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Bartec TECH500 Verktygets tillbehör 

Monterbar vägg laddningsstation 

 

 Monterbar vägg laddningsstation – hål  

            på baksidan för fassättning på väggen 

 Tillverkad av slitstarka plast-och gummiinlägg 

            för stötdämpning 

 Qi trådlös laddnings funktion– säkerställer att 

  verktyget alltid är laddad och klar för  

            användning 

 Sätt bara in dinTech500 i laddningsstationen 

            och den börjar laddas automatisk 

 Lysdioden på verktyget indikerar laddning  

 Praktiskt krok för bifogad OBD kabel 

 Bekväm och säker förvaring 

 

 

 



 

 

  
www.bartecautoid.com 
 

Bartec Auto ID 
The TPMS Experts 

Made in the UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laddnings Pad 

 

 

 Praktiskt Qi laddningsplatta  
   för varje plan yta 
 

 Bara anslut adapter och placera    
              din Tech500 på dynan 
 

 Laddningen börjar automatiskt 
 

 Lysdioden på dynan indikerar laddningen 
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Bluetooth - skrivare 

 

 

 Snabb och bärbar miniskrivare 

 Inkluderar egen Qi trådlös laddningsstation 

           med gummikapsling för stötdämpning                           

 Fordonets uppgifter överförs från verktyget 

till skrivaren via Bluetooth för omedelbar  

utskrift 

 Sätt skrivaren till stationen och laddningen 

börjar automatiskt 

 Portable – kan användas bort från laddnings- 

stationen 

 Multifunktionell LED för skrivarstatus uppgifter 

 Utskrivna rapporter för verkstaden och kunden 
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Skrivarens – fordonsdata 

 

 Utskriven fordonsdata för tekniker och kunden 

 Data lagras på verktyget tills den överförs till skrivaren 

 Datum och tid för fordonskontroll- datan     

 från Tech500 interna klocka   

 Märke, modell och år- väljs på verktyget 

 VIN - Läs från OBD ( beroende på 

            fordonet )   

 Bil registreringsnummret (om angiven) 

 Diagnostiska felkoder –Läs från OBD 

 

Skrivare uppgifter - sensordata 

 Hjulläge inclusive reservhjul (om 

            tillämpligt) 

 Sensor ID nummer 

 Däcktryck 

 Batteristatus 

 

 

 

 

 

Date: 10/Dec/2013 9:01 

Infiniti G37 2008+ 
 

VIN: JN1BY1AP5BM000000 

DTCs:  
C1704:   Low pressure Left Front 

C1710:   Sensor fault Right Rear 

Sensors:  
Pos.  ID(Hex)    PSI Battery 

LF 1C10F245    0.2   OK 

RF 1CO4A668    0.5   OK 

RR 1COF1DC3    0.2   OK 

LR 1CO49F2A    0.2   OK 

SP Not read 

TECH500 
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CUB Programmings- fastsättning 

 

 

 TPMS programmerings adapter för  

               Cubelec sensorerna 

 Sensorena passar ordentligt i adaptern  

 Kontakterna är på stiften på adaptern  

 Verktyget erkänner sensorerna med   

adaptorn automatiskt  

 USB kontakten på adaptern ansluts   

enkelt till USB porten på toppen av 

               din Tech500  

 
 

 


