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1. ZADANIE HESLA 

Existujú dva spôsoby aktivácie zariadenia: 

 Zadajte heslo priamo do zariadenia  

 Zadajte heslo prostredníctvom aktualizačného program PC so 
zariadením pripojeným k PC.  

 

Krok Obrázok displeja Popis 

1  

 

 

Zvoľte voľbu “NASTAVENIA” (=SETUP) z 

hlavného menu. 

2 

 

Zvoľte “HESLO” (=PASSWORD). 

3    Zadajte heslo pre aktiváciu softvéru. Zároveň 

zadanie uvoľní objednané funkcie. Heslo 

obsahuje dátum expirácie ktorým je dátum 

aktivácie plus jeden rok.  

 

 

2. Verzia Softvéru  

 

Krok Obrázok displeja Popis 

1  Zvoľte “NASTAVENIA” =SETUP z hlavného 

menu 



 

 

2 

 

Zvoľte Vydanie = Release.  

3   

 

 

Softvérová verzia – informácie a aktivácia 

 

 

Hlavné zobrazované informácie: 

 Fw verzia  Zobrazované v prvom riadku. Zobrazuje verziu užívateľského 

rozhrania.  

 DB verzia. Zobrazuje verziu databázy dostupnú v zariadení.  

 DB Auoriz. Zobrazuje verziu databázy aktivovanú v zariadení  

 Dátum expirácie Zobrazuje dátum expirácie predplatného. 

 Sériové číslo je sériové číslo zariadenia.  

 

3. PC Softvér & Inštalácia ovládačov 

 

Pred inštaláciou nového softvéru prosím odinštalujte starú 

verziu.  



 

Pred inštaláciou nového softvéru sa prosím uistite že máte 

oprávnenia “administrátor” vo vašom počítači. 

 

KROK Obrázok displeja Popis kokov  

1 

 

Vložte CD-ROM do PC. 

Inštalácia Softvéru sa začne 

automaticky (Ak je toto 

dovolené)  

Ak sa inštalácia nespustí, 

postupujte nasledovne:  

 Kliknite na Počítač na 

pracovnej ploche, alebo 

v menu Štart  

 CD-ROM/DVD jednotka 

 Dvojité kliknutie na 

nastavenia 

2 

 

Zvoľte jazyk pre inštaláciu 



3 

 

Prečítajte si pozorne “Súhlas s 

podmienkami”. Ak súhlasíte, 

prosím zvoľte “Súhlasím”. 

Voľbou “Nesúhlasím” sa 

softvér nenainštaluje. 

4 

 

Zvoľte inštalačný adresár. 

5  Postupujte podľa pokynov 

zobrazovaných na displeji. Na 

konci inštalácie je potrebný 

reštart PC.  

6 

 

Po reštarte PC skontrolujte že 

máte: 

 Novú ikonu na ploche 

pre softvér TPMS 

Manažéra. 

 Nový adresár s 

programom TPMS 

manažér. 

 



 

Aby ste predišli problémom počas inštalácie, je odporúčané 

aby ste po dobu inštalácie deaktivovali Firewall a antivírový 

softvér. 

 

4. Nastavenie jazyka v softvéri TPMS MANAŽÉR 

 

Krok Obrázok displeja Popis 

1 

 

 

Spustite TPMS 

manažér kliknutím na 

ikonu na pracovnej 

ploche.  

Po spustení programu 

kliknite na ikonu vlajky v 

pravom hornom rohu 

obrazovky programu. 

 

2 

 

 

Zvoľte si svoj jazyk 

voľbou vlajky 

prislúchajúcej k danej 

jazykovej verzii. 

 

  



5. USB Nastavenia 

 

 

Vnútorná batéria zariadenia TPMII sa nenabíja 

prostredníctvom USB pripojenia s PC. 

 

6. USB inštalácia  

USB ovládač je inštalovaný automaticky počas inštalačnej procedúry . V 

prípade zlyhania počas inštalačnej procedúry, prosím pozrite si NÚDZOVÁ 

INŠTALÁCIA USB pre Windows 7. 

 

KROK Obrázok displeja Popis 

1 

 

Spustite TPM 

Manažéra kliknutím 

na ikonu na pracovnej 

ploche, nasledovne 

kliknite na ikonu 

Nastavenia.  

Pripojte TPMII 

zariadenie k PC 

pomocou USB kábla. 

Zariadenie sa 

automaticky zapne. 

 



2 

 

Zvoľte ikonu “hľadaj 

zariadenie”, alebo 

stlačte F3. Ak hľadáte 

pomocou USB 

pripojenia, uistite sa 

že možnosť “Použi 

Bluetooth” zostane 

nezakliknutá. Softvér 

automaticky začne 

hľadať COM port ku 

ktorému je TPMII 

pripojená. Softvér 

nastaví nájdený port 

automaticky v 

konfigurácii. 

3  Opustite Nastavenia. 

 

 

Aktualizácia zariadenia je možná iba s USB pripojením. 

7. Aktualizácia softvéru 

 

Aby ste mohli zaktualizovať zariadenie, potrebujete: počítač 

so softvérom a inštalovaným CD ROM. Internetové pripojenie 

a heslo. Heslo získate od vášho distribútora. 

 

 

Heslo je prepojené so sériovým číslom vášho testera a 

verziou databázy na ktorú mate oprávnenie. 

 

 



 

 

Ak po zaktualizovaní vášho testera zvolíte automobil a zobrazí 

sa správa “Automobil nie je k dispozícii – Kontaktujte servis”, 

to znamená že ste použili meno a heslo pre staršiu 

aktualizáciu. Kontaktujte vášho distribútora pre získanie  

správneho hesla pre najnovšie vydanie.  

 

 

1 

 

 

Spustite softvér TPMS 

Manažér a kliknite na 

ikonku F3  

2 

 

Kliknite na tlačidlo F2 

(stlačte v strede) pre 

spustenie program 

aktualizácie. 



3 

 

Softvér si vyžiadal 

pripojenie TPMII 

zariadenia  k počítaču 

cez USB kábel.  

4 

 

Zadajte heslo a stlačte 

“OK”. 

5  Počkajte kým sa 

dokončí aktualizácia 

6 

 

Stlačte “OK” na konci 

aktualizácie. 

 

 

7 

 

Zatvorte program pre 

aktualizáciu pre 

ukončenie procesu.  

 

 

   

Aby ste mohli zaktualizovať tester, potrebujete počítač so 

softvérom dodanom na CD-ROM, internetové pripojenie a 

heslo. Heslo získate od vášho distribútora. 

 



 

 

Heslo je prepojené so sériovým číslom vášho testera a verziou 

databázy na ktorú mate oprávnenie. 

 

Ak po zaktualizovaní vášho testera zvolíte automobil a zobrazí sa           

správa “Automobil nie je k dispozícii – Kontaktujte servis”, to 

znamená že ste použili meno a heslo pre staršiu aktualizáciu. 

Kontaktujte vášho distribútora pre získanie  správneho hesla pre 

najnovšie vydanie.  

 

8. Hardvérové a softvérové požiadavky pre aktualizáciu/odoslanie údajov 
do počítača. 

 

 Procesor: > Pentium II. 

 Pevný Disk: > 2 GB (potrebné voľné miesto 500MB) 

 Operačný systém: Windows 98SE alebo vyšší 

 128 MB RAM 

 USB porty 1.1 alebo vyššia verzia 

 Internetové pripojenie pre stiahnutie softvérových aktualizácií 
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