
Rozwiązanie Silca Id49
Pierwsze na świecie rozwiązanie do klonowania

transponderów NXP Hitag  3 (HONDA                                           ) ® ®



Rozwiązanie Silca Id 49
Pierwsze na świecie rozwiązanie do klonowania transponderów 
NXP Hitag 3 (HONDA )

wymagany w rozwiązaniu
Silca T49 jest kompatybilny
z kluczami samochodowy-
mi Silca LOOK-A-LIKE.

Klonowanie i prekodowanie
Rozwiązanie Silca T49 poz-
wala na klonowanie i preko-
dowanie 96-bitowych trans-
ponderów NXP Hitag® 3.
Prekodowane transpondery
przeznaczone są do wyko-
rzystania w urządzeniach

Bezpłata aktualizacja opro- 
gramowania dla RW4 Plus
i Fast Copy Plus
Rozwiązanie jest dostępne
za pomocą prostej aktua-
lizacji oprogramowania RW4
Plus/Fast Copy Plus do wer-
sji 04.09.094. Rozwiązanie
nie jest możliwe do zastoso-
wania w RW4 + P-Box i Fast

U-Snoop do wykrywania 
danych z imobilizera
Dla niektórych pojazdów
należy użyć U-Snoop aby
wykryć i pobrać dane bez-
pośrednio z imobilizera.

Uniwersalny U-Snoop
U-Snoop jest urządzeniem
uniwersalnym zastępującym
Snoop (rozwiązanie Silca
IId 46) oraz M-Snoop (roz-
wiązanie Silca Id48).

Nowy transponder T49
Transponder Silca T49

Przyjazna procedura
Klonowanie transponde-
rów T49 odbywa się dok-
ładnie w ten sam przyjazny
sposób, w jaki klonuje się
wszsytkie dotychczasowe

     

Procedura klonowania

Wykaz samochodów  

Wykrywanie danych. Kiedy urządzenie
RW4 Plus lub Fast Copy Plus wykryje trans-
ponder przymocuj U-Snoop do kluczyka klie-
nta i przekręć zapłon 2 razy. Zaświeci się ża-
rówka LED w U-Snoop  potwierdzająca pra-

U-Snoop są zapamiętywane przez RW4

Transponder Silca T49 jest zapisywany
przy użyciu RW4 Plus/Fast Copy Plus.

Rozwiązanie Silca Id49 wymaga transpondera Silca T49, RW4
Plus/Fast Copy Plus zaktualizowanych do wersji 04.09.094, a dla
niektórych pojazdów urządzenia U-Snoop.Identyfikacja i odczyt transpondera klienta
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Producent       Model                         Od roku      Do roku
Honda® Civic 2014

Honda® CR-V 2014

Honda® HR-V 2015

Honda® Jazz 2015

®

Silca Id49 to jedyne dostępne na rynku rozwiązanie do klonowania 
transponderów Id49 stosowanych w niektórych modelach
HONDY    produkowanych od 2014 roku. Rozwiązanie pozwala na
kopiowanie szerokiej gamy kluczy, które można łatwo zidentyfiko-

posażonych w 96-bitowy transponder NXP Hitag   3.

® 

®

®

Copy + P-Box

diagnostycznych.
widłowy odczyt danych.

 Plus/Fast Copy Plus.

transpondery Silca.

Dane odczytane i przechowane przez

wać za pomocą litery „G” wygrawerowanej na grocie klucza i wy-
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