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CIP Easy Car Key Programmer
programmeert sleutels van vele 
automerken op afstand

bestel nu www.carlocksystems.com

NIEUW



CIP Easy Car Key Programmer 
programmeert sleutels en nog veel meer

Nieuw bij Car Lock Systems is de CIP. Deze unieke tool stelt u 
als autobedrijf in staat om razendsnel sleutels te laten program- 
meren vanuit uw eigen werkplaats. En dat voor bijna alle auto-
merken en -modellen! Zelfs het laten pre-coderen van zogeheten 
code-2-sleutels (alle Fiat-gebaseerde modellen) is met de CIP 
heel eenvoudig. Net als vele andere programmeringen.

CIP: Car Lock Systems 
  Immobiliser Programmer

Verkort ook uw levertijd met de CIP

• Binnen 24 uur ontvangt u van ons een sleutel op code in uw werkplaats.

• Binnen 15 minuten laat u door ons op afstand de sleutel programmeren. 

Heel veel services onder uw eigen dak 

Voor vrijwel alle automerken kunt u een breed scala aan programmeringen 

vanuit uw eigen werkplaats laten uitvoeren. De auto blijft op één plek, waar-

door u tijd overhoudt voor andere werkzaamheden. Bovendien heeft u met de 

CIP zelf grip op de kosten. 

Easy Programming

Via de CIP verbindt u een auto of bedrijfswagen met een van onze diagnose- 

specialisten. Deze geeft u enkele simpele instructies. In no time is de sleutel-

programmering - of een andere door u gekozen CIP-Service - gereed.



Bij Car Lock Systems is de veiligheid van uw klanten 
gewaarborgd. Ook wanneer u de CIP gebruikt.

  beveiligde verbinding 

 Wij zorgen voor optimale bescherming van uw data. 

  exclusief voor automotive
 Wij leveren alleen aan automotive bedrijven.

  check op chassisnummer
 Wij controleren bij ieder voertuig of dit staat geregistreerd 

 als zijnde gestolen.

Veilig en veelzijdig programmeren vanuit uw eigen werkplaats!

Maak uw aanbod nog veelzijdiger  
met een breed scala aan CIP-Services. 

  programmering van sleutels en handzenders 
 (zowel OEM als onze 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

  of een van de vele overige CIP-Services



Uit welke onderdelen bestaat het CIP-pakket?

De verpakking bevat 1 CIP, 1 OBD-kabel, 1 schroevendraaierset en 1 resetpin. 
Daarnaast ontvangt u de CIP snel start handleiding met heldere uitleg en tips.
  

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 ontvangt u na aankoop van de CIP 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!

Zo begint u goed voorbereid

   De CIP aan een ander netwerk koppelen

Wilt u een ander netwerk gebruiken dan het netwerk in uw werkplaats? Bijvoorbeeld 
wanneer u onderweg bent of op een andere locatie? Dit kan! Met de bijgeleverde 
resetpin kunt u de CIP in enkele minuten aan een ander netwerk koppelen.

Via een oranje en een groene 
LED ziet u of de CIP suc-
cesvol is verbonden met de 
server van Car Lock Systems. 

sleutelhouder

Zo maakt u verbinding via de CIP

Via een OBD-kabel koppelt u de CIP aan een  
willekeurig voertuig. Hierna volgt u de instructies  
in de  CIP snel start handleiding om verbinding 
te maken met Car Lock Systems.
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Zo bestelt u snel een CIP-Service

Log in op onze website en voer het chassisnummer van 
het voertuig in. Bestelt u een sleutel? Het CIP-logo geeft 
aan of de sleutel CIP-compatible is.

Bestel via www.carlocksystems.com

Bestel via de CIP 

Naast vooraf bestellen is het ook mogelijk om op het moment dat 
u de CIP koppelt met het voertuig een CIP-Service te kiezen uit 
het overzicht met alle mogelijke CIP-Services. De door u gekozen 
service zal direct worden opgestart. 

➜

Handzender met stift

- 1 +

PRO00090028

 i  Details

Wilt u de sleutel laten
programmeren?

Ja         Nee

➜➜

Ticket aanmaken
Uit te voeren service

Selecteer 1 service:

 Programmeren transpondersleutel

 Transpondersleutel programmering

Wilt u de sleutel laten programmeren, dan kiest u ‘Ja’. Wanneer u de bestelde 
sleutel heeft ontvangen, koppelt u de CIP met het voertuig om de sleutel te laten 
programmeren. De CIP zal het voertuig herkennen en de eerder door u bestelde 
programmering automatisch vinden. Overige CIP-Services, zoals een trekhaak-pro-
grammering, vindt u rechtsboven in uw bestelscherm onder de tab ‘CIP-Services’. 
Ook deze services kunt u vooraf bestellen.



“Als universeel garagebedrijf besparen we sinds de aanschaf van 

de CIP veel tijd. Car Lock Systems biedt duidelijke support waardoor 

het gebruik eenvoudig wordt. Tot op heden zijn wij zeer tevreden 

over de CIP en alle services die het team van Car Lock Systems ons 

aanbiedt. Ga zo door!”

André Arzbach - eigenaar Autobedrijf Zuiderkogge   

“We kozen voor de CIP, omdat we vastliepen met het 

programmeren van ECU’s en sleutels. Het opstarten en 

installeren van de CIP was binnen een dag geregeld. 

De CIP is erg gebruiksvriendelijk.” 

Paul Kooijman - eigenaar 2K Auto’s

Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.  
U kunt ook een afspraak maken met onze vertegenwoordiger  
voor een bezoek aan uw werkplaats inclusief een CIP-demo.

Heeft u interesse in de CIP voor uw autobedrijf? 

 
  De pin-/transpondercode uit het voertuig halen

De CIP kan voor een heel aantal merken ook pin-/transpondercodes uit het 
voertuig lezen. Dit biedt een groot voordeel wanneer er bijvoorbeeld ECU’s 
of stuurapparaten zijn vervangen. De codes die in de fabriek zijn opgeslagen 
tijdens de productie kloppen dan vaak niet meer. Door deze direct uit het 
voertuig te halen, voorkomt u storingen.

  Programmeren van sleutels en handzenders

 
De CIP programmeert sleutels voor bijna alle automerken terwijl de auto op 
één plek blijft staan. Onze specialisten nemen het voertuig van u ‘over’ en 
programmeren de sleutels in een handomdraai. U hoeft de auto niet meer 
naar een (andere) merkdealer te rijden, wat aanzienlijk scheelt in kosten 
en tijd. 

  Code-2-sleutels pre-coderen en programmeren

 
Sommige sleutels zijn gebaseerd op een zogenaamd code-2-systeem. Denk 
aan Fiat, Alfa, Lancia, Iveco en alle andere op Fiat gebaseerde modellen. Nieu-
we code-2-sleutels bestelt u via de fabriek. Dit is vaak een lang en moeizaam 
traject. Daarom bieden wij nu een speciale (in eigen beheer ontwikkelde) 
sleutel/handzender op code. Via de CIP leest onze diagnosespecialist de 
pre-codering uit de auto. Vervolgens plaatst u de nieuwe sleutel in de sleutel- 
houder van de CIP. Deze voorziet de transponder binnen enkele minuten van 
de juiste codering. Daarna programmeren we de sleutel bij de auto. Ook voor 
een aantal bedrijfswagens met code-2-sleutels is pre-codering mogelijk.

  Diagnoses en interval resets uitvoeren

De CIP is zoveel meer dan een programmeerapparaat voor sleutels. U kunt 
met de CIP ook gebruikmaken van aanvullende diagnosticeer- en program-
meerservices. De CIP kan namelijk diagnoses en service interval resets uit-
voeren bij voertuigen van een groot aantal merken, waaronder ook de voor 
uw autobedrijf ‘vreemde’ merken.

Zo profiteert u maximaal van de CIP



Contact

www.carlocksystems.com

Customer Service  

info@carlocksystems.com 

+31 183 30 52 22

 

CIP-Helpdesk 

cip@carlocksystems.com 

+31 183 30 52 21
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