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Verze Optimo SW 6.5.2000.4019 (DELL) a 6.5.3000.4019 (LINX) jsou uvolněny k distribuci do všech 
dílen. Toto je vydání z října 2022 a mělo by být použito pouze pro Optimo², které je v revizi SW 
6.4.X000.4014. Na konci upgrade se jednotka sama restartuje.

Optimo² software version 6.5

Verze SW 6.5.X000.4019 je distribuována importérům prostřednictvím extranetu importérů. Používá 
firmware verze 02.09 (stejná jako předchozí verze) a bezdrátové rozhraní Revize 5.3.2 (stejné jako 
předchozí verze):

Tato aktualizace SW obsahuje:

1. SE5000CS – Aktualizace na SE5000 CS, změny viz značka v červeném obdélníku:

Recipients : Stoneridge Importer HALE Nord Bohemia, s.r.o.
Release date : 7.11.2022

Update Purpose : sedmé vydání v roce 2022

Object : Optimo SW, version 6.5
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2. MKIII > Pevná vzdálenost 2 Test – procentuální chyba má být zobrazena na 2 desetinná místa
3. MKIII > Read & modify - výběr DSRC CAN. Aby nedošlo k chybě při instalaci nebo odstraňování
problémů, skryje nyní Optimo možnost C2-CAN, pokud ji hardware VU nepodporuje:

4. MKIII > Bench test: D-kabel Bench Test fix pro staré analogové tachografy
5. MKIII > Read & Modify – Implement VDO 4.0e WTD čítače:

6. 1381CS – Aktualizace na 1381 CS pro zohlednění aktualizací v kartě VDO Workshop

7. MKIII – Odstranění závislosti 4.0ed chassis id s konfiguracemi Volvo/Renault: není nutné používat
stejné Optimo jako při konfiguraci VU.

8. Tachoswap – zlepšení výkonu

 ‘Optimo Diagnostics’ 

a. Sériové číslo pro účely opravy
b. Firmware re-flash pro PCB/bezdrátovou komunikaci
c. Bluetooth a reset portu pro DSRC Tester
d. Správa napájení – Screen on/off pro uživatelské 
          preference

10. Aktualizace specifické pro trh
a. Nové jazyky – slovenština a gruzínština.
b. italština 1000 m Testovací možnost volby mezi aktuálním ručním testem a automatickým

1000 m testem
c. Polská klávesnice se změní na /, R a čárku, na třetí klávesnici pod čísly
d. Aktualizace PDF spisovatele pro řecké kalibrační zprávy
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