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Link do produktu: https://harkan.pl/programator-kluczy-lonsdor-k518pol-p-1111.html

Programator kluczy Lonsdor
K518POL
Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Programator kluczy Lonsdor K518POL w języku polskim
Język polski - w większości jest już przetłumaczony na język polski, tłumaczenie odbywa się sukcesywnie
Aktualizacja online
Dotykowy ekran
Wbudowany moduł Wi-Fi
Bez tokenów

6 miesięcy próbnej licencji

Aby aktywować próbną licencję należy na wyświetlaczu kliknąć ikonkę Trial apply. Każda opłacona licencja zostaje na stałe na
programatorze.
Lonsdor K518POL Funkcje :
Programowanie / kasowanie - transponderów / kluczyków / pilotów
Korekta Przebiegu
Wbudowany adapter Volkswagen 4th 5th
Wbudowany czytnik transponderów
Czytnik pamięci / procesorów
Free BMW FEM key programming
WAŻNE!
Kupujesz programator, przedstawione emulatory są ekspozycją i do nabycia w sklepie
Programator poprawnie wyłącza się na wyświetlaczu przyciskiem POWER OFF

Kanał youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCcm3xRBEZpXP2GDFVX8Zj7Q/videos
Pliki do Pobrania :

Lonsdor-product-service-center-Operation-Guide.pdf (499.3K)

Lonsdor-k518ise-k518-key-programmer-car-list.pdf (376.6K)

Lonsdor-k518ise-user-manual.pdf (944.6K)

lonsdor-k518-program-Volvo-S60-smart-key-Help-File.pdf (1,503.5K)
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Lonsdor-K518-program-audi-q3.pdf (212.7K)

lonsdor-k518ISE-program-Volvo-XC60-Help-File.pdf (749.5K)

lonsdor-k518ise-program-Volvo-S60-smart-key-half-key-less.pdf (1,148.2K)

lonsdor-k518ise-program-Volkswagen-IMMO5-Help-file.pdf (65.5K)

lonsdor-k518ise-program-Renault-smart-key-IMMO2-Help-File.pdf (624.0K)

K518-Key-Programmer-program-Maserati-smart-key-2016.pdf (764.3K)

K518ISE-Key-Programmer-program-porsche-cayenne.pdf (707.3K)

Panel klienta : http://u.lonsdor.com

Dane Techniczne:

Czytnik RFID

Support: 125KHz ASK; 134.2KHz FSK

Bateria

3800mAh

Procesor

ARM Cortex-A7 Quad-core Processor Speed 1.34GHZ

Zasilanie

DC12V 1A

WIFI zasięg

10m

Złącze zasilania

5.5x2.1mm

Wyświetlacz

1024x600, 7 inch IPS capacitive screen

OBD port

OBD-II
-- . +

Pamięć

eMMC 8G RAM 1G

Złącze

USB2.0-type B

OBDII protocols

ISO15765, ISO9141, ISO14230, SAEJ1850, KW1281, VW TP1.6
TP2.0 etc.

KPROG

programator obsługuje Procesory Pamięci EEPROM w układzie

Lonsdor K518POL wygląd i rozmieszczenie elementów :
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1. Napis: Lonsdor
2. Kontrolki informacyjne : czerwona - zasilanie podpięte ; niebieska - system działa ; żółta - status komunikacji
3. Dotykowy ekran pojemnościowy
4. Przycisk "Power" przytrzymaj 3 sekundy by włączyć. Urządzenie włączone przytrzymaj 3 sekundy jeśli chcesz zrobić reset
urządzenia lub wyłączyć urządzenie , przytrzymaj 10 sekund restart
5. Głośność: dostosuj głośność
6. Czytnik pilotów / transponderów : umieść klucz na powierzchni, aby wykryć częstotliwość, popchnij osłonę szczeliny w
prawo i włóż klucz do środka, aby wykryć chip
7. Ustawienie: wprowadź, aby ustawić
8. Strona główna: interfejs strony głównej
9. Powrót do poprzedniego kroku
10. Wbudowana antena: antena wewnętrzna
11. Model: K518POL
Zrzut ekranu: naciśnij jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zmniejszania głośności
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