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Homologering/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).


Generelt
Brugermanual håndholdt læser
Det udførlige brugermanual kan downloades under
www.contipressurecheck.com/downloads.
►► Denne korte vejledning tjener kun til tydeliggørelse af for den håndholdte læser vigtigste betjeningsskridt og funktioner og er et supplement til den egentlige brugermanual. Den detaljerede brugermanual
skal altid læses.
Homologering
En oversigt over de foreliggende homologeringer fremgår
af det vedlagte informationsblad (Hand-Held Tool Homologation Overview art.nr
17340490000. Den mest aktuelle version findes under:
www.contipressurecheck.com Nr. 17340490000).
Den mest aktuelle version findes under
www.contipressurecheck.com/hht/homologation.
En oversigt over de tilgængelige homologeringer findes under
www.contipressurecheck.com/hht i dokument „Overview Charger Homologation“.
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Oversigt over enheden
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4
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Pos.

1

4

Betegnelse

Funktion

Skærm

Visning af menuer.
Afslutning af en undermenu.
Bladring tilbage i nogle menuer.

2

ESC-tasten

3

Piletaster

Navigering inden for menuerne.
Indstilling af værdier.

4

Return-tast

Bekræftelse af et valg.
Kvittering af en meddelelse.
Afslutning af dynamisk hjælp.

5

TIL/FRA-tast

Tænd/sluk af den håndholdte læser.

6

Antenne

Antenne til kommunikation med dæksensorerne.

Tryk på ESC-tasten i 3 s.
= Afbrydelse af en proces.
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Opladning af den håndholdte læser
►► Inden første brug skal enheden iht. ladeanvisning oplades i mindst
7 timer.
►► En gang om måneden skal enheden iht. ladeanvisning oplades i mindst
7 timer.
 Tænd for den håndholdte læser
 Fjern afdækningen over strømadapterens tilslutningsbøsning
 Tilslut strømadapterens tilslutningskabel på tilslutningsbøsningen og forbind
strømadapteren med en stikdåse
 Efter ca. 10 sekunder slukkes enheden automatisk og der fremkommer et opladningssymbol
på skærmen.
 Er batteriet helt opladet, fremkommer tallet "100%" i stedet for opladningssymbolet
.
►► Hvis der under opladningen ikke vises et stik eller et opladningssymbol
, oplades enheden ikke tilstrækkeligt.

►► Brug altid kun den medfølgende strømadapter.
►► Opladningen tag ca. 7 timer.
►► Inden første brug skal den håndholdte læser oplades i mindst 7 timer
iht. opladningsvejledningen.
►► Den håndholdte læser oplades mindst en gang om måneden i mindst
7 timer.
►► Den håndholdte læser må af godkendelsesårsager ikke anvendes med
tilsluttet strømadapter.
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Menustyring
Kald af en menufunktion
 Vælg det ønskede menupunkt vha. piletasterne .
 Bekræft valget med Return

. og hent menupunktet.

 Indeholder menuen undermenuer, vælg det pågældende menupunkt med
bekræft valget med Return
.
 Tryk på ESC-tasten
 Tryk på ESC

og

for at vende tilbage til forrige menuniveau.

i 3 sekunder for at afbryde en proces.

Ændring af et udvalg
 Vælg med piletasterne

mellem indstillinger/muligheder.

 Bekræft valget med Return

.

Indstilling af sprog
Menuen starter i grundindstillingen på engelsk. For indstilling af sprog skal menustien:
"SETUP/LANGUAGE" følges og det ønskede sprog vælges.
►► Er der ikke sat et SD-hukommelseskort ind i den håndholdte læser, er
hukommelseskortet defekt eller softwaren ikke installeret korrekt, står
kun sproget "ENGLISH" til rådighed.
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Dæksensor

Menustruktur
Aktioner på dækket
Vis
Kontroller
Aktiver
Deaktiver
Køretøj dækkontrol
Kontroller sensor
Aktiver sensor
Deaktiver sensor
Signal-samler

Installation

Trigger-analyse
Ny installation
Fortsæt
installationen
Testkørsel

Vis de senest modtagne dæksensordata.
Udlæs dæksensorens data.
Sæt sensoren i drift.
Sluk for cyklisk overførsel (energisparefunktion).
Aflæsning af dæksensordata ved køretøjer uden CCU og DSP.
Udlæs dæksensorens data.
Sæt sensoren i drift.
Sluk for cyklisk overførsel (energisparefunktion).
Specialfunktion:
Enheden modtager alle dæksensorer i modtagelsesrækkevidde.
Specialfunktion:
Aflæsningssignalets sendeeffekt kan varieres målrettet.
Oprettelse af en ny CPC-systemkonfiguration.
Fortsæt en afbrudt CPC-systemkonfiguration.
Kontrol af modtagelseskvaliteten af det i bilen monterede
CPC-system.

Diagnose

Modificering

Ændr installation
Kontroller installationen
Ændr parametre
Ændr sensor-ID
Aktiver CPC
Deaktiver CPC

Kontrol af de eksisterende konfigurationsparametre.
Ændring af de allerede definerede konfigurationsparametre.
Ændr allokering af Sensor-ID'erne
Aktivering af CPC- systemet.
Deaktivering af CPC-systemet til forbigående nedlukning.

DTC (fejlkode)
Generelle DTC'er
Dækrelaterede DTC'er
Slet alle DTC'er
Gem DTC'er

Visning af de generelle fejlmeddelelser.
Visning af fejlmeddelelser, der relaterer til et bestemt dæk.
Slet alle foreliggende fejlmeddelelser.
Gem alle eksisterende fejlmeddelelser.
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Indstillinger

Diagnose

Software-opdatering
CCU

Opdater software af CCU (styreenhed).

DSP

Opdater display-software.

CSW

Opdater software for koblingsmodulet.

Forbindelse til PC

Kommunikation med SD-kortet via et USB-kabel.

CAN-Check

CAN-hastighed og forbindelse mellem CPC og køretøjsegnet
CAN-bus.

Sprog

Indstil det ønskede menusprog for den håndholdte læser.
Der kan vælges mellem: tjekkisk, dansk, tysk, engelsk, spansk,
fransk, italiensk , ungarsk, hollandsk, norsk, polsk, portugisisk,
rumænsk, slovakisk, finsk, svensk, tyrkisk

Enhed
Tryk
Temperatur
Indstilling lyd
Lyd
Vibration
Indstillinger
Autoslukning
Dato/tid
Anvend dato
Konfiguration
Startindstillinger
Hjælp
REDI-sensor
Indstillingstryk
Version
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Enhed for visning af trykværdier (bar / psi).
Enhed for visning af temperaturværdier (°C / °F).
Vælg den ønskede indstilling for lyd (til / fra).
Vælg den ønskede indstilling for vibration (til / fra).
Indstilling for den automatiske slukning af den håndholdte
læser (fra, 5 min, 10 min, 15 min).
Indstilling af dato og klokkeslæt i den håndholdte læser.
(visningsformat kan vælges).
Skal dato og klokkeslæt anvendes for protokolfilerne (ja / nej)?
Skal den håndholdte læser viser indstillingerne efter start
(tænd / sluk)?
Skal hjælpesiderne vises efter at den indstillede tid er gået (fra
/ 5s / 10s)?
Skal REDI-sensorerne forarbejdes (ja / nej)?
Indstilling af nominelt tryk i menuen "Kontroller alle dæk"
(tænd / sluk).
Visning af for den håndholdte læser softwareversion.
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SD-hukommelseskort
Stikplads for SD-hukommelseskort
Ved levering af den håndholdte læser er SD-hukommelseskort allerede isat.
.
►► Er der ikke sat et SD-hukommelseskort ind i den håndholdte læser, er
hukommelseskortet defekt eller softwaren ikke installeret korrekt, står
kun sproget "ENGLISH" til rådighed.
►► Lagring af DTC'er og protokolfiler er ikke mulig uden SD-hukommelseskort.

Håndtering af filer på SD-hukommelseskort
SD-hukommelseskortet bliver tilgængeligt via en USB-forbindelse til PC'en, som beskrevet i manualen under "Forbindelse til pc".
►► Manglende overholdelse af forskrifterne vedrørende behandling af filerne på SD-hukommelseskortet kan medføre fejlfunktioner og et totalt
svigt af den håndholdte læser eller CPC-systemet.
►► Mappestruktur og -navne samt filernes navn og indhold må ikke ændres.
►► Der må ikke slettes filer fra hukommelseskortet!
Undtaget er protokolfilerne („\REPORT“), disse kan kopieres og slettes
uden at systemet påvirkes.

SD-hukommelseskort

Mappestruktur
CONFIG

Konfigurationsfiler for den håndholdte læser

LANGUAGE

Sprogfiler for den håndholdte læser

RAPPORT

Protokolfiler

TEMP

Temporære filer.

OPDATERING

Filerne for software-opdatering af CPC-komponenter

Hvis håndholdt læser skal forbindes med en PC via USB-kabel, og kun
sprogversionen "English" står til rådighed;
►► Følg menustien "Diagnosis/Connection to PC" for at forbinde håndholdt læser med PC'en

CPC-håndholdt læser
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Protokolfiler
Disse protokolfiler, der er blevet oprettet ved arbejdet med håndholdt læser, er de registreret i mappen "REPORT" på SD-hukommelseskortet (se Mappestruktur).
Til identificering af de enkelte protokolfiler er automatisk tildelt et entydigt navn. Denne sættes sammen på følgende måde:
FILNAVN
Mærkebogstav for den Dato
Køretøjets navn
udførte menufunktion
(serie-nr.)*

Klokkeslæt
(løbende nr.)*

ÅÅÅAMMDD ttmmss
Maks. 19 tegn

T = Testkørsel
D = DTC
I = Installation
V = „Kontroller alle dæk“
(XXXXXX)*

(ZZZZ)*

Kendebogstav for
underfunktioner i
installation
(valgfrit)
IN =
Installation
MP =
Modifikation parameter
MS =
Modifikation
Sensor IDer
SU =
Softwareopdatering

* Serienr. og løbende nr. fremkommer kun, hvis anvendelse af dato/klokkeslæt er blevet deaktiveret i menuen
Indstillinger - Indstillinger - Anvend dato.

►► Til evaluering af protokolfilerne tilbydes et softwareprogram
(se www.contipresscheck.com).

Enhedens håndtering
Den håndholdte læser er udstyret med en antenne for at kunne kommunikere med
dæksensorerne. Nedenstående beskrives fremgangsmåden for kommunikationen, som
de anvendes i alle menuer.
►► Antenne skal altid holdes i sensorretningen for at sikre den bedst mulige kommunikation.
►► Er lyd og/eller vibration aktiveret ved indstillingen, fremkommer der et
tilsvarende signal, når udlæsningen er gennemført.
►► Udlæsningen sker i 3 trin med en stigende sendeeffekt. Er en kommunikation ikke mulig inden da, afbrydes processen.
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Udlæsning af en tilgængelig sensor
Hvis sensoren er frit tilgængelig, gøres følgende for at udlæse den:
 Hold den håndholdte læser med antennen
pegende direkte hen til sensoren.

som vist

Indlæring af en sensor, monteret i dækket
For indlæring af dæksensorer fremkommer følgende skærmbillede:
I animationen vandrer punktmarkeringen
med en defineret hastighed og i en indstillet hastighed langs med sidevæggen.

PWR: XX%

1/3

 Hold den håndholdte læser med antennen
som vist
hen til dækkets sidevæg. Startpunktet er punktmarkeringen på display.
 Den håndholdte læser føres langs med dækkets sidevæg i henhold til animationens hastighed

Nyinstallation af et CPC-system
Til nyinstallation af et CPC-system skal vejledningerne i manualen på CD'en eller under
www.contipressurecheck.com følges.
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Tekniske data
Håndholdt læser
Dimensioner (L x B x H)

160 x 90 x 38

mm

Vægt

325

g

Vægt af de elektroniske komponenter

292

g

Display
Kapslingsklasse
Batteripakke
Driftstemperatur
Opbevaringstemperatur

3-tommers 128x64 pixel
monokromt grafik-LCD
med baggrundsbelysning
IP 54
Litium-ion-batteri
800 mAh / 11.1 V
-10 til 50
14 til 122
-20 til 25
-4 til 77

°C
°F
°C
°F

Tilslutninger
USB 2.0 (PC)
Diagnosekabel

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

Tilslutning strømadapter
Hukommelseskort
Korttype
maks. kapacitet

SD-Card
32 GB
(leveringsomfang 8 GB)

Højfrekvent del
Frekvensområde HF
Sendeeffekt HF

433,92 MHz
Kun modtagelse

Lavfrekvensdel
Frekvensområde LF
Sendeeffekt LF
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126,304 kHz
24,52 dBuA/m @ 180%
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Stikcyklusser min.
USB-stik
Diagnosestik
Strømadapterstik

1.000
100

Cyklusser

10.000

Strømadapter
Type

Sinpro SPU 15-106

Indgang

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

Udgang

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

CPC-håndholdt læser
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Bortskaffelse
Denne enhed må ikke bortskaffes med dagrenovationen.
Den håndholdte læser indeholder et litium-batteri, der er fast monteret
i huset og som ikke kan fjernes. Efter endt brugstid skal enheden bortskaffes iht. de aktuelt gældende lokale, regionale eller landeforskrifter.
Dertil kan enheden afleveres hos indsamlingssteder for el- og elektronikkomponenter eller his CPC-salgspartneren. Eller den kan indsendes
til følgende CPC-indsamlingssted: Adressen på det centrale CPC-indsamlingssted:
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 testenhed
Tool-nr. 040072
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www.continental-corporation.com

