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Installatie- en activeringsprocedure voor Autocom TRAILER powered by WABCOWÜRTH 

Autocom TRAILER-software installatie 

Volg onderstaande stappen om de Autocom TRAILER-software te installeren. 

1. Ga naar https://autocom.se/en/releases/  en download TRAILER-software. 

2. Start de installatie en volg de instructies. Het is belangrijk om vanaf het begin de juiste taal te kiezen, 

omdat deze achteraf niet meer kan worden gewijzigd.  

3. Vul jouw bedrijfsgegevens en het serienummer van jouw Autocom TITAN in. Je vindt het serienummer op 

de achterkant van het apparaat. De Dongle-ID is te vinden op de dongle. 

4. Kopieer en bewaar de computercode die je van het systeem ontvangt. Je hebt deze later nodig voor de 

activering van jouw TRAILER-licentie. 

5. Print het Haldex-document en het Super PIN-document, vul het in en onderteken het. Scan en bewaar de 

documenten op jouw computer. Je moet ze later tijdens de activeringsfase van de licentie toevoegen.  

6. Ga verder met de licentie-activering door onderstaande stappen te volgen. 

Autocom TRAILER-licentie activatie 

Volg onderstaande stappen om de Autocom TRAILER-licentie te activeren. 

1. Vul jouw gegevens in om de TRAILER-licentie te activeren (of als je de licentie naar een andere computer 

moet verplaatsen). 

2. Vul de computercode in. 

3. Voeg het gescande Haldex-document en het Super PIN-document toe. 

4. Vul de vereiste bedrijfsgegevens in. 

5. Klik op "Verzenden". De licentie wordt zo snel mogelijk geactiveerd. 

6. Stuur de originele documenten per post naar: 

Autocom Diagnostic Partner AB Att: Order 

Department Grafitvägen 23 B 

46138 Trollhättan, SWEDEN 
 

Let op: De documenten moeten binnen 30 dagen bij Autocom aankomen om ervoor te zorgen dat de 

licentie niet wordt geannuleerd. 

 

Hulp nodig? Neem contact met ons op als je vragen hebt: 

T: +31 (0) 85 076 5000 

 E: support@aa-equipment.nl 

 WhatsApp: +31 (0) 6 108 639 30 
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