Pähkinänkuoressa

Autocode-Mini

Muita Westfalia-Automotiven tuotteita:

Mitkä autot voidaan koodata Autocode-Minillä?

Sähkösarjan aktivointi
Audi, Citroen, Ford, Jaguar, Käytännössä kaikki mallit,
Land Rover, Mercedes
mitkä tarvitsevat koodBenz, Opel, Peugot,
austa/aktivointia.
Porsche, Seat, Skoda,
Volkswagen
BMW, Chevrolet, Fiat,
Honda, Hyundai, Kia,
Mazda, Mini, Mitsubishi,
Nissan, Renault, Subaru,
Suzuki, Toyota, Volvo

Kun käytät WestfaliaAutomotiven sähkösarjoja, monin paikoin
aktivointi/koodaus ei ole
tarpeellista.

tehty helpoksi
Vetokoukut

Pyöränkuljetusteline

Sähkösarjat

Vahvikejouset

Kattotelineet

Työkalusarja

Listan autoista, jotka vaativat kooodauksen/aktivoinnin löydät täältä: www.westfalia-automotive.com
Oikeus virheisiin pidätetään.
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Lisätietoja osoitteesta:
westfalia-automotive.com

Autocode-Mini

Erittäin helppoa

Käytännöllinen
•• Korjaamokäyttöön tehty ratkaisu, jonka tehtävänä on
aktivoida auto vetämistä varten
•• Ei tarvitse yhteyttä auton valmistajien järjestelmiin
•• Kompakti ja kevyt laite, jossa OBD ja PC kytkennät
•• Tekninen hotline käyttöön ja laitteeseen liittyviä
kysymyksiä varten
Yksinkertainen
•• Erittäin käyttäjäystävällinen käyttöjärjestelmä
•• Helposti saatavilla oleva ohjelmisto
järjestelmäpäivityksiä varten
Osanumero 900 001 400 202
Kun mallikohtainen sähkösarja on asennettu, se voi
vaatia tietyissä autoissa vielä aktivoinnin. Tällä varmistetaan, että kaikki mukavuus- ja turvallisuustoiminnot,
sekä tietenkin valot toimivat oikein.
Mahdollisimman nopeaa ja helppoa aktivointia varten,
Westfalia-Automotive on nyt tuonut markkinoille uuden
ja innovatiivisen koodauslaitteen, Autocode-Minin.
Autocode-Minin avulla voit tarjota asiakkaillesi mahdollisimman nopean asennuksen ja auton ohjelmoinnin.
Ensimmäistä kertaa markkinoilla on nyt mahdollista
saada laite, joka maksaa vain silloin jos sitä käytetään.
Silloinkin hinta on kustannutehokas. Käyttökoodeja on
myös mahdollista ostaa isommissa erissä, jolloin hinta
on vielä alhaisempi.

Nopea
•• Erittäin nopea saatavuus tarvittavalle ohjelmistolle
uuden auton julkaisun jälkeen
•• Onnistunut ohjelmointi muutamalla helpolla
toiminnolla
Kustannustehokas
•• Autocode-Minin hankintahinta on edullinen
•• Ei erillistä lisenssiä. – Maksa kun käytät
•• Ei enää käyntejä auton maahantuojalla

•• Uutena asiakkaana rekisteröidyt kerran WAMnetissä,
josta saat tilattua Autocode-Minin
•• Kun sinulla on laite hankittuna, saat ostettua käyttöoi
keuksia samasta paikasta
•• Mukana tulevalla PC ohjelmalla saat helposti aktivoi
tua käyttöoikeudet ja ladattua uusimmat päivitykset
laitteeseesi
•• Autocode-Minin mukana tulevalla OBD-kaapelilla
yhdistät laitteen asiakkaan autoon ja aktivoit sen
perävaunutoiminnot muutamassa minuutissa

