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Homologace/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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Všeobecné informace
Uživatelská příručka ruční čtečka
Podrobná příručka pro uživatele je připravena pod
www.contipressurecheck.com/downloads se stažení.
►► Tento stručný návod slouží jen k vysvětlení nejdůležitějších bodů
obsluhy a funkcí ruční čtečky a je doplňkem k samotné uživatelské
příručce.
Rozhodně si přečtěte i podrobnou uživatelskou příručku.
Homologace
Přehled existujících homologací ruční čtečky je možno převzít z příslušné přílohy
(Hand-Held Tool Homologation Overview Art.Nr. 17340490000).
Nejaktuálnější verzi najdete pod: www.contipressurecheck.com/hht/homologation.
Přehled existujících homologací nabíjecího přístroje je k dispozici pod
www.contipressurecheck.com/hht dokumentu „Overview Charger Homologation“.

CPC-ruční čtečka
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Přehled přístroje
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Poz.

1
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Označení

Funkce

Obrazovka

Zobrazení menu.
Opuštění dílčího menu.
Listování zpět do některých menu.

2

Tlačítko ESC

3

Tlačítka se šipkou

Procházení v rámci menu.
Nastavování hodnot.

4

Tlačítko Return

Potvrzení volby.
Potvrzení hlášení.
Skončení dynamické nápovědy.

5

Tlačítko ZAP/VYP

Zapnutí/vypnutí ruční čtečky.

6

Anténa

Anténa k detekování snímačů pneumatik.

Stisknutí tlačítka ESC na dobu 3 s.
= Přerušení postupu.

CPC-ruční čtečka
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Nabíjení ruční čtečky
►► Před prvním použitím je nutno přístroj podle pokynů k nabíjení nejméně po dobu 7 hodin nabíjet.
►► Přístroj je třeba jednou v měsíci po dobu nejméně 7 hodin nabít podle
návodu k nabíjení.
 Zapněte ruční čtečku.
 Odstraňte kryt pro připojovací zdířku síťového adaptéru.
 Připojte připojovací kabel síťového adaptéru na připojovací zdířku a zapojte síťový
adaptér do zásuvky.
 Asi po 10 sekundách se přístroj automaticky vypne a na obrazovce se zobrazí nabíjecí symbol
.
 Když je akumulátor zcela nabitý, objeví se na místě
„100%“.

symbolu nabíjení text

►► Pokud se během nabíjecího postupu nezobrazí žádný symbol nabíjení
, není přístroj dostatečně nabitý.

►► Používejte výhradně společně dodaný síťový adaptér.
►► Nabíjecí postup trvá asi 7 hodin.
►► Před prvním použitím ruční čtečky je nutno přístroj podle pokynů k
nabíjení nejméně po dobu 7 hodin nabíjet.
►► Nabíjejte ruční čtečku jednou v měsíci nejméně po dobu 7 hodin.
►► Ruční čtečka se nesmí z provozních důvodů používat s připojeným
síťovým adaptérem.

CPC-ruční čtečka
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Řízení pomocí menu
Vyvolání funkce menu
 Zvolte tlačítky se šipkami
 Tlačítkem Return

požadovaný bod menu.

potvrďte volbu a vyvolejte bod menu.

 Obsahuje menu Dílčí menu, zvolte pomocí tlačítek se šipkami
menu a volbu potvrďte tlačítkem Return
.

požadovaný bod

 Pro zpětný návrat do předcházející úrovně menu stiskněte tlačítko ESC
 K přerušení postupu stiskněte na dobu 3 sekund tlačítko ESC

.

.

Změna volby
 Tlačítky se šipkami

volte mezi nastaveními/možnostmi.

 Volbu potvrďte tlačítkem Return

.

Nastavení jazyka
Menu se spustí v základním nastavení v anglickém jazyku. Pro nastavení jazyka sledujte cestu menu „SETUP/LANGUAGE“ a zvolte požadovaný jazyk.
►► Pokud není v ruční čtečce zasunuta žádná paměťová karta SD nebo
není instalace softwaru správně provedena, je k dispozici jen jazyk
"ENGLISH".
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Snímač pneumatiky

Akce na pneu
Ukaž
Zkontr.
Aktivuj
Deaktivuj
Kontr. všech.pneu
Zkontroluj senzor
Aktivování snímače
Deaktiv. snímače
Sběrač signálů

Instalace

Spouštěcí nástroj

CZ

Struktura menu
Zobrazení naposled přijatých dat snímače pneumatiky.
Načtení dat snímače pneumatiky.
Přesazení snímače do provozního režimu.
Vypnutí cyklického vysílání (režim úspory energie)
Zjištění dat snímačů pneumatik u vozidel bez CCU a DSP.
Načtení dat snímače pneumatiky.
Přesazení snímače do provozního režimu.
Vypnutí cyklického vysílání (režim úspory energie)
Speciální funkce:
Přístroj přijímá všechny snímače pneumatik v dosahu příjmu.
Speciální funkce:
Vysílací výkon zjišťovacího signálu je možno cíleně měnit.

Nová instalace
Obnovit
instalaci

Vytvoření nové systémové konfigurace CPC

Testovací jízda

Kontrola kvality příjmu instalovaného systému CPC.

Pokračování v přerušené systémové konfiguraci CPC.

Diagnóza

Modifikace

Upravit instalaci
Zkontrol.instalaci
Změnit parametry
Změnit ID snímačů
Aktivovat CPC
Deaktivovat CPC
DTC (chybový kód)
Všeobecné DTC
DTC vztah.se k pneu
Vymazat všechna DTC
Uložte DTCs

CPC-ruční čtečka

Kontrola stávajících parametrů konfigurace.
Změnit již definované parametry konfigurace.
Obnovit přiřazení ID snímačů.
Aktivovat systém CPC.
Deaktivovat systém CPC k dočasnému vypnutí.
Zobrazení všeobecných chybových hlášení.
Zobrazení chybových hlášení, která se vztahují na určité
pneumatiky.
Vymazat všechna stávající chybová hlášení.
Uložit všechna stávající chybová hlášení.
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Aktualizace SW

Nastavení

Diagnóza

CZ

CCU

Aktualizovat software CCU (řídicí přístroj).

DSP

Aktualizovat software displeje.

CSW

Aktualizovat software spínacího modulu.

Spojení k PC

Komunikace s kartou SD přes kabel USB.

Kontrola CAN

Zkontrolovat rychlost CAN a spojení mezi CPC a sběrnicí CAN
vozidla.

Jazyk

Nastavit požadovaný jazyk menu ruční čtečky.
Možno zvolit: česky, dánsky, německy, anglicky, španělsky,
francouzsky, italsky, maďarsky, holandsky, norsky, polsky, portugalsky, rumunsky, slovensky, finsky, švédsky, turecky

Jednotka
Tlak
Teplota
Nastav.zvuku
Zvuk
Vibrace
Nastavení přístroje
Automatické
vypnutí
Datum/čas
Použít datum

Jednotka pro zobrazení tlakových hodnot (bar / psi).
Jednotka pro zobrazení teplotních hodnot (°C / °F).
Volba požadovaného nastavení pro zvuk (Zap / Vyp).
Volba požadovaného nastavení pro vibrace (Zap / Vyp).
Nastavení pro automatické vypnutí ruční čtečky (Vyp, 5 min,
10 min, 15 min).
Nastavení datumu a aktuálního času v ruční čtečce.
(Formát zobrazení lze volit).
Má se použít datum a aktuální čas pro protokolové soubory
(ano / ne)?

Konfigurace
Nastavení startu
Nápověda
Snímač REDI
Požadovaný tlak
Verze
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Má ruční čtečka po každém zapnutí zobrazit nastavení (zap /
vyp)?
Mají se zobrazit stránky po uplynutí nastaveného času (vyp /
5 s / 10 s)?
Mají se zpracovat snímače REDI (ano / ne)?
Kontrola dosazení / nastavení požadovaného tlaku v menu
"Kontrola všech pneumatik" (zap / vyp).
Zobrazení verze softwaru ruční čtečky.

CPC-ruční čtečka
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Paměťová karta SD
Zásuvné místo pro paměťovou kartu SD
Jedna paměťová karta SD je při dodávce ruční čtečky již nasazená.
►► Pokud není v ruční čtečce zasunuta žádná paměťová karta SD nebo
není instalace softwaru správně provedena, je k dispozici jen jazyk
"ENGLISH".
►► Bez paměťové karty SD není možné uložit kódy DTC a protokolové
soubory.

Manipulace se soubory na paměťové kartě SD
Přístup na paměťovou kartu SD je uskutečněn USB-spojením k PC, jak je popsáno v
příručce pod "Spojení k PC".
►► Nedodržení zadání k manipulaci se soubory a na paměťové kartě SD
může vést k chybným funkcím a totálnímu výpadku ruční čtečky nebo
systému CPC.
►► Struktura složky a název se nesmí měnit, stejně tak obsah a název
souborů.
►► Na paměťové kartě se nesmí vymazávat žádné soubory!
Výjimku tvoří protokolové soubory („\REPORT“), tyto se mohou bez
vlivu na systém kopírovat a mazat.

Paměťová karta SD

Struktura složek
CONFIG

Konfigurační soubory pro ruční čtečku

LANGUAGE

Jazykové soubory pro ruční čtečku

REPORT

Protokolové soubory

TEMP

Dočasné soubory.

UPDATE

Soubory pro aktualizaci komponentů CPC
Pokud má být ruční čtečka spojena pomocí kabelu USB s PC a je k dispozici jen jazyk "ENGLISH":
►► Ke spojení ruční čtečky s PC sledujte cestu menu "Diagnosis/Connection to PC".

CPC-ruční čtečka
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Protokolové soubory
Protokolové soubory, které byly vytvořeny při práci s ruční čtečkou, jsou uložené ve
složce "REPORT" (zpráva) na paměťové kartě SD, (viz struktura složky).
K identifikování jednotlivých protokolových souborů se automaticky zadává jednoznačný název. Ten je sestaven následujícím způsobem:
NÁZEV SOUBORU

Název vozidla

Označovací písmeno
Datum
pro provedenou funkci
menu
(Sériové
čís.)*

Aktuální čas

(Pořadové čís.)* (Volitelné)

RRRRMMDD hhmmss

Max. 19 znaků

T= testovací jízda
D = DTC
I = Instalace
V = „Kontr. všech.pneu“
(XXXXXX)*

Označovací
písmeno pro
snížené funkce v
instalaci

(ZZZZ)*

IN =
Instalace
MP =
Modifikace parametrů
MS =
Modifikace
identifikátorů
snímačů
SU =
Software update

* Sériové čís. a pořadové čís. se objeví jen tehdy, když bylo v menu Nastavení-Nastavení přístroje Použít datum deaktivováno použití datumu / aktuálního času.

►► K vyhodnocení protokolových souborů se nabízí softwarový program
(viz www.contipressurecheck.com/hht).

Manipulace s přístrojem
Aby bylo možno komunikovat se snímači pneumatik, je ruční čtečka vybavená anténou. V dalším textu bude popsán postup pro komunikaci, jak se používá ve všech
menu.
►► Udržujte anténu stále ve směru snímače, aby tak byla zajištěna nejlépe
možná komunikace.
►► Pokud byl při seřizování zapnut zvuk a/nebo vibrace, bude spuštěn po
úspěšném načtení odpovídající signál.
►► Načítací postup se provádí ve 3 stupních se stoupajícím vysílacím
výkonem. Když není až potud možná žádná komunikace, bude postup
přerušený.
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Načítání přístupného snímače
V případě, že je snímač volně přístupný, postupujte k načítání následovně:
 Držte ruční čtečku s anténou
na snímači.

podle obrázku přímo

Zaučení snímače, namontovaného v pneumatice
Pro zaučení snímačů pneumatik se objeví následující upozornění:
V animaci se pohybuje bodová značka s
definovanou rychlostí a v zadaném směru
podél bočnice.

VYK: XX%

1/3

 Držte ruční čtečku s anténou
podle obrázku na
bočnici pneumatiky. Bodem startu je bodová značka na
displeji.
 Veďte ruční čtečku v souladu s rychlostí animace podél
bočnice pneumatiky.

Nová instalace systému CPC
K nové instalaci systému CPC sledujte pokyny v příručce pod
www.contipressurecheck.com/downloads.

CPC-ruční čtečka
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Technické údaje
Ruční čtečka
Rozměry (D x Š x V)

160 x 90 x 38

mm

Hmotnost

325

g

Hmotnost elektronických komponentů

292

g

Displej
Druh ochrany
Akupak
Provozní teplota
Skladovací teplota

3 palce 128x64 pixelů
LCD s jednobarevnou grafikou
se zadním podsvětlením
IP 54
Lithium-iontový akumulátor
800 mAh / 11.1 V
-10 až 50
°C
14 až 122
°F
-20 až 25
°C
-4 až 77
°F

Přípojky
USB 2.0 (PC)
Diagnostický kabel

Typ A
Hirose 24-pólový
Nástrčný konektor 1,3/3,5 mm

Přípojka síťového adaptéru
Paměťová karta
Typ karty
max. kapacita

SD-Card
32 GB
(rozsah dodávky 8 GB)

Vysokofrekvenční část
Frekvenční rozsah HF
Vysílací výkon HF

433,92 MHz
Jen příjem

Nízkofrekvenční část
Frekvenční rozsah LF
Vysílací výkon LF
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126,304 kHz
24,52 dBuA/m @ 180 %
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Konektor USB
Diagnostický konektor
Konektor síťového adaptéru

CZ

Cykly zapojení min.
1.000
100

cyklů

10.000

Síťový adaptér
Typ

Sinpro SPU 15-106

Vstup

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

Výstup

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

CPC-ruční čtečka
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Likvidace
Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s normálními odpadky z
domácnosti.
Ruční čtečka obsahuje lithiovou baterii, která je pevně zalitá v pouzdru
a nelze ji odebrat. Po dosažení doby životnosti musí být provedena
likvidace přístroje v souladu se všemi aktuálně platnými místními, regionálními a národními zákony a předpisy. K tomu je možno předat přístroj
sběrnému místu pro elektrické/elektronické komponenty nebo odbytovému partnerovi. Případně lze přístroj poslat zpět následující sběrně
CPC. Adresa centrální sběrny CPC:
Continental Trading GmbH
„Abteilung Entsorgung“
VDO-Straße 1,
Gebäude B14,
64832 Babenhausen
Germany
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Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße25
30165 Hannover
Německo
www.contipressurecheck.com
www.continental-truck-tires.com

Testovací zařízení RF
Č. nástroje 040072
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www.continental-corporation.com

