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Kloonproces

Identificatie en lezen van klantensleutel.

Detectie van gegevens. Wanneer aangegeven
door het kloonapparaat, wikkel de U-Snoop
om de klantensleutel en draai de sleutel 2
keer in de auto-ontsteking. De LED-lampen
van de U-Snoop lichten op wanneer het
proces succesvol verloopt.

Gratis software-update voor RW4 Plus en
Fast Copy Plus
De oplossing is beschikbaar dankzij een eenvoudige software-update van
de RW4 Plus en Fast
Copy Plus naar de
04.09.094-versie. De
oplossing is niet beschikbaar voor RW4 + P-Box
en Fast Copy + P-Box.
U-Snoop om gegevens
van de startonderbreker te detecteren
Voor bepaalde voertuigen is de U-Snoop vereist om gegevens rechtstreeks van de auto-startonderbreker te detecteren.
Universeel apparaat
U-Snoop kan de Snoopen M-Snoop-apparaten
vervangen, die respectievelijk in de Silca ID46- en
Silca ID48-oplossingen
worden gebruikt.

De Silca ID49-oplossing vereist de Silca T49-transponder, de
RW4 Plus / Fast Copy Plus bijgewerkt naar versie 04.09.094 en,
voor bepaalde voertuigen, het U-Snoop-apparaat

Nieuwe T49transponder
De T49-transponder die
vereist is in de Silca
ID49-oplossing is compatibel met het Silca-autosleutelprogramma Look
A-like en MH-TA.

programmering met een
diagnostisch apparaat.

Klonen en precoderen
Dankzij de Silca ID49oplossing kunt u 96-bits
NXP Hitag® 3-transponders klonen en precoderen voor een volgende

Verpakking geschikt
voor weergave aan
haak
De transponder T49 is
afzonderlijk verpakt voor
optimale weergave.

Vertrouwd proces
U kunt T49-transponders
op dezelfde, vertrouwde
manier klonen als andere
Silca-transponders.

Gegevens gedetecteerd via U-Snoop
worden gedownload naar de RW4 Plus /
Fast Copy Plus.
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Er wordt een Silca-vervangingssleutel
geschreven via het kloonapparaat.
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Graag vestigen wij de aandacht op het feit dat, in overeenstemming met de wettelijke beschikkingen die van kracht zijn inzake industriële eigendommen, de in dit document geciteerde merken en commerciële benamingen exclusieve eigendom zijn van de betreffende slotenfabrikanten en geautoriseerde
gebruikers. Deze commerciële benamingen en merken worden zuiver informatief vermeld, met enkel als doel de sloten waarvoor onze sleutels geschikt zijn sneller te identificeren. Dit document is uitsluitend voorbehouden aan gespecialiseerde sleutelmakers die Silca producten gebruiken. / De illustraties en
technische gegevens van de producten vermeld in dit document zijn louter illustratief en derhalve benaderend. Silca behoudt zich het recht voor om, mits behoud van de essentiële eigenschappen van haar producten, alle wijzigingen uit te voeren die zij nodig en opportuun acht ter verbetering van de
productkwaliteit. Alle tekeningen en foto’s zijn eigendom van Silca. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming van Silca S.p.A. is wettelijk verboden. Voor eventuele twisten is uitsluitend de Rechtbank van de plaats waar het bedrijf zijn zetel heeft bevoegd. Alle andere
rechtbanken worden uitgesloten.

Silca ID49 is de enige oplossing op de markt voor het klonen van ID49transponders die worden gebruikt op bepaalde Honda®-modellen gemaakt
vanaf 2014. Deze oplossing maakt het mogelijk om een breed assortiment
sleutels te dupliceren die gemakkelijk te herkennen zijn aan de letter ‘G’
op het blad en voorzien van een 96 bit NXP Hitag® 3 transponder.

