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Introduktion:

Tak fordi du besluttede at købe Sens.it. De følgende sider vil gøre dig fortrolig med programmeringsværktøjet og 
programmerings-app’en.

Læs følgende vejledning inden du påbegynder brugen af programmeringsværktøjet og –app’en.

Først skal du sikre dig at æskens indhold er komplet. Den skal indeholde:
. Programmeringsværktøjet med USB-kabel.
. 8 TPMS Sensorer
. 8 TPMS højtryksventiler
. Installationsmanual

Systemkrav til installation og brug af programmeringsværktøjet:

Hardware:
. Standard USB-port. Vi anbefaler en USB-forbindelse med strømforsyning for at sikre en konstant strøm.
. Intel Pentium processor eller tilsvarende med en lagerkapacitet på 1,6 GHz eller mere.
. Skærmopløsning: Min. 1024 x 768 pixels og 16 bit. Der anbefales 1280 x 1024 pixels og 32 bit.
. Minimum 15 MB fri hukommelse.

Software:
. Microsoft Windows XP, Vista eller Windows 7
. Internet Explorer 6.0 eller højere

TPMS Sensor Coder
Installationsvejledning
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Installationsmanual for TPMS Sensor Coder

Software installation:

Trin 1: Download softwaren fra:
http://www.alligator-sensit.com/download

Trin 2: Installationsproceduren åbner et nyt vindue. Klik ”Install”.

Du vil nu få softwaren downloaded til din computer.

Du vælger nu et brugernavn og password
Du vælger sprog Dansk
Tryk på registrer nu
Gå til punkt 2

Såfremt login- skærmbilledet ikke åbnes automatisk, så skal du
gå til startmenuen og starte programmet under: 
Start > Program > Alligator > Sens.it 

Tilslutning af hardware:

Sæt programmeringsværktøjets USB-stik i computerens USB-
port. Computeren viser en meddelelse, som angiver at der er
identificeret en ny hardware. Driverne til programmeringsværktøjet
er allerede installeret ved softwareinstallationen.

ADVARSEL! Brug ikke et USB-forlængerkabel. Dette vil kunne
hindre programmeringsværktøjets funktion  og forårsage tab af data.

ADVARSEL! Hvis der anvendes en USB-hub, så sørg for at at
programmeringsværktøjet fungerer fejlfrit og uden forstyrrelse af
dataoverførslen. Mulige forstyrrelser kan undgås ved at slutte
programmeringsværktøjet direkte til computeren USB-port  uden
indirekte tilslutning over en USB-hub.

Visning af programmeringsværktøjets status:
LED på programmeringsværktøjet lyser:

grønt = Programmeringsværktøjet er klar 
rødt = En fejl er opstået
grønt/rødt blink = Programmeringen er i gang

Registrer dig:

Udfyld felterne i brugerregistrering og klik på flueben.
Accepter betingelserne

Nu registreres du og der kan gå et par minutter inden du kan fortsætte. 
Der kommer et nyt vindue med velkommen til Sens.it.
Hvis du under software installationen satte kryds i remember me/husk mig er 
brugernavn og password allerede udfyldt.
Ellers taster du brugernavn og password. Tryk på flueben

Nu vil der være oprettet en genvej på dit skrivebord og indenfor et par minut-
ter vil du også pr. mail få en bekræftelse på din registrering til sens.it  
Gem denne mail, her står dit brugernavn og password, samtidig med at der 
er et link du kan bruge til at komme ind i programmet

Du kan nu gå videre til programmering
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Programmering
af sensor

Du har nu to måder at komme videre på.

Er du bekendt med bilens chassinummer, ind-
taster du blot dette for at komme videre.

Hvis ikke gå til fanen mærke og model.

Men først bør du bruge fanen Kundeforvaltning 
og registrere kundens oplysninger. (frivilligt)

Fanen Database som kan bruges til at finde de 
originale OE-sensornummer med.

Eksempler:

1. Du kender bilens chassisnummer:

Indtast det 17 cifrede chassisnummer    og klik 
på søg. Nu kommer der en side frem med bilens 
data og en stregtegning
Marker nu ved at klikke på aktuel hjulplacering 
hvor sensoren skal sidde.

Indtast kilometer - Skift mellem km/miles.

Hvis du kender OE-sensorens reservedelsnum-
mer skal du indtaste dette i feltet OE sensor ID.
Hvis du ikke kender det, klikker du på knappen 
AutoGenerate ID og genererer et nyt ID.

Angiv en grund til sensorskift.

Læg så en sensor på programmeringsværktøjet 
og tryk herefter på lynet. 

Under sensorprogrammering blinker program-
meringsværktøjet skiftevis rød og grønt.

Du får så besked på skærmen når sensoren er 
færdig.

2. Du kender ikke bilens chassisnummer:

Gå til fanen Mærke og model og indtast de øn-
skede oplysninger. Tryk på søg.

Nu fortsætter du fremgangsmåden som ovenfor 
beskrevet.

ADVARSEL! 
Under programmeringsforløbet må 
sensoren ikke flyttes eller berøres, 
fordi dette vil kunne afbryde 
programmeringen eller forårsage 
fejl i dataoverførslen. Når pro-
grammeringen er fuldendt vises 
en besked på skærmen og du kan 
påbegynde ny programmering-
sproces enten til samme bil eller til 
en ny bil.

BEMÆRK! 
Montering/afmontering af sensor 
og ventil på fælg samt montering/
afmontering af dæk, skal foretages 
som anført i den separate monter-
ingsvejledning.
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Hvis du vil programere den nye sensor som OE-sensor 
kan du gøre det på 2 måder.

Hvis du har den gamle sensor fysisk i hånden kan du indtaste reserve-
delsnummeret  i sensorprogrammet  i feltet OE-sensor ID og arbejde 
videre som tidligere beskrevet.

Har du ikke OE-sensoren fysisk hos dig, går du til fanebladet Database og 
indtaster de oplysninger som du bliver bedt om.

Tryk nu på søg og du får nu svar på hvad den originale sensor har af mærke 
og reservedelsnummer.

Du noterer nummeret og indtaster det i sensorprogrammet i feltet OE- sen-
sor ID og arbejde videre som tidligere beskrevet.

Sensoren er nu registreret med OE-reservedelsnummer. 

Kloning  af sensor
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