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Link do produktu: https://www.solve24.pl/tpms-t881wf-p-2288.html

TPMS Careud T881
T881WF - czujnik
ciśnienia i temperatury
opon samochodowy
Nasza cena brutto:

339 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

T881WF

Kod producenta

T881WF

Kod EAN

5902659171542

Producent

CAREUD

Opis produktu

CAREUD T881WF - CZUJNIK CIŚNIENIA I
TEMPERATURY OPON TPMS - CZUJNIKI
ZEWNĘTRZNE

Oryginalny zestaw TPMS T881 T881WF do samochodu

plik wygenerowany w sklepie www.SOLVE24.pl

Chcemy Państwu zaoferować oryginalny zestaw bezprzewodowych czujników

ciśnienia i temperatury do samochodów produkowany przez cenioną markę CAREUD.
Jako jedyni w Polsce sprzedajemy oryginalne zestawy TPMS CAREUD wraz z przygotowaną przez nasz zespół instrukcją obsługi i instalacji w
języku polskim.

Profesjonalny zestaw TPMS do samochodu w skrócie:
Oryginalny zestaw T881 T881WF CAREUD
Zestaw w 100% bezprzewodowy
W zestawie 4 zewnętrzne czujniki do kół z bateriami
Zestaw w 100% nowy i oryginalny, nigdy nieużywany
Zestaw posiada wbudowany akumulator 1800mAh
Wbudowana ładowarka solarna !
Moduł odbiorczy w zestawie z matą - możliwość umieszczenia w dowolnym płaskim miejscu w samochodzie
Duży czytelny wyświetlacz z kolorowym podświetleniem
Funkcja alarmu po spadku ciśnienia, wzroście ciśnienia, wzroście temperatury, słabej baterii czujników
W zestawie nakrętki antykradzieżowe
W zestawie przewód microUSB do ładowania urządzenia
3s wystarczą na wysłanie zmiany ciśnienia do modułu odbiorczego

Doskonały zestaw zdalnego pomiaru ciśnienia i temperatury kół dla samochodów.
Zestaw Careud T881WF to nowość na polskim rynku - bezawaryjny i bardzo łatwy w montażu zestaw TPMS (Tire Pressure Monitoring
System).
Zestaw może być zamontowany bardzo szybko i bezinwazyjnie w każdym samochodzie z gniazdem zapalniczki 12V.
Zestaw TPMS zwiększa Twoje bezpieczeństwo na drodze - monitorując ciśnienie w oponach oraz temperaturę, model T881 może w ciągu
3s od zmiany wysłać informację o ciśnieniu i temperaturze. Jeżeli zmiany ciśnienia i temperatury nie są gwałtowne - czujniki
zamontowane na wentylach wysyłają informację raz na 3min.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO STARTU I WYŁĄCZENIA
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Urządzenie włącza się wraz z podaniem napięcia do gniazda zapalniczki. Po zaniku napięcia urządzenie samo się wyłączy.
Dodatkowo urządzenie posiada miernik napięcia w zapalniczce - na wyświetlaczu zobaczymy dokładny pomiar i dodatkowo jeżeli napięcie
będzie zbyt niskie - urządzenie włączy alarm dźwiękowy.

FUNKCJA ALARMU WIZUALNEGO I DŹWIĘKOWEGO
Gdy urządzenie wykryje wyciek powietrza / zbyt duże ciśnienie, zbyt wysoką temperaturą lub spadek napięcia na akumulatorze- na
wyświetlaczu włączy się alarm.
Urządzenie rozpocznie wydawać alarm dźwiękowy i odpowiednia sekcja na wyświetlaczu zacznie migać
Dla przykładu jeżeli alarm dotyczy ciśnienia przedniego prawego koła, tylko przednia prawa wartość ciśnienia będzie migać.

Instalacja wewnętrznych czujników ciśnienia i temperatury w 6 krokach.
Montaż czujników z zestawu jest bardzo prosty i zajmuje dosłownie kilka chwil.Odbywa się on w 4 krokach :
1. Po zdjęciu oryginalny nakrętek na wentyle nakręć antykradzieżową nakrętkę z zestawu
2. Nakręć jeden z czujników zwracając uwagę na oznaczenia: LF(Left Front) nakręcamy na przednie, lewe koło, LR(Left Rear)
nakręcamy na tylne lewe koło, RF(Right Front) nakręcamy na prawe przednie koło,RR(Right Rear) nakręcamy na tylne prawe koło,
3. Dokręć ręcznie nakrętkę antykradzieżową jak najbliżej czujnika
4. Dociągnij nakrętkę za pomocą klucza z zestawu

Czujnik ciśnienia posiada wymienną baterię, która może działać do około 8 miesięcy.
Każdy z bezprzewodowych czujników wyposażony jest w baterię CR1225, bateria może działać w czujniku do około 8 miesięcy. Po wyczerpaniu
należy dokonać wymiany baterii na własny koszt. W zestawie znajduje się specjalna nakrętka, która pozwala na otwarcie czujnika i wymianę
baterii.

Sama procedura wymiany baterii jest bardzo prosta i polega na wykonaniu 4 kroków
1. Zdejmij tylną nasadkę z czujnika
2. Użyj dołączonej nakrętki do otwierania czujników
3. Za pomocą dołączonej nakrętki rozkręć czujnik
4. Wymień baterię na nową poprawnie instalując +/- baterii

Sposób instalacji modułu odbiorczego na desce rozdzielczej
W zestawie otrzymujemy dodatkowo antypoślizgową podkładkę. Możemy jej użyć do zamocowania wyświetlacza TPMS w dowolnym płaskim
miejscu naszego samochodu.
Najlepszym miejscem będzie deska rozdzielcza / kokpit samochodu tak aby wbudowana ładowarka solarna miała dostęp do promieni
słonecznych.
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Na rysunku obok pokazano sam ekran bez podkładki antypoślizgowej - zdjęcie podkładki znajduje się na zdjęcie kompletu w poniższych
sekcjach.

Możliwość ładowania przez przewód microUSB
Urządzenie można doładować używając przewodu microUSB, który jest w zestawie. W urządzeniu wbudowany jest bardzo wydajny akumulator o
pojemności 1800mAh.

OPIS WYŚWIETLACZA
1. Wartość temperatury (stopnie F, stopnie C)
2. Wartość ciśnienia w odpowiedniej jednostce (BAR, PSI)
3. Wskaźnik ładowania solarnego
4. Wartość ciśnienia w odpowiedniej jednostce (BAR, PSI)

RODZAJE ALARMÓW

1. Podniesione ciśnienie
2. Alarm zbyt niskiego ciśnienia
3. Alarm temperatury
4. Alarm wycieku powietrza (cyklicznie zmieniająca się wartość)
5. Alarm rozładowania się baterii w czujniku

PIERWSZY NA RYNKU ZESTAW TPMS Z FUNKCJĄ ŁADOWANIA SOLARNEGO - CAŁKOWITA BEZOBSŁUGOWA
PRACA!

Zalety stosowania systemów TPMS - zdalnej bezprzewodowej kontroli ciśnienia i temperatury w kołach

znaczne zwiększenie bezpieczeństwa na drodze dzięki alarmowi : o spadku ciśnienia (ustawiamy wartość poniżej której ma
zostać wyświetlony alarm), wzroście ciśnienia (ustawiamy wartość powyżej której ma zostać wyświetlony alarm), o wzroście
temperatury (ustawiamy wartość powyżej której ma zostać wyświetlony alarm)
wydłużenie życia opon przy stałym monitorowaniu poprawnego ciśnienia
utrzymywanie optymalnego spalania dzięki odpowiedniemu ciśnieniu
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stała kontrola napięcia w gnieździe zapalniczki samochodowej

Zawartość zestawu Careud T881:

1. Moduł odbiorczy wraz z wyświetlaczem i wbudowaną ładowarką solarną
2. 4x bezprzewodowe czujniki ciśnienia i temperatury
3. Klucz do nakrętek antykradzieżowych
4. Mata antypoślizgowa do instalacji odbiornika
5. Uchwyt do wymiany baterii w czujnikach
6. 4x nakrętki antykradzieżowe
7. Przewód do ładowania microUSBUSB
8. Pełna polska instrukcja obsługi i montażu
9. Eleganckie pudełko idealnie nadające się na prezent
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