
Aktualizacja 

oprogramowania

15.2





1 podłączenie testera 

diagnostycznego 

dziennie

3 podłączenia testera 

diagnostycznego 

dziennie

26 000 PLN 78 000 PLN

Plus zysk z naprawy
Zysk obliczono przyjmując, iż opłata za 1 

podłączenie testera wynosi 100 PLN



Dodano automatyczne skanowanie kodów dla wszystkich 
obsługiwanych sterowników w markach Dacia, Renault oraz
Toyota.

Automatyczne kasowanie wszystkich kodów błędów w pojazdach 
Dacia, Opel/Vauxhall, Suzuki, Toyota, Renault oraz Subaru.

Kodowanie wtryskiwaczy dla silników benzynowych w marce BMW.

20 nowych modułów BSI plus monitorowanie ciśnienia w 
ogumieniu dla 3 nowych modeli, pozwalające na zaprogramowanie 
nowych czujników ciśnienia. 

Układ selektywnej redukcji katalitycznej w pojazdach marki 
Mercedes we wszystkich modelach wyposażonych w ten system. 

Funkcja serwisowa wymiany tylnych klocków hamulcowych oraz 
regeneracji DPF dla wszystkich modeli, których to dotyczy w grupie 
VW. 

Odpowietrzanie układu ABS, ponowne przyuczenie silnika diesla 
oraz odpowietrzanie układu paliwowego we wszystkich modelach, 
do których ta procedura się odnosi.



18,301 nowych testów komponentów dodanych tylko 
w tej wersji 

– łącznie 300,000 testów komponentów

Rozbudowano w testerze komponentów markę Dacia o 
system ABS, sterownik ABS, czujnik prędkości oraz 
elektronikę pedału hamulca. 

Nowe zagadnienia wprowadzone do samouczka testera 
komponentów:

- 15 min lekcja z zaawansowanych układów 
zapłonowych

- 10 min lekcja na temat indukcyjnych 
systemów zapłonowych. 

- 5 min lekcja o złączu diagnostycznym.



CTM:lista komponentów w 

marce DACIA



Tester komponentów: samouczki

• 15 min lekcja z zaawansowanych układów zapłonowych:

– podstawy,

– działanie, budowa oraz system sterowania układu, 

– analiza na podstawie wzorcowych przebiegów sygnałów. 

• 10 min lekcja na temat indukcyjnych systemów zapłonowych:

– wydajność pojemnościowa,

– Podstawy,

– działanie oraz budowa,

– testy powiązane.

• 5 min lekcja o złączu diagnostycznym:

– podstawowe operacje i związane z nimi funkcje, 

– przyporządkowanie PIN’ów w gnieździe,

– testowanie przebiegu sygnału linii komunikacyjnej.



• 20 min lekcja o układzie Common Rail w Dieslu. 

– Zaktualizowano układ CRDi (Obwód niskiego ciśnienia).

– Zaktualizowano testy czujnika ciśnienia na szynie paliwowej

• dodano wykres ciśnienie paliwa względem napięcia 

wyjściowego czujnika, 

• konwersja ciśnienia. 

• 10 min lekcja na temat poboru prądu z akumulatora

– Testowanie:

• przygotowanie,

• metody testowania,

• zaktualizowane obrazy instruktażowe. 

Tester komponentów: samouczki



Przykładowy zrzut ekranowy nr 1

Tester komponentów: samouczki



Tester komponentów: samouczki

Przykładowy zrzut ekranowy nr 2



Tester komponentów: samouczki

Przykładowy zrzut ekranowy nr 2



Tester komponentów: samouczki

Przykładowy zrzut ekranowy nr 4



Tester komponentów: samouczki

Przykładowy zrzut ekranowy nr 5



Nowe w 15.2 Całkowicie

Pojazdy 1,718 64,319

Systemy 31,845 394,604

Kody 26,817 538,968

Parametry 14,215 212,721

Testy funkcjonalne 1,964 36,139



Pokrycie rynku
przewagą oprogramowania Snap-on 



Automatyczna identyfikacja 
teraz dostępna dla poniższych marek



Automatyczne skanowanie kodów błędów 

z całego pojazdu
teraz dostępne dla poniższych marek



Automatyczne usuwanie  kodów błędów z 

całego pojazdu
Teraz dostępne dla poniższych marek





• Aktualizacja parku samochodowego do rocznika 2014 dla VW, Audi i

Seat

• Dodano procedurę regeneracji DPF w silniku CFFB 

• Wymiana tylnych klocków hamulcowych oraz test zacisków w Golf 

VII

• Rozszerzono możliwości zmian przeglądów serwisowych dla 

sterowników panelu wskaźników pracujących na protokole UDS.

• Dodano sterownik 5F (elektroniczne systemy informacyjne) w Audi 

oraz Nowym Polo. 

• Dodatkowa lista konfiguracyjna oraz rozszerzona funkcjonalność 

układu danych diagnostycznych, panelu wskaźników na UDS, 

wspomagania parkowania II, elektronicznych układów kierownicy 

oraz elektroniki poduszek powietrznych. 

• Dodano funkcję awaryjnego opróżniania zbiornika paliwa w silnikach 

CATA na protokole UDS.



• Statystyka

Pojazdy
Parametry 

pracy
Kody

Testy

funkcjonalne

13 485 30 621 32 137 523



• Dodano funkcję zestrojenia  sterowników w pojeździe 
(Proxi alignment) w modelach Fiat Ducato, Bravo, 
Croma Restyle, Lancia Delta, Ypsillion oraz Musa

• Dodano funkcje specjalne w sterowniku skrzyni, 
zawierające regulację ciśnienia w skrzyni, 
odpowietrzanie sprzęgła, kalibrację końcową, 
kalibrację sprzęgła, skrzyni biegów, elektroniki 
wybieraka oraz wymianę pompy w modelach Alfa 
Romeo 147 i GT, Fiat Ducato oraz Bravo (2006+).

• Dodano nowy silnik 3.0 w modelu Ducato. 

• Sterownik nadwozia, panel wskaźników, wspomaganie 
parkowania, TPM oraz moduł komunikacji 
bezprzewodowej w modelu Alfa Romeo 4C



• Statystyka

Pojazdy
Systemy 

pojazdów

Parametry 

pracy
Kody

Testy

funkcjonalne

4286 25 699 17 364 44 542 6 088



• Kodowanie wtryskiwaczy w silnikach benzynowych na 
protokole UDS/CAN w modelach F01, F10, F20, F25, F30, E87, 
E90, E60, E63, E70, E71

• Reset dodatku do paliwa w silnikach diesla w modelach Mini 
R55 i R56

• Układ TPMS w modelu F01 i F25 

• Wymiana akumulatora w Mini na protokole CAN. Dotyczy 
modeli: Mini R55/R56/R57/R58/R60

• Reset kolumny kierownicy obejmujący licznik kodów błędów 
ELV, blokadę rozrusznika oraz ponowną synchronizację układu 
CAS w modelach E60, E90, E65, E87, E63, E64, E70, E84

• Reset adaptacji składu mieszanki dla pojazdów na magistrali 
CAN/UDS w modelach E87, E90, E60, E63, E70, E71, F01, F10, 
F20, F25, F30



• Statystyka

Pojazdy
Systemy 

pojazdów

Parametry 

pracy
Kody

Testy 

funkcjonalne

1 837 25 125 8 700 46 484 2 055



• Autoidentyfikacja do roku 2013

• Automatyczne skanowanie oraz 
kasowanie kodów ze wszystkich 
systemów pojazdu. 

• Modele Dokker, Lodgy, Logan II, 
Sandero II, Stepway II uzupełniono o 
obsługę modułu nadwozia oraz 
panelu wskaźników.



• Aktualizacja parku samochodowego do 
rocznika 2014

• Dodano nowe modele - Transit Connect oraz
Transit Courier

• Kalibracja modułu silniczka wycieraczek w 
modelach Focus , New Kuga, B-Max oraz New 
Transit connect

• Rozszerzono funkcjonalność dla modelu Ford 
Ranger 2000 - 2005 w sterownikach silnika, 
ABS i poduszek powietrznych (tylko kody 
błyskowe). 



• Statystyka

Pojazdy
Parametry 

pracy
Kody

Testy

funkcjonalne

2,774 27,518 39,129 213



• Dodano automatyczne kasowanie 

kodów błędów ze wszystkich 

systemów.

• Skrzynia I-Shift w modelach Civic 

1.4, 1.8 i-VTEC, Jazz 1.4



• Statystyka

• Zestawienie obejmuje pojazdy wszystkich producentów azjatyckich

Pojazdy
Systemy 

pojazdów

Parametry 

pracy
Kody

Testy 

funkcjonalne

4,368 63,297 31,544 107,177 4,248



• Dodano funkcje Immobilizera w modelach
Accent (MC i LC), i10, i20, ix20, i30, ix35, 
i40, iLoad, i8000, Santa-Fe (CM i DM), 
Elantra, Getz, Tucson, Velostar

• Klimatyzacja i BCM w modelu i10 i Santa-
Fe odczyt i kasowanie wszystkich kodów 
błędów.

• Ponowne przypisanie pilota po wymianie 
baterii dla modeli i10, i20, ix20, i30, ix35, 
i40, iload, i8000, Santa Fe (CM i DM), 
Sonata, Tucson, Velostar



• Statystyka

• Zestawienie obejmuje pojazdy wszystkich producentów azjatyckich



• Aktualizacja parku samochodowego do rocznika 2014

• Dodano moduł drzwi kierowcy w modelach F-Type, XF, 
XJ, XK, S-Type – kody, parametry pracy, testy 
siłowników oraz funkcje specjalne. 

• Dodano moduł drzwi pasażera w modelach F-Type, XF, 
XJ, XK, S-Type – kody, parametry pracy, testy 
siłowników oraz funkcje specjalne. 

• Dodano funkcje specjalne układu HVAC w modelach F 
Type, XF, XJ XK

• Dodano testy siłownika układu HVAC w modelach F 
Type and XJ

• Dodano moduł kontrolny reflektorów przednich dla 
modeli F Type, XF, XJ – kody, parametry pracy i testy 
funkcjonalne oraz dla modelu XK kody i parametry 
pracy. 



• Statystyka

Pojazdy
Systemy

pojazdów

Parametry 

pracy
Kody

Testy 

funkcjonalne

213 1,885 5,017 29,222 352



• Procedura odpowietrzania układu ABS w modelach Picanto 
(SA i TA), Ceed (ED i JD) Sportage (KM i SL) Sorento (BL i 
XM) Coul, Optima, Rio, Sedona/Carnical, Carens (UN i RP) i 
Venga

• Ponowne przyuczenie elektroniki silnika diesla w modelach 
Ceed, Sportage, Sorento, Soul, Venga, Optima i Carens

• Odpowietrzanie układu paliwowego w Sportage i Sorento

• W modelu Optima hybrid dodano kody, parametry pracy 
oraz testy funkcjonalne w systemie baterii HEV,  układzie 
kontroli systemu HEV oraz module kontrolnym silnika 
systemu HEV. 

• Kalibracja czujnika przeciążenia (G) w modelach Sportage, 
Optima, Carens, Rio, Ceed, Soul i Picanto.

• Klimatyzacja dla modeli Optima, Magentise, Carens, Cerato 
– kody, parametry pracy, testy funkcjonalne.

• parametry pracy oraz testy funkcjonalne w module 
nadwozia dla modeli Optima i Magnetise



• Statystyka

• Zestawienie obejmuje pojazdy wszystkich producentów azjatyckich



• Procedura ponownego przyuczenia dla modułu drzwi po 
wymianie komponentów oraz dla skrzyni biegów (po 
naprawach) w modelu Range Rover 2013.

• Moduł kontroli oświetlenia oraz moduł przednich lamp 
wyładowczych w modelu 02 – 05 Range Rover – kody, 
parametry pracy i testy siłowników. 

• Kalibracja dachu słonecznego dla modeli Freelander2, 
Discovery 3 i 4, Range Rover (+Sport i Evoque)

• Dodano moduł wybieraka biegu w modelach Discovery 4, 
Range Rover (+Sport i Evoque) od roku 2010.

• Kalibracja czujnika położenia skrzyni w Freelander 2 i
Evoque

• Funkcje specjalne dla silnika Diesla w Evoque 2011

• Wymiana silniczka przeniesienia napędu dla skrzyni 
manualnej dla modeli Discovery 3, Range Rover i Sport



• Statystyka

Pojazdy
Systemu

pojazdów

parametry 

pracy
Kody

Testy 

funkcjonalne

817 5,514 10,578 31,063 751



• Aktualizacja do roku 2014 modelu 
Mazda 3

• Automatyczne pobieranie wszystkich 
kodów błędów oraz ich kasowanie w 
modelu Mazda 3.

• Dodatkowo w Mazda 3 dodano układ 
TPMS, elektroniczne sterowanie 
temperaturą powietrza, układ 
elektronicznego wspomagania 
kierownicy, panel wskaźników – kody, 
parametry pracy, testy funkcjonalne.



• Statystyka

Pojazdy Systemy

pojazdów

Parametry 

pracy

Kody Testy 

funkcjonalne

525 2,376 3,065 15,448 194



• Obsługa nowej klasy (GLA) w zakresie: zarządzanie silnikiem, 
ABS, poduszki powietrzne, moduł centralny szyny danych 
układu napędowego, hamulec postojowy, wspomaganie 
kierownicy, klimatyzacja, moduły drzwi oraz panel wskaźników. 

• Obsługa nowych modeli S-Class (222) oraz C-Class (205) w 
zakresie: zarządzanie silnikiem, ABS, poduszki powietrzne, 
panel wskaźników, hamulec postojowy, parktronic, układ 
selektywnej redukcji katalitycznej. 

• W A-Class (176), B-Class (246 i 245), M-Class (166) oraz CLA-
Class (177) dodano moduł kontrolny drzwi w zakresie: kody, 
parametry pracy, testy siłowników oraz funkcje specjalne.

• W modelach E-Class (212), E-Coupe (207), ML-Class (164), R-
Class (251), S-Class (221 i 220) wprowadzono sterownik 
zawieszenia: kody, parametry pracy oraz testy aktywacji. 

• W modelach E-Class (210), C-Class (202), SLK-Class (170), CLK-
Class (208) dodano układ zamka pneumatycznego *(kody, 
parametry pracy, testy siłownika).

*Dostępny nowy klucz S74 do obsługi zamka pneumatycznego (kody i parametry 
pracy) dla modeli z roczników 1998-2003 E-Class 210, CLK 208, C-Class 202, SLK 
170



• Statystyka

Pojazdy
Systemy

pojazdów

Parametry 

pracy
Kody

Testy 

funkcjonalne

21,920 183,956 13,401 59,611 1,390



• Obsługa systemu dostępu bez kluczyka w 
modelach ASX, Lancer i Mirage w zakresie: 
kody, kasowanie kodów, parametry pracy 
oraz funkcje specjalne. 

• Obsługa tempomatu w modelach 
Shogun/Pajero, Outlander, ASX, Lancer (CY 
również wersja EVO),

• Obsługa układu HVAC w ASX, Outlander, 
Pajero/Shogun, Lancer – odczyt i 
kasowanie kodów błędów, wykonywanie 
testów funkcjonalnych. 



• Statystyka

• Zestawienie obejmuje pojazdy wszystkich producentów azjatyckich



• Automatyczna identyfikacja dla wszystkich 
modeli 2010 – 2013, w których to możliwe.

• Programowanie wtryskiwaczy w modelach 
Qashqai, Primastar i X-Trail

• Przyuczenie układu wspomagania kierownicy 
w modelach Qashqai, Note i Micra

• Dodano układ TPMS w Leaf, Juke i Note

• Regeneracja DPF w modelach Qashqai, Juke i 
Note

• Reset EGR



• Statystyka

• Zestawienie obejmuje pojazdy wszystkich producentów azjatyckich



• Dodano automatyczne kasowanie kodów 
ze wszystkich sterowników. 

• Dostęp do informacji o aktualnym statusie  
kodów błędów, w tym kody historyczne. 

• Dodano nowe funkcje w module 
zarządzania silnikiem w modelach Adam, 
Antara, Astra-J, Cascada, Mokka, Zafira-C

• Wprowadzono obsługę skrzyni Easytronic 
w modelach Astra-H, Vectra-C, Signum, 
Corsa-D, Zafira-B



• Statystyka

Pojazdy
Systemy

pojazdów

Parametry 

pracy
Kody

Testy 

funkcjonalne

2,365 16,640 11,849 32,962 1,445



• Aktualizacja parku samochodowego do rocznika 2014

• Obsługa modułów przednich drzwi w Cayenne i
Panamera – kody, parametry pracy oraz testy 
siłowników.

• Dodano obsługę modułu TPMS (kody, parametry pracy 
oraz testy siłowników) w modelach Boxster, Cayman i
911. 

• Wprowadzono obsługę klimatyzacji, składanego dachu, 
HBA oraz pamięci foteli dla modeli 911 oraz Boxster 
(kody, parametry pracy, testy funkcjonalne). 

• Dodano układ wspomagania parkowania w modelu 
Boxster (kody, parametry pracy oraz testy siłowników). 

• Do modelu Cayenne dodano moduł tylnych 
drzwi/klapy w zakresie kodów, danych bieżących oraz 
testów siłowników. 



• Aktualizacja parku samochodowego do rocznika 2014

• W modelach Citroen C2, C6, Peugeot 207, 208, 2008, 308, 
3008, 407 oraz 5008 wprowadzono obsługę układu 
klimatyzacji (kody, parametry pracy i testy funkcjonalne)

• Dodano programowanie nowych czujników kół w układzie 
TPM w modelach Citroen DS4, DS5 oraz Peugeot 508

• Dodano możliwość programowania BSI po zmianie 
wyposażenia auta w modelu Peugeot 208 i 2008.

• Wprowadzono 20 nowych systemów BSI dla modeli Citroen 
C2, C3 Picasso, C4, C4 cactus, C5, Peugeot 206, 208, 2008, 
307, 308, 3008, 508

• W wielu modelach dodano obsługę układów:  wspomagania 
parkowania, wspomagania kierownicy, telematyki, czujnika 
deszczu/słońca, alarmu, wielofunkcyjnego odtwarzacza CD, 
przełącznika komunikacji (kody, parametry pracy oraz testy 
siłowników tam, gdzie dostępne). 



• Statystyka

Pojazdy
Systemy

pojazdów

Parametry 

pracy
Kody

Testy 

funkcjonalne

5,604 62,048 43,745 57,016 7,860



• Aktualizacja parku samochodowego do rocznika 2014

• Autoidentyfikacja do 2014. 

• Funkcja automatycznego odczytu i kasowania kodów 
błędów ze wszystkich sterowników w pojeździe.

• Dodano kalibrację czujnika kąta skrętu w module ABS, 
poduszki powietrzne, układ klimatyzacji, panel 
wskaźników, wspomaganie kierownicy, moduł UPC 
(reset blokady przeciwprzepięciowej). 

• W modelach Captur, Clio IV, Fluence, Kangoo II, Master 
III, Megane II i III, Scenic II i III rozszerzono 
funkcjonalność obsługi sterownika silnika o 
regenerację filtra DPF, kodowanie wtryskiwaczy, reset 
licznika regeneracji DPF oraz procedurę wymiany 
czujnika różnicy ciśnień, adaptację układu zasilania 
oraz dolotowego, obsługa pompy wtryskowej. Dla 
modeli z silnikiem benzynowym dodano procedurę 
wymiany przepustnicy



• Statystyka

Pojazdy
Systemy

pojazdów

Parametry 

pracy
Kody

Testy 

funkcjonalne

4,575 0 5,733 28,792 437



• Testy funkcjonalne skrzyni biegów 

w modelu Forfour.

• Funkcje specjalne sprzęgła i skrzyni:

�Reset danych adaptacyjnych sprzęgła.

�Przyuczenie położenia końcowego 

sprzęgła.

�Przyuczenie punktu załączenia 

sprzęgła. 



• Statystyka

Pojazdy
Systemy

pojazdów

Parametry 

pracy
Kody

Testy 

funkcjonalne

400 2,205 1,122 2,675 123



• Aktualizacja parku samochodowego 

do rocznika 2014

• Automatyczne skanowanie kodów 

oraz ich kasowanie ze wszystkich 

obsługiwanych sterowników



• Dodano automatyczne skanowanie 

kodów ze wszystkich systemów

• Aktualizacja parku samochodowego 

do rocznika 2014

• Automatyczne kasowanie kodów ze 

wszystkich systemów w pojeździe.



• Statystyka

• Zestawienie obejmuje pojazdy wszystkich producentów azjatyckich



• Aktualizacja parku samochodowego 

do rocznika 2014

• Automatyczne skanowanie 

wszystkich kodów dla modeli od 

roku 2008. 

• Automatyczne kasowanie 

wszystkich kodów błędów w 

modelach od roku 2008. 



• Statystyka

• Zestawienie obejmuje pojazdy wszystkich producentów azjatyckich



• Dodano funkcje w sterowniku silnika: 

�sprawdzenie poziomu oleju,

�adaptacja obliczonego poziomu oleju,

�reset czujnika jakości oleju. 

• Wprowadzono moduł drzwi kierowcy oraz pasażera 

(kody, parametry pracy oraz testy funkcjonalne) w 

modelach C30, C70, S40, S60, S80, V50, V70, XC60, 

XC70, XC90

• Dla wszystkich modeli z roczników 2000-2013, 

wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów, 

dodano funkcje specjalne:

�Adaptacja skrzyni biegów.

�Reset licznika wymiany oleju przekładniowego



• Statystyka

Pojazdy Systemy

pojazdów

Parametry 

pracy

Kody Testy 

funkcjonalne

1,150 5,859 2,464 12,710 460



• Dodano nowy tryb $08 – Testy 
regeneracji filtra cząstek stałych. 

• W trybie $01 dodano 68 nowych
parametrów pracy układu, 
obejmujących m.in. wyposażenie 
układów wydechowych silników 
Diesla 

• W trybie $06 dodano monitorowanie 
czterech nowych układów 
pokładowych.


