


Dünyanın önde gelen orjinal ekipman 

üreticilerinden olan ve yenileme 

pazarına yüzyılı aşkın süredir 

yüksek kaliteli parçalar sağlayan 

TRW, güvenebileceğiniz bir isimdir. 

TRW. Doğru seçim. TRW easycheck.  
güvenilir tercih.

TRW, araç elektronik sistemlerinin giderek daha karmaşık 
hale geldiğini ve artık basit bir yağlama ve fren servisinin 
bile yapılması için özel elektronik araçlar gerektiğini 
anlamaktadır. Bu yeni teknolojiler, birçok yeni fırsat 
getirecek ancak çeşitli zorluklara da neden olacaktır:

p Modern araçların giderek artan karmaşıklığı nedeniyle 
her gün daha fazla iş kaybetme riski.

p Araçlarına artık servis veremediğinizden yeni ve sürekli 
müşterileri geri çevirme.

p Hangi elektronik aracın sizin için doğru seçim olduğunu 
bilememe.

p Modern teknolojiyi yakalamanın büyük yatırımlar ve  
zor tercihler gerektirmesi.

TRW easycheck, kontrolü yeniden ele geçirmenizi sağlar. 
TRW easycheck, etkileyici işlevlere sahip elde taşınabilir 
bir elektronik servis cihazıdır. Tamamen taşınabilir bir 
cihaz olan TRW easycheck ile, arıza kodlarını okuyabilir ve 
silebilir; anında servis hizmetlerini gerçekleştirebilir ve bu 
sayede zamandan ve paradan tasarruf sağlayabilirsiniz.



p   basit. TRW easycheck, kolay kullanımlıdır ve  
hiçbir özel eğitim gerektirmez.

p   çok yönlüdür. Kullanılabilir donanımlardan birini 
ya da daha fazlasını satın alın, ihtiyaç duyduğunuzda 
yenilerini ekleyin. 

 

p   gelecekteki yeniliklere uyumlu. TRW 
easycheck, sürekli olarak güncellenmektedir. 
Güncellemeleri satın alarak müşterilerinizin 
gereksinimlerini anında karşılayabilirsiniz.

Mevcut ihtiyaç duyduğunuz donanımları seçin ve ileride 
gereksinim duyduğunuzda cihazınıza başka işlevler de 
ekleyin. Arıza kodlarını okuyun, temizleyin ve aşağıdaki 
servis hizmetlerini gerçekleştirin:

p  fren: Elektrikli Park Freni ve ABS. Fren çalışma 
testleri ve fren balatası değişimi gibi.

p  klima: Otomatik Klima Kontrol sistemleri.

p  tarama: Live data, freeze frame data, aktüatör 
çalışması vs. dahil olmak üzere kapsamlı EOBD 
işlevleri. Aynı zamanda kapsamlı üreticiye özgü 
kodlar da içerir.

p  servis: Servis aralığı verisi ve servis ışığı sıfırlaması.

p  emniyet: Hava yastığı ve emniyet kemeri gergi 
sistemleri.

TRW easycheck.  
kullanımı kolaydır. 

İster servisinizin hizmet kapsamını artırmak ve mevcut 
çözümlerinize katkıda bulunmak istiyor olun, isterseniz 
kendi araç tamir takımınız için uygun fiyatlı bir elektronik 
servis cihazı tercih edin, TRW easycheck isteklerinizi 
karşılayabilecek en uygun cihazdır.

TRW easycheck.  
çok yönlüdür. 



TRW easycheck.  
kullanışlı seçenekler.
 

Gereksinimlerinize uygun olacak şekilde tek işlevi ya da 
istediğiniz birden fazla işlevi seçebilirsiniz. TRW easycheck ile 
birden fazla servis cihazına yatırım yapmanıza gerek yoktur: 
cihaznz, diğer işlevleri içerecek şekilde kolayca yükseltebilir 
ve bu sayede müşterilerinize sunduğunuz hizmetleri anında 
geliştirebilirsiniz.

Tek işlevli TRW easycheck (YTD700TR) satın alın, istediğiniz 
işlevi seçin ve işinize yarayacak diğer ek işlevleri satın alın.

Alternatif olarak tüm işlevleri içeren TRW easycheck’i de  
satın alabilirsiniz (YTD701TR).

Ücretsiz telefonla etkinleştirme hattını aradığınızda, istediğiniz 
işlevleri açmanızı sağlayan kullanıcıya özel güvenlik anahtar 
kodunu alabilirsiniz.

Ayrıca EOBD uyumlu olmayan araçlar ve sistemlerin servisi  
için adaptör kabloları seçenekleri de mevcuttur.

TRW, en yeni teknolojinin ve servis hizmetlerinin gerisinde 
kalmamak için TRW easycheck’i sürekli olarak 
geliştirmektedir.

En yeni ve en geniş yelpazede araçlarda servis onarımları 
gerçekleştirmek için TRW easycheck’inizi  güncelleyin- 
kapsanan tüm araçları görmek için www.trwaftermarket.com/
easycheck adresine bakın.

Tek servis cihazı olarak parasının karşılığını tam olarak veren 
TRW easycheck, karmaşık arıza teşhis çözümlerine yatırım 
yapmanıza gerek olmadan elektronik servis ve onarıma 
başlamanızı ve gelişmeleri takip edebilmenizi sağlayan harika 
bir cihazdır.

TRW easycheck.  
gelecekteki yeniliklere uyumlu.



TRW easycheck ile ilgili daha fazla bilgi için  
www.trwaftermarket.com/easycheck adresini  
ziyaret edin

TRW Otomotiv Dağıtım ve Ticaret A.Ş.
Değirmen Yolu Cad. Huzur Hoca Sok.
No:84 KAT:24 34752
İçerenköy
İstanbul/Türkiye

Tel.   0216 577 32 00
Faks 0216 577 31 30

Alternatif olarak bölgenizdeki ürün dağıtıcısı ile görüşün:

XFB280TR


