CẢM BIẾN ÁP SUẤT
LỐP CAREUD
Hướng dẫn sử dụng và quy
định bảo hành
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Quy định về bảo hành cảm biến áp suất lốp
CareUD
Những sản phẩm được bảo hành miễn phí khi đảm
bảo các điều kiện sau:
Cảm biến áp suất lốp còn thời hạn bảo hành
và có đăng ký bảo hành (tính từ ngày được ghi trên
hóa đơn , chứng từ mua hàng, phiếu bảo hành ).
Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi kỹ thuật của nhà
sản xuất.
Mã số thiết bị, sản phẩm trên phiếu bảo
hành và trên hóa đơn mua hàng phải giống nhau.
Quy định về sản phẩm không được bảo hành:
Sản phẩm đã quá thời hạn bảo hành ghi trên
hóa đơn hoặc mất phiếu bảo hành.
Sử dụng không đúng theo sách hướng dẫn,
sử dụng không đúng điện áp ghi trên sản phẩm.
Tem niêm phong bảo hành bị rách, vỡ, bị dán
đè hoặc bị sửa đổi.
Sản phẩm hư hỏng do tác động bên ngoài
như rơi, vỡ, va đập, trầy xước, móp méo, ẩm ướt,
hoen rỉ, chảy nước hoặc do hỏa hoạn, thiên tai….
Sản phẩm có dấu hiệu đã bị sửa chữa trước khi đem
đến bảo hành
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Sản phẩm cảm biến áp suất lốp dùng để quản lý mức
áp suất lốp và nhiệt độ của bánh xe trong suốt quá
trình xe vận hành, giúp người lái có thể tránh được
cái tai nạn ngoài ý muốn có thể xảy ra do lốp xe có
vấn đề.
Công dụng :





Đảm bảo lái xe an toàn.
Tiết kiệm nhiên liệu.
Tăng tuổi thọ lốp xe.
Quản lý áp suất lốp xe theo thời gian thực.

Hướng dẫn sử dụng :
Khi màn hình đang ở trạng thái tắt, bấm và giữ nút “ ” liên tục 6 giây để khởi động màn hình.
Bạn cũng có thể tắt màn hình bằng cách bấm giữ nút
“ - ” liên tục 6 giây để tắt màn hình hiển thị.
Màn hình chính :
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Nhấn giữ nút “SET” 3 giây để vào menu tùy chỉnh.
Trong menu tùy chỉnh, dùng hai nút “ + ” và “ - ” để di
chuyển giữa các mục.
1- Tùy chỉnh đơn vị hiển thị áp suất :
Nhấn nút “SET” để vào giao diện tùy chỉnh, nhấn
nút “+” hoặc “ - ” để tùy chọn đơn vị là BAR
hoặc PSI, sau đó nhấn nút “ SET ” để lưu lại thiết
lập và quay trở lại menu tùy chỉnh.
2- Thiết lập mức áp suất cao nhất / thấp nhất.
1- Thiết lập mức áp suất cao nhất
Nhấn nút “SET” để chỉnh mức áp suất cao nhất,
sau đó nhấn nút “ + ” hoặc “ - ” để tăng / giảm
mức áp suất cao nhất, giá trị này nên chỉnh theo
thông số của xe. Sau khi chỉnh xong, nhấn nút
“SET” để lưu lại thiết lập. Mức áp suất này sẽ là
mức áp suất cao nhất của bánh xe, khi áp xuất
trong bánh xe vượt quá mức này máy sẽ phát
cảnh báo.
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2-

Thiết lập mức áp suất thấp nhất:

Nhấn nút “SET” để chỉnh mức áp suất thấp nhất, sau
đó nhấn nút “ + ” hoặc “ - ” để tăng / giảm mức áp
suất thấp nhất, giá trị này nên chỉnh theo thông số
của xe. Sau khi chỉnh xong, nhấn nút “SET” để lưu lại
thiết lập. Mức áp suất này sẽ là mức áp suất thấp
nhất của bánh xe, khi áp xuất trong bánh xe xuống
dưới mức này máy sẽ phát cảnh báo.
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Thiết lập mức nhiệt độ cao nhất :

Tại màn hình tùy chỉnh, nhấn nút “+” hoặc “-” để di
chuyển tới mục thiết lập mức nhiệt độ cao nhất.
Nhấn nút “SET” để vào chỉnh mức nhiệt độ, sau đó
nhấn nút “+” hoặc “-” để tăng/ giảm mức nhiệt độ
cao nhất của lốp. Sau khi chỉnh xong nhấn “SET” để
lưu lại thiết lập.
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4- Thiết lập lại kết nối giữa màn hình và
cảm biến.
Khi tháo ra thay pin cảm biến hay thay mới cảm biến,
bạn cần thiết lập lại kết nối giữa màn hình trung tâm
và các cảm biến để tất cả có thể hoạt động bình
thường như cũ.
[ Đối với cảm biến gắn ngoài ] Gắn cảm biến vào
bánh xe chính xác theo vị trí ghi trên cảm biến.
[ Đối với cảm biến gắn trong ] Gắn cảm biến vào
bánh xe chính xác theo vị trí ghi trên cảm biến. Bơm
hơi bánh xe vừa gắn cảm biến.
Sau khi đã gắn cảm biến vào bánh xe, trong menu tùy
chỉnh nhấn nút “ + ” hoặc “ - ” để di chuyển tới menu
thiết lập lại kết nối, nhấn nút “ SET “ để vào menu
thiết lập, Khi cảm biến đã được gắn vào bánh xe đúng
cách, cảm biến sẽ truyền dữ liệu về màn hình, lúc này
tại vị trí bánh xe tương ứng với cảm biến sẽ hiện ký
tự “ON” , đó là thông báo cho biết cảm biến đã kết
nối thành công với màn hình. Sau khi kiểm tra cả bốn
bánh đã kết nối thành công, nhấn nút “SET” để lưu
lại.
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5-

Thay đổi vị trí của các cảm biến.

Đối với loại cảm biến gắn trong, sau mỗi lần thực
hiện thao tác đảo vị trí các bánh xe, phải vào thay
đổi lại vị trí các cảm biến tương ứng để hiển thị
thông tin chính xác nhất.

Mỗi bánh xe sẽ tương ứng với một số thứ tự
: 1, 2 , 3, 4. Các số thứ tự này giúp dễ dàng hơn
trong việc thay đổi vị trí của cảm biến .

Ở màn hình tùy chỉnh, nhấn nút “+” hoặc “-”
để di chuyển tới màn hình thay đổi vị trí cảm biến.
Nhấn nút “SET” để vào màn hình thiết lập. Nhấn nút
“SET” để chọn vị trí của bánh cần thay đổi, sau đó
nhấn nút “+” hoặc “ - ” để thay đổi số thứ tự của
bánh .

VD : bạn đảo bánh trước bên trái (01) sang
bên phải (02) và ngược lại, bạn chọn vị trí số 01,
nhấn nút “SET”, ngay lúc này vị trí bánh (01) sẽ nhấp
nháy, bạn nhấn nút “+”, bánh (01) sẽ thay đổi thành
(02). Sau khi thiết lập thay đổi, bấm nút “SET” để lưu
lại thiết lập.
 Làm tương tự với các bánh còn lại .
Sau khi đã hoàn tất các thiết lập, bấm giữ nút “SET”
để quay lại màn hình chính. Sau đó bấm giữ nút “-“
3 giây để tắt màn hình, sau đó nhấn nút “-” 3 giây để
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khởi động lại. Lúc này các thiết lập đã được lưu và
máy sẽ hoạt động theo các thiết lập mới nhất.
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