Megjelent a 4.9.4-es verzió!
Összesen 23 gyártó típusát frissítettük a soron következő
frissítésünkben az 1998-tól a 2010-es modellévig terjedő időszakból.
Alfa Romeo
Frissített modell a 159-es 2006-2009, Brera/Spider, MiTo 2008-2009, 147 20062009
ABS frissítés, frissítésünkben több adaptálási és beállítási funkció jelent meg.

Audi
Frissített modellek: A3 2003-2009. A4 2001-2009. A5 2008-2010. Q5 2009. A6
2005-2009. A8 2003-2009. TT 2007-2009. Q7 2007-2009.
Frissítések mély diagnosztikai alkalmazásokkal, például: porlasztócsúcs kódolás,
üzemanyagrendszer
légtelenítés,
részecskeszűrő
regenerálás,
különböző
nyomásszenzorok illesztési lehetősége, kiegészítő fűtés beállítása. A klímarendszer
diagnosztikáját frissítettük a csappantyú motorok végállásainak feltanításával,
valamint a klíma vezérlő ismételt illesztésével, az alkatrész cseréje esetére. Új
funkció jelent meg a hibakódok törlésére valamennyi rendszerben, ezt az új funkciót
a ”multifunkció/gyors szervíz” menüben találjuk. Ebben az új funkcióban a gépkocsi
átjáróján keresztül (gateway) hozzáférünk egy gyors hibakód olvasási és törlési
lehetőséghez. Ez az átjáró (gateway) frissült most kódolási lehetőséggel is, a
gépkocsi CAN buszán keresztül, például az utánfutó modul illesztéséhez. Frissített
funkció továbbá a szerviz intervallum törlése a legújabb típusokhoz is, de a régebbi
típusokon is lehetőség nyílik kiolvasni a szerviz intervallum beállításait, valamint a
pillanatnyi konfigurációs beállításokat, amiket egyszerűen már egyszerűen meg is
tudunk változtatni.

BMW
Frissített modellek: 1-es sorozat 2004-2007. 3-as sorozat 2005-2009. 5-ös
sorozat 1998-2009. 6-os sorozat 2004-2007. 7-es sorozat 2002-2007. X3 20042008. X5 2000-2008.
Átfogó frissítés érkezi megannyi modell, és rendszer esetében, frissített, és
egyszerűsített szerviz intervallumnullázás érkezett. ABS frissítés érkezett:
kormányzási szögkalibrálás. Az aktív kormányzásnál kormányzási szögkalibrálás,
valamint helyzetállító motor érzékelő diagnosztika. Az automata váltónál a frissítés
tartalmazza a fokoztat érzékelőt, valamint az adaptált memória törlését. A
fokozatválasztónál új szerviz funkció, amit végre kell hajtani olaj, vagy alkatrész
csere esetén. Újdonság a megtett tárolt távolság kiolvasása a világító modulból.

Chrysler
300C 2006-2007 frissített diagnosztika a motorhoz, ABS, automataváltó, légzsák,

elektromos fokozat választó, és tolatóradar. Frissítés továbbá az adaptált memória
törlése a motorhoz, ABS-hez, valamint az automataváltóhoz.

Dodge
Frissítés a Caliber 2008 és Avenger 2008 modellekhez, diagnosztikai frissítés a
motorhoz, és légzsákhoz.

Fiat
Croma 2005-2009, Grande Punto 2008-2009, Punto 2005-2009, Bravo 2007-2009,
500.
ABS frissítés számos új adaptálási és beállítási lehetőséggel.

Ford
Frissített modellek: Kuga 2008-2010, Fiesta 2008-2010, Mondeo 2000-2010,
Transit 2006-2010, Galaxy 2006-2010, S-Max 2006-2010, Focus C-Max 20032010, Fusion 2003-2009, Focus 2004-2010, Transit Connect 2002-2010, Tourneo
2002-2010.
Rendkívüli átfogó frissítés a 2010-es évig bezárólag, megannyi modell számos
rendszerében. Több típusnál megjelent a szerviz intervallum törlési lehetőség.

Honda – Új gyártó több új modellje ebben a kiadásban
Újdonságok: Jazz 2009-től, Civic Type R 2007-2009, Civic 2007-2009, CR-V
2005-2009, Accord 2003-2009
Ez az első kiadásunk, amiben megjelent a gyártó specifikus diagnosztika a
motorhoz, ABS-hez, és a légzsákokhoz.

Iveco
Újdonságaink: Daily 2000-től diagnosztikai frissítés a 2,8 literes dízel erőforráshoz,
ABS és automata sebességváltó diagnosztika jelent meg ebben a kiadásban.

Jeep
Újdonságok: Patriot 2008-tól légzsák diagnosztikát adtunk hozzá.

Lancia
Újdonság! Musa 2006-2009 ABS diagnosztikai frissítés kormányzási szög
kalibrációval!

Mini
Újdonságok: Clubman (R55) 2007-2009, Convertible (R57) 2007-2009, Coupe
(R56) 2007-2009.
Frissítésünk számos motorhoz, és egyéb rendszerhez tartalmaz diagnosztikai,
valamint programozási frissítést. Ilyen például a kormányzási szög kalibráció, vagy a
guminyomás szenzor illesztése, vagy akár az esőszenzor illesztése és a szerviz
intervallumra figyelmeztető üzenet törlése.

Mitsubishi
Újdonságok: Colt VI 2005-2007, L200 II 2003-2005, L200 IV 2007-2009, Pajero III
2003-tól, Pajero IV 2008-2009, Outlander II 2008-tól, Galant VIII 2000-2001,
Carisma 2000-2002 és a Space Star 2000-2002.
Átfogó frissítés érkezett több motorhoz, valamint egyéb rendszerekhez. Ilyen például
a porlasztócsúcs kódolás, vagy a kormányzási szög kalibrációja.

Mercedes
Újdonságok: S-osztály (221) 2006-2009, CL-osztály (W215) 2003-2006, CLosztály (W216) 2006-tól. Sprinter (903) 2005-től, Sprinter (904) 2005-től, Sprinter
(905) 2005-től, Sprinter (905) 2010-től. S-osztály (220) 2003-2005, SL (230) 20022008, M-osztály (163) 2001-2005. E-osztály (211) 2003-2005, E-osztály 212 20092010, E-osztály Coupe (207) 2009-2010. C-osztály (W204) 2007-2010, GLKosztály (X204) 2007-2010, M-osztály 2009-2010. GL-osztály 2009-2010, R-osztály
(251) 2009-2010, CLC-osztály 2008-2010, CLS (C219) 2010-től. B-osztály (W245)
2010-től, Vito/Vivano (W639) 2010-től.
Átfogó frissítés több modell több rendszerénél. Az elekromos kézifék mozgatása, ami
szökséges a féktárcsák, illetve fékbetétek cseréjénél így most már ez is elérhető
funkció az SL osztály esetében. Az átfogó frissítés egészen a 2010-es modellévig
érvényes.

Nissan
Újdonságok: Interstar 2003-2005. Átfogó frissítés érkezett, ami érinti a légzsákot,
az ABS-t és több dízel erőforrást.

Opel
Újdonságok: Agila 2007-2010, Antara 2007-2010, Astra „G” 2001-2009, Astra
„H” 2007-2010, Combo 2007-2010, Corsa „C” 2001-2010, Corsa „D” 2007-2010,
Insignia 2010-től, Meriva 2010-től, Omega „B” 1998-2000, Signum 2002-2008,
Vectra „B” 2000-2001, Vectra „C” 2002-2008, Zafira 2001-2005, Zafira „B” 20072010.
Az átfogó frissítés számos újdonságot tartalmaz, valamint mélyebb szintű
diagnosztikai megoldásokat már meglevő rendszerekhez. Példák az új funkciókra:

olaj csere szerviz kiütése. Fojtószelep tanítása csere / tisztítás után, kormányzási
szög kalibráció, gumiabroncs nyomásszenzor illesztés. Adaptált memória törlése,
részecske szűrő regenerálás, kulcsprogramozás, stb…

Peugeot
Újdonságok 207 2006-2010, 308 2008-2010, 407 2007-2010, Bipper 2008-2010,
Partner 2 2008-2010, 1007 2005-2007, Boxer 3 2006-2010.
Átfogó frissítés több új modellel, valamint mélyebb diagnosztikai lehetőségek több
már meglevő rendszernél. Például részecske szűrő regenerálás, adaptált memória
törlés, légtelenítés, kormányzási szög kalibrálás, az olajcsere üzenet törlése.

Renault
Újdonságok Clio II 2004-2008, Kangoo I 2004-2008, Traffic II 2001-2008, Laguna
III 2007-2009.
Átfogó frissítés több új modellel, valamint mélyebb diagnosztikai lehetőségek több
már meglevő rendszernél. Például: automata zár programozás, konfiguráció
kiolvasás, vagy a porlasztócsúcs programozás.

Seat
Újdonság: Ibiza IV 2009-től.
Új funkció jelent meg a hibakódok törlésére valamennyi rendszerben, ezt az új
funkciót a ”multifunkció/gyors szervíz” menüben találjuk. Ebben az új funkcióban a
gépkocsi átjáróján keresztül (gateway) hozzáférünk egy gyors hibakód olvasási és
törlési lehetőséghez. Ez az átjáró (gateway) frissült most kódolási lehetőséggel is, a
gépkocsi CAN buszán keresztül, például az utánfutó modul illesztéséhez. Frissített
funkció továbbá a szerviz intervallum törlése a legújabb típusokhoz is, de a régebbi
típusokon is lehetőség nyílik kiolvasni a szerviz intervallum beállításait, valamint a
pillanatnyi konfigurációs beállításokat, amiket egyszerűen már egyszerűen meg is
tudunk változtatni.

Smart
Fortwo (451) frissítés 2007-2010 diagnosztika a generátor elindításához /
leállításához, műszerfalhoz, és a klímarendszerhez.

Toyota
Újdonságok Auris 2009-2010, Avensis 2009-2010, Corolla 2009-től, Prius 20092010, IQ 2009-2010, Urban Cruiser 2009-2010, Verso 2009-2010.
Új és átfogó diagnosztikai frissítés érkezett számos új funkcióval. Például az
olajcsere periódus törlése.

Volkswagen
Újdonságok: Golf V 2004-2009, Golf VI 2009től, Polo V 2010-től, Golf Plus I
2005-2009, Golf Plus II 2009-től, Sharan 2001-2009, Passat V 2005-2009, Passat
CC 2009-től, Tiguan, 2008-2009, Touran 2003-2009, Scirroco 2009-től, Caddy III
2003-2009, Eos 2006-2009, Jetta 2005-2009, Crafter 2010-től, Transporter T5
2004-2009.
Mély diagnosztikai eljárásokat frissítettünk. Például, porlasztócsúcs illesztés dízel
erőforrásoknál, üzemanyagrendszerben légtelenítési eljárások, részecske szűrő
regenerálás. Hasonlóan a különböző nyomásszenzorok illesztése, vagy a kiegészítő
fűtés programozása. A klímarendszerekben több modellnél hozzáadtuk a csappantyú
motorok végállásának tanítási lehetőségét. Új funkció jelent meg a hibakódok
törlésére valamennyi rendszerben, ezt az új funkciót a ”multifunkció/gyors szervíz”
menüben találjuk. Ebben az új funkcióban a gépkocsi átjáróján keresztül (gateway)
hozzáférünk egy gyors hibakód olvasási és törlési lehetőséghez. Ez az átjáró
(gateway) frissült most kódolási lehetőséggel is, a gépkocsi CAN buszán keresztül,
például az utánfutó modul illesztéséhez. Frissített funkció továbbá a szerviz
intervallum törlése a legújabb típusokhoz is, de a régebbi típusokon is lehetőség
nyílik kiolvasni a szerviz intervallum beállításait, valamint a pillanatnyi konfigurációs
beállításokat, amiket egyszerűen már egyszerűen meg is tudunk változtatni. Több
régebbi modelt is bővítettünk új funkcióval, példáus a szerviz adat kiolvasással, vagy
a konfigurációs beállítások megjelenítésével. Egyszerű lehetőséget adtunk hozzá a
konfigurációs beállítások megváltoztatásához a szerviz törlése után.

Volvo
Újdonságok: V50, S40 és a C30
Frissítés 2006-2008 modellévekben. A részecskeszűrő regeneráláshoz szükséges
tanknál mély színtű diagnosztikai megoldást fejlesztettünk. A számláló nullázása a
tank feltöltésekor, illetve a tank használatához szükséges további diagnosztikai
megoldások.

