


Καθοδηγούμενη 
Διάγνωση 

 ΝΕΑ ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CARS



Η καθοδηγούμενη διάγνωση 
υποστηρίζει 35 μάρκες αυτοκινήτων 
και περιέχει πληροφορίες για  
κωδικούς βλαβών σε 574 μοντέλα

Τρεις βασικοί άξονες λειτουργίας :
•Πιθανές αιτίες

•Τιμές παραμέτρων

•Λύσεις & συμβουλές



Πιθανές αιτίες
Αναφορά πιθανών αιτιών 
εμφάνισης συγκεκριμένων 
κωδικών βλαβών, ταξινομημένες 
ξεκινώντας με την περισσότερο 
πιθανή και καταλήγοντας στη 
λιγότερο πιθανή. 

1750 πρωτόκολλα καλύπτονται με πιθανές αιτίες και το ανάλογο ποσοστό 
εμφάνισης για κάθε κωδικό βλάβης περιλαμβάνοντας μάρκες όπως: Alfa 
Romeo, Audi,
BMW, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Seat, 
Škoda, Volkswagen.



Τιμές παραμέτρων
Περιλαμβάνει τιμές σχετιζόμενων 
παραμέτρων με κωδικό βλάβης που 
εντοπίστηκε και αφορούν τη φυσιολογική 
λειτουργία οχήματος. Οι τιμές αναφοράς  
κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τις 
αντίστοιχες συνθήκες λειτουργίας, για 
παράδειγμα υπάρχουν διαφορετικές τιμές 
για λειτουργία κινητήρα στο ρελαντί και 
για αυξημένες στροφές.

Η λειτουργία περιλαμβάνει μάρκες όπως: Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, 
Fiat, Ford, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Seat, Škoda, Volkswagen.



Συμβουλές & λύσεις
Μία μεγάλη βάση τεχνικών πληροφοριών 
από επιβεβαιωμένες λύσεις και συμβουλές 
για συστήματα του οχήματος που 
σχετίζονται με κωδικούς βλαβών, όπως 
φρένα, αερόσακοι, συγκρότημα οργάνων, 
ηλεκτρονικά συστήματα, σύστημα 
κλιματισμού και φυσικά τη διαχείριση του 
κινητήρα.

153 εμπορικά μοντέλα από 21 μάρκες: Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Fiat, 
Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, 
Renault, Seat, Škoda, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen and Volvo.



Η στατιστική στην υπηρεσία 
του επισκευαστή
•Η καθοδηγούμενη διάγνωση της 

AUTOCOM, εξελίσσεται δυναμικά 
λαμβάνοντας υπόψιν τα 100 
μοντέλα που επισκέπτονται 
συχνότερα τα Ευρωπαϊκά 
συνεργεία αυτοκινήτων.

•Η κάλυψη βασίζεται στους 10 πιο 
συνήθεις κωδικούς βλαβών 
ανάμεσα σε διαφορετικούς 
κινητήρες.



 10 κορυφαίες 
αυτοκινητοβιομηχανίες



Tα 10 πιο εμπορικά μοντέλα στην 
Ευρώπη



Συσχετισμός εμπορικότητας 
μοντέλου με χρονολογία



Καθοδηγούμενη Διάγνωση, 
μία εξαιρετικά χρήσιμη 
εφαρμογή για τον 
επισκευαστή
• Είναι διαθέσιμη με το λογισμικό AUTOCOM 

CARS

• Αποτελεσματική και σύντομη επίλυση βλαβών

• Χρήσιμες πληροφορίες διαθέσιμες τη στιγμή 
που τις χρειάζεστε

• Καταργεί τα έντυπα εγχειρίδια αφού όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες βρίσκονται στην 
οθόνη του υπολογιστή σας

• Βελτίωση μέσου όρου χρόνου παραμονής 
αυτοκινήτου στο συνεργείο 
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