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KOM IGÅNG 
LASTBILS TPMS 

TRAILER SMART BOOSTER 
 

Programmering: 

Se menyöversikt på andra sidan. 

Efter montering av boostern (se sida 4 i manualen) så 
måste den programmeras med hjälp av handverktyget.  
Detta görs innan sensorerna monteras på ventilerna. 

Steg 1. Installera tryckenheter i handverktyget 

a) Bläddra till ”SELECT PRESSURE UNIT” och tryck 
på Enter(↵) knappen. 

b) Tryck på Enter(↵) knappen igen för att börja 
redigera. 

c) Bläddra vänster/höger genom tryckenheter. 

d) Tryck på Enter(↵) knappen igen för att sluta. 

Tryck på meny-knappen  när tryckenheten är 

inställd. 

Steg 2. Läs av id från SMART BOOSTER 

Observera: Om boostern redan är programmerad, 
måste korrekt trailer-id anges i handverktyget (se 3) 
innan verktyget kan läsa av boostern. Om trailer id 
000 000 anges i handverktyget, då läser handverktyget 
av vilken booster som helst. 

a) Koppla trailern så boostern har ström. 
b) Välj ”READ INFORMATION FROM BOOSTER” och 

tryck på Enter(↵) knappen. 
c) ”Reading…” syns, dvs. ”Läser av…” 
d) Booster id samt trailer id syns. 

Tryck meny-knappen  när boostern är inläst och klar. 

Steg 3. Programmera trailer id 

a) Välj ”SET BOOSTER ID” och tryck på Enter(↵). 
b) Pila ner till trailer id numret (6 siffror). 
c) Tryck Enter knappen för att börja redigera id. 
d) Slå in det önskade 6-siffriga trailer id-numret. 
e) Tryck på Enter knappen för att avsluta läget redigera 

id. 

Tryck meny-knappen  när färdig. 

 
 

 

Steg 4. Installera sensor-id / önskade däcktryck  

Anteckna, för steg 6, vilket sensornummer som 
programmeras till vilket hjul. 

a) Välj ”ADD SENSOR TO TRAILER” och tryck på 
Enter(↵). 

b) Använd pilarna för att välja hjul. 
c) Tryck på Enter-knappen för att redigera id 
d) Slå in det 12 siffriga id-numret, sedan önskat 

däcktryck. 
e) Tryck Enter knappen för att avsluta redigeringsläget. 
f) Forsätt från b) med nästa hjul. 

Tryck meny-knappen  för att gå bakåt när id och 

däcktryck är inställt. 

Steg 5. Skicka data till SMART BOOSTER 

a) Välj ”SEND INFORMATION TO BOOSTER” och 

tryck på Enter(↵). 
b) ”SENDING…” syns, dvs. ”Skickar…”  
c) ”SET SUCCESS!” syns, dvs. ”Lyckades!” 

Nu är boostern programmerad! 

Steg 6. Montera sensorerna 

a) Skruva alla sensorer på däckventilerna.  

Obs: Sensorvikt 25g. Det krävs metall ”clamp-in” 
ventiler. 

Steg 7. Koppla displayen till trailer 

a) Bryt strömmen till displayen och boostern, sedan 
slå på strömmen till både samtidigt. När displayen 
tar emot signalen visas trailer id. 

 
b) Bekräfta trailer id genom att pila vänster/höger till 

”TRAILER ON”. Håll sedan in E/S-knappen i 3 
sekunder tills den piper och slutar att blinka. 

c) Alla programmerade hjul syns vid trailerfiguren på 
displayen. 

 

Smart Booster 
 

 
 

Handverktyg 
 

 
 
 

Sensor/Givare 
 

 
 

 
 

TRAILER ID 
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MENYÖVERSIKT 

HUVUDMENY 

 

1. 

  
BOOSTER ID: 
001 001 112 
TRAILER ID: 

000 000 
 

 

Läs information från boostern 
a) Koppla trailern så boostern har ström. 
b) Välj ”READ INFORMATION FROM BOOSTER” och tryck på Enter(↵) knappen. 
c) ”Reading…” syns, dvs. ”Läser av…” 
d) Booster id samt trailer id syns 

Tryck menyknappen  för att gå tillbaka till huvudmenyn 

2. 

 
BOOSTER ID: 
001 001 112 
TRAILER ID: 
> 000 000  . 

 
 

Programmera trailer id 
a) Pila ner till trailer id-numret (6 siffror). 
b) Tryck på Enter-knappen för att påbörja redigering av id. 
c) Slå in det öskade 6 siffriga trialer id-numret. 
d) Tryck på Enter-knappen för att avsluta redigeringsläge för id. 

Tryck menyknappen  för att gå tillbaka till huvudmenyn 

3. 

 
 

Installera sensor id och önskat däcktryck: 
Obs: Dragbilssensorer programmeras separat i displayen. 

a) Använd pilarna för att välja hjul. 
b) Tryck på Enter-knappen för att redigera id 
c) Slå in det 12 siffriga id numret och sedan önskat däcktryck. 
d) Tryck på  Enter-knappen för att avsluta redigeringsläge för 

id och däcktryck. 

Tryck menyknappen  för att komma tillbacka till huvudmenyn 

 

sensor 

 

4. 

 
 

SENDING… 
 

SET SUCCESS ! 

 
 

Skicka data till SMART BOOSTER 
a) ”SENDING…” syns, dvs. ”Skickar…”  
b) SET SUCCESS !” syns, dvs. ”Lyckades !” 

Tryck menyknappen  för att gå tillbaka till huvudmenyn 

5. 

  

Pressure Unit 

Select 

Current Pressure 

Unit : kPa > Bar > PSI 

 
 

Installera tryckenheter i handverktyget 
a) Tryck på Enter(↵) knappen igen för att börja redigera. 
b) Bläddra vänster/höger genom tryckenheter. 
c) Tryck på Enter(↵) knappen igen för att sluta. 

Tryck menyknappen  för att gå tillbaka till huvudmenyn 

6. 

  

SENSOR ID 

024-005-001-001 

PRES: 8 BAR 

TEMP: 48oC 

 
 

Läs av en sensor: 
a) ”SENSOR ID 032-032-032-032” syns. 
b) Tryck på Enter knappen  
c) ”WAIT…” syns, dvs. ”Vänta…” 
d) ”SUCCESS !” syns, dvs. ”Lyckades !”.   
e) Sensor id, däcktryck och temperatur syns. 

Tryck menyknappen  för att gå tillbaka till huvudmenyn 
 

READ INFORMATION FROM BOOSTER 

SET BOOSTER ID 
ADD SENSOR TO TRAILER 
SEND INFORMATION TO BOOSTER 

SELECT PRESSURE UNIT 
READ SENSOR DATA 
VERSION INFORMATION 

Huvudmeny 

Välj 

Bläddra 


