
Hej i vinterkylan, alla ni som jobbar med transpondernycklar!

Här kommer lite information och några nyheter som kan komma väl till pass när ni arbetar med transpondernycklar. 

M-Box och ID48
De flesta ID48-nycklar läser man med M-Snoop på samma vis som ID46 med den gamla Snoopen, dvs man väntar ca 20 
sekunder mellan snoop-avläsningarna. 
Det enda som skiljer är att med M-Snoop läser man 3 ggr i bilen.
Det finns två typer av nycklar som kräver lite längre väntetid mellan avläsningarna, de tillhör båda Volvos modeller och är 
lätta att känna igen.
Här nedan följer information om dessa båda Volvonycklar.

Nyckel 1 på bilden ovan tillhör en Volkswagen. Där brukar man som vanligt kunna läsa av med Snoop med 20 sekunders 
mellanrum mellan de tre avläsningarna.
Nyckel 2 passar t ex till Volvo V70n (2000-2004), och är en sån nyckel som redan nämnts på förra bilden, där vi har 
vanligtvis 10 minuters väntetid mellan avläsningarna med Snoop. 
Nyckel 3 passar t ex till Volvo V70n (2005-2008), och är en sån nyckel som redan nämnts på förra bilden, där vi har 
vanligtvis 1 minut väntetid mellan avläsningarna med Snoop. 

Uppdateringen blir enklare
För er som har M-box blir nu uppdateringen  betydligt enklare. Ett meddelande visas i displayen om att en ny uppdate-
ring finns tillgänglig. När ni uppdaterar maskinen så hämtar M-boxen de nödvändiga uppdateringarna via sin internet-
anslutning, och det enda du behöver göra är att starta uppdateringen genom att trycka på ”Enter” eller ”Fortsätt” på din 
transpondermaskin.
Tänk på att när ni valt att uppdatera genom att trycka på enterknappen så tar uppdateringen ca 10 minuter. 
OBS: Som alltid får uppdateringen inte avbrytas, låt den bli klar innan ni börjar använda maskinen igen.

Intressant om Empty Shells
Som med det mesta åldras även plast. Just nu ser vi många original Toyotanycklar med spruckna grepp, säkerligen till 
följd av att de börjar bli till åren och materialet i greppen har blivit sprött. Här finns dock en smidig lösning i form av 
renoveringsämnen.
Empty Shells, som renoveringsämnena kallas, är jättesmidiga att använda, och man behöver inte ens kopiera transpon-
dern. 

Robban på Övik Låsteknik bidrar här nedan med några bilder på hur det kan se ut. De är originalnycklar som han nyligen 
renoverat, och dessa Empty Shells för Toyota finns med flera olika bladprofiler.


