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“Substituí um injector diesel 
e agora tenho de codifi cá-lo 
novamente na Unidade de 
Controlo do Motor.”

Função EMS do TRW easycheck      

Introduza o código na unidade de 
controlo para optimizar as emissões 
e o desempenho.  

Utilize também a função EMS para ler 
e apagar os códigos de avaria, visualizar 
dados em tempo real, operar actuadores 
e efectuar a adaptação do sistema.
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“Tenho de substituir as pastilhas 
de travão, mas o carro tem 
Travão de Estacionamento 
Eléctrico (EPB).”

Função de Travões do 
TRW easycheck

Coloque o sistema EPB no modo de 
manutenção, substitua as pastilhas de 
travão, verifi que o sistema e recalibre. 

Também lê e apaga códigos de avaria
para sistemas EPB e ABS, essencial 
para a manutenção dos travões.
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“Fiz a revisão do carro do meu 
cliente e tenho de apagar a 
luz de serviço no tablier.”

Função de Serviço do 
TRW easycheck  

Repõe os dados de intervalo de 
manutenção, apagando a luz de serviço. 

Utilize também a função de Serviço para 
analisar o histórico das manutenções do 
veículo, ler e apagar códigos de avaria. 
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“A luz “verifi car motor” 
está acesa.”

Função de Scan do 
TRW easycheck   

Leia os códigos de avaria para encontrar 
o problema. Quando o problema fi car 
resolvido, apague os códigos e a luz 
“verifi car motor” apagará.  
Inclui também uma funcionalidade 
EOBD (European On Board Diagnostic) 
abrangente, incluindo dados em tempo 
real, dados fi xos, entre outros.
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“O sistema de ar 
condicionado não refresca
o habitáculo.”

Função de climatização 
do TRW easycheck

Leia os códigos de avaria, resolva 
o problema e apague os códigos.
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“Substituí a coluna de 
direcção e tenho de 
recalibrar o Sensor do 
Ângulo de Direcção (SAS).”

Função SAS do TRW easycheck  

Essencial quando alinhar e recalibrar 
o sistema de direcção. Também lê e 
apaga códigos de avaria.
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“Substituí um pneu (que tem 
uma Válvula de Monitorização 
da Pressão dos Pneus - TPMS) 
e agora tenho de programar 
a válvula.”

Função TPMS do TRW easycheck

Programe a válvula utilizando a função 
TPMS, juntamente com o equipamento 
Activador de Válvulas TRW. Leia e 
apague os códigos de avaria, altere as 
defi nições sazonais, estabeleça limites 
de pressão dos pneus e pontos de 
accionamento.
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“A luz de aviso do Sistema de 
Airbag e Pré-tensores (SRS) 
está acesa.”

Função SRS do TRW easycheck 

Utilize a função SRS para ler os códigos 
de avaria. Assim que resolver o problema, 
utilize a função SRS para apagar os códigos.



Simples 
O TRW easycheck é fácil de utilizar e não 
necessita de uma formação especial. 

Versátil 
Alimentado pelo veículo, utilize o 
TRW easycheck a qualquer momento, 
em qualquer lugar. 

À prova do futuro 
O TRW easycheck é constantamente 
actualizado. Mantenha-se em contacto 
com os seus clientes adquirindo as 
actualizações.

Para obter mais informações, visite o site:  
www.trwaftermarket.com/easycheck

Nem todos os passos estão apresentados aqui. Para obter 
as instruções de funcionamento e a cobertura de veículos, 
consulte os documentos publicados e disponíveis no site.
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