
Ateq VT46
Eenvoudige navigatie

OBDII

Service informatie

Sleutel tester

Verschillende talen

Frequenties

De VT46 heeft een eenvoudige navigatie.  
U kunt in het hoofdmenu kiezen voor uitlezen, 
service en programmeren. De standaard stappen 
zullen volgen en u kunt eenvoudig de juiste  
handelingen doen.

De VT46 wordt niet standaard met OBDII module 
geleverd, deze kunt u los bestellen. Of u moet het 
totale pakket besteld hebben, dan zit deze module 
er bij. Via de button Service kunt u binnen enkele 
seconden een sensor toekennen aan de het  
voertuig. Deze functie dekt circa 60% van het  
wagenpark af.

Service informatie is misschien wel het  
belangrijkste om te werken met TPMS. De tool 
heeft een klein overzicht van aanleer methodes, 
frequenties, OE-nummers en aanhaalmomenten 
in zich. Deze zijn op te vragen via de service  
button in het hoofdmenu.

Met de Ateq VT46 kunt u ook elektrische sleutels 
testen. Via de service button in het hoofdmenu 
kunt u binnen enkele seconden een test uitvoeren 
en de klant informeren op de batterij status van de 
sleutel.

De Ateq VT46 is instelbaar in 23 verschillende 
talen. Niet alleen het menu of de stappen die je 
doorloopt in het menu zijn er in verschillende 
talen maar ook alle service informatie zal in de taal 
beschikbaar zijn.
Talen zoals; Engels, Duits, Frans, Italiaans, Turks, 
Pools en Spaans.

De Ateq VT46 is instelbaar in 2 verschillende  
frequenties, de meest gebruikte 433 Mhz  
(Europees) en de 315 Mhz (Amerikaans). Zo kunt 
u ook geimporteerde voertuigen (indien ze met 
315 Mhz sensoren rijden) voorzien van de juiste 
sensor en service.
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Uitlezen Programmeren OBD Aanleren

Voor het uitlezen van sensoren kiest u in het 
hoofdmenu voor de bovenstaande button. 
Daarna kunt u het merk voertuig, type en het 
bouwjaar selecteren.  
Wanneer dit succesvol is doorlopen krijg u een 
auto te zien met 4 wielen, via de pijltjes toetsen 
kunt u een wiel selecteren. 
Wil u de sensor gaan uitlezen? Klik dan op de 
groene trigger button.

Indien de sensor herkent kan worden krijgt u 
een aantal gegevens terug, waaronder het ID 
nummer, de bandendruk, de frequentie en de 
accu status. 

Indien de sensor niet herkent kan worden zal 
er en foutmelding ontstaan. 
Controleer of je het juiste voertuig hebt  
geselecteerd in het menu. Is dit van toepassing, 
dan is de sensor defect.

Voor het programmeren van een te programme-
ren sensor kiest u de bovenstaande button in het 
hoofdmenu. 
Daarna kunt u het merk voertuig, type en het 
bouwjaar selecteren.  
Wanneer dit succesvol doorlopen is krijgt u een 
aantal opties te zien. 

Aanmaken
Wilt u een willekeurige sensor maken met een 
uniek ID nummer, kies dan voor deze optie.
Houdt de te programmeren sensor bij de antenne 
van de VT46 en klik op de groene triggerbutton.

Wanneer de sensor succesvol geprogrammeerd is 
zal de tool dit aangeven.

Wanneer de sensor niet succesvol geprogram-
meerd is zal de tool een rode tekst weergeven. Pro-
beer het dan opnieuw. Hou er rekening mee dat er 
geen andere sensoren in de buurt zijn.

(Set)Klonen
Hiermee kunt u een sensor kopiëren. Klik op de 
button en lees de huidige sensor uit, daarna kunt u 
de te programmeren sensor bij de antenne houden 
en op de groene trigger button drukken. 
Wanneer de transfer succesvol is, krijgt u een 
groene tekst te zien.

Voor het aanleren van een sensor via de 
OBD kiest u de bovenstaande button in het 
hoofdmenu.  
Daarna kunt u het merk voertuig, type en 
het bouwjaar selecteren.
Wanneer dit succesvol doorlopen is krijgt u 
een aantal opties te zien.

OBD Aanleren (OBDII of manueel)
Om de aanleer procedure te lezen kunt u op 
deze button klikken. 
Moet u de sensor via OBDII aanleren, dan 
kunt u direct door naar het uitlezen van alle 
sensoren en de OBD optie komt direct naar 
voren.

Onderdeelnummer opzoeken
OE nummers en overige informatie kunt u 
vinden via deze button.

Sleuteltester
ook kunt u hier een sleutel test uitvoeren. 
Klik daarvoor op de sleuteltest button en 
doorloop de stappen die de VT46 aangeeft.


