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???

Intenzív Würth WoW
gépjármű-diagnosztikai tanfolyamok

gyünk az autóra diagnosztikai műszert? Mér-
jünk inkább tüzelőanyag-nyomást? Vajon jó 
lehet a kompresszió? Nem tették-e el valahol 
a vezérlést? Cseréltek-e vajon rendesen szű-
rőket? Jó-e az utángyártott új alkatrész, vagy 
máshol keressem a bajt? 
Sok-sok kérdés, és a válasz többnyire nem 
egyszerű! A konzultációkkal éppen ebben 
tudnak segítséget nyújtani, hiszen értelmezik 
a diagnosztizálás folyamán előkerülő hiba-
üzeneteket, megmutatják, hogyan jelzi az élő 
adatokat tartalmazó lista az eltömődött szű-
rőt vagy az elrakott vezérlést! 
Ezt a tapasztalatot szeretnénk megosztani 
azokkal, akik némi időt, energiát és pénzt 
szánnak arra, hogy a rohamosan fejlődő
autótechnikával lépést tudjanak tartani!
Részletezik a hibatároló-olvasást, az adatlista-
értelmezést, bemutatják a működtető teszte-
ket, az alapbeállításokat és az ECU-kódolá-
sok elengedhetetlen használatát is.
A konzultáción elhangzó hibák, megoldások 
javarészt a mindennapjainkból kerülnek elő, 
hiszen számos kolléga osztja meg nemcsak 
a hibákra, de azok megoldására vonatkozó 
információkat is! 

Csatlakozzon ön is egy sikeres diagnosztikai 
csapathoz, jöjjön el a konzultációink egyiké-
re, melyek bárki számára nyitottak.
WoW diagnosztikai rendszer vásárlása ese-
tén a tanfolyam ingyenes! 
Várjuk szeretettel! 

A WOW CSAPAT 

A tanfolyamok helyszíneiről és időpontjairól 
tájékozódni, illetve jelentkezni a http://www.
wow-diagnosztika.hu honlapon lehet.

A hibafeltárási munkában – mint tudjuk – van 
„szentháromság”. A háromból, ha akár csak 
egy is hiányzik, máris vészüzemre állunk át. 
Íme a triumvirátus:
  jó műszer, 
  alapos tárgyi ismeret és 
  éles szakmai logika. 

Igen ám, de…
  ha csak a műszerre hagyatkozunk, néha 

nemcsak az idő, hanem a javítás is igen 
drága lesz,

  ha csak a tárgyi ismeretre hagyatkozunk, 
akkor bemehetünk az erdőbe, mert a szer-
kezetek száma szinte végtelen, és még ez 
is gyarapszik, sokszor a ránézésre azono-
sak is belül eltérnek egymástól, a beállítási 
technológia erdejében pedig nem taná-
csos rutinból dolgozni, 

  a szakmai logika nagyon fontos, de önma-
gában kevés, mert csak a két előző infor-
mációi mentén tud haladni.

A Würth WoW-os csapata tudja, ha műszert 
mond (magyarul el akar adni), akkor mond-
jon képzést és szakmai támogatást is!
Ennek szellemében kezdődtek meg az or-
szágban az egynapos tanfolyamok, szakmai 
konzultációk. 
„A gyakorlatból induljunk ki, az vezessen rá 
az elmélet szükségességére, az elmélet pedig 
segítsen eligazodni a gyakorlatban” – ezen 
az elven folyik a képzés. A konzultációkon 
előtérbe kerülő vizsgálatok lényege minden 
esetben az, hogy a gépjárművet javító kollé-
ga el tudjon jutni a hibakeresés végére, és tel-
jes biztonsággal mondhassa: ez az alkatrész 
rossz! Rengeteg időt és pénzt takaríthatunk 
meg azzal, ha tudatosan, az alkatrészt ismer-
ve vonultatjuk fel a lehetőségeinket.
A konzultáció abban segít, hogy mindig el 
tudjuk dönteni, melyik a következő lépés! Te-


