a kívánt

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

, hogy visszajusson az előző menüszintre.

 Folyamat megszakításához nyomja 3 másodpercig az ESC-gombot

.

Kiválasztás módosítása
 Válasszon a nyílgombokkal
 Nyugtázza a Return gombbal

a beállítások/lehetőségek között.
a kiválasztást.

Nyelv beállítása
A menü alapbeállítás szerint angol nyelven indul el. A nyelv beállításához kövesse a
„SETUP/LANGUAGE” menüútvonalat és válassza ki a kívánt nyelvet.
►► Amennyiben a kézi olvasókészülékbe nincs bedugva SD-kártya, vagy ha
hibás a memóriakártya, illetve nem volt megfelelő a szoftver telepítése,
akkor csak az "ENGLISH" nyelv áll rendelkezésre.
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Abroncsérzékelő

Műveletek a keréken
Mutat
Ell.
Aktivál
Deaktivál
Minden kerék ell.
Ell. az érzékelőt
Érzékelő aktiválása
Érzékelő deaktivál.
Sniffing Tool

Telepítés

Trigger Tool
Új telepítés
Telepítés folyt.
Tesztmenet
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Menüstruktúra
Az utoljára érkezett abroncsérzékelő-adatok megjelenítése.
Az abroncsérzékelő adatainak kiolvasása.
Az érzékelő üzemi módba állítása.
Ciklikus adás lekapcsolása (energiatakarékos mód).
Abroncsérzékelők lekérdezése CCU és DSP nélküli járműveknél.
Az abroncsérzékelő adatainak kiolvasása.
Az érzékelő üzemi módba állítása.
Ciklikus adás lekapcsolása (energiatakarékos mód).
Speciális funkció:
a készülék minden abroncsérzékelőt észlel a vételi tartományban.
Speciális funkció:
a lekérdezési jel adásteljesítménye célzottan változtatható.
Új CPC-rendszerkonfiguráció létrehozása.
Megszakított CPC-rendszerkonfiguráció folytatása.
A beszerelt CPC-rendszer vételi minőségének ellenőrzése.

Módosítás

Telepítés módosít.
Telepítésellenőrzés
Paramétermódosítás
Érz.azonosítók mód.
CPC aktiválása

Diagnosztika

CPC deaktiválása
DTC (hibakód)
Általános DTC-k
Kerékvon. DTC-k
Minden DTC törlése
DTC-k mentése

CPC kézi olvasókészülék

A meglévő konfigurációs paraméterek ellenőrzése.
A már meghatározott konfigurációs paraméterek módosítása.
Az érzékelőazonosítók kiosztásának megújítása.
A CPC-rendszer aktiválása.
A CPC-rendszer deaktiválása az ideiglenes lekapcsolás érdekében.
Az általános hibaüzenetek kijelzése.
Azon hibaüzenetek kijelzése, amelyek egy bizonyos abroncsra vonatkoznak.
Az összes fennálló hibaüzenet törlése.
Az összes fennálló hibaüzenet mentése.
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Beállítások
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Diagnosztika

Szoftverfrissítés
CCU

A CCU (vezérlőegység) szoftverének frissítése.

DSP

A kijelző szoftverének frissítése.

CSW

A kapcsolómodul szoftverének frissítése.

Kapcsol. a PC-hez

Kommunikáció az SD-kártyával USB-kábelen keresztül.

CAN-ellenőrzés

CAN-sebesség és kapcsolat ellenőrzése a CPC és a jármű
saját CAN-busza között.

Nyelv

A kézi olvasókészülék kívánt nyelvének beállítása.
Választható nyelvek: cseh, dán, német, angol, spanyol, francia,
olasz, magyar, holland, norvég, lengyel, portugál, román, szlovák, finn, svéd, török

Mértékegység
Nyomás
Hőmérséklet
Hangbeáll.
Hang
Rezgés
Készülékbeállítás
Automatikus
kikapcsolás
Dátum / idő
Dátumhasználat
Konfiguráció
Start beállítás
Súgó
REDI-érzékelő
Előírt nyomás
Verzió
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A nyomásértékek mértékegysége (bar / psi).
A hőmérsékleti értékek mértékegysége (°C / °F).
A hang beállítása (Be / Ki).
A rezgés beállítása (Be / Ki).
A kézi olvasókészülék automatikus kikapcsolásának beállítása
(Ki, 5 perc, 10 perc, 15 perc).
Dátum és idő beállítása a kézi olvasókészüléken.
(a megjelenítési formátum választható).
Használ dátumot és időt a naplófájlokhoz (igen / nem)?
Minden bekapcsolás után megjelenítse a kézi olvasókészülék
a beállításokat (be / ki)?
Megjelenjenek a Súgó-oldalak a beállított idő letelte után (ki /
5 mp / 10 mp)?
REDI-érzékelők feldolgozása (igen / nem)?
Az előírt nyomás meghatározása / beállítása a „Minden kerék
ell.“ menüben (be / ki).
A kézi olvasókészülék szoftververziójának kijelzése.

CPC kézi olvasókészülék
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SD-memóriakártya
Az SD-memóriakártya foglalata
Kiszállításkor egy SD-memóriakártya már be van dugva a kézi olvasókészülékbe.
►► Amennyiben a kézi olvasókészülékbe nincs bedugva SD-kártya, vagy ha
hibás a memóriakártya, illetve nem volt megfelelő a szoftver telepítése,
akkor csak az "ENGLISH" nyelv áll rendelkezésre.
►► A DTC-k és a naplófájlok mentése SD-memóriakártya nélkül nem lehetséges.

Az SD-memóriakártyán tárolt fájlok kezelése
Az SD-memóriakártyához való hozzáférés a PC-vel létesített USB-kapcsolattal történik,
a kézikönyv „Kapcsol. a PC-hez” c. szakaszában leírt módon.
►► Az SD-memóriakártyán lévő fájlok kezelésére vonatkozó előírások
figyelmen kívül hagyása a kézi olvasókészülék vagy a CPC-rendszer
hibás működéséhez vagy teljes meghibásodásához vezethet.
►► A mappák szerkezetét és nevét, valamint a fájlok tartalmát és nevét
nem szabad megváltoztatni.
►► Nem szabad a memóriakártyán fájlokat törölni!Kivételt képeznek a naplófájlok („\REPORT”), amelyek anélkül másolhatók és törölhetők, hogy
az bármilyen hatással lenne a rendszerre.

SD-memóriakártya

Mappaszerkezet
CONFIG

A kézi olvasókészülék konfigurációs fájljai

LANGUAGE

A kézi olvasókészülék nyelvi fájljai

REPORT

Naplófájlok

TEMP

Ideiglenes fájlok

UPDATE

A CPC-komponensek szoftverfrissítési fájljai
Amennyiben a kézi olvasókészüléket az USB-kábelen keresztül PC-vel
szeretné összekötni és csak az „English” nyelv áll rendelkezésre:
►► A kézi olvasókészülék PC-vel való összekapcsolásához kövesse a „Diagnosis/Connection to PC“ menüútvonalat.

CPC kézi olvasókészülék
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Naplófájlok
Azok a naplófájlok, amelyek a kézi olvasókészülékkel folytatott munka során jöttek
létre, a „REPORT“ mappában vannak elhelyezve az SD-memóriakártyán (lásd Mappaszerkezet).
Az egyes naplófájlok azonosítása céljából egyértelmű név automatikus kiosztására
kerül sor. Ez a következőképpen épül fel:
FÁJLNÉV
Járműnév

Az alkalmazott menüfunkciót
jelölő betű

Dátum

Idő

(Sorozatszám)*

A telepítési alfunkciókat
jelölő betű

(Sorszám)*

(Opcionális)

ÉÉÉÉHHNN hhmmss
T = Tesztmenet
D = DTC
Max. 19 karakter
I = Telepítés
V = „Minden kerék ell.“
(XXXXXX)*

(ZZZZ)*

IN =
Telepítés
MP =
Paraméterek módosítása
MS =
Érzékelőazonosítók
módosítása
SU =
Szoftverfrissítés

* A sorozatszám és a sorszám csak akkor jelenik meg, ha a Beállítások-Készülékbeállítás - Dátum használata
menüpontban kikapcsolták a Dátum/idő használatát.

►► A naplófájlok kiértékeléséhez beszerezhető egy szoftverprogram (lásd:
www.contipressurecheck.com/hht).

A készülék kezelése
Ahhoz, hogy az abroncsérzékelőkkel kommunikálni lehessen, a kézi olvasókészülék fel
van szerelve egy antennával. Az alábbiakban a kommunikáció folyamatát ismertetjük,
ahogy az valamennyi menüben alkalmazható.
►► Az antennát tartsa mindig az érzékelő irányába a lehető legjobb kommunikáció érdekében.
►► Amennyiben a beállításkor bekapcsolta a hangot és/vagy a rezgést, a
sikeres kiolvasás után a beállításnak megfelelő jel érkezik.
►► A kiolvasási folyamat 3 lépésben történik, növekvő sugárzási teljesítménnyel. Amennyiben ez idő alatt kommunikáció nem lehetséges, a
folyamat megszakad.
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Hozzáférhető érzékelő kiolvasása
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Abban az esetben, ha az érzékelő hozzáférhető, a kiolvasáshoz az alábbiak szerint
járjon el:
 A kézi olvasókészüléket az antennával
együtt az
ábrának megfelelően tartsa közvetlenül az érzékelő felé.

Abroncsba szerelt érzékelő betanítása
Az abroncsérzékelők betanításához az alábbi kijelzés jelenik meg:
Az animációban a pontjelölés meghatározott sebességgel és előre megadott
irányba vándorol az oldalfal mentén.

PWR: XX%

1/3

 A kézi olvasókészüléket az antennával
együtt az
ábrának megfelelően tartsa közvetlenül az abroncs oldalához. A kezdőpont a kijelzőn látható pontjelölés.
 Vezesse végig a kézi olvasókészüléket az animáció sebességének megfelelően az abroncs oldalfalán.

CPC-rendszer újratelepítése
CPC-rendszer újratelepítéséhez kövesse a
www.contipressurecheck.com/downloads oldalon található kézikönyv utasításait.

CPC kézi olvasókészülék
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Műszaki adatok
Kézi olvasókészülék
Méretek (h x sz x m)

160 x 90 x 38

mm

Súly

325

g

Az elektronikus komponensek súlya

292

g

Kijelző
Védettség
Akkukészlet
Üzemi hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet

3 colos 128x64 pixeles
monokróm grafikai LCD
háttérvilágítással
IP 54
Lítium-ion akku
800 mAh / 11,1 V
-10 – 50
14 – 122
-20 – 25
-4 – 77

°C
°F
°C
°F

Csatlakozók
USB 2.0 (PC)
Diagnosztikai kábel

„A” típus
Hirose 24-pólusú
1,3/3,5 mm-es kisfeszültségű csatlakozó

Hálózati adapter csatakozó
Memóriakártya
Kártyatípus
max. kapacitás

SD-kártya
32 GB
(a szállítmánnyal 8 GB)

Nagyfrekvenciás rész
Frekvenciatartomány HF

433,92 MHz

Sugárzási teljesítmény HF

Csak vétel

Kisfrekvenciás rész
Frekvenciatartomány LF

126,304 kHz

Sugárzási teljesítmény LF

24,52 dBuA/m @ 180%
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USB-csatlakozó
Diagnosztikai dugó
Hálózati adapter dugó

H

Dugaszolási ciklusok min.
1.000
100

ciklus

10.000

Hálózati adapter
Típus

Sinpro SPU 15-106

Bemenet

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

Kimenet

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

CPC kézi olvasókészülék
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Ártalmatlanítás
Ezt a készüléket nem szabad normál háztartási szemétbe dobni.
A kézi olvasókészülék lítium-akkumulátort tartalmaz, amely fixen be
van építve a házba és nem vehető ki. Az élettartam végének elérésekor
a készülék ártalmatlanítását az érvényben lévő helyi, regionális és országos törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell elvégezni. Ennek
érdekében a készülék leadható az elektromos-/elektronikuskomponensgyűjtőhelyeken vagy a CPC értékesítési partnernél. De visszaküldhető
az alábbi CPC-gyűjtőhelyre is. A központi CPC-gyűjtőhely címe:
Continental Trading GmbH
„Abteilung Entsorgung“
VDO-Straße 1,
Gebäude B14,
64832 Babenhausen
Germany
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Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße 25
30165 Hannover
Germany
www.contipressurecheck.com
www.continental-truck-tires.com

RF Testing Device
Tool-No. 040072

KA_HHT_0619_A3_HU

www.continental-corporation.com

