ContiPressureCheck™
RO

Cititor portabil

[Rev. 03]

RO

Ghid succint, cititor portabil .....................................................................................................3

Omologare/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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Generalităţi
Manual de utilizare cititor portabil
Manualul de utilizre detaliat poate fi descărcat de la adresa
www.contipressurecheck.com/downloads.
►► Acest ghid succint serveşte exclusiv ilustrării celor mai importanţi paşi
de operare şi a funcţiilor cititorului portabil, fiind o completare la manualul de utilizare propriu-zis. Citiţi în orice caz şi manualul de utilizare
complet.
Omologare
O privire de ansamblu a omologărilor existente ale cititorului portabil se află pe anexa
corespunzătoare (Hand-Held Tool Homologation Overview Art. Nr. 17340490000).
Versiunea actuală o găsiţi pe: www.contipressurecheck.com/hht/homologation
O privire de ansamblu a omologărilor existente ale încărcătorului se găsește la
www.contipressurecheck.com/hht în documentul „Overview Charger Homologation“.
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Prezentarea generală a aparatului
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Poz

1

Funcţie

Ecran

Afişările meniurilor.
Părăsirea unui submeniu.
Răsfoire înapoi la anumite meniuri.

2

Tasta ESC

3

Taste săgeţi

Navigare în meniuri.
Setarea valorilor.

4

Tasta Return

Confirmarea unei selecţii.
Validarea unui mesaj.
Terminarea asistenței dinamice.

5
6

4

Denumire

Tasta PORNIT/OPRIT

Antena

Acţionarea tastei ESC pentru 3 s.
= întreruperea unui proces.

Pornirea/oprirea cititorului portabil.
Antenă pentru acţionarea senzorilor de pneuri.

Cititor portabil CPC
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Încărcarea cititorului portabil
►► Înainte de prima utilizare, încărcaţi aparatul cel puţin 7 h, conform
instrucţiunilor de încărcare.
►► Aparatul trebuie încărcat o dată pe lună, pentru cel puţin 7 h, conform
instrucţiunilor de încărcare.
 Porniţi cititorul portabil.
 Îndepărtaţi capacul pentru mufa de racord a adaptorului de reţea.
 Conectaţi cablul de racord al adaptorului de reţea la mufa de racord şi introduceţi
adaptorul de reţea în priză.
 După cca. 10 secunde aparatul se opreşte sau porneşte automat
Pe ecran apare simbolul de încărcare
.
 Atunci când acumulatorul este încărcat complet, în locul simbolului de încărcare
apare inscripția „100%“.

►► Dacă în timpul încărcării nu apare simbolul de încărcare
nu va fi încărcat suficient.

, aparatul

►► Utilizaţi numai adaptorul de reţea livrat o dată cu aparatul.
►► Procesul de încărcare durează cca. 7 ore.
►► Înainte de prima utilizare a cititorului portabil încărcaţi aparatul cel
puţin 7 ore, conform instrucţiunilor de încărcare.
►► Încărcaţi cititorul portabil o dată pe lună, cel puţin 7 ore.
►► Din motive de omologare este interzisă exploatarea cititorului portabil
cu adaptorul de reţea conectat.

Cititor portabil CPC
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Operarea meniului
Apelarea unei funcţii de meniu
 Selectaţi cu tastele săgeţi
 Cu tasta Return

punctul de meniu dorit.

confirmaţi selecţia şi apelaţi punctul de meniu.

 Dacă meniul conţine submeniuri, selectaţi cu tastele săgeţi
dorit şi confirmaţi selecţia cu tasta Return
.

punctul de meniu

 Apăsaţi tasta ESC

, pentru a vă întoarce la nivelul anterior de meniu.

 Apăsaţi tasta ESC

3 s, pentru a întrerupe un proces.

Modificarea unei selecţii
 Alegeţi cu tastele săgeţi

între setări/posibilităţi.

 Confirmaţi selecţia cu tasta Return

.

Setarea limbii
În setarea de bază meniul porneşte în limba engleză. Pentru setarea limbii urmaţi calea
de meniu: „SETUP/LANGUAGE“ şi selectaţi limba dorită.
►► Dacă în cititorul portabil nu este introdus un card de memorie SD, dacă
cardul de memorie este defect sau dacă instalarea software-ului nu s-a
făcut corect, este disponibilă doar limba „ENGLISH“.
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Senzor pneuri

Acţiuni la pneuri
Arată
Verifică
Activează
Dezactivează
Ver. toate pneurile
Verificare senzor
Activare senzor
Dezactivare senzor
Colector de semnale
(Sniffing Tool)

Instalarea

Analiza triggerului
(Trigger Tool)
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Structura meniului
Afişarea ultimelor date primite de la senzorul de pneuri.
Citirea datelor senzorului de pneuri.
Trecerea senzorului în modul de exploatare.
Oprirea transmisiei ciclice (mod de economisire a energiei)
Apelarea datelor senzorului de pneuri la autovehicule fără
CCU şi DSP.
Citirea datelor senzorului de pneuri.
Trecerea senzorului în modul de exploatare.
Oprirea transmisiei ciclice (mod de economisire a energiei)
Funcţie specială:
Aparatul recepţionează toţi senzorii de pneuri din raza de
recepţie.
Funcţie specială:
Puterea de transmisie a semnalului de apel poate fi variată în
mod individual.

Instalare nouă
Continuă
instalarea

Crearea unei noi configuraţii de sistem CPC.

Deplasare de probă
(test drive)

Verificarea calităţii de recepţie a sistemului CPC montat.

Continuarea unei configurări a sistemului CPC întrerupte.

Diagnoză

Modificare

Modifică instalarea
Verifică instalarea
Modifică parametrii
Modifică ID senzori
Activare CPC
Dezactivare CPC

Verificarea parametrilor de configurare existenţi.
Modificarea parametrilor de configurare deja definiţi.
Repetarea alocării ID-ului senzorului.
Activarea sistemului CPC.
Dezactivarea sistemului CPC pentru oprire temporară.

DTC (cod de eroare)
DTC global
DTC ref. la pneuri
Şterge toate DTC
Salvaţi DTC-urile

Afişarea mesajelor de eroare generale.
Afişarea mesajelor de eroare care se referă la un anumit pneu.
Ştergerea tuturor mesajelor de eroare în aşteptare.
Salvarea tuturor mesajelor de eroare în aşteptare.

Cititor portabil CPC
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Reglare

Diagnoză
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Actualizare soft
CCU

Actualizarea softului CCU (unitate de comandă)

DSP

Actualizarea software-ului ecranului.

CSW

Actualizarea software-ului modulului de comutare.

Conexiune la PC

Comunicare cu un card SD prin intermediul cablului USB.

Verificare CAN

Verificarea vitezei CAN și a conexiunii între CPC și magistrala
CAN a autovehiculului.

Limbă

Setarea limbii dorite pentru meniul cititorului portabil.
Se poate selecta între: cehă, daneză, germană, engleză, spaniolă, franceză, italiană, maghiară, olandeză, norvegiană, polonă,
portugheză, română, slovacă, finlandeză, suedeză, turcă

Unitate
Presiune
Temperatură
Sunet setat
Sunet
Vibraţie
Setările aparatului
Oprire
automată
Data/ora
Utilizare dată

Unitate pentru afişarea valorilor presiunii (bar / psi).
Unitate pentru afişarea valorilor temperaturii (°C / °F).
Selectarea setării dorite pentru sunet (Pornit / Oprit).
Selectarea setării dorite pentru vibraţie (Pornit / Oprit).
Setare pentru oprirea automată a cititorului portabil (Oprit, 5
min, 10 min, 15 min).
Setarea datei şi orei în cititorul portabil.
(formatul de prezentare este selectabil).
Trebuie să se utilizeze data şi ora pentru fişierele de protocol
(da / nu)?

Configuraţie
Setări start
Indicație
Senzor REDI
Presiune optimă
Versiune
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Cititorul portabil ar trebui să afișeze setările după fiecare
cuplare (pornit / oprit)?
Paginile de asistență ar trebui afișate după expirarea timpului
programat (oprit / 5s / 10s)?
Senzorii REDI trebuie prelucrați (da / nu)?
Reglarea / setarea presiunii nominale în ecranul „Ver. toate
pneurile“ (pornit / oprit).
Afişarea versiunii de soft a cititorului portabil.

Cititor portabil CPC
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Card de memorie SD
Locaş pentru cardul de memorie SD
La livrarea cititorului portabil, cardul de memorie SD este deja introdus.
►► Dacă în cititorul portabil nu este introdus un card de memorie SD, dacă
cardul de memorie este defect sau dacă instalarea software-ului nu s-a
făcut corect, este disponibilă doar limba „ENGLISH“.
►► Salvarea DTC-urilor şi a fişierelor de protocol nu este posibilă fără card
de memorie SD.

Manipularea fişierelor de pe cardul de memorie SD
Accesul la cardul de memorie SD se realizează prin conexiune USB la PC, conform descrierii din capitolul „Conexiune la PC“ din manual.
►► Nerespectarea regulilor de manipulare a fişierelor de pe cardul de
memorie SD poate duce la disfuncţii şi la defectarea totală a cititorului
portabil sau a sistemului CPC.
►► Este interzisă modificarea structurii şi a denumirii directoarelor, precum
şi a conţinutului şi a numelui fişierelor.
►► Este interzisă ştergerea fişierelor de pe cardul de memorie!
Excepţie fac fişierele de protocol („\REPORT“), acestea putând fi copiate
şi şterse fără efecte asupra sistemului.

Card de memorie SD

Structura directoarelor
CONFIG

Fişierele de configurare pentru cititorul portabil

LANGUAGE

Fişierele cu limbi pentru cititorul portabil

REPORT

Fişiere de protocol

TEMP

Fişiere temporare

UPDATE

Fişiere pentru update-ul softului componentelor CPC
În cazul în care cititorul portabil trebuie conectat la PC prin intermediul
unui cablu USB şi este disponibilă numai limba „English“:
►► Urmaţi calea de meniu „Diagnosis/Connection to PC“, pentru a conecta
cititorul portabil la PC.

Cititor portabil CPC
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Fişiere de protocol
Fişierele de protocol create la lucrul cu cititorul portabil sunt stocate în directorul „REPORT“ pe cardul de memorie SD (vezi Structura directoarelor).
Pentru identificarea fişierelor de protocol individuale se atribuie automat un nume
univoc. Acesta se compune după cum urmează:
NUME FIŞIER
Nume autovehicul

Max. 19 semne

Literă de identificare
pentru funcţia de meniu executată

Data

Ora

(nr. serie)*

(nr. curent)*

AAAALLZZ

hhmmss

(XXXXXX)*

(ZZZZ)*

T= deplasare de probă
D = DTC
I = instalare
V = „Ver. toate pneurile“

Litera de identificare pentru
subfuncții la instalare
(Opţional)
IN =
instalare
MP =
modificare parametri
MS =
modificare
ID senzori
SU =
Actualizare software

* Nr. serie şi nr. curent apar numai când în meniul Reglare - Setările aparatului - Utilizare dată
s-a dezactivat Utilizarea datei/orei.

►► Pentru evaluarea fişierelor de protocol este oferit un program software
(vezi www.contipressurecheck.com/hht).

Manipularea aparatului
Pentru a putea comunica cu senzorii de anvelope, cititorul portabil dispune de o antenă. În cele ce urmează este descrisă procedura de comunicare, aşa cum se foloseşte în
toate meniurile.
►► Ţineţi antena întotdeauna în direcţia senzorului, pentru a asigura cea
mai bună comunicare posibilă.
►► Dacă la configurare a fost activat sunetul şi/sau vibraţia, după o citire
reuşită se emite semnalul corespunzător.
►► Procesul de citire se realizează în 3 trepte cu o putere de transmisie
ascendentă. Dacă până atunci nu este posibilă comunicarea, procesul
va fi întrerupt.
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În cazul în care senzorul este liber accesibil, pentru citire procedaţi după cum urmează:
 Ţineţi cititorul portabil cu antena
în modul prezentat în imagine.

direct spre senzor,

Iniţializarea unui senzor montat în pneu
Pentru iniţializarea senzorilor de pneu apare următoarea afişare:
În animaţie marcajul punctiform se deplasează cu o viteză definită şi o direcţie
prestabilită de-a lungul peretelui lateral.

PWR: XX%

1/3

 Ţineţi cititorul portabil cu antena
către peretele lateral al pneului, în modul prezentat în imagine. Punctul de
pornire este marcajul punctiform de pe ecran.
 Conduceţi cititorul portabil de-a lungul peretelui lateral
al pneului cu aceeaşi viteză ca cea a animaţiei.

Reinstalarea unui sistem CPC
Pentru reinstalarea unui sistem CPC, urmaţi instrucţiunile din manual de la
www.contipressurecheck.com/downloads.

Cititor portabil CPC
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Citirea unui senzor accesibil
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Date tehnice
Cititor portabil
Dimensiuni (L x l x Î)

160 x 90 x 38

mm

Greutate

325

g

Greutatea componentelor electronice

292

g

Display
Tip protecţie
Pachet de acumulatori
Temperatura de regim
Temperatura de depozitare

3 ţoli 128x64 pixeli
LCD grafic monocrom
cu iluminarea fundalului
IP 54
Acumulator litiu-ion
800 mAh / 11.1 V
-10 până la 50
14 până la 122
-20 până la 25
-4 până la 77

°C
°F
°C
°F

Racorduri
USB 2.0 (PC)
Cablu de diagnoză

Tip A
Hirose 24 poli
Conector DC 1,3/3,5 mm

Racord adaptor de reţea
Card de memorie
Tip de card
Capacitate max.

Card SD
32 GB
(volumul livrării 8 GB)

Unitate de înaltă frecvenţă
Domeniu de frecvenţe HF

433,92 MHz

Putere de transmisie HF

Doar primire

Componentă frecvență joasă
Domeniu de frecvenţe LF
Putere de transmisie LF
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126,304 kHz
24,52 dBuA/m @ 180%
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Mufă USB
Mufă de diagnoză
Mufă adaptor de reţea
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Cicluri de conectare min.
1.000
100

cicluri

10.000

Adaptor de reţea
Tip

Sinpro SPU 15-106

Intrare

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

Ieşire

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

Cititor portabil CPC
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Eliminare ca deşeu
Este interzisă aruncarea acestui aparat în gunoiul menajer normal.
Cititorul portabil conţine o baterie litiu-ion, montată fix în carcasă, care
nu poate fi scoasă. După expirarea duratei de viaţă eliminarea aparatului
trebuie efectuată respectând toate legile şi prevederile locale, regionale
şi naţionale în vigoare. În acest scop aparatul poate fi predat la punctele
de colectare a componentelor electrice/electronice sau la partenerii comerciali CPC. Sau poate fi trimis înapoi la următorul punct de colectare
CPC. Adresa punctului central de colectare 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
Germany
www.contipressurecheck.com
www.continental-truck-tires.com

Dispozitiv de testare RF
Instrument nr. 040072
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