
WOW Diagnosztika újdonságok: 4.8.2 
 
Íme a következő kiadás – összesen 14 márka átfogó frissítésével 
Az 1995 és 2008 közötti modellévek átkarolásával. 
Frissített márkák ebben a kiadásban: Audi, BMW, FIAT, Ford, Hyundai, Land Rover, 
Mazda, Mercedes, Mini, Nissan, Renault, Suzuki, Volkswagen és a Volvo. 
Több új funkció érhető el több modellnél, beleértve az elektromos kézifék funkciót az 
Audinál, Volkswagennél és az új Volvo modelleknél. 
Hasonlóan beillesztettük a nappali ledsor kódolási lehetőségét több Volkswagen 
típusnál. Alább olvashatja a 4.8.2-es kiadás főbb sarokköveit képező újdonságainkat:  
 

• Audi A2 2001-2004-es modellév parkolás segítő rendszer 
• BMW E87 Ablakemelő illesztése (becsípődés gátló rendszerrel) 
• Fiat Szerviz inspekció törlés a részecskeszűrős modelleknél, valamint biztonsági 

öv becsatolására figyelmeztető csipogás aktíválása / kikapcsolása (pl: Ducato 
2006-tól) 

• Ford modellek a 2006-os modellévtől: (Transit, Mondeo, Galaxy, S-Max) Szerviz 
ispekció törlés 

• Hyundai i10 és i30 adoptált motor paraméterek törlése (a hibás alkatrész cseréje 
után) 

• Land Rover (Freelander és Discovery) fék légtelenítési funkció! 
• Mercedes most már az új W204 (új C-osztály), több motornál komoly 

diagnosztikai funkció frissítéssel 
• Mini – már a Clubman is elérhető! Kormányzási szögjeladó kakibrálás, az 

ablakemelő és eső érzékelő illesztése, szerviz inspekció törlése 
• Renault – a legtöbb modellhez porlasztó csúcs illesztési lehetőség 
• Suzuki – komoly frissítés fontos rendszerekhez:pl:. kormányzási szög kalibráció, 

porlasztó csúcs illesztés… 
• Volkswagen – a nappali ledsor kódolási lehetőségét több Volkswagen típusnál. 
• Nissan – Kubistar és X-Trail esetében porlasztó csúcs illesztés több 

dízelmotornál 
• Volvo – komoly frissítés (példa) szervízmód kikapcsolás / bekapcsolás 

(fékbetét6tárcsa csere esetén szükségesablakemelő illesztéselektromos kézifék 
illesztés /szervizelése 

 
A frissítés telepítése után firmware frissítést is kell futtatni. Ez a funkció elérhető a 
[program beállítás(zöld számítógép)/Diagnosztika/ADP-Box/Firmware megújítása] vagy 
kövesse munkatársunk utasításait! A frissítés ideje alatt használjon USB kábelt. Az 
adatátvitel igy gyorsabb, és biztonságosabb. 
 
Sok sikert kívánunk a napi munkához! 
 
Üdvözlettel: 
Az Ön WOW! Csapata 
 


