CarChip - Auto installatie handleiding

Deze handleiding bevat de installatie instructies voor de CarChip
Handelingen vooraf
1. Voordat u de CarChip in de auto plaatst, dient de CarChip te worden gekoppeld aan uw
gebruikersaccount via de website www.car-chip.nl.
Volg hiervoor de bijgeleverde instructies in de handleiding voor het aansluiten van de CarChip op
de computer.
2. Wanneer u toegang heeft tot uw eigen online CarChip omgeving dient u de volgende instellingen
van de CarChip te controleren c.q. in te stellen:






Datum en tijd
Motormanagement OBD parameters
Snelheidslimieten
Remmen/optrekken limieten
Buzzer/alarm

Installeren in de auto
1. Zoek de OBDII aansluiting in de auto.
De OBDII aansluiting bevindt zich ongeveer binnen 70 cm van het stuur in het hier onder gemarkeerd
gebied. Deze aansluiting moet bereikbaar zijn vanuit de bestuurders positie, raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de auto voor de locatie.

De meest gebruikelijke locaties van de OBDII aansluiting zijn:
 Onder het dashboard
 Voor de passagiers stoel
 Achter de asbak
 Achter een verwijderbaar paneel in het dashboard
 In of bij de middenconsole
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2. Plaats de CarChip op de OBDII aansluiting en controleer of de ingebouwde LED knippert wanneer
de CarChip contact maakt met de OBDII computer.
Als de ingebouwde LED is geactiveerd (dit is de standaard instelling), zal deze knipperen als de
CarChip is aangesloten. Als de ingebouwde LED is gedeactiveerd zal deze maar een keer
knipperen als er verbinding is met de OBDII computer van de auto.

Support
Wanneer u problemen ondervindt, of vragen heeft kijkt u dan ook op onze support pagina op onze
website.
Telefonisch: 0252-416901 (08:30 – 17:00)
E-mail: support@car-chip.nl
Web: www.car-chip.nl
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