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8900 Ieper

Phone: 0032468114182 - Email:
Jan@Toolsmate.be

OBD apparaat universeel T49
Productcode: 0000213
Beschikbaarheid: 2

Prijs: 63,00 €

Omschrijving
Waarom voor dit toestel kiezen ? Dit is een toestel wat eigenlijk in elk voertuig
zou moeten liggen zelfs als je geen automecanicien bent.
1) Het toestel heeft een 2.0 " TFT kleurenscherm
2) Drie Led lampen tonen de ernst van de four : rood, geel, groen, waarmee
gebruikers de ernst van het probleem kunnen inschatten.
3) De alarm toeter waarschuwt de gebruiker
4) Snelle preview van de belangrijkste data en functies waarbij gebruikers zelf
hun lijstje kunnen samenstellen.
Wat kan je met dit toestel doen ?
1. Dit toestel werkt op alle voertuigen na 2000
2. Dit toestel heeft een snelle functie waarmee je met één knop alle belangrijkste
functies kan zien inclusief de emissie gegevens, rijcyclus controle, snelle controle
van de live data an de default datastroom, alsook het overzicht van de foutcodes.
3. Heldere LEDs en een ingebouwde speaker geven visuel en auditieve signalen
om aan te geven dat de metingen voorbij zijn.
4. Toont generiek (P0, P2, P3, and U0), constructer specifieke (P1, P3, and U1)
codes en niet opgeloste codes.
5. Vind snel de oorzaak van de motorstoring ( MIL)
6. Wis de het motorstoring signaal (MIL), wist codes en reset bijgehouden
gegevens

7. Toont de foutcodes op ht 2.0” TFT kleurenscherm
8. Toont freeze frame data
9. Displays monitor and I/M readiness status (emissions)
10. Reads live PCM data stream
11. Toont de voertuig gegevens (VIN, CIN and CVN)
12. Meertalig menu en DTC definities
13. Extreem gemakkelijk in gebruik en heel erg betrouwbaar.
14. Kan geupdatet en geupgade worden via internet
Het pakket bevat :
1pc x OBD T49
1pc x gebruikshandleiding in het Engels
1pc x CD (foutcode naslagwerk)
1pc x USB kabel
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