WOW! 5.00.13 Diagnosztika frissítés
Tisztelt Ügyfelünk!
A mai nappal elérhetővé vált a WOW! 5.00.13 diagnosztikai verzió! A frissített diagnosztikai
adatbázissal egy sor új funkció és fejlesztés válik elérhetővé az Ön WOW! szoftverében!
Új, elérhető modellek a diagnosztikában:















Audi TT [15-]
BMW i3 [I01]
Ford S-max [15-]
Ford Galaxy [15-]
Nissan Murano Z51 [09-14
Opel/Vauxhall Corsa E
Opel/Vauxhall Vivaro B
Renault Kadjar
Renault Espace V
Volkswagen T6 Multivan
Volkswagen T6 Transporter
Subaru Levorg
Land Rover Discovery Sport [14-]
Jaguar XE

Az összes információt a tartalomról, a funkciókról és a modell lefedettségről a saját WOW!
szoftveréből vagy a WOW! weboldaláról olvashatja el (www.wow-diagnosztika.hu)!
A frissítés fő feladata a hiányzó modellek pótlása volt! Ezért találhatunk az adatbázisban
számos Opel és Vauxhall 2016-ig elérhető modellt, valamint frissítésre került több mint 100
különböző motor változat a Ford, Volkswagen / Audi csoport modelljeinél, szélesebb és
bővebb funkciókkal! Az olasz gyártók modelljeinél - Fiat, Alfa Romeo és Lancia - összesen
128 motortípus került frissítésre. Az alábbi ábra az új és frissített motorváltozatokat mutatja
modellenként.
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Újra a frissítés egyik
fontos elemét képezik a “vezetőt segítő
rendszerek” mint például a kamera rendszer.
Bekerült az adatbázisba a Mazda (2, 3, 6),
Opel (Corsa E) követő kamera és a Nissan
Pulsar Radar rendszerének támogatása!
Amint látható a gyártók által használt
legújabb technológiai megoldások közül
számos elérhetővé vált Ön szoftverében is!
Az idősebb autók szintén nagy jelentőséggel
bírnak a fejlasztéseinkben! Több mint 45%-a a hozzáadott funkcióknak a 4-10 éves
modellekhez tartozik!
Mostantól 66 gyártó 1.094 különböző modelljéhez kínálunk Önnek diagnosztikai megoldást! A
frissítéssel hozzáadott funkciók 30 gyártó 268 különböző modelljét érintik! Az elérhető
modellév kínálat 1997-től 2016-ig terjed!
Amint látható a modell lefedettségünk a
független szervizek ügyfélköre által használt
modellévű gépkocsikra fókuszál. A frissítésben
szereplő modellek 46%-a 4 és 10 év közötti. Ez
közel a fele a hozzáadott tartalomnak!

Mint „új” gyártó, elérhetővé vált a Vauxhall a modellek listájában. A szétválasztást
az eltérő technikai adatok és normaidők tették szükségessé. A jövőben
folyamatosan bővítjük a WOW! szoftver tartalmát és újabb funkciók elérhetőségét
fogjuk lehetővé tenni a modellel kapcsolatban!
A frissítés során néhány ismert hibát javítottunk a programban:






A garfikus adatlista újra elérhető az EOBD diagnosztika során
Nyomtatási problémákat javítottuk
Hiányzó “diagnosztikai csatlakozó helye” képeket pótoltuk
VIN azonosítás fejlesztése
Hiányzó technikai adatok pótlása a kishaszon járművekre vonatkozóan
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A legszembetűnőbb változás a programban a grafikus információs képernyő. Tudjuk, hogy
néhány gyártó modelljénél (pl.Mercedes, BMW) probémát jelent az EOBD és a soros oldali
diagnosztika egymás utáni elvégzése. A fenti információs képernyőn a program kéri a
felhasználót, hogy az EOBD diagnosztika elvégzése után kapcsolja ki és be a gyújtást. Az
információs képernyő az EOBD olvasás után (illetve VIN azonosításnál) ad instrukciókat a
gyújtásra vonatkozóan. Reméljük, hogy ezzel a figyelemfelkeltő képernyővel csökkenteni
tudjuk diagnosztikai folyamat megszakadásából eredő hibákat!
Üdvözlettel:
WOW! Würth Online World GmbH
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