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Installeren nieuwe voertuigen 

specificatie database 
 

Updaten Codelink 
 

Activeren Hunternet 
 

Updaten Hunternet 
 
 

Mocht u problemen ondervinden tijdens het installeren van de update, bel dan naar: 
0343 445 442 om een afspraak met een van onze servicemonteurs te plannen. 
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Installeren nieuwe voertuigen specificatiedatabase 
 

1. Minimale systeemvereisten: 
 
Om de 2022 voertuigen specificatiedatabase te kunnen installeren moet uw uitlijnmachine 
voorzien zijn van de volgende minimale specificaties: 
 
- WA, HW1, HW1B of HW2 Computer  

(type is gelijk aan de eerste tekens op het serienummer van uw computer, deze kunt u aan de voorzijde 
terug vinden)  

- Huidige database minimaal v14 
 
2. Huidige database controleren: 

 
Om te controleren welke specificatiesleutel u nu heeft klikt u vanuit het begin scherm op 
het vergrootglas zodat alle opties zichtbaar zijn. Vervolgens drukt u op autorisatie 
weergeven. 
 

 
 
In het bovenste gedeelte van het scherm ziet u de huidige software-installatie.  
Onderin ziet u de huidige geïnstalleerde sleutels.  
 

 
 

Mocht u problemen ondervinden tijdens het installeren van de update, bel dan naar: 
0343 445 442 voor het maken van een afspraak met een van onze service monteurs. 
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3. Installatie: 

 
➔ Installeer eerst de groene sleutel in de USB BOX van de uitlijnmachine. Laat de oude erin 

zitten, deze wordt tijden de installatie gedeactiveerd. (De USB-Box is bevestigt aan de 
achterkant van het cabinet en kan met 4 schroeven worden opengemaakt.)  
 

Zorg ervoor dat het systeem spanningsloos is voordat u hieraan begint.  
 

 
➔ Start de uitlijncomputer op. 

 
➔ Log in als Administrator (standaard logt de computer zich in als technician). 

Druk op de start toets en klik op de pijl naar afsluiten om vervolgens op afmelden te 
klikken. 
 

➔ Log in met de volgende gegevens: 
Gebruikersnaam: administrator (WA, HW1, HW1B PC) 
Of 
Gebruikersnaam: hunter (HW2 PC) 
Wachtwoord:  hecosvc 
 

➔ Wanneer WinAlign automatisch start sluit deze dan direct weer af.  
 
(De kans bestaat dat bij het afsluiten van WinAlign de PC ook automatisch afsluit. Dit kunt u uitzetten in de 
beginstand van de uitlijnmachine. Klik in het hoofdscherm op het vergrootglas zodat alle opties worden 
weergegeven en druk vervolgens op Service Programma’s. Kies daarna voor beginstand. Ga naar beneden 
totdat u de term “Windows afsluiten bij Sluiten Winalign” tegenkomt. Schakel deze functie uit zodat de PC 
aanblijft tijdens het uitzetten van Winalign.) 

 
➔ Doe de bijgeleverde WebSpecs© Installation DVD-ROM in de computer en wacht totdat 

deze automatisch start. 
 
( Mocht dit niet gebeuren. Start de installatie dan handmatig. Druk op start, druk daarna op Computer of 
Deze PC. Druk met de rechtermuisknop op de CD/DVD drive en kies voor automatisch starten.) 

 
➔ Als eerste zal de software vragen in welke taal u het installatiebestand wilt starten. Druk 

op Nederlands en vervolgens op volgende.  
 

➔ Er volgt nu een algemene melding. Druk op volgende. 
 

➔ De installatie geeft nu een overzicht van de huidige geïnstalleerde software. Druk op 
volgende. 
 

➔ Selecteer de internationale database en druk op volgende. 
 

➔ De installatie zal nu starten. (Installatietijd is afhankelijk van de snelheid van de computer) 
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➔ Wanneer de installatie klaar is, volgen er twee meldingen. De eerste: dat er bij de 

installatie ook een updatecode is voor Hunternet (zie verderop in handleiding). De tweede 
melding geeft aan, dat na de update van Specificatiedatabase ook de codelink moet 
worden geïnstalleerd. Tevens kan er een melding komen dat de oude sleutel is 
gedeactiveerd. Deze kan nu verwijdert worden uit het systeem. 
 

➔ Herstart de uitlijnmachine. Deze zal automatisch weer inloggen als technician. 
 

➔ U kunt nu de installatie CD eruit halen en de nieuwe multimedia cd erin stoppen. Op het 
moment dat de machine gaat zoeken naar filmpjes heeft hij deze cd nodig. 

 
Updaten Codelink (optioneel maar verplicht indien in bezit van codelink) 

 
Codelink is de universele tool van Hunter Engineering voor het resetten van de stuurhoeksensor 
in voertuigen. Met de uitbreiding van de voertuigenspecificatie zal ook de ondersteuning van 
codelink verder worden uitgebreid. 
 
➔ Druk vanuit het hoofdscherm op het vergrootglas zodat alle opties worden weergegeven 

en druk vervolgens op Service Programma’s. 
 

 
 

➔ Druk op daarna op beginstand. 
 

➔ Scrol naar beneden totdat u de optie Update Codelink Software te zien krijgt onder de 
categorie sensoren. 

 
➔ Sluit de codelink met kabel aan op de uitlijnmachine en druk op gereed. De update van 

Codelink zal nu starten. De update is klaar als de groene balk vol is. 
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Mocht de voortgang van de groene balk niet beginnen en blijft hij meer dan een half uur in de 
begin positie staan, breek de installatie af en start opnieuw. 
 

 
Installeren Hunternet (eenmalig) 
 
Bij de aanschaf van een nieuwe specificatiedatabase krijgt u een jaar lang gratis toegang tot 
Hunternet. Deze website ontwikkeld door Hunter Engineering geeft u de mogelijkheid om de 
voertuigen, die er dat jaar door Hunter worden toegevoegd aan de database, te downloaden en 
toe te voegen aan uw uitlijnmachine. Registratie van Hunternet is eenmalig vereist. Heeft u dit al 
gedaan dan kunt u deze stap overslaan en direct doorgaan naar het hoofdstuk: Updaten 
Hunternet. 
 
Registratie: 
 
➔ Ga naar www.hunternetwork.com. Doe dit, bij voorkeur, op de uitlijnmachine zelf 

wanneer met het internet is verbonden.  
➔ Klik op de button Nieuwe gebruiker – wachtwoord aanvragen. 
➔ Vul de update code in die los wordt meegeleverd met de update. Dit is een code die 

bestaat uit 6 letter of cijfers. 
➔ Druk vervolgens op updatecode indien. 
➔ Vul de registratiegegevens in en sluit de registratie af. 
➔ Aan het door u ingevulde mail-adres zal de gebruikersnaam en wachtwoord worden 

verzonden. Sla deze goed op! 
 

➔ Ga terug naar het hoofdscherm van www.hunternetwork.com Hierin kunt u nu de 
toegestuurde gegevens invullen en heeft u toegang tot Hunternet 
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Hunternet koppelen in uitlijnmachine 
 
Wanneer uw uitlijnmachine ook gekoppeld is aan het internet, kunnen we hunternet als volgt 
integreren in de uitlijnsoftware. U kunt dan vanuit het selecteren van u voertuigenspecificatie 
direct navigeren naar hunternet. 
 
➔ Druk vanuit het hoofdscherm op het vergrootglas zodat alle opties worden weergegeven 

en druk vervolgens op Service Programma’s. 
 

 
 

➔ Druk op daarna op beginstand. 
➔ Scroll naar beneden tot u aankomt bij de optie, hunternet inschakelen. 
➔ Vul uw verkregen gebruikersnaam en wachtwoord in (serienummer is niet verplicht) en 

druk op activeren. 
 
 

Updaten Hunternet 
 
Heeft u Hunternet al eens geregistreerd dan hoeft u deze alleen maar te verlengen.  
 
➔ Ga naar www.hunternetwork.com en log in met de bij u bekende gegevens. 
➔ Klik op account gegevens en scrol naar beneden totdat u de term “Enter Update 

Code”vindt. Klik hierop en vul de code in. 
 

Hunternet is nu met een jaar verlengd. 
 

Als u uw inloggegevens niet meer weet kunt u deze opzoeken in de uitlijnmachine, dit doet u 
dezelfde plek als waar u de inloggegevens de eerste keer heeft geplaatst, zie hoofdstuk : 
Hunternet koppelen in uitlijnmachine. 
 
 
 
 
 

Mocht u problemen ondervinden tijdens het installeren van de update, bel dan naar: 
0343 445 442 voor het maken van een afspraak met een van onze service monteurs. 
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