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1  Εισαγωγή στην WABCOWÜRTH 
 
 Η WABCOWÜRTH προσφέρει καινοτόµες multi-brand τεχνολογικές διαγνώσεις, ολοκληρωµένα 
λογισµικά πακέτα και υπεύθυνες τεχνικές υπηρεσίες στους πελάτες για τη συντήρηση των 
ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και συστηµάτων σε εµπορικά οχήµατα σε όλη την Ευρώπη. Το 
εργαστήριο εξυπηρέτησης WABCOWÜRTH  είναι µία κοινοπραξία του Οµίλου Würth και της WABCO 
Holdings Inc. Η εταιρεία η οποία είναι ανεξάρτητη µε έδρα της το Künzelsau προσφέρει τις 
δυνατότητες της Würth στην εξυπηρέτηση πελατών και multi-brand διαγνώσεις καθώς και 
τεχνολογικές γνώσεις από την WABCO. 
 
Η WABCO είναι µία παγκόσµια δύναµη στην τεχνολογία της εµπορικής βιοµηχανίας του οχήµατος. Για 
περισσότερα από 30 χρόνια, η WABCO είναι η κύρια υπεύθυνη στην αγορά για τα επιτεύγµατα 
τεχνολογίας στον τοµέα της ασφάλειας και του ελέγχου συστηµάτων για φορτηγά, λεωφορεία και 
ρυµουλκούµενα. 
 
Ο Όµιλος Würth είναι παγκόσµιος ηγέτης στην αγορά ως προς τη συναρµολόγηση και τη σύνδεση των 
υλικών. Απασχολεί συνολικά 28.000 εκπροσώπους/πωλητές. Στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας, 
ο Όµιλος Würth προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και έχει βραβευθεί επίσηµα για την διανοµή 
των προϊόντων αυτοκινητοβιοµηχανίας και του εξοπλισµού των συνεργείων επαγγελµατικών 
οχηµάτων  σε περισσότερες από 84 χώρες σε όλο τον κόσµο. 
 
Η εξέλιξη στα ηλεκτρονικά ελεγχόµενα τεχνολογικά συστήµατα των οχηµάτων είναι συνεχής και              
αδιάσπαστη. Χρησιµοποιήστε την λοιπόν προς όφελος της επιχείρησής σας!  
                                      
Στόχος της εταιρείας είναι να καταστήσει τη διάγνωση απλή, σαφή και αποτελεσµατική - µε µια 
τεχνολογία που να ενθουσιάζει τους χειριστές και να δώσει περαιτέρω ώθηση στις επιχειρήσεις! Η 
WABCOWÜRTH διαθέτει ένα παγκόσµιο δίκτυο πωλητών και συνεργατών από τον Οµίλο Würth και 
την WABCO Holdings. Η WABCOWÜRTH παρέχει τα προϊόντα της σε εµπορικά συνεργεία οχηµάτων, 
σε στόλους και τους τελικούς πελάτες σε όλο τον κόσµο µε την υποστήριξη των επιλεγµένων 
διανοµέων. Η WABCOWÜRTH τα επικεντρώνει όλα σε ένα: εµπεριέχει όλο το υλικό σε πακέτα 
λογισµικού, διαθέτει τηλεφωνική εξυπηρέτηση και κατάρτιση πελατών. Εκµεταλλευτείτε την ευκαιρία 
για να γίνουν οι διαγνώσεις κινητήρια δύναµη στην επιχείρησή σας. Είµαστε στο πλευρό και τη 
διάθεσή σας  ανά πάσα στιγµή ως αξιόπιστος εταίρος επιχειρήσεων . 
 
 
 

 

 

Frank Bartsch     
Πρόεδρος τής WABCOWÜRTH   

 
Περισσότερες  πληροφορίες µπορούν να βρεθούν στο  www.wabcowuerth.com 
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2 Tεχνική περιγραφή του  W.EASY διαγνωστικό εργαλείο 

2.1 Υλικό W.EASY  
Το W.EASY έχει σχεδιαστεί για µόνιµη καθηµερινή επαγγελµατική χρήση. Το διαγνωστικό εργαλείο 
W.EASY είναι επίσης ανθεκτικό  σε πάσης φύσεως ορυκτέλαια. 

 
     2.1.1 Multi-brand - όχηµα επικοινωνίας Interface (W.EASY +BOX) 
 

Το W.EASY + Box είναι το πρώτο διαγνωστικό εργαλείο για επαγγελµατικά οχήµατα που 
περιλαµβάνει µια σύγχρονη λύση WLAN σε ένα διαγνωστικό σύστηµα multibrand.  Το ενσωµατωµένο  
WLAN λειτουργεί σαν καταγραφέας και επίσης καθιστά τη διάγνωση ταχύτερη και περισσότερο 
αξιόπιστη. Το W.EASY µπορεί να ενσωµατωθεί στο WLAN, έτσι µπορούν να εκτελούνται πολλές 
λειτουργίες ταυτόχρονα σε ένα υπολογιστή. Η καταγραφή στοιχείων πτήσης σηµαίνει κινητή 
καταγραφή δεδοµένων που µεταφέρονται στο W.EASY ώστε σφάλµατα που εµφανίζονται µόνο κατά 
την οδήγηση να µπορούν εύκολα να επισηµανθούν κατά την εγγραφή και να αναλυθούν στο PC. Το 
εξάρτηµα OBD 16 ακίδων µε LED βοηθάει να εντοπίζονται οι διαγνωστικές υποδοχές του οχήµατος 
ακόµα και σε κακές συνθήκες φωτισµού. Υπάρχει δυνατότητα οπτικής και ακουστικής 
ανατροφοδότησης. Υπάρχει επίσης επιτήρηση της τάσης της µπαταρίας του οχήµατος και ειδοποίηση 
µέσω LED µε ηχητικό σήµα. Η ενηµέρωση του λογισµικού ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 5 λεπτά. Η 
συσκευή είναι κατασκευασµένη από υλικό που παρέχει µεγάλη προστασία.                                                  
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  2.1.2 Καλώδια και αντάπτορες 
 

Μειωµένος αριθµός καλωδίων και  ανταπτορών µε την τεχνολογία multiplex 
(ενσωµατωµένη πολλαπλή καλωδίωση ).Το αποτέλεσµα είναι µία βαλίτσα, 
συµπαγής και ανθεκτική για όλες τις εφαρµογές.Στη βαλίτσα περιέχονται 
αντίστοιχα αυτοκόλλητα ώστε να µπορούν να βρεθούν τα κατάλληλα καλώδια 
εύκολα και γρήγορα. 

Η Βαλίτσα περιλαµβάνει τα εξής καλώδια ανάλογα µε το πακέτο:  

 

Part. no.  Hardware    
WW01 000 010  OBD 16 pin (J1962)  
WW01 000 020  2+2 pin VAG  
WW01 000 030  14 pin OBD  
WW01 000 040  3 pin FIAT  
WW01 000 050  38 pin Mercedes 
WW01 000 060  F.V.V OBD  
WW01 000 070  38 pin Iveco  
WW01 000 080  8 pin Volvo Φορτηγό  
WW01 000 090  16 pin Scania/DAF Φορτηγό  
WW01 000 100  12 pin MAN Φορτηγό  
WW01 000 110  37 pin MAN Φορτηγό  
WW01 000 120  30 pin Iveco Φορτηγό  
WW01 000 130  12 pin Renault Φορτηγό  
WW01 000 140  4 pin Haldex Εγκέφαλοι Νταλίκας  
WW01 000 150  7 pin Knorr/Wabco Εγκέφαλοι Νταλίκας  
WW01 000 160  4 pin Haldex (ECU) Νταλίκας  
WW01 000 170  7 pin ISO 7638 Νταλίκας  
WW01 000 200  7 pin Knorr Νταλίκας  
WW02 000 010  VCI (Όχηµα επικοινωνίας Interface)  
WW01 000 190  VCI Καλώδιο αντάπτορα για WABCO καλώδιο 
WW01 000 210  Καλώδιο USB  
WW01 000 220  Καλώδιο Τροφοδοσίας για F.V.V OBD και 3 pin FIAT  
WW01 000 240  Αντάπτορας Πολλαπλών  35 pin  
WW01 000 250  ABS D ISO ∆ιαγνωστικό Καλώδιο 
WW01 000 260  EBS-Euro ∆ιαγνωστικό Καλώδιο 
WW01 000 270  VCS I ∆ιαγνωστικό Καλώδιο µε Πρίζα Σύνδεσης  
WW01 000 280  VCS II ∆ιαγνωστικό Καλώδιο µε Πρίζα Σύνδεσης  
WW01 000 290  TEBS C/D 

2. level 

3. level 
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   2.1.3 Συσκευές 
 

Προαιρετικά προσφέρονται και συσκευές: 
 

Panasonic CF-52 Toughbook (Ανθεκτικό) 
 
Ένα πραγµατικό εργαλείο που εγγυάται τη βέλτιστη απόδοση κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες . 
 

• Intel® Core i5 Processor 
• Αυθεντικό windows®XP Επαγγελµατικό Πακέτο 3 
• 15,4” Ενεργό Matrix (TFT) φαρδιά οθόνη LCD with WXGA 
• ∆υνατό, κράµα µαγνησίου LCD housing  
• Impact-protected, easy-remove 160 GB hard disk 
• 2 GB εργασιακή αποθήκευση  
• Ενσωµατωµένο DVD multi-drive  
• Firewire (IEEE 1394a), USB 2.0 and serial port 
• Εώς 9 ώρες λειτουργίας 
• Splash-proof  
• 6 Μήνες εγγύηση για την µπαταρία (µε πιθανότητα επέκτασης) 
 

Κινητή Οθόνη αφής 
 
Τablet PC που χρησιµοποιείτε σε συνεργεία , 
προστατεύεται από επίστρωση καουτσούκ γύρω από τις 
άκρες . 
• 9" Οθόνη αφής 
• Αντι-Στατική Οθόνη 
• Ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο σε διαφορετικές γλώσσες. 
 

   2.1.4 Αξεσουάρ 
 

W.EASY ∆ιαγνωστικό Καρότσι 
 

Το σταθερό διαγνωστικό καροτσάκι W.EASY χρησιµεύει ως ένας 
καθαρός και εργονοµικός χώρος εργασίας στο συνεργείο σας. Όλα τα 
περιεχόµενα του διαγνωστικού συµπεριλαµβανοµένου του φορητού 
υπολογιστή (PANASONIC CF-52/53)  αποθηκεύονται µε ασφάλεια 
στο διαγνωστικό καροτσάκι, ώστε να έχετε γρήγορη πρόσβαση στα 
υλικά. Υπάρχει διαθέσιµος επιπλέον εξοπλισµός : 
 
• Βαλίτσα τοποθέτησης 
• Καλώδια τοποθέτησης και στηρίγµατα 
• Κάλυµµα προστασίας (πχ. από σκόνη) 
• Συρτάρι για πληκτρολόγιο 
 

W.EASY ∆ιαγνωστικό Καρότσι 
 
W.EASY  Ρεύµα Ρυµουλκούµενου 
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Ένα κινητό βαλιτσάκι για ρεύµα νταλίκας και έλεγχο του φωτισµού 
 
Υπάρχουν 3 διαφορετικές εφαρµογές : 
 

1. Παροχή ρεύµατος για ηλεκτρονικά συστήµατα ρυµουλκούµενου 
2. ∆οκιµή λυχνίας για φωτισµό ρυµουλκούµενου 
3. Έλεγχος σηµάτων φωτισµού από φορτηγό σε ρυµουλκούµενο 

 
 
Άλλα οφέλη για W.EASY - Ρεύµα Ρυµουλκούµενου 
 

>   W.EASY Το ρεύµα του ρυµουλκούµενου τροφοδοτεί το ηλεκτρονικό σύστηµα της νταλίκας 
ώστε να γίνεται δυνατή η διάγνωση χωρίς το φορτηγό  

 
>   Κινητό βαλιτσάκι µε ενσωµατωµένη µπαταρία διάρκειας 8 ωρών σε συνθήκες συνεχούς 

λειτουργίας   
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2.2  Λογισµικό W.EASY    

 

     2.2.1 Ολοκληρωµένη Λύση 
 

Το διαγνωστικό σύστηµα W.EASY για επαγγελµατικά οχήµατα περιλαµβάνει το multi-brand 
(Πολλαπλή - ∆ιάγνωση) λογισµικό και όλα τα διαγνωστικά προγράµµατα της Wabco. Οι κωδικοί 
σύνδεσης wabco που υπάρχουν ήδη  µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο W.EASY 
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     2.2.2 Σαφή δοµή του Μενού 
 

Η ξεκάθαρη δοµή και η µοναδική χρήση του µενού µε αναζήτηση πλήρους κειµένου και 
ολοκληρωµένου ευρετηρίου δεδοµένων επιτρέπει έναν εύκολο χειρισµό του διαγνωστικού 
προγράµµατος. Το σύστηµα ανεβάζει τον πήχη στην φιλική και αποτελεσµατική χρήση του 
διαγνωστικού µε απλές κινήσεις. Το W.EASY προσφέρει πολλαπλή προσοµοίωση σε πραγµατικό 
χρόνο. Ο συγχρονισµός της εµφάνισης των διαφορετικών εφαρµογών και πληροφοριών (µέχρι 4 
παράθυρα) κάνει το διαγνωστικό πρόγραµµα πιο σαφές και εξοικονοµεί χρόνο. Επιπλέον, υπάρχει 
δυνατότητα επιλογής κατηγορίας οχήµατος  (Φορτηγό, Νταλίκα, Transporter και Λεωφορείο ) χωρίς 
την επιλογή του κατακευαστή από το µενού 
 

 

 

    

     2.2.3 Σάρωση συστηµάτων 
 

Στην σάρωση του συστήµατος ενός οχήµατος ανακαλούνται όλες οι υπάρχουσες συσκευές του 
οχήµατος και αναγράφονται σφάλµατα εφόσον υπάρχουν στη διαγνωστική µνήµη της κάθε συσκευής . 
Η κατάσταση του σφάλµατος της συσκευής εµφανίζεται στον κατάλογο. 
 

1 2 3 4 
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Ένα παράθυρο πληροφοριών  εµφανίζεται σε κάθε επιλογή καταχώρησης . Επιπλέον υπάρχει η 
δυνατότητα µετάβασης σε «Ατοµική ∆ιάγνωση» για τη συσκευή ελέγχου. 
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Όλες οι λεπτοµερείς πληροφορίες για το σφάλµα εµφανίζονται στην «Ατοµική ∆ιάγνωση» 
 

 

 

Όλα τα αποθηκευµένα µη-ενεργά σφάλµατα από τα οχήµατα µπορούν να διαγραφούν µέσω της  
σάρωσης του συστήµατος. 
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Η σάρωση  δείχνει την αλλαγή κατάστασης της µνήµης εκεί όπου υπάρχει λάθος µέσω ενός 
συστήµατος που λειτουργεί όπως οι φωτεινοί σηµατοδότες. Όταν επιλυθούν επιτυχώς τα 
απαριθµούµενα λάθη τότε υπάρχει διαγραφή των λαθών από τη µνήµη. 

     2.2.4 Υπολογισµός Εργατοωρών 

Επιπλέον παρέχoνται προαιρετικά εκτεταµένες πληροφορίες και ενηµερώσεις για θέµατα που 
αφορούν το εργατικό δυναµικό. Όλες οι εργασίες και οι χειρισµοί στο multi brand µπορούν να είναι  
αποτελεσµατικοί αλλά και µε µειωµένο κόστος µέσα από το σχεδιασµό των αντίστοιχων ωρών 
εργασίας. 
Με την µονάδα εργασίας επιτυγχάνεται γρήγορη και αποτελεσµατική πρόσβαση στις αµοιβές που 
αφορούν τις εργατοώρες, καθώς και τον επιπλέον υπολογισµό του ύψους ωρών εργασίας. Αυτό 
βοηθά στην αποφυγή διπλών υπολογισµών ώστε να µην επιβαρύνονται άδικα οι πελάτες . 
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     2.2.5 Τακτικές Ενηµερώσεις 

Παρέχονται εβδοµαδιαίες ενηµερώσεις (µπαλώµατα) µε σκοπό τη διευκόλυνση του χρήστη. Επίσης οι 
χρήστες µπορούν να λαµβάνουν λειτουργικές ενηµερώσεις. Αυτές οι ενηµερώσεις χρησιµοποιούνται 
τακτικά για να επεκτείνουν την κατασκευαστική κάλυψη και προσφέρουν σε βάθος µεγαλύτερη 
διάγνωση. Ο χρήστης µπορεί να εκτελεί τις ενηµερώσεις του µέσω online λειτουργίας στο λογισµικό 
W.EASY. Εναλλακτικά προσφέρονται ενηµερώσεις µέσω DVD ακόµα και για τα τελευταία 
επιτεύγµατα.. 

 

 

Μια εκτεταµένη οπτική απεικόνιση των πληροφοριών του ECU εγκεφάλου ανταλλαγής (επισκόπηση 
των παραµέτρων που εκπροσωπούνται στη νοµική ALB-πλακέτα) θα είναι δυνατή για τα ακόλουθα 
συστήµατα ρυµουλκούµενου (βίντεο, αν απαιτείται) µε την επόµενη ενηµέρωση (1.4.x). 
 

• Haldex EB+ 
• Haldex EB+ gen.2 
• Knorr KB4TA 
• Knorr TEBS gen.1 
• Knorr TEBS gen.2 
 

   2.2.6 Ολοκληρωµένες Βοηθητικές λειτουργίες  
 

Επιπλέον επιτυγχάνεται η ευκολότερη χρήση των διαγνωστικών µε την ενσωµάτωση βοηθητικών 
λειτουργιών και οδηγιών 
 

      2.2.7 Τεχνικά δεδοµένα (κατάλογος ανταλλακτικών, σχέδια συντήρησης 
διαγράµµατα καλωδίωσης κλπ.) 
 

Τα διαγνωστικά πακέτα W.EASY περιέχουν τεχνικά δεδοµένα και υπηρεσίες για τα συστήµατα των 
οχηµάτων. Τα αρχικά δεδοµένα διάγνωσης της Mercedes-Benz περιλαµβάνονται στο διαγνωστικό 
multi-brand. Επιπλέον, το λογισµικό W.EASY περιέχει  πληροφορίες συστηµάτων βάσης δεδοµένων 
στο WABCO INFORM. Τέλος υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε όλα τα συστήµατα νταλίκας. 
 
 
Η απεικόνιση των καταλόγων µε ανταλλακτικά, σχέδια συντήρησης ή καλωδιακά διαγράµµατα 
περιλαµβάνονται στις επιλογές προσαρµογής. Τα σχέδια εν µέρει είναι διαιρεµένα σε αρκετές σελίδες 
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λόγω του µεγέθους και της επέκτασής τους. Υπάρχουν εναλλαγές µεταξύ των σελίδων, λειτουργίες 
zoom µε κάθετες και οριζόντιες κινήσεις, καθώς και επιλογές για την εκτύπωση από το µενού 
πλοήγησης µε εύκολα εικονίδια. Τα διαγράµµατα καλωδίωσης εµφανίζονται διαδοχικά ώστε να είναι 
δυνατή η εµφάνιση των ενοτήτων µεµονωµένα. 
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Είναι δυνατή η επανεµφάνιση  του ονόµατος της µονάδας στο διάγραµµα καλωδίωσης 

2.3     Τοπική Σύνδεση ∆ιάγνωσης 
Το λογισµικό W.EASY υποστηρίζει τη σύνδεση του VCI µε ιδιαίτερη εύκολη πρόσβαση στη διάγνωση 
του οχήµατος ή της συσκευής ελέγχου. Οι υφιστάµενες επιλογές για το όχηµα ή τη συσκευή ελέγχου 
εµφανίζονται λεπτοµερώς ενώ υπάρχει µια αναφορά στο συγκεκριµένο βύσµα σύνδεσης  καλωδίων 
 

  2.4    Άδεια Χρήσης Λογισµικού W.EASY  
Προσφέρεται µια καθιερωµένη περίοδο 12 µηνών για κάθε άδεια χρήσης λογισµικού. Η άδεια 
παρατείνεται αυτόµατα µετά από 12 µήνες από την µη ακύρωσή της ενώ ακυρώνεται γραπτώς µέσα 
σε διάστηµα 3 µηνών. Επίσης υπάρχει µια περίοδο άδειας δύο, τριών ή τεσσάρων χρόνων από την 
ηµεροµηνία της πρώτης σύνδεσης. Η ανάληψη των υφιστάµενων συνδροµών WABCO µπορούν να 
ενσωµατωθούν µε ξεχωριστή διευκρίνιση. 

 
Το λογισµικό W.EASY είναι προς το παρόν διαθέσιµο στις ακόλουθες γλώσσες: Γερµανικά, Αγγλικά, 
Γαλλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά, Τούρκικα και 
Τσέχικα.  
 Μελλοντικά θα διατίθεται και σε περισσότερες γλώσσες. 

 

 

 

2. Κατασκευαστική Κάλυψη 

 

Το λογισµικό W.EASY multi-brand καλύπτει τις ακόλουθες µάρκες 
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          2.5.1   Εµπορικά Οχήµατα 
 

Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo κλπ. 
 

 2.5.2    Ρυµουλκούµενα συστήµατα 
 

WABCO , Knorr-Bremse and Haldex  

 
Οι ακόλουθοι κατασκευαστές ρυµουλκούµενων καλύπτονται µέσω των κατασκευαστών συστηµάτων: 

Wabash, Schmitz Cargobull, Krone, Kögel, Great Dane Trailers, CIMC, Humbauer, Schwarzmüller, 
van Hool, Fliegl κλπ. 

 

   2.5.3. Μεταφορέας 
 

Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Iveco, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel/Vauxhall, 
Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen etc. 
 

3  After-Sales και    προσφορές υπηρεσιών 
 

Επίσης προσφέρονται εκτεταµένες υπηρεσίες και γραµµή επικοινωνίας για τεχνική υποστήριξη για το 
προϊόν και το όχηµα, εκπαιδεύσεις και ελκυστικές προσφορές µίσθωσης-χρηµατοδότησης καθώς και 
multi-brand  διαγνωστικές λύσεις. 
 

3.1  Εκπαίδευση  

 

Σήµερα οι επισκευές και οι εργασίες συντήρησης στον κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων καθώς και τα 
φρένα και τα συστήµατα υποβοήθησης του οδηγού καθιστούν απαραίτητη την εξειδικευµένη γνώση 
σαν ισχυρά εργαλεία. Η πολυπλοκότητα της τεχνολογίας και η ταχύτητα εξέλιξης απαιτούν συνεχή 
αναβάθµιση. Υπάρχει σε µόνιµη βάση συνεχής παρακολούθηση , βοήθεια και ενηµέρωση των 
πελατών για τα τεχνολογικά επιτεύγµατα στο συγκεκριµένο τοµέα. Προσφέρονται µαθήµατα τεχνικής 
κατάρτισης µε Ε Learning από τη WABCO που είναι συνεργάτης µας. Στο Πανεπιστήµιο WABCO, η 
WABCO προσφέρει ένα από τα πιο εξεζητηµένα µαθήµατα κατάρτισης και εργαστήρια. Περισσότερες 
πληροφορίες µπορούν να διατεθούν στο www.wabco-university.com. 

 
Επιπλέον προσφέρονται προγράµµατα κατάρτισης ειδικά εναρµονισµένα µε τις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις των πελατών. ∆ε χρειάζεται η επανάληψη της παρακολούθησης των  µαθηµάτων WABCO 
όταν αυτή έχει ήδη πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία. 

 

3.2 Τηλεφωνική Γραµµή Επικοινωνίας 

 

Προσφέρουµε τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη σε όλους τους χρήστες 

 

       3.2.1   Τηλεφωνική Γραµµή Επικοινωνίας για το Προϊόν 
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Οποιεσδήποτε ερωτήσεις και αν υπάρχουν για τα διαγνωστικά συστήµατα W.EASY  θα απαντηθούν 
από την τηλεφωνική γραµµή επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνείτε µαζί τους στο 
τηλέφωνο:+49(0)1805/997111* από ∆ευτέρα έως Σάββατο σε διάφορες γλώσσες. 

Ώρες εξυπηρέτησης: 

∆ευτέρα – Παρασκευή: 08:00 – 18:00 

Σάββατο: 08:00 – 12:00 (Για την Γερµανία µόνο) 

*Οι παροχές συµβουλών είναι χωρίς χρέωση. Το κόστος διαµορφώνεται  € 0,14 ανά λεπτό από σταθερό τηλέφωνο ενώ από 
κινητή τηλεφωνία µπορεί να διαφέρει. 

Επικοινωνία µε την – Camion Τσολακίδη ΑΕ – Αντιπρόσωπος Ελλάδος στο Τηλέφωνο 210-5150941-
942.  

 

      3.2.2 Τηλεφωνική Γραµµή Επικοινωνίας Τεχνική Υποστήριξης Οχηµάτων 
 

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις και αν υπάρχουν για το όχηµα θα απαντηθούν από την τηλεφωνική γραµµή 
επικοινωνίας:+49(0)1805/997222* από ∆ευτέρα έως Σάββατο σε διάφορες γλώσσες. 

Ώρες εξυπηρέτησης: 

∆ευτέρα – Παρασκευή: 08:00 – 18:00 

Σάββατο: 08:00 – 12:00 (Για την Γερµανία µόνο) 

*Μπορεί να γίνει κράτηση για ραντεβού σαν πρόσθετη ενότητα. Η γραµµή επικοινωνίας για το όχηµα χρεώνεται.  

Επιπλέον µπορείτε να επικοινωνήστε µε την – Camion Τσολακίδης ΑΕ – Αντιπρόσωπος Ελλάδος στο 
τηλέφωνο 210-5150941-942.  

 3.3    Οδηγίες 

 

Προσφέρονται οδηγίες για το διαγνωστικό σύστηµα µας W.EASY multi-brand. Χρειάζεται άµεση 
εντολή στο όχηµα για να καταστεί δυνατή η βέλτιστη ροή εργασίας που θα καθορισθεί. Μία επιπλέον 
παράµετρος είναι η εγγύηση της πληρότητας, της ορθότητας και της αξιοπιστίας στην παράδοση του 
συστήµατος. Υπάρχει ένα εγχειρίδιο µε όλα τα βήµατα εγκατάστασης για την αρχική λειτουργία του 
λογισµικού W.EASY. Έχει δηµιουργηθεί  ένα πολύ απλό και εύκολο user interface W.EASY για να 
γίνονται τα βήµατα στο συνεργείο όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερα και για να αποφευχθούν οι 
εκτεταµένες εκπαιδεύσεις. Συντονισµός των θέσεων για τη διδασκαλία θα πραγµατοποιείται απευθείας 
µεταξύ του συνεργείου και της WABCOWURTH (σε ξένες χώρες, χρησιµοποιείται το δίκτυο διανοµής 
µας). Η τηλεφωνική γραµµή µας για το προϊόν είναι διαθέσιµη για περαιτέρω ερωτήσεις. 

3.4   Εγγύηση 
Παρέχεται η καθιερωµένη εγγύηση 1 έτους για όλο το µηχανικό εξοπλισµό. Χορηγείται µια γενική 
εγγύηση για 2 έτη. Χορηγείται εγγύηση για 3 έτη για το Panasonic CF-52 ενώ για την µπαταρία 
υπάρχει η κλασική εγγύηση των έξι µηνών. Είναι δυνατό επίσης να προσφερθεί µια παρατεταµένη 
εγγύηση µέχρι 5 έτη για την µπαταρία. Αυτό καθιστά τη διαδικασία  ανταλλαγής της µπαταρίας µε  
εγγύηση ευκολότερη για τις επιχειρήσεις. Μια επιχείρηση  µπορεί να επιλέξει την παρατεταµένη 
περίοδο τριών, τεσσάρων ή και πέντε ετών. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης της Panasonic αντικαθιστά τις 
µπαταρίες όταν τα επίπεδα ενέργειας είναι κάτω από το 50% για κανονική χρήση και τις παραδίδει 
στον συγκεκριµένο χρήστη στην Ευρώπη (χωρίς χρέωση) ώστε να εξασφαλιστεί υψηλότερη 
παραγωγικότητα . 
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Η εγγύηση καλύπτει την χωρίς χρέωση αποκατάσταση των σφαλµάτων που προκαλούνται από τα 
υλικά και τα κατασκευαστικά λάθη καθώς και λάθη που σχετίζονται µε κατασκευαστικά σφάλµατα. Οι 
ζηµιές που προκαλούνται από βίαιη χρήση, εξωτερικές παρεµβάσεις, χρήση ακατάλληλων πηγών 
ενέργειας και εφαρµογές εκτός των προδιαγραφών δεν συµπεριλαµβάνονται. Η εγγύηση διακόπτεται 
αυτόµατα σε περίπτωση τροποποίησης των εργαλείων. Η εγγύηση θα διευκρινιστεί άµεσα από τη 
WABCOWURTH. 

3.5   Υπηρεσία Ανταλλαγής 
Αν χρειαστεί να γίνει ανταλλαγή του διαγνωστικού λόγω κακής λειτουργίας σ’ αυτή την περίπτωση 
προσφέρεται ένα µόνο διαγνωστικό για αντικατάσταση. Η WABCOWURTH θα οργανώσει την 
παράδοση του νέου διαγνωστικού και θα µεριµνήσει να συλλέξει το εργαλείο που έχει πάθει βλάβη. 

4  Ποιότητα 
Οι µητρικές µας εταιρείες WABCO Holdings Inc., και WURTH Group είναι πιστοποιηµένες σύµφωνα 
µε το ISO 9001:2000 / ISO 14001 und OHSAS 18001. 

5 Λοιπές πληροφορίες 
Οι τιµές είναι σε Ευρώ χωρίς επιβάρυνση φόρου. Η προσφορά ισχύει για 60 µέρες. Οι όροι πληρωµής 
είναι 30 µέρες από την ηµεροµηνία του τιµολογίου.  Σ’ αυτή την περίπτωση, εφόσον ζητηθεί θα σταλεί 
η προσφορά. Τα λάθη και οι τεχνικές αλλαγές εξαιρούνται 

Περιµένουµε την συνεργασία σας και την αποστολή των παραγγελιών σας. Είµαστε στο 
πλευρό σας σαν ένας αξιόπιστος συνεργάτης – απλοί, περιεκτικοί και ικανοί στη διάθεσή σας 
ανά πάσα στιγµή. 

Αν έχετε περαιτέρω αιτήµατα ή προτάσεις µην διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας. 

 

WABCOWÜRTH Workshop Services GmbH 
 

 

Frank Bartsch 
Chairman of WABCOWÜRTH 

 
 


