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Wstęp 

Szanowny Kliencie, 

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Produkt ten został zaprojektowany w taki 

sposób, aby zapewnić klientom zadowalające i długotrwałe działanie.  W tym celu, 

prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem 

użytkowania produktu i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu do późniejszej 

konsultacji. 

Nasza kompletna gama produktowa odzwierciedla nową koncepcję urządzeń 

diagnostycznych TPMS (System monitorowania ciśnienia w oponach) i jednocześnie 

oferuje atrakcyjny wygląd zewnętrzny.  

Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane z zastosowaniem 

najwyższych standardów jakości.  

TPM-II jest urządzeniem niezbędnym do: 

 sprawdzania działania czujnika przed wykonaniem konserwacji opon (gdy 
samochód znajduje się w serwisie lub w naprawie);  

 określania, czy system TPMS działa prawidłowo w momencie odbioru 
samochodu przez klienta; 

 określania przyczyny zapalenia się lampki kontrolnej "Ciśnienie opon" 
(TPMS); 

 upewnienia się, czy czujnik dostarcza staranny odczyt wartości ciśnienia i 
temperatury; 

 dokonania pomiaru w technologii bezprzewodowej (wireless) ciśnienia w 
oponach (bez konieczności odkręcenia zatyczki zaworu i poprzez 
podłączenie linii sprężonego powietrza z manometrem);  

 uruchamiania bezpiecznych i szybkich procedur naprawy z informacjami 
odniesienia (takimi jak wartości momentu obrotowego lub kody części), 
które są zawsze dostępne, aby nie dopuścić do wystąpienia szkód na skutek 
zastosowania niewłaściwych procedur; 

 upewnienia się, czy czujniki zostały zamontowane z powrotem w ich 
oryginalnym położeniu po usłudze serwisowej (urządzenie pozycjonujące); 

 programowania programowalnych czujników, takich jak czujniki SensIT i EZ, 
w celu dokonania wymiany wadliwego czujnika OEM; 

 wykonania operacji kodowania TPMS po wymianie czujnika. 



1. Symbole użyte w instrukcji obsługi 

 

 

Ten symbol używany jest do zawiadomienia użytkownika o bardzo 

ważnych informacjach dotyczących operacji z zakresu użytkowania i 

bezpieczeństwa. 

 

Ten symbol używany jest, aby zwrócić uwagę operatora na miejsca, w 

których znajdują się ważne informacje i sugestie dotyczące 

prawidłowego działania urządzenia. 

 

Ten symbol używany jest do zawiadomienia użytkownika o ważnych 

instrukcjach z zakresu konserwacji części elektrycznych 

 

Ten symbol używany jest do zawiadomienia użytkownika o ważnych 

instrukcjach z zakresu konserwacji/serwisowania. 

 

2. Środki bezpieczeństwa 

 

Do naładowania urządzenia należy obowiązkowo używać zasilacza 

dostarczanego wraz z urządzeniem. Tecnomotor S.p.A. nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia wskutek użycia 

innych zasilaczy. 

 

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i przetestowane, aby mogło 

działać w całkowicie bezpieczny sposób. 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje i ostrzeżenia, których 

użytkownik powinien przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie 

urządzenia i utrzymać je w takim stanie. 

 



 

UWAGA: W zakresie postępowania z paczkami zawierającymi urządzenia 

i przemieszczania tychże urządzeń po ich zainstalowaniu, obowiązują 

przepisy prawne zawarte w Rozporządzeniach z mocą ustawy nr 626 z 

dn. 19.09.1994 roku oraz nr 242 z dn. 19.03.1996 roku. Do otwierania 

zapakowanych paczek należy używać odpowiednich narzędzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: POSTĘPOWAĆ Z ZACHOWANIEM MAKSYMALNEJ 

OSTROŻNOŚCI!!!  

Nie pozwolić, aby z urządzenia korzystali niewykwalifikowani pracownicy. 

Właściciel ponosi odpowiedzialność za utrzymanie wszystkich tabliczek 

ostrzegawczych i zawierających informacje na temat urządzenia w stanie 

zapewniającym ich doskonałą widoczność i czytelność. 

 

Niniejsza instrukcja obsługi podlega zmianom i aktualizacjom. 

Upewnić się, że zostały przeczytane instrukcje dotyczące aktualizowania i 

personalizowania załączone na końcu dokumentu. 

Podręcznik instrukcji podzielony jest na rozdziały w sposób ułatwiający 

korzystanie z niego. Instrukcje zawarte w podręczniku, zwłaszcza 

instrukcje dotyczące konserwacji, są przeznaczone dla 

wyspecjalizowanych techników posiadających dobrą znajomość 

mechaniki, elektromechaniki lub działania systemów opartych na 

jednostkach skomputeryzowanych. Urządzenie zostało opracowane w 

taki sposób, aby możliwie jak najbardziej uprościć wszelkie prowadzone 

na nim czynności zarówno w przypadku jego normalnej obsługi i użycia, 

jak i w bardziej delikatnych fazach wyszukiwania usterek; do tego celu 

zostały zatem przewidziane komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu 

i podające informacje ukierunkowane na identyfikację różnych 

problemów. 

 

Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą 

instrukcję obsługi. 



Przechowywać niniejszą instrukcję obsługi, wraz ze wszystkimi 

materiałami objaśniającymi dostarczonymi z urządzeniem, w 

segregatorze przy maszynie, aby ułatwić operatorom korzystanie z niej. 

 

Upewnić się, czy instalacja została przeprowadzona zgodnie ze 

wszystkimi przepisami prawnymi i rozporządzeniami obowiązującymi w 

tym zakresie. 

Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i nauczyć się prawidłowej 

i bezpiecznej obsługi urządzenia. 

 

W trakcie użytkowania urządzenia i prowadzenia czynności 

konserwacyjnych na urządzeniu przestrzegać ujednoliconych przepisów 

BHP obowiązujących w przemyśle. 

Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje w urządzeniu zwalniają 

producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialności za wynikające z tego 

wszelkie szkody lub wypadki. W szczególności, samodzielna przeróbka 

lub usunięcie urządzeń zabezpieczających stanowią naruszenie 

przepisów BHP obowiązujących w kraju użytkowania urządzenia.  

 



3. Odbiór produktu 

Przy odbiorze produktu należy sprawdzić w obecności kuriera, czy opakowanie użyte do 

transportu oraz elementy urządzenia są w idealnym stanie. Koszty ewentualnych szkód 

powstałych w produkcie w trakcie transportu ponoszą osoby odpowiedzialne za produkt 

(przewoźnik lub kurier). W razie stwierdzenia szkód należy odnotować ich rodzaj i zakres 

i przedłożyć reklamację powyższym podmiotom na dokumencie dostawy. 

4. Co to jest system TPMS? 

TPMS czyli System kontroli ciśnienia w oponach, stale kontroluje ciśnienie i temperaturę 

opon, wysyła informacje do komputera samochodu, które są wyświetlane następnie na 

tablicy przyrządów. System składa się z jednostki ECU umieszczonej we wnętrzu kabiny 

samochodu, odbierającej sygnały ciśnienia i temperatury w częstotliwości radiowej od 

czterech czujników znajdujących się we wnętrzu opon.  

Kiedy samochód przemieszcza się, czujniki wysyłają swoje sygnały mniej więcej co 20-30 

sekund. W przypadku znaczącej zmiany ciśnienia, przedział transmisji skrócony jest do 8-

10 sekund. 

Kiedy samochód stoi, przedział transmisji może wynosić od 10 do 40 minut, w zależności 

od zainstalowanego czujnika. 

5. Lampki kontrolne systemu TPMS 

Główne lampki kontrolne systemu TPMS zostały przedstawione poniżej. 

W zależności od rodzaju samochodu ta lampka 

kontrolna może wskazywać na jeden z poniższych 

stanów: 

 ciśnienie w jednej lub w kilku oponach jest 
wyższe lub niższe od podanego ciśnienia 
nominalnego; 

 nieprawidłowe działanie TPMS (na 
przykład, gdy jeden z czujników nie działa 
prawidłowo). 

 Działanie lampki kontrolnej może 
wskazywać różne stany działania, gdy 
ciśnienie w oponie jest wyższe od progu 
ostrzegawczego lub alarmowego. 

 

 

 

 

 



Wskaźnik położenia opony 

Ta lampka kontrolna wskazuje pozycję opony 

napompowanej z nadmiernym lub 

niewystarczającym ciśnieniem. 

Lampce kontrolnej może towarzyszyć komunikat 

na wyświetlaczu.  

 

Komunikaty na wyświetlaczu 

 

"Sprawdź ciśnienie w oponach" 

Alarmy dźwiękowe 

Alarm dźwiękowy z powodu nieprawidłowego 

ciśnienia w oponie lub nieprawidłowego działania 

TPMS 

 

 

6. Typ czujników 

Czujniki mogą być podzielone na dwie duże kategorie w zależności od tego, czy są 

wbudowane do korpusu zaworu czy też nie, jak podano w poniższej tabeli. 

 

Kategoria 1 

Zawór przedstawiony na rysunku składa się z dwóch elementów:  

- czujnik ciśnienia  
- korpus zaworu 

Korpus zaworu zbudowany jest z czterech elementów: śruby 

mocującej, zaworu, nakrętki i kołpaka zaworu. 



 

Kategoria 2 

Zawór przedstawiony na rysunku to pojedynczy komponent, który 

zawiera zarówno czujnik ciśnienia, jak i zawór opony. Ten typ zaworu 

jest również wyposażony w pierścień uszczelniający (aby zapobiec 

wydostawaniu się powietrza z otworu w obręczy), nakrętkę i kołpak 

zaworu. 

 

W kategorii 1 zawór i czujnik mogą być wymieniane osobno w razie 

potrzeby, natomiast w kategorii 2 zawór i czujnik wymieniane są jako 

jeden element. 

7. Zawartość opakowania: 

Opakowanie zawiera: 

 1 przyrząd do diagnostyki czujnika TPM-II; 

 1 karta SD; 

 1 kabel USB do podłączenia do PC; 

 1 CD-ROM z programem użytkowym do aktualizacji produktu;  

 1 zasilacz zewnętrzny; 

 1 instrukcja obsługi. 
 

8. Opcja OBD 

 



Przy użyciu tej opcji można podłączyć urządzenie do ECU samochodu w celu wykonania 

następujących czynności: 

programowanie ECU w przypadku wymiany czujnika; 

programowanie ECU w trakcie obracania się kół; 

regulacja, w  miarę możliwości, progu alarmowego, ustawienia opony zimowej itp. 

odczytywanie i usuwanie nieprawidłowego działania (kody diagnostyczne usterki).  

Zestaw opcjonalny zawiera inteligentny kabel OBD i odpowiedni program.  

9. Konserwacja i pielęgnacja  

Należy przestrzegać instrukcji, aby nie dopuścić do wystąpienia nieoczekiwanych 

nieprawidłowości działania lub awarii: 

- nie dopuścić do upadku urządzenia lub uderzenia w nie; 
- nie dopuścić do zamoczenia urządzenia; 
- nie używać innych baterii niż baterie wskazane w niniejszej instrukcji obsługi; 
- nie prowadzić prac na urządzeniu, kiedy jest włączone; 
- nie czyścić urządzenia, kiedy jest włączone; 
- zachować opakowanie w celu bezpiecznego przemieszczania. 

 

10. Przed uruchomieniem urządzenia 

 

Należy sprawdzić, czy wraz z urządzeniem dostarczona została kartka z hasłem 

aktywacyjnym. 

 

Korzystanie z oprogramowania diagnostycznego wymaga licencji na użytkowanie. 

Istnieją 2 różne typy licencji na użytkowanie: 

1. Licencja na użytkowanie diagnostyki czujnika. Ta licencja umożliwia 
prowadzenie diagnostyki czujnika TPMS.  

2. Licencja na użytkowanie diagnostyki OBD. Ta licencja obejmuje diagnostykę 
czujnika i TMS OBD. 

 



 

Każda licencja dotyczy samochodów z Europy, Azji i USA. 

Każda licencja na użytkowanie jest aktywowana za pomocą hasła bezpośrednio na 

urządzeniu. Hasło przydzielane jest przez dystrybutora urządzenia.  Jeżeli hasło nie 

zostanie wprowadzone do urządzenia, urządzenie nie będzie działać. 

 Każde przydzielone hasło aktywacyjne bazuje na następujących informacjach: 

1. numer seryjny urządzenia; 
2. typ licencji na użytkowanie.  

 

Hasło posiada termin ważności ustalony w momencie jego wygenerowania. Za pomocą 

hasła można pobierać informacje ze strony internetowej, aktualizować i aktywować 

urządzenie objęte bazą danych dostępną w okresie obowiązywania hasła. 

 

Po upływie terminu ważności hasła można pobrać nowe informacje z 

bazy danych ze strony internetowej, ale nie można ich aktywować w 

urządzeniu TPM. Należy się skontaktować z dystrybutorem w celu 

subskrybowania usługi aktualizacji oprogramowania na okres 12 

miesięcy.  

 

11. Subskrypcja  

Po pierwszej aktywacji (lub subskrypcji) zostanie wygenerowane hasło. Po upływie 

terminu ważności należy odnowić swoją subskrypcję, aby mieć nadal możliwość 

aktualizacji informacji z bazy danych TPMS. Istnieją 2 różne typy subskrypcji: 

1. Subskrypcja na diagnostykę czujnika. Ta subskrypcja obejmuje: 

 aktualizację informacji z bazy danych przez okres 12 miesięcy w zakresie 
diagnostyki czujnika TPMS;  

 licencję na użytkowanie Clone Driver czujnika oraz aktualizację przez okres 12 
miesięcy; 

 aktualizację informacji z bazy danych przez okres 12 miesięcy z zakresu 
wspomaganego programowania z czujnikiem uniwersalnym. 

 



2. Subskrypcja na diagnostykę ODB.  

 aktualizację informacji z bazy danych przez okres 12 miesięcy w zakresie 
diagnostyki czujnika TPMS;  

 licencję na użytkowanie Clone Driver czujnika oraz aktualizację przez okres 12 
miesięcy; 

 aktualizację informacji z bazy danych przez okres 12 miesięcy z zakresu 
wspomaganego programowania z czujnikiem uniwersalnym. 

 aktualizację diagnostyczną TPMS OBD przez okres 12 miesięcy. 
 

12. Jak włączyć/wyłączyć urządzenie  

 

W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk.  

 

W celu wyłączenia urządzenia trzymać wciśnięty przycisk.  

 

Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach braku aktywności w celu ochrony 

baterii. 

13. Ładowanie urządzenia (punkt 7) 

Baterie znajdujące się we wnętrzu urządzenia są naładowane. Urządzenie można 

naładować wyłącznie przy użyciu dostarczanego wraz z nim zasilacza. W przypadku, 

gdy urządzenie jest całkowicie rozładowane, operacja ładowania będzie wymagać około 

3 godzin.  

14. Ustawienia  

Etap Ekran Opis  

1  

 

Wybrać opcję SETUP na stronie menu głównego w 

celu uruchomienia menu konfiguracji. 



 

2  

 

JĘZYK. Użytkownik może wybrać żądany język. 

Dostępnych jest wiele języków, między innymi: 

francuski, włoski, angielski, portugalski, hiszpański i 

niemiecki. 

3  

 

 

JEDNOSTKA MIARY Użytkownik może wybrać różne 

parametry wyświetlania wartości.  

Ciśnienie (bar / psi / KPa) 

Temperatura (C/F) 

Moment obrotowy (Nm, lb/ft) 

4  

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ Można ustawić częstotliwość 

działania urządzenia. 

USA          (315 mHz) 

EUROPA   (433 mHz) 

5  

 

BAZA DANYCH. Można wybrać europejską lub 

amerykańską (USA) bazę danych. 

Europa: oficjalnie importowany do UE. 

USA: import równoległy lub rynek USA. 

6  Po wybraniu ALARM można włączyć lub wyłączyć 

SOUND [dźwięk] i VIBRATION [wibracja].  



 

7  

 

WERSJE. Urządzenie wyświetli informacje na temat 

oprogramowania: 

WERSJA oprogramowania sprzętowego 

WERSJA bazy danych 

Numer seryjny: XXXXXX 

15. WPROWADZENIE HASŁA 

Istnieją dwa różne sposoby aktywacji urządzenia: 

 poprzez wprowadzenie hasła bezpośrednio do urządzenia; 

 poprzez wprowadzenie hasła z użyciem programu aktualizacyjnego 
oprogramowanai PC, jeżeli PC jest podłączony do urządzenia. 

 

Etap Ekran  Opis 

1  

 

 

Wybrać “SETUP” w menu głównym.  

2 

 

Wybrać PASSWORD [Hasło]. 



3   

 

 

Wpisać hasło, aby umożliwić aktywację 

oprogramowania. Hasło uruchamia również żądane 

funkcje. Hasło jest powiązane z terminem ważności 

odnoszącym się do daty aktywacji licencji 

powiększonej o jeden rok. 

 

16. Wersja oprogramowania  

Etap Ekran  Opis 

1  

 

Wybrać “SETUP” w menu głównym.  

2 

 

Wybrać Wersję oprogramowania.  

3   

 

Informacje dotyczące wersji oprogramowania lub 

aktywacji 

 

Główne wyświetlane informacje: 

 Versione Fw  [Wersja oprogramowania sprzętowego] Wyświetlana w pierwszym 

wierszu. Podaje wersję interfejsu użytkownika. 

 Versione DB [Wersja bazy danych] Podaje wersję bazy danych dostępnej na 

urządzeniu. 



 Autorizzazione DB [Autoryzacja bazy danych] Podaje wersję bazy danych aktywną 

na urządzeniu. 

 Data di scadenza [Termin ważności] Podaje termin ważności subskrypcji. 

 Numero di serie [numer seryjny]  jest to numer seryjny urządzenia.  

17. Instalowanie oprogramowania i sterownika PC 

 

W trakcie instalowania nowego oprogramowania należy usunąć 

poprzednią wersję przed przystąpieniem do nowej instalacji. 

 

Przed zainstalowaniem oprogramowania upewnić się, czy posiadamy 

uprawnienia "administratora".  

 

ETAP Ekran Opis etapu 

1 

 

Włożyć CD-ROM do PC. 

Konfiguracja oprogramowania 

rozpocznie się automatycznie. 

(jeżeli jest aktywna) 

Jeżeli instalacja konfiguracji nie 

rozpocznie się, należy wykonać 

następujące czynności:  

 na pulpicie lub przy użyciu 

przycisku uruchomienia PC. 

 Jednostka CD-ROM/DVD 

 Dwukrotne kliknięcie na 

konfigurację 



2 

 

Wybrać język instalowania. 

3 

 

Uważnie przeczytać "Umowę 

licencyjną". Jeżeli ją akceptujemy, 

należy nacisnąć "I accept" 

[Akceptuję]. W przypadku wybrania 

“I don’t accept the agreement” [Nie 

akceptuję umowy] 

oprogramowanie nie zostanie 

zainstalowane. 

4 

 

Wybrać ścieżkę instalacyjną. 

5  Przestrzegać wyświetlonych 

wskazówek. Po zakończeniu 

instalowania konfiguracja wymaga 

ponownego uruchomienia PC.  

6 

 

Po ponownym uruchomieniu PC 

należy sprawdzić, czy występuje: 

 nowa ikona na pulpicie dla 

programu TPMS Manager; 



 nowy program grupowy dla 

programu TPMS Manager; 

 

 

Aby uniknąć problemów w trakcie instalowania i konfiguracji 

oprogramowania, zaleca się wyłączenie firewall i oprogramowania 

antywirusowego, dopóki procesy nie zostaną zakończone.  

 

17.1. Konfiguracja języka w oprogramowaniu TPMS MANAGER  

ETAP Ekran Opis 

1 

 

 

Uruchomić program TPMS 

Manager klikając ikonę na 

pulpicie.  

Po uruchomieniu 

programu kliknąć ikonę 

flagi w prawym górnym 

rogu ekranu programu. 

 

2 

 

 

Wybrać swój język klikając 

odpowiednią ikonę flagi. 

 

 



17.2. Konfiguracja USB 

 

Wewnętrzna bateria urządzenia TPMII nie ładuje się przez podłączenie 

USB do PC.  

 

17.3. Instalowanie USB  

Sterownik USB instaluje się automatycznie w trakcie procedury instalowania. W 

razie błędu w trakcie konfiguracji/instalowania kliknąć EMERGENCY USB SETUP 

for Windows 7. 

ETAP Rysunek Opis 

1 

 

Uruchomić program TPMS 

Manager z ikony na pulpicie, a 

następnie kliknąć ikonę Settings 

[Ustawienia]. 

Podłączyć urządzenie TPMII do PC 

za pomocą kabla USB. Urządzenie 

włączy się automatycznie. 

2 

 

Wybrać “Search device icon” 

[Wyszukaj ikonę urządzenia] lub 

nacisnąć F3. Jeżeli szukamy 

połączenia USB, należy się 

upewnić, że została odznaczona 

ikona funkcji Bluetooth. Program 

rozpocznie automatycznie 

wyszukiwanie portu COM, do 

którego jest podłączony TPMII. 

Program automatycznie ustawi port 

 

 



wykryty w trakcie jego konfiguracji. 

3  Wyjście z konfiguracji 

 

 

Aktualizacja urządzenia jest możliwa tylko z użyciem połączenia USB. 

 

18. Aktualizacja oprogramowania 

 

Do aktualizacji testera są potrzebne: PC z zainstalowanym 

oprogramowaniem dostarczonym na CD-ROM, dostęp do internetu i 

hasło. Hasło uzyskuje się od dostawcy. 

 

 

Hasło jest powiązane z numerem seryjnym testera i wersją bazy 

danych, która została aktywowana. 

 

 

 

Jeżeli po zaktualizowaniu testera, wybierzemy samochód i pojawi się 

komunikat "Vehicle not available - Contact Service" [Samochód 

niedostępny - Skontaktuj się z Serwisem], oznacza to, że używamy 

hasła z poprzedniej wersji. Skontaktować się z dostawcą w celu 

uzyskania hasła do najnowszej wersji. 

 

 

 



1 

 

 

Uruchomić program TPMS 

Manager i nacisnąć przycisk F3. 

2 

 

Nacisnąć na środku przycisk F2, 

aby rozpocząć aktualizację 

programu. 

3 

 

Program wymaga podłączenia 

urządzenia TPMII do PC za 

pomocą kabla USB.  

4 

 

Wpisać hasło i nacisnąć OK. 

5  Poczekać do zakończenia 



aktualizacji. 

6 

 

Nacisnąć OK po zakończeniu 

aktualizacji. 

 

 

7 

 

Zamknąć program 

aktualizacyjny, aby zakończyć 

proces. 

 

 

   

 

Do aktualizacji testera są potrzebne: PC z zainstalowanym 

oprogramowaniem dostarczonym na CD-ROM, dostęp do internetu 

i hasło. Hasło uzyskuje się od dostawcy. 

 

Hasło jest powiązane z numerem seryjnym testera i wersją bazy danych, 

która została aktywowana. 

 

Jeżeli po zaktualizowaniu testera, wybierzemy samochód i pojawi 

się komunikat "Vehicle not available - Contact Service" [Samochód 

niedostępny - Skontaktuj się z Serwisem], oznacza to, że używamy 

hasła z poprzedniej wersji w odróżnieniu do wersji aktualnej bazy 



danych testera. Skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania hasła 

do najnowszej wersji. 

19.  Jak pozycjonować urządzenie w trakcie próby czujnika lub programowania z 
czujnikiem uniwersalnym 

Urządzenie zawiera antenę niskiej częstotliwości do przekazywania danych czujnika. 

Strzałka na górnym panelu TPMII wskazuje położenie końcówki anteny. Aby prawidłowo 

wzbudzić zawór, urządzenie powinno być wyrównane do korpusu zaworu, jak pokazano 

na rysunku. Urządzenie należy jednak umieścić na oponie i nachylić w kierunku korpusu 

zaworu. 

 

 

Prawidłowe położenie 

Ta konfiguracja zapewnia idealne warunki transmisji danych z niską częstotliwością do 

czujnika zainstalowanego we wnętrzu opony. Inne ustawienia, takie jak przedstawione 

na poniższym rysunku, mogłyby spowodować zakłócenia między urządzeniem i 

zaworem. Uniemożliwia to komunikację między dwoma elementami i przeprowadzenie 

starannej diagnostyki czujnika. 

 



 

NIEPRAWIDŁOWE położenie 

20. Funkcje  

20.1. Klawiatura 

 

Urządzenie jest wyposażone w klawiaturę z 7 klawiszami:  

 

 

1) Klawisz ON/OFF do włączania i wyłączania urządzenia 
2) Strzałka Do góry, W dół, W lewo, W prawo do nawigacji 
3) Klawisz Enter do potwierdzania wyboru lub potwierdzania komunikatów na 

wyświetlaczu  
4) Klawisz Esc, aby powrócić do poprzedniego menu lub anulować operację w toku   



20.2. Przyciski czujnika 

 

Po wybraniu tej funkcji tester przystąpi do aktywacji czujnika i konfiguracji odbiorników 

w celu sprawdzenia prawidłowej transmisji danych zaworu. 

Etap Ekran  Opis  

1  

 

Wybrać opcję TPM CHECK [Kontrola TPM] na 

stronie menu głównego. 

2 

 

Wybrać markę samochodu. 

3 

 

Wybrać model samochodu. 

4 

 

Wybrać rok produkcji samochodu. 

5 

 

Wybrać Sensor Check [Kontrola czujnika]. 

6  

 

Tester przystąpi do aktywacji czujnika wysyłając do 

niego sygnał o niskiej częstotliwości. 



7 

 

Jeżeli tester odbiera prawidłowe dane z zaworu, 

emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla ciśnienie, 

temperaturę, stan baterii oraz ID (kod 

identyfikacyjny). Nacisnąć Enter, aby przejść do 

następnego menu. 

8  To menu oferuje następujące opcje: 

 ESC, aby powrócić do menu głównego 
testera. 

  aby powtórzyć test bez konieczności 
powrotu do menu głównego w przypadku, 
gdy  komunikacja między testerem i 
czujnikiem nie powiodła się 

  umożliwia zapisanie testu w pamięci 
testera 

 

Etap 7: W niektórych przypadkach czujnik będzie przesyłać dane w razie 

wykrycia w oponie zmiany ciśnienia o co najmniej 0,2 bar. Kiedy tester 

wyświetla komunikat odczytu Deflate tire [Spuść powietrze z opony] , 

oznacza to, że należy zmniejszyć ciśnienie, aby uruchomić transmisję 

danych zaworu. 

 

Etap 7: Jeżeli tester otrzymuje dane w nieprawidłowym formacie, lecz 

częstotliwość sygnału jest prawidłowa, pojawi się komunikat “f=433MHz 

Sensor not recognized” [Czujnik nie został rozpoznany]. Jeżeli czujnik nie 

odebrał również sygnału częstotliwości, pojawi się komunikat “Nessun 

segnale ricevuto” [Nie odebrano żadnego sygnału]. 

 

Etap 8: Kiedy dane dotyczące ID i ciśnienia nie wyświetlają się, 

prawdopodobnie czujnik nie działa prawidłowo. Aby określić, czy 

czujnik jest uszkodzony, należy wypróbować pozostałe czujniki 



samochodu; jeżeli wartości ID i ciśnienia pozostałych czujników 

wyświetlane są prawidłowo, czujnik jest uszkodzony. 

 

Etap 8: status baterii "ko" oznacza, że bateria czujnika jest 

rozładowana i należy wymienić czujnik.  Status baterii "vv" oznacza, że 

bateria nie jest całkowicie naładowana; w takim wypadku może być 

konieczna wymiana czujnika ze względów bezpieczeństwa; baterię 

należy wymienić, jeżeli klient stwierdził przerywane działanie lampki 

kontrolnej TPMS. Status baterii "ok" oznacza, że bateria czujnika jest w 

dobrym stanie. 

20.3. PROGRAMOWANIE Z CZUJNIKIEM UNIWERSALNYM 

Za pomocą tej funkcji można zduplikować dotychczasowy czujnik używając 

uniwersalnego i programowalnego czujnika w celu dokonania wymiany wadliwego i 

uszkodzonego czujnika TPMS. Ta procedura służy do zaprogramowania uniwersalnego i 

programowalnego czujnika z użyciem specjalnego oprogramowania sprzętowego 

oryginalnego czujnika TPMS. Jeżeli dostępny jest kod ID dotychczasowego czujnika (na 

przykład, jeżeli dotychczasowy kod ID jest zapisany na czujniku lub jeżeli można go odczytać 

przy pomocy funkcji kontroli czujnika lub jeżeli można go odczytać na sterowniku przy użyciu 

funkcji OBD),  oryginalny kod ID można zaprogramować w nowym czujniku uniwersalnym i nie 

dopuścić do użycia konfiguracji OBD do programowania sterownika. 

Etap Ekran  Opis  

1  

 

Wybrać VEHICLE SELECTION [Wybór samochodu] na 

stronie menu głównego. 

2 

 

Wybrać markę samochodu przy użyciu strzałek 

umożliwiających przeglądanie listy do góry lub na 

dół. 



3 

 

Wybrać model samochodu. 

4 

 

Wybrać rok produkcji samochodu. 

5 

 

Jeżeli samochód jest wyposażony w TPMII, 

urządzenie to wyświetli Select Universal Sensor 

Programming [Wybierz programowanie czujnika 

uniwersalnego].  

6 

 

Wybrać Typ czujnika uniwersalnego (jeżeli 

występuje kilka opcji). Należy uważnie sprawdzić, 

czy czujnik uniwersalny, który chcemy 

zaprogramować, jest czujnikiem tego samego typu, 

co czujnik wybrany w urządzeniu TPMII. 

7 

 

Wybrać położenie w pojeździe, w którym nowy 

czujnik zostanie zamontowany. 

8 

 

Wybrać przyczynę wymiany. 

9 

 

Wybrać procedurę programowania kodu ID nowego 

czujnika.  

- ODCZYT DOTYCHCZASOWEGO CZUJNIKA. 
TPMII zeskanuje oryginalny czujnik i skopiuje 
oryginalny ID do nowego czujnika. 

- LOSOWY ID. ID wygenerowany przez TPMII i 
zaprogramowany w nowym czujniku 

- Wprowadzenie ID W TRYBIE RĘCZNYM 
(wprowadza ręcznie cyfry kodu ID odczytując 
je z oryginalnego czujnika) 



10  Wykonać czynności w kolejności podanej na ekranie 

aż do zakończenia procedury. Po zakończeniu 

programowania pojawi się komunikat informujący, 

że programowanie zostało wykonane prawidłowo.  

 

KOD ID to niepowtarzalny kod, który umożliwia samochodowi 

rozpoznanie czujnika i jego położenia. Należy unikać przypisania tego 

samego kodu ID różnym czujnikom. Mogłoby to być przyczyną 

problemów w samochodzie. 

20.4. Momenty dokręcenia 

Funkcja ta podaje momenty dokręcenia czujników i kół; nadmierne dokręcenie może 

spowodować nieodwracalne uszkodzenia czujnika, obręczy koła i/lub opony. 

Etap Ekran  Opis  

1  

 

Wybrać Vehicle Selection [Wybór samochodu] na 

stronie menu głównego.  

2 

 

Wybrać markę samochodu. 

3 

 

Wybrać model samochodu. 

4 

 

Wybrać rok produkcji samochodu. 



5 

 

Wybrać Technical Data [Dane techniczne]. 

6 

 

Tester wyświetli: 

Sensor Torque [Moment obrotowy czujnika]  

- Moment dokręcenia dla nakrętki czujnika 
ciśnienia 

- Moment dokręcenia dla śruby mocującej1 
korpus zaworu czujnika ciśnienia. 

7  

 

Po trzykrotnym kliknięciu strzałki W DÓŁ pojawi 

się również Vehicle  Torque [Moment obrotowy 

samochodu], który będzie wyświetlać moment 

obrotowy nakrętek kół lub śrub kół. 

 

1 Moment dokręcenia śruby czujnika dostarczany jest tylko dla kategorii 1, 

patrz punkt 10 niniejszej instrukcji obsługi. 

 

20.5. Kod części zamiennych 

Etap Ekran  Opis  

1  

 

Wybrać opcję Vehicle Selection [Wybór samochodu] na 

stronie menu głównego.  

2 

 

Wybrać markę samochodu. 



3 

 

Wybrać model samochodu. 

4 

 

Wybrać rok produkcji samochodu. 

5 

 

Wybrać Technical Data [Dane techniczne]. 

6 

 

Nacisnąć strzałkę W DÓŁ w celu uzyskania 

dodatkowych informacji. 

Tester wyświetli kod części zaworu odpowiedni dla 

wybranego samochodu. Wyświetlane są kody części 

OEM i kod Tecnomotor. 

 

20.6. Obrót opony i wymiana czujnika  

Etap Ekran  Opis  

1  

 

Wybrać opcję Vehicle Selection [Wybór samochodu] na 

stronie menu głównego.  

2 

 

Wybrać markę samochodu. 

3 

 

Wybrać model samochodu. 



4 

 

Wybrać rok produkcji samochodu. 

5 

 

Wybrać Technical Data [Dane techniczne]. 

6  Nacisnąć strzałkę W DÓŁ, dopóki na ekranie nie 

pojawi się NEW SENSOR [Nowy czujnik].  

7 

 

 NEW SENSOR informuje, jakiego urządzenia 
lub techniki należy używać w przypadku 
wymiany dotychczasowego czujnika na nowy 
czujnik. 

8  

 

 

Nacisnąć ponownie strzałkę W DÓŁ: 

W ten sposób zostanie przywołane menu z 

następującymi opcjami: 

 TYRE ROTATION [Obrót koła] informuje, 
jakiego urządzenia lub techniki należy używać 
w przypadku obrotu pozycji czujników. 

 

 

Etap 6 i 7 - Możliwe są następujące wskazania: 

- Tester: informuje, czy należy zaprogramować ECU samochodu 
przy użyciu opcji OBD 

- Manuale [Tryb ręczny]: informuje, czy istnieje ręczna procedura i 
czy należy zapoznać się z instrukcją obsługi samochodu 

- Guida [Jazda samochodem]: informuje, czy samochód należy 
prowadzić ze stałą prędkością przez kilka minut (patrz instrukcja 
obsługi samochodu). 

 

 



20.7. Samochód/ŁATWA KONTROLA  

Aby promować przejrzyste relacje z klientem, można użyć tej funkcji do j prawidłowego 

działania czujników opon, gdy klient przekazuje samochód do serwisu lub gdy go odbiera 

z serwisu (Check in e Check out).  

Etap Ekran Opis  

1  

 

Wybrać opcję VEHICLE SELECTION [Wybór 

samochodu] na stronie menu głównego.  

2 

 

Wybrać markę samochodu. 

3 

 

Wybrać model samochodu. 

4 

 

Wybrać rok produkcji samochodu. 

5 

 

Wybrać Car/Easy Check [Samochód/łatwa 

kontrola] 

6  

 

Za pomocą strzałek wybrać oponę do sprawdzenia. 

Nacisnąć Enter, aby potwierdzić, że jesteśmy 

gotowi. 

 



7  

 

Tester przystąpi do aktywacji czujnika wysyłając do 

niego sygnał o niskiej częstotliwości.  

8 

 

Jeżeli tester odbiera prawidłowe dane z zaworu, 

emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla ciśnienie, 

temperaturę, stan baterii oraz ID (kod 

identyfikacyjny).  

Nacisnąć  w celu sprawdzenia następnego koła; 

nacisnąć ESC, aby wrócić do etapu 6. 

….  Etapy od 6 do 8 są powtarzane w celu sprawdzenia 

pozostałych kół samochodu. 

18 

 

Tester wyświetla ekran z ID. 

19 

 

Można wyświetlić również wykryte wartości 

ciśnienia poprzez wybranie   

Po zakończeniu testu zebrane informacje można 

zapisać w bazie danych testu poprzez wybranie 

 

 Ten ostatni przypadek prawdopodobnie wynika z niedopatrzenia w czasie procedury 

kontrolnej. Dwa zawory z tym samym kodem ID zainstalowane w tym samym pojeździe to 

rzadki przypadek. 

 



Jeżeli dostępne są opcje OBD, można kontynuować procedurę ŁATWEJ KONTROLI, w 

przeciwnym wypadku można wykonać tylko kontrolę czujnika. 

20 

 

Podłączyć urządzenie TPM do gniazda OBD. 

21 

 

Kontrola kodów ID czujników w centralce 

samochodu. Na tym etapie program sprawdzi, czy 

w centralce zapisane są te same kody ID odczytane 

w częstotliwości radiowej na poprzednim etapie; 

jeżeli kody ID różnią się, program zapyta, czy 

chcemy dostosować kody w centralce do kodów w 

częstotliwości radiowej i w przypadku odpowiedzi 

pozytywnej program zapisze te ostatnie kody w 

centralce. 

 

22 

 

Kontrola kodów usterek w centralce. W przypadku 

występowania kodów usterek program zapyta 

operatora, czy chce je usunąć. 

 

23  Sporządzenie protokołu kontroli do 

zapisania/wydrukowania za pomocą PC.   

 

Procedura Easycheck powinna być wykonana przed oddaniem 

samochodu w celu sprawdzenia, czy czujniki i centralka są sprawne i 

dostosowane. 

 



Easycheck jest przydatna również w przypadku wymiany kilku czujników, ponieważ 

umożliwia przeprogramowanie kilku czujników równocześnie. 

 

Procedura Easycheck jest dostępna tylko z opcją OBD. 

 

 

21. Baza danych testu 

 

Ta funkcja umożliwia zarządzanie, wyświetlanie i powtarzanie dowolnego testu 

wykonanego w czasie poprzednich sesji. 

21.1. 30 ostatnich samochodów:  

Ta funkcja umożliwia wyświetlanie wyników testu samochodu zapisanych w trakcie 

poprzednich sesji. Można również użyć funkcji "Locate Test" [Zlokalizuj test] w celu 

określenia, czy czujniki zainstalowane w pojeździe znajdują się nadal w tych samych 

pozycjach jak w momencie zapisania testu.  

W szczególności można przeprowadzić "test samochodu" w 

momencie wydawania samochodu (zgodnie z punktem 12.6) i 

zapisać wyniki; przy wydawaniu samochodu można przywołać 

rejestrację samochodu i sprawdzić wraz z właścicielem, czy czujniki 

działają prawidłowo i czy znajdują się w tym samym położeniu, jak w momencie 

wydania samochodu. Dzięki temu można wskazać, że żadnej nieprawidłowości 

działania TPMS nie można przypisać naprawie opony.  

21.2. 30 ostatnich czujników:  

Ta funkcja umożliwia wyświetlanie wyników testu czujnika. 

21.3. 30 ostatnich zaprogramowanych czujników:  

Ta funkcja umożliwia wyświetlanie ostatnich zaprogramowanych czujników.  

 



21.4. Załadunek do PC:  

Ta funkcja umożliwia załadowanie wszystkich danych zapisanych w testerze do własnego 

PC przy użyciu portu USB i programu TPMS Manager. 

NOT CORRECT< ITS SHOWS FIRMWARE AND SD CARD UPDATE 

21.5. Klawisz częstotliwości radiowej testu  

Zadaniem tej funkcji jest kontrola transmisji danych w częstotliwości radiowej z 

urządzeń zdalnego sterowania samochodem oraz kontrola ładowania baterii. Aby 

zagwarantować precyzyjne wyniki testu, test należy wykonać z dala od źródeł sygnałów 

radiowych.  

Etap Ekran  Opis  

1 

 

Wybrać opcję TEST RF KEY na stronie menu 

głównego RKE.  

2 

 

Wybrać częstotliwość. 

3 

 

Pojawi się komunikat, który poinformuje o 

konieczności oddalenia się od źródeł częstotliwości 

radiowej, takich jak automatyczne drzwi lub 

urządzenia bezprzewodowe.  

Następnie nacisnąć ENTER. 

4 

 

Tester diagnostyczny pokaże monitor częstotliwości 

radiowej oraz ilość danych odebranych w używanej 

częstotliwości.  

Nacisnąć ESC w celu wyjścia.  

 



22. Dlaczego niezbędna jest funkcja TPMII PLUS?  

Kompletny system TPMS samochodu składa się z czujników TPMS, które przesyłają dane 

w częstotliwości radiowej do samochodu, a jedna lub kilka centralek odbierają dane z 

czujników i zapewniają ich przesłanie do innych inteligentnych jednostek występujących 

w pojeździe.  Na desce rozdzielczej zapali się lampka kontrolna TPMS w przypadku 

wykrycia błędu.   

Dodatkowe urządzenie TPMII PLUS umożliwia komunikację z centralką obsługującą 

system samochodu w celu: 

- sprawdzenia czy w centralce występują kody usterek; 
- usunięcia kodów usterek w centralce po usunięciu ich przyczyny; 
- sprawdzenia ciśnienia w kołach odczytanego w centralce i odczytania innych 

parametrów inżynieryjnych; 
- ponownego wczytania / przeprogramowania kodu ID czujnika w przypadku 

wymiany (jeżeli wymagane); 
- wykonania różnych regulacji, jeżeli są przewidziane (opony letnie/zimowe, progi 

alarmowe, aktywacja/dezaktywacja funkcji).  
Dodatkowe urządzenie TPMII PLUS jest szczególnie wskazane w procedurach wymiany 

czujnika, ponieważ odczytuje kod ID nowego czujnika w częstotliwości radiowej, również 

przy założonej oponie, i wpisuje taki kod w centralce, przy czym użytkownik nie musi go 

ręcznie wpisywać. 

Czynności należy wykonać zawsze przy włączonej tablicy rozdzielczej 

(kluczyk w pozycji ON, lecz wyłączony silnik). W przeciwnym 

wypadku komunikacja urządzenia z centralką w samochodzie nie 

powiedzie się i zostanie wyświetlony stosowny błąd. Należy zwrócić 

uwagę na samochody, w których po kilkudziesięciu sekundach tablica rozdzielcza 

wyłącza się w celu ograniczenia zużycia akumulatora. 

 

Jeżeli zażąda tego urządzenie, włożyć wtyczkę diagnostyczną. 

Zaleca się włożenie wtyczki do oporu, aby zapobiec nieprawidłowym 

stykom i trudnościom z komunikacją. 

  



Kiedy urządzenie żąda podłączenia kabla EOBD, podane zostanie 

położenie wtyczki diagnostycznej w pojeździe. Uwaga: w niektórych 

przypadkach, aby uzyskać dostęp do takiej wtyczki, należy 

otworzyć/zdjąć klapę. 

Modele samochodów różnią się wzajemnie, dlatego operacje dostępne na jednym 

pojeździe mogą być zupełnie inne od operacji dostępnych w innych samochodach. 

23. Typ systemów TPMS zainstalowanych w samochodzie 

Z punktu widzenia funkcji automatycznego wuczania czujników samochody można 

sklasyfikować w 3 kategoriach. 

Samochód z 

automatycznym 

wuczaniem kodu 

identyfikacyjnego 

nowego czujnika i 

położenia kół  

Model A 

Samochód ten dzięki znajdującej się w nim elektronice jest w 

stanie wykonać automatyczne wuczanie nowego kodu 

wymienionego czujnika lub nowe położenie czujnika po obrocie 

kół. Zwykle procedura ta jest wykonywana w trakcie 

prowadzenia samochodu na odcinku około 10 km, po którego 

przejechaniu zgasną ewentualne lampki kontrolne.  

W niektórych samochodach trzeba jednak wykonać kodowanie 

nowych numerów identyfikacyjnych, jeżeli wszystkie 4-5 

czujniki zostały wymienione jednocześnie. 

Samochód z 

automatycznym 

wuczaniem położenia kół, 

które nie obejmuje kodu 

identyfikacyjnego 

nowego czujnika  

Model B 

Samochód jest w stanie wykonać wuczanie nowego położenia 

czujników po obrocie kół, lecz nie jest w stanie wykonać 

wuczania kodu ID wymienionego niedawno czujnika.  W tym 

ostatnim wypadku należy podłączyć się do wtyczki 

diagnostycznej EOBD i wpisać kod identyfikacyjny czujnika.  

Samochód bez funkcji 

automatycznego 

wuczania 

Model C 

Zarówno po obrocie kół, jak i po wymianie jednego lub kilku 

czujników należy podłączyć wtyczkę diagnostyczną OBD w celu 

zaprogramowania położenia kół i/lub kodu ID wymienionego 



czujnika. 

 

W zależności od typu samochodu, program dostarcza informacje w celu zakończenia 

procedury wymiany czujnika TPMS. 

Do wykonania funkcji kodowania kabel EOBD nie musi być podłączony w trakcie 

odczytywania kodu przez czujnik w częstotliwości radiowej. TPMII z dodatkowym 

urządzeniem EOBD nie muszą być jednocześnie w pobliżu czujnika i nie muszą być 

podłączone do wtyczki EOBD, dzięki czemu nie są potrzebne bardzo długie kable.  

24. Funkcje  

24.1. Kodowanie ID czujnika  

Po wybraniu tej funkcji urządzenie wprowadzi nowy kod ID czujnika do centralki (OBD) 

dla modeli samochodów B i C opisanych w punkcie 9. Czynność można wykonać na dwa 

różne sposoby: 

a. odczytując kod czujnika w częstotliwości radiowej używając zatem kabla EOBD 
do wysłania tych danych do centralki; 

b. ręcznie wpisując kod do urządzenia TPMII PLUS używając zatem kabla EOBD do 
wysłania tych danych do centralki. 

 

Metoda "a" jest bez wątpienia preferowana, ponieważ jest szybka, łatwa, nie wymaga 

wpisania kodu ID w urządzeniu i może być również wykonana z zamontowaną oponą, 

ponieważ kod ID jest odczytywany z urządzenia w częstotliwości radiowej.  

Metody "b" można używać w rzadkich i szczególnych przypadkach bardzo dużej liczby 

samochodów, w których zamontowany jest ten sam czujnik i które mogą wywołać 

zakłócenia częstotliwości radiowej. W takich wypadkach, odczyt kodu ID powinien być 

raczej wykonany przez operatora bezpośrednio z czujnika. Funkcja ta umożliwia w 

każdym razie zakończenie operacji również w wyjątkowych wypadkach. 

Aby uruchomić operację kodowania czujnika, należy wybrać samochód, markę, model i 

rok. 



Etap Ekran Opis 

1 

 

Wybrać VEHICLE SELECTION [Wybór 
samochodu]. 

2 

 

 

 

Wybrać markę, model, rok. 

3 

 

Wybrać Koduj/DTC OBD. 

4 

 

Wybrać kodowanie ID czujnika. 

5 

 

Użyć strzałek, aby przejść do położenia 
czujnika wymaganej w samochodzie. 

6  Nacisnąć OK i odczytać ID czujnika. 

7 

 

Przejść do złącza OBD, podłączyć 
urządzenie i nacisnąć OK. 

 



W przypadku samochodu typu "a" na ekranie pojawi się procedura do wuczania 

czujnika.   

- W przypadku samochodu typu "b" program zapyta czy chcemy wykonać 
procedurę w trybie automatycznym czy poprzez ręczne wpisanie kodu w 
urządzeniu. W obu przypadkach należy przestrzegać instrukcji podanych 
na ekranie w celu prawidłowego wykonania czynności. 

 

W przypadku samochodu typu A na wyświetlaczu pojawi się operacja, którą należy 

wykonać.   

Po zakończeniu operacji przeprowadzonej zgodnie z metodą "a" lub 

"b", urządzenie dokona odczytu kodu wpisanego do centralki w celu 

sprawdzenia prawidłowości wykonanej operacji, a na ekranie pojawi 

się odpowiedni komunikat. 

24.2. Kodowanie czujników samochodu 

Funkcja ta umożliwia równoczesne przeprogramowanie wszystkich kodów ID czujników 

zamontowanych w samochodzie. 

Używane metody są takie same, jak metody podane w poprzednim punkcie. 

W przypadku kodowania automatycznego program zażąda podejścia do wszystkich 

czterech kół samochodu w celu pozyskania kodów ID i dopiero w tym momencie zwróci 

się o podłączenie złącza diagnostycznego do samochodu w celu zapisania danych w 

centralce. 

W przypadku procedury ręcznej program zażąda ręcznego wprowadzenia 4 kodów do 

urządzenia i następnie podłączenia kabla EOBD do złącza diagnostycznego samochodu w 

celu przeprogramowania. 

Funkcja aktywowana jest z menu głównego poprzez wybranie samochodu, a następnie 

"kodowanie samochodu". 

24.3. Odczyt usterek i błędów w centralce elektronicznej samochodu 

TPMS-EOBD umożliwia odczytanie również kodów usterek występujących w 

samochodzie w celu natychmiastowego zdiagnozowania problemów z elektroniką 

samochodu.  W celu włączenia tej funkcji należy wybrać samochód, "Vehicle Diagnosis" 



[Diagnostyka samochodu], a następnie "Error code reading" [Odczyt kodu błędu]. W 

razie braku usterek pojawi się "No errors" [Brak błędów]. W razie występowania błędów 

zostanie wyświetlony kod błędu dostarczony przez centralkę, opis błędu i (o ile jest 

dostępny) odpowiedni status: 

ATT wskazuje, że błąd występuje w momencie komunikacji z centralką. 

MEM wskazuje, że błąd występował w przeszłości (zapisany w pamięci), lecz nie 

występuje w momencie zażądania danych z centralki.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na status błędu w przypadku problemów z czujnikami, 

ponieważ te ostatnie przekazują informacje tylko wtedy, gdy samochód jest w ruchu.  

Z tego powodu, usterka może się nie pojawić w danym momencie, ponieważ centralka 

samochodu nie oczekuje transmisji danych z samochodu. 

Ze względu na rozmiar wyświetlacza, mogą być wyświetlane tylko 2 

usterki jednocześnie. W przypadku więcej niż 2 usterki, za pomocą 

strzałek W DÓŁ i DO GÓRY  należy przesuwać się w celu wyświetlenia 

pozostałych występujących usterek.  

W przypadku, gdy centralka wykryje błąd w odbiorze danych z czujnika 

ciśnienia, zaleca się sprawdzenie czy czujnik działa prawidłowo 

używając w tym celu funkcji "Sensor Test" [Test czujnika]. Jeżeli po 

użyciu tej funkcji okaże się, że czujnik jest sprawny, przyczyny usterki 

mogą być następujące: 

anteny samochodu i/lub odpowiednia elektronika działają nieprawidłowo; 

czujnika ma rozładowaną baterię, dlatego zaleca się kilkakrotne powtórzenie testu 

czujnika; 

zdarzenie występuje w szczególnych warunkach jazdy, dlatego zaleca się dokładne 

wypytanie właściciela samochodu, w jakich warunkach pojawił się problem. 

24.4.  Kasowanie kodów usterek z pamięci centralki 

Po usunięciu usterki dobrą zasadą jest skasowanie usterek występujących w centralce w 

celu natychmiastowego wyłączenia kontrolki sygnalizującej usterkę oraz uniknięcia 

nieprawidłowych diagnoz w przyszłości. W celu włączenia tej funkcji należy wybrać 

samochód, “Diangostic DTC” [Diagnostyka DTC], a następnie “Erase fault codes”[Skasuj 



kody błędów]. Po wykonaniu tej funkcji program powróci automatycznie do “Vehicle 

Diagnosis” [Diagnostyka samochodu]. 

Na koniec należy przejść do funkcji odczytu kodów usterek z poprzedniego punktu w 

celu sprawdzenia, czy usterki zostały faktycznie usunięte z pamięci. 

 

Jeżeli po kasowaniu błędów w centralce, nie zostały one usunięte, ich 

przyczyna nie została jeszcze wyeliminowana i dla centralki usterka w 

dalszym ciągu występuje. 

24.5. Ustawienia 

Niektóre modele samochodów mogą posiadać inne dodatkowe funkcje takie, jak: 

- konfiguracja opon letnich/zimowych. W takim wypadku centralka we wnętrzu 
samochodu może zapisać w pamięci 4 kody ID dla czujników zamontowanych na 
obręczach kół zimowych oraz 4 kody ID dla czujników zamontowanych na 
obręczach kół letnich. Aby wykonać procedurę wuczania 4 czujników w 
momencie sezonowej wymiany opon, wystarczy ustawić koła letnie lub koła 
zimowe. Program centralki automatycznie użyje 4 kodów ID kół letnich lub kół 
zimowych. 

- Włączanie/wyłączanie urządzenia. Za pomocą tej funkcji można włączyć lub 
wyłączyć urządzenie TPMS. 

 

Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, należy wybrać z menu głównego “Kodyfikuj/DTC 

OBD”, a następnie "Dalsza kodyfikacja". 

TPMS MANAGER 

 Program TPM Manager PC jest dodatkową zaletą serwisu TPMS .. Połączenie 

bezprzewodowe Bluetooth  sprawia, że  zapisywanie i drukowanie danych jest bardziej 

wygodne i prostsze i nie wymaga podłączenia TPMS CONNECT EVO do komputera. 



 

Numer VIN lub numer rejestracyjny 

Numer VIN lub numer rejestracyjny używane są 

do automatycznego rozpoznawania samochodu i 

odpowiedniego wykonanego wcześniej testu. 

Jeżeli nr VIN lub numer rejestracyjny zostały już 

zarejestrowane przez TPMS Manager, TPMS 

Manager rozpoznaje automatycznie model 

samochodu i przygotowuje urządzenie TPMII do 

uruchomienia testu.  

W ten sposób użytkownik nie musi wybierać nowego samochodu, a program dokonuje 

pomiaru wszystkich danych Po zakończeniu pomiaru automatycznie wysyłany jest do PC 

raport, a TPMS Manager zapisuje raport z testu w celu jego użycia w przyszłości. 

BAZA DANYCH TESTU 

Nr VIN lub nr rejestracyjny mogą być również używane do szukania raportu z testu 

przeprowadzonego wcześniej na samochodzie zapisanym już w bazie danych. (Klawisz 

F2). 

24.6. KONSERWACJA TPMS SAMOCHODU 

Funkcja ta umożliwia wyświetlenie procedury deski rozdzielczej (tablicy przyrządów) w 

celu usunięcia kontrolek TPMS po wymianie czujnika/obrocie koła w samochodach, 

których dotyczy ten typ procedury. 



 

24.7. ZAPISYWANIE/DRUKOWANIE RAPORTU 

Ta funkcja umożliwia zapisywanie/drukowanie na PC raportów z testów zapisanych w 

urządzeniu. 

24.8. DRUKOWANIE TESTU BEZPOŚREDNIO Z URZĄDZENIA TPMII 

Po ustanowieniu połączenia Bluetooth między TPMII i komputerem można wydrukować 

bezpośrednio raport. Wystarczy nacisnąć przycisk drukowania na urządzeniu TPMII i 

wydruk zostanie natychmiast wykonany. 

25. Procedura montażu i demontażu czujników 

Przyrządy potrzebne do konserwacji opon przy użyciu systemu TPMS 

Koła z systemem TPMS zwykle są wyposażone w koła o zmniejszonym przekroju z 

wysokimi indeksami prędkości lub koła Run Flat, zarówno samonośne jak i z 

wkładką (PAX System o SR Support Ring). Z wyjątkiem opon Run Flat z wkładką, 

procedury montażu/demontażu opony są podobne do procedur dla opon 

tradycyjnych. 

W celu montażu i demontażu opon w kołach z TPMS zaleca się użycie 

nowoczesnych montażownic opon, które nadają się szczególnie do montażu opon 

o zmniejszonym przekroju lub opon o dużych wymiarach zamontowanych na 

obręczach ze stopów lekkich. Jest bardzo ważne, by montażownica była 

wyposażona w plastikowe rolki dociskowe, które są w stanie zapewnić 

prawidłowy docisk w trakcie montażu bez uszkodzenia obręczy koła, czujnika i 

stopki opony. Zdjęcie przedstawia montażownicę dostosowaną do obsługi kół z 

czujnikiem.  

Do obsługi kół z wkładką PAX System lub SR (Support Ring) 

wyposażonych w wewnętrzne czujniki TPMS należy używać 

montażownic z homologacją producenta opony. Potrzebne są 

specjalne akcesoria oraz procedura demontażu i montażu inna niż w przypadku 

standardowych opon. 

 



Należy przestrzegać procedur i instrukcji montażu i demontażu 

opon i czujników zgodnie z zaleceniami producentów opon, 

producenta czujnika, producenta samochodu i montażownicy. 

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter ogólny i 

obowiązują dla większości czujników dostępnych w sprzedaży. 

Oprócz odpowiedniej montażownicy, do wymiany czujników służą odpowiednie 

zestawy do wymiany czujników, w których skład wchodzi jeden lub więcej kluczy 

dynamometrycznych, pierścienie uszczelniające, nakrętki mocujące, 

różnokolorowe zatyczki zaworu, korpus zaworu, wkładkę zaworu.  Skład zestawu 

zmienia się w zależności od typu czujnika (zob. punkt 10.0) i marki czujnika. 

25.1. Procedura instalowania/usuwania czujnika 

Urządzenia potrzebne do konserwacji opon z TPMS 

Koła z TPMS zwykle wyposażone są w opony o wąskim przekroju z wysokim 

indeksem prędkości lub opony Run Flat zarówno samonośne, jak i z dodatkowymi 

podporami (system PAX lub opony z wkładką SR Support Ring). Procedury 

montażu/demontażu opon są podobne do procedur dla opon konwencjonalnych, 

za wyjątkiem opon Run Flat z dodatkowymi podporami. 

 

W celu zainstalowania kół z oponami wyposażonymi w TPMS zaleca 

się używanie najnowocześniejszych montażownic, które są specjanie 

dostosowane do montażu opon o zmniejszonym przekroju lub 

szerokich opon z obręczami ze stopów lekkich. Jest bardzo ważne, 

by montażownica była wyposażona w plastikowe rolki dociskowe, 

które zapewniają prawidłowy docisk w trakcie montażu bez 

uszkodzenia obręczy koła, czujnika i stopki opony.  

Do opon Run Flat z dodatkowymi podporami (system PAX lub SR) z czujnikami TPM należy 

używać przyrządów do montażu/demontażu zatwierdzonych przez producenta. Opony te 

wymagają specjalnych akcesoriów i procedur montażu/demontażu, które są inne od 

tych stosowanych dla standardowych opon. 



Przestrzegać instrukcji montażu i demontażu dostarczonych przez producentów opony, 

czujnika, samochodu i przyrządów do montażu i demontażu opon. 

Informacje dostarczone w niniejszym dokumencie obowiązują dla większości czujników 

występujących na rynku. Oprócz odpowiedniej montażownicy, przy wymianie czujników 

mogą być również potrzebne specjalne zestawy do wymiany czujników, w których skład 

wchodzi jeden lub kilka kluczy angielskich, pierścień O-ring, różnokolorowe zatyczki 

zaworów, korpus zaworu i wkładka zaworu.  

Skład zestawu zmienia się w zależności od typu czujnika (zob. punkt 10.0) i marki 

czujnika. 

25.2. Wymiana czujników 

Procedury montażu i demontażu różnych czujników są trochę inne w zależności 

od poszczególnych modeli czujnika.  

Standardowa procedura dla czujnika dwukorpusowego może wyglądać 

następująco (model 1 punkt 10): 

1. poluzować śrubę mocującą w taki sposób, aby czujnik swobodnie się 
poruszał, 

2. odkręcić w całości nakrętkę mocującą, 
3. wyjąć z siedziska korpus zaworu, czujnik powinien swobodnie się poruszać, 

w przeciwnym wypadku może uniemożliwić wyjęcie zaworu, 
4. wyjąć korpus zaworu odkręcając śrubę mocującą. 

 

W przypadku czujników jednokorpusowych (model 2 punkt 10) wystarczy 

wykonać punkty 2 i 3 procedury. 

Standardowa procedura montażu czujnika dwukorpusowego przewiduje 

następujące czynności: 

1. Pobrać kompletny zestaw do wymiany czujnika TPMS oraz wszystkie 
pozostałe elementy (korpus zaworu, nakrętka mocująca, zatyczka zaworu). 

2. Włożyć zawór z pierścieniem uszczelniającym O-ring do jego siedziska. Za 
pomocą nakrętki mocującej przymocować zawór do obręczy koła, przy czym 
nakrętki nie należy maksymalnie dokręcać. Nakrętki mocujące posiadają 
wewnętrzny plastikowy pierścień, który należy przerwać przy końcowym 



dokręcaniu. Kiedy dokręcanie wymaga przyłożenia większej siły, należy je 
przerwać. 

3. Zamontować czujnik na korpusie zaworu i przymocować go śrubą 
mocującą. Charakterystyczną cechą tych czujników jest możliwość ich 
mocowania pod zmiennym kątem w taki sposób, aby dopasowały się do 
wewnętrznych profili obręczy kół.   Przed końcowym dokręceniem 
sprawdzić, jak zaleca instrukcja obsługi czujnika,  czy moment dokręcenia 
jest prawidłowy, czy znajduje się w prawidłowym położeniu (sprawdzić czy 
czujnik powinien się stykać z obręczą koła, czy też nie) i czy zewnętrzna 
część czujnika znajduje się poniżej stopki opony. W przeciwnym wypadku, 
w trakcie montażu opony czujnik może zostać uszkodzony.  

4. Dokręcić maksymalnie nakrętkę blokującą korpus zaworu (należy przerwać 
gumowy pierścień znajdujący się we wnętrzu nakrętki) używając siły 
dokręcania zalecanej przez producenta czujnika.  

5. Przystąpić do montażu opony. 
Standardowa procedura dla czujnika jednokorpusowego 

1. Sprawdzić, czy na korpusie zaworu znajduje się pierścień uszczelniający i 
włożyć go do odpowiedniego otworu na obręczy. 

2. Za pomocą nakrętki mocującej zablokować czujnik w taki sposób, aby był 
równoległy do obręczy koła i z zachowaniem wartości momentu dokręcania 
zalecanej przez producenta TPMS. 

3. Przystąpić do montażu opony. 
 

Każdorazowo przy wymianie opon lub prowadzeniu czynności konserwacyjnych, 

dla modeli dwukorpusowych zaleca się wymianę korpusu zaworu, śruby i nakrętki 

mocującej, pierścienia uszczelniającego O-ring, wkładki zaworu i zatyczki zaworu. 

W przypadku czujników jednokorpusowych jest to wkładka zaworu, nakrętka 

mocująca, pierścień uszczelniający O-ring i zatyczka. Producenci czujników TPMS 

stworzyli specjalne zestawy do wymiany.  

 

Momenty dokręcania w montażu czujnika są podane 

w urządzeniu z użyciem funkcji opisanej w punkcie 

12.3 "Momenty dokręcania". 



 

Kody oryginalnych części zamiennych (OEM) czujników 

są podane w urządzeniu przy użyciu funkcji opisanej w 

punkcie 12 "Kod części zamiennej". 

Przed zamontowaniem koła w samochodzie sprawdzić, czy czujnik działa 

idealnie, aby uniknąć konieczności ponownego demontażu koła w celu wymiany 

czujnika. 

25.3. Konserwacja czujnika bez demontażu opony 

Wcześniej opisane czynności można wykonać po zdjęciu opony z obręczy koła. 

Niektóre montażownice do opon, wyposażone w podwójną rolkę dociskową, 

umożliwiają wykonanie interwencji z zakresu kontroli i wymiany czujnika bez 

konieczności demontażu opony. W takim wypadku należy zapoznać się z 

instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta montażownicy do opon. 

25.4. Demontaż opony 

Kołami wyposażonymi w TPMS z czujnikami wewnętrznymi należy manipulować z 

wyjątkową ostrożnością w trakcie procedur demontażu i montażu.  Odpowiednia 

montażownica do opon oraz stosowne smarowanie stopki opony niezmiernie ułatwią 

wykonanie tych czynności. 

 

 

 

Sprawdzić czujnik przed rozpoczęciem odpowiedniej czynności. 

25.5. Wybijanie opony 

Zdjąć zatyczkę i wkładkę zaworu, poczekać, dopóki powietrze nie zostanie 

spuszczone z opony, a następnie przystąpić do wybijania opony. 

Wiele montażownic wykonuje zdejmowanie opon z użyciem łyżki; w takim 

wypadku opona powinna być ustawiona z czujnikiem w pozycji na godzinę 6 w 

momencie wykonania pierwszego uderzenia wybijającego. Następnie uderzenia, o 



ile są konieczne, należy wykonać zawsze z zachowaniem odpowiedniej odległości 

od czujnika.  W celu wybicia opony rolkami należy sprawdzić, czy w trakcie obrotu 

rolka nie spowoduje wepchnięcia stopki opony do kanału i w stronę czujnika. 

W przypadku używania łyżek wybijających należy uważać, by nie wybijać koła z 

łyżką umieszczoną w pobliżu czujnika.  Stopka opony, wepchnięta siłą do środka 

łyżką, mogłaby uderzyć w czujnik i uszkodzić go. 

W przypadku używania łyżek wybijających, w trakcie obrotu wybijającego należy zadbać, aby 

rolka nie wepchnęła zbytnio stopki opony do kanału, ponieważ mogłoby to spowodować 

uszkodzenie czujnika. 

25.6. Demontaż górnej stopki opony 

Zablokować koło na montażownicy, wyposażonej w plastikowe zabezpieczenia w 

przypadku obręczy ze stopów lekkich, dobrze nasmarować stopkę, ustawić 

głowicę w taki sposób, by czujnik znajdował się tuż za nią lub tuż pod nią. Wyjąć 

stopkę z użyciem dźwigni wyposażonej w plastikowe zabezpieczenie, umieścić 

stopkę na występie głowicy. Powoli obracać koło zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara utrzymując stałą odległość między stopką i czujnikiem. 

25.7. Demontaż dolnej stopki opony 

W celu zdemontowania dolnej stopki ustawić głowicę tuż przed czujnikiem. Z 

użyciem dźwigni ująć dolną stopkę i podnieść ją na występ głowicy zwracając 

uwagę, aby nie dotknęła czujnika. Powoli obracać koło zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara do całkowitego wyjęcia opony. Sprawdzić, czy czujnik nie został 

uszkodzony. 

25.8. Montaż opon 

Przed przystąpieniem do montażu opon należy: 

 Sprawdzić stan obręczy koła, położenie czujnika oraz zaworu pompowania. 

 Wymienić zawsze wkładkę zaworu, nakrętkę mocującą i pierścień 
uszczelniający. 

 Sprawdzić, czy połączenie obręczy i koła jest odpowiednie. 

 Oczyścić obręcz w strefie jej zetknięcia ze stopką opony. 



 Nasmarować odpowiednim środkiem smarnym do samochodów 
osobowych siedzisko stopki i dwie stopki opony. 

 

Nigdy nie montować opon na obręczach, które nie są dozwolone 

przez producenta opony. 

25.9. Montaż stopki wewnętrznej 

Umieścić obręcz na montażownicy blokując ją w taki sposób, by czujnik znajdował 

się w pozycji mniej więcej 1/4 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara od 

klawiatury montażowej. Umieścić oponę na obręczy i następnie ustawić głowicę w 

położeniu roboczym. Umieścić stopkę w tylnej części głowicy i nachylić oponę do 

środka kanału obręczy. Czujnik znajdzie się w bezpiecznym położeniu, w połowie 

między punktem oparcia na głowicy i na obręczy.  Powoli obracać koło, dopóki 

stopka nie zostanie całkowicie założona.  

25.10. Montaż stopki zewnętrznej  

Ustawić czujnik w pozycji prawie 3/4 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

w stosunku do głowicy. Ponieważ opony zwykle posiadają bardzo twarde ściany 

boczne, dobrze jest użyć ewentualne rolki dociskowe (ustawić rolki jak na zdjęciu) 

naciskając stopkę poniżej krawędzi kanału. 

Powoli obracać koło, dopóki stopka nie zostanie założona. 

Przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta montażownicy, 

producenta opony i producenta czujnika.  Pompowanie opony może być 

niebezpieczne, dlatego należy przestrzegać zaleceń producenta opony i 

producenta czujnika. 

Przed zamontowaniem koła w samochodzie sprawdzić, czy czujnik 

działa idealnie, aby uniknąć konieczności ponownego demontażu 

koła w celu wymiany czujnika. 

Po zamontowaniu czterech kół w samochodzie należy sprawdzić, 

czy czujniki znajdują się w prawidłowym położeniu używając do 

tego celu funkcji "Test położenia" (punkt 12.5 w niniejszej 



instrukcji obsługi). 

26. Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania w celu aktualizacji/załadowania 
danych do PC. 

 Procesor: > Pentium II. 

 Twardy dysk: > 2 GB (potrzebne 500 MB) 

 System operacyjny: Windows 98SE i późniejszy 

 128 MB RAM 

 Porty USB 1.1 lub późniejsze 

 Dostęp do internetu umożliwiający ściąganie aktualizacji oprogramowania  

27. INSTALOWANIE KARTY SD  

Zazwyczaj karta SD znajduje się już w urządzeniu. W razie potrzeby można wykonać 

następujące czynności: 

1 

 

Wyjąć śrubę z tylnej klapy.  

2 

 

W tym momencie po wyjęciu klapy można 

uzyskać dostęp do schowka na kartę SD.  

3 

 

Włożyć kartę SD i z powrotem założyć klapę 

używając do tego śruby. 



4 

 

Podłączyć kabel inteligentny OBD. 

 

TPM-OBD można podłączyć w momencie, gdy konieczne jest połączenie z centralką.  Nie 

bierze aktywnego udziału w pozostałych funkcjach. 
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