
Kodowanie pojazdów nigdy 
nie było tak proste!

Więcej informacji na westfalia-automotive.com

Pozostałe produkty 
Westfalia-Automotive

AUTOCODE-REMOTE
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NOW
OŚĆ

Haki holownicze
•  Idealne dopasowanie
•  Milony sprzedanych 
  egzem plarzy
•  Jakość oryginału

Wiązki elektryczne
•  Łatwe w montażu
•  Niezawodne
•  Funcjonalne

Bagażniki rowerowe
•  Łatwe w obsłudze
•  Ładowne
•  Składane

Sprężyny wzmacniające
•  Poprawa komfortu 
  prowadzenia pojazdu
•  Zwiększenie poziomu
   bezpieczeństwa podczas 
  holowania
•  Mniejsze zużycie zawieszenia

Autocode-Mini
•  Praktyczny
•  Prosty w obsłudze
•  Bez subskrypcji

Westfalia-Automotive Polska
Żmigrodzka 244
51-131 Wrocław
Tel.: +48(0)71-712-10-46



Dostarczane w praktycznej i 
wytrzymałej walizce

Nr części:   900 001 400 209

Zdalna Diagnostyka

 

Zdalne wsparcie doświadczonych  
ekspertów

Prosta obsługa

Kodowanie pojazdu niemal za wciśnięciem 
jednego przycisku

Pełna kontrola i przejrzystość  
kosztów

Bez ukrytych kosztów

Jedno rozwiązanie do wszystkiego

Szeroka gama dostępnych aplikacji
 

 

Autocode-Remote
Kodowanie pojazdów nigdy nie było tak 
proste!
Po pomyślej rejestracji, podłączasz swój Autocode-
Remote do złącza OBD pojazdu, otwierasz nasz portal
na dowolnym urządzeniu mobilnym i wybierasz 
zakres kodowania. Wtedy też wyświetli się informac-
ja dotycząca ceny danej usługi - bez żadnych dodat-
kowych, ukrytych kosztów i bez subskrypcji! Samo 
kodowanie przeprowadzane jest zdalnie przez zespół 
naszych ekspertów - to prawie tak, jakby siedzieli tuż
obok Ciebie. „Zdalna Diagnostyka“ od Westfalia-Auto-
motive - dla szerokiej gamy modeli, zastosowań i 
skutecznego kodowania pojazdów.

Kodowanie pojazdów - co się za tym kryje?
Większość funkcji w nowoczesnych pojazdachjest 
obecnie kontrolowana przez elektronikę 
wspomaganą komputerowo. Dotyczy to podsta-
wowych funkcji, takich jak zapłon lub układ ha-
mulcowy, ale także funkcji komfortu czy systemów 
wspomagania. Tak zwane jednostki sterujące mają 
w tym kontekście kluczowe znaczenie. Przetwarzają
sygnały przesyłane przez szereg różnego rodzaju 
czujników w pojeździe i przekształcają je w 
określone działania, sterując silnikami, czy też 
zaworami elektromagnetycznymi. Na przykład 
sygnał radiowy z kluczyka samochodowego jest 
odbierany przez czujnik, który następnie przesyła 
go dalej do odpowiedzialnej za tę funkcję jednostki 
sterującej. Ta z kolei zamienia ten sygnał na 
konkretne działanie - w tym wypadku „odbloko-

wanie centralnego zamka” za pomocą odpowiednich
układów. Jednostki sterujące połączone są również w
sieć za pośrednictwem systemu magistrali danych,
aby umożliwić komunikację pomiędzy sobą. Zaku-
piony przez Ciebie hak holowniczy zawiera także 
odpowiedni zestaw elektryczny, który oprócz wiązki 
przewodów i złączy dedykowanych dla konkretnego 
modelu pojazdu, zawiera również moduł (  jednostkę 
sterującą). Tzw. kodowanie pojazdu informuje jego 
jednostki sterujące o fakcie montażu haka holow-
niczego. Gwarantuje to nie tylko poprawne działanie
oświetlenia, ale także wszystkich systemów 
bezpieczeństwa, czy wspomagania podczas holowa-
nia przyczepy.


