OPTIMO2 FRÅN STONERIDGE
Vi på Stoneridge Electronics är stolta över att kunna presentera Optimo2 –
verktyget som kombinerar det senaste inom verkstadsprogrammeringsteknik
med användarvänlig design. Den robusta, trådlösa Optimo2-plattan utnyttjar
beprövad teknik för att uppfylla verkstadens alla behov vad gäller
programmering och kalibrering av färdskrivare.

Stoneridge Electronics™ är en ledande leverantör av färdskrivare och
färdskrivartillbehör på den europeiska marknaden. Fyra årtionden av
tillverkning och design, tillsammans med vår kunskap och erfarenhet tillåter
oss att garantera att våra kunder får exakt vad de behöver: mycket pålitliga och
robusta produkter, som stöds av professionell kundservice.

FÖR MER INFORMATION OM STONERIDGE
OPTIMO2, RING 08-154400.
www.stoneridge-electronics.com/se

Trådlös programmering och kalibrering av alla typer av digitala
färdskrivare
Beprövad teknik
Med alternativ för att aktivera/avaktivera funktionen för andra källa till
rörelse på SE5000-färdskrivare och alla VDO-modeller
Integrerat SE5000 & 1381-konfigurationssystem – inga ytterligare
verktyg behövs
Läser av, sparar och överför viktiga färdskrivarparametrar automatiskt
Hundratals installationsanvisningar
Med korsreferens för färdskrivare och givare
Extra minnesutrymme för pdf-dokument
10"-pekskärm
Ett års garanti
Välj mellan 18 olika språk

DET SJÄLVKLARA VALET FÖR EN VERKSTAD

PROGRAMMERING & KALIBRERING

KONFIGURATIONSSYSTEMET

DINA DOKUMENT

Optimo2 bygger vidare på Stoneridges framgångsrika färdskrivarplattform Optimo.
Den nya modellen kombinerar föregångarens praktiska programfunktioner med
den senaste tekniken i en ny förpackning. Med fokus på snabb och enkel
användning erbjuder Optimo² trådlös kalibrering av alla digitala färdskrivare.
Optimo2 ger även användaren möjlighet att välja om funktionen för andra källa till
rörelse ska vara aktiverad eller avaktiverad på SE5000-färdskrivare och
VDO-modeller.

För att öka användarvänligheten är Stoneridges konfigurationssystem inbyggt i
Optimo2-verktyget. Detta var ett av de viktigaste önskemålen från verkstadstekniker vi
pratade med när vi tog fram verktyget, och innebär att användare kan konfigurera en
universal SE5000- eller 1381-färdskrivare för ett specifikt fordon utan att behöva några
extra verktyg eller ytterligare utrustning.

För att öka flexibiliteten har Optimo2 en mapp där du kan lagra dina dokument i
PDF-format. Dokumenten kan sedan läsas när som helst och skrivas ut med
hjälp av en USB-skrivare. Du kan också skapa nya mappar i Dina dokument.

Optimo2 levereras med tillbehör för trådlös programmering och kalibrering för alla
typer av digitala färdskrivare. En tillbehörssats med kablar för kalibrering och
programmering av analoga färdskrivare kan beställas.

FUNKTIONALITET
Optimo2 täcker följande områden inom färdskrivarprogrammering och kalibrering:
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Funktionen omfattar alla digitala färdskrivare, sparar tid och minskar risken för fel
när färdskrivare ska bytas ut. Viktiga parametrar behöver inte längre skrivas ner för
hand, eftersom Optimo2 läser av, sparar och överför data automatiskt så att rätt
information alltid finns inprogrammerad på färdskrivaren.
Data från den senast uppkopplade färdskrivaren lagras automatiskt och
sparas även efter att verktyget har stängts av
Optimo2 vet automatiskt vilken typ av färdskrivare du är uppkopplad till
Gör det möjligt att kopiera data från en färdskrivare till en annan
Stöd för att läsa av och skicka alla parametrar från Stoneridge färdskrivare
och alla lagföreskrivna parametrar från andra färdskrivare på marknaden

KORSREFERENS AV FÄRDSKRIVARE OCH SENSORER
För att göra det så enkelt som möjligt att byta mellan olika färdskrivarmodeller har
Optimo2 en korsreferenstabell som gör att en verkstad med säkerhet kan identifiera
motsvarande artikelnummer mellan olika tillverkare.

En inbyggd ram i gummi gör Optimo2 robust, stöttålig och bra att hålla i
Stor, kapacitiv 10"-pekskärm för enkelt använande
Senaste teknologin med Windows 10 och elektronik från Stoneridge
Dimensioner: 275mm x 190mm x 58mm
Tillåter användare att slå av och på ”Andra källan till rörelse” i SE5000 färdskrivare
och i alla VDO varianter
Gör det möjligt för användaren att konfigurera SE5000- och 1381-färdskrivare till aktuellt
fordon
Kort laddningstid

BESKRIVNING AV TRÅDLÖS KOMMUNIKATION
Kommunikation för programmering och kalibrering av alla digitala färdskrivare sker via en
trådlös dongel som kopplas in i färdskrivarens 6-stiftskontakt (medföljer som tillbehör)
För programmering av analoga färdskrivare med Optimo2, används befintliga
MKII-kablar*
* Ej inkluderat med Optimo2

PIN

INSTALLATIONSANVISNINGAR
När nyinstallationer av färdskrivare ska utföras är enkla instruktioner viktiga. I
Optimo2 får du med en enkel knapptryckning fram en rad praktiska
installationsanvisningar i färg för ett stort urval av olika fordonsmodeller och
märken. Optimo2-verktygets smarta och tidssparande bibliotek innehåller flera
hundra lättförståeliga instruktioner och anvisningar för olika fordon.

FÖRLÄNGD GARANTI
i
Ett års garanti
Förlängd garanti som gäller i tre år kan köpas till

