
TP03 användarguide!
Varje enskild däcktrycksövervakare kan programmeras för att minnas ert däcktryck. Närhelst en 
sensor har blivit programmerad och däcktrycket minskar under det programmerade däcktrycket så 
kommer däcktrycksövervakaren att blinka rött. Detta för att indikera att det behövs fyllas på luft. !
Om du byter bil eller fordon kan du behöva omprogrammera dina däcktrycksövervakare.!
När du kontrollerar dina däck innan bilfärd vet du att du har rätt däcktryck.!!
Gör så här!
Om du använder däcktrycksövervakarna till MC eller personbil, programmera då 
däcktrycksövervakaren 0,2 bar under det rekommenderade däcktrycket från biltillverkaren.!!
Om din bils rekommenderade däcktryck t. ex. är 2,6 bar så programmerar du 
däcktrycksövervakaren för att varna för däcktryck under 2,5 bar.!!
Om du använder däcktrycksövervakarna till tunga fordon som lastbilar och bussar programmera då 
däcktrycksövervakaren 0,4 bar under det rekommenderade däcktrycket från fordonstillverkaren.!!
Om ditt fordons rekommenderade däcktryck t. ex. är 6,9 bar så programmerar du 
däcktrycksövervakaren för att varna för däcktryck under 6,5 bar!!
Programmera så här!
OBS! Se till att ditt däck är i bra skick.!!
1. Skruva isär däcktrycksövervakaren. Använd medföljande nycklar för att avlägsna LED-lampans 
del och anti-stöld hylsan. Placera metallnyckeln i botten av enheten och plastnyckeln i toppen av 
enheten och skruva motsols.!

Så här ser alla delar ut efter isärplockning!



2. Rensa sensorns gamla minne.!
Avlägsna LED-lampans del, använd metallnyckeln i sensorns hexagon och !
skruva motsols tills det tar stopp. Du har nu rensat det gamla minnet.!

!!
3. Lagra däcktrycket i sensorns minne!
Skruva nu fast sensorn på däckventilen med önskat lägsta däcktryck och använd metallnyckeln i 
hexagonen och skruva medsols tills det tar stopp. Du har nu lagrat ditt fordons däcktryck. !!

4. Fyll upp däcket till det rekommenderade.!
Skruva av sensorn och skruva ihop däcktrycksövervakarens alla delar och fyll upp däcket till det 
rekommenderade. Skruva sedan fast däcktrycksövervakaren med plastnyckeln. Klart!!
(OBS! Glöm ej att bort den lilla plastbiten i sonsordelen mot LED-lampans del)!



!
Däcktrycksövervakaren blinkar inte då ditt fordons däcktryck är OK. !
Däcktrycksövervakaren blinkar rött om det faller under det programmerade värdet.!!
För att testa om en sensor fungerar så skruvar du bara av den från däcket. Den blinkar då rött. Om 
den inte gör det så kontrollerar du att du tagit bort den lilla plastbiten från sensorns del, batterierna 
eller repeterar steg 2 och 3.!!


