Överblick

Autocode-Mini

Product sortiment från
Westfalia-Automotive:

Vilka bilmärken kan programmeras med
Autocode-Mini?
Audi, Citroen, Ford, Jaguar, Alla relevanta bilmodeller
Land Rover, Mercedes
kan programmeras.
Benz, Opel, Peugot,
Porsche, Seat, Skoda,
Volkswagen
BMW, Chevrolet, Fiat,
Honda, Hyundai, Kia,
Mazda, Mini, Mitsubishi,
Nissan, Renault, Subaru,
Suzuki, Toyota, Volvo

Näe ni instalerat en
elkabelsatts från
Westfalia-Automotive
behöver ni inte alltid
programera.

Programmering
- Enkelt !
Dragkrokar

Cykelhållare

Elkabelsatser

Hjälpfjädrar

Takräcken

Verktyg

Du hittar en detaljerad lista med vilka modeller som
kan programmeras på:
www.westfalia-automotive.com

Vi reserverar oss för felskrivningar och tryckfel.
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För mer information besök:
westfalia-automotive.com

Autocode-Mini

Så enkelt är det

Det praktiska
•• Speciell verkstadslösning med fokus på program
mering av fordon
•• Oberoende av fordonstillverkaren
•• Kompakt och lätt, handhållen enhet inklusive OBD
och PC-anslutningskabel
•• Teknisk support för alla frågor som rör användningen
av verktyget.
Enkel
•• Användarvänlig med steg för steg navigation
•• Enkel att uppdatera via er PC
Art.-Nr. 900 001 400 202
När den fordonsspecifika elkabelsatsen har installerats,
kan bilen behöva programmeras i vissa fordon. Detta
är det enda sättet att säkerställa att alla ljusfunktioner
samt säkerhets- och komfortfunktioner aktiveras under
körning med släp.
För att genomföra programmeringen så snabbt och
enkelt som möjligt, är det innovativa programmerings
verktyget „Autocode-Mini“ från Westfalia-Automotive
nu tillgänglig.
Med Autocode-Mini kan du erbjuda dina kunder den
snabbast möjliga helhetslösningen, inklusive montering
och programmering. För första gången är det nu möjligt
att köpa bara de koderna ni behöver, per bil. Alternativt
köpa en större mängd koder till rabatterat pris.

Snabb
•• Snabbast möjliga tillgång av mjukvara till nya
bilmodeller
•• Lyckad programmering med endast några få steg
Prisvärd
•• Liten investering
•• Abonemangsfritt endast betalning per kod
•• Oberoende av märkesverkstäder

•• Som ny kund registrerar du dig en gång via vår
hemsi da och köper Autocode-Mini
•• Som användare köper du enkelt koderna via vår
hemsida
•• I PC mjukvaran som medföljer har du kontroll på och
löser in era koder till verktyget. Ni håller även ert
verktyg uppdaterat i samma program
•• Med den medföljande OBD kontakten kopplar ni
enkelt ihop verktyget med bilen, och kan programer
på bara några minuter

