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Internetowa platforma
diagnostyczna Golo

gramowania zewnętrznego urządzenia
mikroprocesorowego, a sprzyja ich upowszechnianiu szybki wzrost liczby użytkowników smartfonów, zarówno wśród
użytkowników pojazdów, jak również
wśród właścicieli i pracowników warsztatów samochodowych.

Prezes Zarządu
Launch Polska

Interfejsy systemu golo wpinane do samochodowych gniazd diagnostycznych,
od lewej: Golo Carcare, Golo X, Golo Easydiag
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System Golo w wersji CarCare

KONKURS!

Możesz wygrać jeden z trzech zestawów nagród wymienionych na odwrocie kuponu
ufundowanych przez firmę Philips,
jeśli zakreślisz właściwe propozycje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3 i 4 oraz wyczerpująco opiszesz kwestię poruszoną w pytaniu 5. Nie znasz niektórych
odpowiedzi lub nie jesteś ich pewien? Przeczytaj w tym wydaniu artykuł „Bezcieniowy Philips Matchline”, następnie wypełnij kupon zamieszczony poniżej
i wyślij go na adres redakcji do 31 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza na stronie: www.e-autonaprawa.pl.

✁

PYTANIA KONKURSOWE
I Termin metameria oznacza:
❏ a. nieprawidłową percepcję barw
❏ c. słabe oświetlenie miejsca pracy

❏ b. zły dobór uzupełnianego koloru
❏ d. za mocne oświetlenie robocze

Formularz elektroniczny
znajduje się na stronie:
www.e-autonaprawa.pl/konkurs

Prosimy
przesłać pocztą
lub faksem:
71 348 81 50

II Parametr Color Rendering Index wyraża właściwości danego źródła światła w odniesieniu do:
❏ a. dowolnych innych źródeł
❏ b. światła słonecznego
❏ c. błysku łuku elektrycznego
❏ d. lampy ksenonowej
III Lampy Philips Matchline PJH20 wykorzystują światło:
❏ a. halogenowe
❏ b. ksenonowe
❏ c. jarzeniowe
❏ d. diodowe LED
IV Złącze USB obecne w lampach PJH20 służy jako:
❏ a. wygodna ładowarka
❏ b. połączenie z testerem diagnostycznym
❏ c. wejście internetowe
❏ d. wejście sygnałów radiowych
V Czym różni się praca lamp Philips Matchline PJH20 w trybach „eco” i „boost”?
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.............................................................................................................................................................
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Mobilne serwisy
Zdecydowanie najczęściej występującym powodem usterek we współcześnie eksploatowanych pojazdach
samochodowych są awarie czujników
i elementów wykonawczych oraz samej
instalacji elektrycznej. Jeszcze do niedawna w tego typu sytuacjach w prak-

tyce właścicielowi pojazdu pozostawało
jedynie wykonanie telefonu do pomocy
drogowej w celu przetransportowania
niesprawnego samochodu do najbliżej
zlokalizowanego warsztatu samochodowego. Niestety wiązało się to nieodzownie ze zwiększeniem kosztów. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, warsztaty zaczęły tworzyć mobilne
serwisy pojazdów, dokonujące wstępnej
diagnozy i ewentualnej szybkiej naprawy na miejscu wystąpienia usterki. Tego
typu usługa sprowadza się przeważnie
do dojazdu serwisu do unieruchomionego pojazdu, zdiagnozowania usterki
i wymiany uszkodzonego podzespołu
elektronicznego, jeśli jest to oczywiście
możliwe w warunkach drogowych.
Ten rodzaj napraw wymaga od mechaników ogromnego doświadczenia
i umiejętności, a także dostępu do specjalistycznego sprzętu diagnostycznego oraz
do odpowiednich danych technicznych.
Dlatego obecne tendencje w projektowaniu najnowocześniejszych przyrządów diagnostycznych do nawiązywania
komunikacji ze sterownikami pojazdów
samochodowych ukierunkowane są na
wykorzystywanie znacznych możliwości systemów operacyjnych smartfonów
(telefonów komórkowych). Tego typu
rozwiązania opierają się na współpracy
systemu operacyjnego telefonu i opro-

Fot. Launch

Wraz z upływem czasu użytkowania pojazdu samochodowego oraz zwiększającego się jego przebiegu naturalnym następstwem eksploatacji jest stopniowe pojawianie się problemów technicznych i konieczność usunięcia występujących
usterek

dów uniemożliwia przeciętnemu użytkownikowi jakąkolwiek samodzielną
interwencję w przypadku pojawienia się
niespodziewanej usterki. Zakres działania i ilość wykorzystywanych obecnie
systemów elektronicznych sprawia, że
bez użycia specjalistycznego sprzętu
diagnostycznego, nawiązującego komunikację ze sterownikami pojazdu za pośrednictwem odpowiedniego złącza diagnostycznego, nie ma praktycznie żadnej możliwości wykrycia usterki, a tym
bardziej jej usunięcia.

kierowca

wymiana danych

Andrzej Kowalewski

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów świadczących o niesprawności konkretnych układów lub
podzespołów użytkownik pojazdu ma
możliwość skorzystania ze stacjonarnych punktów obsługowych (warsztatów i serwisów samochodowych).
Najbardziej kłopotliwe dla użytkownika
pojazdu jest nagłe pojawienie się usterki
technicznej, uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy przerwanej z dala od
miejsca zamieszkania i na dodatek poza
terenem zabudowanym, czyli w znacznej odległości od jakiegokolwiek warsztatu. Najlepszym rozwiązaniem w takiej
sytuacji jest szybkie usunięcie usterki na
miejscu. Właśnie w tym kierunku rozwija się obecnie organizacja pomocy technicznej, uwzględniająca różne powody
unieruchomienia pojazdu.
Obecny poziom zaawansowania
technicznego produkowanych samocho-

pojazd

złącze diagnostyczne

Oprzyrządowanie
do zdalnej diagnostyki
Nowatorskim rozwiązaniem przyrządu
diagnostycznego zapewniającego również pomoc techniczną na drodze jest
obecnie wdrażany na rynek przez firmę
Launch interfejs diagnostyczny Golo Carcare. Można go wpinać w gniazdo diagnostyczne pojazdu, a wówczas umożliwia on diagnozowanie pojazdów pod
kątem poprawności funkcjonowania systemów elektronicznych zarówno stacjonarnie, jak i na odległość (z wykorzystaniem Internetu), niezależnie od aktualnej
lokalizacji pojazdu.
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Telefon ........................................ e-mail ...............................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych)

Autonaprawa
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dził zdalną diagnostykę, serwis ten ma
dość czasu na zamówienie niezbędnych
do naprawy części zamiennych i organizacyjne przygotowanie się do wykonania
usługi.
W ramach szeroko pojętego projektu Golo stworzona została specjalnie do
tego celu bezpłatna sieć posiadaczy interfejsów Golo Carcare, funkcjonujących
na zasadzie portalu społecznościowego
zrzeszającego użytkowników pojazdów
samochodowych posiadających interfejs
Golo Carcare oraz właścicieli warsztatów
samochodowych korzystających z testerów diagnostycznych X-431 Pro.
Platforma ta (I-Public-Golo) umożliwia wszystkim uczestniczącym w niej
podmiotom wzajemną wymianę informacji, a także zdjęć, dokumentów i filmów.
Użytkownicy korzystający z interfejsów
Golo Carcare mogą przekazywać sobie
także rozmaite informacje niezwiązane ze stanem ich samochodów, choćby
wiadomości o aktualnych warunkach
drogowych. Z kolei właściciele warsztatów użytkujący testery X-431 Pro mają tą
drogą zapewniony dostęp do informacji
typowo technicznych, istotnych przy naprawach pojazdów np. schematy instalacji elektrycznych.
Platforma zapewnia też jak najlepsze
relacje warsztatów z klientami. W tym
celu zbiera i przechowuje informacje
o pojazdach w oparciu o dane z warsztatów. Może również przejąć obowiązek
powiadamianie klientów o planowanej
obsłudze serwisowej oraz rezerwacji wizyt klientów w warsztatach.

Zdalny odczyt parametrów
diagnostycznych

Rozszerzone funkcje diagnostyczne
w wersji Golo Easydiag

Dzięki użyciu smartfona i zainstalowanej na nim aplikacji diagnostycznej Golo
oraz przy wykorzystaniu interfejsu Golo
Carcare, możliwe jest wykonanie przez
użytkownika pojazdu odczytania i ska-

1. nagroda: lampa RCH6 + komplet żarówek
X-treme Vision
2. i 3. nagroda: komplet żarówek X-treme Vision

Fot. Launch

KONKURS
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sowania kodów usterek standardu EOBD
zapisanych w pamięci sterownika oraz
podglądu parametrów rzeczywistych.
Funkcje przetwarzania odczytywanych
sygnałów przejmuje wówczas system

Od diagnozy do naprawy
Po przeprowadzeniu przez warsztat szybkiej, wstępnej analizy diagnostycznej sygnalizowanego problemu warsztat może
doradzić kierowcy holowanie samochodu
lub dalszą ostrożną jazdę do warsztatu
w celu usunięcia usterki. W sytuacji, gdy
użytkownik zdecyduje się na wykonanie
naprawy w warsztacie, który przeprowa-

Fot. Launch

operacyjny smartfona (Android lub IOS).
Wymiana danych pomiędzy interfejsem
a smartfonem realizowana jest z wykorzystaniem transmisji radiowej. Wpięty
w gniazdo diagnostyczne pojazdu interfejs Golo Carcare umożliwia również
zdalne diagnozowanie pojazdu z wykorzystaniem Internetu oraz przyrządu diagnostycznego Launch X-431 Pro.
Wyposażenie użytkowników pojazdów
w interfejsy Golo Carcare umożliwia im
uzyskanie zdalnej pomocy technicznej ze
strony warsztatu w przypadku pojawienia
się jakichkolwiek usterek sygnalizowanych zapaleniem się którejkolwiek z lamp
kontrolnych na tablicy rozdzielczej.
W tego typu sytuacjach awaryjnych użytkownik pojazdu ma możliwość wyboru
za pomocą platformy internetowej Golo
warsztatu posiadającego tester X-431
Pro, czyli możliwość zdalnego zdiagnozowania uszkodzonego pojazdu.

Doskonalenie systemu
Bardziej zaawansowaną wersją wspomnianego interfejsu jest model Golo X.
Poza funkcjami realizowanymi przez
wersję Golo Carcare, umożliwia on dostęp do wielu przydatnych funkcji alarmowych pojazdu oraz śledzenia parametrów jazdy.
W rozwiązaniu tym dostępne są następujące funkcje alarmowe aktywujące
się w przypadku:
 wystąpienia usterki pojazdu,
 włamania,
 gwałtownego hamowania i przyspieszania,
 niskiego stanu paliwa w zbiorniku,

Funkcja śledzenia pojazdu za
pomocą smartfona w systemie
Golo X

 pozostawienia

włączonych światłach, nie zamknięcia drzwi i okien po
opuszczeniu pojazdu.
Funkcje śledzenia zapewniają natomiast
dostęp do informacji o:
 pozycji pojazdu,
 przebytej trasie,
 zużyciu paliwa,
 przekroczeniu dozwolonego (ustawionego) obszaru poruszania się,
 kosztach zużycia paliwa, opłat drogowych i innych wydatków eksploatacyjnych.
Funkcje te są niezwykle istotne przy zarządzaniu flotami samochodów przez
duże firmy transportowe, firmy ubezpieczeniowe i leasingowe. Do obsługi tego
typu podmiotów gospodarczych stworzona została platforma (I-Fleet-Golo),
umożliwiająca zarządzanie flotą w najbardziej wydajny sposób. Obejmuje ona
szereg funkcji pozwalających rejestrować
zachowania kierowcy (prędkość jazdy,
wykorzystanie paliwa, zarządzanie bezpieczeństwem), czyli pomoc dla firm
w celu zminimalizowania ryzyka pracowników i pojazdów.
Najnowszym produktem w ofercie omawianych interfejsów jest Golo
Easydiag. Przy tym rozwiązaniu, poza
funkcjami zdalnego diagnozowania pojazdów w zakresie kontroli parametrów
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Lokalizacja polskich i sąsiednich
warsztatów współpracujących
z platformą Golo

EOBD, możliwe jest rozszerzenie funkcji
diagnostycznych na pozostałe systemy
(ABS, ASR, AT, AC, TC itp.) oraz dostęp do zaawansowanych funkcji diagnostycznych (kalibracji czujnika kąta
skrętu kół, kasowania inspekcji serwisowych, odpowietrzania układu hamulcowego, wymiany klocków hamulcowych i akumulatora, programowania
przepustnicy, przywracania parametrów
DPF, resetowania funkcji immobilisera,
a także czujników ciśnienia w oponach,
kasowania funkcji skrzyni biegów, resetowania wtryskiwaczy itp.).
Cenne wyróżnienia
Innowacyjność rozwiązań produktów
Golo w zakresie diagnozowania pojazdów samochodowych doceniona została

w 2016 roku przyznaniem im Złotego
Medalu Targów Techniki Motoryzacyjnej
w Poznaniu oraz wyróżnienia Innovation
Award podczas targów Automechanika
2016 we Frankfurcie.
Autonaprawa | Październik 2016

