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Návod Q02 

1. Popis produktu a tlačítek 

 

 

1. Dotykový displej – Zobrazuje menu a výsledky testu 

2. Up button – Tlačítko pro pohyb nahoru 

3. Activation key – Aktivační tlačítko posílá potvrzení, když TPMS je bezdrátově rozpoznán a 

naprogramován 

4. Right button – Tlačítko pro pohyb doprava 

5. Confirm button – Tlačítko pro potvrzení 

6. ON/OFF button – Tlačítko pro zapnutí a vypnutí (Je třeba držet po dobu 3 sekund pro 

vykonání akce) 

7. Down button – Tlačítko pro pohyb dolů 

8. Help button – Tlačítko pro nápovědu 

9. Left button – Tlačítko pro pohyb doleva 

10. Return button – Tlačítko pro navrácení do minulého menu (Tlačítko zpět) 

11. TF vehicled – Port pro napojení TF 

12. Type-C interface – USB-C rozhraní pro nabíjení zařízení 

13. OBD test interface – Port pro napojení OBD kabelu 
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2. Nabíjení baterie 
Nabíjení může být provedeno třemi různými způsoby 

- Připojením zařízení pomocí USB kabelu k PC 

- Připojením zařízení k USB nabíjecímu adaptéru 

- Pomocí OBD II diagnostického podstavce 

 

3. Zapnutí a vypnutí zařízení 
Krátké podržení (cca. 3 sekundy) tlačítka ON/OFF zapne nebo vypne zařízení. 

Existuje možnost automatického vypnutí. Pro automatické vypnutí je třeba v zařízení do 
Nastavení [Settings], dále klikněte na Automatické vypnutí [Auto Power Off] v [System 
Settings]. Nastavte automatické vypnutí ve vyskakovacím okně a klikněte na tlačítko [OK]. 
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4. Diagnostika tlaku pneumatiky 
Zahrnuje: Systém diagnostiky tlaku pneumatiky, programování senzoru, zjišťování 
pozice/lokace, informace o senzoru a ostatní funkce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Systém diagnostiku tlaku pneumatiky 

Tahle funkce je používána k detekci tlaku systému pneumatiku a statusu senzoru. Když se 
detekuje systém tlaku pneumatiky je nezbytné, aby se aktivovaly všechny senzory 
instalované ve vozidlu. 

Postup: 

- Připojte se k vozidlu 

- Zapněte zapalování 

- Zařízení Q02 automaticky přečte senzor 

Jak diagnostikovat systém tlaku pneumatiky: 

1. Vyberte testovací systém vozidla, typ vozidla a rok produkce vozidla (viz. Následující 
obrázek) 
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2. Vyberte diagnostiku TPMS [TPMS diagnosis] 
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3. Následně potvrďte obrazovku [Confirm], která říká, že musíte mít aktivované všechny 

senzory v pořadí a zařízení připojení k OBD 

 

Jestliže se všechny data uložila do zařízení objeví se na obrazovce následující výzva. Vyberte Potvrdit 

[Confirm] pro použití předešlých dat nebo vyberte Zrušit [Cancel] pro použití nových dat. 

 

4. Zmáčkněte tlačítko  pro postupné aktivování všech senzorů 

instalovaných na testovacím vozidlu 
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5. Jestliže jsou senzory aktivovány úspěšně, tak se zobrazí pozice aktivovaného senzoru, 

ID senzoru, tlak pneumatiky, teplota pneumatiky a stav baterie v dolní části displeje, 

tak jak je ukázáno na následujícím obrázku: 

 

 

Aktivační status může nabývat následujících symbolů: 

  
Úspěšná aktivace 

 

 

 
Neúspěšná aktivace 

 

 
Opakujte aktivaci 
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6. Když všechny senzory byly úspěšně spuštěny, klikněte na [OBD Diag] a na displeji se 

objeví následující výzva. Připojte OBD kabel do DLC rozhraní vozidla a zapněte 

zapalování ve vozidlu 
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7. Po připojení vozidla klikněte na Potvrdit [Confirm] a odpovídající měřič automaticky 

přečte ID senzoru a chybový TPMS kód systému uložený v řídící jednotce 

 

8. Klikněte opět na Potvrdit [Confirm] a displej zobrazí porovnání mezi ID uloženou 

v řídící jednotce a ID pneumatiky, jak je ukázáno v následujícím obrázku 
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Výsledek porovnání: 

 

 
Zelená 

ID řídící 
jednotky a 
senzoru se 
shodují 

 

 
Červená 

 
ID se neshodují 

 

9. Vyberte Zobrazit DTC [View DTCs] k zobrazení vráceného chybového kódu TPMS 

systému. Jak je zobrazeno na následujícím obrázku, klikněte na Vyčistit [Clear] 

k automatickému vyčištění chybového kódu a k ujištění, že všechny chybové kódy 

byly odstraněny. Můžete taky kliknout na Uložit [Save] k uložení chyb. Kódy můžou 

být zobrazeny v „data record“. 

 

4.2. Programování senzorů 

Senzor může být naprogramován čtyřmi různými způsoby: kopírování podle OBD, kopírování 

aktivováním, manuální zadávání a automatické vytvoření ID 
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4.2.1.  Kopírování podle OBD 

Použitím OBD kopírování naprogramujete ID senzoru registrované v řídicí jednotce na 

nový senzor. Když je nové senzor nainstalován na stejném kole je doporučeno zapsat ID 

do řídící jednotky bez použití funkce „zjištění/učení lokace“. Tato metoda (pokud je 

dostupná) programuje nový senzor. 

 

Jak kopírovat podle OBD 

1. Potom co vybrání vozu je dokončeno zvolte [Copy by OBD] v položce [Sensor 

programming] 
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2. Když se zobrazí výzva na následujícím obrázku vyberte Potvrdit [Confirm] k použití 

předešle uložených dat nebo vyberte Zrušit [Cancel] k použití nových dat 

 

3. Když se zobrazí následující zpráva na displeji, připojte OBD kabel k DLC rozhraní vozu 

a zapněte zapalování ve vozu, tak jak je ukázáno na obrázku vpravo 

 

 



12 
 

4. Klikněte na Potvrdit [Confirm] a párovací nástroj automaticky přečte ID senzoru 

uložený v řídící jednotce a zobrazí ho na displeji 
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5. Umístěte QQr senzor do blízkosti 10 cm od konce párovacího nástroje 

 

 

6. Vyberte ID senzoru a klikněte na Programovat [Program], abyste začali detekci 

blízkých senzorů 
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7. Když je senzor detekován, programovací funkce je automaticky provedena 

 

8. Jestliže je programování úspěšně dokončeno ID senzoru, tlak, teplota, frekvence a 

napětí je zobrazena na displeji, tak jak na následujícím obrázku: 

 

9. Klikněte na Vrátit [Return], abyste mohli programovat další zbývající senzory 
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4.2.2.  Kopírování aktivováním 

Tahle funkce je používána k aktivování originálního senzoru a načtení ID senzoru a 

následného programování originálního senzoru na nový QQr senzor, protože originální 

senzor je zapsaný v řídící jednotce vozidla, takže když je nový naprogramovaný senzor 

připevněn na stejné kolo není potřeba provádět zjišťovací funkce. 

 

Jak kopírovat aktivací 

1. Potom co vyberete správný vůz, vyberte [Copy by activation] v položce 

Programování senzorů [Sensor programming] 
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2. Klikněte na aktivovat [Activate] nebo   pro začátek aktivace senzoru 

 

3. Když je senzor aktivovaný je potřeba, abyste byli co nejblíže senzoru, co je to 

možné z vnější hrany pneumatiky (protože náboj kole je kovový, což vede 

k zeslabení signálu a senzor nemusí být aktivován), a abyste koncem párovacího 

zařízení byli čelem k senzoru. Jak je níže ukázáno, jestliže senzor není přečten 

můžete zkusit číst senzor v jiných pozicích a úhlech. 

 

 

Vozy Ford má jiné senzory a ty jsou umístěné přesně v úhlu 180° od ventilové 

trubice. Senzory je potřeba deaktivovat přesně v tomhle směru. 
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4. Jestliže je aktivace úspěšná, tak se ID originálního senzoru ukáže na spodu 

obrazovky, jak na následujícím obrázku 

 

 

 

5. Umístěte nový QQr senzor na vrch párovacího zařízení. Ideální vzdálenost mezi 

párovacím zařízení a senzorem, který má být programován je méně než 10 cm, jak 

je zobrazeno na následujícím obrázku 
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6. Klikněte na Programování [Programming] a párovací zařízení detekuje blízké 

senzory 
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7. Když je senzor detekován, tak programovací funkce se automaticky vykoná 

 

8. Jestli je programování dokončeno úspěšně, ID senzoru, tlak, teplota, frekvence a 

napětí se zobrazí dole na displeji: 
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4.2.3. Manuální zadání ID 

Tahle funkce je používána k manuálnímu zadání ID originálního senzoru a 

přeprogramování ho na QQr senzor, protože prvotní ID senzoru je uloženo v systému 

tlaku pneumatiky řídící jednotky, takže když je nově naprogramovaný senzor také 

instalován na stejnou pozici kola, není potřeba používat funkci „zjišťování lokace“. 

 

Jak manuálně zadat ID senzoru 

1. Potom co vyberete správný vůz, vyberte Manuální zadání [Manual input] v položce 

Programování senzoru [Sensor programming] 
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2. Zadejte osmimístné ID senzoru 

 

3. Klikněte na Potvrdit [Confirm], abyste mohli pokračovat v programování 
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4. Párovací nástroj automaticky detekuje blízké senzory. Nyní musíte umístit nový QQr 

senzor na konec párovacího zařízení. Ideální vzdálenost mezi párovacím nástrojem 

a senzorem, který má být naprogramován by měla být menší jak 10 cm (viz. 

Obrázek) 

 

5. Když je senzor detekován, programovací funkce se sama provede 
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6. Jestliže se programování provedlo úspěšně, ID senzoru, tlak, teplota, frekvence a 

napětí bude zobrazena na spodu obrazovky 
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4.2.4. Automatické vytváření ID 

Tahle funkce je používána k vytvoření náhodného ID pro QQr senzory. Nové ID je 

odlišné od ID uloženého v řídící jednotce. Proto musí být nový senzor znovu „naučen“ 

do systému. 

 

Jak automaticky vytvořit Dajin senzory 

1. Potom co vyberete správný vůz, vyberte [Automatically create ID (1-20)] v položce 

[Sensor programming] 
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2. Párovací zařízení automaticky detekuje blízké senzory, jak je ukázáno na 

následujícím obrázku. Nyní musíte 1-20 nových Dajin senzorů umístit na konec 

párovacího zařízení. Ideální vzdálenost mezi párovacím zařízením a senzorem, který 

má být naprogramován méně než 10 cm 

 

 

3. Když je blízký senzor detekován klikněte na [Continue], abyste začali programování 

senzorů 
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4. Jestliže programování proběhlo úspěšně, tak se zobrazí ID senzoru, SN číslo na 

obrazovce  

 

4.3. Zjišťování/učení lokace/pozice 

Existují 3 způsoby, jak zjistit lokaci: Stacionární, automatické a OBD.  

Pro některé vozy se znovu zjištění/učení lokace může provést při jízdě. Pro detaily 

procesu postupujte na „Learning Process Guide“ na obrazovce. 

OBD zjištění 

Funkce OBD zjištění/učení lokace povoluje párovači přímý zápis ID senzoru do 

systému auta. Před spuštěním OBD zjištění/učení aktivujte všechny senzory. 

Jak na OBD zjištění 

1. Potom co vyberete správný vůz, vyberte [Location learning] 
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2. Když se zobrazí následující výzva vyberte [Confirm] k použití předešle uložených dat 
nebo [Cancel] k použití nových dat 

 

3. Nyní musíte dodržet následující instrukce: 

1. Resetujte systém po každém nafouknutí pneumatiky a po každé změně 
gumy nebo kola. Parkování auta po déle než 20 minutách 

2. Na displeji auta klikněte na „Vehicle info“ 

3. „Vehicle status“ 

4. „Perform reset“ 

5. Nastartujte motor, ale nikam nejezděte 

6. Resetovaní „Perform reset“ 

7. Odjeďte pryč 

Pneumatiky by měli být zobrazeny v šedém a stav zobrazen. Po řízení 
rychleji než 30 km/h po krátkou periodu, by se měli nastavené hodnoty stát 
referenčními. 

Reset je po dobu řízení kompletně automatickým procesem. Po tom, co 
úspěšně dokončíte Reset, kola na displeji budou zobrazena zeleně a TPM 
(Tire Pressure Monitor) bude zobrazen. 

Můžete kdykoliv skončit výjezd s autem. Když budete pokračovat, reset 
bude pokračovat automaticky. 

Rychlost by měla být mezi 25 km/h až 100 km/h. 

4. Zmáčkněte  pro aktivování všech senzorů na vozu 
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Poznámka: Pokud jste zvolili použití předešle uložených dat pomocí tlačítka 
[Confirm] nemusíte aktivovat senzory znovu. 

 

  
Úspěšná aktivace 

 

 

 
Neúspěšná aktivace 

 

 
Opakujte aktivaci 

Poznámka: Všechny senzory by měly být aktivovány úspěšně bez ID, které by bylo duplikát 
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5. Když jsou všechny senzory úspěšně aktivovány, s podporou vozu klikněte na Learning 
a párovač vám ukáže výzvu, abyste připojili OBD kabel k DLC portu auta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Následujte instrukce na obrazovce zařízení. Zapojte tedy OBD kabel do vozu a 
zapněte zapalování. V poslední řadě klikněte na Potvrdit [Confirm] k pokračování dále 
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7. Zařízení zapíše ID senzoru do řídící jednotky, prosím vyčkejte. Jestli je OBD určení 
úspěšné, ID senzoru je zapsáno v řídící jednotce.  

 

8. Klikněte na Potvrdit [Confirm] k zobrazení ID senzoru, tak jak je ukázáno na obrázku: 

 

 

9. Vyberte Vymazat DTC [Erase DTCs] k automatickému vymazání chybových kódu 
v řídící jednotce a překontrolujte, zda všechny chybové kódy byly vymazány 
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4.4. Informace senzoru 

4.4.1. Informace senzoru QQr 

Když používáte párovací zařízení k zobrazení informací QQr senzorů, optimální 
vzdálenost mezi párovacím zařízením a QQr senzorem je 10 cm. Jak je ukázáno 
na následujícím obrázku, párovací zařízení automaticky přečte a zobrazí 
informace na displeji: 

 

4.4.2. Originální informace senzoru 
Zobrazí originální informace senzoru pro vybraný model  
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Rychlý test – Quick Test 

Rychlý test provede základní programovaní a zjišťovací funkce senzoru včetně: 
programování senzorům, zjištění pozice a informací senzoru. Jde o podobný proces 
a zjišťovací funkci v Diagnostickém systému tlaku pneumatiky (TPSD). 

5. Speciální funkce – Special functions 
Tahle funkce je používána k dálkovému testu síly signálu klíčů od auta. 

Jak testovat sílu signálu klíčů od auta 

1. Zvolte test dálkových klíčů [Remote key test] ve speciálních funkcích 

2. Přiložte klíčovou kartu k párovacímu zařízení a zmáčkněte tlačítko 
„Odemknout“ na dálkovém ovladači klíčů pro detekování klíčů. Jestli klíč 
funguje a dálkový ovladač poslal signál, tak zařízení vydá bzučivý zvuk. 
Obrazovka zobrazí to je můžete vidět na následujícím obrázku. Jestliže 
klíče nefungují, zařízení nic neudělá. Pro ujištění, že každé tlačítko klíče 
funguje správně otestujte postupně každé tlačítko na klíčích od auta 

6. Záznamy dat 
7.1. Poslední test – Last test 

Funkce „Poslední test“ zjednodušuje uživatelům zobrazení posledního výsledku 
testu. 

7. Přehrání dat – Data playback 
Funkce „Přehrání dat“ umožňuje uživatelům zobrazit uložená problémové kódy 
systému detekce tlaku pneumatiky. 

8. Nastavení systému zařízení – System settings 
Jděte do Nastavení systému [System settings] a nastavovací rozhraní zobrazí 
následující menu, jež bude obsahovat následující: 
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Jazyk – Language: Nastaví jazyk zařízení 

Formát ID – ID format: Nastaví formát ID na hexadecimální, decimální nebo 
automatický 

Jednotka tlaku – Pressure unit: Nastaví jednotky tlaku na kPa, Psi nebo Bary 

Jednotka teploty – Temperature unit: Nastaví jednotky tlaku na Celsie nebo 
Fahrenheity 

Jednotka vzdálenosti – Distance unit: Nastaví jednotku vzdálenosti na km nebo míle 

Nastavení tónu – Tone setting: Nastaví, jestli má tón být zapnutý nebo vypnutý 

Automatické vypnutí – Auto power off: Nastaví automatické vypnutí 

Trh – Market: Uživatelé by si měli nastavit, jestli se nachází na evropském nebo 
americkém trhu. Datové typy jednotlivých trhů jsou lehce odlišné 

Jas displeje – Screen brightness: Zvýší nebo sníží jas displeje 
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9. Informace o zařízení – Device information 
About 

Tahle funkce slouží k zobrazení informací jako např. sériové číslo zařízení a verzi 
softwaru 

Aktualizace – Update 

Prosím aktualizujte software zařízení na počítači s operačním systémem Windows. 
Ujistěte se, že počítač je připojen a funguje správně. 

Postup je následující: 

1. Pomocí USB kabelu připojte zařízení k počítači, tak jak je zobrazeno 
níže: 

 

2. Otevřete položku Aktualizovat [Update], která se nachází v položce 
Informace o zařízení [Device Information] pro zapnutí upgradovacího 
módu, tak jak je zobrazeno níže: 
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Poznámka: Po dobu aktualizace neodpojujte, nevypínejte zařízení a ani neklikejte na tlačítko Zpět 

[Return]. Když je aktualizace dokončena restartujte zařízení. 

3. Navštivte webovou stránku (http://www.dajin-tech.com/technical-

support-and-update/) a stáhněte si aktualizační nástroj s názvem: 

QQR_PC_Updatetool.rar 

4. Odzipujte soubor a spusťte aktualizační nástroj. Ujistěte se, že 
aktualizační program dokáže rozeznat systémovou cestu k SD kartě, tak 
jak je zobrazeno níže (nemusí tam být nutně písmenko G:\) 

 

Poznámka: Nevyndávejte SD kartu ze zařízení po dobu aktualizace. Antivir může dělat problémy při 
aktualizaci, je vhodné ho po dobu aktualizace mít dočasně vypnutý. 

5. Klikněte na Aktualizovat [Upgrade] 

 

 

http://www.dajin-tech.com/technical-support-and-update/)
http://www.dajin-tech.com/technical-support-and-update/)
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6. Kontrolujte postup vpravo dole. Když se zobrazí zpráva „Update 
completed! (100%)“, je aktualizace dokončena a můžete restartovat 
zařízení 

 


