
OBD ANSLUTNING
PT47 har OBD-modulen intrgegrerad, vilket ger användaren tillgång till ytterligare 60% av 
marknaden. Anslut den medföljande OBD-kabeln till fordonet för att utföra en ECU-återställning på 
mindre än 2 minuter. 

SENSOR PROGRAMMERING
PT47 erbjuder funktioner för att programmera sensorer från Mobiletron Combi, så som Skapa och 
Kopiera ID, Manuell ID, Hämta ID från bilen, Programmera sensorer.

LÄTTANVÄNT GRÄNSSNITT
Verktyget drar nytta av tillverkningskompetensen hos den världsledande tillverkare inom TPMS-
verktyg. Den starka fullfärgade skärmen är funktionell och enkel att använda.

TPMS PROGRAMMERINGS-
VERKTYG MED INTEGRERAD
OBDII MODUL. 

• Inbyggd OBD-anslutning! Inga extra moduler behövs

• GRATIS mjukvarulicens & databasuppdateringar i 5 år

• Kan återställa bilens TPMS på mindre än 2 minuter

• Designad och utvecklad av världsledaren inom TPMS
  diagnosverktyg

PT47 är ett specialiserat TPMS-programmeringsverktyg, speciellt utformat för programmering 
av Mobiletrons Combi-sensorer. Det kompakta verktyget har många kraftfulla funktioner såsom: 
läsning, programmering och kloning av sensorer. Verktyget används även för återställning av 
TPMS ECU med dess inbyggda OBD-anslutning.   
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PT47 FUNKTIONER
• Programmerar Mobiletron-sensorer på några sekunder, antingen genom att skapa eller klona 
  ett ID, skriva ID manuellt eller enkelt hämta ID nummer direkt från fordonets ECU.

• OBD-modul Integrerat för att återställa TPMS ECU på mindre än 2 minuter.

• Aktiverar och läser 100% av OE- och eftermarknad TPMS-sensorer för alla personbilar. 

• Visar alla sensordata: ID, däcktryck, däcktemperatur, batteristatus, m.m. 

• Ger inlärningsprocedurer (manuell, auto, OBD) för direkta och indirekta TPMS-system.

• Användarvänlighet med ATEQs ikongränssnitt och fullfärgad display.

• Liten och bärbar för enkel användning.

• Ständigt ökande täckning av fordon på grund av regelbundna databasuppdateringar.

• Drivs av ATEQ, världsledande inom diagnostikverktyg för TPMS.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Mått (HxBxT) 180 mm x 100 mm x 36 mm (utan gummihölje)
Vikt 0.26 kg (utan gummihölje)
Skärm 3.5″ display
Strömförsörjning Uppladdningsbart litium-polymerbatteri
Radiomottagning 315/433 MHz
Gränssnitt Nordamerikansk/Europeisk version: Engelska, tyska, italienska, 

franska, spanska, kroatiska, tjeckiska, danska, nederländska, finska, 
hebreiska, ungerska, norska, polska, portugisiska, ryska, rumänska, 
slovakiska, slovenska, svenska, turkiska.

Garanti 2 år

Fordons täckning Nordamerikanska och europeiska marknader
Programmerbara sensorer Anpassad för Mobiletron Combi-sensorer
Mjukvaruuppdateringar 5 års gratis programvaru- och databasuppdateringar ingår

INGÅR - 
- PT47
- OBD ANSLUTNINGSKABEL
- USB KABEL
- SNABBSTARTSGUIDE
- UNIVERSALA ADAPTER 
- (UK/EU/US)

www.mobiletron.co.uk
www.tpmszone.co.uk


