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CIP Easy Car Key Programmer
programmeert autosleutels op afstand 
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1. Werken met de CIP 
Met de CIP programmeert en pre-codeert u vanaf nu autosleutels 
van vele merken in uw eigen werkplaats. Het werkt simpel. Via de 
CIP verbindt u een willekeurig voertuig met een online diagnose- 
specialist op afstand. Zo laat u razendsnel diverse programmerin-
gen uitvoeren. Het grote voordeel is dat het voertuig in uw werk-
plaats blijft staan, waardoor u veel tijd en geld bespaart!

Profiteer van alle CIP-Services, zoals:

• programmering van autosleutels en handzenders 

(zowel OEM als eigen collectie)

• pre-codering van code-2-autosleutels  

(alle Fiat-gebaseerde modellen)

• het uitlezen van pincodes

• diverse programmeringen  

(koplampen, trekhaken, airbags, etc.)

• kalibratie van diverse componenten

• programmering bij vervanging van modules

• diagnose en technische hulp bij storingen

Ook voor bedrijfswagens kunt u gebruikmaken van een uitgebreid 
aanbod CIP-Services.
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Uit welke onderdelen bestaat het CIP-pakket?
De verpakking bevat 1 CIP, 1 OBD-kabel, 1 schroevendraaierset en 1 resetpin.
  

Wat heeft u, naast het CIP-pakket, nodig om de CIP te gebruiken?
• een smartphone, tablet, laptop, of PC

• een goede wifi -verbinding* 

• een voertuig om aan te sluiten

• uw inloggegevens (deze heeft u ontvangen per e-mail)

• een autosleutel (indien u deze wilt laten programmeren)

* De CIP is ook te gebruiken met behulp van een ethernet-aansluiting of via een hotspot. 

Kan ik hulp krijgen bij de CIP-installatie of tijdens het gebruik 
van de CIP?
Jazeker! Voor alle voorkomende vragen rond de CIP hebben wij een speciale 
CIP-Helpdesk. U vindt de contactgegevens op de achterzijde van deze folder. 
We helpen u graag!

2. Belangrijke informatie vooraf

SST_FOA5-CIPb_032021_001_HR_NL.indd   5SST_FOA5-CIPb_032021_001_HR_NL.indd   5 31/03/2021   14:1831/03/2021   14:18



6

Handzender met stift

- 1 +

PRO00090028

i  Details

- 1➜➜

➜

Handzender met stift

- 1 +

PRO00090028

i  Details

Wilt u de sleutel laten
programmeren?

Ja         Nee

➜➜

➜

Zoek onderdelen / diensten

Sleutels en handzenders       Sloten       Diensten        Overige        CIP-Services

CIP-Services

Zoek onderdeel...

Sleutels en handzenders       Sloten       Diensten        Overige        CIP-ServicesSleutels en handzenders       Sloten       Diensten        Overige        CIP-ServicesSleutels en handzenders       Sloten       Diensten        Overige        CIP-Services

➜➜
Overige CIP-Services, zoals een trekhaak-programmering, vindt u rechtsboven in uw 
bestelscherm onder de tab ‘CIP-Services’. Door middel van VIN-detectie krijgt u een 
overzicht aangeboden met alle mogelijke CIP-Services voor het specifi eke voertuig. 
Ook deze services kunt u vooraf bestellen. Net als bij een sleutelprogrammering zal 
de CIP het voertuig herkennen en de bestelde service automatisch opstarten.

Wilt u de sleutel laten programmeren, dan kiest u ‘Ja’. Wanneer u de bestelde auto-
sleutel heeft ontvangen, hoeft u alleen de CIP met het voertuig te koppelen om de 
sleutel te programmeren. De CIP zal het voertuig herkennen en de eerder bestelde 
programmering automatisch opstarten.

Bestelt u een autosleutel? Het CIP-logo geeft aan of de autosleutel CIP-
compatible is.

Log in op www.carlocksystems.com en voer het chassisnummer 
van het voertuig in.

Hoe bestel ik een CIP-Service, zoals een sleutelprogrammering? 

Bestel vooraf via www.carlocksystems.com1
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Ticket aanmaken
Uit te voeren service

Selecteer 1 service:

Programmeren transpondersleutel

 Transpondersleutel programmering

Bestel direct via de CIP 

• Naast vooraf bestellen is het ook mogelijk om de CIP aan te sluiten op het voer-
tuig en dan een CIP-Service te kiezen. 

• Door middel van VIN-detectie krijgt u een overzicht aangeboden met alle mogelijke
CIP-Services voor het specifi eke voertuig.

• De door u gekozen service zal direct worden opgestart.

• In hoofdstuk 4. Inloggen en een CIP-Service kiezen (pag. 10) leest u hoe u direct 
bestelt via de CIP.

Zeker! Ook zogeheten ‘code-2-autosleutels’ - met een pre-
codering vanuit de fabriek - kunt u met de CIP snel laten
programmeren. Car Lock Systems biedt hiervoor door (in eigen 
beheer ontwikkelde) autosleutels en handzenders. U herkent 
deze tijdens het bestellen aan het pre-coderingslogo.

Kan ik met de CIP ook code-2-autosleutels laten programmeren?

Hoe werkt pre-codering met de CIP precies?
• U koppelt de CIP aan het voertuig waarna de pre-codering wordt uitgelezen.
• Vervolgens plaatst u de nieuwe autosleutel (die u vooraf heeft besteld) in de 

sleutelhouder van de CIP. Deze voorziet de transponder binnen enkele minuten 
van de juiste codering.

• Nu kunt u de autosleutel via de CIP laten programmeren bij de auto.

Dankzij de CIP hoeft u nieuwe autosleutels met pre-codering niet meer bij de fabriek 
te bestellen, maar bestelt u deze snel en eenvoudig bij Car Lock Systems. Binnen een 
dag heeft u al een code-2-autosleutel geprogrammeerd!

Ticket aanmaken

Bestel direct via de CIP 2
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Connector info
Wifi  mac address: 0x:00:00:00:x0:x0
WLAN mac address: 0x:00:00:00:x0:x0

Available networks
 CLS
 security WPA2-personal

 CLS Development
 security WPA2-personal

Connector311122

Houd het wachtwoord van uw wifi -netwerk gereed 
om stap 2 snel te kunnen doorlopen.

3. Snel starten met de CIP
Volg de 3 stappen hieronder.

  Sluit de CIP aan op het voertuig 
   

        Maak verbinding met Car Lock Systems

• Enkele seconden na het aansluiten van de CIP op het voertuig 
zal de oranje LED constant gaan branden. De CIP-hardware is nu 
gereed.

• Bevestig de OBD-kabel aan de CIP met behulp van de Torx-10 schroevendraaier.

• Sluit de OBD-connector aan op de OBD-poort van een willekeurig voertuig. De CIP 
is nu aangesloten op het voertuig.

OBD-connector

  S
   stap

1

        Maak verbinding met Car Lock Systemsstap

2
• Tegelijkertijd zal de groene LED langzaam gaan knipperen (1x per sec.). De geïnte-

greerde CIP-wifi -module is online en gereed voor koppeling met een netwerk. 

• Zoek nu via de wifi -instellingen op uw smartphone, tablet, laptop, of PC naar het 
CIP-connectornummer  en maak verbinding. (Voor het CIP-connectornummer, zie 
achterzijde CIP.) 

• Ga nu direct via 
de browser van 
uw smartphone,
tablet, laptop, of 
PC naar: 
connector.help

 Selecteer uw 
wifi -netwerk (en 
voer eventueel 
het benodigde 
wachtwoord in).
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LED-indicatielampjes 

sleutelhouder

Controleer of de CIP klaar is voor gebruikstap

3
oranje LED

ethernet aansluiting

groene LED

• Nadat de groene LED heel kort heeft geknipperd, zal deze constant gaan branden.  
➞ Gefeliciteerd! De CIP is succesvol verbonden met de server van 

  Car Lock Systems.

• Blijft de groene LED knipperen?
 ➞ De verbinding is nog niet gemaakt. Begin opnieuw vanaf stap 2.
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4. Inloggen en een CIP-Service kiezen
Is de CIP klaar voor gebruik? Volg dan de instructies hieronder 
om in te loggen en direct een CIP-Service te kiezen.

• Ga via de browser van uw smartphone, tablet, laptop, of PC naar CIP.obd.help

• Log nu in (uw inloggegevens heeft u per e-mail ontvangen).

• Selecteer het CIP-connectornummer.

• Door automatische VIN-detectie wordt het chassisnummer getoond. Als de VIN 
niet wordt gedetecteerd, klikt u ‘Voer handmatig VIN in’ aan. Vul hier het juiste 
chassisnummer in en klik op ‘Volgende’.

• Controleer of de voertuigbeschrijving klopt.

• U ziet nu een keuzemenu* met mogelijke CIP-Services voor het specifi eke 
voertuig.

• Maak in het menu een keuze voor de service die u wilt laten uitvoeren en 
volg verdere instructies.

* Wilt u de taal-instellingen wijzigen? Klik op het menu-icoon rechtsboven en 
kies onder ‘Taal’ de door u gewenste taal.

   De CIP aan een ander netwerk koppelen

De CIP onthoudt maar 1 wifi -netwerk. Dit is het netwerk waarop de CIP is aange-
meld. Wilt u de CIP gebruiken via een ander netwerk? Bijvoorbeeld wanneer u 
onderweg bent of op een andere locatie? Volg dan de instructies hieronder.

• Sluit de CIP aan op een 
voertuig. 

• Gebruik de bijgeleverde 
resetpin of een paperclip 
en druk de reset-schakelaar 
circa 2 seconden in.

• De oranje LED brandt 
constant en de groene LED 
knippert langzaam.

• Ga nu naar hoofdstuk 
3. Snel starten met de CIP
(pag. 8) en doorloop stap 2
en 3.  
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5.  Tips bij het programmeren 
 met de CIP

• Gebruik een apart wifi -netwerk voor uw werkplaats, dus niet het wifi -
netwerk voor gasten.

• Zorg dat alle autosleutels en eventuele beveiligingscodes van het voertuig 
aanwezig zijn en controleer vooraf of alle batterijen nog goed werken. 

• Leg alle autosleutels binnen handbereik. Soms is snelheid in handeling van 
essentieel belang. 

• Zorg dat de accu verbonden is met een goede ondersteuningslader.

• Sluit de deuren van het voertuig tijdens het programmeren. 

• Bij PSA-voertuigen: verwissel nooit losse transponders en handzenders. 
Deze zijn namelijk met elkaar verbonden.
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Contact

www.carlocksystems.com

CIP-Helpdesk 

cip@carlocksystems.com 

+31 183 30 52 21
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