
Autodiagnos Tire 300
Popis funkcí
>   8’’ dotykový displej (úhlopříčka 20,3 cm)
>   WLAN aktualizace
>    Vestavěný modul OBDII pro ruční ovládání  

a OBDII s integrovanými instrukcemi
>   Dynamické menu pro rychlý přístup ke všem funkcím
>   Podpora pro nákladní vozidla, autobusy a další těžká vozidla 

jako i osobní automobily
>   Vestavěná kamera pro kontrolu vozidla
>   Zobrazení všech dat o senzoru: ID, tlak v pneumatikách,  

teplota pneumatik,  frekvence a stav baterie
>   Zobrazení informací o senzoru/servisní sadě s kompletní  

knihovnou obrázků
>   Shoda ID senzoru s ECU/nápověda pro řešení problémů
>   Čtení/vymazání chybových kódů TPMS
>   Testovací funkce signálu dálkového ovládání vozu
>   Možnost měření hloubky dezénu s externím příslušenstvím TTD
>   Kompletní hlášení o systému TPMS a pneumatikách e-mailem

Databanka
>   100 % všech OE senzorů celosvětově a všechny běžné after-

marketové senzory
>   Zdarma 2 roky aktualizací pomocí aplikace Update Plus Service 

(bezplatný software a aktualizace databáze)

Jazykové verze
>   DE, EN, IT, FR, ES, CN, CS, DA, FI, HE, HR, HU, KO, NL, NO, PL,  

PT, RO, RU, SK, SL, SV, TR

Obsah dodávky
>   Diagnostický přístroj Autodiagnos Tire 300
>   OBDII kabel
>   USB-C datový kabel
>   Nabíječka včetně adaptéru (EU, UK, USA)
>   Transportní kufřík

Technická data přístroje
>  Hmotnost: 1000 g
>  Rozměry: 255 mm x 152,5 mm x 41,5 mm

Objednací číslo
28-0402-0008-2-01

Užitková  

vozidla a fleet  

management.

www.continental-aftermarket.com/at300



Autodiagnos Tire 300
Servis TPMS a správa pneumatik pro užitková vozidla.

Plnohodnotný tablet pro digitální autoservis.

Informace o systému TPMS – nákladní vozidla.

Kontrola pneumatik a dokumentace.

Rychlý výběr vozidla a funkce.

Servisní sady pro senzory.

Dotykový displej umožňuje intuitivní a jednoduché ovládání, 
údaje o zákaznících a reporty lze upravovat přímo u vozidla a 
lze je také odesílat e-mailem. Použitelné pro nákladní automobily, 
autobusy, motocykly a osobní automobily.

Na obrazovce přístroje se zobrazí údaje o senzorech. Kromě 
toho se zobrazí všechny dostupné informace o senzorech, 
jako je ID senzoru, tlak, frekvence a stav teploty. Tyto informace 
mohou být následně uloženy jako zpráva.

Pomocí funkce kontrola pneumatik můžete zkontrolovat  
jakoukoli pneumatiku nebo disk a udělat si poznámky například 
o poškození. Také lze měřit hloubku dezénu pneumatiky a  
zaznamenávat informace o DOT. Je možné také pořizovat snímky 
vestavěnou kamerou, a to pro účely dokumentace.

Po jednoduchém výběru vozidla jsou ihned dostupné všechny 
spustitelné funkce. Dynamické ovládání navigace v menu 
umožňuje vybrat další funkce kdykoli, a to bez zpětného kroku 
do hlavní nabídky.

Pomocí funkce servisní sady lze zobrazit čísla náhradních dílů 
a předepsané utahovací momenty pro vnitřní ventilky. Kromě 
toho se zobrazí i obrázek servisní sady, aby se zabránilo případné 
chybné identifikaci.
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Continental Aftermarket & Services GmbH

Sodener Str. 9 · 65824 Schwalbach · Germany

T. +49 6196 87-0

servicetools@continental-aftermarket.com

www.continental-aftermarket.com


