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1 Inhoudsopgave



  ATEQ  Adapter Programmeren

  Ethernet-kabel

  Gebruikershandleiding

Plaats een uiteinde van de Ethernet-kabel in de aansluiting 

aan de achterkant van de adapter. Plaats het andere uiteinde 

van de Ethernet-kabel in de ATEQ tool, een Rood LED gaat 

branden om aan te geven dat de adapter op juiste wijze is 

aangesloten op de tool.

Aansluiten op een ATEQ Tool

2Inhoud Doos



Plaats de sensor in de adapter zoals hieronder getoond om

een sensor in de adapter te plaatsen en druk krachtig naar 

beneden op de sensor totdat deze stevig op zijn plaats zit. 

De Groene LED brandt als de sensor op juiste wijze is 

aangesloten. (Let op dat de LED's alleen branden als de 

adapter aangesloten is op een ATEQ tool).

【Rubberen Steelklep】

3 Een TPMS Sensor

【Metalen Steelklep】 



Navigeer op de ATEQ Tool en selecteer de ‘Program’ optie 

gevolgd door ‘Sensor’. Selecteer vervolgens ‘Mobiletron 

Universal’ uit de lijst van sensor fabrikanten. Volg de opties 

op het scherm om de relevante Uitvoering, Model en Jaar van

het voertuig waarop de sensor is aangebracht te selecteren.

     kopiëren/een kloon te maken

     ID codete maken

     kopiëren/een kloon te maken

4Een TPMS Sensor Programmeren



kopiëren/een kloon te maken Indien geïnstrueerd scan de

bestaande TPMS sensor met de ATEQ tool.

De ATEQ tool zal je dan vragen om ervoor te zorgen dat je de

correcte Mobiletron sensor in de adapter hebt geplaatst, druk 

op ‘OK’ om te beginnen met programmeren.

Als het programmeren voltooid is zal de boodschap Successful 

Transfer worden getoond.

5 Kopiëren/Kloon Maken van een bestaande TPMS



code.te maken. De ATEQ tool zal je dan vragen om ervoor te 

zorgen dat je de correcte Mobiletron sensor in de adapter hebt 

geplaatst, druk op ‘OK’ om te beginnen met programmeren.

Als het programmeren voltooid is zal de boodschap Successful 

Transfer worden getoond.

6Een nieuwe TPMS SensorMaken



kopiëren/een kloon te maken. Indien geïnstrueerd scan de 

bestaande  TPMS sensor met de ATEQ tool.

De ATEQ tool zal je dan vragen om ervoor te zorgen dat je 

de correcte Mobiletron sensor in de adapter hebt geplaatst, 

druk op ‘OK’ om te beginnen met programmeren.

Als het programmeren voltooid is zal de boodschap 

Successful Transfer worden getoond

7 Een Set van 4 TPMS Sensors Kopiëren/Kloon Maken
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Om de sensor van de adapter te verwijderen, druk op de 

release clip en trek de sensor uit de stelling.

9 Een TPMS Sensor Verwijderen

【Rubberen Steelklep】

【Metalen Steelklep】



ATEQ VT55 / VT56

,3V

Max. 15mA

℃（ ℉）

℃（ ℉）

84,8(L) X 83,8(B) X 66,2(H) mm

125 g

PARAMETERS SPECIFICATIE

Ondersteuning TPMS 

Diagnostische Tool

Stroomvoeding

Stroomverbruik

Bedrijfstemperatuur

Opslagtemperatuur

Operationele Vochtigheid

Afmetingen

Gewicht
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