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Actualizaţi programul de diagnoză Trailer EBS E acum
Începând cu ianuarie 2012 modulatoarele pentru remorci EBS E
vor fi produse exclusive cu noua versiune E2.5. Această versiune înlocuieşte versiunea precedentă E2.0.
Aceasta afectează toare seriile de aparate 480 102 03x 0 (Standard), 480 102 06x 0 (Premium) şi 480 102 080 0 (Multivoltaj).
Noua versiune include de asemenea noi funcţii ale modulatorului. Vă vom oferi mai multe detalii asupra acestui subiect într-o
informare ulterioară.
Numai programul de diagnoză TEBS E V2.50 poate fi utilizat pentru modulatoarele cu noua
versiune de software.
Începând cu ianuarie 2012 noile modulatoare vor fi furnizate nu numai ca echipamente originale dar şi ca piese de schimb, de aceea vă rugăm să descărcaţi şi să instalaţi noul program
acum.
Programul de diagnoză este inclus în abonamentul software, şi dvs. îl puteţi descărca din
pagina de Descărcări al contului dvs. myWABCO sau îl puteţi comanda ca un stick USB cu
codul 446 301 588 0.
Nu este nevoie să reînnoiţi activarea şi codul PIN
Acelaşi cod PIN versiunea 200 utilizat în versiunea V2.00 este utilizat de asemenea în versiunea V2.50.
Noua versiune va fi disponibilă pentru descărcare în limba engleză şi germană începând cu
săptămâna 48 pentru aceia care au abonament pentru programe de diagnoză. Versiunile în
alte limbi vor fi disponibile începând cu săptămâna 01 din 2012. Puteţi instala versiuni în limbi
alternative pe calculatorul dvs. până când versiunea în limba dorită de dvs. devine disponibilă.
Buletinul informativ pentru diagnoză vă va semnala noile versiuni de limbă disponibile
Când veţi subscrie la Buletinul informativ pentru diagnoză veţi fi informat imediat pe email
despre noile versiuni sau actualizări ale programelor de diagnoză. Puteţi comanda acest
Buletin la următorul link.
Informaţii ulterioare
Un program de pregătire actualizat este disponibil pentru utilizatorii cu pregătirea depăşită.
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Aici puteţi găsi mai multe amănunte despre Abonamentul software, activarea programelor
software, alocarea codului PIN şi versiunea codului PIN.
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