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www.texa.com

KONFORT A/C-PÅFYLLNINGSSTATIONER
för R1234yf, R134a och R744 (CO2)
KONFORT 700-sortimentet omfattar 10 modeller med olika specifikationer och drifttyper för
underhåll av luftkonditioneringssystem på fordon som innehåller R1234yf, R134a eller R744
(CO2).

KONFORT är utrustad med totalt 10 internationellt patenterade lösningar. De ingående komponenterna har alla en rad unika egenskaper, och
vi garanterar en återvinning av köldmedium på
över 95 %. Den enkla och praktiska designen i
kombination med enkel hantering, stabilitet och
säkerhet gör det enkelt och lätt att utföra alla
typer av underhållsuppgifter.

Serien tillverkas på ett monteringsband som är
det enda av sitt slag i världen, och som säkerställer en ultimat kvalitet och lång livslängd.

Hör efter med din TEXA-återförsäljare vilken typ och vilket märke av köldmedium som varje biltillverkare rekommenderar
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KONFORT-SERIEN ÄR GODKÄND AV:
AUDI
BENTLEY
BMW
BUGATTI
CHEVROLET
HYUNDAI

JAGUAR
KIA
LAMBORGHINI
LAND ROVER
MAZDA
MERCEDES-BENZ

MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PORSCHE
RENAULT
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SEAT
SKODA
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN

4

KONFORT 744
(R744 - CO2)

KONFORT 744 implementerar en rad innovativa lösningar, och
skiljer sig från de andra modellerna i KONFORT-serien genom att
den är utformad och har skapats för att särskilt användas för de
senaste A/C-systemen, som använder R744 (CO2) som köldmedium. Men trots sin avancerade design är KONFORT 744 lika lätt
att använda som sina mer konventionella motsvarigheter framtagna för R134a- och R1234yf-köldmedier. Påfyllningsstationen
är helautomatiserad och kan utföra hela serviceproceduren utan
inblandning av operatören. Den uppnår också högst möjliga precisionsnivå. Faktum är att komponenternas kvalitet och utformningens precision medger att påfyllningen utförs med en maximal
marginal på endast 10 gram (2 gram för olja). Det har också
tagits särskild hänsyn till utsläpp av CO2 i atmosfären.
Utsläppen sker kontrollerat för att säkerställa operatörens och
själva anläggningens säkerhet. KONFORT 744 innehåller också ett
exakt system för mätning av CO2-halten i den omgivande luften,
och avbryter påfyllningen om den närmar sig en kritisk nivå.
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KONFORT 780R
(R134a och R1234yf)

KONFORT 780R är seriens toppmodell och överträffas inte av
någon annan påfyllningsstation på marknaden. Även om den inte
är större än de andra stationerna i serien så innehåller 780R
två tankar och två separata kretsar för återanvändning, återvinning och påfyllning. Det går därför att använda båda köldmedierna (R134a och R1234yf) samtidigt. Hela påfyllningsproceduren
är helautomatisk tack vare hermetiskt tillslutna oljebehållare, ett
viktlåsnings- och upplåsningssystem samt automatisk vägning av
köldmedier. Påfyllningsstationen innehåller även ett särskilt system för spolning av dess inre kretsar under påfyllningsprocessen. Med den här påfyllningsstationen kan du serva fordon med
båda typerna av köldmedel. Stationen spolar automatiskt igenom
alla kretsar vid byte från en typ av köldmedel till en annan; en procedur som tar ungefär en minut..
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KONFORT 770S
(R1234yf)

KONFORT 770S implementerar exklusiva tekniska lösningar,
anpassade till de tyska biltillverkarnas strikta specifikationer
för säkerhet och tillförlitlighet hos de system som innehåller
R1234yf-köldmedium. Utrymmet inuti enheten är utformat så
att man kan utföra underhållsåtgärder som olje- och filterbyten.
Köldmediumsbehållaren är monterad på en robust elektronisk våg
med ett låssystem som förhindrar kalibreringsförändringar under transport. KONFORT 770S är utrustad med ett automatiskt
läckagedetekteringssystem som tillsammans med EN837 klass
1-certifierade tryckmätare garanterar en maximal precision. Om
en påfyllningsstation öppnas för inspektion bryter en mikrokontakt
automatiskt strömmen till alla elektriska komponenter. Servicepanelen har också en nödstoppsknapp för att slå av maskinen och
avbryta alla pågående processer. Påfyllningsstationens komponenter, inklusive dess innovativa återvinningsgrupp, har alla exceptionella egenskaper och garanterar en effektiv återvinning av
köldmedium på över 95 %.
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Tillverkad enligt de tyska biltillverkarnas strikta specifikationer
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KONFORT 760R
KONFORT 760R BUS
(R134a eller R1234yf)

Denna modell har en klar TFT-färgskärm och ett avancerat grafiskt gränssnitt som presenterar bilder och
information på ett lättbegripligt sätt. Påfyllningsproceduren är helautomatisk och kräver ingen manuell ventilreglering. Det som kännetecknar denna modell omfattar
hermetiskt tillslutna tankar, helautomatisk påfyllning, ett
viktlåsnings-/upplåsningssystem och automatisk vägning
av köldmedium.
760R BUS är speciellt utformad för användning på större
A/C-anläggningar. Den är utrustad med en 30 kg tank,
en 21cc-kompressor för köldmediumsåtervinning och
en 146 l/min. tvåstegs vakuumpump som kan generera
0,030 mbar vakuum. Båda finns att köpa konfigurerade
för R134a- eller R1234yf-köldmedium. Det finns en eftermonteringssats för att kunna växla mellan de två typerna av köldmedium.
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KONFORT 720R
(R134a eller R1234yf)

KONFORT 720R är utformad för att serva luftkonditioneringsanläggningar på alla bilar, kommersiella fordon,
tunga fordon och traktorer. Trots dess mycket konkurrenskraftiga pris, levererar 720R den avancerade teknik
och den eleganta design som kännetecknar KONFORT-serien. KONFORT 720R har automatisk köldmedelsåtervinning och -återanvändning samt oljetömningsfunktioner.
Mängden olja och UV-spårämne styrs via ett automatiskt
ventilsystem. Operatören har därför endast ett par enkla
uppgifter att utföra. 720R finns att köpa konfigurerad för
R134a- eller R1234yf-köldmedium. Det finns en eftermonteringssats för att kunna växla mellan de båda typerna av köldmedium.

11

KONFORT 712R
(R134a eller R1234yf)

KONFORT 712R är TEXA:s nya AC-påfyllningsstation i mellanklass som ståtar med de typiska, tekniska funktionerna hos förstklassiga
modeller, som till exempel automatiskt underhåll av servicehantering och mätning av mängden olja som återvinns med den elektroniska
vikten. KONFORT 712R kan köpas i R134a- eller R1234yf-versionen med möjlighet att ändra
konfigurationen.
Andra egenskaper hos KONFORT 712R jämfört med andra modeller i samma kategori är
möjligheten att installera en köldmedelsidentifieringssats och använda den i kombination med
REC+, den innovativa enheten patenterad av
TEXA, för återvinning av förorenat köldmedel
från fordons AC-anläggningar.
KONFORT 712R är den idealiska lösningen, eftersom mekanikern med en minimal investering
kan få en station med exklusiva funktioner och
förstklassig prestanda som med tiden garanterar kunderna en hög servicenivå.
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KONFORT 710R
(R134a)

TEXAs KONFORT 710R är särskilt utformad för
att möta behoven i garage där man vill ha en
basmodell för enbart R134a som fortfarande
är det vanligaste köldmediet för fordon med
A/C. Även om det är TEXA:s basmodell så levererar KONFORT 710R som standard de viktigaste funktionerna, vilket har etablerat KONFORT
700-serien som den bästa påfyllningsstationen
på marknaden. Funktionerna omfattar automatisk läckagerapportering, elektronisk vägning av
köldmedium, automatisk tidsinställd insprutning av olje- och UV-spårämne, samt en mycket
effektiv återvinning av köldmedium (över 95 %).
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KONFORT 707R
(R1234yf)

KONFORT 707R är utformad för att serva A/C-system som innehåller R1234yf-köldmedium, med maximal säkerhet och effektivitet. Denna grundläggande och lättanvända påfyllningsstation
kan uppvisa synnerligen avancerade designfunktioner. Den fungerar helautomatiskt och garanterar en utmärkt effektivitet och
säkerhet.
De komponenter, som de interna systemen och den yttre beklädnaden består av, är tillverkade av hög kvalitet.
Den här innovativa påfyllningsstationen skiljer sig åt från konkurrerande modeller genom dess avancerade egenskaper. Den
innehåller ett torrfilter som tillåter upp till 300 påfyllningar, ett
viktlåsningssystem för att förhindra förlorad kalibrering mellan arbetsprocesserna, och ett intuitivt alfanumeriskt tangentbord som
är mycket enklare att använda än den klassiska typen med markör.
Andra viktiga funktioner är den praktiska höjden och de 4 vridbara
hjulen, utformade så att du lätt kan utföra alla dina arbetsuppgifter. KONFORT 707R registrerar även de påfyllningar den utför och
kan ge detaljerad information om alla tidigare underhållsåtgärder.
Den levereras med möjlighet att montera en köldmediumsidentifieringssats.
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KONFORT 705R
KONFORT 705R

OFF ROAD

(R134a)

KONFORT 705R är TEXA:s ”baspåfyllningsstation” för luftkonditionering i fordon, utformad med det precisa syftet att erbjuda en
enkel men komplett enhet för återvinnings- och påfyllningsuppgifter som endast involverar R134a-köldmedium, och till ett mycket
konkurrenskraftigt pris. KONFORT 705R har samma grundläggande egenskaper som de andra modellerna i KONFORT-serien,
och kan därför vara den idealiska lösningen för verkstäder som
vill erbjuda sina kunder en hög servicenivå och samtidigt hålla ett
vakande öga på driftskostnaderna.
KONFORT 705R finns även i en OFF ROAD-version för tekniker
som arbetar under tuffa förhållanden. De två bakhjulen är extra
stora och däcken är fyllda med en speciell typ av anti-punkteringsskum. I stället för framhjul har stationen en robust metallstång
för ökad stabilitet vid användning. Ännu en funktion, särskilt framtagen för off road-applikationer, är ett viktlåsningssystem som
förhindrar förlorad kalibrering under körning på särskilt ojämna
underlag.
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Exklusiva TEXA-lösningar
TeknTekniker av idag har ett stort urval av A/C-påfyllningsstationer. På denna konkurrensutsatta marknad
har TEXA-påfyllningsstationerna alltid utmärkt sig med sina avancerade tekniska funktioner, varav många
är patenterade och garanterar högsta precision.
KÖLDMEDIUMSIDENTIFIERINGSSATS
TEXA är det enda europeiska företag som konstruerar och tillverkar ett system
för köldmediumsidentifiering för användning tillsammans med A/C-påfyllningsstationer. Systemet har utvecklats med hjälp av den mest kompakta, exakta och
tillförlitligaste tekniken, och tre nya internationella patent har registrerats under
processen (utöver de åtta som redan skyddar TEXA-påfyllningsstationerna). Särskild uppmärksamhet gavs åt att säkerställa att testresultaten för köldmedium
inte påverkas av den omgivande miljön, t.ex. luftburna kolväteångor och avgaser
som ofta finns i verkstadsmiljöer. Utvecklingen tog dryga året, med särskild tonvikt på algoritmer som
kan identifiera köldmediumstyperna R134a eller R1234yf. Som ett resultat av detta kan TEXA-systemet
inte bara korrekt identifiera dessa två köldmedier, utan också kontrollera deras renhet. Hela processen
tar ungefär en minut. Om kylmediet är olämpligt eller förorenat varnar påfyllningsstationen operatören
om detta och förhindrar påfyllningen.
FLÄKTSKYDDSSYSTEM
Det nya köldmediet R1234yf är klassificerat som brandfarligt, och detta ska operatören ta hänsyn till.
KONFORT 700-serien har ett otroligt effektivt fläktsystem för att ta bort eventuella köldmediumsrester
i motorn.
HERMETISKT TILLSLUTNA OCH PÅFYLLNINGSBARA OLJEFLASKOR
Eftersom standard-oljeflaskor inte är hermetiskt tillslutna innehåller de alltid
en viss mängd luft. Vattenmolekylerna som finns i denna luft binds till oljan och
förorenar den. TEXA:s lösning på detta problem är särskilda patenterade behållare som förhindrar oljan från att förorenas av luft och fukt. Dessa speciella
flaskor kan återanvändas tack vare ett särskilt system som tar bort luften ur
flaskan.
Denna lösning är monterad på Konfort 744 - 760 - 770 - 780
LÄCKGAS
TEXA:s läckgasdetekteringssats möjliggör snabb lösning av
problem i AC-anläggningar som använder köldmedlen R134a,
R1234yf eller R744 (CO2). Användningen av läckgassatsen är en
smart och reell lösning, eftersom den kemiska sammansättningen
(95 % kväve och 5 % väte) gör det möjligt att upptäcka även de
minsta läckorna med extrem precision tack vare dess molekylära
storlek, mycket mindre än med andra köldmedelsgaser
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AUTOMATISK CO2-LÄCKAGEDETEKTERING
Påfyllningsstationen kontrollerar automatiskt avseende läckage i fordonets A/C-krets innan den påbörjar
påfyllningsprocessen.
HANTERING AV AUTOMATISK LÄCKAGEDETEKTERING
780R- och 760R-påfyllningsstationerna för R1234yf dubbelkollar automatiskt om det finns eventuella
gasläckage från tankarna. Alla säkerhetsrutiner sker helt automatiskt för att förhindra fel.
ANALOGA TRYCKMÄTARE
KONFORT AC-påfyllningsstationerna är utrustade med noggranna och lättläsliga tryckmätare för övervakning av trycket även när strömmen är avstängd.
AUTOMATISK FLASKIDENTIFIERING
Med de nya typerna av fordon har särskilt el- och hybridfordonen infört nya oljor i dessa program. Man
ska använda den oljetyp som har fastställts för fordonets luftkonditionering (t.ex. PAG eller POE). Användning av fel olja kan resultera i systemskador och säkerhetsproblem, därför bör operatören vara noga
med att undvika fel. TEXA har utvecklat ett system för automatisk identifiering av oljeflaskor, som genom
att jämföra uppgifterna i fordonsdatabasen varnar om man sätter in fel flaska.
SD-KORT
SD-kort kan användas för att registrera alla serviceprocedurer som utförs av påfyllningsstationen. Verkstäderna kan konsultera KONFORT-stationens servicearkiv, antingen i kronologisk ordning eller genom
att söka efter fordonets registreringsnummer, eller kundens namn.
TERMOSKRIVARE
Påfyllningsstationen innehåller en termoskrivare som används för att skriva ut detaljerade rapporter över
slutförda arbetsprocesser - när som helst.
FORDONSSPOLNINGSATS
Spolning är en mekanisk process som utförs för att rengöra komponenterna i bilens luftkonditioneringsanläggning:
•
•
•
•

Extra tank med en kapacitet på 6 l och föroreningsindikator
Filter i rostfritt stål som lätt kan tas bort för rengöring
5 mm diameter spolslang
Väska till universaladapter

HYDRAULISKT SPOLNINGSSYSTEM
För att garantera säkerheten och effektiviteten, är det viktigt att varje typ av olja och köldmedium inte
förorenar varandra. TEXA har därför utvecklat en speciell automatisk spolingsfunktion för att rengöra
påfyllningsstationens interna kretsar.
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Sats för test av A/C-anläggningens effektivitet
Senaste KONFORT-modellerna är utrustade med valfri sats för att
testa A/C-ANLÄGGNINGENS EFFEKTIVITET, utformad för att dynamiskt testa temperaturen på den luft som kommer via A/C-anläggningens urluftning. KONFORT-påfyllningsstationen tar fram en
detaljerad rapport i slutet av testet, som bekräftar den verkliga
prestandan hos fordonets A/C-anläggning.

KONFORT APP
Konfort-seriens modeller 720R, 760R, 760R BUSS, 770S och
780R BI-GAS kan kommunicera med Android och iOS mobilenheter tack vare en speciell APP.
Denna APP gör det möjligt att följa de pågående servicerutinerna
på fordonets AC-system även på distans direkt från smarttelefonen. Dessutom kan du med den nya APPEN enkelt hantera de
underhållsuppgifter som utförs även när stationen är avstängd.
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Programvaruoperativsystem
TEXA:s programvaruoperativsystem är anpassad till de strängaste normerna angående precision. Även
705R 705R OFF ROAD, 707R, 710R och 720R är utrustade med ett enkelt, men helt högupplöst
LCD-gränssnitt. De andra modellerna är utrustade med en TFT-färgdisplay som styr det automatiserade
arbetsförloppet med hjälp av bilder, grafik och tekniska diagram. Eventuella fel eller meddelanden visas
som detaljerade felmeddelanden. TEXA:s programvara hanterar återvinnings- och påfyllningsprocessen
för att säkerställa en oöverträffad precision. De automatiska procedurerna hjälper operatören med reparationer på de mest sofistikerade systemen, till exempel de som är monterade på de nya hybridfordonen.
Alla modeller har ett utbytbart SC-kort, som medger kommunikation med en Windows PC för att uppdatera databasen med bilmärke och modell, kontrollera och godkänna alla påfyllningar samt eventuella
programuppdateringar.
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Återvunnen olja

A/C - service

Kontroll av återvunnen olja

Extra funktioner
Inställningar

Tid 		

sek. 13

Mängd

g. 0

Service
Huvudmenyn är utformad så att den är enkel och
lätt att navigera i, och ger tillgång till alla tjänster
och funktioner.

En elektronisk våg väger den oljemängd som återvinns vid service, med hög precisionsnivå.

INFO
Anslut serviceslangen till A/C-systemet

Återvinning/återanvändning
uppmätt truck mB. 3345
Mängd – g. 34

Tryck på ENTER för att fortsätta
Tryck på STOP för att avsluta
Under återvinningen av köldmediet visar displayen
mängden återvunnet kylmedium och systemtrycket.

Tydliga och detaljerade meddelanden vägleder dig
genom de första stegen i påfyllningsprocessen.

INFO
Köldmedium ok

Tryck på ENTER för att fortsätta
TEXA:s programvaruoperativsystem informerar
om kompatibiliteten och renheten hos det använda
köldmediet

VARNING
Oljeflaskan är tom

Tryck på ENTER för att fortsätta
Tryck på STOP för att avsluta
Påfyllningsstationerna identifierar alla potentiella fel
och varnar dig omedelbart med tydliga meddelanden.
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Certifierad produktion
och kvalitet.
ISO TS 16949 kvalitetsstyrning
KONFORT-serien drar nytta av de nya framstegen inom material,
teknik och automatiserade produktionsprocedurer, vilket resulterade i att TEXA uppnådde en ISO TS 16949-certifiering. Alla
steg underläggs en strikt kvalitetskontroll, från valet av komponenter för maskinbearbetning och montering, till distribution och
eftermarknadsservice.
Efter monteringen går KONFORT-påfyllningsstationerna vidare till
TEXA:s testavdelning där elsystemet testas, och inläsningsceller
och tryckgivare kalibreras. Funktionstester utförs för att kontrollera att alla komponenter och enheter reagerar korrekt på indata,
och presterar enligt specifikationerna.
Stränga tester eliminerar även risken för fel i det hydrauliska systemet och säkerställer att alla delar är effektivt tätade. Den sista
fasen i provkörningen äger rum i en särskilt förseglad kammare
och omfattar insprutning av helium i tanken och i påfyllningsprocessen. Man använder Helium eftersom dess små molekyler kan
upptäcka även väldigt små läckage.
De senaste KONFORT-påfyllningsstationerna är anpassade till de
europeiska CE/PED-säkerhetsstandarderna, amerikanska standarders renhetskrav för köldmedium (SAE J2099 för både R134a
och R1234yf) och bestämmelser om en återvinningseffektivitet på
minst 95 % av det använda köldmediet (SAE J2788 för R134a
och SAE J2843 för R1234yf). TEXA:s monteringslinje är även
anpassad till tillverkarens specifikationer, som är certifierade av
TÜV.
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Kan användas till R134a
Kan användas till R1234yf
Kan användas till C02
Dubbelt köldmedium
Kan användas till CAR och TRUCK
Kan användas till BUS
Roterande manometer och displaygrupp
CL1 manometer
Helautomatisk kontroll av service
Automatisk läckagedetektering
Elektronisk våg för mätning av köldmedium
ATB (lufttät flaska) olja utsläppsbegränsande system (registrerat patent)
Automatiskt oljestyrsystem med elektronisk våg
Tidsinställd oljeinsprutning
Tidsinställd UV-insprutning
Elektronisk våg för vägning av återvunnet köldmedium
Kan användas för hybridfordon
Automatisk styrning av service (databas)
Manuell styrning av service (databas)
FPS (fläktskyddssystem)
Spolsystem för köldmediumsbyte
Spolsystem för oljebyte
Köldmedium-identifieringssats
KONFORT servicerapporter på SD
Utskrift av färdig service
Lättläslig TFT-färgskärm
Lättläslig, blå bakgrundsbelyst LCD-skärm med plats för 4 x 20 tecken
DATABAS och servicehantering via SD-kort
KONFORT-APP
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744

780R

770R

760R BUS

760R

720R

712R

710R

Standard

707R

Tillval

705R

Inte tillgänglig

705R
OfFF ROAD

Tekniske specifikationer

2 x 12 kg tankar
10 kg tank
12 kg tank
20 kg tank
30 kg tank
Påfyllningsnoggrannhet: +/- 10 g
Påfyllningsnoggrannhet: +/- 15 g
Hög grad av köldmediumsåtervinning (över 95 %)
Tvåstegs vakuumpump
Enstegs vakuumpump, 100 l/min
Automatisk identifiering av oljetank (registrerat patent)
Våg med låssystem
Funktionsapplikationer: DATABAS
Funktionsapplikationer: SKRÄDDARSYDD SERVICE
Funktionsapplikationer: MIN DATABAS
Flerspråkig programvara
Automatisk kompensation av påfyllningsslangarnas längder
Automatiskt meddelande om service
Förenklad service
Automatisk kontroll av icke-kondenserbara produkter
Termoskrivare
Spolningssats
Sats för test av A/C-anläggningens effektivitet
Automatisk oljeinsprutning med hög precision
Luftkonditionering auto-diagnos
2 manuella kontrollventiler
Inställd på lokalisering av läckage med gasbildning
Inställd på lokalisering av läckage med gasbildning
(Baserat på Mercedes specifikationer)
Automatisk mätning av kylmedelsutsläpp
Automatisk övervakning av atmosfärens C02-halt
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744

780R

770R

760R BUS

760R

720R

712R

710R

Standard

707R

Tillval

705R

Inte tillgänglig

705R
OfFF ROAD

Tekniske specifikationer

TEXA
TEXA är ett italienskt företag som grundades 1992. Idag är TEXA världsledande inom design och tillverkning av
diagnos- och telediagnosverktyg för olika märken, utsläppstestare och tankstationer för A/C-system.
TEXA täcker i stort sett hela världen genom ett omfattande distributionsnätverk. I Spanien, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Brasilien, USA, Polen, Ryssland och Japan marknadsför företaget sina produkter direkt via sina
dotterbolag. TEXA sysselsätter ca 600 personer över hela världen, inklusive mer än 100 ingenjörer och specialister
som arbetar med forskning och utveckling.
Under årens lopp har TEXA vunnit flera internationella utmärkelser, bland annat ”Innovation Award” på Automechanika i Frankfurt (2010 och 2014), ”Award of Awards” för att vara det mest innovativa företaget i Italien, överräckt
av den dåvarande italienska presidenten Giorgio Napolitano (2011), ”Irish Automotive Innovation Award” (2014) och
”Golden Key Award” i Moskva (2014 och 2015). Under 2015 blev TEXA klassad av MIT Technology Review som ett
av de tio mest ”aktiva” företagen i Italien. Samma år fick TEXA
TEXA Frost & Sullivan-priset ”European Commercial Vehicle Diagnostics Customer Value Leadership”.
All TEXA-utrustning är designad, utvecklad och tillverkad i Italien med hjälp av moderna automatiserade monteringsband som säkerställer en maximal precision. TEXA har ett starkt fokus på produktkvalitet och har uppnått
certifiering enligt ISO TS 16949 strikta krav för leverantörer av originalutrustning för bilindustrin.

VARNING
Tillämpningen av olika biltillverkares varumärken och logotyper i detta dokument är endast avsedd att informera om och belysa TEXA-produkternas
kompatibilitet med de bilmodeller som identifieras genom de varumärken och logotyper som används. TEXA:s produkter och programvara utvecklas
och uppdateras fortlöpande, och därför är det möjligt att några av produkterna i detta dokument, när dokumentet läses, inte kan användas för
diagnos av alla modeller och elektroniska system från de biltillverkare som nämns i dokumentet. Hänvisningar till märken, modeller och elektroniska system i detta dokument bör därför betraktas som vägledande. TEXA rekommenderar att du före ett köp ser efter om produkten och/eller
programvaran finns på listan över de system som kan diagnostiseras. Listan finns hos auktoriserade TEXA-återförsäljare. De bilder och skisser
av bilar som används i detta dokument är endast avsedda att göra det lättare att identifiera vilken fordonskategori (bil, lastbil, motorcykel, etc.)
en TEXA-produkt och/eller programvara är avsedd för. Data, beskrivningar och illustrationer kan ändras i förhållande till det som beskrivs i detta
dokument. TEXA S.p.A. förbehåller sig rätten att göra ändringar i sina produkter utan föregående meddelande.

Se TEXA-produkternas omfattande täckning på:
www.texa.com/coverage

BLUETOOTH-varumärket ägs av Bluetooth SIG,
Inc., USA, och används av TEXA S.p.A. under licens.

Se IDC5-kompatibilitet och minsta systemkrav
på: www.texa.com/system
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