
Autocom CARS iD

Εργαλείο εντοπισμού  
εκτέλεσης παράνομων
παρεμβάσεων σε οδόμετρα, 
εξακρίβωσης συμβατότητας  
μονάδων και 
προσδιορισμός 
κατάστασης αυτοκινήτων.



Παράνομες 
παρεμβάσεις 

Επεξήγηση λειτουργίας CARS iD

Μία από τις πιο συνηθισμένες παρανομίες στην
αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είναι 
η παρέμβαση στα οδόμετρα.
Τέτοιου είδους παρεμβάσεις αποτελούν η 
αποσύνδεση οργάνου, ο μηδενισμός, η ακόμη και η 
εκ νέου ρύθμιση για μικρότερη ένδειξη αριθμού 
διανυθέντων χιλιομέτρων.

Με το CARS iD εκτελείται ένας πλήρης έλεγχος του αυτοκινήτου και μία  
ολοκληρωμένη αναφορά με τα αποτελέσματα είναι στη διάθεση του χρήστη.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι δυνατός ο εντοπισμός τυχόν
παράνομων παρεμβάσεων στο όχημα. 

 Η αναφορά του Autocom CARS iD περιλαμβάνει: 

Επιβεβαίωση καταγεγραμμένων 
διανυθέντων χιλιομέτρων στο οδόμετρο
Εμφάνιση αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων
σε όλα τα συστήματα του οχήματος που 
καταγράφεται αυτή η πληροφορία(π.χ.SRS,
ICM και ABS). 
 

Επιβεβαίωση αριθμού ταυτότητας (VIN)
Εντοπισμός και επιβεβαίωση συμβατότητας
αριθμού πλαισίου με τα διαφορετικά
συστήματα του οχήματος. Εμφάνιση διαθέσιμων
συστημάτων στην αναφορά (π.χ.CEM, ECM, RMR
& SCL).  

Εντοπισμός και εμφάνιση 
αποθηκευμένων κωδικών βλαβών
Ξεκάθαρη αναφορά κατάστασης στα
διαφορετικά συστήματα του οχήματος.
Εμφάνιση αναλυτικής λίστας βλαβών
ανά σύστημα οχήματος. 

Εκτελώντας τη διαδικασία ελέγχου παρεμβάσεων, είναι 
εύκολο να συγκρίνετε και να επιβεβαιώσετε εάν το 
οδόμετρο και ο κωδικός ταυτότητας οχήματος(VIN)  
ταυτίζονται με τα πρωτόκολλα εργασιών επισκευής
και συντήρησης.



Γιατί αυτό το εργαλείο και η σχετική εργασία είναι σημαντικά?

Χαρακτηριστικά & οφέλη

• Προστασία από εργασίες που επηρεάζουν αρνητικά την αξία του οχήματος
• Εκπόνηση σωστού πλάνου τακτικής συντήρησης οχήματος
• Εξασφάλιση ασφαλούς αγοράς οχήματος. Προσδιορισμός πραγματικής αξίας
• Προστασία αγοράς οχημάτων με προβλήματα και συνεπώς υψηλότερο κόστος
• Για λόγους ασφαλούς κίνησης οχήματος στο δρόμο.

Προστασία από αγορά οχημάτων με πειραγμένο
οδόμετρο.  
Το AUTOCOM CARS iD περιλαμβάνει περιεκτική
και δυναμική βάση δεδομένων για διαφορετικές
μάρκες και μοντέλα ώστε να εντοπίζει εάν 
κάποιο όχημα έχει πειραχτεί.  

• Έξυπνη απλή και γρήγορη
επισκόπηση κατάστασης οχήματος 

• Αναβάθμιση επιπέδου παροχής υπηρεσιών
• Πρόληψη εξαπάτησης

• Πηγή επιπλέον εσόδων

• Ξεκάθαρη και απολύτως κατανοητή
αναφορά Το CARS iD εξελίσσεται και κατασκευάζεται

εξολοκλήρου στο Τρολχάταν της Σουηδίας 
από την Autocom. Από τον τρόπο λειτουργίας
μέχρι το λογισμικό και το τελικό εργαλείο   

του οποίου ο κυρίως σκοπός είναι η ενημέρωση 
σχετικά με παράνομες παρεμβάσεις 
σε οχήματα.  

• 30 χρόνια εμπειρίας 
• Δεκάδες χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως 

• Άντληση δεδομένων απευθείας από
αυτοκινητοβιομηχανίες

• Επίσημες συνεργασίες με κατασκευαστές

Γιατί το εργαλείο AUTOCOM CARS ιD είναι χρήσιμο ?
Εξαιρετικό εργαλείο προσδιορισμού
πραγματικής κατάστασης οχημάτων, 
επιβεβαίωσης ταυτότητας(VIN), συμβατότητας
συστημάτων και εντοπισμός πιθανής παρέμβασης
στο όργανο καταμέτρησης διανυθέντων χιλιομέτρων 

Ιδανικό για:
*Επισκευαστές
*Εμπόρους μεταχειρισμένων
*Εισαγωγείς οχημάτων
*Τροχαία και άλλες υπηρεσίες
ελέγχου κατάστασης αυτοκινήτων

Τρόπος λειτουργίας
1. Τοποθετήστε την 16pin πρίζα στην υποδοχή της μονάδας του οχήματος και ξεκινήστε τη λειτουργία του λογισμικού CARS iD.
2. Συμπληρώστε το πεδίο αποκωδικοποίησης ταυτότητας/αριθμού πλαισίου οχήματος ή επιλέξτε όχημα από το μενού.
3. Εκτελέστε λειτουργία ολικής επισκόπησης κατάστασης οχήματος επιλέγοντας τη σχετική εντολή από το μενού.  

Θα ξεκινήσει ένας συνολικός έλεγχος του οχήματος ώστε να εντοπιστούν τυχόν αποθηκευμένοι κωδικοί βλαβών σε όλα τα συστήματα, 
καθώς επίσης και επιβεβαίωση συμβατότητας αριθμού πλαισίου(VIN) με τα διάφορα συστήματα όπως και εντοπισμός διανυθέντων χιλιομέτρων
όπου η σχετική πληροφορία είναι διαθέσιμη. Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί, το λογισμικό θα συνδεθεί αυτόματα με τη βάση δεδομένων της AUTOCOM στο cloud
για την οριστική επιβεβαίωση ταυτότητας οχήματος.

4. Μετά τον οριστικό έλεγχο θα εμφανιστεί αναφορά συμβατότητας για κάθε σύστημα ξεχωριστά, αποθηκευμένες βλάβες, εάν υπάρχουν, και επιβεβαίωση ή όχι συμβατότητας 
αριθμού αναγνώρισης/πλαισίου οχήματος, διανυθέντα χιλιόμετρα από οποιαδήποτε συστήματα του οχήματος καταγράφονται και είναι δυνατός ο εντοπισμός αυτών των πληροφοριών. 
Εάν εντοπιστούν ζητήματα παράνομης παρέμβασης στο όχημα, αυτά εμφανίζονται στη τελική αναφορά με κόκκινη γραμματοσειρά.
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