MapTuner T7
Installationsförförande:
VIKTIGT!
Innan du påbörjar programmeringen bör du kontrollera att inga varningslampor lyser i bilens
instrumentpanel samt att batteriet är fulladdat. Läs noga igenom instruktionerna innan du
påbörjar programmeringen av bilen.
1. Anslut Batteriladdare.
Anslut en batteriladdare till bilens batteri. Detta är mycket viktigt då bilens styrsystem är
ytterst känsligt, och kan skadas om spänningen blir för låg. Bilens ström- och jordkabel skall
vara ansluta till batteriet under hela processen.
2. Demontera motorfläktens säkring samt aktivera parkeringsljuset.
a) Demontera motorfläktens säkring. Säkringen hittar du i motorrummets elcentral. (9-3 fig
1A, 9-5 fig 1B/C)

b) Aktivera parkeringsljus genom att vrida reglaget till mittenläget. (fig. 2)

c) Stäng av övriga funktioner som drar mycket ström, t ex: ACC, stolsvärme och stereo.
Dessa åtgärder är nödvändiga för att bibehålla batterispänningen under programmeringen.

3. Anslut MapTuner till bilen.
Anslut OBD2-kabeln till din MapTuner, därefter ansluter du den till bilens OBD2-uttag under
ratten (fig. 3). Nu kommer MapTuner-displayen att tändas upp och bilen är nu redo att
programmeras.

4. Vrid nyckeln till läge ON
MapTuner kommer även att påminna dig innan programmeringen startar.
5. Programmera bilens styrdon
a) ”TOP MENU” visas nu i displayen. Använd pilknapparna för att bläddra mellan menyerna.
b) Välj ”Program vehicle”. Tryck OK.
c) ”Select file” visas nu i displayen. Välj vilken fil du vill programmera bilen med. Använd
pilknapparna för att bläddra mellan filerna. Är det första gången du ansluter din MapTuner
är det troligt att du väljer filen som börjar med ”Stage”. Tryck OK.
d) Displayen visar nu ”Download?” Tryck OK.
*MapTuner frågar nu om nyckeln står i ON läge. Försäkra dig om detta. Tryck OK.
Nu startar programmeringen av din bil. Är det första gången du har din MapTuner ansluten
till bilen tar programmeringen cirka 25 minuter.
-OBSDu får EJ under några omständigheter vrida av nyckeln under programmeringen.
När programmeringen är klar kommer din MapTuner att visa det i displayen genom att
meddela ”Succeeded!”. Tryck OK.
Nu visas ” Remove car key”. Ta ur nyckeln ur tändningslåset. Tryck OK.
Nu visas ”Tuning complete, remove Maptuner”. Avlägsna din MapTuner från bilens OBD2uttag.

6. Nollställ motorstyrdonet
Koppla bort batteriladdaren
9-5: Demontera säkring 17 (fig. 4) i 3 sekunder för att nollställa styrdonet. Montera sedan
tillbaka säkringen. Säkringscentralen finns på instrumentpanelens vänstra sida.

9-3: Lossa ena batteripolen i tre sekunder. Montera sedan tillbaka batteripolen.
7. Återställning.
* Montera tillbaka säkringen för motorfläkten (fig. 1)
* Vrid tillbaka ljusreglaget. (fig. 2)
8. Starta bilen
9. Vid eventuella problem.
Om du får problem ska du alltid synkronisera din Maptuner via MyMaptuner-programvaran
innan du kontaktar MapTun Performance. Detta för att ge bästa möjliga underlag inför
felsökningen.

