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Systém monitorovania tlaku v kolesách 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



Ak chcete vyriešiť bežné problémy: 
1, Po inštalácii nebude displej prijímať signál, pre každé koleso vydá  
obraz bez signálu '' - '' . 
a, Systém sa sám aktualizuje po 5 minútach, počkajte. 
b, Párovanie snímača zlyhalo, skúste to znova. 
2, Nedostávam spätnú väzbu na kolesá, zobrazuje sa iba '' - '' '' Er '' alebo '' Lo ''. 
a, Ak dostanete tento signál '' - '' senzory neboli správne spárované, skúste to znova. 
b, Ak vidíte '' Er '' alebo '' Lo '', snímač indikuje poruchu alebo nízke nabitie. 
3, Na displeji sa nič nezobrazí. 
a, G Uistite sa, že je displej zapnutý? Zapnite stlačením a podržaním šípky doprava. 
b, Displej sa automaticky vypne po 34 sekundách, ak vozidlo zastavíte, a znova sa zapne, ak zaznamenáte 
akýkoľvek pohyb. 
c, Batéria je vybitá. Prosím nahrajte! 
4, Displej je príliš jasný alebo príliš tmavý. 
a, Stlačením šípky doprava zvýšite jas. 
5, Displej po zastavení auta neprejde do režimu spánku 
a, Stlačte pravú šípku a symbol kľúča a potom '' Bi Budete počuť bi '' zvuk indikujúci, že nastavenie je 
dokončené. 
6, Ako môžem prepínať medzi zobrazením tlaku a teploty? 
a, Za normálnych okolností sa displej automaticky prepína medzi dvomi jednotkami. (Zobrazí tlak na 50 sekúnd 
a teplotu na 8 sekúnd.) Stlačením šípky doprava zobrazíte manuálne. 
varovania: 
1, Zariadenie je možné použiť len pre vozidlá pracujúce na 12V a do maximálneho tlaku 3,5 Bar. 
Vzdialenosť medzi displejom a snímačom nesmie presiahnuť 5 metrov. 
2, Nikdy sa nespoliehajte len na prístroj, pravidelne kontrolujte tlak kolies. 
3, Ak zariadenie spustí alarm niektorého z kolies, okamžite zastavte a zistite príčinu poruchy. 
4, Zariadenie nedokáže predpovedať vplyv akejkoľvek vonkajšej sily na kolesá. 
6, Výdrž batérie snímačov závisí od tejto odvodenej vzdialenosti. 
 
Senzor displeja          
  

Pracovná frekvencia: 433,92 ± 0,005 MHz   Prevádzková frekvencia : 433,92 ± 0,005 MHz 

Prevádzkové napätie : 3,2V     Prevádzkové napätie : 2,2-3,3V 

Prevádzkové prúd : Normálny prevádzka : <3mA Alarm : <45mA 

Prevádzkové prostredie : 0 ° C - + 60 ° C    Prevádzková prúd : Predvolené: <2UA - 18mA 

      Prevádzkové prostredie : -40 °C až 125 °C 

      Meranie rozsah : -40 ° C ± 90 ° C 

      Maximálne odsadenie krútiaci moment : 4 Nm 

 

 

 

Tlak kolesa konverzie 

1 bar = 14,5 Psi = 1,02 kgf / cm = 100 kPa 


