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Wyprodukowane przez producenta 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza publikacja nie może być powielana, ani 

w całości, ani w części, bez uzyskania pisemnej zgody producenta. 

Producent zastrzega sobie prawo do rewizji lub wprowadzania zmian do tej 

publikacji bez wcześniejszego powiadamiania. 

 

Informacje o prawach autorskich 

Microsoft, Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft 

Corporation. 

Wszelkie inne produkty i nazwy firm wykorzystywane w tej instrukcji mogą być 

znakami towarowymi i innymi tytułami. 

 

Przedmowa do Instrukcji użytkownika 

 

Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór naszego sprzętu diagnostycznego, który 

pozwoli Ci zachować spokój w stale zmieniającej się technice pojazdów, 

motocykli i ciężarówek, a także w elektronice pokładowej. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą Instrukcją i postępowanie zgodnie ze 

wskazówkami podanymi w punkcie zasady Bezpieczeństwa. 

 

Spis treści Instrukcji użytkownika 

 

Instrukcja użytkownika podzielona jest na działy: 

 

Opis wyrobu 

 

Opis wyrobu, lista części 

Instalacja wyrobu 

 

Instalacja oprogramowania i wyposażenia 

komputerowego 

Instrukcje obsługi 

 

Opis funkcji, legenda ikon i komentarze 

Wykrywanie i usuwanie Rozwiązania często spotykanych 



 

usterek 

 

problemów/Najczęstsze pytania 

Symbole i słownik pojęć dotyczących bezpieczeństwa oraz 

ostrzeżenia 

Poniższe symbole wykorzystywane są w całej Instrukcji obsługi w 

celu podkreślenia ważnych wskazówek lub informacji: 

 

Ostrzeżenie 

Symbol ten wykorzystywane w celu 

zwrócenia Twojej uwagi na niektóre 

szczególne operacje i stosowne instrukcje 

 

 
Ważne 

Symbol ten opracowany został do 

zwrócenia uwagi na ważne informacje. 

 

 
Uwaga

 

Symbol ten wykorzystywany jest w celu 

podkreślenia ważnych wskazówek 

odnośnie sposobów korzystania z wyrobu. 

 

Zasady bezpieczeństwa 

 

Znaki i symbole: 

 

Symbole wykorzystywane w tym punkcie mają następujące znaczenia. 

 

 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niezgodne postępowanie lub nieprawidłowe 

wykorzystanie informacji oznaczonych tym symbolem może 

spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. 

 

 

 OSTRZEŻENIE: Niezgodne postępowanie lub nieprawidłowe 

wykorzystanie informacji oznaczonych tym symbolem może 

spowodować poważne obrażenia ciała i sprzętu lub uszkodzenia 

mienia. 



 

 

 

OSTROŻNIE: Niezgodne postępowanie lub nieprawidłowe 

wykorzystanie informacji oznaczonych tym symbolem może 

spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i/lub 

oprogramowania. 

 

Wymagane środki ostrożności podczas obsługi/instalacji: 

NIEBEZPIECZEŃSTWO: 

• Nienormalne warunki: Kontynuowanie obsługi, gdy 

urządzenie wytwarza dym lub nienormalny zapach, może spowodować 

powstanie pożaru lub ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Natychmiast 

odłącz zasilanie napięciem i skontaktuj się ośrodkiem serwisu. 

• Woda i przedmioty obce: Jeżeli obcy przedmiot (metal, woda lub inne płyny) 

przedostaną się do wnętrza urządzenia, natychmiast odłącz zasilanie napięciem i 

skontaktuj się ośrodkiem serwisu. 

• Uderzenia i uszkodzenia: Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, odłącz wtyczkę 

przewodu zasilania od gniazdka sieciowego i skontaktuj się ośrodkiem serwisu. 

• Demontaż urządzenia: Nie wolno nigdy podejmować prób demontażu 

urządzenia lub wprowadzać w nim zmian, ponieważ stwarza to ryzyko pożaru lub 

porażenia prądem elektrycznym. 

• Umieszczanie urządzenia: Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł 

ciepła, wyziewów oparów oleju i innych. Tego rodzaju warunki otoczenia mogą 

stwarzać ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie należy 

przechowywać z dala od płynów i łatwopalnych materiałów lotnych. 

Postępowanie niezgodne z tym zaleceniem może stwarzać ryzyko powstania 

pożaru. 

 

OSTRZEŻENIE: 

• Umieszczanie urządzenia: Nie należy 

umieszczać urządzenia na niestabilnych powierzchniach, wysoko 

usytuowanych półkach lub innych niestabilnych przedmiotach, gdyż w 

przeciwnym razie urządzenie może upaść na podłogę, co doprowadzi do 



 

obrażeń ciała i/lub uszkodzenia. 

• Przedmioty obce: Nie należy wkładać żadnych przedmiotów obcych w 

złącza, ponieważ może to prowadzić do awarii urządzenia. 

• Konserwacja: Do czyszczenia urządzenia z zewnątrz nigdy nie stosuj 

rozpuszczalników, kosmetyków lub innych lotnych środków. Czyść je za 

pomocą ściereczki zwilżonej roztworem wody i łagodnego środka do 

czyszczenia. 

 

OSTRZEŻENIE: 

 Ponowne ładowanie urządzenia: Urządzenie musi być ponownie 

ładowane zgodnie z instrukcjami producenta. Producent nie będzie 

odpowiedzialny za uszkodzenia w razie, gdy urządzenie nie będzie 

prawidłowo ponownie ładowane z wykorzystaniem innych źródeł energii. 

  

 

OSTRZEŻENIE 

• W kwestii konserwacji pakietów zawierających sprzęt i przemieszczania 

sprzętu do innej lokalizacji po jego uprzednim zainstalowaniu w jednej 

lokalizacji, mają zastosowanie przepisy Rozporządzeń Prawa Włoskiego 

DDLL 626 z 19/9/94 roku oraz 242 z 19/3/96 roku. W celu otwarcia 

opakowania, należy użyć odpowiednich narzędzi. 

 

OSTRZEŻENIE: 

• Warunki użytkowania: Urządzenie zostało 

opracowane i przebadane tak, aby zapewniało bezpieczną obsługę. 

Użytkownik powinien stosować się do informacji i ostrzeżeń, podanych w tej 

instrukcji obsługi, aby zapewnić bezpieczną obsługę i zabezpieczyć funkcje 

bezpieczeństwa urządzenia. 

 

 Nie należy pozwalać obsługiwać tego urządzenia przez osoby 

niewykwalifikowane. 

Na użytkowniku spoczywa obowiązek utrzymywania etykiet 

ostrzegawczych, tabliczek znamionowych czystych i czytelnych. 



 

Niniejsza instrukcja obsługi jest przedmiotem zmian i aktualizacji. 

Należy pamiętać, aby zapoznać się z instrukcjami aktualizacji i 

dostosowania do potrzeb własnych zawartymi w tej instrukcji. 

Dla ułatwienia korzystania z informacji Instrukcja ta podzielona jest na 

działy. Instrukcje zawarte w Instrukcji obsługi - szczególnie te dotyczące 

konserwacji - przeznaczone są do korzystania przez wyspecjalizowany 

personel techniczny, posiadający dużą wiedzę z mechaniki, 

elektromechaniki lub obsługi systemów opartych na skomputeryzowanych 

modułach. System został zaprojektowany tak, aby ułatwić obsługę i 

rozwiązywanie problemów, za pomocą szerokiej gamy komunikatów 

wyświetlacza, podających szczegółowe wskazówki, aby pomóc w 

zlokalizowaniu usterki. 

 

Przed rozpoczęciem obsługi sprzętu, prosimy dokładnie zapoznać się z 

tymi instrukcjami. 

Instrukcję tę należy przechowywać w skoroszycie wraz z wszelką literaturą 

dostarczaną z wyposażeniem i razem z maszyną, gdzie operatorzy mogą 

mieć do niej łatwy dostęp. 

 

Upewnij się, że instalacja została przeprowadzona zgodnie z wszelkimi 

wymaganymi, mającymi zastosowanie przepisami i normami. 

Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i naucz jak korzystać 

z urządzenia prawidłowo i bezpiecznie. 

Podczas obsługi i serwisowania wyposażenia, pamiętaj o tym, aby 

przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom. 

W razie wprowadzenia nieautoryzowanych zmian w wyposażeniu, 

producent nie będzie odpowiedzialny za powstałe uszkodzenia i zdarzenia. 

Prosimy zwrócić uwagę, że omijanie lub usuwanie urządzeń 

bezpieczeństwa jest naruszeniem zasad bhp miejsca pracy, 

obowiązujących w kraju użytkownika. 

  



 

Dane techniczne wyposażenia komputerowego sprzętu 

 

Wymiary  Wysokość  200 mm 

   Długość   120 mm 

   Głębokość  35 mm 

 

Procesor:  Intel/Marvell II  PXA270 

   Zegar wewnętrzny 416 MHz 

   Magistrala 208 MHz 

Pamięć:  32 MB RAM 

   16 MB StratFlash 

   Przenośna SD >= 1 GB 

 

LCD:   Rozdzielczość 320x240 Rozmiar 3.5” 

   262144 kolorów – Jaskrawość 300 kandeli/m2 

Klawiatura:  6 klawiszy nawigacji 

   10 klawiszy alfanumerycznych 

   1 klawisz funkcyjny 

   1 Przycisk wł/wył 

 

Zasilanie:  8-36 V pr. stałego (gniazdo diagnostyczne, zasilacz sieciowy 230V pr.  

    zmiennego, kabel baterii 12V) 

Pobór prądu:  250 mA (12 V pr. stałego) 

Akumulator:  NiMh 7.2V 700 mA/godz 

   Żywotność akumulatora ponad 90 min 

   Automatyczne ponowne ładowanie z gniazda diagnostycznego, 230

   Zasilacz sieciowy prądu zmiennego, kabel baterii 12V prądu stałego) 

Bateria Litowa (opcjonalna): Li 7,4 V 2200 mA/godz 

Żywotność: ponad 240 min.    

Automatyczne ponowne ładowanie z gniazda diagnostycznego, 

zasilacz prądu 230V prądu zmiennego, kabel baterii 12V prądu 

stałego.  

 



 

Masa całkowita:  500g 

 

Port szeregowy  Port szeregowy RS232 

Port GŁOWNY USB 1.1 USB 1.1 port  dla drukarki, moduł Bluetooth, inne 

Port PODRZĘDNY USB 1.1  USB 1.1 port dla aktualizacji PC 

 

Obsługiwane protokoły sprzętowe: 

ISO9141 – ISO14230 – J1850 PWM – J1850 VPW – RS485 – ISO15765 – CAN C – J2411 

 

Specyfikacje oprogramowania SPRZĘTU 

 

Oprogramowanie SPRZĘTU zostało opracowane na platformie Linux Embedded 2.6.x. 

Ten system operacyjny zapewnia wysoką stabilność, wysoki poziom bezpieczeństwa, pełną 

kontrolę oprogramowania, kontrolę wyposażenia komputerowego w czasie rzeczywistym i 

kontrolę procesorów w czasie rzeczywistym. 

 

Oprogramowanie SPRZĘTU oparte jest na obrazach, animacjach i ciągach znakowych. 

 

Nawigacja jest intuicyjna, szybka i sprawna. 

 

Klawisz funkcji SZYBKIEGO MENU  umożliwia wybór pozycji wyjściowej, pomocy 

on-line (w trybie bezpośrednim) (wskazuje ona co można zrobić na wybranej stronie), języka 

(umożliwia on wybór języka w dowolnym punkcie oprogramowania), wyłączania 

oprogramowania sprzętowego, daty i czasu. 

 

Oprogramowanie SPRZĘTU obsługuje wiele języków, które są dostępne zawsze on-line w 

czasie podłączenia do samochodu jak również w trybie off-line, tzn. podczas standardowej 

nawigacji po stronach oprogramowania.  

 

Oprogramowanie SPRZĘTU może pracować zarówno w trybie tradycyjnej diagnostyki jak i 

w trybie FUNKCJI innowacyjnych (TRYB EKSPERCKI). 

Następną nową cechą jest strona Zestawu Wskaźników, która wyświetlana jest wkrótce po 

ustanowieniu komunikacji z wybranym modułem sterującym samochodu lub po wyborze 



 

funkcji: wyświetlana jest większość ważnych części dla diagnostyki wybranego systemu lub 

w każdym razie większość najczęściej używanych.  

Dowolny błąd jest niezwłocznie wyświetlany i może być natychmiast usunięty (nawet jeśli 

dostępna jest strona specjalna poświęcona błędom). 

 

Przedmowa – SPRZĘT 

 

Postępowanie przy odbiorze 

 

Podczas odbioru, należy sprawdzić opakowania i podzespoły wyrobu pod 

względem występowania uszkodzeń powstałych w transporcie u przewoźnika. 

Odpowiedzialność za uszkodzenia transportowe ponoszona jest przez agenta 

przekazującego lub przewoźnika. Należy spisać wszelkie uszkodzenia, podając 

szczegóły, naturę i powagę uszkodzeń, w dokumencie dostawy i złożyć 

reklamację na agenta przekazującego lub przewoźnika. 

 

W jaki sposób otrzymać hasło użytkownika 

 

Producent lub sieć sprzedaży będzie komunikować się Hasłem użytkownika 

bezpośrednio z odbiorcą tak, że może ono być wykorzystane przy aktywacji 

oprogramowania  SPRZĘTU oraz przy jego pierwszym uruchomieniu. 

 

Numer Identyfikacji Wyrobu 

 

Etykieta z numerem seryjnym wyrobu jest przyklejona na opakowaniu.Ten numer 

identyfikacji wykorzystywany jest, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia naprawy 

lub skorzystania z praw gwarancyjnych. 

 

 

 

 



 

Konserwacja i pielęgnacja 

Aby uniknąć nieprawidłowego działania lub nieoczekiwanych awarii prosimy 

postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami: 

- Nie wolno upuścić lub uderzać urządzeniem. 

- Należy unikać rozlania płynów na urządzenie. 

- Nie należy wykorzystywać innych baterii, niż określone w niniejszej instrukcji 

obsługi. 

- Nie należy wykonywać napraw urządzenia, kiedy jest ono w użyciu. 

- Nie należy czyścić urządzenia, kiedy jest ono w użyciu. 

- Należy przechować opakowanie dla zapewnienia bezpiecznego przenoszenia 

urządzenia. 

 

Opis SPRZĘTU 

Identyfikacja złączy  

Moduł autodiagnostyki charakteryzuje się następującymi portami: 

 

Złącze “diagnostyczne” 26-

wtykowe o dużej zwartości 

budowy - typu D - do 

połączenia z modułem ECU 

pojazdu.  

 

Złącze KYCON “Zasilania” do 

zasilania modułu tam, gdzie  

gniazdo diagnostyczne 

pojazdu nie zapewnia 

zasilania 

 

Złącze “szeregowe” 9-

wtykowe typu sub-D, do 

połączenia z komputerem PC 

 



 

 

Dioda LED wskaźnikowa 

stanu modułu 

diagnostycznego. 

 

DIODA LED MIGAJĄCA NA 

ZIELONO: Moduł jest 

zasilany napięciem i gotowy 

do rozpoczęcia 

przeprowadzania sesji 

diagnostycznej 

 

MIGAJĄCE 

NAPRZEMIENNIE DIODY 

LED ZIELONA/CZERWONA: 

Moduł jest zasilany 

napięciem, rozpoczęcie sesji 

diagnostyki z wybranym 

systemem. 

 

1 Port SLAVE USB 1.1 - Port 

USB do aktualizacji 

(połączenie do PC). 

 

 

2  Port MASTER USB 1.1 - 

Port do eksportu Raportu do 

przenośnego urządzenia 

pamięci masowej USB. 

 

Gniazdo karty pamięci SD 

1 2 



 

Zasilanie 

 

SPRZĘT wykorzystuje baterię do ponownego ładowania, zapewniającą 

możliwość działania i zasilanie. 

Może on być też zasilany z jednego z następujących źródeł: 

 

• kabla diagnostycznego 

• 230 V - zasilacza prądu zmiennego 

• akumulatora samochodowego za pośrednictwem kabla zasilania napięciem 

12V  

   prądu stałego 

 

Instalacja lub wymiana baterii 

 

Sprzęt jest dostarczany z bateriami NiMh umieszczonymi w komorze baterii i w 

stanie gotowości do użycia. Jeżeli wymagane jest dłuższe ładowanie, sprzęt można 

podłączyć do pojazdu, korzystając z kabla EOBD lub kabla zasilania napięciem 12V 

prądu stałego z zasilacza, albo z kabla zasilania sieciowego 230V prądu zmiennego. 

Jeśli bateria jest wyczerpana, czas potrzebny do jej powtórnego całkowitego 

naładowania wynosi 20 godzin.  

 

Zdejmij pokrywę znajdującą się z tyłu sprzętu i wyjmij baterię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Można wykorzystywać 

również baterię litową 

(opcjonalną). Średni czas 

pracy wynosi 240 minut. 

 



 

 

Odłącz białe złącze znajdujące się w 

komorze baterii. 

 

 

 W przypadku, gdy wyświetlacz miga, 

zaleca się jak najszybciej rozpocząć ponowne 

ładowanie baterii, ponieważ ulegną całkowitemu wyczerpaniu. 

 

Opis klawiatury 

Przycisk 

wł/wył 

 

Naciśnij ten przycisk w celu 

włączania sprzętu. Przycisk ten 

jest również wykorzystywany do 

wyłączania wyposażenia 

komputerowego sprzętu. 

 

Klawisz 

Escape 

 

 

Przycisk ten jest wykorzystywany 

do odcięcia połączenia 

komunikacyjnego z pojazdem. 

Możliwe jest przejście do 

dalszych aplikacji z 

wykorzystaniem sprzętu w trybie 

odłączonej linii. 

Przycisk ten jest również 

wykorzystywany do cofania się 

do poprzednich stron menu. 

 

 

Klawisz Enter 

 

Klawisz ten jest klawiszem 

WPROWADZANIA, 

wykorzystywanym do 

potwierdzania dowolnych działań 

użytkownika. 

 

 

ES

C 

 

 



 

 

 

Klawisz 

funkcji 

 

Klawisz ten wykorzystywany jest 

do wszelkich funkcji dotyczących 

konfigurowania sprzętu i funkcji 

oprogramowania. 

 

Klawisze 

nawigacji 

 

 

 

 

 

Klawisz wyboru strzałka w lewo 

 

 

 

Klawisz ‘EKSPERT’ 

Klawisz ten umożliwia 

użytkownikowi wybór pojazdu i 

przejście do realizacji wybranej 

funkcji, bez konieczności 

wykonywania jakichkolwiek innych 

operacji. 

 

 

 

 

Klawisze wyboru pionowego 

strzałki w górę/w dół 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

F 

 

 



 

Klawiatura 

alfanumeryczna 

 

W klawiaturze 

alfanumerycznej 

występują wszystkie 

klawisze potrzebne do 

prawidłowego korzystania 

z oprogramowania. 

 

 

 

 

 

F0 Cyfra 0 

SHIFT (DUŻE 

LITERY) 

DEL (kasuj) 

F1 Cyfra 1 

SPACE (spacja) 

W czasie 

połączenia z 

systemem 

pojazdu, klawisz 

F1 będzie 

powodował 

zapisywanie 

wartości 

aktualnych 

parametrów na 

żywo’ w Raporcie 

F2 Cyfra 2 

Litery a,b,c 

(A,B,C) 

F3 Cyfra 3 

Litery d,e,f 

(D,E,F) 

F4 Cyfra 4 

Litery g,h,i 

(G,H,I) 



 

F5 Cyfra 5 

Litery j,k,l (J,K,L) 

F6 Cyfra 6 

Litery m.n.o 

(M,N,O) 

F7 Cyfra 7 

Litery p,q,r,s 

(P,Q,R,S) 

F8 Cyfra 8 

Litery t,u,v 

(T,U,V) 

F9 Cyfra 9 

Litery w,x,y,z 

(W,X,Y,Z) 

 

Instalacja i operacje wstępne 

SPRZĘT nie wymaga żadnych specjalnych procedur instalacyjnych. 

 

 
Ważne 

Przed włączeniem wyświetlacza po raz pierwszy, 

upewnij się, że masz pod ręką Hasło Użytkownika 

dostarczone przez Producenta lub Dealera. 

 
Uwaga 

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z instalacją, 

zapoznaj się z działem instrukcji omawiającym  

Wykrywanie i usuwanie usterek 

 

Instalacja 

 
Ostrzeżenie 

Przed przeprowadzaniem poniższej kontroli upewnij się, czy sprzęt jest 

wyłączony. 

  



 

Upewnij się, czy karta pamięci SD znajduje się na swoim miejscu w 

gnieździe karty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podłączanie 

 

 
Ostrzeżenie 

Przed przeprowadzaniem poniższej kontroli upewnij się, czy sprzęt jest 

wyłączony. 

 

 

Podłącz kabel diagnostyczny od złącza 

diagnostycznego pojazdu z 26-wtykowym złączem 

“Diagnostycznym” sprzętu. 

Jeżeli wtyk złącza został prawidłowo włożony do 

SPRZĘTU, będzie słychać kliknięcie zatrzasku 

ustalającego, wskazujące, iż złącze znajduje się na 

swoim miejscu z częścią współpracującą. Aby wyjąć 

złącze, naciśnij występ w bok, a następnie pociągnij. 

Przykład karty pamięci SD 



 

 

 

Podłącz okrągłe złącze kabla zasilania do SPRZĘTU, jeśli 

zasilanie przez złącze OBD jest niedostępne. Podczas 

umieszczania złącza, jego uzbrojenie będzie wsuwało się 

do blokady, aby zablokować go na miejscu. 

W celu jego wyjęcia, pociągnij za uzbrojenie wysuwne, a 

złącze wysunie się. 

 

Podłącz zaciski kabla zasilania akumulatora (jeśli zasilanie 

przez złącze OBD jest niedostępne) do akumulatora 

pojazdu; upewnij się, że zacisk czerwony jest podłączony 

do bieguna dodatniego, a zacisk czarny do bieguna 

ujemnego i sprawdź, czy zielona lampka miga. 

 

 

Włączenie zasilania SPRZĘTU 

 

Po podłączeniu przewodów tak, jak to jest wymagane, 

naciśnij wskazany przycisk, aby włączyć sprzęt. 

Możesz sprzęt wyłączyć, korzystając z tego samego 

klawisza. 

  

 



 

Uruchamianie oprogramowania autodiagnostycznego SPRZĘTU 

 

Podczas pierwszego włączenia zasilania, potrzebne jest wprowadzenie Hasła 

Użytkownika 

 

 

Włącz SPRZĘT. 

Wprowadź Hasło Użytkownika z 

klawiatury alfanumerycznej. 

Naciśnij przycisk Enter, by 

potwierdzić. 

  

 

 

 

 
Ważne 

Oprogramowanie SPRZĘTU nie będzie działać, jeśli 

procedura uruchamiania zostanie przerwana. 

 
Ważne 

Jeśli wprowadzisz złe Hasło Użytkownika, na 

wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzeżenia i okno 

wprowadzenia hasła pozostanie nadal wyświetlone, aby 

można było wprowadzić prawidłowe hasło. 

 

 
Uwaga 

Hasło może zostać wprowadzone. Jeśli jest ten przypadek, 

oprogramowanie SPRZĘTU działa w trybie XDEMO 

(wirtualny demonstracyjny pojazd w celu sprawdzania 

oprogramowania i stanu płytek elektronicznych). 

Aby wybrać tryb XDEMO, przejdź do wskazówki w dziale 

1.6.2, następnie wybierz "Diagnostykę układów 

samochodu"". By kontynuować, zobacz dział ‘Przykład 

diagnostyki tradycyjnej‘ wybierając pojazd w XDEMO. 



 

 

Korzystanie ze SPRZĘTU 

 

Rozpoczęcie 

 

 
Ostrzeżenie: 

Przed podłączeniem złącza diagnostycznego do 

systemu pojazdu, przy wyborze modułu ECU 

przewidzianego do zdiagnozowania upewnij się, czy 

kabel ma numer taki, jak podany w 

oprogramowaniu. 

 

 
W celu przeprowadzenia prawidłowej diagnozy 

pojazdu, wszelkie specyfikacje systemu 

przewidzianego do zdiagnozowania muszą być 

wybrane prawidłowo. 

 

 
Stan komunikacji z ECU można monitorować na 

dedykowanym wyświetlaczu graficznym. 

 

 
Jeżeli w module ECU zapisane są jakieś usterki, 

zostanie włączony odpowiedni wyświetlacz 

graficzny. 

 

 

Oprogramowanie zostanie uruchomione automatycznie, gdy tylko SPRZĘT zostanie 

włączony (zobacz 1.4.6). 

Wybierz prawidłową opcję z Menu Głównego. 

Aby zaprogramować parametry użytkownika, wykorzystaj klawisz ‘F’. 

 

 

 

 



 

Klawisz funkcji F 

 

 

 

 

 

 

 

Klawisz 

funkcji 

 

 

Klawisz funkcji 

umożliwia wybór 

następujących opcji. 

W celu wyboru opcji, 

użyj klawiszy 

strzałek (w górę i w 

dół) i zatwierdź za 

pomocą klawisza 

strzałki w prawo lub 

klawisza Enter. 

 

 

 

 

 

 

 

Kopiowanie 

raportu na 

pamięć 

USB 

W celu skopiowania 

reportów, umieść 

przenośne 

urządzenie pamięci 

masowej USB 

wewnątrz 

specjalnego złącza 

USB sprzętu i 

uruchom wydruk 

cyfrowy. Reporty 

będą kopiowane do 

przenośnego 

urządzenia pamięci 

masowej USB 

Pomoc w 

trybie on 

line 

 

Pomoc w trybie on 

line 

 

HOME 

Kopiowanie raportu na pamięć 

USB 

Pomoc w trybie on line 

Wybór języka 

Kopiowanie raportu na pamięć USB 

Pomoc w trybie on line 

Wybór języka 

Data 

Informacje 

F 



 

Wybór 

języka 

 

Wybiera język 

wyświetlania 

diagnostyki. 

W celu wyboru opcji, 

użyj klawiszy 

strzałek (w górę i w 

dół) i zatwierdź za 

pomocą klawisza 

strzałki w prawo lub 

klawisza Enter. 

 

Data Data i czas mogą 

być ustawiane w 

menu Konfiguracji. 

Użyj klawiatury 

alfanumerycznej i 

naciśnij przycisk 

Enter aby 

zatwierdzić. 

Informacje Informacje 

dotyczące 

wyświetlanie wersji 

oprogramowania 

oraz Bazy Danych 

Diagnostyki. 

 

  



 

Tetrix  

Funkcja ta 

wykorzystywana jest 

do kontroli jakości 

wyświetlacza i 

działania klawiszy. 

 

 

 

 

 

Wprowadź 

Hasło 

 

Wprowadza hasło 

użytkownika 

 

Konfiguracja  

Wprowadzanie 

danych 

warsztatowych 

 

Wyłączanie 

narzędzia   

 

Wyłączanie 

oprogramowania 

SPRZĘTU. 

 

 

 

1. Wybierz opcję ‘Wybór języka‘ (Naciśnij przycisk ‘ENTER’ aby przejść do 

strony ustawiania języka) i wybierz prawidłowy język. 

Naciśnij przycisk ‘ENTER’, by potwierdzić. 

2. Wybierz opcję ‘Data’ (Naciśnij przycisk ‘ENTER’ aby przejść do strony 

ustawiania Daty/Czasu). 

Wykorzystaj klawisze nawigacji i klawiatury alfanumerycznej do ustawiania 

czasu. 

Naciśnij przycisk ‘F’, aby ustawić Datę. 

Naciśnij przycisk ‘ENTER’, by potwierdzić, ‘ESC’, by wrócić do Menu 

Głównego. 

Wybór języka 

Tetrix 

 

Wprowadź Hasło 

Konfiguracja 

Wyłączanie narzędzia 



 

3. Wybierz opcję ‘Konfiguracja’, aby przejść do Szczegółowych Danych 

Warsztatowych. 

Wybierz opcję ‘Warsztat’ i naciśnij przycisk ‘ENTER’ aby przejść do strony 

Szczegółowych Danych Warsztatowych. 

Wybierz wszystkie zapisy obecne na liście, korzystając z  klawiszy nawigacji i 

naciśnij przycisk ‘ENTER’, aby zmienić zapis. Wykorzystaj klawiaturę 

alfanumeryczną do wypełnienia zapisów. 

Naciśnij przycisk ‘ENTER’, by potwierdzić, ‘ESC’, by opuścić program, ‘F’, aby 

wykasować zapis. 

Kiedy zapisy warsztatowe są prawidłowo wypełnione, naciśnij przycisk ‘ESC’, 

aby powrócić do Menu Głównego. 

 

Wybór pojazdu i systemu 

 

Pojazd można wybrać jednym z dwóch sposobów: 

• Wybór w kolejności: marka, paliwo, model i wersja pojazdu. 

• Wybór spośród ostatnich 10 wybieranych pojazdów. 

 

  



 

NAWIGACJA 

 

Strona 

Główna 

1. Wybór pojazdu. 

2. Wybór spośród 

ostatnich 10 

diagnozowanych 

pojazdów. 

3. Wybieranie 

raportów spośród 

ostatnich 10 

diagnozowanych 

pojazdów. 

4. Wybieranie 

raportów spośród 

ostatnich 10 

zrealizowanych 

kuponów 

 

W celu wyboru opcji, 

użyj klawiszy strzałek 

(w górę i w dół) i 

zatwierdź za pomocą 

klawisza strzałki 

'EXPERT' lub klawisza 

Enter. 

 

Wybór pojazdu 

Ostatnich 10 pojazdów 

Wybór pojazdu 

Model 

Wybór wersji 

Wersja 

Wybór pojazdu 

Marka 

Paliwo 

Funkcje 

Skanowanie kodów DTC pojazdu 

Kupon przeglądu/przegląd 

Opony/Konfiguracja/ESP 

Przeglądy dodatkowe 



 

Wybór 

pojazdu 

 

W celu wyboru 

pojazdu, użyj klawiszy 

strzałek (w górę i w 

dół) i zatwierdź za 

pomocą klawisza 

strzałki w prawo 

'EXPERT' lub klawisza 

Enter. 

 

W celu dokonania 

szybkiego wyboru, 

naciśnij literę 

odpowiadającą 

pojazdowi. 

 

Wybór 

modelu 

Wybór wcześniej 

wybranego modelu 

marki pojazdu 

(zatwierdź za pomocą 

klawisza strzałki w 

prawo 'EXPERT' lub 

klawisza Enter). 

Wersja 

wybór 

Wybór wcześniej 

wybranej wersji marki 

pojazdu (zatwierdź za 

pomocą klawisza 

strzałki w prawo 

'EXPERT' lub klawisza 

Enter). 



 

Funkcje Wybieranie funkcji 

dedykowanych 

Przeglądowi, Oponom, 

Przeglądom 

dodatkowym, 

Naprawom nadwozia i 

układom pojazdów 

specjalnych. 

 

  



 

Funkcje ‘EKSPERTA’  

  

SKANOWANIE KODÓW 

DTC POJAZDU 

Opony/Konfiguracja/ESP 

ZEROWANIE PRZEGLĄDÓW 

UKŁADU KIEROWNICZEGO 

USTAWIANIE ROZMIARU 

ORYGINALNEGO OGUMIENIA 

TPMS 

ZAWIESZENIA 

DANE POJAZDU 

Funkcje 

Skanowanie kodów DTC pojazdu 

Kupon przeglądu/przegląd 

Opony/Konfiguracja/ESP 

Przeglądy dodatkowe 

KUPON 

PRZEGLĄDU/PRZEGLĄD 

REGULARNY 

Skanowanie kodów DTC pojazdu 

KASOWANIE KODÓW DTC POJAZDU 

AKCEPTACJA KUPONU PRZEGLĄDU 

DOSTARCZANIE KUPONU PRZEGLĄDU 

Zerowanie przeglądu 

ZEROWANIE PRZEGLĄDÓW HAMULCÓW 

ZEROWANIE PRZEGLĄDÓW JAKOŚCI 

OLEJU 

ZEROWANIE PRZEGLĄDÓW ŚWIEC 

ZAPŁONOWYCH 

ZEROWANIE PRZEGLĄDÓW FILTRU 

POWIETRZA 

ZEROWANIE PRZEGLĄDÓW FILTRU FAP 

ZEROWANIE PRZEGLĄDÓW PŁYNU 

PROCEDURA PODNOSZENIA POJAZDU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PRZEGLĄDY 

DODATKOWE 

PONOWNE URUCHOMIENIE 

KLIMATYZATORA 

REGENERACJA FAP 

ODPOWIETRZANIE HAMULCÓW 

ODPOWIETRZANIE SPRZĘGŁA 

KONTROLA SILNIKA 

WYMIANA REFLEKTORÓW 

GŁÓWNYCH 

URUCHAMIANIE 

PODZESPOŁÓW 

URUCHAMIANIE PODZESPOŁÓW SILNIKA 

URUCHAMIANIE WENTYLATORA 

URUCHAMIANIE ZEWNĘTRZNEGO 

LUSTERKA WSTECZNEGO 

URUCHAMIANIE SILNIKÓW SZYB 

URUCHAMIANIE REFLEKTORÓW 

GŁÓWNYCH 

URUCHAMIANIE CENTRALNEGO ZAMKA 

DRZWI 

KODOWANIE KLUCZYKÓW 

KODOWANIE PILOTÓW ZDALNEGO 

STEROWANIA 

KODOWANIE PODUSZEK 

POWIETRZNYCH 

KONFIGUROWANIE I KODOWANIE ECU 

Funkcje specjalne 

PONOWNE URUCHAMIANIE 

PODUSZKI POWIETRZNEJ 

KODOWANIE WTRYSKIWACZY KODOWANIE 

WTRYSKIWACZY 

PRZEŁĄCZANIE BATERII 

KONTROLA BATERII 



 

  

DIAGNOSTYKA 

SYSTEMÓW POJAZDU 

 

 Aby otrzymać więcej 

szczegółów na temat instalacji 

opracowanych przez Producenta, 

prosimy skontaktować się z 

akredytowanym Dealer. 

 

 

 

W podanym przykładzie, można 

obejrzeć układy i instalacje 

zorganizowane tematycznie: 

 

 

SILNIK (benzyna, olej napędowy, 

dwupaliwowe) 

BEZPIECZEŃSTWO (ABS/ESP, 

TPMS, ESC, kontrola kąta skrętu, 

ustawianie rozmiarów kół,…) 

NADWOZIE (Komputer nadwozia, 

kontrola świateł, kontrola 

zawieszenia, hamulce 

elektroniczne, hamulce postojowe 

ręcznie sterowane, zerowanie 

przeglądów hamulców, 

odpowietrzanie hamulców, 

odpowietrzanie sprzęgła,…) 

Inne…. 



 

Funkcje ‘EKSPERT’:sposób korzystania z nich 

 

PRZYKŁAD 

PRACA 

do 

WYKON

ANIA 

Przegląd regularny pojazdu i wymiana opon 

posiadających inny rozmiar. 

Czynności przeprowadzenia 

 

AKCEPT

ACJA 

KUPON

U 

PRZEGL

ĄDU 

 

 

Wybór pojazdu, 

marki i modelu. 

 

Funkcja ta jest 

wykorzystywana 

podczas 

przyjmowania 

pojazdu, w celu 

sprawdzenia 

dowolnych usterek 

silnika w obecności 

klienta.  

 

Wybierz menu 

funkcji “Kupon 

przeglądu 

regularnego”  

 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub 

przycisk Enter, by 

potwierdzić 

 

 

 

KUPON PRZEGLĄDU/PRZEGLĄD 

REGULARNY 

AKCEPTACJA KUPONU PRZEGLĄDU 

Pozycja złącza OBD 

‘USTAW KLUCZYK W POZYCJI 

ZAPŁONU WŁĄCZONEGO (ON)’ 

AUTOMATYCZNE SKANOWANIE 

BŁĘDÓW SILNIKA 

Funkcje 

 
Skanowanie kodów DTC pojazdu 

Kupon przeglądu/przegląd 

Opony/Konfiguracja/ESP 

Przeglądy dodatkowe 



 

Wybierz funkcję 

“Potwierdzanie 

kuponu przeglądu”. 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub 

przycisk Enter, by 

potwierdzić 

Sprawdź pozycję 

złącza pojazdu, 

podłącz sprzęt 

testowy i postępuj w 

następujący sposób. 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub 

przycisk Enter, by 

potwierdzić 

 

Zaczekaj aż zostanie 

wyświetlony 

komunikat “Obróć 

kluczyk do pozycji 

ON”. 

Obróć kluczyk 

zapłonowy w 

stacyjce do pozycji 

ON. 

Naciśnij przycisk 

‘ENTER’, by 

potwierdzić         

 

Automatyczne 

wyszukiwanie 

błędów silnika. 



 

 

  

Kiedy Automatyczne 

wyszukiwanie błędów 

silnika zostanie 

zakończone, obróć 

kluczyk zapłonowy 

pojazdu, aby wyłączyć 

zestaw przyrządów i 

wskaźników i 

kontynuuj. 

Naciśnij przycisk 

‘ENTER’, by 

potwierdzić                

 

 

 

 

  

 

‘USTAW KLUCZYK W POZYCJI 

ZAPŁONU WYŁĄCZONEGO (OFF)’ 

RAPORT 



 

 

Kiedy wyszukiwanie 

jest zakończone, 

wyświetlony będzie 

raport potwierdzenia. 

Kontynuuj naciskając 

przycisk ENTER lub 

EXPERT                                

 

 

 

Aby drukować, 

naciśnij przycisk 

ENTER                                    

 

 

 

 

 



 

 

 

Podłącz przenośne 

urządzenie pamięci 

masowej USB do 

portu USB pamięci 

masowej SPRZĘTU. 

Naciśnij przycisk 

‘ENTER’, by 

potwierdzić       

 

Aby powrócić do 

menu ‘Funkcji’, 

naciśnij przycisk ESC.                      

                 

 

 

 

  



 

 

USTAW

IANIE 

ROZMI

ARU 

ORYGI

NALNE

GO 

OGUMI

ENIA 

 

 

Wybierz menu funkcji 

“Ogumienie/Ustawieni

e geometrii kół/ESP”. 

 

Funkcja ta 

wykorzystywana jest 

w przypadku zmiany 

rozmiarów opon lub 

tarcz kół. 

 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub przycisk 

Enter, by potwierdzić 

 

 

 

 

 

 

Wybierz funkcję 

“Ustaw Oryginalny 

Rozmiar Kół”  

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub przycisk 

Enter, by potwierdzić 

 

 

Sprawdź pozycję 

złącza pojazdu, 

podłącz sprzęt 

testowy i postępuj w 

następujący sposób. 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub przycisk 

Enter, by potwierdzić 

 

OPONY/KONFIGURACJA/

ESP 

USTAWIANIE ROZMIARU ORYGINALNEGO 

OGUMIENIA 

Lokalizacja złącza OBD 

‘USTAW KLUCZYK W POZYCJI 

ZAPŁONU WŁĄCZONEGO (ON)’ 

‘PROGRAM OPON’ 

Funkcje 

 
Skanowanie kodów DTC pojazdu 

Kupon przeglądu/przegląd 

Opony/Konfiguracja/ESP 

Przeglądy dodatkowe 



 

 

Zaczekaj aż zostanie 

wyświetlony 

komunikat “Obróć 

kluczyk do pozycji 

ON”. 

Obróć kluczyk 

zapłonowy w stacyjce 

do pozycji ON. 

Naciśnij przycisk 

‘ENTER’, by 

potwierdzić 

 

 

 

Wybierz w tej funkcji 

program 

konfigurowania 

prawidłowego 

rozmiaru opon. 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub przycisk 

Enter, by potwierdzić  

 

 

  



 

  

Raport z 

przeprowadzonych 

operacji można 

wydrukować zawsze. 

Naciśnij przycisk 

strzałki skierowanej w 

prawo, aż zostanie 

wyświetlony raport. 

Aby skopiować 

Raport, podłącz 

przenośne 

urządzenie pamięci 

masowej USB do 

sprzętu. 

Naciśnij przycisk F 

sprzętu i wybierz 

opcję “Kopiowanie 

raportu na pamięć 

USB”. 

Naciśnij przycisk 

‘ENTER’, by 

potwierdzić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy obsługa jest 

pomyślnie 

zakończona, naciśnij 

przycisk ESC, aby 

podłączyć sprzęt. 

 

‘USTAW KLUCZYK W POZYCJI 

ZAPŁONU WYŁĄCZONEGO (OFF)’ 

ESC 

HOME 

Kopiowanie raportu na pamięć 

USB 

Pomoc w trybie on line 

Wybór języka 



 

 

Obróć kluczyk 

zapłonowy pojazdu, 

aby wyłączyć zestaw 

przyrządów i 

wskaźników, i 

kontynuuj. 

Naciśnij przycisk 

‘ENTER’, by 

potwierdzić 

 

Aby powrócić do 

menu ‘Funkcji’, 

naciśnij przycisk 

ESC.                 

 

 

 

  



 

 

DOSTA

RCZAN

IE 

KUPON

U 

PRZEG

LĄDU 

 

 

Funkcja ta powinna 

być wykorzystywana 

po skompletowaniu 

kuponu przed 

dostarczeniem 

pojazdu klientowi. 

 

Naciskaj przycisk 

ESC, aż do uzyskania 

dostępu do menu 

Funkcji. 

Wybierz menu funkcji 

“Kupon przeglądu 

regularnego” 

 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub przycisk 

Enter, by potwierdzić 

 

 

 

Wybierz funkcję 

“Potwierdzanie 

kuponu przeglądu”. 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub przycisk 

Enter, by potwierdzić 

KUPON PRZEGLĄDU/ PRZEGLĄD 

REGULARNY 

DOSTARCZANIE KUPONU PRZEGLĄDU 

Pozycja złącza OBD 

‘USTAW KLUCZYK W POZYCJI 

ZAPŁONU WŁĄCZONEGO (ON)’ 

ZEROWANIE PRZEGLĄDU 

ZEROWANIE JAKOŚCI OLEJU 

Funkcje 

 
Skanowanie kodów DTC pojazdu 

Kupon przeglądu/przegląd 

Opony/Konfiguracja/ESP 

Przeglądy dodatkowe 



 

 

Sprawdź pozycję 

złącza pojazdu, 

podłącz sprzęt 

testowy i postępuj w 

następujący sposób. 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub przycisk 

Enter, by potwierdzić 

 

 

Zaczekaj aż zostanie 

wyświetlony komunikat 

“Obróć kluczyk do pozycji 

ON”. Obróć kluczyk 

zapłonowy w stacyjce do 

pozycji ON. 

Naciśnij przycisk ‘ENTER’, 

by potwierdzić 



 

 

Przed rozpoczęciem 

obsługi, należy 

zawsze przeczytać 

wyświetlane 

komunikaty 

informacyjne i 

potwierdzić klawiszem 

ENTER                                    

 

W czasie tej fazy 

przeprowadzanych 

jest kilka operacji 

automatycznie. W 

szczególności są to: 

1. Zerowanie 

przeglądu 

2. Zerowanie jakości 

oleju (jeśli taki 

system występuje 

w samochodzie). 

3. Kontrola błędów 

silnika (Kontrola 

silnika). 

 

 



 

  

Kiedy Funkcja 

zostanie zakończona, 

obróć kluczyk 

zapłonowy pojazdu, 

aby wyłączyć zestaw 

przyrządów i 

wskaźników, i 

kontynuuj. 

Naciśnij przycisk 

‘ENTER’, by 

potwierdzić 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Kiedy wyszukiwanie 

jest zakończone, 

wyświetlony będzie 

Raport z przeglądu 

pojazdu. 

Kontynuuj naciskając 

przycisk ENTER lub 

EXPERT                                  

 

Aby wydrukować, 

naciśnij przycisk 

ENTER        

 

‘USTAW KLUCZYK W POZYCJI 

ZAPŁONU WYŁĄCZONEGO (OFF)’ 

RAPORT 



 

 

 

 

 

Podłącz przenośne 

urządzenie pamięci 

masowej USB do 

portu USB pamięci 

masowej SPRZĘTU. 

Naciśnij przycisk 

‘ENTER’, by 

potwierdzić  

 

 

 

 

 

  



 

PRZYKŁAD 

PRACA 

do 

WYKON

ANIA 

Wymiana czujnika TPMS prawego przedniego 

koła 

Czynności przeprowadzenia 

Opony/ 

Konfigur

acja/ESP 

 

Wybór pojazdu, 

marki i modelu. 

 

 

Wybierz funkcję 

‘Opony/Konfiguracja/

ESP’ 

 

 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub 

przycisk Enter, by 

potwierdzić 

 

 

 

 

Wybierz funkcję 

‘TPMS’. 

 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub 

przycisk Enter, by 

potwierdzić  

 

TPMS 

Pozycja złącza OBD 

‘USTAW KLUCZYK W POZYCJI 

ZAPŁONU WŁĄCZONEGO (ON)’ 

KASOWANIE KODÓW DTC 

 

Funkcje 

 
Skanowanie kodów DTC pojazdu 

Kupon przeglądu/przegląd 

Opony/Konfiguracja/ESP 

Przeglądy dodatkowe 



 

Sprawdź pozycję 

złącza pojazdu, 

podłącz sprzęt 

testowy i postępuj w 

następujący sposób. 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub 

przycisk Enter, by 

potwierdzić 

 

Zaczekaj aż zostanie 

wyświetlony 

komunikat “Obróć 

kluczyk do pozycji 

ON”. 

Obróć kluczyk 

zapłonowy w 

stacyjce do pozycji 

ON. 

Naciśnij przycisk 

‘ENTER’, by 

potwierdzić 

 



 

Wykasuj wszystkie 

kody DTC 

występujące w 

pamięci modułu 

ECU. Wybierz stronę 

BŁĘDY korzystając z 

klawisza ‘EXPERT i 

naciśnij przycisk 

‘ENTER’  by 

zatwierdzić. 

 

Zidentyfikuj 

uszkodzony czujnik 

TPMS. 

 

 

  



 

  

Raport z 

przeprowadzonych 

operacji można 

wydrukować zawsze. 

Naciśnij przycisk 

strzałki skierowanej w 

prawo, aż zostanie  

wyświetlony raport. 

Aby skopiować 

Raport, podłącz 

przenośne urządzenie 

pamięci masowej USB 

do sprzętu. 

Naciśnij przycisk F 

sprzętu i wybierz 

opcję “Kopiowanie 

raportu na pamięć 

USB”. 

Naciśnij przycisk 

‘ENTER’, by 

potwierdzić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy obsługa jest 

pomyślnie 

zakończona, naciśnij 

przycisk ESC, aby 

podłączyć sprzęt. 

 

ESC 

HOME 

Kopiowanie raportu na pamięć 

USB 

Pomoc w trybie on line 

Wybór języka 

‘USTAW KLUCZYK W POZYCJI 

ZAPŁONU WYŁĄCZONEGO (OFF)’ 



 

 

Obróć kluczyk 

zapłonowy pojazdu, 

aby wyłączyć zestaw 

przyrządów i 

wskaźników, i 

kontynuuj. 

Naciśnij przycisk 

‘ENTER’, by 

potwierdzić 

 

Aby powrócić do 

menu ‘Funkcji’, 

naciśnij przycisk ESC.                 

 

 

 

  
1. Napraw wszelkie możliwe uszkodzenia układu TPMS 

(wydrukowane w Raporcie), zdejmij koło i oponę i wymień 
uszkodzony czujnik TPMS. 

2. Złóż z powrotem oponę i tarczę koła, zamocuj w pojeździe i 
kontynuuj. 



 

 

TPMS 

 

 

Wybierz funkcję 

‘Opony/Konfiguracja/E

SP’ 

 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub przycisk 

Enter, by potwierdzić 

 

 

 

 

Wybierz funkcję 

‘TPMS’. 

 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub przycisk 

Enter, by potwierdzić  

Sprawdź pozycję 

złącza pojazdu, 

podłącz sprzęt 

testowy i postępuj w 

następujący sposób. 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub przycisk 

Enter, by potwierdzić 

KASOWANIE KODÓW DTC 

 

 

TPMS 

Pozycja złącza OBD 

‘USTAW KLUCZYK W POZYCJI 

ZAPŁONU WŁĄCZONEGO (ON)’ 

Funkcje 

 
Skanowanie kodów DTC pojazdu 

Kupon przeglądu/przegląd 

Opony/Konfiguracja/ESP 

Przeglądy dodatkowe 



 

 

Zaczekaj aż zostanie 

wyświetlony 

komunikat “Obróć 

kluczyk do pozycji 

ON”. 

Obróć kluczyk 

zapłonowy w stacyjce 

do pozycji ON. 

Naciśnij przycisk 

‘ENTER’, by 

potwierdzić 

 

 

Wykasuj wszystkie 

kody DTC 

występujące w 

pamięci modułu ECU. 

Wybierz stronę 

BŁĘDY korzystając z 

klawisza ‘EXPERT i 

naciśnij przycisk 

‘ENTER’  by 

zatwierdzić. 

 

  



 

 Wybierz opcję 

‘NAUCZ MODUŁ 

PP’ (prawy 

przedni) i naciśnij 

przycisk ‘ENTER’, 

by potwierdzić. 

 

Wpisz kod ID 

nowego czujnika 

TPMS, korzystając 

z  

klawiatury i 

naciśnij przycisk 

‘ENTER’, by 

potwierdzić. 

 

Naciśnij przycisk 

‘ENTER’, aby 

zatwierdzić 

wykonaną 

prawidłowo 

operację. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAUCZ MODUŁ PP 

ESC 

WPISZ KOD ZAWORU  

CZY OPERACJA ZOSTAŁA POMYŚLNIE 

ZAKOŃCZONA? 

HOME 

Kopiowanie raportu na pamięć 

USB 

Pomoc w trybie on line 

Wybór języka 

‘USTAW KLUCZYK W POZYCJI 

ZAPŁONU WYŁĄCZONEGO (OFF)’ 



 

Raport z 

przeprowadzonych 

operacji można 

wydrukować 

zawsze. 

Naciśnij przycisk 

strzałki 

skierowanej w 

prawo, aż zostanie 

wyświetlony raport. 

Aby skopiować 

Raport, podłącz 

przenośne 

urządzenie 

pamięci masowej 

USB do sprzętu. 

Naciśnij przycisk F 

sprzętu i wybierz 

opcję “Kopiowanie 

raportu na pamięć 

USB”. 

Naciśnij przycisk 

‘ENTER’, by 

potwierdzić 

 

Kiedy obsługa jest 

pomyślnie 

zakończona, 

naciśnij przycisk 

ESC, aby 

podłączyć sprzęt. 

 



 

Obróć kluczyk 

zapłonowy 

pojazdu, aby 

wyłączyć zestaw 

przyrządów i 

wskaźników, i 

kontynuuj. 

Naciśnij przycisk 

‘ENTER’, by 

potwierdzić 

 

Aby powrócić do 

menu ‘Funkcji’, 

naciśnij przycisk 

ESC.                 

 

 

  



 

PRZYKŁAD 

PRACA 

do 

WYKON

ANIA 

Uruchamianie silnika szyby drzwi (po stronie 

kierowcy) po przeprowadzonej naprawie 

Czynności przeprowadzenia 

URUCH

AMIAN

IE 

SILNIK

ÓW 

SZYB 

 

Wybór pojazdu, marki 

i modelu. 

 

 

Wybierz menu funkcji 

“Uruchamianie 

podzespołów” 

 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub przycisk 

Enter, by potwierdzić 

 

 

 

 

Wybierz funkcję 

‘Uruchamianie 

silników szyb’. 

 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub przycisk 

Enter, by potwierdzić 

Sprawdź pozycję 

złącza pojazdu, 

podłącz sprzęt 

testowy i postępuj w 

następujący sposób. 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub przycisk 

Enter, by potwierdzić 

 

URUCHAMIANIE SILNIKÓW SZYB 

Pozycja złącza OBD 

‘USTAW KLUCZYK W POZYCJI 

ZAPŁONU WŁĄCZONEGO (ON)’ 

KASOWANIE KODÓW DTC 

Funkcje 

 
Skanowanie kodów DTC pojazdu 

Kupon przeglądu/przegląd 

Opony/Konfiguracja/ESP 

Przeglądy dodatkowe 



 

 

Zaczekaj aż zostanie 

wyświetlony 

komunikat “Obróć 

kluczyk do pozycji 

ON”. 

Obróć kluczyk 

zapłonowy w stacyjce 

do pozycji ON. 

Naciśnij przycisk 

‘ENTER’, by 

potwierdzić 

 

 

Wykasuj wszystkie 

kody DTC 

występujące w 

pamięci modułu ECU. 

Wybierz stronę 

BŁĘDY korzystając z 

klawisza ‘EXPERT i 

naciśnij przycisk 

‘ENTER’  by 

zatwierdzić. 

 

  



 

  

W celu 

sprawdzenia 

silnika szyby 

drzwiowej wybierz 

‘OPCJE 

‘Opuszczanie 

szyby drzwi 

kierowcy’ oraz 

‘Podnoszenie 

szyby drzwi 

kierowcy’. 

Naciśnij przycisk 

‘ENTER’, by 

potwierdzić 

 

 

Naciśnij przycisk 

‘ENTER’, aby 

zatwierdzić 

wykonaną 

prawidłowo 

operację. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPUSZCZANIE SZYBY DRZWI KIEROWCY 

ESC 

PODNOSZENIE SZYBY DRZWI 

KIEROWCY 

CZY OPERACJA ZOSTAŁA POMYŚLNIE 

ZAKOŃCZONA? 

HOME 

Kopiowanie raportu na pamięć 

USB 

Pomoc w trybie on line 

Wybór języka 

‘USTAW KLUCZYK W POZYCJI 

ZAPŁONU WYŁĄCZONEGO (OFF)’ 



 

Raport z 

przeprowadzonych 

operacji można 

wydrukować 

zawsze. 

Naciśnij przycisk 

strzałki 

skierowanej w 

prawo, aż zostanie  

wyświetlony raport. 

Aby skopiować 

Raport, podłącz 

przenośne 

urządzenie 

pamięci masowej 

USB do sprzętu. 

Naciśnij przycisk F 

sprzętu i wybierz 

opcję “Kopiowanie 

raportu na pamięć 

USB”. 

Naciśnij przycisk 

‘ENTER’, by 

potwierdzić 

 

Kiedy obsługa jest 

pomyślnie 

zakończona, 

naciśnij przycisk 

ESC, aby 

podłączyć sprzęt. 

 



 

Obróć kluczyk 

zapłonowy 

pojazdu, aby 

wyłączyć zestaw 

przyrządów i 

wskaźników, i 

kontynuuj. 

Naciśnij przycisk 

‘ENTER’, by 

potwierdzić 

 

Aby powrócić do 

menu ‘Funkcji’, 

naciśnij przycisk 

ESC.                 

 

  



 

Diagnostyka tradycyjna 

 

Diagnostyka tradycyjna 

Wybór 

systemu 

 

Wybór pojazdu, 

marki i modelu. 

 

 

 

Wybierz 

‘Diagnostyka 

systemów 

pojazdów’. 

 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub 

przycisk Enter, by 

potwierdzić 

 

 

 

 

 

Diagnostyka systemów 

pojazdu 

System 

Wersja 

Pozycja złącza OBD 

‘USTAW KLUCZYK W POZYCJI 

ZAPŁONU WŁĄCZONEGO (ON)’ 

Funkcje 

 
Skanowanie kodów DTC pojazdu 

Kupon przeglądu/przegląd 

Opony/Konfiguracja/ESP 

Przeglądy dodatkowe 

Dane "na żywo' 

parametrów pojazdu 



 

Wybór 

modułu 

ECU 

 

Prosimy, 

zawsze 

kiedy tylko 

to możliwe, 

wybrać 

prawidłową 

opcję, 

odnośnie 

do roku 

produkcji 

pojazdu. 

 

Wybierz typ 

systemu. 

 

Wybierz typ CPU 

lub ECU (zatwierdź 

za pomocą 

klawisza strzałki w 

prawo 'EXPERT' 

lub klawisza Enter). 

 

Położenie 

złącza OBD 

 

Diagnostyka 

wyjścia na 

schemacie 

lokalizacji. 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub 

przycisk Enter, by 

potwierdzić 

 



 

Komunikat 

- 

wskazówka 

 

Kiedy wyświetlany 

jest ten komunikat, 

włącz zapłon 

stacyjki, następnie 

naciśnij przycisk 

Enter. 

 

‘Strona 

Prosta’ 

systemu 

 

 

Wyświetlanie 

pierwszej  strony 

diagnostyki. 

 

  



 

Tryb ON-LINE & OFF-LINE 

  

Tryb ON-LINE: wykorzystywany jest, gdy pojazd jest podłączony do narzędzia 

diagnostycznego za pomocą kabla diagnostycznego. 

W tym przypadku możliwe jest wykorzystanie wszystkich możliwych funkcji dla 

wybranej instalacji. 

Strony są takie same dla wszystkich instalacji, ale oczywiście w odniesieniu do 

wybranych instalacji parametry będą różne. 

 

Przykład 'Menu przewijania' 

 

 

  

Kody usterek 

DTC 

Dane na żywo 

parametrów pojazdu 

 

URUCHAMIANIE 

PODZESPOŁÓW 

Ustawienia i 

kodowanie 

Informacje o ECU 

RAPORT Arkusz danych 

technicznych 



 

Tryb OFF-LINE: wykorzystywany jest, gdy pojazd jest nieobecny i w konsekwencji 

narzędzie nie jest podłączone do żadnego z modułów ECU pojazdu za pomocą 

kabla diagnostycznego. 

W tym przypadku tryb OFF-LINE jest bardzo użyteczny, ponieważ zawsze jest 

możliwość przejrzenia strony ‘Menu przewijania’ i rozważenie, których podzespołów 

aktywację należy przeprowadzić i opracować konfigurację dla wybranej instalacji 

(rzeczywiście nie będzie możliwe obejrzenie wartości parametrów rejestracji "na 

żywo", kodów DTC usterek, informacji o modułach ECU i raportów, ponieważ pojazd 

nie jest podłączony). 

 

Przykład 'Menu przewijania' 

  

Kody usterek 

DTC 

Dane na żywo 

parametrów pojazdu 

 

URUCHAMIANIE 

PODZESPOŁÓW 

Ustawienia i 

kodowanie 

Informacje o ECU 

RAPORT 

Arkusz danych 

technicznych 



 

Diagnostyka za pomocą sprawdzania działania 

 

Diagnostyka tradycyjna 

Wybór 

systemu 

 

Wybór pojazdu, 

marki i modelu. 

 

 

 

Wybierz 

‘Diagnostyka 

systemów 

pojazdów’. 

 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub 

przycisk Enter, by 

potwierdzić 

 

 

 

 

 

Diagnostyka systemów pojazdu 

System 

Wersja 

Pozycja złącza OBD 

‘USTAW KLUCZYK W POZYCJI 

ZAPŁONU WŁĄCZONEGO (ON)’ 

Funkcje 

 
Skanowanie kodów DTC pojazdu 

Kupon przeglądu/przegląd 

Opony/Konfiguracja/ESP 

Przeglądy dodatkowe 

‘PROSTA STRONA’ 



 

Wybór 

modułu 

ECU 

 

Prosimy, 

zawsze 

kiedy tylko 

to możliwe, 

wybrać 

prawidłową 

opcję, 

odnośnie 

do roku 

produkcji 

pojazdu. 

 

Wybierz typ 

systemu. 

 

Wybierz typ CPU 

lub ECU (zatwierdź 

za pomocą 

klawisza strzałki w 

prawo 'EXPERT' 

lub klawisza Enter). 

 

Położenie 

złącza OBD 

 

Diagnostyka 

wyjścia na 

schemacie 

lokalizacji. 

Naciśnij przycisk 

'EXPERT' lub 

przycisk Enter, by 

potwierdzić 

 



 

Komunikat 

- 

wskazówka 

 

Kiedy wyświetlany 

jest ten komunikat, 

włącz zapłon 

stacyjki, następnie 

naciśnij przycisk 

Enter. 

 

‘Strona 

Prosta’ 

systemu 

 

 

Wyświetlanie 

pierwszej  strony 

diagnostyki. 

 

  



 

 

 

Strona początkowa diagnostyki (Strona TABLICY ROZDZIELCZEJ)  podaje co 

następuje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narzędzie jest połączone z 

pojazdem 

Alarm kodów DTC 

Przykład ‘STRONY PROSTEJ’ TABLICY ROZDZIELCZEJ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie następne strony diagnostyki mogą być przewijane ze strony Zestawu 

Przyrządów i Wskaźników z użyciem klawiszy nawigacji. Aby przerwać komunikację 

z pojazdem, po prostu naciśnij przycisk ESC. Zawsze naciskaj przycisk ESC, by 

powracać do Strony Głównej.  

 
Uwaga 

W czasie nawigacji sprzęt jest zawsze podłączony do 

pojazdu, niezależnie od podjętej czynności - diagnostyki 

Wyświetlanie najważniejszych 

Parametrów rejestracji "na 

żywo" 

LISTA FUNKCJI. 

Korzystając z klawiszy strzałek 

w górę - w dół ustaw kursor na 

żądanej Funkcji. 

Dla otrzymania krótkiego opisu 

aktywnej funkcji przytrzymaj 

kursor przez chwilę na tej 

funkcji. 

W celu przeprowadzenia funkcji zatwierdź ją za 

pomocą klawisza ‘Enter’ 



 

  

 

Przykład 'Menu przewijania' 

  

Informacje o ECU 

Kody usterek DTC RAPORT 



 

Strony diagnostyki OPIS 

 

‘PROSTA STRONA’ ‘Prosta strona’ jest pierwszą 

strona do wyświetlenia, gdy 

sprzęt komunikuje się z 

wybranym systemem. 

W przypadku awarii 

komunikacji, wyświetlana jest 

strona Zestawu Przyrządów i 

Wskaźników w trybie off-line 

(autonomicznym). 

Kody usterek DTC Ta strona może wyświetlać 

możliwe usterki wybranego 

systemu. Aby je skasować, 

naciśnij przycisk 

Zatwierdzania 

Parametry techniczne Strona ta wykorzystywana 

jest do wyświetlania 

parametrów wybranego 

systemu. 

Równocześnie można 

wyświetlać 10 parametrów. 

Aby wybrać dalsze 

parametry, naciśnij przycisk 

Zatwierdź, następnie użyj 

klawiszy strzałek, aby 

przeszukiwać żądane 

parametry. Naciśnij przycisk 

strzałki w prawo, aby 

zatwierdzić parametry 

(parametr będzie podkreślony 

na niebiesko), następnie 

ponownie naciśnij przycisk 



 

Zatwierdź, aby powrócić do 

wyświetlania. 

URUCHAMIANIE 

PODZESPOŁÓW 

Strona Uruchamianie 

podzespołów 

wykorzystywana jest do 

włączania kilku części 

wybranego systemu (zwykle 

kiedy silnik nie pracuje). 

Ustawianie i kodowanie Faza konfigurowania 

umożliwia przeprowadzenie 

wszelkich operacji kodowania 

i konfigurowania wybranego 

systemu. 

Informacje o ECU Strona INFORMACJE o 

module sterującym umożliwia 

wyświetlenie wszelkich 

informacji odnoszących się 

do modułu sterującego 

wybranego systemu.  

Wyświetlane informacje są 

tymi informacjami, które są 

dozwolone przez 

elektroniczny moduł 

sterujący. 

Raport diagnostyczny  Raport diagnostyczny jest 

aktualizowany automatycznie. 

Wszystkie operacje 

przeprowadzane przez 

operatora lub usterki 

dowolnego układu 

rejestrowane są w tym 

raporcie.  

Raport ten może być 



 

drukowany zawsze na 

przenośnym urządzeniu 

pamięci masowej USB 

podłączonym do sprzętu. 

Arkusz danych 

technicznych 

Dane techniczne wybranego 

układu 

 



 

‘FUNKCJE EKSPERTA – sposób korzystania z nich 

 

 

FUNKCJE ‘EKSPERTA’ OPIS 

 

SKANOWANIE 

KODÓW DTC 

POJAZDU 

 

SKANOWANIE 

KODÓW DTC 

POJAZDU 

 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Kiedy zachodzi potrzeba 

przeprowadzenia pełnego 

testu Kodów usterek DTC 

zapamiętanych w modułach 

ECU pojazdu. Możliwe Kody 

usterek będą zapisane w 

Raporcie. 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Skanowanie Kodów usterek 

DTC modułów ECU pojazdu. 

Tworzenie Raportu Wysyłki 

Pojazdu 

 



 

KASOWANIE 

KODÓW DTC 

POJAZDU 

 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Przed dostarczeniem pojazdu 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Kasowanie Kodów usterek 

DTC modułów ECU pojazdu i 

dalsze skanowanie. 

Tworzenie Raportu Odbioru 

Pojazdu 

 

  



 

 

FUNKCJE ‘EKSPERTA’ OPIS 

 

KUPON 

PRZEGLĄDU/ 

PRZEGLĄD 

AKCEPTACJA 

KUPONU PRZEGLĄDU 

 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Kiedy pojazd jest 

przyjmowany /odbierany 

przed przeglądem regularnym 

lub przed dowolnym innym 

rodzajem napraw.  

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Kontrola silnika i kasowanie 

usterek 

Tworzenie Raportu Odbioru 

Pojazdu 

 



 

DOSTARCZANIE 

KUPONU PRZEGLĄDU 

(Nie należy wykonywać 

tej funkcji, jeśli już 

została 

przeprowadzona bez 

względu na rodzaj 

Zerowania przeglądu 

różnych Funkcji) 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Przed dostarczeniem 

pojazdu, podlegającego 

przeglądowi lub naprawie.  

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Zerowanie przeglądu 

Zerowanie przeglądów 

hamulców 

Zerowanie przeglądów jakości 

oleju (jeśli FAP znajduje się w 

samochodzie) 

Zerowanie przeglądów świec 

zapłonowych 

Zerowanie przeglądów filtru 

powietrza 

Zerowanie przeglądów filtru 

FAP 

Zerowanie przeglądów płynu 

chłodzącego silnik 

Zerowanie przeglądów 

dodatku do paliwa 

Zerowanie przeglądów płynu 

hamulcowego 

Zerowanie przeglądów filtru 

przeciwpyłkowego 

Odczyt i kasowanie kodów 

DTC usterek silnika  

Tworzenie Raportu Wysyłki 

Pojazdu 

 



 

ZEROWANIE 

PRZEGLĄDU 

(Nie należy wykonywać tej 

funkcji, jeśli już została 

przeprowadzona funkcja 

‘dostarczanie kuponu 

przeglądu’) 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Zawsze, gdy zgasła kontrolka 

konieczności przeglądu, a ma 

być zaprogramowany 

przebieg samochodu do 

następnego przeglądu.  

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Zerowanie przebiegu do 

następnego przeglądu 

Zgasła kontrolka konieczności 

przeglądu 

 

ZEROWANIE 

PRZEGLĄDÓW 

HAMULCÓW 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Po wymianie wkładek 

hamulcowych 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Zerowanie wskaźnika 

wkładek hamulcowych 



 

ZEROWANIE 

PRZEGLĄDÓW 

JAKOŚCI OLEJU 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Występuje w pojazdach 

wyposażonych w FAP. Po 

wymianie oleju silnikowego 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Zerowanie wskaźnika jakości 

oleju 

Zerowanie licznika jakości 

oleju 

ZEROWANIE 

PRZEGLĄDÓW ŚWIEC 

ZAPŁONOWYCH 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Po wymianie świec 

zapłonowych (silniki 

benzynowe) 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Zerowanie licznika świec 

zapłonowych 

ZEROWANIE 

PRZEGLĄDÓW FILTRU 

POWIETRZA 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Po wymianie filtru powietrza 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Zerowanie licznika filtru 

powietrza 



 

ZEROWANIE 

PRZEGLĄDÓW FILTRU 

FAP 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Występuje w pojazdach 

wyposażonych w FAP. Po 

wymianie filtru lub po 

regeneracji FAP 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Zerowanie wskaźnika filtru 

FAP 

ZEROWANIE 

PRZEGLĄDÓW PŁYNU 

CHŁODZĄCEGO 

SILNIK 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Po wymianie płynu 

chłodzącego silnik 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Zerowanie licznika płynu 

chłodzącego silnik 

 ZEROWANIE 

PRZEGLĄDÓW 

DODATKU DO PALIWA 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Występuje w pojazdach 

wyposażonych w FAP. Po 

wymianie i napełnieniu 

zbiornika dodatku 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Zerowanie licznika dodatku 

do paliwa silników diesla 



 

ZEROWANIE 

PRZEGLĄDÓW PŁYNU 

HAMULCOWEGO 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Po wymianie płynu 

hamulcowego 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Zerowanie licznika płynu 

hamulcowego 

ZEROWANIE 

PRZEGLĄDÓW FILTRU 

PRZECIWPYŁKOWEGO 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Po wymianie filtru 

przeciwpyłkowego 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Zerowanie licznika filtru 

przeciwpyłkowego 

WYMIANA WKŁADEK 

HAMULCOWYCH 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Kiedy wkładki hamulcowe 

muszą być wymienione w 

pojazdach wyposażonych w 

hamulce elektrycznie 

sterowane lub za każdym 

razem, gdy przewidywane jest 

użycie testera (Otwarcie 

hamulców, Bezpieczeństwo 

użytkownika,…) 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Automatyczne otwarcie 

hamulców 

 



 

WYMIANA HAMULCA 

POSTOJOWEGO 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Kiedy hamulec musi być 

wyregulowany w pojazdach 

wyposażonych w hamulce 

elektrycznie sterowane  

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Automatyczne otwarcie 

hamulców 

Automatyczne zamknięcie 

hamulców 

Automatyczna 

regulacja/zerowanie 

przeglądów hamulców 

 

DANE POJAZDU KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Do konsultacji z danymi 

technicznymi pojazdów  

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Wyświetlanie danych 

technicznych pojazdów 

 



 

DANE PRZEGLĄDÓW KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Do konsultacji z 

harmonogramami przeglądów 

pojazdów  

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Do wyświetlania 

harmonogramów przeglądów  

 

  



 

FUNKCJE ‘EKSPERTA’ OPIS 

 

OPONY/KONFIGURACJA/ESP 

 

ZEROWANIE 

PRZEGLĄDÓW 

UKŁADU 

KIEROWNICZEGO 

 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

We wszystkich pojazdach 

wyposażonych w układ 

ESP/Elektroniczny układ 

wspomagania kierownicy. Po 

ustawieniu geometrii kół, 

istnieje konieczność 

wyzerowania czujników kąta 

skrętu kierownicy 

(przykładowo w przypadku 

konieczności wyjęcia baterii 

lub wymiany części) 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Zerowanie pozycji kąta 

kierownicy  

 



 

USTAWIANIE 

ROZMIARU 

ORYGINALNEGO 

OGUMIENIA 

 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Kiedy zmienione są rozmiary 

opon lub tarcz kół. W 

pojazdach, w których 

wymagane jest ustawienie 

tego parametru.  

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Ustawianie rozmiaru 

ogumienia i tarcz kół 

 

TPMS 

 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

W przypadku 

nieprawidłowego działania 

systemu, wymiany czujników 

TPMS lub zamiany kół, gdy 

żądane jest 

zaprogramowanie pozycji 

czujników TPMS 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Diagnostyka systemu, 

Kodowanie nowych 

czujników TPMS lub 

programowanie pozycji 

czujników TPMS 

 



 

ZAWIESZENIA 

 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

W przypadku 

nieprawidłowego działania 

systemu, Przed ustawianiem 

geometrii kół w pojazdach 

wyposażonych w 

zawieszenia elektroniczne. 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Diagnostyka systemu, 

Konfiguracja wysokości lub 

systemu 

 

PROCEDURA 

PODNOSZENIA 

POJAZDU 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Kiedy zachodzi potrzeba 

podniesienia pojazdu, gdy 

musi być blokowane 

zawieszenie 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Blokowanie zawieszenia 

 



 

DANE POJAZDU 

 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Do konsultacji z danymi 

technicznymi pojazdów 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Wyświetlanie danych 

technicznych pojazdów 

 

  



 

FUNKCJE ‘EKSPERTA’ OPIS 

 

PRZEGLĄDY 

DODATKOWE 

PONOWNE 

URUCHOMIENIE 

KLIMATYZATORA 

 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

W tych pojazdach, które 

wymagają ponownego 

uruchomienia układu 

klimatyzacji po doładowaniu 

czynnika chłodniczego 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Kontrola układu klimatyzacji 

Kasowanie usterek 

Zerowanie systemu w celu 

uruchomienia pojazdu 

REGENERACJA 

FAP 

 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

W pojazdach wyposażonych 

w ten system, gdy filtr FAP 

Filtr jest brudny lub zatkany 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Regeneracja wymuszona 

FAP przez procedurę 

specjalną 



 

ODPOWIETRZANIE 

HAMULCÓW 

 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

W odniesieniu do grupy 

hydraulicznej ABS/ESP, 

odpowietrzanie w pojazdach, 

które wymagają procedury 

specjalnej  

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Kierowana procedura 

odpowietrzania grupy 

hydraulicznej BS/ESP 

ODPOWIETRZANIE 

SPRZĘGŁA 

 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

W odniesieniu do sprzęgła, 

odpowietrzanie w pojazdach, 

które wymagają procedury 

specjalnej (przykład 

mechaniczna skrzynia 

biegów ze sterowaniem 

elektronicznym) 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Kierowana procedura 

odpowietrzania sprzęgła 



 

KONTROLA 

SILNIKA 

 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Do kontroli automatycznej 

silnika. Wyświetlane będą 

wszelkie możliwe usterki.  

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Kontrola silnika i kasowanie 

usterek 

Tworzenie Raportu Wysyłki 

Pojazdu 

PRZEŁĄCZANIE 

BATERII 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Kiedy konieczna jest 

wymiana baterii pojazdu, 

tam gdzie obowiązkowe 

jest przeprowadzenie 

procedury konfiguracji 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Umieszczenie nowej baterii 

KONTROLA 

BATERII 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Kiedy konieczne jest 

Sprawdzenie stanu baterii 

w samochodzie, w którym 

występuje układ 

elektroniczny  

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Kontrola stanu baterii 

(akumulatora) 



 

WYMIANA 

REFLEKTORÓW 

DROGOWYCH 

 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Po rozwiązaniu problem w 

instalacji oświetleniowej w 

pojazdach wymagających 

kontroli układu 

elektronicznego. 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Zerowanie kontrolki 

ostrzegawczej awarii świateł  

 

FUNKCJE ‘EKSPERTA’ OPIS 

 

KODOWANIE 

WTRYSKIWACZY 

KODOWANIE 

WTRYSKIWACZY 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Zawsze, gdy wtryskiwacze 

muszą zostać zakodowane po 

przeprowadzonej wymianie 

lub, zwykle, po naprawie 

silnika 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Kodowanie wtryskiwaczy 

 

 

FUNKCJE ‘EKSPERTA’ OPIS 



 

 

URUCHAMIANIE 

PODZESPOŁÓW 

URUCHAMIANIE 

PODZESPOŁÓW 

SILNIKA 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

W celu sprawdzania części 

elektronicznych pracujących 

wtedy, kiedy są aktywowane 

przez moduł ECU 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Włączanie/wyłączanie 

wybranej części elektroniki 

silnika 

 

URUCHAMIANIE 

WENTYLATORA 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Do sprawdzania pracującego 

wentylatora elektrycznego, 

szczególnie wtedy, gdy nie 

jest możliwe obracanie wału 

korbowego silnika lub jego 

nagrzewanie 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Włączone sterowanie 

prędkościami wentylatora 

 



 

URUCHAMIANIE 

ZEWNĘTRZNEGO 

LUSTERKA 

WSTECZNEGO 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Do sprawdzania pracującego 

zewnętrznego lusterka 

wstecznego, szczególnie 

wtedy, kiedy nie działa ręczne 

sterowanie i istnieje potrzeba 

zidentyfikowania uszkodzonej 

części (ręcznego sterowania 

lub sterowania 

elektronicznego)  

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Włączanie silnika 

zewnętrznych lusterek 

wstecznych 

Włączanie silnika zamknięcia 

zewnętrznych lusterek 

wstecznych 

Włączanie podgrzewania 

zewnętrznych lusterek 

wstecznych 

Włączanie funkcji 

zapobiegania olśnieniu 

kierowcy zewnętrznych 

lusterek wstecznych 

 



 

WŁĄCZANIE 

SILNIKA SZYBY 

DRZWI 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Do sprawdzania pracującego 

elektronicznego napędu 

szyby drzwi, szczególnie 

wtedy, kiedy nie działa ręczne 

sterowanie i istnieje potrzeba 

zidentyfikowania uszkodzonej 

części (ręcznego sterowania 

lub sterowania 

elektronicznego) 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Włączony silnika podnośnika 

szyby 

 



 

URUCHAMIANIE 

REFLEKTORÓW 

GŁÓWNYCH 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Do sprawdzania pracującego 

reflektora głównego, 

szczególnie wtedy, kiedy nie 

działa ręczne sterowanie i 

istnieje potrzeba 

zidentyfikowania uszkodzonej 

części (ręcznego sterowania 

lub sterowania 

elektronicznego) 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Włączanie świateł reflektorów 

głównych i świateł 

postojowych (włączanie) 

Włączanie kierunkowskazów 

Włączanie oświetlenia 

powierzchni drogi przy 

wsiadaniu do samochodu 

Włączanie pompki 

spryskiwaczy reflektorów 

głównych 

Włączanie silnika regulacji 

wysokości reflektorów 

głównych 

Włączanie silnika 

przemieszczania reflektorów 

 



 

URUCHAMIANIE 

CENTRALNEGO 

ZAMKA DRZWI 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Do sprawdzania pracującego 

centralnego zamka 

drzwiowego, szczególnie 

wtedy, kiedy nie działa ręczne 

sterowanie i istnieje potrzeba 

zidentyfikowania uszkodzonej 

części (ręcznego sterowania 

lub sterowania 

elektronicznego) 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Włączanie silników 

blokowania/odblokowania 

drzwi 

Włączanie silników 

blokowania/odblokowania 

bagażnika 

 

  



 

FUNKCJE ‘EKSPERTA’ OPIS 

 

Funkcje 

specjalne 

PONOWNE 

URUCHAMIANIE 

PODUSZKI 

POWIETRZNEJ 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Po aktywacji poduszki 

powietrznej, kiedy nie ma 

konieczności wymiany 

centralnego modułu 

sterowania 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Odczyt i kasowanie kodów 

DTC usterek 

Zerowanie systemu 

 

KODOWANIE 

PODUSZEK 

POWIETRZNYCH 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Po przywróceniu poduszek 

powietrznych w pojeździe, 

zwykle wtedy, gdy moduł 

sterujący poduszek musi 

zostać zakodowany. 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Kodowanie modułów 

sterujących poduszek  

 



 

KODOWANIE 

PILOTÓW 

ZDALNEGO 

STEROWANIA 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Kiedy muszą być 

zakodowane piloty zdalnego 

sterowania do otwierania 

drzwi 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Kodowanie pilotów zdalnego 

sterowania do otwierania 

drzwi 

 

KODOWANIE 

KLUCZYKÓW 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Kiedy muszą być 

zakodowane kluczyki 

zapłonowe 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Kodowanie kluczyków 

zapłonowych 

 



 

KONFIGUROWANIE 

I KODOWANIE ECU 

KIEDY SĄ ONE 

WYKORZYSTYWANE: 

Kiedy moduły sterujące 

pojazdu muszą zostać 

zakodowane po ich wymianie 

 

OPERACJE, KTÓRE SĄ 

PRZEPROWADZANE: 

Kodowanie i/lub ustawianie 

modułów sterujących pojazdu 

 

  



 

Wykrywanie i usuwanie usterek 

 

 

Problemy podczas obsługi 

 

  

Problem: Po prawidłowym wyborze pojazdu, sprzęt 

pokazuje komunikat:“Ostrzeżenie, użyte Hasło 

do aktualizacji jest niewłaściwe” 

Rozwiązanie Procedura rejestracji lub aktualizacji została 

pominięta lub miała przebieg nieudany, ponieważ 

zostało użyte Hasło dla innego modułu 

autodiagnostyki BBAD. 

Sprawdź swoje ID i Hasło 

Powtórz procedurę aktualizacji. 

  

Problem: Po prawidłowym wyborze pojazdu, sprzęt 

pokazuje komunikat:“Ostrzeżenie, system jest 

niedostępny przy aktualnej subskrypcji” 

Rozwiązanie Procedura rejestracji lub aktualizacji została 

pominięta lub miała przebieg nieudany, ponieważ 

Hasło jest związane ze starą subskrypcją (np. 

system 2007 rok, Hasło z 2006 roku). 

Zastosuj hasło dla subskrypcji z aktualnego roku. 

Powtórz procedurę aktualizacji, gdy odbierzesz 

nowe hasło. 

  

Problem: Nie można ustanowić komunikacji z modułem 

ECU pojazdu 

Rozwiązanie Upewnij się, czy pojazd i moduł ECU wybrane w 

oprogramowaniu pasują do systemu, których 

chcesz zdiagnozować (sprawdź typ i rok). 

  



 

Problem: 

Rozwiązanie 

SPRZĘT nie włącza się po wciśnięciu klawisza 

zasilania. 

Zainstalowana bateria może być wyczerpana. 

Podłącz kabel OBD do pojazdu (lub przewód baterii 

lub zasilacz sieciowy, jeśli są dostępne) i spróbuj 

ponownie 

  

 

 

  



 

Informacje dotyczące gwarancji . 

Zakres gwarancji 

Magneti Marelli After Market Parts and Services (MM AM P&S) udziela gwarancji na 

wyrób przez 24 (dwadzieścia cztery) miesiące licząc od daty jego aktywacji lub daty 

pierwotnego zakupu zapisanego w dokumentach zakupu. Jakiekolwiek operacje 

przeprowadzone w okresie gwarancyjnym, nie powodują wydłużania daty upływu 

ważności gwarancji. 

Naprawa i wymiana 

Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę oryginalnych podzespołów, które z 

powodu zapisu o niezamienności MM AM P&S, zostałyby dostarczone przez 

Producenta, z powodu wad wytwarzania lub materiału. 

Gwarancja nie obejmuje całego sprzętu. 

Naprawa na warunkach gwarancji przeprowadzana jest w najbliższym Dziele 

Pomocy Serwisowej wskazanym przez MM AM P&S. 

Gwarancja wyklucza naprawy w pobliżu klienta. 

Dział Pomocy Serwisowej nie gwarantuje Czasu Przeprowadzenia Naprawy, lecz 

jest angażowany do przeprowadzenia naprawy Sprzętu w możliwie krótkim czasie. 

Postępowanie w celu dokonania naprawy 

Aby skorzystać z Gwarancji, Klient musi wysłać Produkt ‘Opłaconą u przewoźnika 

przesyłką’ do Działu Pomocy Serwisowej wskazanego przez MM AM P&S, wkrótce 

po powiadomieniu tego działu o usterce. 

Wyrób musi być zapakowany prawidłowo i bezpiecznie, w celu uniknięcia 

ewentualnych uszkodzeń podczas transportu. 

MM AM P&S  nie będzie ponosić odpowiedzialności w odniesieniu do uszkodzeń 

możliwych powstałych w czasie transportu. 

Wyrób wysłany na Gwarancji musi być zaopatrzony w kopię Dokumentu Zakupu. 

Wyrób zostanie wysłany z powrotem do Klienta w ‘Przesyłce na koszt odbiorcy’. 

Wykluczenia z Gwarancji 

Gwarancja nie obejmuje części zużytych wskutek niewłaściwego użytkowania 

Sprzętu, z powodu warunków pracy niezgodnych ze Specyfikacjami Technicznymi. 

Gwarancja nie obejmuje wyroby w następujących przypadkach: 

 Uszkodzeń transportowych z powodu niewłaściwego opakowania 

 Niewłaściwego użytkowania wyrobu 



 

 Uderzenie pioruna, Burza, Wybuch, Powódź, Pożar 

 Nieodpowiednia instalacja lub konserwacja 

 Uszkodzenia mechaniczne 

 Konfiguracja przeprowadzania przez nieupoważniony personel  

 Naprawy lub wymiany albo modyfikacje wyrobu  przeprowadzane przez 

nieupoważniony personel 

 Użycie nieoryginalnych części 

 Uszkodzenia wskutek wilgoci, zapylenia, upływu napięcia zasilania lub 

wysokiego napięcia i wszelkie inne nienormalne warunki 

 Użytkowanie sprzętu w nieodpowiednich miejscach 

 Wszelkiego rodzaju uszkodzenia wyświetlacza 

 Wszelkiego rodzaju działania lub zdarzenia nie podlegające 

odpowiedzialności MM AM P&S  S.p.A 

 

W przypadku produktu wysyłanego do naprawy lecz nie będącego na Gwarancji, 

Klientowi zostanie zaproponowana naprawa autoryzowana pogwarancyjna. 

Koszt tej naprawy poniesie Klient. 

W razie żądania naprawy nieusprawiedliwionego Gwarancją, koszty robocizny za 

Sprawdzenie i weryfikację wyrobu poniesie Klient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 
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