
OE41
Programovací nástroj.



VLASTNOSTI A VÝHODY
• Nová OBDII integrovaná do nástroja,

OBDII zásuvka pripojenia umiestnená
zo spodnej strany prístroja.

• 98.6% pokrytia TPMS senzorov              
• značka vozidla,model ,podľa roku 

výroby, samonačítanie
• zobrazenie všetkých senzorov ihneď: ID,

Tlak v pneu. , teplota v pneu, stav batérie, 
atď.

• Poskytuje manuál nepriameho snímania
a informácie o automatickom preučení

• UPDATE NA 5 ROKOV V CENE 
• Vytváranie viacerých senzorov naraz

Manuál v 22 jazykoch 

16 cm dĺžka
namiesto 22 cm OE46 a VT56

To Menšie vydanie VT56
• 888 Pre ľachšiu prácu

10 cm šírka• Možnosť programovania vo             
frekvenciach 315Mhz a 433Mhz



HLAVNÁ PONUKA

PREČÍTANIE SNÍMAČOV

SERVICE TPMS

SETTINGS

Úprava jazyka , jednotiek tlaku a mnoho iného

POSLEDNÉ DÁTA ZO SNÍMAČA

Zobrazí posledné údaje z vozidla

RKE TEST

Testovanie štartovacích kariet a vkladacích 
kľúčov ich frekvenciu a batériu

Funkcia kontroly vozidla na rýchle testovanie a diagnostiku 
senzorov TPMS 

Diagnostika a úprava TPMS vrátane resetovania ECU

Ikony hlavnej ponuky slúžia ako primárna cesta 
k rôznym úrovniam funkcii a funkciám 



PREČÍTANIE TPMS A AKTIVAČNÝ DISPLEJ

Funkcia KONTROLA SNÍMAČA je jednoducho čitateľná 
informácia týkajúca sa všetkých snímačov TPMS vo 
vozidle vrátane:
-ID snímača

-Tlak v pneumatikách

-Frekvencia senzora

-Teplota pneumatiky

-Stav batérie snímača

Prečítané snímače TPMS sú jednoducho vyčítateľné z 
displeja sú tam všetky potrebné informácie ktoré 
technik na prácu potrebuje 



OE
SERVIS TPMS:DIAGNOSTIKA,
OPRAVA A RESET ECU

TOYOTA
Camry

2011 USA

Funkcia SERVIS TPMS umožňuje technikom spravovať 
nespočetné množstvo služieb ktoré sa týkajú TPMS 
vrátane :  

42607-06011

Opätovné naučenie sa 
postupov

Vyhľadanie čísla dieluOBDII a Manuál preučenia TPMS
• Resetovanie riadiacej jednotky snímačov

Vyhľadanie originál čísla dielu

Poskytuje čísla originál dielov vybratého vozidla•

Test RKE

• Slúži na vyčítanie hodnôt o snímačoch TPMS z 
vkladacích kľúčov napr. ( karta Renault apod. )

Kontrola senzorov



POSLEDNÉ DÁTA ZO 
SNÍMAČA A TEST RKE 

Funkcia posledné dáta zo snímača umožňuje 
používateľovi pozrieť si najaktuálnejšie vozidlo na 
ktorom pracoval cez túto skratku a nemusí sa vracať do 
hlavného menu a znova čítať senzory Posledné údaje snímača

Mnoho postupov na preučenie senzorov vyžaduje 
použitie kľúča od vozidla . Funkcia TEST RKE umožňuje 
kontrolu frekvencie a batériu v kľúči aby dokázal 
správne fungovať a spolupracovať z vozidlom viď. foto 
od 0% až po 100% a frekvencia napr. 315 MHz.

RKE Test



NASTAVENIE
Region: Môžete vyberať z štyroch rozličných regiónov : EUROPA 
,AMERIKA , JAPONSKO a KOREU

JEDNOTKY: zmena jednotiek tlaku (PSI/kPa/bar) a zmena 
teploty (ºF/ºC)

Format: zvoľte zobrazenie v akom formáte bude zobrazovať kódy 
TPMS Decimal or Hexadecimal

Bzučiak: Funkcia zapnutia a vypnutia oznámenia o 
prečítaní senzora 

AUTOMATYCKÉ VYPNUTIE : Automatické vypnutie keď nie ste 
aktívny . Minimálne je 1 min.  

JAZYK: Máte na výber z 23 rozličných jazykov, 
samozrejmosťou je Slovenský jazyk.  

Informácie: Zobrazuje informácie o diagnostike ako sériové číslo , 
verziu softvéru , platnosť licencie a pod.



PORTÁL NA UPGRADE 

•

•

Poskytuje všetky potrebné informácie 
o aktualizácii krok za krokom keď je 
diagnostika pripojená k počítaču

Na displeji vám zobrazí informácie o 
softvéri nástroja keď je nadviazané 
spojenie vrátane :

•
•

Nainštalovaná verzia softvéru

Aktuálna dostupná verzia 
softvéru

• Poskytuje nastaviť nástroj do 
pôvodných nastavení

Zobrazuje proces aktualizácie v 
priamom prenose



ZÁZNAMY O SLUŽBÁCH , ZÁKAZNIKOCH A SLEDOVACOM SYSTÉME

•

•
•

Usporiadanie servisnej histórie vozidla

Prispôsobiteľné užívateľské rozhranie 

Zobrazuje všetky údaje zo služby 
pripojenia TPMS

• Ukladá všetky servisné záznamy z 
nástroja a umožňuje súbor XML 
ďalej exportovať  



OE41 OE46

VT41 POROVNANIE OPROTI VT46
Pokrytie Vozidla

Číta a diagnostikuje 100% oe. a aftermarketových snímačov na 
Všetkých autách predaných v Ázii , Európe a Severnej Amerike

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

Zobrazuje všetky informácie o TPMS ( tlak, batériu , teplotu a
ID frekvenciu )
Zobrazuje čísla dielov snímača a servisnej súpravy 

Funkcia preučenia 

Poskytuje potrebné informácie pre preučenie TPMS ECU 
priame aj nepriame snímanie 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

Zahŕňa rutinu OBD II na vynulovanie ECU za menej než 2 minúty

Technológia na synchronizáciu snímačov ( OBDII pre Ford 
Mitshubishi , Suzuki atd. )

Obrázky ktoré určujú polohu OBD II vo vozidle

Načítavá a dekóduje informácie TPMS DTC

Pokrytie snímačov

✘ 

✘ 

✘ 

✘ 

Programuje senzori podľa kolesa až 5 naraz

Prečíta senzory z ECU až 5 naraz

Manuálne vloženie ID senzorov

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✘ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✘ 

RKE funkcie 
Programovanie z histórie vozidla   
INÉ FUNKCIE

Prečítanie VIN pre prácu , model ,rok výroby 

História zákazníkov

✘ 

✘ 

✔ 

✔ 

✘ 

✘ 

✔ 

✔ 

Test diaľkového vstupu (RKE)
ECU odblokovanie pre Toyota, Scion, and Lexus "slučka"
chyba
HARDWARE A SOFTWARE
Display 2.75" LCD screen 2.75" LCD screen
OBDII pripojenie BUILT-IN OBD module VOLITEĽNÉOBD module
Dualna RF antenna (315/433 MHz)
Gumovýobal

✔ 

✔ 

✘ 

✔ 

✔ 

✔ Makka dotykováklávesnica

Obal na prepravu a úscvhovu
Test poklesu (X,X m.), IP54

voliteľné voliteľné
✔ 

✘ 

✘ 

✔ 

✘ 

✘ 

Uloženie pamete do SD karty
WIFI synchronizácia z PC
KOMPABILITNÉ PRISLUŠENSTVO

Hlbkomer dezénu pneu. ✘ 

✘ 

✔ 

✘ Dokovacia stanica a infračervená tlačiareň


