Obsah aktualizace
WOW! 5.00.12
Nová aktualizace softwaru obsahuje vylepšení nebo přidání nových funkcí u 30 různých výrobců a 265 modelů!
To znamená změnu dat u více než 66 výrobců z WOW! Databáze, kde došlo k doplňění funkcí. S aktualizaci 5.00.12
je v programu možné pracovat na celkem 1082 modelech.
Vozidla s rokem výroby 2015 jsou pokryté u
26 výrobců a 148 modelů. Pro modelovou
řadu 2016 aktuializace přináší data ke 2
výrobcům a 19 různých modelů. Faktem je,
že nejen nejnovější modely vozidel jsou
servisovány ve vaších dílnách. Proto se
pravidelně přidávají starší modely vozidel a
aktualizují se data z existujících modelů.
Nejstarší Model aktualizován ve verzi
5.00.12 je Renault Laguna I z roku 1994.
Celkem 41% aktualizovaných dat je k
vozům do 3 let stáří. 23% aktualizovaných
dat je k vozům do 6 let stáří a 36% se
vstahuje ke starším vozům. Z tohoto důvodu jsou pravidelné aktualizace důležité.

Některé další informace o verzi 5.00.12: Proběhla rozsáhlá aktualizace pro vozidla
BMW a Mercedes. Pro Ford Focus a Ford C-Max byla vyvinuta speciální funkce,
jako je kódování přední kamery.
Vzhledem k vyššímu důrazu na bezpečnost během jízdy, má vysokou prioritu vývoj
asistenčních systémů pro řidiče a monitorování tlaku v pneumatikách.
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Audi
Fiat
Škoda
Hyundai
Mazda
Mercedes
Nissan
Citroën
Nissan
BMW
Opel

TT [07-]
Ducato [06-]
Superb II
i20 [15-]
Mazda2 [14-]
C-Class [W204]
X-Trail T32 [14-]
C4 Cactus
X-Trail T32 [14-]
4-series [F32/33/36/82/83]
Agila B

WOW! Würth Online World GmbH

monitorování tlaku v pneumatikách
monitorování tlaku v pneumatikách
monitorování tlaku v pneumatikách
kalibrace kamery
kalibrace předních senzorů
kalibrace multifunkční kamery
kalibrace senzorů jízdního pruhu
výměna baterie
výměna baterie
regenrace filtru pevných částic
regenrace filtru pevných částic
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