
OP-COM Version 100315-e uusia ominaisuuksia 

 

- v. 2010 ajoneuvoluettelo uudistettu.  

- Astra-J säätölaitteiden luettelo sisältää kaiken oleellisen 

- Automaattinen online aktivoiminen. Asennuksen jälkeen käyttövalmis. 

- Ohjelmistojen suojaus ja käyttäjäystävällinen suunnittelu. 

- Lisätty updater ohjelmisto.Yhdellä kosketuksella aina uusin OP-COM versio saatavilla .. 

- Corsa-D EPS (sähköinen ohjaustehostin) vaihtoehtojen koodaus, ohjauskulma anturin palautus 

- Astra-H, Zafira B-vaihteisto lukot voidaan aktivoida. 
- Astra-H, Zafira-B Easytronicin opetus. Lisätty parametri vaihteensiirtoon, ilmanvaihtoon, touch kohtiin. 

- Corsa-C, Meriva, Tigra-B Easytronic kytkentä opetus, lisätty: vaihteensiirto, touch ym 

- Astra H / Zafira-B IPC (mittaristo) vaihtoehtoja koodaus ja koodin-indeksi  

- Ohjelmointiosiossa kaikki nykyiset mittaristotyypit lisätty. 

- Uusi järjestelmä: voidaan ohjelmoida mittariston matkamittarin lukema. 

- Astra H / Zafira B ABS / TC / ESP-koodaus ja ohjelmointi vaihtoehtoja lisätty. 

- Kaikki olemassa olevat DIS ja RQ (Radio)-koodi indeksi, audio ja lämpötilahakemisto  

- Ohjelmointi kirjasto. DIS vaihtoehto koodaus lisätty. 

- UHP puhelin yksikkö vaihtoehtoja koodaus, koodi-indeksi kaikki ohjelmointi lisätty. 

- Insignia A20DTH konekoodi kaikki nykyiset arvot ns. Live Data lisätty.  

- Insignia EPB sähköinen seisontajarru todellisia arvoja, ja reset lisätty. 

- Vectra-C Z 28 xxx virhekoodit tarkistettu. 

- Yhteensopivuus OP-COM Interface Versio, B, Insignia ja Astra-J parannettu. 

- USB-liitäntä Driver 64 bittinen uusi (x64) järjestelmät (Vista ja Windows 7). 

- Ajurin asennus 32-bittinen automaattinen (x86) ja 64 toimii (x64) järjestelmissä. 

- Tarkistettu ja korjattu graafisia ongelmia. 
- Ohjauspaneeli oli voimakkaasti olemaan meille mini-PC (Pace-terä) mukautettu ..  

- Virhekoodit useilla ohjausyksiköillä lisätty, useita bugeja korjattu. 

 

 

uusia ominaisuuksia OP-COM versio 090 820-d 

 

- Kaikki Corsa C, Meriva, Tigra-B ECUjen käynnistyksenestolaite tiedot koodattu. 

- Corsa-C moottorin koodi Z13DT, Z13DTJ (DPF) parametrit on lisätty sekä korjattu. 

- Z16XE EGR parametreja on lisätty, Lambda V-korjattu. 

- Astra-H moottorin koodi Z16XEP MAP-anturi data-analyysi on korjattu. 

- Z17DTH ruiskutuksen JOU30-koodi ohjelmointi korjattu. 

- Movano langaton kauko-opetus (1999-2003) on korjattu. 

- Vivaro ja Movano-2004 keskeisistä opetuksen lisätty, sinun täytyy vaan 12 numeroisen auto Pass. 

- Avaimeton käyttö, KeylessGo ohjelmointi lisätty mikrosiruun. 

- (Peps) avaimeton käyttö, KeylessGo koodit + mittaus lohkot + ohjelmointi virheet korjattu. 

- Voit Peps ohjelmoida transponderin kun auto liikkuu, tarvitset 4-numeroisen koodin autopassista. 

- Opel GT ajoneuvojen automaattiseen tunnistamiseen lista lisätty.  
 

uusia ominaisuuksia OP-COM versio 090 820-c 

 

- Vectra C / EHS vikakoodien + mittaus lohkot + extra info lisätty 

- Corsa C, Meriva, Tigra-B BCM variantti koodaus ja ohjelmointi koodia indeksi lisätty. 

 

uusia ominaisuuksia OP-COM versio 090 820 -b 

 

- Versio numerointi muuttui. 

- Uusi toiminto lisätty. Kun olet poistanut virheen, lukee automaattisesti.  

- Uusi toiminto lisätty. Tunnus valitaan automaattisesti. 

- Vectra-C SRM (aurinkokuomu moduuli) virhekoodit + mittaus lisätty. 

- Corsa-D ABS8, ESP8, ESP8.1 + DDS lisätty, EHU, DIS, ECC, PAS, BCM tukea lisätty. 

- Antara ABS / TC / ESP lisätty virhekoodit. 

- Antara EDC16 lisätty virhekoodit. 

- Antara SDM lisätty, mitta-arvo estot. 
- Antara Käynnistykseneston mitta-arvo esto lisätty. 

- Vectra-C vaihtoehtoja EHPS koodaus ja ohjelmointi koodia indeksi menettely lisätty. 

- Vectra-C IPC koodausta muutettuja versioita. 

- Astra-H IPC vaihtoehtoja koodausta muutettu. 

- Uusi keskeinen oppimismenettely ja Immo-II lisätty edellisessä versiossa. 

- Automaattinen lähetys tunnistus. Vanha ja uusi tyyppi tunnistetaan automaattisesti. 

- Kaikki Insignian valvontalaitteet on lisätty. 

- Insignia ABS / ESP vikakoodit + mittaukset lisätty, TCM + SDM mittayksiköt + virhekoodit lisätty. 

- MultiJet diesel (6O2, 6O3), parametrien näyttö korjattu uudistamista lisätty. 

- Astra-H/Zafira-B: CIM, REC, turbot, ABS / ESP / TC, EDC16 ecun virhekoodit lisätty. 

- Vectra C / Signum: CIM, REC, IPC, EDC16 ecun virhekoodit lisätty. 

- Corsa-D: ME7.6.x ecua virhekoodit lisätty. 

 



uusia ominaisuuksia OP-COM versio 081 016 

 

- Vectra-C n edistynyt ohjelmointi SDM lisätty. 

- Freeze Frame artikkeli lisätty vain Hex-tiedosto toistaiseksi muotona. 

- Lukuisia virheitä tekstejä on tarkistettu ja korjattu virheitä. 

- Diesel hiukkassuodattimien kaikki EDC16 lisätty. 

- Diesel hiukkassuodatin DECE1C lisätty. 

- Diesel hiukkassuodattimien kaikki MultiJet 6JO it lisätty. 

- F4R Vivaro 2.0l S2000-ohjaimen tuki lisätty 720th  
- Corsa-D ECC Corsa-D ECC Agila-B  lisätty 

- Agila B, D 13, Z 13 DTJ moottorit lisätty. 

- Agila-B, BCM, SDM, ABS / ESP lisätty. 

- Agila-B, käynnistyksenestolaite, avain opetus Agila B lisätty. 

- Astra-H, MK ESP mitta-arvo esto lisätty kuudeskymmenes  

- Astra-H, Z Engine 17DTL, Z17DTH, ruiskutuksen koodausta muutettu. 

- Opel GT tukea. Ajoneuvon tunnistetiedot, virhe, lukea ja poistaa automaattisesti lisätty. 

 

uusia ominaisuuksia OP-COM versio 080 827 

 

- Corsa-D opetuksen keskeinen tuki lisätty . 

- Corsa-D täysi tuki käynnistyksenestolaite BCM, IPC, SDM, ECM. 

- Corsa-D SDM kokoonpano ohjelmointi. 

 

uusia ominaisuuksia OP-COM versio 080 704 

 
- Kaikki CAN-pohjaiset moottoriohjausyksiköt on lisätty: 

- Virhe tekstit, nykyiset arvot ns. Live Data (live data), tuotanto testi, ja monia erityispiirteitä. 

- Adaptive arvon nollaus, varsinkin kun DEC-diesel, akselin halkaisija ja kulutus korjattava 

  erikseen vahvistettava ECM. 

- Nyt voi CIM moduulin ohjelmoinnin suorittaa ajoneuvoille: Astra-H, Zafira-B 

  Vectra-C / Signum. Astra-H, Zafira-B. 

- Vaihtoehdokoodaus on saatavilla (vakionopeudensäätimelle) 

- Vakionopeudensäädin asetukset ECM, CIM ja IPC: Vectra C / Signum, Astra-H, Zafira-B 

- Vaihtelu koodaus: Corsa C, Meriva, Tigra-B BCM, mukaan lukien kaikki turbot ja 

  REC moduulit: Astra-H, Zafira-B, Vectra C / Signum. 

- Kaatuminen tallentamisessa: Astra-H, Zafira-B, Vectra C, Corsa D-SDM myös korjattu. 

- Joutokäyntisäätö M1.5.5 moottorin ohjausyksikköön. 

- Tarkistetaan ajonestolaite I-ohjelma, nyt voit ladata uusia suojauskoodeja (opettaa ohjelmaa)  

- Astra-H, Zafira-B kokoonpano, ohjelma lisätty SDM 

- Diesel ruiskutuksen koodaus kaikille Multijet CAN järjestelmille (Astra H, Corsa-D) 

- Kaikki ikkunat ja muodot on tarkistettu, OP-COM on Windows Vistassa myös erinomainen. 

- Vectra-C ABS / TC / ESP mitta-arvo estot, tarkistettu, lisätty 
- Vectra-C 5-vaihteinen ATM vikakoodit + mittaus lohkot + nykyiset arvot ns. Live Data lisätty 

- Vectra-C- AUT.-vaihteinen, ATM vikakoodit + mittaus lohkot + nykyiset arvot ns. Live Data lisätty 

- Vectra- CV-C-Tronic ATM vikakoodit + mittaus lohkot + nykyiset arvot ns. Live Data lisätty  

- Astra-H-nopeusluokan ATM vikakoodit + mittaus lohkot + nykyiset arvot ns. Live Data lisätty 

- Zafira-B 6-vaihteinen vikakoodit + mittaus lohkot + nykyiset arvot ns. Live Data lisätty 

- Corsa D Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP, Z 16 LEL, Z16LER, Z17DTR moottorien koodit + 

  mittaus lohkoja + nykyiset arvot ns. Live Datat lisätty 

- Astra-H määritysluettelo tarkistettu 

- Vectra-C CAN, Zafira B-CAN määritysluettelosta tarkistettu 

- Astra-H, Zafira-B virhekoodit + mittaus lohkot + nykyisiin arvoihin lisätty: 

  TPMS, PAS, AFL, TwinTop, SAC 

- Vectra-C SAC vikakoodit + mittaus lohkot + nykyiset arvot ns. Live Data lisätty 

- Koko CAN viestinnän virheistö tarkistettu ja korjattu vanhoja. 

- Parannettu koko käyttöliittymän yhteistyötä. Lajiteltu ja suunniteltu. 

- Näin päätteeltä näkyy paremmin. 

- Corsa-D Z 13 DTH/Z13DTJ vikakoodien + mittaus lohkot + nykyiset arvot ns. Live Data 
- Astra H EHPS mitta-arvo esto lisätty 

- Zafira / Astra H Farmari, ja viistoperä turbot lisätty. 

- Meriva EPS lisätty. Meriva Z17DTH JOU30 koodaus lisätty ruiskunsäätöön. 

- EDC16 ecu, suuttimien koodaus lisätty 

- Kaikki Vectra C ecut ja erityispiirteitä lisätty (öljyn laatu, rengaskoko, jne.) 

- Korjattu Antaran lukuvirhe 

- Astra-H vikakoodit + mittaus lohkot + nykyiset arvot ns. Live Data lisätty Z18XER 

- ABS / ESP vikakoodien + mittaus lohkot + nykyiset arvot ns. Live Data lisätty Antara 

- 2.0l Diesel käsittely korjattu Antara + testilähtö lisätty 

- Omega-B Y 22 DTR käsittelyssä lohkojen + nykyiset arvot ns. Live Data lisätty 

- Omega-B Z 22 XE nykyiset arvot ns. Live Data lisätty 

- Corsa-D ABS, ESP + mittayksiköt, lisätty virhekoodit 

- Corsa D EPS, BCM, vikakoodit + mittaus lisätty  



- Corsa-D, CAN kokoonpanot, luetut virhekoodit lisätty 

- Astra H / Zafira B, koodaus lisätty turvatyynyille 

- Vectra-C Z20NET, Z22YH, Y30DT, nykyiset arvot ns. Live Data lisätty 

- Vectra-C Z22SE testi lisätty tuotannon Z30DT Z28NEH Z28NEL Komplet  

- Stage SDM - turvatyyny kokoonpano. Vectra C Multi. ( Ei tällä hetkellä voi konfiguroida! ) 

- Vectra-C, ECC, AHL, AFL, PAS, BCM mitta-arvojen estot, alkutestistäsi +nykyiset arvot ns. Live Data 

- Corsa C / Meriva / Tigra B turvatyyny koodaus 

- Movano MY99-MY03 käynnistyksenestolaite järjestelmän vikakoodit + mittaus lisätty 

- Voit syöttää suojakoodin (Renault)-järjestelmään ja saat käynnistyksenestob pois, 
  jotta voit ajaa autolla.  

- Voit kauko opettaa ajoneuvoa jos laitteesi sallii. Vivaroon lisätään tätä toimintoa lähiaikoina. 

- Astra-H, moottorin koodi Z13DTH, MultiJet 6JO, ruiskupumpun koodaus-toiminto lisätty. 

- Nyt voit vaihtaa ja suutin, jonka tuotanto koodin ECU ohjausyksikön rekisteröidään. 

- Päivittäinen käyttö edellyttää tämän version firmwaren uusimista. Uusin firmware on V01.20. 

- Tässä firmware on ISO9141-2 protokolla. Kommunikoi seuraavien moottorien säätimiin: 

  X25DT - X25DT Bosch DDE 2.1 Bosch DDE 1.2 C20NE - C20NE Motronic M 1.5 Motronic M 1,5 

  ECU yhteydenpito edellisiin on mahdollista. Saab 9-5: ssä lisättiin monia asioita.  

- Kommunikation Lisäasetukset-protokolla, jossa vain perusasetukset viestintään 

  Käytä OP-COM online aktivoimista 

 

 

uusia ominaisuuksia OP-COM versio 071 009 

 

- Frontera hälytysjärjestelmä vikakoodeja + moottorikoodit virhekoodi + nykyiset arvot ns. Live Data  

- Corsa-B, X14NE, X16NE moottorikoodit, virhekoodi + nykyiset arvot ns. Live Data 
- Frontera-B ajonestolaite vikakoodit parantunut. 

- Vectra-C, Z 32 SE moottorikoodit,, virhekoodi + nykyiset arvot ns. Live Data + lähtö testi 

- Opel Antara, DM X 20, X 20 DMH moottorikoodit, virhekoodi + nykyiset arvot ns. Live Data 

- Vectra-C, Z19DT, Z19DTH, Z22YH moottorikoodit, virhekoodi + nykyiset arvot ns. Live Data 

- Astra-H, Z19DT, Z19DTH, Z20LEL, Z20LER, Z20LEH, Z22YH moottorikoodit, virhekoodi + 

  nykyiset arvot ns. Live Data 

- Zafira-B, Z19DT, Z19DTH, Z20LER, Z20LEH, Z22YH moottorikoodit, virhekoodi + nykyiset arvot ns. Live Data 

- Astra-H, Z16XER moottorikoodit, nykyiset arvot ns. Live Data 

- Virhekoodit kaikille EDC16 järjestelmille. Virhekoodit + nykyiset arvot ns. Live Data ovat korjattu.  

- Vectra-C CIM, EHU, DIS, ESM, PDM, DDM, UEC, REC, BCM, ATM, AHL/AFL, PAS, DIS, ESM, PDM, DDM, turbot  

  sekä EHPS järjestelmän virhekoodit korjattu. 

- Astra H / Zafira B, RQ, DIS, turbot, REC, ATM-järjestelmien CIM virhekoodit ovat korjattu.  

- Moduuli / ECU läsnäolo aiheutti "koe" virhekoodin, korjattu, kuten ajoneuvon tiedot 

- Nyt mahdollista CIM moduulin ajoneuvon kokoonpanosta luku. 

  Tarkoittaa, että napin painalluksella tiedot kaikista ohjauslaitteista 

  ajoneuvon sisään rakennetusta "ajoneuvon vikakoodi tiedosta" voi lukea kaikki tallennetut viat jotka 

  napin painalluksella voit tallentaa tai poistaa. 
- Astra H / Zafira B-EHU ajonestolaite aktivoitumisista on tuettu.  

- Astra G, Omega B Vectra Zafira-B NCDR / NCDC Radio + näyttö + CD varkaus suoja päälle / pois tuki.  

- Astra H, Zafira B-malleja ja omistukseen liittyvät Moduulit ja niiden ohjelmointi tuki. 

- Myöhemmät yksiköt voidaan palauttaa /ohjelmoida uudestaan: 

  CIM, ECM, IPC, UEC, REC, EHU, turbot, REC, RQ  

- Vectra C / Signum malleihin liittyy jo ajonestolaite moduulien ohjelmointi: IPC, REC, BCM, DDM, PDM. 

  Muut moduulit lisätty.  

- (Tuki CIM, ja ECM ohjelmointiin on myös saatavana). 

- Astra H / Zafira B-mallit, DIS moduuli asettaa päivämäärä ja kellonaika. 

- Nykyiset arvot ns. Live Data parametrit voidaan tallentaa teksti tiedostona 

- Astra-G Z 17 DTL moottorikoodit, todellisia arvoja on tarkistettu. 

- Nykyiset arvot ns. Live Data ovat korjattu kaikkien Astra F, Corsa-B, KW81 protokollan 

  moottorinohjauslaitteille. 

- Käynnistyksenestolaite ohjelmointi myöhemmin 

- Moottorikoodit tuettu: 12NZ, C12NZ, C14NZ, C14SE, X12SZ, 14SE, C16SE, X14NZ, 16LZ2 16LZ2 

- Optimoitu näytön koko UMPCs ( Käytä Ultra Mobile PC ). 
- OP-COM on nyt vakaa. 

  

uusia ominaisuuksia OP-COM versio 070 509 

 

- Frontera B X20SE Y 22 DTH, 25DTS, moottori, virhekoodi + nykyiset arvot ns. Live Data + lähtö testi 

  ABS415, PSG16, ATM AR 25/35 

- Sintra X22XE moottori + virhekoodit + nykyiset arvot ns. Live Data + lähtö testi 

- Agila, ABS moottorikoodit,, virhekoodi + nykyiset arvot ns. Live Data EPS  

- Astra-F 18 SE, Y22DTR, C18SEL X18XE X20XEV moottori, virhekoodi + nykyiset arvot ns. Live Data + 

  lähtö testi ATM, AF 13/14/20 PSG16 

- Astra-H Z13DTH, Z14XEP turbot, moottori, virhekoodit + nykyiset arvot ns. Live Data + lähtö testi 



  REC moduulit virhekoodit korjattu 

- Vectra-B TC ABS5.3/5.4 + ohjelmointi mahdollista. Omega-B TC ABS5.3/5.4 + ohjelmointi mahdollista 

- Omega-B ajovalaisin ajovalojen korkeuden säätö (HLL) virhekoodi + nykyiset arvot ns. Live Data 

- Vectra-C, virhekoodiluetteloon korjattu seuraavat yksiköt: turbot, REC, BCM ohjelmointi / 

  konfigurointi yksivaiheinen SDM käytössä. 

- Opel Antara / Chevrolet Captiva Uudet mallit sekä säätölaitteet on lisätty 

- "Muut GM: n automerkit lisätty diagnostiikka luetteloon. 

- Muut GM: n automerkit (ei tuotemerkki OPEL) lisätty. 

- Myös jotkut Saab-mallit. 

 

 

uusia ominaisuuksia OP-COM versio 070 205 

 

- Koko ohjauslaite luettelo on päivitetty 2007 vuosimalliin. Tuki ohjauslaitteille: Virhekoodit, nykyiset arvot ns. Live Data,  

- Corsa-B Vectra-B: Sähkötoiminen ohjaustehostin, Vectra-B, varkaudenesto järjestelmä  

- Omega-B-moottori Y25DT Astra-G, Zafira PSG16 Moottorit Z16YNG, Z14XEP, Z16XEP, Y22DTR, Z16XE, Z20LET, Z14XEP 

  Frontera-B, moottori X22DTH 

- Sintra moottori X22DTHY 22 DTR,Speedster, Z20LET Z22SE, Meriva Z14XEP Z16XE Y17DT Z17DTH Z18XE 

- Meriva, ABS8 Corsa-C Motor Z14XEP ABS8 Agila, moottori Z10XEP Z12XEP Tigra-B-moottori Z14XEP Z18XE ABS8 

- Omega-B Y26SE Y32SE Y32SE 

- Astra-Gi Z17DTL Y22DTR 

- Corsa-D on myös luettelossa ja vikalaukaisu toimintoja, kuten lukuvirhe poistettaessa. Lisätukea pian perässä. 

- Huoltovälin kuittaus Vectra-C.  

- Käynnistyksenestolaite Vectra-C/Signum, Astra-H, Zafira-B. Tämä malli tukee CIM moduulia ajonestolaitteessa. 

- Käyttöliittymää parannettu useaan otteeseen, joten se on tehokas. Myöhemmät ohjelmat tukevat navigointia 
- Tästä versiosta OP-COM ilmoittaa käyttäjälle, jos ECU ei täysin ohjelmoitu, ja PLC ohjelmointia ei tarvita. 

- Logiikkaohjelmointia ensin vain TECH II llä voidaan suorittaa. 

- Virhekoodiluetteloon tulee korjaamon nimi. 

 

 

uusia ominaisuuksia OP-COM versio 070 205 

 

- KWP-2000 pöytäkirja on parannettu. - Virhekoodit ja nykyiset arvot ns. Live Data on tarkistettu 

- Astra-G, Zafira Sähköinen ohjaustehostin todellisia arvoja on tarkistettu 

- Astra-F, X14NZ moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan merkkivalo on tarkistettu  

 

  

uusia ominaisuuksia OP-COM versio 061 201 

 

Seuraavat ohjaimet ovat tuettuja: SAAB-95 turvatyynyn ECU ohjelmointi 

 
 

 

  

uusia ominaisuuksia OP-COM versio 061 115 

 

- Seuraavat säätimet tuettuja: koodit, nykyiset arvot ns. Live Data : 

Omega-B-moottori X25DT Vectra-C, Motor Z16XE Z18XE Y20DTH 

 

- Vectra-C, Z22SE Z22SE Y30DT Y30DT, Astra-H Z17DTL Z17DTH 

- Zafira-B Z19DT, Vivaro EDC15C3, F9Q 762nd BCM Vivaro Airbag, Vivaro, ABS. 

Seuraavien diagnosointitoimintojen tuki: 

- Ohjauskulma anturin nollaus: Astra-H, Zafira-B, Vectra-C/Signum BCM ohjelmointi / paluu 

- Corsa C, Meriva, Tigra-B IPC ohjelmointi / paluu: Corsa C, Meriva, Tigra-B  

- Uusi avain ohjelmointi: Vectra-C, Astra-H, Zafira-B 

Huoltoväli Ohjelmointi: Corsa C, Meriva, Tigra-B Astra-G, Zafira 

EDC15VM parametri ohjelmointi ruiskutuspumpun ohjelmointi:  
- Multijet moottori Z13DT/Y13DT  

CAN kokoonpano Ohjelmointi:  

- Vectra-C, Astra-H, Zafira-B 

Tallennetut matkamittarin lukemat moottorin ohjausyksikössä. 

Mittaristossa, näytettyä arvoa ei saa manipuloida. 

- Käsittely KWP-2000 oli virheellinen. Tästä versiosta alkaen luet parametrit ilmaiseksi. Tallenna sitten asetukset. 

  



Firmware V01.10 (15-11-2006)  

 

- Kellonaika vapaasti säädettävät parametrit. Parempi CAN kuljetuskerros. Omega-B, moottori X25DT (KW-9141-2)tuettu 

- Taaksepäin yhteensopiva!  

  

Firmware V01.10 (20-08-2006) 

 

- Täysin uusiksi viestintärutiinit, KWP-2000 käsittely, KW-82 protokolla käsittely 

- KW-81 protokollan priorisoitu keskeytyskäsittely 
- Lisääntynyt tietoliikennenopeus, parempi vakaus, Ei taaksepäin yhteensopiva (ei voida käyttää versiota 060 619!)  

  

Firmware V01.01 (19-06-2006) 

 

Ensimmäinen OP-COM versio. 

 

Ominaisuudet, joita edes alkuperäinen TECH II ei tue ! !  

 

- Turvallisuuskoodin mittaristosta luku: Corsa-C, Meriva, Tigra-B. 

- EEPROM sisällön luku: Vectra-B, Corsa-C, Tigra-B, Meriva. 

- Astra-G EEPROM luku nuoremmissa versiossa.  

- (I-IMMO) ensimmäisen sukupolven ajonestolaitteiden luku EEPROMsta. 

- Koodin ns. Live Data diagnoosi, kirjattu oikein 1 kerran.  

- OP-COM automaattinen ajoneuvon tunnistus säädettävissä. 

- Näin vältetään virheet jotka johtuvat väärän ajoneuvon valinnasta. 

- Ominaisuus on kaikkien saatavilla 
- OP-COM toimii myös KWP-2000 ja CAN protokollia käyttävissä autoissa.  

 

Tuki (ennen 1997-he) Opel ajoneuvojille. 

 

- Tukee joitakin vanhempia malleja joihin ECU-COM on lisätty: 

X16XEL Multec (S) X16XEL Multec (S) X14XE Multec (S) X14XE Multec (S) X16XE Multec (S) X16XE Multec (S) 

X16SZ Multec (SZ) X16SZ Multec (SZ) C14NZ Multec (M) / C14NZ Multec (M) / C 14 NZ ilman ajonestolaitetta 

X20XEV Simtec 56.0 / 56.1 X20XEV Simtec 56,0 / 56,1  

- Lisäksi, vanhempiin ohjaimiin on lisätty useita, muttei kaikkia malleja jotka rakennettu vuonna 1997. 

- Vanhemmat ajoneuvot 12-pin vianmääritysliittimeen. Näihin malleihin tarvitset sovittimen. 

   


