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Homologation/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).


Všeobecne
Príručka používateľa pre ručnú čítačku
Podrobná príručka používateľa je k dispozícii
na stiahnutie na adrese www.contipressurecheck.com/downloads.
►► Tento krátky návod je určený len na vysvetlenie najdôležitejších
prevádzkových krokov a funkcií ručnej čítačky a predstavuje doplnok
príručky používateľa.
Je dôležité, aby ste si tiež prečítali detailnú príručku používateľa.
Homologácia
Prehľad existujúcich homologácií ručnej čítačky je potrebné vyhľadať v príslušnej prílohe (Hand-Held Tool Homologation Overview Art.Nr. 17340490000).
Najaktuálnejšiu verziu nájdete na stránke www.contipressurecheck.com/hht/homologation.
Prehľad existujúcich homologácií nabíjačky je potrebné vyhľadať na
www.contipressurecheck.com/hht v dokumente „Overview Charger Homologation“.
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Por. č. Označenie
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Obrazovka

Funkcia
Zobrazenie ponuky
Opustenie vnorenej ponuky.
Návrat späť v niekoľkých ponukách.

2

Tlačidlo ESC

3

Šípky

Navigácia v ponukách.
Nastavenie hodnôt.

4

Tlačidlo Enter

Potvrdenie voľby.
Potvrdenie hlásenia.
Ukončenie dynamickej pomoci.
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Tlačidlo ZAP/VYP

Zapnutie/vypnutie ručnej čítačky.

6

Anténa

Anténa pre komunikáciu so senzormi v pneumatikách

Podržať tlačidlo ESC stlačené 3 s.
= prerušenie procesu.
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Nabitie ručnej čítačky
►► Pred prvým použitím prístroj nabíjajte podľa pokynov pre nabíjanie
minimálne 7 hodín.
►► Prístroj raz mesačne nabíjajte podľa pokynov pre nabíjanie minimálne
7 hodín.
 Zapnite ručnú čítačku.
 Odstráňte kryt pre zdierku na pripojenie sieťového adaptéra.
 Do zdierky pripojte prívodný kábel sieťového adaptéra a sieťový adaptér pripojte
do elektrickej zásuvky.
 Približne po 10 sekundách sa prístroj automaticky vypne a
na obrazovke sa rozsvieti symbol nabíjania
.
 Ak je akumulátor úplne nabitý, objaví sa namiesto symbolu nabíjania
„100%“.

►► Pokiaľ sa počas nabíjania neobjaví symbol nabíjania
dostatočne nenabíja.

nápis

, prístroj sa

►► Používajte len dodaný sieťový adaptér.
►► Nabíjanie trvá približne 7 hodín.
►► Pred prvým použitím nabíjajte ručnú čítačku podľa pokynov pre nabíjanie minimálne 7 hodín.
►► Ručnú čítačku nabíjajte jedenkrát za mesiac minimálne 7 hodín.
►► Z dôvodov registrácie sa čítačka nesmie používať s pripojeným sieťovým adaptérom.

Ručná čítačka CPC
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Ovládanie ponuky
Vyvolanie funkcie ponuky
 Pomocou tlačidiel so šípkou
 Tlačidlom Enter

vyberte požadovaný bod ponuky.

svoj výber potvrďte a vyvolajte bod ponuky.

 V prípade, že ponuka obsahuje vnorené ponuky, vyberte pomocou tlačidiel so šíp.
kou požadovaný bod ponuky a výber potvrďte tlačidlom Enter
 Pre návrat do predchádzajúcej úrovne ponuky stlačte tlačidlo ESC
 Pre prerušenie procesu pridržte tlačidlo ESC

.

stlačené po dobu 3 s.

Zmena voľby
 Pomocou tlačidiel so šípkou
 Tlačidlom Enter

prepínajte medzi voľbami Nastavenia/Možnosti.

potvrďte výber.

Nastavenie jazyka
Ponuka sa v základnom nastavení spúšťa v anglickom jazyku. Ak chcete nastaviť jazyk,
prejdite do ponuky „SETUP/LANGUAGE“ a zvoľte požadovaný jazyk.
►► V prípade, že v čítačke nie je založená pamäťová karta SD, ak je pamäťová karta poškodená, alebo ak nebola aktualizácia softvéru vykonaná
správnym spôsobom, je k dispozícii na výber iba jazyk „ENGLISH“.
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Senzor pneumatík

Štruktúra ponuky
Činnosti na pneum.
Zobraziť
Kontrola
Aktivovať
Deaktivovať
Skontr.vš. pneum.
Kontrola senzoru
Aktivovať senzor
Deaktivácia senzoru
Sniffing Tool

Inštalácia

Trigger Tool
Nová inštalácia
Pokr. v inštalácii
Test.jazda

Naposledy prijaté údaje zo senzorov v pneumatikách
Načítanie údajov zo senzorov v pneumatike
Prepnutie senzoru do prevádzkového režimu.
Vypnutie cyklického odosielania (režim úspory energie)
Načítanie údajov zo senzorov v pneumatikách u vozidiel bez
CCU a DSP
Načítanie údajov zo senzorov v pneumatike
Prepnutie senzoru do prevádzkového režimu.
Vypnutie cyklického odosielania (režim úspory energie)
Špeciálna funkcia:
Prístroj prijíma všetky senzory v pneumatikách v dosahu
príjmu.
Špeciálna funkcia:
Výkon vysielania signálu dotazu je možno cielene meniť.
Vytvorenie novej systémovej konfigurácie CPC.
Pokračovať v prerušenej konfigurácii systému CPC.
Kontrola kvality príjmu zabudovaného systému CPC.

Diagnostika

Modifikácia

Zmeniť inštaláciu
Kontrola inštalácie
Zmeniť parametre
Zmeniť ID senzorov
Aktivácia CPC
Deaktivácia CPC
DTC (chybový kód)
Globálne DTC
DTC pre pneumatiky
Odstrániť vš. DTC
Uložiť DTC

Ručná čítačka CPC

Kontrola existujúcich konfiguračných parametrov.
Zmena už nadefinovaných konfiguračných parametrov.
Obnovenie priradenia ID senzorov.
Aktivovanie systému CPC,
Vypnutie systému CPC na dočasné vypnutie.
Zobrazenie všeobecných chybových hlásení.
Zobrazenie chybových hlásení, ktoré sa vzťahujú k určitej
pneumatike.
Odstrániť všetky existujúce chybové hlásenia.
Uložiť všetky existujúce chybové hlásenia.
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Nastavenia

Diagnostika

Aktualizácia SW
CCU

Aktualizácia softvéru CCU (riadiacej jednotky).

DSP

Aktualizácia softvéru displeja.

CSW

Aktualizácia softvéru spínacieho modulu.

Pripojenie k PC

Komunikácia s SD kartou cez USB kábel.

Kontrola CAN

Prekontrolujte rýchlosť CAN a spojenie medzi CPC a zbernicou CAN vlastného vozidla.

Jazyk

Nastavenie požadovaného jazyka ponuky ručnej čítačky.
Na výber sú: čeština, dánčina, nemčina, angličtina, španielčina,
francúzština, taliančina, maďarčina, holandčina, nórčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, fínčina, švédčina,
turečtina

Jednotka
Tlak
Teplota
Nast. zvuku
Zvuk
Vibrácie
Nastavenie nástroja
Automatické vypnutie
Dátum/čas
Dátum použitia
Konfigurácia
Úvodné nastavenia
Pomocnik
REDI-Snímač
Požadovaný tlak
Verzia
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Jednotka pre zobrazenie hodnôt tlaku (bar / psi).
Jednotka pre zobrazenie hodnôt teploty (bar / psi).
Zvoľte požadované nastavenie zvuku (zap/vyp).
Zvoľte požadované nastavenie vibrácií (zap/vyp).
Nastavenie pre automatické vypnutie ručnej čítačky
(vyp, 5 min, 10 min, 15 min).
Nastavenie dátumu a času v ručnej čítačke
(formát zobrazenia voliteľný).
Má byť do súborov denníka zapísaný dátum a čas (áno/nie)?
Má ručná čítačka po každom zapnutí zobraziť nastavenia (zap
/ vyp)?
Majú sa po uplynutí nastavenej doby zobraziť stránky pomoci
(vyp / 5s / 10s)?
Majú sa spracovať snímače REDI (áno / nie)?
Nastavenie požadovaného tlaku v menu „Skontr.vš. pneum.“
(zap / vyp).
Zobrazenie verzie softvéru ručnej čítačky.
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Pamäťová SD karta
Slot pre SD kartu
Pamäťová SD karta je po dodaní ručnej čítačky už osadená.
►► Ak v ručnej čítačke nie je založená pamäťová SD karta, ak je pamäťová karta poškodená, alebo ak nebola aktualizácia softvéru vykonaná
správnym spôsobom, je k dispozícii na výber iba jazyk „ENGLISH“.
►► Uloženie DTC kódov a súborov denníka nie je bez SD karty možné.

Zaobchádzanie so súbormi na pamäťovej SD karte
Prístup na SD kartu prebieha prostredníctvom USB pripojenia k PC, ako je opísané v
kapitole „Pripojenie k PC“.
►► Nedodržanie pokynov k zaobchádzaniu so súbormi na pamäťovej SD
karte môže viesť k chybným funkciám a k celkovému výpadku ručnej
čítačky alebo systému CPC.
►► Štruktúru a názov priečinka, rovnako ako obsah a názov súborov nie je
možné zmeniť.
►► Z pamäťovej karty sa nesmú odstraňovať žiadne súbory!
Výnimku tvoria súbory denníka („\REPORT“), tieto je možné bez negatívneho vplyvu na systém kopírovať a vymazávať.

Pamäťová SD karta

Štruktúra priečinka
CONFIG

Konfiguračné súbory pre ručnú čítačku

LANGUAGE

Jazykové súbory pre ručnú čítačku

REPORT

Súbory denníka

TEPL

Dočasné súbory

UPDATE

Súbory pre aktualizáciu softvéru komponentov CPC
V prípade, že sa má ručná čítačka spojiť s počítačom prostredníctvom USB
kábla a ak je k dispozícii len jazyk „English“:
►► Ak chcete ručnú čítačku spojiť s PC, prejdite do ponuky „Diagnosis/
Connection to PC“.

Ručná čítačka CPC
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Súbory denníka
Súbory denníka, ktoré boli počas práce s ručnou čítačkou vytvorené, sú uložené v priečinku „REPORT“ na pamäťovej SD karte (pozri Štruktúru priečinkov).
Na identifikáciu jednotlivých súborov denníka sa automaticky zadá jednoznačný názov.
Tento je zložený takto:
NÁZOV SÚBORU
Písmeno pre
Poznávacie písmeno
Dátum
Čas
podradené funkcie v
Názov vozidla pre vykonanú funkciu
inštalácii
ponuky
(Výrobné č.)* (Poradové č.)* (Voliteľne)
IN =
Inštalácia
MP =
RRRRMMDD hhmmss
T = Test. jazda
Parametre modifiD = DTC
kácie
Max. 19 znakov
I = Inštalácia
MS =
V = „Skontr. vš. pneum“
Modifikácia
(XXXXXX)* (ZZZZ)*
Id senzora
SU =
Aktualizácia softvéru
* Výrobné a poradové číslo sa zobrazí len v prípade, že v ponuke Nastavenia - Nastavenia nástroja Použiť dátum bolo použitie dátumu/času deaktivované.

►► Na vyhodnotenie súborov denníka je v ponuke softvérový program
(pozri www.contipressurecheck.com/hht).

Obsluha prístroja
Ručná čítačka je vybavená anténou, aby bolo možné komunikovať so senzormi v pneumatikách. V nasledujúcom texte je uvedený postup pri komunikácii, ktorý je použitý vo
všetkých ponukách.
►► Anténu držte vždy v smere senzorov, aby ste zabezpečili čo najlepšiu
komunikáciu.
►► Ak bola pri nastavení prístroja zapnutá tónová a/alebo vibračná signalizácia, po úspešnom načítaní bude vydaný príslušný signál.
►► Načítavanie prebieha v 3 krokoch so zvyšujúcim sa výkonom signálu.
V prípade, že komunikácia nebude možná, postup sa preruší.
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Načítanie prístupného senzora
V prípade, že je senzor voľne prístupný, prebieha načítavanie takto:
 Anténu ručnej čítačky
to uvedené na obrázku.

držte priamo u senzora, ako je

Zaučenie senzora namontovaného v pneumatike
Pre zaučenie senzora v pneumatike sa na displeji zobrazí toto:
V animácii sa zaznačený bod pohybuje
definovanou rýchlosťou a vo vopred zadanom smere pozdĺž bočnej steny.

VYK: XX%

1/3

 Anténu ručnej čítačky
držte priamo u bočnej steny
pneumatiky. Východiskový bod je na displeji vyznačený
bodkou.
 Ručnú čítačku veďte podľa rýchlosti animácie pozdĺž
bočnej steny pneumatiky.

Nová inštalácia systému CPC
Pri novej inštalácii systému CPC postupujte podľa pokynov v príručke na stránke
www.contipressurecheck.com/downloads.

Ručná čítačka CPC
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Technické údaje
Ručná čítačka
Rozmery (D x Š x V)

160 x 90 x 38

mm

Hmotnosť

325

g

Hmotnosť elektronických komponentov

292

g

Displej

3-palcový monochromatický
grafický LCD s podsvietením
a rozlíšením 128x64 pixlov

Druh krytia
Batérie
Prevádzková teplota
Teplota skladovania

IP 54
Lítium-iónová batéria
800 mAh / 11,1 V
-10 až 50
°C
14 až 122
°F
-20 až 25
°C
-4 až 77
°F

Prípojky
USB 2.0 (PC)
Diagnostický kábel

Typ A
Hirose 24-pólov
Dutý konektor 1,3/3,5 mm

Pripojenie sieťového adaptéra
Pamäťová karta
Typ karty
max. kapacita

SD karta
32 GB
(rozsah dodávky 8 GB)

Vysokofrekvenčný diel
Frekvenčný rozsah HF
Vysielací výkon HF

433,92 MHz
Iba príjem

Nízkofrekvenčný diel
Frekvenčný rozsah LF
Vysielací výkon LF
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126,304 kHz
24,52 dBuA/m @ 180%
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Počet odpojení min.
USB konektor
Diagnostický konektor
Konektor sieťového adaptéra

1 000
100

cyklov

10 000

Sieťový adaptér
Typ

Sinpro SPU 15-106

Príkon

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

Výkon

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

Ručná čítačka CPC
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Likvidácia
Tento prístroj sa nesmie likvidovať s bežným odpadom z domácnosti.
Ručná čítačka obsahuje lítiovú batériu, ktorá je pevne vstavaná a nie je
ju možné vybrať. Po dosiahnutí životnosti musí dôjsť k likvidácii prístroja za dodržania všetkých aktuálne platných lokálnych, regionálnych a
národných zákonov a predpisov. Prístroj je možné odovzdať na zberné
miesta pre elektrické/elektronické komponenty alebo odbytovému partnerovi CPC. Prístroj je tiež možné odoslať späť na nasledujúce zberné
miesto CPC. Adresa centrálneho zberného miesta 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
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