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Tester  QST-5 umożliwia  wykonanie  testów  wielu  rodzajów  czujników  stosowanych
w motoryzacji. Kabel pomiarowy jest zakończony trzema ponumerowanymi końcówkami, które
służą  do  podłączania  czujników.  Końcówki  można  podłączać  w  sposób  dowolny,  nie  jest
konieczna wcześniejsza znajomość wyprowadzeń czujnika.

UWAGA! Tester  służy  do  przeprowadzania  testu  w  pojeździe  lub  poza  pojazdem
czujników  odłączonych  od  instalacji  samochodu .  Tester  może  być  podłączony
wyłącznie  do  testowanego  czujnika  po  jego  wcze śniejszym  odłączeniu  od  zasilania.
Podłączenie jakiegokolwiek napięcia do wejść testera może uszkodzić urządzenie!

TEST CZUJNIKA
1. Podłącz testowany czujnik do testera.
2.  Z  głównego  menu  wybierz  Test  Czujnika,  a następnie  z  listy  wybierz  rodzaj  czujnika
(konkretny lub ogólny).
3.  Wybierz  Automatycznie aby  rozpoznać  wyprowadzenia  lub  Tryb  ręczny aby  ręcznie
wskazać wyprowadzenia czujnika.
4. Po wyświetleniu ekranu wyprowadzeń wciśnij OK aby przejść do testu.
5. Wykonaj test funkcjonalny symulując warunki pracy czujnika i obserwując jego wyjście.
6. W niektórych testach istnieje możliwość zmiany wybranych parametrów w trakcie testu.
W tym celu użyj przycisków [▲] i [▼].

APLIKACJA ANDROID
1. Pobierz i zainstaluj aplikację ze strony www.dte.com.pl/download/qst
2. Wybierz Ustawienia → Bluetooth → Włączony.
3. W urządzeniu mobilnym włącz Bluetooth.
4. Włącz aplikacje i przy pierwszym uruchomieniu wykonaj parowanie urządzeń (Ustawienia
→ Bluetooth, PIN 7785).
5. Korzystaj z aplikacji do zdalnego odczytu pomiaru oraz tworzenia bazy danych czujników.

POMIARY ELEKTRYCZNE

1. Z głównego menu wybierz Pomiary elektryczne.
2.  Podłącz  badany element  do  dowolnej  pary wyprowadzeń  (w przypadku  potencjometru
można wykorzystać wszystkie trzy końcówki)
3.  Urządzenie  wyświetli  parametry testowanego elementu  w formie  symbolu  graficznego.
Wyniki  będą  wiarygodne  jeśli  parametry  nie  ulegają  szybkiej  zmianie  (np.  potencjometr
powinien być nieruchomy).

Zadbaj o prawidłowy styk. Niepewne połączenie wpływa na pomiary elektryczne oraz
możliwość prawidłowego rozpoznania czujnika.

Przed dołączeniem jakiegokolwiek kondensatora roz ładuj go zwierając uprzednio jego
końcówki. Naładowany kondensator może uszkodzić urządzenie.

Przycisk włączenia/wyłączenia

Złącze kabla 
pomiarowego

Złącze mini USB 
(ładowanie)

Kontrolka stanu 
ładowania /wykonania 

pomiaru

Wyjście z pomiaru/menu 
ustawień

Nawigacja po menu/zmiana 
wartości

Nawigacja po menu/zmiana 
wartości

Uruchomienie funkcji, 
potwierdzenie wyboru
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