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1. Zásady před použitím 
Dodržujte následující pravidla, abyste nepoškodili vůz nebo nezpůsobili zranění. 

• Ujistěte se, že používáte zařízení v bezpečném prostředí 

• Ujistěte se, že vozidlo je úplně zastaveno a zajištěno 

• Ujistěte se, že jste dostatečně vzdálení od horkách částí auta 

• Když odstraňujete pneumatiku, ujistěte se, že držící část je stabilní 

• Neprofesionálové nejsou určeni k použití přístroje 

• Postupujte podle návodu k danému vozidlu, abyste se vyhnuli možným problémům 

2. Představení produktu 
2.1. Funkce 

Q01 je TPMS zařízení pro správu senzorů s následujícími funkcemi: 

• Aktivování/Čtení informace senzoru tlaku gumy, včetně aktuálního tlaku a teploty, 

baterie senzoru a stav senzoru 

• Zobrazení id. čísla senzoru (OE číslo) daného vozidla 

• Zobrazení metody použité TPMS senzorem k nalezení nových ID daného vozidla 

• Programování QQR senzorů. Programovatelné senzory můžou být nastaveny jako 

senzory požadovaného vozidla podle aktuální potřeby 

• Zjištění frekvence nebo intenzity RF signálu 

• Programování více senzorů najednou 

• Rychlé měnění ID QQr senzorů 

  



2.2. Vzhled přístroje 

 

• Charging – nabíjecí rozhraní 

• USB port – USB komunikace 

• Display screen – slouží k zobrazení operací 

• Activation key – slouží k aktivování a čtení informace 

senzoru na aktivačním rozhraní 

• Up/Down key – Pohybování nahoru nebo dolů 

• Return/Cancel key – navrácení k minulému stavu 

nebo zrušení operace 

• Enter/Confirmation key – potvrzení operace 

• Left/Right key – Pohybování doprava/doleva 

• Power/Quick-return key – Vypnutí/zapnutí nebo 

rychlý návrat k funkci na hlavním rozhraní 

2.3. Specifikace 

Displej – 2.8“ TFT barevný displej, rozlišení 320 x 240 

Baterie – 3,7 V 3000 mAh lithiová baterie 

Operativní teplota – 0 – 50°C 

Skladovací teplota - -20 – 70°C 

Velikosti – 224,7 * 94,5 * 58,8 mm 

Váha – 0,29 kg 

2.4. Nabíjecí doba 

• Zařízení má zabudovanou lithium-iontovou polymer znovunabíjecí baterii, nabíjení 

trvá zhruba 4 hodiny 

3. Základní funkce 
3.1. On/Off 

On: Když je zařízení vypnuté, zmáčkněte „Power“ tlačítko, dokud se displej nerozsvítí. 

Off: Když je zařízení zapnuté, zmáčkněte tlačítko „Power“ po dobu 3 vteřin, abyste ho vypli. 

Restartování systému: Když je zařízení nemožné vypnout nebo zapnout normální způsobem, 

vložte úzký předmět do díry na reset na pravé straně přístroje a zároveň lehce zmáčkněte 

reset tlačítko. Systém se restartuje a následně vypne. 

3.2. Aktivace/Čtení informace senzoru tlaku 

Q01 může aktivovat originální nebo senzor třetích stran, tak aby získal informaci o tlaku 

v pneumatice, ID sensoru, teplotu pneumatiky, stav baterie a frekvenci senzoru. 



Postup je následující: 

1. Zvolte položku „Tire pressure diagnostics“ v hlavní menu, potom zvolte značku, model a 

rok výroby vozidla, u kterého chcete senzor aktivovat (některé modely mohou 

vyžadovat, abyste vybrali korespondující počet kol) a potvrďte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zvolte „Sensor diagnostics“ v prostředí, abyste se dostali do „Activate/Read“ prostředí 

(některé modely mohou vyžadovat, abyste zadali 4 nebo 5 kol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Použijte tlačítka „Up/Down“, abyste jste zvolili pneumatiku, kterou chcete číst nebo 

aktivovat. 

4. Zmáčkněte „Activation key“ (tlačítko má obrázek podobný logu WiFi). Zařízení aktivuje 

senzor. Když je aktivace úspěšně dokončena, tlak, teplota a baterie senzoru bude 

zobrazena na korespondující lokaci. 

Poznámka: Odlišné modely můžou mít jiné informace 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Potom na hlavním rozhraní můžete zmáčknout tlačítko „OK“ k zobrazení aktivačních 

detailů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vyberte ikonku pro přepnutí jednotky na hlavním panelu v případě, že ji chcete změnit. 

Možnosti: 

ID: hexadecimálně, decimálně 

Tlak: kPa, bar, psi 

Teplota: °C, °F 

3.3. Programování senzoru 

Přístroj Q01 umí programovat programovatelně QQr senzory. Když programujete senzor, 

měli byste dbát na výběr programovatelného senzoru se stejnou frekvencí jako senzor od 

vozu. Jsou podporovány tři metody generování ID senzoru: automatické generování ID; 



manuální zadání ID a duplikování ID (musíte aktivovat nebo přečíst ID senzoru, který chcete 

zkopírovat). Postup je následující: 

1. Zvolte položku „Tire pressure diagnostics“ v hlavní menu, potom zvolte značku, model a 

rok výroby vozidla, u kterého chcete senzor aktivovat (některé modely mohou 

vyžadovat, abyste vybrali korespondující počet kol) a potvrďte. 

 

2. Vyberte „Sensor programming (1-20)“ pro vytvoření ID. 

 

Následně máme 3 možnosti, jak vytvořit ID (každá možnost je označena 
modrým číslem): 

1. Vytvoření ID automaticky: vyberte „Automatic ID generation“, abyste jste se dostali 
do potvrzovacího menu. 



 

 

2. Duplikování ID: Vyberte „Activated ID duplication (single)“, abyste se dostali do 
potvrzovacího menu. 

 

 

3. Manuální vytvoření ID: Vyberte „Manual ID input (single)“, abyste se dostali do 
rozhraní pro vložení ID. Zmáčkněte tlačítka „Up/Down“ pro zvolení hodnoty, kterou 
chcete. Následně zmáčkněte „OK“ pro vložení dané hodnoty. Taktéž můžete použít 
tlačítko „Backspace“ pro smazání hodnoty a tlačítko „Dec Hex“ pro změnu číselné 
soustavy ID. Po zadání všech znaků zmáčkněte „Enter“ pro potvrzení ID a následně 
se dostanete to rozhraní pro potvrzení ID. 

 

 

 

 



 

 

 

3.  Přibližte senzor, který chcete programovat do vzdálenosti nejdále 30 cm od přístroje Q01 a 
potom zmáčkněte „OK“ pro potvrzení ID. Jakmile dialog potvrdíte zařízení ho automaticky 
najde a naprogramuje. 

 



 

4.  Jakmile je programování dokončeno. Zobrazí se hláška o úspěšném naprogramování 
senzoru. 

 

3.4. Zobrazení učící metody 

Slouží k zobrazení „Learning information“, což je informace o tom, jak se určitý typ vozidla 
učí/identifikuje nové ID senzorů. K nalezení učícího postupu vozidla postupujte následovně: 

1. Zvolte položku „Tire pressure diagnostics“ v hlavní menu, potom zvolte značku, model a 

rok výroby vozidla a potvrďte. 

 

2. Zvolte položku „Learning information“ z menu a zmáčkněte „OK“, abyste zobrazili 
informace o učící metodě, tak jak je zobrazeno níže. 

 



 

3. Pokud jsou zobrazené informace na více stran, tak se mezi stranami můžete pohybovat 
pomocí tlačítek „Up/Down“. K úplnému odchodu použijte tlačítko „Return“. 

 

3.5. Zobrazení čísla dílu 

Zobrazení „Part number“ neboli čísla dílu vozidla, který chceme aplikovat na stávající 
vozidlo. 

1. Zvolte položku „Tire pressure diagnostics“ v hlavní menu, potom zvolte značku, model a 

rok výroby vozidla, u kterého chcete zobrazit číslo dílu a potvrďte. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Vyberte „Part number“ a zmáčkněte tlačítko „OK“, abyste zobrazili číslo dílu, tak jak je 
zobrazeno níže:  

 

3. Pokud jsou zobrazené informace na více stran, tak se mezi stranami můžete pohybovat 
pomocí tlačítek „Up/Down“. K úplnému odchodu použijte tlačítko „Return“. 

 

3.6. Rychlé navrácení k předešlému testu 

Když je zařízení zapnuto, použijte tuhle funkci k tomu, abyste se dostali k aktivačnímu 
rozhraní předešlého testovaného modelu. 

Postup je následující: Na hlavním rozhraním zvolte „Previous test“ neboli „Předchozí test“ a 
zvolte „OK, abyste se dostali do aktivačního rozhraní. 

3.7. Zobrazení historie 

Tahle funkce může být použita k zobrazení záznamu o posledních 20 použitých vozidlech. 
Postup je následující: 

1. Na hlavním rozhraní zvolte „History“ neboli historie a zmáčkněte tlačítko „OK“. 

 



2. Zvolte záznam, který chcete zobrazit a pak zmáčkněte „OK“, abyste se dostali do 
daného rozhraní. 

 

 

4. Systémové funkce 
V nastavení můžete změnit věci jako intenzitu jasu displeje, jazyk (angličtina nebo čínština), 
jednotky tlaku, teploty, typ zobrazení ID senzoru (v hexadecimální, decimální číselné 
soustavě), automatické vypínání přístroje a také nastavení zvuku. 

 

 

5. Upgradování/Aktualizace firmwaru zařízení 
1. Stáhněte a nainstalujte si nástroj pro upgrade, který jste dostali k zařízení nebo ho si ho 

můžete sami stáhnout na webové stránce: www.dajin-tech.com. 
Jakmile nainstalujete nástroj pro aktualizaci softwaru, měla by se Vám objevit ikonka 
programu pro aktualizaci na ploše. Pokud se nezobrazí na ploše bude ve složce, kde jste 
program nainstalovali. Proto dávejte pozor při instalaci, abyste věděli, kde jste program 
nainstalovali v případě, že se vám nezobrazila ikonka přímo na ploše vašeho počítače. 
Vzhled ikonky programu pro aktualizaci software: 

 

 

 

http://www.dajin-tech.com/


2. Připojte přístroj Q01 k PC pomocí USB kabelu a otevřete program HZ-Update (program, 
který jste si nainstalovali) 

 

3. Ve vašem zařízení Q01 přejděte do „Upgrade mode“ neboli módu pro aktualizaci 
v nastavení. Na vašem zařízení Q01 by se mělo zobrazit následující rozhraní: 

 



 

 

4. Na vašem PC zvolte tlačítko „Select file“ a vyberte soubor s aktualizací, který jste si buď 

stáhli z oficiálních stránek nebo jste obdrželi do emailu. Soubor má příponu .upd. 

 

5. Nyní klikněte na tlačítko „Update“. Kliknutím započne aktualizace software. Počítač a 

přístroj Q01 bude zobrazovat následující obrazovku: 



6. Jakmile je upgrade softwaru hotov, přístroj Q01 se automaticky restartuje a na PC se 

vám objeví dialogové okno se zprávou, že byl upgrade hotov, tak jako je ukázáno níže. 

 

 

6. Přidání licence/Ověření pravosti 
1. Stáhněte a nainstalujte si nástroj pro upgrade, který jste dostali k zařízení nebo ho si ho 

můžete sami stáhnout na webové stránce: www.dajin-tech.com. 
Jakmile nainstalujete nástroj pro aktualizaci softwaru, měla by se Vám objevit ikonka 
programu pro aktualizaci na ploše. Pokud se nezobrazí na ploše bude ve složce, kde jste 
program nainstalovali. Proto dávejte pozor při instalaci, abyste věděli, kde jste program 
nainstalovali v případě, že se vám nezobrazila ikonka přímo na ploše vašeho počítače. 
Vzhled ikonky programu pro aktualizaci software: 

 

http://www.dajin-tech.com/


2. Připojte přístroj Q01 k PC pomocí USB kabelu a otevřete program HZ-Update (program, 
který jste si nainstalovali) 

 

 

3. Ve vašem zařízení Q01 přejděte do „Upgrade mode“ neboli módu pro aktualizaci 
v nastavení. Na vašem zařízení Q01 by se mělo zobrazit následující rozhraní: 

 



4. Klikněte na „Add license“ neboli přidání licence v aktualizačním programu, který jsi si na 

PC otevřeli. 

 

5. Klikněte na „Select authorization file“ a potom zvolte soubor s příponou .lc z vašeho 

emailu. Jakmile máte vybraný soubor, klikněte na „Yes“ a autorizace by měla být ho-

tova. 

 



 

7. Pokročilé funkce 
7.1. Programování více senzorů najednou 

Tahle funkce vám umožní programovat až 20 senzorů najednou. 

 

Postup je následující: 

1. V hlavním rozhraní zvolte „Advanced features“ neboli pokročilé funkce, abyste se do-

stali do rozhraní pro programování více senzorů najednou. 

2. Vložte senzory (ne více než 20 najednou) do vzdálenosti 30 cm od zařízení. Zvolte 

„Multi-senzor programming“, potom zvolte značku, model a rok výroby vozidla, abyste 

se dostali do rozhraní pro detekci senzorů. 

3. Jestli je počet senzorů, které byly detekovány odpovídající opravdovému počtu sen-

zorů, zmáčkněte tlačítko „OK“ k zahájení programování. Jestli počet senzorů neodpo-

vídá, zmáčkněte „Cancel“ a zkuste operaci znovu. 

4. Když je programování senzorů hotov, zmáčkněte tlačítko „Up/Down“, abyste si zobrazili 

všechny nově vygenerované ID senzorů. Následně můžete zmáčknout „OK“ k navrácení 

zpět. 

  



7.2. Rychlá změna ID 

Přístroj Q01 podporuje rychlou změnu ID senzoru. ID senzoru pro stejný model vozu může 

být změněno bez potřeby programování. Jeden senzor může být takhle změněn až třikrát. 

 

Postup je následující:  

1. V hlavním rozhraní zvolte „Advanced features“, abyste se dostali do rozhraní pro tuto 

funkci. 

2. Zvolte rychlou změnu ID „Quick ID modification“ a frekvenci senzoru, abyste se dostali 

do rozhraní pro vložení ID. 

3. Po vložení nového ID zmáčkněte tlačítko „OK“, abyste se dostali do rozhraní pro potvr-

zení. 

4. Zmáčkněte tlačítko „OK“, abyste změnili ID. 

5. Jakmile je modifikace dokončena zmáčkněte „OK“ k navrácení zpět. 

7.3. Změna lokace senzoru 

Přístroj Q01 podporuje rychlou modifikaci lokaci senzoru. Senzory stejného modelu vozu 

mohou být změněny bez potřeby programování. Stejný senzor může být změněn až třikrát. 

 

  



Postup je následující: 

1. V hlavním rozhraní zvolte „Advanced features“, abyste se dostali do rozhraní pro změnu 

lokace senzoru. 

2. Zvolte „Sensor location modification“ a zvolte frekvenci senzoru, abyste se dostali dále. 

3. Po zvolení nové lokace zmáčkněte tlačítko „OK“, aby došlo ke změně. 

4. Jakmile je změna kompletní zmáčkněte tlačítko „OK“ k navrácení zpět. 

7.4. Detekce RF 

Detekce RF je funkce, která slouží k detekce vyzařované frekvence senzoru a síly signálu sen-

zoru. Funkce umí taky detekovat sílu a frekvenci signálu klíčů do auta. Když používáte tuhle 

funkci ujistěte se, že senzor nebo klíče od auta jsou ve stavu, kdy odesílají data. Přesný popis 

operace je následující: 

1. V hlavním rozhraní zvolte „RF detection“, abyste se dostali do rozhraní pro detekci RF. 

 

2. Aktivujte senzor nebo zmáčkněte tlačítko od klíčů do auta, aby se zobrazila frekvence a 

síla signálu senzoru nebo klíčů do auta. 

 

3. Zmáčkněte „Return“ k navrácení do hlavního rozhraní. 

 


