Mercedes Benz
Carsoft nu ook voor Mercedes! Carsoft is een gevestigde naam bij de diagnosespecialisten welke veel met Mercedes
Benz werken. In vergelijking met veel andere systemen maakt Carsoft gebruik van de officiële Mercedes codes en
omschrijvingen waardoor het mogelijk is gemakkelijk storingen en onderdelen op te zoeken zonder eerst de codes te
vertalen. Het Carsoft systeem is bruikbaar op alle Mercedes en Sprinter modellen van 1988

Dit betreft een origineel geregistreerd Carsoft scan softwarepakket met Security Dongle
Carsoft is bruikbaar op elke laptop of pc met Windows. (behalve Windows 8)

Carsoft Mercedes / Sprinter V12 mogelijkheden:








































Motor electronica
Transmissie electronica
Wist de Check Engine of Service Engine lampjes
Wist de Airbag en ABS lampjes
Data Printmogelijkheden
Leest en wist alle storingscode`s
Leest ECU's
ECU-codering
ECU Informatie
Gratis updateable via het internet
General digitale test; geeft een beeld van de totale
conditie van uw voertuig
Individuele digitale test; voor gedetailleerde
informatie voor een speciaal probleem
Speciale functies
Remmen
Dashboard unit
Verwarmings electronica
Electrische control electronica
Koppeling electronica
Afstand control
Stuurbekrachtigings electronica
Instrumentenpaneel
4 wiel electronica
Antiblokeringssysteem
Tractioncontrol
Electronisch dak control
Airco
Licht control units
Centrale deurvergrendeling
Electrische stoelen
Navigatiesysteem
Roof electronics
Benzine pomp electronica
Diesel pomp electronica
Driver door electronica
Stuur assistentie
Interieur monitor
Central control
Geluidssysteem

BC/MID: Boardcomputer en multi informatie:





Lezen en wissen van alle foutcodes
Reparatie informatie
ECU Informatie

DWA: Alarminstallatie:





Lezen en wissen van alle foutcodes
Reparatie informatie
ECU Informatie



























Passenger door electronics
Electronische handrem
Rear spoiler
Xenon
Radio
Tv tuner
Benzine tank
Diefstal protection
Accu control
Banden druk
Verstelbare spiegels
Stem control
Trailer functie
Batterij lader
Noodoproep
Deur electronica systemen
Parking hulp
Telefoon
Radio tuner digitaal
Auto positie detectie
Radio sateliet
Tv tuner digitaal
Ruitenwissers control
Unit instrument paneel
enz enz

KI: Combinstrument:









Wisselen tussen kilometers en mijlen
Wisselen tussen 12 en 24 uurs weergave
Wisselen tussen de taal uitspraak (9 verschillende talen)
Wisselen van de temperatuur van Celsius en Fahrenheit
Lezen en wissen van alle foutcodes
Reparatie informatie
ECU Informatie

ZKE/ZVM: alle centrale vergrendelingssystemen:









Complete activering
ECU codering
Auto-Lock bij een snelheid van meer dan 20 km/u
Selectieve opening
Lezen en wissen van alle foutcodes
Reparatie informatie
ECU Informatie

EGS: Alle automatische aandrijvingen:
Live data Functies:















Motortoerental
Berekend motorvermogen
Motor en olietemperatuur
Status van het Brandstofsysteem
Voertuigsnelheid
Brandstof correctie waarden
Inlaatdruk
Ontstekingsvervroeging
Inlaatluchttemperatuur
Luchtdebiet
Gasklepstand
Lambdasensor waarden
Brandstofdruk







Lezen en wissen van alle foutcodes
Reparatie informatie
ECU informatie
Live Data
Adaption

EWS: Alle startblokkeringen:






Synchronisatie motormanagement
Lezen en wissen van alle foutcodes
Reparatie informatie
ECU informatie

LCM/CCM: Alle licht en checkcontrollmodules:







Lezen en wissen van alle foutcodes
Reparatie informatie
ECU informatie
Uitlezen van de orginele km / ml
Chassis VIN Nummer

CVM: Alle Soft Top Systemen:




Lezen en wissen van alle foutcodes
Reparatie informatie

Ondersteunde electronicasystemen:



ECU Informatie

ABS/ASR/ETS/ESP: Rem en tractioncontrolsysteem:







ECU-codering
ESP instelwaarde
ABS activering
Reparatie informatie
Lezen en wissen van alle foutcodes

Airbag:







ECU-codering
Lezen en wissen van alle foutcodes
ECU informatie
Alle airbags
Reparatie informatie

PDC: Alle Park distance systemen:





Lezen en wissen van alle foutcodes
Reparatie informatie
ECU informatie

Service-intervall: Alle Servicessystemen:






Service reset
Dag van de laatste inspectie
Verbruik na de laatste inspectie
Programeren van de volgende service beurten

Airco:





Lezen en wissen van alle foutcodes
Reparatie informatie
ECU informatie

Bij de Carsoft set is alles inbegrepen wat u nodig heeft, ook alle kabels voor de oudere Mercedes en Sprinter modellen:









Mercedes/Sprinter Carsoft V12 Interface
Orginele Mercedes Carsoft software met USB security dongle (Nederlandstalige software)
Duidelijke en uitgebreide handleidingen
Volledige geilustreerde bedieningssoftware
38 – PIN Stekker ( voor 1988 – 2000 voertuigen )
14 - PIN Stekker voor MB Sprinter
OBD2 Stekker ( voor 2000 – en nieuwere modellen)

http://www.carsoftbenelux.com/

