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Обновете диагностичния софтуер Trailer EBS E сега
От Януари 2012 започва производството на новата версия
Е2.5 за модулаторите на ремаркета (Trailer EBS E). Тази
версия ще замени предишната E2.0.
Промяната ще обхване модулатори 480 102 03x 0
(Стандартна версия), 480 102 06x 0 (Премиум версия) и
480 102 080 0 (12/24 V версия).
Новата версия включва и нови функции на модулатора. Ще
ви предоставим повече информация по този въпрос в
отделна публикация.
Само новият диагностичен софтуер TEBS E V2.50 може да бъде използван за новата
версия на модулаторите.
Тъй като от Януари 2012 новите модулатори ще бъдат доставяни не само на пазара за
първично вграждане, но и като резервни части, ние ви съветваме да свалите и
инсталирате новата диагностична програма (TEBS E V2.50)сега.
Диагностичният софтуер е включен в софтуерния абонамент за ремаркета и може да
бъде свален от линка Download Diagnostic software след влизане в профила ви
myWABCO или пък може да го поръчате на USB преносима памет под номер
446 301 588 0.
Активацията и PIN кодовете не трябва да бъдат подновявани
Същата версия 200 на PIN кодовете използвана при диагностичния софтуер TEBS E
V2.00 се използва и в програмата TEBS E V2.50.
Новата версия на софтуера ще може да бъде сваляна на немски и английски език след
48 седмица на 2011 - за тези, които имат валиден абонамент за диагностичния пакет за
ремаркета. Всички други основни езици ще бъдат налични от 01.2012. Други езикови
варианти могат да бъдат инсталирани на вашия компютър, докато желания от вас език
стане наличен за диагностичната програма.
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Информационно писмо ще ви уведоми за по-нови езикови версии на
диагностичната програма
Когато се абонирате за нашето Информационно писмо ще бъдете уведомявани
незабавно по e-mail за нови версии или пoдобрения на всички диагностични програми на
WABCO. Може да се абонирате за Информационното ни писмо от тук.
Допълнителна информация
Предлага се обучение за механици, които до сега са посещавали обучения само за постарите системи.
Тук можете да откриете повече за абонамента и активацията на диагностичния софтуер,
получаването на PIN кодовете и версията на PIN кодовете.
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