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Všeobecne

1 Všeobecne

1.1 Informácie k tejto príručke používateľa

Táto príručka používateľa je súčasťou ručnej čítačky  
TPM-02 a obsahuje dôležité informácie pre správne použitie, bezpeč-
nosť, uvedenie do prevádzky a obsluhu ručnej čítačky.

Každý, kto ručnú čítačku používa alebo odstraňuje jej poruchy, si tuto 
príručku musí prečítať.

Príručku používateľa uchovajte a spolu s čítačkou ju predajte nasledujú-
cemu vlastníkovi.

1.2 Obmedzenie záruky

Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody a poruchy v dôsledku

 ■ nedodržania pokynov v tejto príručke používateľa

 ■ nesprávneho používania stroja,

 ■ neodborných opráv,

 ■ nepovolených zmien zariadenia alebo

 ■ používania neschválených náhradných dielov.

1.3 Ochrana autorských práv

Táto príručka používateľa je chránená zákonom na ochranu autorských 
práv.

Bez výslovného súhlasu spoločnosti Continental Reifen Deutschland 
GmbH nie je povolené túto príručku používateľa rozmnožovať, ani iba 
čiastočne.
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Všeobecne

1.4 Skratky

V tejto príručke používateľa sú používané nasledujúce skratky:

Skratka Význam

CCU Central Control Unit - centrálna riadiaca jednotka

CPC ContiPressureCheckTM

CSW CAN-Switch - spínací modul (integrovaný v CCU-Trailer)

DSP Displej

DTC Diagnostic Trouble Code - chybový kód diagnostiky

HHT Hand-Held-Tool (ručná čítačka)

1.5 Vysvetlivky symbolov

Výstražné upozornenia sú v tejto príručke používateľa sú navyše ozna-
čené výstražnými symbolmi. V tejto príručke používateľa sú používané 
nasledujúce výstražné symboly:

Symbol Význam

Všeobecné výstražné upozornenie

Varovania pre elektrickým prúdom

Všeobecné pokyny a užitočné rady pre manipu-
láciu

Upozornenie na dodržiavanie predpisov na 
ochranu životného prostredia pri likvidácii

Elektrické/elektronické súčasti s týmto symbo-
lom nie je povolené likvidovať s bežným odpa-
dom z domácnosti.
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Všeobecne

1.6 Výstražné upozornenia

V tejto príručke používateľa sú používané nasledujúce výstražné upo-
zornenia:

 VÝSTRAHA

Výstražný signál tohto stupňa nebezpečenstva označu-
je nebezpečnú situáciu.

Pri nedodržaní pokynov môže dôjsť k ťažkým úrazom.

 ► Dodržiavajte pokyny v týchto upozorneniach, aby ste 
zabránili ťažkým poraneniam osôb.

POZOR

Výstražný signál tohto stupňa nebezpečenstva označu-
je možnú poškodenie majetku.

Pri nedodržaní pokynov môže dôjsť k vzniku škôd na 
majetku.

 ► Dodržiavajte pokyny v týchto upozorneniach, aby ste 
zabránili hmotným škodám.

UPOZORNENIE

 ► Upozornenie predstavuje doplňujúce informácie, ktoré 
sú dôležité pre ďalšie spracovávanie, alebo opisovaný 
pracovný krok uľahčujú.

1.7 Adresa výrobcu

Continental Reifen Deutschland GmbH

Büttnerstraße 25

30165 Hannover

Germany

www.contipressurecheck.com
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Všeobecne

1.8 Záručné podmienky

S výnimkou zmluvných ustanovení platia zákonnom stanovené záručné 
podmienky.

Najaktuálnejšiu verziu nájdete na stránke: 
www.contipressurecheck.com

1.9 Zákaznícky servis

1.9.1 Odstraňovanie porúch

UPOZORNENIE

 ► V prípade, že pokynov pre narábanie uvedené v tejto 
príručke nevedú k odstráneniu poruchy, obráťte sa na 
zákaznícky servis alebo na príslušné národné zastúpe-
nie.

Všetky potrebné informácie nájdete na:
www.contipressurecheck.com

1.9.2 Opravy

V prípade, že bude čítačka predaná k oprave, dostanete k dispozícii pou-
žitý náhradný stroj. K tomu dochádza pri po prijatí defektného prístroja, 
spravidla do 24 hodín, najneskôr do 72 hodín.

Náklady na výmenu sa stanovujú podľa platných záručných ustanovení 
(pozri kapitolu „1.8 Záručné podmienky“ na strane 10).

1.9.3 Aktualizácie

Aktuálnu verziu tejto príručky a ďalšie informácie nájdete na stránke: 
www.contipressurecheck.com
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Bezpečnosť

2 Bezpečnosť

2.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Dodržiavajte nasledujúce všeobecné bezpečnostné pokyny pre bezpeč-
nú manipuláciu s ručnou čítačkou:

 ■ Všetky diely ručnej čítačky pred použitím skontrolujte, či nie 
sú poškodené. Poškodenú ručnú čítačku nepoužívajte.

 ■ Ručnú čítačku nenechajte spadnúť a nevystavujte ju tvrdým 
nárazom.

 ■ Ručnú čítačku (s výnimkou slotu pre pamäťovú SK kartu) 
neotvárajte. Vo vnútri čítačky nie sú žiadne súčasti, ktoré 
potrebujú údržbu. 

 ■ Batériu ručnej čítačky nie je možné vymeniť.

 ■ Čítačku predávajte k oprave iba u výrobcu. Neodborné opra-
vy alebo otvorenie prístroja Opravy ručnej čítačky znamenajú 
stratu nároku na záručné plnenie.

 ■ Ručnú čítačku chráňte pred vlhkosťou a pred preniknutím 
kvapalín, príp. predmetov. V prípade kontaktu s kvapalinou 
ihneď čítačku odpojte od prívodu elektrického prúdu.
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Bezpečnosť

2.2 Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

 VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo života zásahom elektrického prúdu!

Pri kontakte s vodičmi alebo súčiastkami pod napätím 
hrozí nebezpečenstvo života!

 ► Používajte iba sieťový adaptér, ktorý je súčasťou do-
dávky, aby nedošlo k poškodeniu prístroja. 

 ► Ručnú čítačku nepoužívajte, ak je poškodený prívodný 
kábel alebo kryt sieťového adaptéra.

 ► Kryt sieťového adaptéra v žiadnom prípade neotváraj-
te. Pri kontaktu s pripojeniami, ktoré sú pod napätím, 
a pri zásahu do konštrukcie elektrickej a mechanickej 
sústavy hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom.

 ► Sieťový adaptér ani ručnú čítačku nikdy neponárajte 
do vody alebo inej kvapaliny.

2.3 Náhradné diely a príslušenstvo

POZOR

Poškodenia a chybné fungovanie spôsobené použitím 
nesprávnych náhradných dielov a príslušenstvá.

Použitie nesprávnych alebo neoriginálnych náhradných 
dielov a príslušenstva môže čítačku zariadenie stroje 
alebo súčastí vozidla a spôsobiť nesprávne fungovanie.

 ► Používajte výhradne originálne diely.

 ► Pre prenos dát medzi čítačkou a systémom CPC použí-
vajte iba originálny diagnostický kábel. V opačnom prí-
pade môže dôjsť k vzniku porúch dátového prenosu.
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Bezpečnosť

2.4 Riadne používanie

Ručná čítačka je výhradne určená na

 ■ komunikáciu so senzormi v pneumatikách a ich nastavenie,

 ■ načítanie hodnôt tlaku a teploty,

 ■ nastavenie/prispôsobenie systému CPC na vozidle,

 ■ kontrolu výkonnosti systému,

 ■ diagnostiku chýb,

 ■ dátový prenos medzi PC a čítačkou a

 ■ aktualizáciu softvéru.

Iné alebo širšie používanie sa považuje za nesprávne.

 VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo v dôsledku nesprávneho používania!

V prípade nesprávneho a/alebo iného použitia sa čítačka 
môže stať zdrojom nebezpečenstva a môže dôjsť k vzniku 
škôd.

 ► Ručnú čítačku používajte výhradne správnym spôso-
bom v súlade so stanoveným účelom.

Nároky akéhokoľvek druhu kvôli škodám spôsobených nesprávnym 
používaním sú vylúčené.

Riziko v takýchto prípadoch nesie samotný používateľ.
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Technické údaje

3 Technické údaje

Ručná čítačka

Rozmery (D x Š x V) 160 x 90 x 38 mm

Hmotnosť 750 g

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

Druh krytia IP 54

Batérie
Lítium-iónová batéria 

850 mAh / 11.1 V

Prevádzková teplota
-10 až 50 
14 až 122

°C 
°F

Skladovacia teplota
-40 až 85 

-40 až 185
°C 
°F

Konektory

USB 2.0 (PC) Typ A

Diagnostický kábel Hirose 24-pólov

Pripojenie sieťového adaptéra
Dutý konektor 1,3/3,5 mm

Pamäťová karta

Typ karty SD karta

max. kapacita
32 GB 

(súčasť dodávky 1 GB)

Vysokofrekvenčný diel

Frekvenčný rozsah HF 433,92 MHz

Frekvenčný rozsah LF 125 kHz

Počet odpojení min.

USB konektor 1 000

cyklovDiagnostický konektor 100

Konektor sieťového adaptéra 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 
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Opis

4 Opis

4.1 Opis funkcií

Ručná čítačka TPM-02 je konfiguračný a diagnostický prístroj s nasledu-
júcimi funkciami:

 ■ kontrola senzorov v pneumatikách,

 ■ meranie tlaku a teploty v pneumatike,

 ■ Aktivovanie/deaktivovanie senzorov v pneumatikách,

 ■ Nová inštalácia vozidla/prívesnom voze,

 ■ kontrola a zmena existujúcej konfigurácie,

 ■ kontrolu výkonnosti systému (testovacia jazda),

 ■ načítanie kódov porúch (DTC),

 ■ aktualizácie firmvéru pre displej (DSP), CCU a spínací modul 
(CSW),

 ■ Zápis do denníka vozidla a údaje o nastavení,

 ■ Komunikácia medzi PC a ručnou čítačkou.
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Opis

4.2 Prehľad zariadenia

4.2.1 Ovládacie prvky

6

2 3 4

5

1

Por. 
č.

Označenie Funkcia

1 Obrazovka Zobrazenie ponuky

2 Tlačidlo ESC 

Opustenie vnorenej ponuky. 
Návrat späť v niekoľkých ponukách.

Podržať tlačidlo ESC stlačené 3 s. 
= prerušenie procesu.

3 Šípky 
Navigácia v ponukách. 
Nastavenie hodnôt

4 Tlačidlo Enter 
Potvrdenie voľby. 
Potvrdenie hlásenia.

5 Tlačidlo ZAP/VYP Zapnutie/vypnutie ručnej čítačky.

6 Anténa Anténa pre komunikáciu  
so senzormi v pneumatikách
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Opis

4.2.2 Spodná strana

Handheld tool  www.contipressurecheck.com

Continental
Handheld tool  www.contipressurecheck.com
Tested To Comply with 
FCC Standards.  
Other homologation 
see owner-manual

Serial No. T121150XXX

CONTAINS LI ION POLYMER BATTERY
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY

RLVTETP13
Anatel: XXXX

N136

IC ID: XXXX

17340230000 
A2C81336600

www.contipressurecheck.comwww.contipressurecheck.com

Made in Italy

CONTAINS LI ION POLYMER BATTERY. BATTERY 
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

RLVTETP13-1125
: XXXX-XX-XXXX 

N136

XXXX-XXXXXXXX
FCC ID: IFKTMP

2

1

5 34

Por. 
č.

Označenie

1 Slot pre zasunutie SD karty

2 Typový štítok

3 Krytka pripojenia sieťového adaptéra. 

4 Kryt pre pripojenie USB a diagnostického kábla

5
Upevnenie pre závesné oka*

*nie je súčasťou dodávky.
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Opis

4.2.3 Konektory

1 2 3

Por. 
č.

Označenie

1 Konektor pre sieťový adaptér

2 Konektor pre USB kábel

3 Konektor pre diagnostický kábel

4.2.4 Slot pre SD kartu

Handheld tool  www.contipressurecheck.com

Continental
Handheld tool  www.contipressurecheck.com
Tested To Comply with 
FCC Standards.  
Other homologation 
see owner-manual

Serial No. T121150XXX

CONTAINS LI ION POLYMER BATTERY
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY

RLVTETP13
Anatel: XXXX

N136

IC ID: XXXX

17340230000 
A2C81336600

www.contipressurecheck.comwww.contipressurecheck.com

Made in Italy

CONTAINS LI ION POLYMER BATTERY. BATTERY 
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

RLVTETP13-1125
: XXXX-XX-XXXX 

N136

XXXX-XXXXXXXX
FCC ID: IFKTMP

2

1

Por. 
č.

Označenie

1 Kryt slotu pre SD kartu

2 Skrutka na prichytenie krytu



19Ručná čítačka CPC

Opis

4.3 Štruktúra ponuky

Senzor pneu-
matík

Kontrola senzoru
Aktivovať senzor
Deaktivácia senzoru
Činnosti na pneum.

Zobraziť
Kontrola
Aktivovať
Deaktivované

Skontr.vš. pneum.
Sniffing Tool
Trigger Tool

Inštalácia
Nová inštalácia
Pokr. v inštalácii
Test.jazda

Modifikácia
Zmeniť inštaláciu

Kontrola inštalácie
Zmeniť parametre
Zmeniť ID senzorov

Aktivácia CPC
Deaktivácia CPC

Diagnóza
DTC (chybový kód)

Globálne DTC
DTC pre pneumatiky
Odstrániť vš. DTC
Uložiť DTC

Aktualizácia SW
CCU (riadiaci jednotka)
DSP (displej)
CSW (spínací modul (integ-
rovaný v CCU-Trailer)

Pripojenie k PC
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Opis

Nastavenie
Jazyk

Česky / česky
Dansk / dánsky
Deutsch / nemecky
English / anglicky
Español / španielsky
Français / francúzsky
Italiano / taliansky
Magyar / maďarsky
Nederlands / holandsky
Norske / nórsky
Polski / poľsky
Português / portugalsky
Româna / rumunsky
Slovenský / slovensky
Soumi / fínsky
Svenskt / švédsky
Türkçe / turecky

Jednotka
Tlak
Teplota

Nast. zvuku
Zvuk
Vibrácie

Nastavenie nástroja
Auto. vypnutie
Dátum/čas
Dátum použitia

Verzia
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Opis

4.4 Ovládanie ponuky

Obsluha ručnej čítačky prebieha prostredníctvom ponuky pomocou 
tlačidiel na zariadení. Ďalej v texte sú uvedené možné obslužné kroky:

4.4.1 Volanie funkcie ponuky

 � Pomocou šípok vyberte požadovaný bod ponuky.

 � Tlačidlom Enter  svoj výber potvrďte a ponuku otvorte.

 � V prípade, že ponuka obsahuje vnorené ponuky, vyberte pomo-
cou šípok  požadovaný bod ponuky a tlačidlom Enter  výber 
potvrďte.

 � Pre návrat do predchádzajúcej úrovne ponuky stlačte tlačidlo ESC 
.

 � Pre prerušenie procesu pridržte tlačidlo ESC  stlačené po 
dobu 3 s.

4.4.2 Zmena voľby

 � Pomocou šípok  prepínajte medzi voľbami Nastavenia/Možnosti.

 � Tlačidlom Enter  výber potvrďte.

4.4.3 Symbol pre prechádzanie

V prípade, že obrazovka nie je dostatočne veľká, aby na nej bolo možné 
zobraziť všetky záznamy na jednej stránke, objaví sa na pravom okraji 

symbol pre prechádzanie  alebo . Pomocou šípok  môžete vyvolať 
všetky záznamy.
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Opis

4.5 Typový štítok

Typový štítok je umiestnený na spodnej strane čítačky.

Continental

Tested To Comply with 
FCC Standards.  
Other homologation 
see owner-manual

Serial No. T121150XXX

CONTAINS LI ION POLYMER BATTERY
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY

RLVTETP13
Anatel

N136

IC ID: 

17340230000 
A2C81336600

Made in Italy

CONTAINS LI ION POLYMER BATTERY. BATTERY 
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

RLVTETP13-1125
-XX-XXXX 

N136

-XXXXXXXX
FCC ID: IFKTMP

: XXXX

XXXX

Handheld tool  www.contipressurecheck.com

1

14

6

2

4

13

5

3

12

11 10 9 8 7

Por. 
č.

Význam

1 Číslo položky

2 Homologačný znak podľa FCC

3 Homologačný znak Kanada

4 Homologačný znak Mexiko

5 Homologačný znak Brazília

6 Krajina pôvodu

7 Neodhadzovať do odpadu z domácnosti

8 Obsahuje recyklovateľné látky

9 Poznámka o homologačnom znaku Austrálie

10 Poznámka o zhode ES v Európskej únii

11 Poznámka o dodržaní štandardov FCC

12 Čiarový kód

13 Výrobné číslo

14 Ručná čítačka musí byť likvidovaná oddelene. 
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Uvedenie do prevádzky

5 Uvedenie do prevádzky

5.1 Obsah dodávky a kontrola po preprave

Ručná čítačka sa dodáva s týmito komponentmi:

 ■ Ručná čítačka (vr. pamäťovej SD karty 1 GB)

 ■ Diagnostický kábel

 ■ USB kábel 

 ■ Sieťový adaptér

 ■ 4 zasunovacie adaptéry: EU (Európska únia), UL (USA),  
UK (Anglicko), AU (Austrália)

 ■ CD

 ■ Stručný návod

 ■ Osvedčenie o homologácii

 ■ 2 náhradné poistky pre diagnostický kábel

 ■ Prepravný kufrík

UPOZORNENIE

 ► Pri dodaní skontrolujte, že je dodávka úplná a nemá 
viditeľné poškodenia. Neúplnú alebo poškodenú do-
dávku ihneď ohláste dodávateľovi/predajcovi.
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Uvedenie do prevádzky

5.2 Nabitie ručnej čítačky

 � Ručnú čítačku zapnite.

 � Odstráňte krytku konektora pre pripojenie sieťového adaptéra.

 � Do konektora pripojte prívodný kábel sieťového adaptéra a sieťový 
adaptér pripojte do elektrickej zásuvky.

 � Približne po 10 sekundách sa prístroje automaticky vypne a na 
obrazovke sa rozsvieti symbol nabíjania .

UPOZORNENIE

 ► Pokiaľ sa počas nabíjania neobjaví žiadny symbol 
pripojenia  alebo nabíjania , prístroj sa 
dostatočne nenabíja.

UPOZORNENIE

 ► Používajte len dodaný sieťový adaptér.

 ► Nabíjanie trvá približne 7 hodín.

 ► Z regulačných dôvodov sa čítačka nesmie používať s 
pripojeným sieťovým adaptérom.

5.2.1 Zobrazenie stavu nabitia

 ■ V prípade, že je čítačka v režime prevádzky na batérie, stav 
nabitia je zobrazený symbolom batérie  v pravom 
hornom rohu obrazovky. Stav naplnenia symbolu zodpovedá 
stavu nabitia batérie  .

 ■ V prípade, že je čítačka pripojená cez sieťový adaptér, v 
pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí symbol zástrčky 

. 
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Uvedenie do prevádzky

5.3 Výmena pamäťovej karty

Na SD karte v ručnej čítačke sa na nachádzajú súbory, ktoré sú potrebné 
pre aktualizáciu firmvéru displeja, CCU a spínacieho modulu (CSW).
Na SD karte sú tiež súbory pre systémové jazyky a karta slúži ako miesto 
pre ukladanie súborov denníka, ktoré čítačka vytvára.

UPOZORNENIE

 ► Pamäťová SD karta je po dodaní ručnej čítačky už 
osadená.

 ► Pre komunikáciu s SD kartou sa ručná čítačka pripojí 
cez USB kábel s počítačom/notebookom, pozri kapitolu 
„8.2 Pripojenie k PC“ na strane 125. SD karta ostáva 
v čítačke.

 ► Dáta na pamäťovej karte neodstraňujte ani nemeňte, 
pretože by to viedlo k poruchám čítačky s možným 
celkovým výpadkom.

 ► Výnimkou sú súbory denníka! 
Tieto je možné odstrániť bez dopadu na systém.
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Uvedenie do prevádzky

Handheld tool  www.contipressurecheck.com

Continental
Handheld tool  www.contipressurecheck.com
Tested To Comply with 
FCC Standards.  
Other homologation 
see owner-manual

Serial No. T121150XXX

CONTAINS LI ION POLYMER BATTERY
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY

RLVTETP13
Anatel: XXXX

N136

IC ID: XXXX

17340230000 
A2C81336600

www.contipressurecheck.comwww.contipressurecheck.com

Made in Italy

CONTAINS LI ION POLYMER BATTERY. BATTERY 
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

RLVTETP13-1125
: XXXX-XX-XXXX 

N136

XXXX-XXXXXXXX
FCC ID: IFKTMP

2

1

Ak je pamäťová karta defektná, jej výmena prebieha takto:

 � Uvoľnite skrutku 2  na prichytenie krytu 1  a kryt odstráňte.

 � Zaistenie karty uvoľnite ľahkým zatlačením karty.

 � Vymeňte pamäťovú kartu. Pri vkladaní do slotu kartu vložte tak, 
aby kontakty boli na správnom mieste.

 � Pamäťovú kartu zatlačte, kým nezapadne.

 � Nasaďte kryt 1  a utiahnite skrutku 2 .

UPOZORNENIE

 ► Informácie k nastaveniu novej SK karty sú uvedené na 
internetovej stránke www.contipressurecheck.com.
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Uvedenie do prevádzky

5.4 Zapnutie/vypnutie ručnej čítačky

Ručná čítačka sa zapína, resp. vypína stlačením tlačidla ZAP/VYP .

Po zapnutiu stroja sa asi na 3 sekundy zobrazí úvodná obrazovka:

PressureCheckConti

by
CONTINENTAL

Potov sa otvorí hlavná ponuka:

CPC
Senzor pneumatík
Inštalácia
Modifikácia
Diagnóza
Nastavenie

DD-MMM-YYYY  hh:mm

Opätovným stlačením tlačidla  na cca. 3 sekundy sa ručná čítačka 
vypne.

UPOZORNENIE

 ► Zobrazenie dátumu a času v hlavnej ponuke je možné 
aktivovať v ponuke Nastavenie - Nastavenie nástroja - 
Dátum použitia.
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Uvedenie do prevádzky

5.5 Nastavenie ručnej čítačky

V ponuke „Nastavenie“ sú uvedené základné nastavenia prístroja, ako je 
jazyk, jednotky, atď.

Bod ponuky Význam Voľba

Jazyk
Jazyk pre ovládanie 
obrazovky

dánsky, nemecky, anglicky, 
fínsky, francúzsky, taliansky, 
holandsky, nórsky, poľsky, 
portugalsky, rumunsky, 
švédsky, slovensky, španiel-
sky, česky, turecky, maďar-
sky

Jednotka
Jednotka tlaku a 
teploty

Tlak bar/psi

Teplota °C/°F

Nast. zvuku
Signalizácia v podo-
be tónu a/alebo 
vibrácií

Zvuk Zap/vyp

Vibrácie Zap/vyp

Nastavenie zariade-
nia

Doba, po ktorej sa 
ručná čítačka auto-
maticky vypne.

Automatické 
vypnutie

vyp 
5 min 
10 min 
15 min

Systémový 
dátum a čas

Nastavenie dátumu a času. 
Možnosť voľby formátu 
zobrazenia.

Dátum použitia

Použiť dátum a čas (áno/
nie).

 — Zobrazenie v hlavnej 
ponuke

 — Používanie súborov 
denníka

Verzia
Informácie o firm-
véri

Zobrazenie verzie firmvéru a 
výrobného čísla
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Uvedenie do prevádzky

 � Pomocou šípok vyberte požadovaný bod ponuky a tlačidlom 
Enter  potvrďte.

 � Vo vnorených ponukách pomocou šípok  prechádzate medzi bod-
mi ponuky a pomocou šípok  zmeníte nastavenia/hodnoty.

 � Vybranú voľbu potvrdíte tlačidlom Enter . Voľba sa uloží a ponu-
ka pokračuje o úroveň vyššie.

 � Stlačením tlačidla ESC  vnorenú ponuku opustíte a bez ulože-
nia zmien sa vrátite do ponuky „Nastavenie“.

UPOZORNENIE

 ► 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 
alebo ak je pamäťová karta poškodená, je k dispozícii 
na výber iba jazyk „ENGLISH“.
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Prevádzka

6 Prevádzka

6.1 Všeobecné pokyny

Dodržiavajte nasledujúce pokyny pre bezporuchovú prevádzku:

 ■ Ručnú čítačku vždy používajte s plne nabitými batériami, aby 
bol zaistený plný výkon signálu.

 ■ Kryty na ručnej čítačke nechávajte zatvorené, aby nemohlo 
dôjsť k prenikaniu špiny alebo kvapalín do prístroja.

6.2 Obsluha ručnej čítačky

Ručná čítačka je vybavená anténou, aby bolo možné komunikovať so 
senzormi v pneumatikách. V nasledujúcom texte je uvedený komunikač-
ný postup, ktorý je použitý vo všetkých ponukách.

UPOZORNENIE

 ► Anténu vždy majte v smere senzorov, aby ste zabezpe-
čili 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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Prevádzka

6.2.1 Načítanie prístupného senzora

V prípade, že je senzor voľne prístupný, bude načítavanie prebiehať 
takto:

 � Anténu ručnej čítačky  držte priamo u senzoru, ako je uvedené 
na obrázku.

6.2.1.1 Problém pri načítaní - chyba komunikácie

V prípade, že so senzorom nie je možná žiadna komunikácia, objaví sa 
toto hlásenie:

Chyba komunikácie.

Pozri manuál.

Náprava:

1. Skontrolujte stav nabitia čítačky a príp. ju nabite.

2. Postup opakujte s iným senzorom v pneumatike.

 ► Ak s týmto komunikácia možná je, potom je 1. senzor v pneuma-
tike poškodený.

 ► Ak komunikáciu nie je možné nadviazať, obráťte sa na zákazníc-
ky servis.
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Prevádzka

6.2.1.2 Problém pri načítaní - ďalší senzor v dosahu

V prípade, že je v bezdrôtovom dosahu ďalší senzor, nie je možné údaje 
z kontrolovaného senzora bezpečne načítať. 

Toto sa objaví na obrazovke:

DALSIE SENZORY V DOSAHU!

SENZOR PRESUNTE
A SKONTROLUJTE ZNOVU.

Náprava:

 � Senzor oddiaľte z dosahu iných senzorov alebo iných zdrojov 
rušenia.

6.2.2 Zaučenie senzoru v pneumatike

Pre zaučenie senzoru v pneumatike sa na displeji zobrazí toto: 

VÝK: XX%

1/3

V animácii sa zaznačený bod pohybuje definovanou rýchlosťou a vo 
vopred zadanom smere pozdĺž bočnej steny.

UPOZORNENIE

 ► Aktuálna sila vysielaného signálu s dopytom je zobra-
zená v percentách.
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Prevádzka

 � Anténu ručnej čítačky  držte priamo u bočnej steny pneumatiky. 
Východiskový bod je vyznačený bodkou.

 � Ručnú čítačku veďte podľa rýchlosti animácie pozdĺž bočnej steny 
pneumatiky.

Pre každé zaučovanie čítačka vysiela signály s dopytom s 3 stupňami 
intenzity signálu. Stupne sú uvedené na obrazovke.

 � Pre každý stupeň výkonu veďte čítačku raz cez celý obvod pneu-
matiky popri jej bočnej strane.

UPOZORNENIE

 ► Znak  smerujte kolmo na bočnú stenu pneumatiky a 
anténu veďte pod behúňom pneumatiky.

 ► Dodŕžajte polohu východiskového bodu a smer otáča-
nia v animácii.

6.2.2.1 Problém pri zaučovaní - 2 rôzne senzory

V prípade, že má čítačka dosah na 2 rôzne senzory, objaví sa toto hláse-
nie:

PRIJEM VIAC AKO JEDNEHO
SENZORU!

PRESUNTE NASTROJ
RYCHLOSTOU UVEDENOU
V ANIMACII.

 � Opakujte postup zaučenie pre túto pneumatiku.
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Prevádzka

6.3 Zobrazenia na obrazovke

Zobrazenie vozidla:

H CO 123

Zobrazuje konfiguráciu vozidla pri pohľade zhora:

Zobrazenie náprav:

Zvoľte konfig.

←                   →

Zobrazuje konfiguráciu náprav/pneumatík na časti vozidla.
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Prevádzka

Zobrazenie pneumatík:

Pre vizualizáciu údajov o senzorov v pneumatikách sa mení farba a 
obsah symbolom pneumatík.

Obrázok Význam

Existujúca pneumatika

X.X

Zaučený senzor s údajmi:

1. Plniaci tlak pneumatiky.

alebo

2. počet správ alebo RSSI (pozri „6.7 Testovacia jazda“ 
na strane 74).

!

Defektný senzor.

Zobrazenie podrobností k chybe:

 ■ Pomocou príslušných šípok vyberte pneumatiky. 
(Pneumatiky označené „[ ]“.

 ■ Výber potvrďte  
tlačidlom Enter .

(možné chyby, pozri tabuľku v kapitole „6.4.1 Kontrola 
senzora“ na strane 38)

X.X Zaučený, deaktivovaný senzor (režim prepravy)

Senzor nebol nájdený.

Pneumatiky sú zobrazené týmto spôsobom, v prípade, že 
sa sústredíme na nápravu.

Sústredíme sa na jeden symbol pneumatiky, ktorý je označený „[ ]“.
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Prevádzka

Pre zobrazenie dodatočných informácií u chybových kódov (DTC) môže 
byť symbol pneumatiky zobrazený inverzne alebo blikajúci.

Obrázok Význam

X.X Pre zobrazenie chybových hlásení platí:

Symbol bliká:  Existujú aktívne DTC.

Symbol nebliká:  Existujú pasívne DTC.

(Pozri „6.10.1.2 Načítanie kódov porúch pre pneumatiky 
(DTC)“ na strane 107)
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Prevádzka

6.4 Ponuka Senzor pneumatík

V ponuke „Senzor pneumatík“ môžete senzory skontrolovať, aktivovať 
alebo deaktivovať. Vo vnorenej ponuke „Činnosti na pneum.“ a „Kontrola 
všetkých pneumatík“ môžete odoslať cielený dopyt ohľadom senzorov v 
pneumatikách vozidla. Okrem toho je možné overiť, či sa v okolí ručnej 
čítačky nachádzajú senzory a od akej sily signálu tieto odpovedajú.
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Prevádzka

6.4.1 Kontrola senzora

Senzor pneumatík - kontrola senzora

 � Senzor načítajte, ako je opísané v kapitole „6.2.1 Načítanie prístup-
ného senzora“ na strane 31.

Na obrazovke sa objaví:

Kontrola senzoru

ID (HEX) 1C28F787
TLAK: 8.6 bar
TEPLOTA: 23°C
STAV: Aktivované

Pole Význam

ID (hex) Identifikačné číslo senzora.

TLAK
Plniaci tlak pneumatiky (v demontovanom stave 
0 bar/0 psi)

TEPLOTA Teplota okolitého prostredia senzora.

STAV

aktivované 
= režim parko-
vania

Senzor je v kľudovom stave. Každé 2 
minúty sa posiela správa.

vypnuté 
= režim prepravy

Senzor odosiela správy iba na základe 
cieleného dopytu.

Režim ŠTART

Od rýchlosti približne 30 km/h  
(18 mph) sa každých 16 sekúnd  
40-krát posiela správa. 
Potom nasleduje režim JAZDY.

Režim JAZDY
Senzor je v pohybe. Každé 2 minúty sa 
posiela správa.
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Prevádzka

Možné sú tieto chybové hlásenia:

Chyba Význam

Senzor je POŠKO-
DENÝ

Senzor v pneumatike už nie je funkčný. Vymeň-
te ho za nový.

SLABÁ batéria
Kapacita batérie v senzoru v pneumatike už nie 
je pre ďalšie používanie v pneumatike dostatoč-
ná. Vymeňte senzor v pneumatike za nový.

Senzor je UVOĽ-
NENÝ 

Modul v pneumatike sa mohol uvoľniť alebo bol 
namontovaný dolu hlavou. Ak sa toto chybové 
hlásenie objaví u senzoru v pneumatike, tento 
už nie je spôsobilý k prevádzke a musí byť 
vymenený za nový.

ZRÝCHL  
> 5 g 
< -5 g

Ak sa toto chybové hlásenie objaví u nepohy-
bujúceho sa senzoru v pneumatike, tento už nie 
je spôsobilý k prevádzke a musí byť vymenený 
za nový.

UPOZORNENIE

 ► Ak sa na obrazovke objaví , je možné pomocou 
tlačidla Enter  skúšku opakovať.
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6.4.2 Aktivácia senzora

Pri dodaní je senzor stále deaktivovaný a sám neposiela žiadne správy. 
Aby bolo možné senzor použiť na prevádzku vo vozidle, je potrebná 
jeho aktivácia.

Senzor pneumatík - aktivovať senzor

 � Senzor načítajte, ako je opísané v kapitole „6.2.1 Načítanie prístup-
ného senzora“ na strane 31.

Na obrazovke sa objaví:

Senzor úspešne
aktivovaný.

Po 3 sekundách sa objaví toto hlásenie:

Aktivovať senzor

ID (HEX) 1C28F787
TLAK: 8.6 bar
TEPLOTA: 23°C
STAV: Aktivované
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6.4.3 Deaktivácia senzoru

Na dlhší čas alebo na odoslanie musí byť senzor deaktivovaný.

Senzor pneumatík - deaktivácia senzoru

 � Senzor načítajte, ako je opísané v kapitole „6.2.1 Načítanie prístup-
ného senzora“ na strane 31.

Na obrazovke sa objaví:

Senzor bol úspešne
deaktivovaný.

Po 3 sekundách sa objaví toto hlásenie:

Deaktivácia senzoru

ID (HEX) 1C28F787
TLAK: 8.6 bar
TEPLOTA: 23°C
STAV: Deaktivované

UPOZORNENIE

 ► V prípade, že senzor je v stave „deaktivovaný“, je v 
„režime prepravy“ a už žiadne nové správy sám neodo-
siela.

 ► Na prepravu v lietadle musí byť senzor v pneumatike 
deaktivovaný.
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6.4.4 Činnosti na pneumatike

Pre dopyt/obsluhu senzorov nainštalovaných do vozidla musia byť poža-
dované pneumatiky so senzormi najskôr zaučené.

Senzor pneumatík - Činnosti na pneum.

Dopytovanie pneumatík prebieha v 3 krokoch:

1. Výber konfigurácie náprav.

2. Zaučenie senzorov v pneumatikách.

3. Cielená komunikácia so senzormi v pneumatikách.

6.4.4.1 Zvoľte konfiguráciu náprav

Na obrazovke sa objaví:

Zvoľte konfig.

←                   →

 � Pomocou šípok  prechádzajte medzi konfiguráciami náprav.

 � Tlačidlom Enter  výber potvrďte.
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6.4.4.2 Zaučenie senzorov v pneumatikách

Teraz sa začína zaučovanie jednotlivých senzorov. Na obrazovke je prá-
ve zaučovaná pneumatika označená „[ ]“:

Na obrazovke sa objaví:

Načítanie senzorov:

 � Pomocou ručnej čítačky načítajte senzor tak, ako je uvedené v kapi-
tole „6.2.2 Zaučenie senzoru v pneumatike“ na strane 32.

V prípade, že bol senzor nájdený v označenej pneumatike, bude pri 
zaučovaní v symbole pneumatiky uvedený existujúci tlak v pneumatike 
a nasledujúca pneumatika pre zaučenie.

Zaučte všetky pneumatiky tak, ako je uvedené na obrazovke. pre po-
slednú pneumatiku, ktorá má byť zaučená, sa objaví toto:

8.48.2

Načítanie senzorov:

Keď je proces zaučenia skončený pre všetky pneumatiky, vrátane 
poslednej pneumatiky, môžu byť jednotlivé senzory v pneumatikách 
cielene dopytované.

UPOZORNENIE

 ► Možné chyby pri zaučovaní senzorov v pneumatikách 
odstráňte tak, ako je uvedené v kapitolách 6.5.7.1, 
6.5.7.2, 6.5.7.3 a 6.5.7.4.

 ► V prípade, že spojenie so senzorom nebude nadviaza-
né, nedôjde k prerušeniu zaučovania. Zaučenie bude 
pokračovať ďalším senzorom v rade.
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6.4.4.3 Komunikácia so senzormi

Pre cielenú komunikáciu so senzormi v pneumatikách.

 � Pomocou šípok  prechádzajte medzi pneumatikami.

 � Pomocou šípok  medzi 4 bodmi ponuky.

 � Pomocou tlačidla Enter  vybranú voľbu potvrďte.

Na obrazovke sa objaví:

Činnosti na pneum.

↑ Zobraziť
Kontrola  ←        →
Aktivovať

↓ Deaktiv. 8.2 8.2 8.4

Bod ponuky Význam

ZOBRAZIŤ

Zobrazuje naposledy načítané údaje zo senzo-
ra na 15 sekúnd. 
Výstup údajov, pozri kapitolu „6.4.1 Kontrola 
senzora“ na strane 38

KONTROLA

Dopytuje opätovne senzor v pneumatike a zo-
brazí aktuálne údaje zo senzora na 15 sekúnd. 
Výstup údajov, pozri kapitolu „6.4.1 Kontrola 
senzora“ na strane 38

AKTIVOVAŤ
Aktivuje zvolený senzor. Zodpovedá funkcii v 
kapitole „6.4.2 Aktivácia senzora“ na stra-
ne 40.

DEAKTIVOVANÉ.
Deaktivuje zvolený senzor. Zodpovedá funkcii 
v kapitole „6.4.3 Deaktivácia senzoru“ na 
strane 41.
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 � Ak chcete ponuku „Činnosti na pneum.“ opustiť, stlačte na 3 sekun-
dy tlačidlo ESC .

Otvorí sa nasledujúca obrazovka.

Odísť z Činností
na pneum.?

← → Nie

 � Pomocou šípok vyberte možnosť „Áno“ a tlačidlom Enter  
potvrďte.
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6.4.5 Skontrolovať všetky pneumatiky

Tento bod ponuky slúži na načítanie údajov zo senzorov u vozidiel bez 
vlastného CCU a zobrazenia na displeji. Musí byť zaučená kompletná 
konfigurácia vozidla.

Senzor pneumatík - skontr.vš. pneum.

Dopytovanie pneumatík prebieha v 5 krokoch:

1. Zmena názvu vozidla

2. Výber konfigurácie vozidla

3. Načítanie/zaučenie senzorov v pneumatikách

4. Vytvorenie súboru denníka

5. V prípade potreby: Zobrazenie detailných údajov o senzoroch 
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6.4.5.1 Zadanie názvu vozidla

Názov vozidla slúži pre označenie vozidla a príslušnej konfigurácie. 
Názov vozidla je uložený v súbore denníka.  
Pozri tiež „7.4 Súbory denníka“ na strane 122.

1 2 3
Q W E R T Y U I O
A S D F G H J K

Z X C V B N M OK
L
P

4 5 6 7 8 9 0

NÁZOV VOZIDLA

 � Pomocou šípok  vyberte čísla a písmena.

 � Tlačidlom Enter  výber potvrďte.

 � Keď je názov vozidla kompletný, pomocou šípok vyberte voľbu 
„OK“ a tlačidlom Enter  potvrďte.

UPOZORNENIE

 ► 19 znakov - max. počet znakov názvu vozidla.

 ► V prípade, že žiadny individuálny názov vozidla ne-
uvediete, bude ako názov vozidla uvedené „ŽIADNY 
NÁZOV VOZIDLA“.

 ► Ako príklad je v tomto popise použitý názov vozidla „H 
CO 123“.
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6.4.5.2 Výber konfigurácie vozidla

Vlastnosť Význam Voľba

Typ vozidla Druh vozidla
Kamión/bus

Náves

Počet náprav
Možnosti výberu sú závis-
lé na type vozidla.

1-6

Keď je výber dokončený, v ďalšom kroku sa zobrazí vtáčia perspektíva 
možnej konfigurácie vozidla:

H CO 123

← → posunúť

 � Pomocou šípok  prechádzajte medzi konfiguráciami.

 � Tlačidlom Enter  výber potvrďte.
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6.4.5.3 Načítanie/zaučenie senzorov v pneumatikách

Teraz sa spustí načítanie/zaučenie jednotlivých senzorov. Na obrazovke 
je aktuálne zaučovaná pneumatika označená „[ ]“:

↵ ďalej

 � S ručnou čítačkou prejdite k vyznačenej pneumatike na vozidle.

 � Pomocou tlačidla Enter  proces zaučenia spusťte.

Na obrazovke sa objaví animácie postupu zaučenia:

VÝK: XX%

1/3

 � Pomocou ručnej čítačky načítajte senzor tak, ako je uvedené v kapi-
tole „6.2.2 Zaučenie senzoru v pneumatike“ na strane 32.

UPOZORNENIE

 ► Dodŕžajte východiskový bod a smer otáčania v animá-
cii.

Načítané pneumatiky budú zobrazené tak, ako je uvedené v kapitole 
„6.3 Zobrazenia na obrazovke“ na strane 34.
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UPOZORNENIE

 ► Možné chyby pri zaučovaní senzorov v pneumatikách 
odstráňte tak, ako je uvedené v kapitolách 6.5.7.1, 
6.5.7.2, 6.5.7.3 a 6.5.7.4.

 ► V prípade, že spojenie so senzorom nebude nadviaza-
né, nedôjde k prerušeniu zaučovania. Zaučenie bude 
pokračovať ďalším senzorom v rade.

Po ukončení načítavania/zaučovania sa automaticky vytvorí súbor 
denníka, ktorý bude uložený na SD karte. Pozri tiež kapitolu „7.4 Súbory 
denníka“ na strane 122.

Na obrazovke sa objaví:

Správa uložena
na pamäťovú kartu.

H CO 123_ _ _ _
_V_YYYYMMDD _ hhmmss
↵ ĎALEJ

 � Tlačidlom Enter  zobrazenie súboru denníka ukončite.

Na obrazovke sa zobrazí celkový náhľad vozidla.
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6.4.5.4 Zobrazenie údajov zo senzorov v pneumatikách

Teraz môžete vybrať akýkoľvek senzor v pneumatike podľa svojho 
výberu.

H CO 123

   ← → ↑↓ ↵
8.68.6

8.48.9

8.9

8.4

 � Pomocou šípok vyberte požadovaný senzor v pneumatike.

 � Tlačidlom Enter  výber senzora v pneumatike potvrďte.

Zobrazia sa údaje z vybraného senzora v pneumatike. Pozri kapito-
lu„6.4.1 Kontrola senzora“ na strane 38.

Pre návrat späť na celkový náhľad vozidla:

 � Stlačte tlačidlo Enter  alebo ESC .

 � K návratu na celkový náhľad dôjde automaticky po 15 sekundách.

Ak chcete bod ponuky opustiť:

 � Stlačte tlačidlo ESC  a pridržte ho stlačené minimálne po dobu 
3 sekundy.

 � Dopyt na ukončenie bodu ponuky  pomocou šípok  a tlačidla 
Enter  potvrďte voľbou „Áno“.
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6.4.6 Sniffing Tool

Pre detegovanie všetkých senzorov v oblasti vysielania/príjmu ručnej 
čítačky môžete zbierať údaje v ponuke „Sniffing Tool“.

Prenesenie senzorov:

 ■ Identifikačné číslo senzora (hex)

 ■ Tlak (bar alebo psi)

 ■ Teplota (°C alebo °F)

V riadku záhlavia obrazovky sú uvedené ďalšie informácie:

 ■ Počet prijatých správ

Tento bod ponuky môžete použiť pre identifikáciu senzorov, ktoré sa 
neúmyselne ocitli v pracovnej oblasti.

Senzor pneumatík - Sniffing Tool

Na obrazovke sa objaví:

5
1C451F3D 0.0 21
1C989F4D 8.6 20
1C46258E 8.6 20
1C498156 8.6 19
1C75483E 8.4 21

 � Tlačidlom ESC  príjem signálu prerušíte.

Na obrazovke sa objaví:

STOP              5
1C451F3D 0.0 21
1C989F4D 8.6 20
1C46258E 8.6 20
1C498156 8.6 19
1C75483E 8.4 21

 � Ďalším stlačením tlačidla ESC  funkciu „Sniffing Tool“ ukončí-
te.
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6.4.7 Trigger Tool

Pre načítanie všetky senzorov v dosahu ručnej čítačky je možné vysielať 
signál s definovanou silou. Senzory v okruhu pôsobnosti signálu odpo-
vedajú s týmito údajmi:

 ■ Identifikačné číslo senzora (hex)

 ■ Stav senzora (hex)

 ■ Informácia o dobe medzi dvoma prijatými správami s odpo-
veďou (v ms).

V riadku záhlavia obrazovky sú uvedené ďalšie informácie:

 ■ Percentuálny výkon odosielaného signálu dopytu (%)

 ■ Počet prijatých správ

Pomocou analýzy spúšťania je možné zistiť, od akej sily signálu ktorý 
senzor odpovedá.

Senzor pneumatík - Trigger Tool

Na obrazovke sa objaví:

Power   4%       15
1C451F3D Dh 40
1C989F4D 9h 1690
1C46258E Dh 720
1C498156 Dh 80
1C75483E 9h 140
1C468756 Dh 1230
1C125F2E Dh 20

 � Pomocou šípok  je možné zvýšiť alebo znížiť percentuálny výkon 
odosielaného signálu dopytu.

UPOZORNENIE

 ► Pri spustení funkcie je percentuálny výkon vysielaného 
signálu 0 % a musí byť zvýšený podľa popisu. 

 � Stlačením tlačidla ESC  bude dopyt prerušený a funkcia ukon-
čená.
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6.5 Inicializácia systému CPC pri novej inštalácii

UPOZORNENIE

 ► Pred inicializáciou systému sa presvedčte, že sú všetky 
senzory v pneumatikách aktivované. 

Inicializácia systému prebieha v 6 krokoch:

1. Zmena názvu vozidla

2. Výber konfigurácie vozidla

3. Definovanie špecifických vlastností náprav

4. Zaučenie senzorov v pneumatikách

5. Prenesenie konfigurácie do systému CPC

6. Vytvorenie súboru denníka

UPOZORNENIE

 ► Proces inštalácie je možné kedykoľvek ukončiť stlače-
ním tlačidla ESC  po dobu 3 sekúnd. 

 ► Opätovné spustenie procesu inštalácie je možné 
prostredníctvom ponuky „Pokr. v inštalácii“ tam, kde 
inštalácia bola prerušená. 
Pozri kapitolu.„6.6 Nové spustenie inicializácie“ na 
strane 73.

Inštalácia - Nová inštalácia

UPOZORNENIE

 ► Kontrola stavu nabitia batérie sa spúšťa voľbou bodu 
„Inštalácia“ v hlavnej ponuke. Pokiaľ stav nabitia nie je 
dostatočný, zobrazí sa toto hlásenie: 
„Bateria vybita! Zapnite HHT pre nabitie.“ 
Ručnú čítačku nabite podľa popisu v kapitole „5.2 
Nabitie ručnej čítačky“ na strane 24.
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6.5.1 Zadanie názvu vozidla

Názov vozidla slúži pre označenie vozidla a príslušnej konfigurácie. 
Názov vozidla je uložený v CCU a v súbore denníka.  
Pozri tiež „7.4 Súbory denníka“ na strane 122.

1 2 3
Q W E R T Y U I O
A S D F G H J K

Z X C V B N M OK
L
P

4 5 6 7 8 9 0

NÁZOV VOZIDLA

 � Pomocou šípok  vyberte čísla a písmena.

 � Tlačidlom Enter  výber potvrďte.

 � Keď je názov vozidla kompletný, pomocou šípok vyberte voľbu 
„OK“ a tlačidlom Enter  potvrďte.

UPOZORNENIE

 ► 19 znakov - max. počet znakov názvu vozidla.

 ► V prípade, že žiadny individuálny názov vozidla ne-
uvediete, bude ako názov vozidla uvedené „ŽIADNY 
NÁZOV VOZIDLA“.

 ► Ako príklad je v tomto popise použitý názov vozidla „H 
CO 123“.
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6.5.2 Výber konfigurácie vozidla

UPOZORNENIE

 ► Zoznam odporúčaných konfigurácií vozidiel a typov 
pre vybavenie CPC môžete nájsť na stránke  
www.contipressurecheck.com.

Vlastnosť Význam Voľba

Typ vozidla Druh vozidla

Kamión/bus

Náves

Stále pripojený

ATL 
(AutoTrailerLearning)

Automatická detekcia 
nového prívesného vozu. 
(voľba len so zvoleným 
typom vozidla „Kamión/
bus“)

Áno Nie

Dodatočný prijímač

Je dodatočný prijímač 
pripojený? 
(funkcia je zvolená auto-
maticky pri aktivácii „ATL“ 
alebo typu vozidla „Stále 
pripojený“.)

Áno Nie

Počet náprav
Možnosti výberu sú závis-
lé na type vozidla

1-6

UPOZORNENIE

Systém CPC automaticky rozpozná, keď bola vymenená 
jednotlivá pneumatika so senzorom. 
Pozri tiež: ContiPressureCheck - Príručka pre inštaláciu - 
kapitola „Automatická detekcia výmeny kolesa“. 

 ► Pri výberu funkcie ALT bude funkcia „Automatická 
detekcia výmeny kolesa“ deaktivovaná!
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Keď je výber dokončený, v ďalšom kroku sa zobrazí vtáčia perspektíva 
možnej konfigurácie vozidla:

H CO 123

← → posunúť

 � Pomocou šípok  prechádzajte medzi konfiguráciami vozidla.

 � Tlačidlom Enter  výber potvrďte.
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6.5.2.1 Osobitný prípad „Stále pripojený“

Tento typ vozidla vyberte, keď majú byť senzory v pneumatikách prí-
vesného vozu prijaté systémom CPC nákladného auta a zobrazené na 
displeji.

Senzory prívesného vozu sú pre tento účel v CCU nákladného auta pev-
ne naprogramované.

Pre tento typ vozidla je potrebný dodatočný príjemca a preto bude v 
konfigurácii CPC automaticky pripojený cez ručnú čítačku.

Prívesný voz musí byť trvalo spojený s nákladným autom. V opačnom 
prípade sa na displeji pre senzory prívesného vozu zobrazí varovné 
hlásenie CHÝBA PRÍJEM (pozri príručku používateľa pre displej)

Pre typ vozidla „Stále pripojený“ sa počet náprav volí oddelene pre 
nákladné auto a prívesný voz.

V súčtu nie je možné vybrať viac ako 6 náprav.

H CO 123

Počet náprav

← →  3 Kamión/bus
    2 Náves

 � Pomocou šípok  výber zmeňte.

 � Tlačidlom Enter  výber potvrďte.

UPOZORNENIE

 ► V tejto konfigurácii nie je možné funkciu „ ATL“ vybrať.

 ► Je aktívna funkcia „Automatická detekcia výmeny 
kolesa“. 
Pozri tiež: ContiPressureCheck - Príručka pre inštaláciu 
- kapitola „Automatická detekcia výmeny kolesa“.



59Ručná čítačka CPC

Prevádzka

6.5.3 Definovanie vlastností špecifických pre nápravy

6.5.3.1 Menovitý tlak

8.2 8.08.0

H CO 123

 � Pomocou šípok  prechádzajte medzi obidvoma nápravami.

 � Pomocou šípok  nastavte požadovaný menovitý tlak.

 � Tlačidlom Enter  nastavené menovité tlaky potvrďte.

UPOZORNENIE

 ► Menovitý tlak je možné nastaviť v rozsahu od 1,8 bar 
(26 psi) do 11,9 bar (173 psi ).

 ► Hranice varovania sú automaticky nastavené na 90 % 
(„MIN. TLAK“) a 80 % („SILNĚJŠÍ MIN.TLAK“) menovité-
ho tlaku.

 ► Pri menovitom tlaku pod 4,5 bar (65 psi) sa varovanie/
alarm zobrazí pri malých odchýlkach tlaku.

 ► Pri stanovovaní menovitého tlaku dodržiavajte pokyny 
výrobcu pneumatiky.
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6.5.3.2 Menovitý tlak pri ATL

Tento bod ponuky sa zobrazí iba v prípade, že bola zvolená funkcia ALT.

H CO 123

Nominálny tlak(ATL)
- platné pre všetk
  prívesy/nápravy.

← →  8.0 bar

 � Pomocou šípok  nastavte požadovaný menovitý tlak.

 � Tlačidlom Enter  nastavený menovitý tlak potvrďte.

UPOZORNENIE

 ► Pre všetky nápravy prívesného vozu sa stanovuje iba 
jedna hodnota menovitého tlaku!

 ► Menovitý tlak platí pre všetky nové pripojené prívesné 
vozy!

 ► Menovitý tlak je možné nastaviť v rozsahu od 1,8 bar 
(26 psi) do 11,9 bar (173 psi ).

 ► Hranice varovania sú automaticky nastavené na 90 % 
(„MIN. TLAK“) a 80 % („SILNĚJŠÍ MIN.TLAK“) menovité-
ho tlaku.

 ► Pri menovitom tlaku pod 4,5 bar (65 psi) sa varovanie/
alarm zobrazí pri malých odchýlkach tlaku.

 ► Pri stanovovaní menovitého tlaku dodržiavajte pokyny 
výrobcu pneumatiky.

UPOZORNENIE

Systém CPC automaticky rozpozná, keď bola vymenená 
jednotlivá pneumatika so senzorom. 
Pozri tiež: ContiPressureCheck - Príručka pre inštaláciu - 
kapitola „Automatická detekcia výmeny kolesa“. 

 ► Pri výberu funkcie ALT bude funkcia „Automatická 
detekcia výmeny kolesa“ deaktivovaná!
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6.5.3.3 Zdvíhateľná náprava

V závislosti na type vozidla je možné jednu nápravu definovať ako zdví-
hateľnú. 

 ✓  - -

H CO 123

 � Pomocou šípok  prechádzajte medzi obidvoma nápravami.

 � Pomocou šípok  zmeňte stav: 

„✓“ = zdvíhateľná náprava 
„-“ = žiadna zdvíhateľná náprava

 � Tlačidlom Enter  výber potvrďte.

Rámcové podmienky:

 ■ V prípade, že zvolená konfigurácia má iba 2 nápravy (u ná-
kladného auta alebo ojnicového prívesu) alebo iba 1 nápravu 
(vlečný voz), nebude stránka pre stanovenie zdvíhateľnej osi 
zobrazená.

 ■ V prípade nákladného auta alebo ojnicového prívesu nesmú 
byť minimálne 2 nápravy zdvíhateľné, u vlečného vozu aspoň 
1 náprava.

 ■ U nákladného auta alebo ojnicového prívesu nie je možné 1. 
nápravu stanoviť ako zdvíhateľnú.

 ■ Celkovo smú byť z možných 6 náprav v inštalácii definova-
né ako zdvíhateľné maximálne 2 nápravy (v prípade, že bol 
zvolený typ vozidla „Stále pripojený“, považuje sa to za jednu 
inštaláciu).

UPOZORNENIE

 ► Stanovenie zdvíhateľnej nápravy je potrebné vykoná-
vať starostlivo.

 ► V prípade, že sú zdvíhateľné osi stanovené nesprávne, 
nie je možné zaručiť správne fungovanie systému CPC.
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6.5.4 Zaučenie senzorov v pneumatikách

Teraz sa začína zaučovanie jednotlivých senzorov. Na obrazovke je prá-
ve zaučovaná pneumatika označená „[ ]“:

↵ ďalej

H CO 123

 � S ručnou čítačkou prejdite k vyznačenej pneumatike na vozidle.

 � Pomocou tlačidla Enter  proces zaučenia spusťte.

Na obrazovke sa objaví animácie postupu zaučenia:

VÝK: XX%

1/3

 � Pomocou ručnej čítačky načítajte senzor tak, ako je uvedené v kapi-
tole „6.2.2 Zaučenie senzoru v pneumatike“ na strane 32.

UPOZORNENIE

 ► Dodŕžajte východiskový bod a smer otáčania v animá-
cii.
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V prípade, že bol senzor v označenej pneumatike nájdený, symbol pneu-
matiky sa zmení a dostane údaj so zisteným tlakom v pneumatike.

Zobrazí sa nasledujúca pneumatika, ktorá má byť zaučená.

Zaučte všetky pneumatiky tak, ako je uvedené na obrazovke. pre po-
slednú pneumatiku, ktorá má byť zaučená, sa objaví toto:

H CO 123

↵ ďalej

8.68.6

8.48.9

8.9

Keď je skončené zaučovanie pre všetky pneumatiky, vrátane poslednej, 
pokračuje sa ďalej s prenosom konfigurácie do systému CPC.

UPOZORNENIE

 ► Pre zaučenie senzora podvojnej pneumatiky môžete 
zariadenie nechať na vonkajšej pneumatike.

UPOZORNENIE

 ► Pokiaľ dôjde k prerušeniu zaučovania, musí za zau-
čovanie začať od začiatku cez bod ponuky „Pokr. v 
inštalácii“.

 ► Všetky pneumatiky musia byť znova zaučené. 
Pozri kapitolu.„6.6 Nové spustenie inicializácie“ na 
strane 73.
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6.5.5 Prenesenie konfigurácie do systému CPC

Aby bolo možné preniesť dáta do systému CPC, musí byť ručná čítačka 
spojená so systémom CPC cez diagnostický kábel.

Na obrazovke čítačky sa objaví nasledujúce hlásenie:

H CO 123

KONFIGURACIA SKONCENA.

SPOJTE NASTROJ S DISPLEJOM.
NASTARTUJTE.
SPUSTITE TRANSFER DAT.

UPOZORNENIE

 ► Aby by bolo možné zabezpečiť bezpečný prenos konfi-
gurácie, nevypínajte čítačku počas dátového prenosu, 
resp. proces neprerušujte.

Pri prenose konfigurácie pre kamión/bus postupujte takto:

 � Ručnú čítačku pripojte do voľného konektora displeja.

 � Zapnite zapaľovanie.

 � Pomocou tlačidla Enter  prenos spusťte.
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Pri prenose konfigurácie pre prívesný voz postupujte takto:

 � Uvoľnite konektorové spojenie medzi kontrolným zobrazením tlaku 
a zväzkom káblov na prívesného voze.

 � Ručnú čítačku pripojte k zväzku káblov na prívesnom voze pomo-
cou diagnostického kábla.

 � Zapnite zapaľovanie.

 � Pomocou tlačidla Enter  prenos spusťte.

UPOZORNENIE

 ► Pokiaľ prívesný voz nie je počas inštalácie napájaný, 
CCU prívesného vozu bude napájané cez čítačku. Toto 
prebieha automaticky.

Počas dátového prenosu sa zobrazí toto hlásenie:

H CO 123

Prebieha
prenos dát.

Čakajte, prosím.



66Ručná čítačka CPC

Prevádzka

6.5.6 Súbor denníka

Pre ukončenie prenosu konfiguračných údajov do systému CPC sa au-
tomaticky vytvorí súbor denníka, ktorý bude uložený na SD karte. Pozri 
tiež kapitolu „7.4 Súbory denníka“ na strane 122.

Na obrazovke sa objaví:

Správa uložena
na pamäťovú kartu.

H CO 123_ _ _ _
_I_YYYYMMDD _ hhmmss
↵ ĎALEJ

Pri úspešnom prenose sa na záver objaví:

H CO 123

Prenos dát
skončený!

UPOZORNENIE

 ► Naposledy vykonaná konfigurácia je vždy uložená na 
čítačku. Vďaka tomu je možné ľahšie iniciovať niekoľko 
vozov s rovnakou konfiguráciou.

UPOZORNENIE

 ► Pri každej aktualizácii softvéru alebo pri každej zmene 
parametrov na CCU (“Nová inštalácia“, “Zmeniť para-
metre“, “Zmeniť ID senzorov“) budú uložené kódy DTC 
(chybové kódy) odstránené! 
Pozri tiež kapitolu .„6.10 Diagnóza“ na strane 98
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6.5.7 Možné problémy

6.5.7.1 Senzor nie je po 2 pokusoch nájdený

Po prvom pokuse o zaučenie nebol žiadny senzor nájdený. Na obrazov-
ke sa objaví nasledujúce hlásenie:

H CO 123

ZIADNY SENZOR NENAJDENY!

PRESUNTE NASTROJ
RYCHLOSTOU UVEDENOU
V ANIMACII.

 � Postup zaučenia pneumatiky opakujte.

Pokiaľ ručná čítačka pri druhom pokuse o zaučenie opäť žiadny senzor 
nenájde, dôjde k zastaveniu zaučovania a zobrazí sa toto hlásenie:

H CO 123

ZIADNY SENZOR NENAJDENY!
ZAUCOVANIE ZASTAVENE.

SKONTROLUJTE, ZE SENZOR
JE V PNEUMATIKE.

 � Tlačidlom Enter  hlásenie potvrďte.
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Náprava:

1. Skontrolujte stav nabitia čítačky.

 ► Stav nabitia musí byť minimálne 40 %.

 ► V prípade, že je stav nabitia dostatočný, v pneumatike nie je 
žiadny senzor, senzor nie je schopný prevádzky, alebo je poško-
dený.

2. Pre presnejšie preskúmanie pneumatiku demontujte.

3. U niektorých pneumatík a zvláštnych vozidiel sa môže stať, že sila 
signálu dopytu nebude dostatočná. Obráťte sa na zákaznícky servis 
ohľadom nastavenia.

4. Pokračujte s inicializáciou systému CPC, ako je popísané v kapitole 
„6.6 Nové spustenie inicializácie“ na strane 73.
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6.5.7.2 Boli nájdené 2 rôzne senzory súčasne

Na obrazovke sa objaví nasledujúce hlásenie:

H CO 123

PRIJEM VIAC AKO JEDNEHO
SENZORU!

PRESUNTE NASTROJ
RYCHLOSTOU UVEDENOU
V ANIMACII.

 � Postup zaučenia pneumatiky opakujte. 

Pokiaľ ručná čítačka opäť nájde súčasne 2 senzory, dôjde k zastaveniu 
zaučovania a zobrazí sa toto hlásenie:

H CO 123

PRIJEM VIAC AKO JEDNEHO
SENZORU!
ZAUCOVANIE ZASTAVENE.

NAHLIADNITE DO MANUÁLU.

 � Tlačidlom Enter  hlásenie potvrďte.

Náprava:

Skontrolujte, či sa okrem pneumatík nachádzajú v okruhu 2 m ďalšie 
senzory.

 ► Ak áno, odstráňte senzory z komunikačného dosahu a postup 
zaučovania opakujte.

 ► Ak nie, posuňte voz asi o 1 m dopredu alebo dozadu a postup 
zaučovania opakujte.
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6.5.7.3 Senzory nie sú aktivované

Na obrazovke sa objaví nasledujúce hlásenie:

H CO 123

SENZOR NIE JE AKTIVOVANY!

PRESUNTE NASTROJ
RYCHLOSTOU UVEDENOU
V ANIMACII.

 � Tlačidlom Enter  hlásenie potvrďte.

VÝK: 180%

1/3

 � Postup zaučenia pneumatiky opakujte.

UPOZORNENIE

 ► Senzor sa automaticky nastaví do režimu parkovania 
a zaučí.

8.8

H CO 123

 � Zaučte ďalší senzor.
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6.5.7.4 Ďalšie kritéria pre prerušenie zaučenia

Nasledujúce chyby znamenajú prerušenie postupu zaučovania:

 ■ Senzor je POŠKODENÝ

 ■ SLABÁ batéria

 ■ Senzor je UVOĽNENÝ

Pokiaľ sa niektorá z chýb vyskytne u pneumatiky, je potrebné pneumati-
ku demontovať a senzor vymeniť. 
Kým senzor v pneumatike nebude vymenený, nie je možné zaučenie 
dokončiť.

6.5.7.5 Prenos konfigurácie nie je možný

V prípade, že neexistuje spojenie so zbernicou CAN, nie je možný prenos 
konfigurácie a zobrazí sa nasledujúce hlásenie.

H CO 123

Skontrolujte
spojenie s CAN.

Náprava:

1. Skontrolujte spojenie medzi ručnou čítačkou, diagnostickým káb-
lom a komponentmi CPC.

2. U nákladného vozidla skontrolujte, že je zapnuté zapaľovanie.

3. Prenos konfigurácie opakujte.

4. V prípade, že opäť neexitujte spojenie so zbernicou CAN, ponuku 
opustite a skontrolujte zapojenie káblov systému CPC.

UPOZORNENIE

 ► Ďalšie pokyny pre vyhľadávanie chýb sú uvedené na 
stránke www.contipressurecheck.com.
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6.5.7.6 Prenesená konfigurácia nebola prijatá

V prípade, že konfigurácia systému nebola úspešná, zobrazí sa toto 
hlásenie:

H CO 123

Chyba
pri nahrávaní dát!

Pozri manuál.

Náprava:

V tomto prípade došlo k poruche komunikácie s CCU.

 � Prenos konfigurácie opakujte.

Ak sa opäť objaví chybové hlásenie:

 � Skontrolujte, prípadne vymeňte všetky káble.

UPOZORNENIE

 ► Ďalšie pokyny pre vyhľadávanie chýb sú uvedené na 
stránke www.contipressurecheck.com.
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6.6 Nové spustenie inicializácie

Bod ponuky „Pokr. v inštalácii“ je aktívny iba v prípade, že bol preruše-
ný proces „Novej inštalácie“.

Inštalácia - Pokr. v inštalácii

Na obrazovke sa objaví nasledujúce hlásenie.

H CO 123

PATRI IDENTIFIKACIA
K TOMUTO VOZU?

← → Nie

NIE -> Zmeniť parametre

6.6.7.1 Názov pre identifikáciu patrí vozidlu

 � Pomocou šípok vyberte možnosť „Áno“ a tlačidlom Enter  
názov vozidla potvrďte.

Potom inicializácia pokračuje tam, kde bola „nová inštalácia“ prerušená.

UPOZORNENIE

 ► Výnimkou je zaučovanie senzorov pneumatikách. Ak 
zaučovanie ešte nebolo celkom skončené, musí opäť 
začať od prvej pneumatiky.

6.6.7.2 Názov pre identifikáciu nepatrí vozidlu

 � Ak chcete bod ponuky opustiť, vyberte pomocou šípok  voľbu 
„Nie“ a tlačidlom Enter  potvrďte. V opačnom prípade bude na 
vozidle nainštalovaná nesprávna konfigurácia.

 � Pre spustenie novej inštalácie na vozidle, pozri kapitolu „6.5 Inicia-
lizácia systému CPC pri novej inštalácii“ na strane 54.
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6.7 Testovacia jazda

Bod ponuky „Test.jazda“ slúži ku kontrole kvality príjmu systému CPC vo 
vozidle.

Pri nej sa zisťujú tieto údaje: 

1. Počet správ prijatých jednotlivými senzormi.

2. Sila signálu jednotlivých senzorov zistená na prijímaču.

Prijaté dáta sú v ručnej čítačke vyhodnotené, výsledok má 3 stupne:

 ■ Dobrý signál

 ■ Stredný signál

 ■ Dostatočný signál

UPOZORNENIE

 ► Aby bolo možné skontrolovať kvalitu príjmu všetkých 
vstavaných senzorov v pneumatikách, musia byť všet-
ky zdvíhateľné nápravy spustené.

 ► Senzory zdvihnutých zdvíhateľných náprav nie sú 
počas testovacej jazdy zohľadnené.

 ► Ak je aktivovaná funkcia ATL, nie sú pneumatiky prí-
vesného vozu počas testovacej jazdy zohľadnené.

UPOZORNENIE

 ► Pre testovaciu jazdu zvoľte taký úsek cesty, na ktorom 
je možná rýchlosť minimálne 30 km/h.

UPOZORNENIE

 ► „Testovaciu jazdu“ je možné kedykoľvek ukončiť stlače-
ním tlačidla ESC  po dobu 3 sekúnd.
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Pre všetky testovacie jazdy platí:

V prípade, že testovacia jazda neskončila s výsledkom „dobrý signál“, sú 
možné nasledujúce opatrenia na odstránenie:

Prevedenie Opatrenia na odstavenie

Použite iba CCU.
 ■ Optimalizujte polohu a vyrovnanie CCU.

 ■ Pridajte dodatočný prijímač

Použite CCU a do-
datočný prijímač.

 ■ Optimalizujte polohu a vyrovnanie obidvoch 
súčastí.

Použite spôsob 
pripojenia „Stále 
pripojený“.

 ■ Ak nie je príjem senzorov v pneumatikách 
prívesného vozu zlepšiť pomocou vyššie 
uvedených opatrení, musí byť prívesný voz 
vybavený vlastným systémom CPC.

UPOZORNENIE

 ► Ukážky vhodného umiestnenia a vyrovnania CCU a 
dodatočného prijímača môžete nájsť na stránke: www.
contipressurecheck.com
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6.7.1 Testovacia jazda kamión/bus alebo „STÁLE PRIPOJENÝ“

Aby bolo možné preniesť dáta zo systému CPC do ručnej čítačky, musí 
byť spojenie vytvorené cez diagnostický kábel.

 � Ručnú čítačku pripojte do voľného konektora displeja.

 � Zapnite zapaľovanie.

UPOZORNENIE

 ► V prípade, že vozidlo bolo v pohybe, musí byť pred 
začiatkom testovacej jazdy odstavené minimálne na 
20 minút.

Inštalácia - Test.jazda

Na obrazovke sa objaví nasledujúce hlásenie.

H CO 123

PATRI IDENTIFIKACIA
K TOMUTO VOZU?

← → Nie

NIE -> ZMENIŤ PARAMETRE

 � Skontrolujte názov pre identifikáciu vozidla

Názov pre identifikáciu vozidlu nepatrí

 � Pomocou šípok vyberte možnosť „Nie“ a tlačidlom Enter  
potvrďte. Ponuka sa automaticky zmení na „Zmeniť parametre“. 
Nastavenie údajov o vozidle, pozri kapitolu „6.8.1.2 Zmeniť para-
metre“ na strane 93.
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Názov pre identifikáciu patrí vozidlu:

 � Pomocou šípok vyberte možnosť „Áno“ a tlačidlom Enter  
názov vozidla potvrďte.

Na obrazovke sa objaví nasledujúci dopyt.

Bolo vozidlo
odstavené aspoň
20 minút?

← → Nie

 Prestoj kratší ako 20 minút:

 � Pomocou šípok vyberte možnosť „Nie“ a tlačidlom Enter  
potvrďte opustenie ponuky.

 � Dodŕžajte požadovaný prestoj znovu spustite ponuku „Test.jazda“.

Prestoj minimálne 20 minút:

 � Pomocou šípok vyberte možnosť „Áno“ a tlačidlom Enter  
potvrďte.

 � Prečítajte si vylúčenie záruky a tlačidlom Enter  potvrďte.

#Správ

Spúšťanie jazdy....

 � Testovaciu jazdu s vozidlom spustite a s príslušnými pokynmi na 
obrazovke pokračujte až do konca testovacej jazdy.
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Počas testovacej jazdy sa na obrazovke zobrazí toto:

#Správ

Prebieha....

Testovacia jazda je skončená a ručná čítačka vytvorí súbor denníka:

Správa uložena
na pamäťovú kartu.

H CO 123_ _ _ _
_T_YYYYMMDD _ hhmmss
↵ ĎALEJ

Po hlásení pre vytvorenie súboru denníka:

 � Stlačte tlačidlo Enter 

Zobrazia sa napr. tieto informácie:

#Správ            ↑↓
15 17

14 16

12

12

Dobrý signál

RSSI             ↑↓
155 180

153 178

121

125

Dobrý signál
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Oblasť Význam

Riadok 
záhlavia

Správa: V pneumatikách je zobrazený počet senzorov 
prijatých senzormi.

RSSI: V pneumatikách je zobrazená zistená sila signálu 
jednotlivých senzorov.

Symboly 
pneuma-
tík

Zobrazenie symbolov pneumatík sa pri zobrazení RSSI 
mení podľa kvality príjmu.

 ■ Dobrý signál - „biela“ pneumatika (pozri obrázok)

 ■ Stredný signál - „čierna“ pneumatika (inverzná)

 ■ Dostatočný signál - pneumatika „bliká“

Prostred-
ný riadok

Tu je zobrazený výsledok testovacej jazdy. 
Výsledkom je dobrý, stredný, žiadny signál.

 ■ Dobrý signál 
Neočakávajú sa žiadne poruchy príjmu.

 ■ Stredný signál 
V ojedinelých prípadoch môže u zobrazených pne-
umatík dôjsť k poruchám príjmu (rušenie rádiového 
príjmu; extrémne poveternostné podmienky).

 ■ Dostatočný signál 
U zobrazených pneumatík môže dochádzať k častým 
poruchám príjmu.

UPOZORNENIE

 ► Vo všeobecnosti platí, že čím vyšší hodnota RSSI, tým 
lepší príjem.

UPOZORNENIE

 ► V prípade, že počas testovacej jazdy bola zdvíhateľná 
náprava zdvihnutá, nie sú v symboloch pneumatík 
zdvíhateľnej nápravy žiadne čísla.
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 � Pomocou šípok  prechádzajte medzi zobrazením „Správa“ a 
„RSSI“.

 � U vozidla typu „STÁLE PRIPOJENÝ“ je možné pomocou šípok  
prechádzať medzi nákladným autom a prívesným vozom.

 � Výsledok testovacej jazdy potvrďte tlačidlom Enter .

V prípade, že testovacia jazda neskončila s výsledkom „dobrý signál“, sú 
možné nasledujúce opatrenia na odstránenie. Pozri kapitolu „6.7 Testo-
vacia jazda“ na strane 74.

UPOZORNENIE

Pokiaľ pri ukladaní súboru denník dôjde k chybe:

 ► Presvedčte sa, že pamäťová SD karta je správne do prí-
stroja vložená. Pozri kapitolu „5.3 Výmena pamäťovej 
karty“ na strane 25

 ► Skontrolujte prístup na SD kartu pomocou voľby „Diag-
nóza/Pripojenie k PC“. Pozri kapitolu „8.2 Pripojenie k 
PC“ na strane 125
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6.7.2 Testovacia jazda - náves

Aby bolo možné spustiť testovaciu jazdu systému CPC nainštalovaného 
v prívesnom voze, musí byť CCU prívesného vozu nastavené na „Režim 
testovacej jazdy“.

Na rozdiel od nákladného auta musia byť pre testovaciu jazdu na príves-
nom voze tieto kroky:

1. Aktivujte systém prívesného vozu pre testovaciu jazdu (pomocou 
ručnej čítačky).

2. Spusťte testovaciu jazdu (BEZ ručnej čítačky).

3.  Vyhodnoťte výsledky testovacej jazdy (pomocou ručnej čítačky).

Pre kroky 1 a 3 musí byť splnené toto:

 � Uvoľnite konektorové spojenie medzi kontrolným zobrazením tlaku 
a zväzkom káblov na prívesného voze.

 � Ručnú čítačku pripojte k zväzku káblov na prívesnom voze pomo-
cou diagnostického kábla.

 � Zapnite zapaľovanie. 
(V prípade, že nie je napájanie vozidla k dispozícii, ručnú čítačku 
napája CCU na prívesnom voze).

UPOZORNENIE

 ► V prípade, že je verzia softvéru CSW <10, nie je testo-
vacia jazda pre prívesný voz možná.

 ► Príslušným spôsobom aktualizujte softvér CSW. 
Pozri kapitolu „6.10.2 Aktualizácie softvéru“ na stra-
ne 113
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Inštalácia - Test.jazda

 � Dopyt na identifikačný názov vozidla spracujte tak, ako je uvedené 
v kapitole „6.7.1 Testovacia jazda kamión/bus alebo „STÁLE PRIPO-
JENÝ““ na strane 76.

Na obrazovke sa objaví nasledujúci dopyt.

Aktivovať test.
jazdu na vozidle?

← → Nie

 � Pomocou šípok vyberte možnosť „Áno“ a tlačidlom Enter  
potvrďte.
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Ručná čítačka príslušným hlásením potvrdí, že systém prívesného vozu 
je aktivovaný pre testovaciu jazdu

 � Ručnú čítačku odpojte a opäť konektorov pripojte ku kontrolnému 
zobrazeniu tlaku.

 � Spusťte testovaciu jazdu s vozidlom a pokračujte, kým kontrolné 
zobrazenie tlaku nezobrazí optický signál (neprerušované svetlo po 
dobu 60 sekúnd).

 � Ručnú čítačku spojte s vozidlom podľa popisu a znova spusťte 
ponuku „Test.jazda“, údaje vyhodnoťte. 
Vyhodnotenie prebieha automaticky, analogicky k postupu v kapi-
tole „6.7.1 Testovacia jazda kamión/bus alebo „STÁLE PRIPOJENÝ““ 
na strane 76.

UPOZORNENIE

 ► V prípade, že vozidlo bolo v pohybe, musí byť pred 
začiatkom testovacej jazdy odstavené minimálne na 
20 minút.

 ► Kontrolné zobrazenie tlaku bliká špeciálnym kódom 
(každé 2 sekundy krátke dvojité bliknutie), kým nebu-
dú splnené kritéria pre skončenie testovacej jazdy.
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6.7.3 Možné chybové hlásenia pri testovacích jazdách

Ak počas testovacej jazdy dôjde k chybe, skúška bude prerušená. V 
prípade, že nie je uvedené nič iné, platia chybové hlásenia uvedené v 
tejto kapitole pre tieto varianty: kamión/bus, náves, stále pripojený. Po 
odstránení chyby musí byť testovacia jazda spustená od začiatku.

UPOZORNENIE

 ► Pred opätovným spustením testovacej jazdy musí byť 
vozidlo odstavené minimálne na 20 minút.

6.7.3.1 Varovania

V prípade, že sa počas testovacej jazdy objaví varovanie (napr. MIN. 
TLAK), testovacia jazda bude prerušená a na obrazovke sa zobrazí toto 
hlásenie:

#Správ            ↑↓
8

6 16

127

8

Varovania

Automaticky sa vytvorí súbor denníka, ktorý bude uložený na SD karte.

V tomto prípade:

 � Testovaciu jazdu prerušte.

 � Hlásenie potvrďte tlačidlom Enter .

 � V ponuke podľa popisu v kapitole „6.10.1 DTC (chybové kódy)“ na 
strane 98 načítajte chybový kód a chyby príslušným spôsobom 
odstráňte.

 � Vozidlo nechajte odstavené minimálne na 20 minút.

 � Znova spusťte ponuku „Test.jazda“.
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6.7.3.2 Žiadne dáta zo zbernice CAN

UPOZORNENIE

 ► Chybové hlásenie sa môže objaviť iba pri „Testovacej 
jazde kamión/bus“!

V prípade, že počas testovacej jazdy dôjde k prerušeniu komunikácie 
so zbernicou CAN, testovacia jazda bude prerušená a na obrazovke sa 
zobrazí toto hlásenie:

#Správ            ↑↓
8

6 16

127

8

Žiadne CAN dáta

Automaticky sa vytvorí súbor denníka, ktorý bude uložený na SD karte.

V tomto prípade:

 � Testovaciu jazdu prerušte.

 � Hlásenie potvrďte tlačidlom Enter .

 � Odstraňovanie porúch podľa pokynov v kap. „Prenesená konfigurá-
cia nebola prijatá“ na strane 72.

 � Vozidlo nechajte odstavené minimálne na 20 minút.

 � Znova spusťte ponuku „Test.jazda“.
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6.7.3.3 Uplynutie časového limitu

Pre vyhodnotenie testovacej jazdy budú použité iba správy senzorov v 
pneumatikách v režime ŠTART (pozri kap. „6.4.1 Kontrola senzora“ na 
strane 38). Pokiaľ po dobu 20 minút od spustenia ponuky „Test.jazda“ 
nebol pre kolesá prijatý dostatočný počet správ v režime ŠTART, na 
obrazovke sa zobrazí hlásenie „Uplynutie časového limitu“.

#Správ            ↑↓
9 13

8 12

6

7

Koniec čas.limit

Automaticky sa vytvorí súbor denníka, ktorý bude uložený na SD karte.

V tomto prípade:

 � Testovaciu jazdu prerušte.

 � Hlásenie potvrďte tlačidlom Enter .

Možné príčiny: Náprava

Vozidlo sa príliš dlho pohy-
bovalo rýchlosťou < 30 km/h 
(18 mph)

Pri novej jazde pohybujte vozidlom 
rýchlejšie.

 � Odstavenie vozidla

 � Vozidlo nechajte odstavené minimálne na 20 minút.

 � Znova spusťte ponuku „Test.jazda“.
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6.7.3.4 Neúspešné

Pre vyhodnotenie testovacej jazdy budú použité iba správy senzorov v 
pneumatikách v režime ŠTART (pozri kap. „6.4.1 Kontrola senzora“ na 
strane 38). V prípade, že koleso prijalo správu v režime JAZDY skôr, 
ako bol prijatý dostatok správ pre koleso v režime ŠTART, na obrazovke 
sa zobrazí hlásenie „Neúspešné“.

#Správ            ↑↓
15

Neúspešné

17 12

14 16 9

Automaticky sa vytvorí súbor denníka, ktorý bude uložený na SD karte.

V tomto prípade:

 � Testovaciu jazdu prerušte.

 � Hlásenie potvrďte tlačidlom Enter .

UPOZORNENIE

 ► V prípade, že počas testovacej jazdy bola zdvíhateľná 
náprava zdvihnutá, nie sú v symboloch pneumatík 
zdvíhateľnej nápravy žiadne čísla.

UPOZORNENIE

 ► Pomocou šípok  môžete prechádzať medzi zobraze-
ním „Správa“ a „RSSI“ (pozri tiež kapitolu „6.7.1 Testo-
vacia jazda kamión/bus alebo „STÁLE PRIPOJENÝ““ na 
strane 76).
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Možné príčiny: Náprava

Testovacia jazda bola spus-
tená, aj keď vozidlo bolo 
posledný raz v pohybe pred 
menej ako 20 minútami.

Vozidlo nechajte odstavené mini-
málne na 20 minút pred začiatkom 
testovacej jazdy.

CCU a/alebo dodatočný 
prijímač boli namontované 
na nevhodnom mieste, resp. 
nevhodným spôsobom vy-
rovnané, takže z veľa polôh 
kolesa nebol prijatý dosta-
točný počet správ v režime 
ŠTART. 
Tieto polohy kolesa sú na ob-
razovke „SPRÁVA“ zobrazené 
inverzne.

Skontrolujte a príp. zmeňte polohu a 
vyrovnanie CCU dodatočného prijí-
mača.

 � Odstavenie vozidla

 � Zdroj chyby skontrolujte podľa tabuľky a chybu príp. odstráňte.

 � Vozidlo nechajte odstavené minimálne na 20 minút.

 � Znova spusťte ponuku „Test.jazda“.
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6.7.3.5 Kontrolné zobrazenie tlaku

V prípade, že sa po aktivácii kontrolného zobrazenia tlaku neobjaví defi-
nované svetelný kód (každé 2 krátke dvojité bliknutie), testovaciu jazdu 
s prívesným vozom nespúšťajte.

Možné príčiny: Náprava

Aktivácia bola neúspešná Opakujte aktiváciu.

Kontrolné zobrazenie tlaku 
poškodené

Komponenty a ručnú čítačku spojte 
pomocou diagnostického kábla. 
Ručnú čítačku zapnite. 
Skontrolujte, či kontrolné zobrazenie 
tlaku svieti.

Do prívesného vozu CPC 
nie je cez vozidlo privedené 
napájanie.

Zabezpečte prívod elektrickej energie.
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6.8 Zmena inštalácie

UPOZORNENIE

 ► Kontrola stavu nabitia batérie sa spúšťa voľbou bodu 
„Modifikácia“ v hlavnej ponuke. Pokiaľ stav nabitia nie 
je dostatočný, zobrazí sa toto hlásenie: 
„Batéria vybitá! Zapnite HHT pre nabitie.“ 
Ručnú čítačku nabite podľa popisu v kapitole „5.2 
Nabitie ručnej čítačky“ na strane 24.

6.8.1 Zmena existujúcej inštalácie

Modifikácia - zmeniť inštaláciu

Tento bod ponuky obsahuje nasledujúce vnorené body ponuky:

 ■ Kontrola inštalácie

 ■ Zmeniť parametre

 ■ Zmeniť ID senzorov
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Predpoklad pre použitie vnorených bodov ponuky:

 ■ Pre komunikáciu s CCU musí byť ručná čítačka pripojená so 
systémom CPC.

UPOZORNENIE

 ► V prípade, že nie je možná komunikácia medzi ručnou 
čítačkou a CCU, postup sa preruší a zobrazí sa prísluš-
né hlásenie. Pre odstránenie:

 » Pozri kapitolu „6.10.2.4 Chyba pri aktualizácii 
softvéru“ na strane 119

UPOZORNENIE

 ► Pri každej zmene parametrov na CCU (“Nová inštalá-
cia“, “Zmeniť parametre“, “Zmeniť ID senzorov“) budú 
všetky uložené kódy DTC (chybové kódy) odstránené!  
Pozri tiež kapitolu .„6.10 Diagnóza“ na strane 98
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6.8.1.1 Kontrola inštalácie

Modifikácia - zmeniť inštaláciu - kontrola inštalácie

V bode ponuky „Kontrola inštalácie“ sú zobrazené parametre existujú-
cej inštalácie. Nie je možné spraviť žiadne zmeny.

Tlačidlom Enter  je možné za radom zobraziť nasledujúce informácie:

 ■ Typ vozidla

 ■ Voliteľné: ATL

 ■ Stav: dodatočný prijímač

 ■ Menovité tlaky

 ■ Stav: zdvíhateľné nápravy

Po prehľade zdvíhateľných náprav sa opäť zobrazí vnorená ponuka 
„Zmena inštalácie“.
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6.8.1.2 Zmeniť parametre 

Modifikácia - zmeniť inštaláciu - zmeniť parametre

V bode ponuky „Zmeniť parametre“ môžu byť zmenené tieto paramet-
re:

 ■ Názov vozidla

 ■ ATL (voliteľné iba ak je počet náprav <5) Áno/nie

 ■ Dodatočný prijímač Áno/nie

 ■ Zdvíhateľná náprava Áno/nie

 ■ Menovitý tlak

UPOZORNENIE

Systém CPC automaticky rozpozná, keď bola vymenená 
jednotlivá pneumatika so senzorom. 
Pozri tiež: ContiPressureCheck - Príručka pre inštaláciu - 
kapitola „Automatická detekcia výmeny kolesa“.

 ► Pri výberu funkcie ALT bude funkcia „Automatická 
detekcia výmeny kolesa“ deaktivovaná!

Po výbere bodu ponuky bude odoslaný dopyt na názov vozidla.

3
Q W E R T Y U I O
A S D F G H J K

Z X C V B N M OK
L
P

4 5 6 7 8 9 021

H CO 123

NÁZOV VOZIDLA

Tu môžete tak, ako je uvedené v kapitole „6.5.1 Zadanie názvu vozidla“ 
na strane 55, pomocou virtuálnej klávesnice zadať, resp. zmeniť alebo 
existujúci názov vozidla potvrdiť tlačidlom Enter .
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Po zmene parametrov je môžete preniesť do CCU.

Zobrazia sa tieto hlásenia:

H CO 123

KONFIGURACIA SKONCENA.

SPOJTE NASTROJ S DISPLEJOM.
NASTARTUJTE.
SPUSTITE TRANSFER DAT.

 � Pomocou tlačidla Enter  nahrávanie spusťte.

H CO 123

Prebieha
prenos dát.

Čakajte, prosím.

V prípade, že prenos dát nebol úspešný, postupujte tak, ako je uvedené 
v kap. „6.5.7.5 Prenos konfigurácie nie je možný“ na strane 71 alebo 
v kap. „6.5.7.6 Prenesená konfigurácia nebola prijatá“ na strane 72. V 
opačnom prípade sa opäť zobrazí vnorená ponuka „Zmena inštalácie“.

Pre každú zmenu parametrov sa automaticky vytvorí súbor denníka, 
ktorý bude uložený na SD karte.
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6.8.1.3 Zmeniť ID senzorov

Modifikácia - zmeniť inštaláciu - Zmeniť ID senzorov

Bod ponuky „Zmeniť ID senzorov“ je možné spustiť, keď nastavenia 
systému CPC ostanú nezmenené a má sa obnoviť iba priradenie ID 
senzorov (napr. po niekoľkých výmenách kolies alebo zámene pozície 
pneumatík). 

Pred zmenou ID senzorov musí byť potvrdený názov vozidla.

Na obrazovke sa objaví nasledujúci dopyt:

H CO 123

PATRI IDENTIFIKACIA
K TOMUTO VOZU?

← → Áno

NIE -> ZMENIŤ PARAMETRE

Názov pre identifikáciu vozidlu nepatrí

 � Pomocou šípok vyberte možnosť „Nie“ a tlačidlom Enter  
potvrďte. Ponuka sa automaticky zmení na „Zmeniť parametre“. 
Nastavenie údajov o vozidle, pozri kapitolu „6.8.1.2 Zmeniť para-
metre“ na strane 93.

Názov pre identifikáciu patrí vozidlu:

 � Pomocou šípok vyberte možnosť „Áno“ a tlačidlom Enter  
názov vozidla potvrďte.

Nahrá sa konfigurácia vozidla. Potom bude ručná čítačka pripravená pre 
zaučenie.

Pre zaučenie senzorov v pneumatikách odpojte diagnostický kábel od 
ručnej čítačky a postupujte podľa pokynov v kapitole„6.5.4 Zaučenie 
senzorov v pneumatikách“ na strane 62.

Keď boli senzory v pneumatikách úspešne zaučené, musí byť ručná čí-
tačka spojená so systémom CPC cez diagnostický kábel a nová konfigu-
rácia prenesená do systému CPC..

Pre každú zmenu ID senzorov sa automaticky vytvorí súbor denníka, 
ktorý bude uložený na SD karte.



96Ručná čítačka CPC

Prevádzka

6.9 Deaktivácia/aktivácia systému ContiPressureCheck

6.9.1 Deaktivácia CPC

Pre prípad, že systém CPC vykazuje nesprávne fungovanie, ktoré by 
mohlo vodiča rušiť a ktoré nie je možné rýchlo odstrániť, je možné sys-
tém CPC dočasne deaktivovať.

 � Ručnú čítačku spojte pomocou diagnostického kábla so systémom 
CPC.

Modifikácia - deaktivácia CPC

Bod ponuky slúži na deaktivovanie celého systému.

Objaví sa toto hlásenie:

CPC úspešne
deaktivované.

V prípade, že bol systém CPC úspešne deaktivovaný, bude to na úrovni 
systému uvedené týmto spôsobom:

 ■ Nákladné auto: hlásenie na displeji „SYSTÉM NIE JE AKTÍVNY“

 ■ Prívesný voz: kontrolné zobrazenie tlaku bez funkcie. 
Zobrazenie sa na 15 sekúnd nerozsvieti  
ani so „zapnutým zapaľovaním“.

UPOZORNENIE

 ► V prípade, že nie je možná komunikácia medzi ručnou 
čítačkou a CCU, postup sa preruší a zobrazí sa prísluš-
né hlásenie. Pre odstránenie:

 » Pozri kapitolu „6.10.2.4 Chyba pri aktualizácii 
softvéru“ na strane 119
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6.9.2 Aktivácia CPC

Pre aktivovanie systému CPC na vozidle,

 � Ručnú čítačku spojte pomocou diagnostického kábla so systémom 
CPC.

Modifikácia - aktivácia CPC

Bod ponuky slúži na aktivovanie celého systému na vozidle.

Objaví sa toto hlásenie:

CPC úspešne
aktivované.

Po úspešnej aktivácii je systém CPC opäť plne funkčný.

UPOZORNENIE

 ► V prípade, že nie je možná komunikácia medzi ručnou 
čítačkou a CCU, postup sa preruší a zobrazí sa prísluš-
né hlásenie. Pre odstránenie:

 » Pozri kapitolu „6.10.2.4 Chyba pri aktualizácii 
softvéru“ na strane 119
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6.10 Diagnóza

6.10.1 DTC (chybové kódy)

U nasledujúcich bodov ponuky je pre kontrolu na začiatku vždy odosla-
ný dopyt, či je názov pre identifikáciu vozidla správny. 
Dopyt spracujte podľa popisu v kapitole „6.8.1.3 Zmeniť ID senzorov“ na 
strane 95.

UPOZORNENIE

 ► Pre každý systémový komponent je uchovaných max. 
20 aktívnych DTC.

 ► Pri každej aktualizácii softvéru alebo pri každej zmene 
parametrov na CCU (“Nová inštalácia“, “Zmeniť para-
metre“, “Zmeniť ID senzorov“) budú uložené kódy DTC 
(chybové kódy) odstránené!

UPOZORNENIE

 ► Kontrola stavu nabitia batérie sa spúšťa voľbou bodu 
„DTC (chybové kódy)“ v hlavnej ponuke. Pokiaľ stav 
nabitia nie je dostatočný, zobrazí sa toto hlásenie: 
„Batéria vybitá! Zapnite HHT pre nabitie.“ 
Ručnú čítačku nabite podľa popisu v kapitole „5.2 
Nabitie ručnej čítačky“ na strane 24.
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Diagnóza - DTC (chybový kód)

U chybových hlásení rozlišujeme medzi globálnymi chybovými hlásenia-
mi a hláseniami pre pneumatiky.

Najskôr bude skontrolované spojenie so zbernicou CAN.

V prípade, že spojenie nie je nadviazané, zobrazí sa hlásenie:

H CO 123

Skontrolujte
spojenie s CAN.

 � Skontrolujte komunikáciu zbernice CAN s komponentmi (CCU, 
displej a spínač CAN).

V prípade, že je spojenie nadviazané, odošle sa dopyt na názov vozidla. 
Potom sa zobrazí hlásenie s informáciami o stave všetkých komponen-
tov:

Pripojené:

CCU - Áno
DSP - Áno
CSW - Nie

↵ NAČÍTAŤ DTC

 � Tlačidlom Enter  vyvolajte vnorenú ponuku „DTC (chybový 
kód)“.

DTC (chybový kód)

Globálne DTC
DTC pre pneumatiky
Odstrániť vš. DTC
Uložiť DTC
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UPOZORNENIE

V prípade, že sa pri načítaní DTC zobrazí chybové hlásenie 
„Chyba pri načítaní DTC“ aj napriek tomu, že stav kompo-
nentov CCU, DSP alebo CSW je “Stále pripojený“ potom:

 ► Skontrolujte, či bol softvér pre tento komponent 
správne nainštalovaný. Pozri tiež kapitolu „Chyba pri 
aktualizácii softvéru“ na strane 119.
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6.10.1.1 Načítanie všeobecných kódov porúch (DTC)

Diagnóza - DTC (chybový kód) - Globálne DTC

Pre nasledujúce komponenty je možné načítať všeobecné chybové 
kódy:

 ■ CCU (riadiaci jednotka)

 ■ CSW (spínací modul)

 ■ DSP (displej)

Všetky chyby sú uvedené na jednej lište. Pomocou šípok  môžete si 
všetky uvedené hlásenia prezrieť.

UPOZORNENIE

 ► Chybové kódy (DTC) sú automaticky aktualizované 
každých 30 sekúnd.

 ► V prípade, že nie sú aktívne žiadne všeobecné kódy 
DTC, zobrazí sa hlásenie „Žiadne aktívne všeobecné 
DTC“.
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CCU:Globálne DTC

9C12 - MEM A:112 M:32
Dodat. prijímač:
Linka je otvorená
alebo skratovaná.

1/4
1 2 3 4

1  Chybový kód

2  ACT: aktívna chyba  
(chyba je stále aktívna a musí byť odstránená)  
MEM: pasívna chyba 
(chyba sa vyskytla v minulosti a už nie je aktívna)

3  A: 112 (bez počítania u DTC pre DSP)

 - keď M=0 (ACT): aktívne už po dobu 112 cyklov zapaľovania

 - keď M>0 (MEM): chyba bola až do odstránenia aktívna po dobu 
112 cyklov zapaľovania

4  A: 32 (bez počítania u DTC pre DSP)

 - pasívne už po dobu 32 cyklov zapaľovania

Pokyn pre odstraňovanie porúch:

 � Pred výmenou komponentu musia byť všetky DTC uložené a potom 
odstránené.

 � Systém CPC vypnite a po jednej minúte opäť spusťte.

 � 2 minúty po novom spustení systému CPC opäť skontrolujte DTC 
kódy.

 � Ak sa príslušný DTC kód opäť objaví, komponent musí byť vymene-
ný.

UPOZORNENIE

 ► Keď dôjde k výmene komponentu, vždy musí byť 
predaný príslušný kód DTC alebo súbor denníka s DTC 
kódmi.
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Sú možné tieto chybové kódy:

Pre CCU:

DTC Opis Náprava

9C01
Chyba komunikácie cez 
CAN.

 » Skontrolujte pripojenie konekto-
rov pre displej a CCU.

 » Skontrolujte kábel.

 » Skontrolujte CCU.

9C10
Chyba komunikácie  
s dodatočným prijíma-
čom.

 » Skontrolujte pripojenie konekto-
rov pre dodatočný prijímač a CCU.

 » Skontrolujte kábel.

 » Skontrolujte dodatočný prijímač.

9C12
Dodat. prijímač: 
Linka je otvorená alebo 
skratovaná.

 » Skontrolujte pripojenie konekto-
rov pre dodatočný prijímač a CCU.

 » Skontrolujte kábel.

 » Skontrolujte dodatočný prijímač.

9A01 Napájanie príliš nízke.
 » Skontrolujte, že palubné napätie 

je min. 12 V.

9A02 Napájanie príliš vysoké.
 » Skontrolujte, že palubné napätie 

je max. 28 V.

 » Vymeňte CCU.

1F16
Príjem dát zo senzorov 
z pneumatík cez RF je 
prerušený.

 » Zmeňte stanovište (informácie o 
rušeniu rádiového príjmu)

9B02 Chyba mikrokontroléru.  » Vymeňte CCU.

9B03 Chyba mikrokontroléru.  » Vymeňte CCU.

9F15
Senzory pneumatík nie 
sú osadené alebo nie sú 
aktivované.

 » Pomocou ručnej čítačky skon-
trolujte, či sú senzory v pneuma-
tikách skutočne nainštalované. 
Spusťte postup zaučenia podľa 
kapitoly „6.4.5 Skontrolovať 
všetky pneumatiky“.

alebo

 » Systém CPC nakonfigurujte podľa 
pokynov v kap. „6.5 Inicializácia 
systému CPC pri novej inštalácii“.
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DTC Opis Náprava

9F13
Systém CPC nie je  
nakonfigurovaný.

 » Systém CPC nakonfigurujte 
podľa pokynov v kap. „6.5 
Inicializácia systému CPC pri 
novej inštalácii“.

Pre displej:

DTC Opis Náprava

9B04 Chyba displeja.  » Vymeňte displej.
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Pre spínací modul (CSW):

DTC Opis Náprava

9F02 Vadný CCU-Trailer.  » Vymeňte CCU.

9F03 Chyba CAN komunikácie.

 » Skontrolujte konektorové 
pripojenie k CCU.

 » Skontrolujte kábel medzi CCU 
a kontrolným zobrazením 
tlaku.

 » Skontrolujte CCU.

9F04
Externé napájanie príliš 
nízke.

 » Skontrolujte, že palubné 
napätie je min. 12 V.

9F05
Externé napájanie príliš 
vysoké.

 » Skontrolujte, že palubné 
napätie je max. 28 V.

9F06
Interné napájanie príliš 
nízke.

 » Skontrolujte, že palubné 
napätie je min. 12 V.

9F07
Interné napájanie príliš 
vysoké.

 » Skontrolujte, že palubné 
napätie je max. 28 V.

 » Vymeňte CCU.

9F08
Napájanie pre dodatočný 
prijímač je príliš nízke.

 » Skontrolujte, že palubné 
napätie je min. 12 V.

9F09
Napájanie pre dodatočný 
prijímač je príliš vysoké.

 » Skontrolujte, že palubné 
napätie je max. 28 V.

 » Vymeňte CCU.

9F0A
Skrat na kontrolke kontro-
ly tlaku.

 » Skontrolujte kábel medzi CCU 
a kontrolným zobrazením 
tlaku.

 » Skontrolujte, že je kontrolné 
zobrazenie tlaku neporušené. 
(komponent a ručnú čítačku 
spojte pomocou diagnostic-
kého kábla. 
Ručnú čítačku zapnite. 
Skontrolujte, či kontrolné 
zobrazenie tlaku svieti.)
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DTC Opis Náprava

9F0B
Otvorený obvod na kon-
trolke kontroly tlaku.

 » Skontrolujte kábel medzi CCU 
a kontrolným zobrazením 
tlaku.

 » Pomocou ručnej čítačky skon-
trolujte kontrolné zobrazenie 
tlaku (pozri pokyn pre kód 
DTC 9F0A)

V prípade, že diagnostický 
konektor pre  kontrolné zobra-
zenie tlaku ostane otvorený 
po dobu 5 minút bez toho, 
aby došlo k odoslaniu dopytu 
na kód DTC, aktivuje sa tento 
(9F0B) DTC kód.
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6.10.1.2 Načítanie kódov porúch pre pneumatiky (DTC)

V bode ponuky „DTC pre pneumatiky“ je možné načítať chyby pre kon-
krétnu pneumatiku.

Diagnóza - DTC (chybový kód) - DTC pre pneumatiky

Na obrazovke sa zobrazí konfigurácia z vtáčej perspektívy. Pozície pne-
umatiky s chybovým hlásením sú vyznačené čiernou farbou: Pozri tiež 
kapitolu „6.3 Zobrazenia na obrazovke“ na strane 34.

DTC PRE PNEUMATIKY
8.6

8.6

8.8

8.7
8.8

8.8

UPOZORNENIE

 ► Blikajúca, čierna pneumatika: na tejto pneumatike je 
aktívna minimálne jedna chyba.

 ► Čierna pneumatika: na tejto pneumatike je minimálne 
jedna pasívna chyba.

 ► Chybové kódy (DTC) sú automaticky aktualizované 
každých 30 sekúnd.

 ► V konfigurácii s ATL nie sú kódy DTC v pneumatikách 
prívesného vozu ručnou čítačkou zisťované.

 ► V prípade, že nie sú aktívne žiadne DTC pre pneu-
matiky, zobrazí sa hlásenie „Žiadne aktívne DTC pre 
pneumatiky“.

 » Pomocou tlačidla Enter  zmeňte na zobraze-
nie z vtáčej perspektívy.

 » Budú zobrazené iba tlaky v pneumatikách.
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 � Pomocou šípok  vyberte požadovanú pneumatiku. Vybraná 
pneumatika je označená „[ ]“. 
(u konfigurácie „Stále pripojený“ môžete stlačením šípok  prejsť 
k nápravám prívesného vozu, resp. nákladného auta.)

 � Pre zobrazenie chyby stlačte tlačidlo Enter  (možné iba pre čier-
nu alebo blikajúcu pneumatiku).

UPOZORNENIE

 ► Čísla v symboloch pneumatík udávajú aktuálne tlaky v 
pneumatikách (bar alebo psi).

 ► Môže trvať až 2 minúty, kým budú zobrazené hodnoty 
tlaku pre všetky pneumatiky.

 ► V prípade, že sa po 2 minútach tlak nezobrazí, potom 
sa senzor v pneumatike nachádza v nevhodnej pozícii 
a nemôže byť načítaný, alebo je poškodený.

DTC PRE PNEUMATIKY

1404 - ACT A:2 M:0
VEĽMI NÍZKY TLAK
Dosiahnutý
2. varovný stupeň.

2/3
1 2 3 4

1  Chybový kód:  
14 - označuje druh chyby 
04 - interné kódovanie pozície pneumatiky v CPC

2  ACT: aktívna chyba  
(chyba je stále aktívna a musí byť odstránená)  
MEM: pasívna chyba 
(chyba sa vyskytla v minulosti a už nie je aktívna)

3  A: 2 - aktívne už po dobu 2 cyklov zapaľovania

4  M: 0 - DTC je ešte aktívny
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Sú možné tieto chybové kódy:

DTC Opis Náprava

90##
CHÝBA PRÍJEM 
Chýba príjem dát zo sen-
zorov v pneumatikách.

Zlý príjem

 » Skontrolujte pozíciu pre mon-
táž a vyrovnanie CCU a/alebo 
dodatočného príjemcu. 

91##* ZABLOK. KOLO  » Skontrolujte, či sa koleso otáča.

92##
Batéria senzoru  
v pneumatické vybitá..

 » Vymeňte TTM.

13##
MIN. TLAK 
Dosiahnutý 1. varovný 
stupeň.

 » Zvýšte tlak v pneumatike na 
odporúčanú hodnotu.

14##
SILNĚJŠÍ MIN.TLAK. 
Dosiahnutý 2. varovný 
stupeň.

 » Skontrolujte, či pneumatika nie 
je poškodená.

 » V prípade, že pneumatika je 
nepoškodená, zvýšte tlak v 
pneumatike na odporúčanú 
hodnotu.

15##
STRATA TLAKU 
Pneumatika veľmi rýchlo 
stráca tlak.

 » Skontrolujte tesnosť pneumati-
ky, ventilu a ráfika.

16##
TEPLOTA 
Senzor v pneumatike 
zistil kritickú teplotu.

Senzor v pneumatike bol vystave-
ný príliš vysokej teplote.

 » Skontrolujte funkciu pneumati-
ky a brzdy.

97##
VADNÝ SNÍMAČ 
Senzor v pneumatike je 
vadný.

 » Senzor v pneumatike vymeňte.



110Ručná čítačka CPC

Prevádzka

DTC Opis Náprava

18##
Senzor v pneumatike je 
vypnutý kvôli maximál-
nej teplote.

Senzor v pneumatike bol vystave-
ný príliš vysokej teplote.

 » Skontrolujte funkciu pneumati-
ky a brzdy.

19##

KONTR. SENZOR 
Senzor v pneumatike je 
nesprávne nainštalova-
ný.

 » Senzor v pneumatike demon-
tujte. 
Senzor v pneumatike vymeňte.

1D##
KONTR. SENZOR 
Senzor v pneumatike 
stratil kontakt.

 » Senzor v pneumatike demon-
tujte. 
Senzor v pneumatike vymeňte.

* Toto chybové hlásenie je voliteľné a nie je dostupné vo všetkých verziách CPC.

UPOZORNENIE

 ► ## je zástupný znak pre hexadecimálny kód, ktorý 
určuje pozíciu pneumatiky. Pozícia závisí na zvolenej 
konfigurácii.
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6.10.1.3 Odstrániť všetky chybové kódy (DTC)

V bode ponuky „Odstrániť všetky DTC“ môžete odstrániť chybové hláse-
nia všetkých komponentov.

Diagnóza - DTC (chybový kód) - Odstrániť všetky DTC

Na obrazovke sa objaví toto hlásenie:

H CO 123

Chcete odstrániť
všetky DTC?
← → Nie

 � Pomocou šípok vyberte voľbu „ÁNO“.

 � Pre odstránenie chybových hlásení komponentov stlačte tlačidlo 
Enter .

Potom sa zobrazí hlásenie „DTC úspešne odstránené.“ alebo „DTC neboli 
kompletne odstránené.“. V druhom prípade postup odstránenia opakuj-
te.
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6.10.1.4 Uloženie chybových kódov (DTC)

V tomto bode ponuky je možné uložiť chybové hlásenia.

Diagnóza - DTC (chybový kód) - Uložiť DTC

Na obrazovke sa objaví toto hlásenie:

Správa uložena
na pamäťovú kartu.

H CO 123_ _ _ _
_D_YYYYMMDD _ hhmmss
↵ ĎALEJ

Vytvorí sa súbor denníka, ktorý bude uložený na SD karte.

UPOZORNENIE

 ► V prípade, že nie sú aktívne žiadne kódy DTC, zobrazí 
sa hlásenie „Žiadne DTC na uloženie! “.

 ► Uloženie DTC kódov je možné iba v prípade, že je vlo-
žená SD karta. Pozri tiež kapitolu „7.4 Súbory denníka“ 
na strane 122.
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6.10.2 Aktualizácie softvéru

Diagnóza - Aktualizácia softvéru

UPOZORNENIE

 ► Komponent CSW (spínací modul) je k dispozícii iba v 
CPC pre prívesné vozy.

 ► Komponent DSP (displej) je k dispozícii iba v CPC pre 
kamión/bus.

 ► Pred spustením aktualizácie softvéru bude skontro-
lovaný stav nabitia batérie. Pokiaľ stav nabitia nie je 
dostatočný, zobrazí sa toto hlásenie: 
„Batéria vybitá! Zapnite HHT pre nabitie.“ 
Ručnú čítačku nabite podľa popisu v kapitole „5.2 
Nabitie ručnej čítačky“ na strane 24.

 ► Aby by bolo možné zabezpečiť bezpečnú aktualizáciu 
softvéru, nevypínajte počas dátového prenosu ani ruč-
nú čítačku, ani aktualizovaný komponent, resp. proces 
neprerušujte. Existuje nebezpečenstvo trvalého poško-
denia aktualizovaného komponentu (CCU, DSP, CSW). 

Pre ďalej uvedené komponenty je možná aktualizácia softvéru:

 ■ CCU (riadiaci jednotka)

 ■ CSW (spínací modul)

 ■ DSP (displej)
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6.10.2.1 Dostupný softvér na čítačke

Pre kontrolu aktuálneho softvéru komponentov je možné bod ponuky 
otvoriť v čítačke v režime offline (bez spojenia so systémom CPC).

Zobrazené budú iba verzie pre dané komponenty, ktoré sú v čítačke 
uložené.

Dostupný SW:
CCU:  --
NOVÁ VERZIA: 1.09
DSP:  --
NOVÁ VERZIA: 3.00
CSW:  --
NOVÁ VERZIA: 10
BEZ SPOJENIA CAN.
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6.10.2.2 Kamión/bus

Pre aktualizáciu softvéru u kamión/bus postupujte takto:

 � Ručnú čítačku pripojte do voľného konektora displeja.

 � Zapnite zapaľovanie.

V prípade, že je v ručnej čítačke k dispozícii aktuálnejšia verzia softvéru, 
zobrazí sa toto hlásenie:

Aktualizácia SW
CCU: VER: 1.07
NOVÁ VERZIA: 1.09
DSP: VER: 2.24
NOVÁ VERZIA: 3.00
CSW:  --
 --
STLAČTE ↵ PRE AKTUALIZÁCIU

UPOZORNENIE

 ► Počas aktualizácie softvéru CCU sa na obrazovke môže 
zobraziť „SYSTÉMOVÁ CHYBA“. 
Táto sa po úspešnej aktualizácii CCU viac nezobrazí.

 � Tlačidlom Enter  spustite prenos softvéru pre CCU (spínací 
modul).

Aktualizácia SW
CCU: VER: 1.09
AKTUALNY
DSP: VER: 2.24
NOVÁ VERZIA: 3.00
CSW:  --
 --
STLAČTE ↵ PRE AKTUALIZÁCIU

 � Tlačidlom Enter  spustite prenos softvéru pre displej.
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V prípade, že softvér komponentov bol úspešne aktualizovaný, objaví sa 
toto hlásenie:

Aktualizácia SW
CCU: VER: 1.09
AKTUALNY
DSP: VER: 3.00
AKTUALNY
CSW:  --
 --

UPOZORNENIE

 ► Pre CSW nie sú zobrazené žiadne verzie softvéru, pre-
tože CCU pre kamión/bus neobsahuje žiadne CSW.

 ► Ak sa zobrazí hlásenie „HHT NIE JE AKTUÁLNE“, aktua-
lizujte softvér v čítačke. Pozri kapitolu„8.1 Aktualizácia 
softvéru ručnej čítačky“ na strane 124.

 ► V prípade, že sa aktualizácia CCU nezdarí, uložená kon-
figurácia vozidla bude stratená. Po opätovnej, úspešnej 
aktualizácii softvéru musí byť obnovená konfigurácia 
vozidla. Pozri kapitolu„6.5 Inicializácia systému CPC 
pri novej inštalácii“ na strane 54.

UPOZORNENIE

 ► Stlačením tlačidla ESC  sa vrátite z každej stránky 
aktualizácie softvéru späť do ponuky Diagnóza.
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6.10.2.3 Náves

Pre aktualizáciu softvéru u prívesného vozu postupujte takto:

 � Uvoľnite konektorové spojenie medzi kontrolným zobrazením tlaku 
a zväzkom káblov prívesného vozu.

 � Ručnú čítačku pripojte k zväzku káblov prívesného vozu pomocou 
diagnostického kábla.

 � Zapnite zapaľovanie.

UPOZORNENIE

 ► Pokiaľ prívesný voz nie je počas inštalácie napájaný, 
CCU prívesného vozu bude napájané cez čítačku. Toto 
prebieha automaticky.

V prípade, že je v ručnej čítačke k dispozícii aktuálnejšia verzia softvéru, 
zobrazí sa toto hlásenie:

Aktualizácia SW
CCU: VER: 1.07
NOVÁ VERZIA: 1.09
DSP:  --
 --
CSW: VER:   08
NOVÁ VERZIA: 10
STLAČTE ↵ PRE AKTUALIZÁCIU

 � Tlačidlom Enter  spustite prenos softvéru pre CCU (spínací 
modul).

Aktualizácia SW
CCU: VER: 1.09
AKTUALNY
DSP:  --
 --
CSW: VER:   08
NOVÁ VERZIA: 10
STLAČTE ↵ PRE AKTUALIZÁCIU

 � Tlačidlom Enter  spustite prenos softvéru pre CSW (spínací 
modul).
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V prípade, že softvér komponentov bol úspešne aktualizovaný, objaví sa 
toto hlásenie:

Aktualizácia SW
CCU: VER: 1.09
AKTUALNY
DSP:  --
 --
CSW: VER:   10
AKTUALNY

UPOZORNENIE

 ► Pre DSP nie sú zobrazené žiadne verzie softvéru, pre-
tože konfigurácia prívesného vozu neobsahuje žiadny 
displej.

 ► Ak sa zobrazí hlásenie „HHT NIE JE AKTUÁLNE“, aktua-
lizujte softvér v čítačke. Pozri kapitolu„8.1 Aktualizácia 
softvéru ručnej čítačky“ na strane 124.

 ► V prípade, že sa aktualizácia CCU nezdarí, uložená kon-
figurácia vozidla bude stratená. Po opätovnej, úspešnej 
aktualizácii softvéru musí byť obnovená konfigurácia 
vozidla. Pozri kapitolu„6.5 Inicializácia systému CPC 
pri novej inštalácii“ na strane 54.

UPOZORNENIE

 ► Stlačením tlačidla ESC  sa vrátite z každej stránky 
aktualizácie softvéru späť do ponuky Diagnóza.
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6.10.2.4 Chyba pri aktualizácii softvéru

V prípade, že sa aktualizácia softvéru nezdarí, zobrazí sa príslušné 
varovné hlásenie.

H CO 123

Chyba
pri aktualizácii.

Pozri manuál.

Aktuálne číslo verzie nie je možné načítať a toto bude uvedené ďalej 
uvedeným spôsobom.

Aktualizácia SW
CCU: VER:    --
NOVÁ VERZIA: 1.09
DSP:  --
 --
CSW: VER:   08
NOVÁ VERZIA: 10
STLAČTE ↵ PRE AKTUALIZÁCIU

V tomto prípade:

 � Opakujte aktualizáciu softvéru.

K chybe dôjde opakovane:

 � Komponent vymeňte.
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7 Pamäťová SD karta

7.1 Všeobecné pokyny k pamäťovej SD karte

UPOZORNENIE

 ► Bez pamäťovej SD karty má ručná čítačka k dispozícii 
iba „anglický jazyk ponuky“!

 ► Bez pamäťovej karty nie je možné vykonať žiadne zme-
ny nastavenia jazyka!

 ► Uloženie DTC kódov a súborov denní nie je bez SD 
karty možné.
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7.2 Zaobchádzanie so súbormi na SK karte

Prístup na SD kartu prebieha cez USB pripojenie k PC, pozri kapitolu „1.1 
Informácie k tejto príručke používateľa“ na strane 7.

 ■ Štruktúru a názov priečinka nie je možné zmeniť.

 ■ Obsahy ani názvy žiadneho zo súborov nie je možné meniť.

 ■ Z pamäťovej karty sa nesmú odstraňovať žiadne súbory! 
Výnimkou sú „súbory denníka“ v priečinku „REPORT“, ktoré je 
možné kopírovať a odstrániť.

POZOR

Výpadok systému spôsobený nesprávnou manipulá-
ciou so súbormi na SD karte!

Nedodržanie pokynov pre „Zaobchádzanie so súbormi na 
SD karte“ môže:

 — viesť k celkovému výpadku ručnej čítačky.

 — viesť k nesprávnemu fungovaniu alebo celkového 
výpadku systému CPC.

 — spôsobiť nemožnosť ďalšieho spracovania súborov 
denníka.

 ► Dodržiavajte pokyny v časti „Zaobchádzanie so súbor-
mi na SD karte“, aby ste zabránili hmotným škodám.
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7.3 Štruktúra priečinka

PAMÄŤOVÁ SD 
KARTA

CONFIG
LANGUAGE
REPORT
TEMP
UPDATE

7.4 Súbory denníka

Súbory denníka, ktoré boli počas práce s ručnou čítačkou vytvorené, 
sú uložené v priečinku „REPORT“ na pamäťovej SD karte. Pozri kapitolu 
„7.3 Štruktúra priečinka“.

Pre identifikáciu jednotlivých súborov denníka boli automaticky prirade-
né jednoznačné názvy. Tieto sa skladajú z týchto údajov:

 ■ Názov vozidla

 ■ Poznávacie písmeno pre spustenú funkciu ponuky 
T = testovacia jazda 
D = DTC 
I = inštalácia 
V = „kontrola všetkých pneumatík“

 ■ Priebežné počítadlo alebo dátum a čas

UPOZORNENIE

 ► Použitie dátumu a času je možné aktivovať v ponuke 
Nastavenie - Nastavenie nástroja - Dátum použitia.

V tomto prípade bude:

 — v názve súboru použitý dátum a čas namiesto priebež-
ného počítadla.

 — do súborov denníka zapísaný dátum a čas.
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Súbory denníka je možné preniesť na počítač (pozri kap. „1.1 Informácie 
k tejto príručke používateľa“ na strane 7) a v prípade potreby ich 
odstrániť.

UPOZORNENIE

 ► Uloženie súborov denníka nie je bez SD karty možné. 
Zobrazí sa chybové hlásenie. 
Pre odstránenie:

 » Presvedčte sa, že pamäťová SD karta je správne do 
prístroja vložená. Pozri kapitolu „5.3 Výmena pamä-
ťovej karty“ na strane 25

 » Skontrolujte prístup na SD kartu pomocou voľby 
„Diagnóza/Pripojenie k PC“. Pozri kapitolu „8.2 Pri-
pojenie k PC“ na strane 125

UPOZORNENIE

 ► Pre vyhodnotenie súborov denníka je v ponuke softvé-
rový program (pozri www.contipressurecheck.com).
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8 Údržba

8.1 Aktualizácia softvéru ručnej čítačky

Ak chcete aktualizovať softvér v ručnej čítačke, postupujte podľa poky-
nov na úvodnej stránke:

www.contipressurecheck.com 

UPOZORNENIE

 ► 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, 
alebo ak z karty nie je možné čítať, je k dispozícii na 
výber iba jazyk „ENGLISH“.

UPOZORNENIE

 ► Pravidelne kontrolujte nové aktualizácie softvéru na 
internetových stránkach.
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8.2 Pripojenie k PC

Tento bod ponuky umožňuje komunikáciu medzi SD kartou a PC/note-
bookom s cieľom:

 ■ prenesenia súborov denníka na PC/notebook.

Diagnóza - Pripojenie k PC

Pre komunikáciu (prenos dát) s SD kartou táto môže ostať v čítačke. 
Komunikácia s PC/notebookom prebieha cez USB kábel.

Pre vytvorenie komunikácie postupujte takto:

 � Zvoľte bod ponuky „Diagnóza/Spojenie PC“ a potvrďte tlačidlo 
Enter.

Zobrazí sa toto:
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UPOZORNENIE

V prípade, že SD karta chýba alebo z nej nie je možné 
čítať, nie je možné jazyk nastaviť.

 ► Ak chcete ručnú čítačku spojiť s PC, prejdite do po-
nuky „Diagnosis/Connection to PC“.

 � Ručnú čítačku spojte pomocou USB kábla s počítačom/note-
bookom.

Zobrazí sa toto:

UPOZORNENIE

 ► Pri prvom spustení môže trvať o niečo dlhšie, kým 
bude ručná čítačka rozpoznaná.

 ► Nadviazanie spojenia môže tiež prebiehať v opačnom 
poradí: 
Najskôr pripojte USB kábel, potom otvorte ponuku 
„Diagnóza/Pripojenie k PC“.

 � Súbory denníka z priečinka REPORT môžete skopírovať alebo pre-
sunúť na PC/notebook.

 � Po skončení prenosu dát ručnú čítačku z Windows odhláste a USB 
kábel odpojte.
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8.3 Výmena poistky v diagnostickom kábli

V prípade, že nie je možná komunikácia s kontrolným zobrazením tlaku 
alebo ak nie je možné napájanie CCU systému prívesného vozu cez diag-
nostický kábel, musí byť vymenená poistka v diagnostickom kábli.

UPOZORNENIE

 ► Používajte iba originálne poistky 315 mA série 373 
TR5 od firmy Wickmann.

 ► K ručnej čítačke sú priložené dve náhradné poistky.

Pri výmene poistky v diagnostickom kábli postupujte takto:

 � Vyberte starú poistku (pozri šípku).

 � Opatrne založte novú poistku, dbajte pri tom na polohu kontaktov.
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8.4 Čistenie

Kryt ručnej čítačky pri znečistení vyčistite mierne navlhčenou handrič-
kou bez chĺpkov. Nepoužívajte čistidlá s obsahom rozpúšťadiel.

8.5 Skladovanie

Na skladovanie sa vzťahujú nasledujúce predpisy:

 ■ Skladujte v suchu. Maximálna relatívna vlhkosť vzduchu 80 %, 
nie kondenzujúca.

 ■ Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Dodŕžajte teplotu 
skladovania -40 … +85 °C/-40...185 °F.

UPOZORNENIE

 ► Ručnú čítačku po skončení používania uložte do 
dodaného prepravného kufra.

9 Odstraňovanie porúch

9.1 Reset

Ak sa stane, že čítačka už nereaguje, aj napriek tomu, že sú batérie 
nabité, je potrebné spustiť reset čítačky. Ak chcete spustiť reset čítačky, 
stlačte hrotom guličkového pera alebo roztiahnutej kancelárskej svorky 
tlačidlo Reset, ktoré je umiestnené vedľa konektora.
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10 Likvidácia

10.1 Elektrické/elektronické súčasti

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 prístro-
ja pri dodržaní 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. Tiež je možné ho 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

11 Vyhlásenie o zhode ES
Kompletný obsah pôvodného vyhlásenia o zhode nájdete na priloženom 
CD v súbore “CE-Certificate_HHT_Vxx.pdf“ (xx = zastupuje číslo verzie) 
alebo na stránkach www.contipressurecheck.com.
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12 Homologácia

12.1 Prehľad

Prehľad existujúcich homologácií je uvedený v príslušnej prílohe (Homo-
logation/Certificate Handheld-Tool Art.Nr. 17340490000). Okrem toho 
ho môžete nájsť na priloženom CD v súbore “Overview_HHT_Homolo-
gation_VXX.pdf“ (xx = miesto pre aktuálne č. verzie) alebo na stránkach 
www.contipressurecheck.com.

12.2 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 inter-
ference that may cause undesired operation of the device.“

 ■ Canada, avis d‘Industry Canada (IC) 
“Le présent appareil est conforme aux CNR d‘Industrie Cana-
da 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 ra-
dioélectrique 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) as RF receiver 
in the broadband 315-915 MHz.
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