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                 TPMS SENSOR AID 
                   TIETOJEN TULOSTAMINEN 

 

1. TULOSTUSOHJELMAN ASENTAMINEN TIETOKONEELLE  

 Toiminto vaatii toimitetun CD:llä olevan ohjelmiston asentamisen tietokoneelle. 

 Avaa sähköpostin liitteenä oleva ZIP tiedosto ja tallenna se koneellesi. 

 

 Avaa tallennettu tiedosto, ohjelman tulee näyttää tältä: 

 

 

 

 

 

 

 

2. TULOSTUSTOIMINTO SENSOR AID TYÖKALUSSA 

 Kytke virta päälle ja odota laitteen käynnistymistä.  

 Kun valikossa näkyy automerkit paina ESC ja siirryt kohtaan SETTING. 

 Etsi valikosta käyttäen nuolinäppäimiä WHEEL ja siirry sen päälle. 

 Paina ENTER ja numero 1 muuttuu numeroksi 4 ja paina ESC.  

 Valitse auto, merkki ja vuosimalli. 

 Valitse DIAGNOSE SENSOR -> ENTER -> (Mahdollisesti toisen kerran ENTER, riippuen 
autosta). 

 Näyttöön ilmestyy autonkuva ja vasen eturengas vilkkuu.   
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 Mene auton tai rengaspaketin luo ja paina ENTER ensin vasemman eturenkaan  
venttiilin kohdalla, laite lukee sensorin ja piippaa kahdesti. 

 Siirry nuolinäppäimillä seuraavaan renkaaseen, edellinen luettu rengas pitäisi näkyä 
ruudussa niin, että se ei enään vilku vaan näkyy vilkkumattomana!  

 Paina ENTER ja jälleen laite piippaa kahdesti kun sensori on luettu .  

 Siirry seuraavaan renkaaseen. HUOM !  tässä on mahdollista lukea 5 eri ID numeroa 
muistiin.  

 Luettuasi kaikki sensorit, älä sammuta laitetta tai paina mitään nappia. 

 Menen tietokoneelle ja avaa kohdassa 1 mainittu ohjelma.  

 Kytke USB kaapeli tietokoneen ja SENSOR AID työkalun välille.  

 ODOTA, laite siirtää automaattisesti tiedot koneellesi.  

 Ruudussa pitäisi olla ko. näkymä tietoineen. 

 

 

 

  

 

 

 

 Vasemmassa yläkulmassa on levykkeen kuva. jolla voit tallentaa ko. tiedot koneellesi 
valitsemaasi kansioon. Suosittelen oman kansion tekemistä.  

 Tallennusmuoto on *.TXT , nimen voit muuttaa vaikka asiakkaan rekisterinumeron 
mukaan.  
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 Ohessa muutamia malleja tallennetuista tiedostoista, ensimmäinen on tallennettu 
siinä muodossa kuin ohjelma sen tekee, toiseen on laitettu rekisterinumero tiedoston 
eteen ja kolmannessa on tiedoston nimi muutettu vastaamaan vain rekisterinumeroa 
tai asiakkaan nimeä etc.   

 Kun avaat tiedoston näkymä on seuraavanlainen .TXT muotoinen näkymä. 

 Tämä tiedosto on tulostettavissa normaalisti kohdasta TIEDOSTO - > TULOSTA  

3. KÄYTTÖTARKOITUS  

 Tätä toimintoa voi käyttää omien TPMS asiakkaiden hallinnointiin esim, 
hotellipalveluissa.  

 Tällä voit lähettää *.TXT tiedostona TPMS tiedot asiakkaan pyynnöstä.  

 Tarvittaessa voi tulostaa autoon mukaan ”muistilapun tai tarran” josta selviää ID 
numerot.  

 Voit lukea valmiiksi asiakkaan ID numerot muistiin ja tehdä rengaspaketin valmiiksi 
ID numeroineen.  

 

 


