BEKNOPTE NASLAGGIDS TPMS3
1 - WebTPM Installeren en gebruiken

2 - WebTPM Installeren en gebruiken vervolg

INSTALLATIE WebTPM

4) Een pop-upvenster vraagt u of u WebTPM automatisch
wilt openen zodra u het systeem opstart. Klik op “Ja" of
“Nee".
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Toestel registreren:
Nieuwe toestellen komen gedurende 24 maanden vanaf de
aankoopdatum in aanmerking voor software-updates. Op
die manier hebt u toegang tot nieuwe protocollen en
softwareverbeteringen.
Registreer het toestel door
“Toestel updaten" te selecteren en op “Ja” te klikken om
naar de meest recente softwareversie te updaten.
In dit venster ziet u het S/N en de softwareversie van het
toestel, de beschikbare (internet)versie en de vervaldatum
van de licentie (groen veld).

5) Klik op “INSTALL” (Installeren) wanneer het venster
“Ready to Install” (Klaar om te installeren) verschijnt.

8) Tijdens de driverinstallatie kan er een venster “Windows
Registration” (Windows-registratie) verschijnen. Klik in
dat geval op “Continue Anyway” (Toch doorgaan).
De functionaliteit van de TPMS3 wordt verbeterd door de
in de TPMS3-kit meegeleverde WebTPM-disk op een
pc/laptop te laden. Op het WebTPM-internetportaal kan
het toestel worden geregistreerd en geüpdatet. De
gebruiker kan er ook sensorinformatie afdrukken.

GEBRUIK VAN WebTPM
Controleer of het toestel op de pc is aangesloten en is
ingeschakeld.

1) Plaats de bij het toestel meegeleverde disk in uw pc en
klik op het WebTPM-pictogram om het programma te
starten.
2) Er verschijnt een scherm met de melding “Installation
Wizard” (Wizard installeren) en “Preparing to
install…” (Installatie voorbereiden). Wacht enkele
seconden.

Start de WebTPM-software.
Indien u op een lokaal netwerk bent aangesloten, moet u
uw inlognaam en wachtwoord invoeren.

Na een periode van 24 maanden moeten de updates
worden aangekocht om nieuwe protocollen en
softwareverbeteringen te blijven ontvangen. Zodra deze
periode verstreken is, verschijnt er in de WebTPM-portal
“Uw licentie is verlopen” en wordt het veld rood.
Nieuwe licentie:
Om de update aan te kopen
moet u onderdeelnummer
TPMS3U bestellen bij uw
erkende Snap-on-dealer ,
kijk op www.snap-on.eu
voor uw dichtstbijzijnde
dealer.

6) Klik op “Finish” (Beëindigen) wanneer de WebTPMinstallatie is voltooid.

De software zoekt het aangesloten toestel. Zodra ze het
toestel heeft gevonden, maakt de software verbinding met
de internetserver en bevestigt ze wanneer de verbinding is
gemaakt.

Zodra u de nieuwe sleutel
voor de update ontvangt:
klik op de knop “Renew”
(Vernieuwen).

3) Er verschijnt een scherm om de doellocatie te kiezen,
klik op “Next >” (Volgende >).
7) Vervolgens begeleidt het menu “Driver installation”
(Driverinstallatie) u bij de installatie van de USB-drivers
op uw pc.

Voer daarna uw nieuwe inschrijvingssleutel in het daartoe
betreffende veld in en druk op “TOEPASSEN". Hierdoor
hebt u gedurende 12 maanden toegang tot nieuwe
protocollen en softwareverbeteringen.

Zorg ervoor dat het toestel tijdens dit hele proces op
de pc is aangesloten en is ingeschakeld!
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Wanneer u op de knop "Informatie” drukt, krijgt u
informatie over de licentie voor updates.

Instellingen:
Bijkomende opties zijn beschikbaar in "Instellingen”.
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5) In
de
WebTPM-portal
verschijnt
de
"Sensorinformatie afdrukken"; druk erop.

knop

6) WebTPM vraagt u om de opgeslagen informatie af te
drukken. Druk op Ja.

Koppel het toestel intussen niet los!

Zodra de update voltooid is, toont de WebTPM-software
het volgende venster. Bevestig met “OK”.

7) Er wordt een txt-bestand
“Bestand" en “Afdrukken".

geopend.

Selecteer

Updates:
WebTPM updaten:
Wanneer er online een nieuwe versie van de WebTPMsoftware beschikbaar is, verschijnt het volgende bericht:

"Automatische detectie activeren": deze optie dient om
het toestel automatisch te detecteren wanneer het op de
pc is aangesloten.
Er wordt u gevraagd om verder te gaan, klik op “Yes”.

Vink dit vakje af wanneer u de TPMS3-docking station
gebruikt.
"WebTPM-software upgraden.”: wanneer dit vakje is
afgevinkt, zoekt de software automatisch of er een nieuwe
versie beschikbaar is. Als u de software niet automatisch
wilt controleren, moet u het vinkje (manueel) wegdoen.
"Aanvraag voor registratie uitschakelen”: momenteel
niet gebruikt.

De installatie begint zoals de eerste installatie, zie hiervoor
het deel "INSTALLATIE WebTPM".

TPM-sensorinformatie afdrukken:
Sensorinformatie zoals sensor-ID, druk, temperatuur en
accustatus afdrukken is een functie van de TPMS3. Deze
functie is mogelijk nadat de voertuigsensoren zijn
getriggerd en de TPMS3 via de WebTPM-portal is
aangesloten.

Toestel updaten:
Klik op de knop "TOESTEL UPDATEN" om updates voor
het toestel te zoeken. De WebTPM-software vertelt u of er
een nieuwe versie beschikbaar is en meldt u om het
toestel te updaten, klik op “Ja”.

De functie "TPM-sensorinformatie afdrukken" is mogelijk
niet beschikbaar als de WebTPM-softwaredriver niet is
geïnstalleerd.

“Gefeliciteerd! Uw toestel is up-to-date”.
Als er geen nieuwe versie beschikbaar is, verschijnt het
bericht "GEEN NIEUWE SOFTWARE". De WebTPMsoftware zal u vragen om het toestel te overschrijven.

Deze functie is enkel beschikbaar nadat de gebruiker de
TPM-sensoren in het voertuig heeft getriggerd en het
toestel niet is uitgeschakeld.
1) Trigger de TPM-sensoren met de TPMS3.

De WebTPM-software laadt de software en databases en
laadt ze op in het toestel. Dit kan enkele minuten in beslag
nemen.

2) Open de WebTPM-portal.
3) Sluit het USB-snoer op de pc/laptop en docking station
aan.

Doorgaans wordt er niet aangeraden om de bestanden te
overschrijven tenzij het toestel moet worden gereset.

4) Plaats de TPMS3 in de docking station.
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