Ämne: Transponderutskick 2016:1
Hej igen alla bilnyckelintresserade.
Promo-kit på väg
2016 har bjudit på en intressant start med både utbildningsturer i utvalda delar av landet, samt
naturligtvis, förberedelser inför den nya ID48-lösningen.
På Prodib vill vi möta upp lanseringen av ID48 med att skicka ut gratis extra Promokit, bestående av
bl a affischer och flaggor. Dessa levereras i ett rör av kartong, så bli inte förvånade när det dyker upp
hos er.
Transponder-kit
På Prodibs transponderavdelning tas just nu även ett transponder-kit fram, som ska hjälpa Dig att
snabbt kunna leverera en ny bilnyckel till din kund.
Detta Kit består av en praktisk transpondersortiment-ask med de 5 vanligaste transpondertyperna
och plats för fler transpondrar i framtiden, 2 st Silca Flipkey-grepp, samt TOPP-10 MH-blad
(Multihead) eller TOPP-10 FH-blad (Flipkey).
Kitet kostar 1495 kr och kommer att presenteras i ett brevutskick som når Dig snart.

Bilden visar vad som ingår i Prodibs transponderkit, i detta fall med FH-blad för Flipkey. Kitet kan även fås med
MH-ämnen istället för Flipkey-blad..
Det går inte att kopiera till ett originalämne.
Det verkar bli vanligare att ni får besök av bilägare som köpt nyckelämnen på internet och som vill att
ni ska fräsa bladet och kanske även kopiera transpondern.
Tänk då på att dessa nyckelämnen ofta är tillverkade i mycket hårt material som kan innebära stort
slitage på era verktyg, och ibland t o m att fräsen går sönder när ni fräser nyckeln.
Även måtten på dessa ämnen kan variera, och det är inte ovanligt att ämnena inte passar i bilens lås
överhuvud taget.

Jag vill också bespara er tid och möda med själva transpondern: Det går inte att kopiera från en
originalnyckel till en annan originalnyckel.
När er Fast Copy Plus eller RW4 Plus har läst av kundens originalnyckel så instruerar maskinen: Sätt i
det nya ämnet och tryck på ”Write” eller ”Skriv”, och detta nya ämne måste vara ett ämne med en
Silcatransponder i.
Man kan inte skriva till en originalnyckel.

SILCA WEB-baserade nyckelsökprogram
Jag vill slå ett slag för SILCAS två nyckelsökfunktioner EKC samt VKF som finns för både PC och
APP i din smartphone.



EKC – Electronic Key Catalogue: för all nyckelsök, snabbt enkelt och innehåller mycket
information.
Klicka på länken här:



ekc.silca.biz

VKF – Vehicle Key Finder: För bilnyckelsök, rekommenderas också varmt. Hitta enkelt rätt
bilämne.
Logga in på EKC, ekc.silca.biz klicka dig sedan vidare till VKF (se de två bilderna nedan)

Testa nyckelsökprogrammen, de hjälper dig snabbt och enkelt!

Med vänlig hälsning / Best regards
Mattias Widén
Transponder Technical Support

