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DIAGNOSTIKA

FiCOM - diagnostika vozidel FIAT
Dalším diagnostickým produktem firmy SECONS v sortimentu diagnostických zařízení u APM Automotive je program FiCOM – originální česká
PC diagnostika pro vozy Fiat/Alfa Romeo/Lancia, kterou lze využít i pro
další vozy založené na platformě Fiat - např. Ford Ka (08-), Peugeot Boxer/
Bipper, Citroën Jumper/Nemo nebo vozy značek Iveco, Abarth, Maserati
či Ferrari. FiCOM je tedy další užitečný nástroj, který nabízí mnohem více
v praxi využitelných funkcí než většina oblíbených ´multiznačkových´
diagnostik…
Stejně jako u dalších diagnostik úspěšného českého výrobce (FoCOM, HiCOM nebo
BimCOM) patří mezi základní diagnostické
funkce programu FiCOM zobrazení identifikace řídicí jednotky, čtení a mazání paměti
závad, zobrazení měřených hodnot, testy
akčních členů, kódování. Vzhled i ovládání
jsou podobné známému programu VCDS/
VAG-COM. U všech funkcí lze vygenerovat
nebo rovnou vytisknout zprávu pro zákazníka, případně uložit hodnoty pro další použití.
Program je z drtivé většiny přeložen do češtiny.

Inteligentní rozhraní
FiCOM využívá plně multiplexované diagnostické rozhraní
ní připojitelné na USB port. Odpadá
tedy použití různých
ných
adaptérů (výjimmkou jsou vozidla
bez OBD2 zásuvky, pro které je k
dispozici 3-pinovýý
adaptér a Iveco 388pin adaptér). Na vše
je poskytována záruka
áruka 24
měsíců.

Konfigurace řídicích
dicích jednotek

konfiguraci je dále
možné přenést do
dalších
jednotek,
případně lze funkci
proxi alignment použít pro výměnu použité řídicí jednotky
z jiného vozu nebo
vrakoviště.
(Videoukázky konfigurace v angličtině je možné shlédnout na
www.obdtester.com/ficom-video-tutorials.)

Podpora užitkových vozidel Iveco
FiCOM jako jeden z mála nástrojů podporuje diagnostiku 12-voltových vozů Iveco
(zejména všechny generace
genera Iveco Daily od
roku 2001 do současnosti).
současnost Pro starší vozy je
poskytována redukce na ´kulatou´ zásuvku.
Zajímavostí je, že program
pro
FiCOM jako
první aftermarke
aftermarketová diagnostika
podporuje tak
také nejnovější Iveco
Daily od modelového roku
2015.

Podpora vozů Maserati / Ferrari
FiCOM obsahuje také základní podporu exkluzivních značek jako Maserati nebo Ferrari.
Navíc je tato podpora na základě podnětů
zákazníků dále rozšiřována.
Bližší informace o diagnostice FiCOM získáte u
diagnostických specialistů AutoPROFITEAMu
nebo na www.obdtester.cz/ficom
FiCOM - klíčové vlastnosti:
- inteligentní multiplexované USB rozhraní
(bez nutnosti používat různé adaptéry)
- nízké hardwarové nároky
= podpora běžných systémů (Wi XP až 8.1)
- kódování klíčů, práce s immobilizérem
- funkce konfigurace a proxi alignment
- podpora i neobvyklých značek/vozů skupiny Fiat
- podpora Iveco Daily
- technická podpora v češtině

FiCOM dokonce nad rámec dealerské
diagnostiky podporuje
oruje u vybraných řídicích
jednotek
funkci
kkonfi
figurace.
TTu
lze využít např. ke
změně výbavy vozidla (např. výměna hydraulického
posilovače za elektronický), přidání
dalších řídicích jednotek, změna konfigurace
airbagů
aapod. Konfigurace
je primárně
prim
podporována
u nově
novějších vozů, vývojáři jsou schopni ale přidat
omezeně podporu i pro
omeze
starší vozidla. Centrální
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