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T +49(0)7940/981863-0 

F +49(0)7940/981863-5555 

info@wabcowuerth.com 

 
Künzelsau, prosinec 2017 

W.EASY aktualizace 1.23.0 
 

Vážený zákazníku společnosti WABCOWÜRTH,  
 

rádi bychom vás informovali, že společnost WABCOWÜRTH vydala novou 

aktualizaci s četnými novinkami. Byla nově přidána a aktualizována řada funkcí. 

1. Aktualizace WABCO SD 
 

2. Nové funkce 
 

Kromě četných nových funkcí, které byly přidány do naší poslední aktualizace 

softwaru, najdete níže výběr hlavních novinek: 
 
Scania 

 
Nová řada R a S (modelový rok 2017) 

 
Nové modely Scania lze již bez problémů načítat diagnostickým systémem 
W.EASY. K dispozici jsou následující řídicí jednotky: 
 

 COO8 (Koordinátor) 
 EBS7 (Brzdový systém) 

SD Verze Jazyky 

EBS 3  

 

V1.70 CRO ESP ITA FRE DUT SWE RUS POL DAN FIN 

HUN 

ODR Tracker V4.41 GER 

TEBS-E V5.30 CRO, CZE, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GER, ITA, POL,  

RUS, SWE, TUR, GRE, HU 



Ů

  

 TMS2 (Řízení převodovky)  

 EMD1 (Motor) 
 EEC3 (Dodatečná úprava spalin) 

 ELC4 (Vzduchové odpružení) 
 ICL3 (Sdružený přístroj na palubní desce) 

 

 
 

Mercedes-Benz 
 
Actros NEW  

 
 SCA/SSAM 

o Registrace výměny baterie 

o Vynulování snímače baterie 

 
 EAPU 

o Reset řídicí jednotky 
o Reset rutiny „Funkční test pneumatické soustavy“ 

o Reset počitadla „Regenerovaný objem vzduchu“ 
 
 

 
 

 
 

Po provedené výměně čelního skla nebo po nehodě s poškozeným předkem 
vozu se musí asistenční systémy řidiče znovu kalibrovat.  
 

S aktualizací 1.23.0 zajišťujete již dnes kalibraci nové  
řady R a S.  

Ta zahrnuje konkrétně: 
 

 FLC1 (Asistent udržení jízdního  
pruhu) 

o Kalibraci kamery 

o Zobrazení kalibračních údajů 
 

 DIS2 (zařízení na regulaci  
vzdálenosti, radar) 

o Kalibrace radaru 

 



Ů

  

 

Volvo 
 

Volvo FH NEW  
 

 EBS 
o Test přívodu tlaku – retardér 
o Test ventilu PWM – retardér 

o Funkční test retardéru během jízdy 
o Kalibrace ventilu retardéru 

3. Obsah aktualizace 
 

Podrobný seznam nového obsahu aktualizace univerzální diagnostiky pro vozidla 
různých značek najdete v softwaru W.EASY v nabídce „?“. 
 

 
 

V případě dotazů kontaktujte naši produktovou horkou linku na telefonním čísle 
+420 228 884 562*. Můžete se informovat i na našich internetových stránkách 

www.wabcowuerth.de. 
 

S pozdravem 

 
Roman Reinspieß 
Produktové oddělení 
 

*Konzultace zdarma.  
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Agrale Bus

MA 8.x 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

MA 9.x 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

MA 10.x 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

MT 12.x 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

Agrale Trucks

10000 2012-2016 ●            

14000 2012-2016 ●            

6500 2012-2014 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2014 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2014 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2014 ●            

Deaktivace válce 2012-2014 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2012-2014 ●            

Test modulu dávkování 2012-2014 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2014 ●            

Test unikání paliva 2012-2014 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2014 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2014 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2014 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2014 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2014 ●            

Servisní data 2012-2014 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2014 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2012-2014 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2012-2014 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2012-2014 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2012-2014 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2012-2014 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2012-2014 ●            

Zapište VIN 2012-2014 ●            

8500 2004-2012 ●            

8700 2012-2016 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2016 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2016 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2016 ●            

Deaktivace válce 2012-2016 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2012-2016 ●            

Test modulu dávkování 2012-2016 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2016 ●            

Test unikání paliva 2012-2016 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2016 ●            



Zastavení při volnoběhu 2012-2016 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2016 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2016 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2016 ●            

Servisní data 2012-2016 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2016 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2012-2016 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2012-2016 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2012-2016 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2012-2016 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2012-2016 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2012-2016 ●            

Zapište VIN 2012-2016 ●            

9200 2004-2016 ●            

AM 140 2010-2016 ●            

Tlakový regulační ventil CP3 2010-2016 ●            

Ventil plnicího tlaku turbokompresoru 2010-2016 ●            

VTL-REC 2010-2016 ●            

Tlakový regulační ventil CP3 2010-2016 ●            

Ventil plnicího tlaku turbokompresoru 2010-2016 ●            

VTNE 2010-2016 ●            

Tlakový regulační ventil CP3 2010-2016 ●            

Ventil plnicího tlaku turbokompresoru 2010-2016 ●            

Alexander Dennis

Enviro 300 2006-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2006-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2006-2013 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2006-2013 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2010-2013 ●            

Deaktivace válce 2006-2013 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2006-2013 ●            

Test modulu dávkování 2006-2013 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2006-2013 ●            

Test unikání paliva 2006-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2006-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2006-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2006-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2006-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2006-2013 ●            

Servisní data 2006-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2006-2013 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2006-2013 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2006-2013 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2006-2013 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2006-2013 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2006-2013 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2006-2013 ●            

Zapište VIN 2006-2013 ●            

Enviro 400 2006-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2006-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2006-2013 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2006-2013 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2010-2013 ●            

Deaktivace válce 2006-2013 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2006-2013 ●            

Test modulu dávkování 2006-2013 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2006-2013 ●            

Test unikání paliva 2006-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2006-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2006-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2006-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2006-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2006-2013 ●            

Servisní data 2006-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2006-2013 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2006-2013 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2006-2013 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2006-2013 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2006-2013 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2006-2013 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2006-2013 ●            

Zapište VIN 2006-2013 ●            

Trident 2006-2013 ●            



Test těsnosti AdBlue® 2006-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2006-2013 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2006-2013 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2010-2013 ●            

Deaktivace válce 2006-2013 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2006-2013 ●            

Test modulu dávkování 2006-2013 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2006-2013 ●            

Test unikání paliva 2006-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2006-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2006-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2006-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2006-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2006-2013 ●            

Servisní data 2006-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2006-2013 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2006-2013 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2006-2013 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2006-2013 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2006-2013 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2006-2013 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2006-2013 ●            

Zapište VIN 2006-2013 ●            

Enviro 200 Dart 2008-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2008-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2008-2013 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2008-2013 ●            

Deaktivace válce 2008-2013 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2008-2013 ●            

Test modulu dávkování 2008-2013 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2008-2013 ●            

Test unikání paliva 2008-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2008-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2008-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2008-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2008-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2008-2013 ●            

Servisní data 2008-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2008-2013 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2008-2013 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2008-2013 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2008-2013 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2008-2013 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2008-2013 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2008-2013 ●            

Zapište VIN 2008-2013 ●            

Enviro 500 2005-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2005-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2005-2013 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2005-2013 ●            

Deaktivace válce 2005-2013 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2005-2013 ●            

Test modulu dávkování 2005-2013 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2005-2013 ●            

Test unikání paliva 2005-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2005-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2005-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2005-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2005-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2005-2013 ●            

Servisní data 2005-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2005-2013 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2005-2013 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2005-2013 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2005-2013 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2005-2013 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2005-2013 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2005-2013 ●            

Zapište VIN 2005-2013 ●            

Javelin 2008-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2008-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2008-2013 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2008-2013 ●            

Deaktivace válce 2008-2013 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2008-2013 ●            

Test modulu dávkování 2008-2013 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2008-2013 ●            

Test unikání paliva 2008-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2008-2013 ●            



Zastavení při volnoběhu 2008-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2008-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2008-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2008-2013 ●            

Servisní data 2008-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2008-2013 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2008-2013 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2008-2013 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2008-2013 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2008-2013 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2008-2013 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2008-2013 ●            

Zapište VIN 2008-2013 ●            

Autosan

Wetlina 2008-2013 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2008-2013 ●            

Solina 2007-2011 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2007-2011 ●            

Sancity 2008-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2008-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2008-2013 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2008-2013 ●            

Deaktivace válce 2008-2013 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2008-2013 ●            

Test modulu dávkování 2008-2013 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2008-2013 ●            

Test unikání paliva 2008-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2008-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2008-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2008-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2008-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2008-2013 ●            

Servisní data 2008-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2008-2013 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2008-2013 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2008-2013 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2008-2013 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2008-2013 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2008-2013 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2008-2013 ●            

Zapište VIN 2008-2013 ●            

Gemini 2004-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2004-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2004-2013 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2004-2013 ●            

Deaktivace válce 2004-2013 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2004-2013 ●            

Test modulu dávkování 2004-2013 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2004-2013 ●            

Test unikání paliva 2004-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2004-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2004-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2004-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2004-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2004-2013 ●            

Servisní data 2004-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2004-2013 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2004-2013 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2004-2013 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2004-2013 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2004-2013 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2004-2013 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2004-2013 ●            

Zapište VIN 2004-2013 ●            

Tramp 2000-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2000-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2000-2013 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2000-2013 ●            

Deaktivace válce 2000-2013 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2000-2013 ●            

Test modulu dávkování 2000-2013 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2000-2013 ●            

Test unikání paliva 2000-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2000-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2000-2013 ●            



Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2000-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2000-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2000-2013 ●            

Servisní data 2000-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2000-2013 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2000-2013 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2000-2013 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2000-2013 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2000-2013 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2000-2013 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2000-2013 ●            

Zapište VIN 2000-2013 ●            

Lider 2000-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2000-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2000-2013 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2000-2013 ●            

Deaktivace válce 2000-2013 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2000-2013 ●            

Test modulu dávkování 2000-2013 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2000-2013 ●            

Test unikání paliva 2000-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2000-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2000-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2000-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2000-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2000-2013 ●            

Servisní data 2000-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2000-2013 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2000-2013 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2000-2013 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2000-2013 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2000-2013 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2000-2013 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2000-2013 ●            

Zapište VIN 2000-2013 ●            

Ramzes 2007-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2007-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2007-2013 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2007-2013 ●            

Deaktivace válce 2007-2013 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2007-2013 ●            

Test modulu dávkování 2007-2013 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2007-2013 ●            

Test unikání paliva 2007-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2007-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2007-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2007-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2007-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2007-2013 ●            

Servisní data 2007-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2007-2013 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2007-2013 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2007-2013 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2007-2013 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2007-2013 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2007-2013 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2007-2013 ●            

Zapište VIN 2007-2013 ●            

Eurolider 2004-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2004-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2004-2013 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2004-2013 ●            

Deaktivace válce 2004-2013 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2004-2013 ●            

Test modulu dávkování 2004-2013 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2004-2013 ●            

Test unikání paliva 2004-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2004-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2004-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2004-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2004-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2004-2013 ●            

Servisní data 2004-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2004-2013 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2004-2013 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2004-2013 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2004-2013 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2004-2013 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2004-2013 ●            



Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2004-2013 ●            

Zapište VIN 2004-2013 ●            

Citroën

Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] 2007-2016 ●       ●     

Řízení přídavného ohřevu 2007-2016        ●     

Doplňování močoviny, když je start motoru zakázán (ruční postup) 2007-2016 ●            

Načtení parametru s nucenou aktivací topení 2007-2016        ●     

Berlingo Serie 3 [08-] 2008-2017 ●       ●     

Doplňování močoviny, když je start motoru zakázán (ruční postup) 2008-2017 ●            

Programování klícu 2008-2017        ●     

Synchronizace dálkových ovladačů 2008-2017        ●     

Jumpy/Dispatch Serie 4 [17-] 2017 ● ● ●    ● ● ●    

Přívodní ventil ABS vlevo vpředu 2017  ●           

Přívodní ventil ABS vpravo vpředu 2017  ●           

Přívodní ventil ABS vlevo vzadu 2017  ●           

Přívodní ventil ABS vpravo vzadu 2017  ●           

Výstupní ventil ABS vlevo vpředu 2017  ●           

Výstupní ventil ABS vpravo vpředu 2017  ●           

Výstupní ventil ABS vlevo vzadu 2017  ●           

Výstupní ventil ABS vpravo vzadu 2017  ●           

Řízení přídavného ohřevu 2017        ●     

Výměna snímače průtoku vzduchu 2017 ●            

Meric hmotnosti vzduchu nebo meric množství vzduchu 2017 ●            

Snímac proudu vzduchu 2017 ●            

Výměna akumulátoru 2017 ●            

Odvzdušnení brzdové soustavy 2017  ●           

Kalibrace snímače úhlu natočení volantu 2017  ●           

Katalytický čistič částic (CPF), výměna 2017 ●            

Změna směšovače vzduchu 2017 ●            

Změna elektrické škrticí klapky EGR 2017 ●            

Výměna bloku motoru s průtokoměrem 2017 ●            

Výměna bloku motoru bez průtokoměru 2017 ●            

Změny vysokotlakého čerpadla s regulátorem průtoku paliva 2017 ●            

Změna regulátoru průtoku paliva 2017 ●            

Obtokový ventil chladiče plnicího vzduchu 2017 ●            

Kontrola funkce ventilu využití tepla výfukových plynů 2017 ●            

Kontrola nastavení motoru 2017 ●            

Kontrola tlakování okruhu sání vzduchu 2017 ●            

Čištění ventilu EGR 2017 ●            

Čištění obtoku výměníku EGR 2017 ●            

Výměna spojky 2017 ●            

Elektrický obvod spalovací vzduchové turbíny 2017        ●     

Čerpadlo chladicí kapaliny 2017        ●     

Deaktivace ekonomického režimu 2017        ●     

Diagnostika snímače tlaku nasávaného vzduchu 2017 ●            

Postup programování vstřikovačů nafty 2017 ●            

Snímač rozdílu tlaků, učení 2017 ●            

Výměna rozdílového tlakového snímače 2017 ●            

Vypuštění a naplnění nádrže močoviny 2017 ●            

Výměna směšovací klapky EGR 2017 ●            

Učení škrticí klapky EGR 2017 ●            

Ventil recirkulace spalin 2017 ●            

Výměna ventilu EGR 2017 ●            

Ventil EGR, učení 2017 ●            

Programování ventilu recirkulace spalin (EGR) 2017 ●            

Test ventilu recirkulace spalin 2017 ●            

Plnění aditiva pro motorovou naftu 2017 ●            

Doplňování aditiva motorové nafty (bez externí ECU aditiv) 2017 ●            

Naplnění nádrže močoviny 2017 ●            

Doplňování močoviny, když je start motoru zakázán (ruční postup) 2017 ●            

Naplnění palivového potrubí 2017        ●     

Dávkovací palivové čerpadlo 2017        ●     

Žhavicí svícka 2017        ●     

Výměna vysokotlakového čerpadla 2017 ●            

Vysokotlaké čerpadlo nebo regulační ventil průtoku, učení 2017 ●            

Inicializace vstřikovačů 2017 ●            

Inicializace směšovače vzduchu 2017 ●            

Programování kódu vstřikovače 2017 ●            

Programování vstřikovače 2017 ●            

Vstřikovač, opětovná inicializace 2017 ●            

Programování klícu 2017        ●     

Výměna lambda sondy 2017 ●            

Omezovací elektromagnetický ventil 1 2017  ●           

Omezovací elektromagnetický ventil 2 2017  ●           

Pocítac zamknutí 2017       ●      

Kalibrace snímače podélného zrychlení 2017  ●           

Načtení parametru s nucenou aktivací topení 2017        ●     



Výměna filtru pevných částic 2017 ●            

Výměna předkatalyzátoru 2017 ●            

Reaktivace funkce Stop & Start 2017 ●            

Oběhové čerpadlo 2017  ●           

Nové naplnění hadice aditivem 2017 ●            

Doplňovací hadice s aditivem (bez externí ECU aditiv) 2017 ●            

Regenerace 2017 ●            

Reinicializace po výměně vstřikovače močoviny 2017 ●            

Výměna nádržky, čerpadla nebo potrubí pro aditiva 2017 ●            

Výměna nádrže, čerpadla nebo potrubí pro aditiva (bez externí ECU aditiv) 2017 ●            

Výměna pomocného hnacího řemenu 2017 ●            

Výměna hlavy válců 2017 ●            

Výměna směšovací klapky EGR a obtokové klapky 2017 ●            

Výměna sběrače výfukového potrubí 2017 ●            

Výměna vysokotlakého čerpadla nebo regulačního ventilu průtoku 2017 ●            

Výměna lambda sondy 2017 ●            

Výměna motoru startéru 2017 ●            

Výměna snímače vačkové hřídele 2017 ●            

Výměna bloku válců 2017 ●            

Výměna ložiska bloku válců 2017 ●            

Výměna hlavy válce se snímačem průtoku vzduchu 2017 ●            

Výměna hlavy válce bez snímače průtoku vzduchu 2017 ●            

Výměna katalyzátoru deNOx 2017 ●            

Výměna vysokotlakého rozvodného potrubí vznětového motoru 2017 ●            

Výměna výměníku EGR 2017 ●            

Výměna ventilu EGR 2017 ●            

Výměna nízkotlakého palivového čerpadla, palivového filtru nebo trubek 2017 ●            

Výměna nízkotlakého čerpadla 2017 ●            

Výměna snímače NOx 2017 ●            

Výměna částicového filtru (bez externí ECU aditiv) 2017 ●            

Výměna trakčního akumulátoru nebo zařízení pro udržování napětí 2017 ●            

Výměna nádrže, modulu čerpadla měřicího přístroje, potrubí systému NOx nebo vstřikovače močoviny 2017 ●            

Výměna reverzibilního alternátoru 2017 ●            

Výměna skříně turbíny 2017 ●            

Výměna turba 2017 ●            

Výměna vstřikovače močoviny 2017 ●            

Nastavení adaptace volnobehu do výchozí polohy 2017 ●            

Vynulování chyb v systému deNOx 2017 ●            

Reset servisu 2017         ●    

Spínací elektromagnetický ventil 1 2017  ●           

Spínací elektromagnetický ventil 2 2017  ●           

Synchronizace dálkových ovladačů 2017        ●     

Test odporového měniče turbodmychadla 2017 ●            

Turbo 2017 ●            

Turbodmychadlo, učení 2017 ●            

Pocítac odemknutí 2017       ●      

SpaceTourer 2017 ● ● ●    ● ● ●    

Přívodní ventil ABS vlevo vpředu 2017  ●           

Přívodní ventil ABS vpravo vpředu 2017  ●           

Přívodní ventil ABS vlevo vzadu 2017  ●           

Přívodní ventil ABS vpravo vzadu 2017  ●           

Výstupní ventil ABS vlevo vpředu 2017  ●           

Výstupní ventil ABS vpravo vpředu 2017  ●           

Výstupní ventil ABS vlevo vzadu 2017  ●           

Výstupní ventil ABS vpravo vzadu 2017  ●           

Řízení přídavného ohřevu 2017        ●     

Výměna snímače průtoku vzduchu 2017 ●            

Meric hmotnosti vzduchu nebo meric množství vzduchu 2017 ●            

Snímac proudu vzduchu 2017 ●            

Výměna akumulátoru 2017 ●            

Odvzdušnení brzdové soustavy 2017  ●           

Kalibrace snímače úhlu natočení volantu 2017  ●           

Katalytický čistič částic (CPF), výměna 2017 ●            

Změna směšovače vzduchu 2017 ●            

Změna elektrické škrticí klapky EGR 2017 ●            

Výměna bloku motoru s průtokoměrem 2017 ●            

Výměna bloku motoru bez průtokoměru 2017 ●            

Změny vysokotlakého čerpadla s regulátorem průtoku paliva 2017 ●            

Změna regulátoru průtoku paliva 2017 ●            

Obtokový ventil chladiče plnicího vzduchu 2017 ●            

Kontrola funkce ventilu využití tepla výfukových plynů 2017 ●            

Kontrola nastavení motoru 2017 ●            

Kontrola tlakování okruhu sání vzduchu 2017 ●            

Čištění ventilu EGR 2017 ●            

Čištění obtoku výměníku EGR 2017 ●            

Výměna spojky 2017 ●            

Elektrický obvod spalovací vzduchové turbíny 2017        ●     

Čerpadlo chladicí kapaliny 2017        ●     

Deaktivace ekonomického režimu 2017        ●     

Diagnostika snímače tlaku nasávaného vzduchu 2017 ●            

Postup programování vstřikovačů nafty 2017 ●            



Snímač rozdílu tlaků, učení 2017 ●            

Výměna rozdílového tlakového snímače 2017 ●            

Vypuštění a naplnění nádrže močoviny 2017 ●            

Výměna směšovací klapky EGR 2017 ●            

Učení škrticí klapky EGR 2017 ●            

Ventil recirkulace spalin 2017 ●            

Výměna ventilu EGR 2017 ●            

Ventil EGR, učení 2017 ●            

Programování ventilu recirkulace spalin (EGR) 2017 ●            

Test ventilu recirkulace spalin 2017 ●            

Plnění aditiva pro motorovou naftu 2017 ●            

Doplňování aditiva motorové nafty (bez externí ECU aditiv) 2017 ●            

Naplnění nádrže močoviny 2017 ●            

Doplňování močoviny, když je start motoru zakázán (ruční postup) 2017 ●            

Naplnění palivového potrubí 2017        ●     

Dávkovací palivové čerpadlo 2017        ●     

Žhavicí svícka 2017        ●     

Výměna vysokotlakového čerpadla 2017 ●            

Vysokotlaké čerpadlo nebo regulační ventil průtoku, učení 2017 ●            

Inicializace vstřikovačů 2017 ●            

Inicializace směšovače vzduchu 2017 ●            

Programování kódu vstřikovače 2017 ●            

Programování vstřikovače 2017 ●            

Vstřikovač, opětovná inicializace 2017 ●            

Programování klícu 2017        ●     

Výměna lambda sondy 2017 ●            

Omezovací elektromagnetický ventil 1 2017  ●           

Omezovací elektromagnetický ventil 2 2017  ●           

Pocítac zamknutí 2017       ●      

Kalibrace snímače podélného zrychlení 2017  ●           

Načtení parametru s nucenou aktivací topení 2017        ●     

Výměna filtru pevných částic 2017 ●            

Výměna předkatalyzátoru 2017 ●            

Reaktivace funkce Stop & Start 2017 ●            

Oběhové čerpadlo 2017  ●           

Nové naplnění hadice aditivem 2017 ●            

Doplňovací hadice s aditivem (bez externí ECU aditiv) 2017 ●            

Regenerace 2017 ●            

Reinicializace po výměně vstřikovače močoviny 2017 ●            

Výměna nádržky, čerpadla nebo potrubí pro aditiva 2017 ●            

Výměna nádrže, čerpadla nebo potrubí pro aditiva (bez externí ECU aditiv) 2017 ●            

Výměna pomocného hnacího řemenu 2017 ●            

Výměna hlavy válců 2017 ●            

Výměna směšovací klapky EGR a obtokové klapky 2017 ●            

Výměna sběrače výfukového potrubí 2017 ●            

Výměna vysokotlakého čerpadla nebo regulačního ventilu průtoku 2017 ●            

Výměna lambda sondy 2017 ●            

Výměna motoru startéru 2017 ●            

Výměna snímače vačkové hřídele 2017 ●            

Výměna bloku válců 2017 ●            

Výměna ložiska bloku válců 2017 ●            

Výměna hlavy válce se snímačem průtoku vzduchu 2017 ●            

Výměna hlavy válce bez snímače průtoku vzduchu 2017 ●            

Výměna katalyzátoru deNOx 2017 ●            

Výměna vysokotlakého rozvodného potrubí vznětového motoru 2017 ●            

Výměna výměníku EGR 2017 ●            

Výměna ventilu EGR 2017 ●            

Výměna nízkotlakého palivového čerpadla, palivového filtru nebo trubek 2017 ●            

Výměna nízkotlakého čerpadla 2017 ●            

Výměna snímače NOx 2017 ●            

Výměna částicového filtru (bez externí ECU aditiv) 2017 ●            

Výměna trakčního akumulátoru nebo zařízení pro udržování napětí 2017 ●            

Výměna nádrže, modulu čerpadla měřicího přístroje, potrubí systému NOx nebo vstřikovače močoviny 2017 ●            

Výměna reverzibilního alternátoru 2017 ●            

Výměna skříně turbíny 2017 ●            

Výměna turba 2017 ●            

Výměna vstřikovače močoviny 2017 ●            

Nastavení adaptace volnobehu do výchozí polohy 2017 ●            

Vynulování chyb v systému deNOx 2017 ●            

Reset servisu 2017         ●    

Spínací elektromagnetický ventil 1 2017  ●           

Spínací elektromagnetický ventil 2 2017  ●           

Synchronizace dálkových ovladačů 2017        ●     

Test odporového měniče turbodmychadla 2017 ●            

Turbo 2017 ●            

Turbodmychadlo, učení 2017 ●            

Pocítac odemknutí 2017       ●      

Dacia

Dokker 2013-2017 ● ● ●    ● ●    ●



Relé kompresoru klimatizace 2017 ●            

Snímac zrychlení 2017  ●           

Adaptační hodnoty po výměně vstřikovače 2017 ●            

Adaptuje po regeneraci částicového filtru 2017 ●            

Adaptační hodnoty po výměně částicového filtru 2017 ●            

Řízení relé kompresoru klimatizace 2017 ●            

Programování ventilu vzduchové klapky 2017 ●            

Programování snímače průtoku vzduchu 2017 ●            

Ovládací klapka přívodu vzduchu na předním panelu 2017 ●            

Klapka sání vzduchu 2017 ●            

Vstupní vzduchová klapka – příkaz motoru 2017 ●            

Klapka sání vzduchu, adaptační hodnoty 2017 ●            

Programování vzduchové cesty 2017 ●            

alarm 2017        ●     

Auto LED 2017        ●     

Samocinné zamknutí znovu 2017        ●     

Programování průměrné teploty vzduchu 2017 ●            

LED podsvícení 2017        ●     

Reset kalibrace snímače tlaku brzd 2017  ●           

Přesuvník vačkového hřídele: pohyb elektromagnetického ventilu 2017 ●            

Fázový posouvač vačkového hřídele; normální řízení 2017 ●            

Programování snímače vačkového hřídele č. 2 2017 ●            

Snímač vačkového hřídele, programování 2017 ●            

Elektromagnetický ventil cistice s aktivním uhlím 2017 ●            

Výměna katalyzátoru 2017 ●            

Príkaz pro vstrikování - válec 1 2017 ●            

Príkaz pro vstrikování - válec 2 2017 ●            

Príkaz pro vstrikování - válec 3 2017 ●            

Príkaz pro vstrikování - válec 4 2017 ●            

Príkaz pocítace - škrticí klapka ovládaná motorem 2017 ●            

Přepínací elektromagnetický ventil okruhu chladiva 2017 ●            

Řízení ventilu průtoku chladicí kapaliny 2017 ●            

Vetrák chladice 2017 ●            

Typ země 2017        ●     

Programování tempomatu / omezovače rychlosti 2014-2017 ●            

Deaktivace omezení maximální rychlosti 2014-2017 ●            

Funkce deaktivace rychlých volnoběžných otáček 2017 ●            

Obtok EGR 2017 ●            

Programování obroku recirkulace spalin 2014-2017 ●            

Obtokový ventil EGR 2017 ●            

Programování funkce EGR 2017 ●            

adaptivní programování EGR 2017 ●            

Ventil recirkulace spalin 2017 ●            

Programování ventilu recirkulace spalin (EGR) 2017 ●            

Programování ventilu EGR po zmene 2017 ●            

Elektronické vodní čerpadlo 2017 ●            

Konec programování tempomatu / omezovače rychlosti 2017 ●            

Adaptivní motor 2017 ●            

Smazat adaptivní parametry motoru 2017 ●            

Smazat adaptivní hodnoty pro regulaci tlaku 2017 ●            

Smazat programované hodnoty 2017 ●            

Klapka odváděného vzduchu 2017 ●            

Přesuvník výfukového vačkového hřídele 2017 ●            

Klapka výfukových plynů, nízká úroveň, nastavení 2017 ●            

Obvod vstřikovače výfuku 2017 ●            

Reléové řízení větráku pro vysoké otáčky 2017 ●            

Reléové řízení větráku pro nízké otáčky 2017 ●            

Funkce rychlých volnoběžných otáček 2017 ●            

První čerpadlo chlazení EGR 2017 ●            

Setrvačník, programování cíle 2017 ●            

Regulátor průtoku paliva 2017 ●            

Regulátor tlaku paliva 2017 ●            

Palivové cerpadlo 2017 ●            

Programování palivového čerpadla 2017 ●            

Relé palivového cerpadla 2017 ●            

Přívod paliva vypnut 2017 ●            

Zablokování podávání paliva 2017 ●            

Zelená LED 2017        ●     

Rozsvícení výstražných světel systémem ABS 2017        ●     

Relé topného rezistoru 1 2017 ●            

Relé topného rezistoru 2 2017 ●            

Relé topného rezistoru 3 2017 ●            

HFM –> test připojení kroužku odpovídače 2017        ●     

Vysokotlaký okruh, test úniku 2017 ●            

Vysokotlaký kompresor 2014-2017 ●            

Vysokotlaký palivový okruh, hledání závady 2017 ●            

Počítadlo vysokotlakého čerpadla 2014-2017 ●            

Vysokotlaké turbodmychadlo 2014-2017 ●            

Funkce přidržení ve svahu 2017  ●           

Zapalovací cívka, adaptivní 2017 ●            

Zapalování, válec 1 2017 ●            

Zapalování, válec 2 2017 ●            



Zapalování, válec 3 2017 ●            

Zapalování, válec 4 2017 ●            

Vstřikovací čerpadlo, adaptační hodnoty 2014-2017 ●            

Otevření vstřikovacího elektromagnetického ventilu, částicový filtr 2017 ●            

Adaptace vstřikovače 2017 ●            

Adaptivní hodnoty vstřikovače č. 1 2017 ●            

Adaptivní hodnoty vstřikovače č. 2 2017 ●            

Adaptivní hodnoty vstřikovače č. 3 2017 ●            

Adaptivní hodnoty vstřikovače č. 4 2017 ●            

Adaptační hodnoty vstřikovače 2017 ●            

Vstrikovac válce 1 2017 ●            

Vstrikovac válce 2 2017 ●            

Vstrikovac válce 3 2017 ●            

Vstrikovac válce 4 2017 ●            

Programování vstřikovače 2017 ●            

Vstřikovač, opětovná inicializace 2017 ●            

Vstupní klapka, opětovná inicializace 2017 ●            

Snímač klepání, programování 2017 ●            

Změna jazyka 2017        ●     

Učení ID snímače kola 2017            ●

Osvětlení 2017        ●     

Pocítac zamknutí 2017       ●      

Zamknutí rízení vstrikovace 2017 ●            

Reset kalibrace snímače podélného zrychlení 2017  ●           

Ventil nízkého tlaku EGR 2017 ●            

Programování ventilu nízkého tlaku EGR 2017 ●            

Programování snímače tlaku ve sběrném potrubí 2017 ●            

Omezovac nejvyšších otácek 2014-2017 ●            

Motorem rízená škrticí klapka 2017 ●            

Motorizovaná škrticí klapka 2017 ●            

Olejové čerpadlo 2017 ●            

Odolnost proti zamrznutí výparů oleje 2017 ●            

Vstřikovač částicového filtru 2017 ●            

Elektromagnetický ventil vstřikovače částicového filtru 2017 ●            

Snímač diferenciálního tlaku částicového filtru 2017 ●            

Obnova filtru částic 2017 ●            

Snímač relativního tlaku částicového filtru 2017 ●            

Programování jednotky předehřívání 2017 ●            

Adaptivní regulace tlaku 2017 ●            

Programování ID snímače kola 2017            ●

Programované hodnoty 2017 ●            

Meze programování škrticí klapky 2017 ●            

Proporcionální snímač bohatosti, programování 2017 ●            

Rozhlas 2017        ●     

Adaptivní hodnoty tlaku v rozvodném potrubí 2014-2017 ●            

Regulátoru tlaku palivové rozdělovací lišty 2017 ●            

Císt konfigurace 2017 ●  ●     ●    ●

Červená LED 2017        ●     

Obtokový regulacní ventil turbokompresoru (wastegate) 2017 ●            

Opětovná inicializace, snímač teploty na přívodu vzduchu 2017 ●            

Reinicializace EGR ventilu 2017 ●            

Relé ohrívace 2017 ●            

Konfigurace vzdáleného startování motoru 2017        ●     

Řídicí jednotka reset 2017  ●      ●     

Programování regulace bohatosti 2017 ●            

Druhé čerpadlo chlazení EGR 2017 ●            

Druhý namontovaný alarm 2017        ●     

Selektivní otvírání dveří 2017        ●     

Reproduktor 2017        ●     

Programování indexu rychloměru 2017  ●           

Adaptivní hodnoty startéru 2017 ●            

Reset kalibrace snímače úhlu natočení volantu 2017  ●           

Programování snímače úhlu natočení volantu 2017  ●           

Konec zablokování podávání paliva 2017 ●            

Klapka vírení vzduchu 2014-2017 ●            

Klapka víření 2017 ●            

Programování klapky víření 2014-2017 ●            

Termoplunžr č. 1, obvod relé 2017 ●            

Termoplunžr č. 2, obvod relé 2017 ●            

Termoplunžr č. 3, obvod relé 2017 ●            

Reléové rízení termopístu c. 1 2017 ●            

Reléové rízení termopístu c. 2 2017 ●            

Řízení relé termoplunžru č. 3 2017 ●            

Reset kalibrace snímače příčného zrychlení 2017  ●           

Elektromagnetický ventil regulace přeplňování 2017 ●            

Elektromagnetický ventil regulace turbodmychadla 2017 ●            

Programování turbodmychadla 2017 ●            

Elektromagnetický ventil přeplňování 2017 ●            

Test propojení mezi kroužkem odpovídače a UCH 2017        ●     

Pocítac odemknutí 2017       ●      

Odemknutí rízení vstrikovace 2017 ●            

Programování regulace klapky rozvodu výfukových plynů 2017 ●            



Relé vodního čerpadla 2017 ●            

Programování funkce vozidla 2017 ●            

Zapsat datum poslední operace (posledního servisu) po prodeji 2017  ●      ●     

DAF

XF 2013-2016        ●     

CF 2013-2016        ●     

LF 45 2009  ●           

LF 55 2009  ●           

CF 65 2009  ●           

EvoBus Chassis

BR 400 euro III 2000-2009 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2000-2009 ●            

Capacity 2004-2013 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2004-2013 ●            

Integro 2000-2009 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2000-2009 ●            

Integro euro IV-V 2004-2013 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2004-2013 ●            

Intouro 2000-2009 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2000-2009 ●            

Intouro euro IV-V 2004-2013 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2004-2013 ●            

BR 300 euro III 2000-2005 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2000-2005 ●            

O520 Cito 2000-2009 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2000-2009 ●            

O530 Citaro 2000-2009 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2000-2009 ●            

O530 Citaro euro IV-V 2004-2014 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2004-2014 ●            

O580 Travego 2000-2009 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2000-2009 ●            

O580 Travego euro IV-V 2004-2014 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2004-2014 ●            

OC500 2000-2009 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2000-2009 ●            

OC500 euro IV-V 2004-2013 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2004-2013 ●            

BR 400 euro IV-V 2004-2013 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2004-2013 ●            

OH XBC 2004-2012 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2004-2012 ●            

Multego 2004-2012 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2004-2012 ●            

Travego euro IV-V 2004-2013 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2004-2013 ●            

Conecto 2004-2012 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2004-2012 ●            

O550 euro III 2000-2009 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2000-2009 ●            

O560 euro III 2000-2009 ●            



Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2000-2009 ●            

O345 euro III 2000-2008 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2000-2008 ●            

O345 G euro III 2000-2008 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2000-2008 ●            

O350 O403 euro III 2000-2008 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2000-2008 ●            

Tourismo euro IV-V 2004-2013 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2004-2013 ●            

BR 500 euro VI 2013-2016 ●       ●     

Vyhřívání AdBlue®, elmg. ventil okruhu chladicí kapaliny 2013-2016 ●            

Kompresní zkouška 2013-2016 ●            

Deaktivace válce 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 1 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 2 2013-2016 ●            

Kontrolér recirkulace spalin 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil spojky ventilátoru 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil dávkování paliva 2013-2016 ●            

Vypínací palivový ventil 2013-2016 ●            

Řídicí jednotka reset 2013-2016        ●     

Znovunastavení čítače „objem regenerovaného vzduchu“ 2013-2016        ●     

Znovunastavení rutinní činnosti „funkční zkouška vzduchového okruhu“ 2013-2016        ●     

Sepnutý elmg. ventil vodního čerpadla 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2013-2016 ●            

BR 400 euro VI 2013-2016 ●            

Vyhřívání AdBlue®, elmg. ventil okruhu chladicí kapaliny 2013-2016 ●            

Kompresní zkouška 2013-2016 ●            

Deaktivace válce 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 1 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 2 2013-2016 ●            

Kontrolér recirkulace spalin 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil spojky ventilátoru 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil dávkování paliva 2013-2016 ●            

Vypínací palivový ventil 2013-2016 ●            

Sepnutý elmg. ventil vodního čerpadla 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2013-2016 ●            

O580 Travego euro VI 2013-2016 ●       ●     

Vyhřívání AdBlue®, elmg. ventil okruhu chladicí kapaliny 2013-2016 ●            

Kompresní zkouška 2013-2016 ●            

Deaktivace válce 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 1 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 2 2013-2016 ●            

Kontrolér recirkulace spalin 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil spojky ventilátoru 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil dávkování paliva 2013-2016 ●            

Vypínací palivový ventil 2013-2016 ●            

Řídicí jednotka reset 2013-2016        ●     

Znovunastavení čítače „objem regenerovaného vzduchu“ 2013-2016        ●     

Znovunastavení rutinní činnosti „funkční zkouška vzduchového okruhu“ 2013-2016        ●     

Sepnutý elmg. ventil vodního čerpadla 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2013-2016 ●            

OC500 euro VI 2014-2016 ●            

Vyhřívání AdBlue®, elmg. ventil okruhu chladicí kapaliny 2014-2016 ●            

Kompresní zkouška 2014-2016 ●            

Deaktivace válce 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 1 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 2 2014-2016 ●            

Kontrolér recirkulace spalin 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil spojky ventilátoru 2014-2016 ●            



Elektromagnetický ventil dávkování paliva 2014-2016 ●            

Vypínací palivový ventil 2014-2016 ●            

Sepnutý elmg. ventil vodního čerpadla 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2014-2016 ●            

Capacity euro VI 2014-2016 ●       ●     

Vyhřívání AdBlue®, elmg. ventil okruhu chladicí kapaliny 2014-2016 ●            

Kompresní zkouška 2014-2016 ●            

Deaktivace válce 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 1 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 2 2014-2016 ●            

Kontrolér recirkulace spalin 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil spojky ventilátoru 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil dávkování paliva 2014-2016 ●            

Vypínací palivový ventil 2014-2016 ●            

Řídicí jednotka reset 2014-2016        ●     

Znovunastavení čítače „objem regenerovaného vzduchu“ 2014-2016        ●     

Znovunastavení rutinní činnosti „funkční zkouška vzduchového okruhu“ 2014-2016        ●     

Sepnutý elmg. ventil vodního čerpadla 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2014-2016 ●            

Integro euro VI 2014-2016 ●       ●     

Vyhřívání AdBlue®, elmg. ventil okruhu chladicí kapaliny 2014-2016 ●            

Kompresní zkouška 2014-2016 ●            

Deaktivace válce 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 1 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 2 2014-2016 ●            

Kontrolér recirkulace spalin 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil spojky ventilátoru 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil dávkování paliva 2014-2016 ●            

Vypínací palivový ventil 2014-2016 ●            

Řídicí jednotka reset 2014-2016        ●     

Znovunastavení čítače „objem regenerovaného vzduchu“ 2014-2016        ●     

Znovunastavení rutinní činnosti „funkční zkouška vzduchového okruhu“ 2014-2016        ●     

Sepnutý elmg. ventil vodního čerpadla 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2014-2016 ●            

Intouro euro VI 2014-2016 ●       ●     

Vyhřívání AdBlue®, elmg. ventil okruhu chladicí kapaliny 2014-2016 ●            

Kompresní zkouška 2014-2016 ●            

Deaktivace válce 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 1 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 2 2014-2016 ●            

Kontrolér recirkulace spalin 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil spojky ventilátoru 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil dávkování paliva 2014-2016 ●            

Vypínací palivový ventil 2014-2016 ●            

Řídicí jednotka reset 2014-2016        ●     

Znovunastavení čítače „objem regenerovaného vzduchu“ 2014-2016        ●     

Znovunastavení rutinní činnosti „funkční zkouška vzduchového okruhu“ 2014-2016        ●     

Sepnutý elmg. ventil vodního čerpadla 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2014-2016 ●            

Tourismo euro VI 2014-2016 ●            

Vyhřívání AdBlue®, elmg. ventil okruhu chladicí kapaliny 2014-2016 ●            

Kompresní zkouška 2014-2016 ●            

Deaktivace válce 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 1 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 2 2014-2016 ●            

Kontrolér recirkulace spalin 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil spojky ventilátoru 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil dávkování paliva 2014-2016 ●            



Vypínací palivový ventil 2014-2016 ●            

Sepnutý elmg. ventil vodního čerpadla 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2014-2016 ●            

OF 2003-2015 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2003-2015 ●            

O530 Citaro euro VI 2013-2016 ●  ● ●    ●     

Vyhřívání AdBlue®, elmg. ventil okruhu chladicí kapaliny 2013-2016 ●            

Kompresní zkouška 2013-2016 ●            

Deaktivace válce 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 1 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 2 2013-2016 ●            

Kontrolér recirkulace spalin 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil spojky ventilátoru 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil dávkování paliva 2013-2016 ●            

Vypínací palivový ventil 2013-2016 ●            

Učení vyrovnaných náprav 2013-2016        ●     

Načíst přehled řídicí jednotky vozidla 2013-2016        ●     

Řídicí jednotka reset 2013-2016        ●     

Znovunastavení čítače „objem regenerovaného vzduchu“ 2013-2016        ●     

Znovunastavení rutinní činnosti „funkční zkouška vzduchového okruhu“ 2013-2016        ●     

Řízení a učení přídavné nápravy 2013-2016        ●     

Sepnutý elmg. ventil vodního čerpadla 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2013-2016 ●            

Fiat

Doblo [00-09] 2002-2009 ●  ●          

Učení klimatizace 2006-2009 ●            

Výměna snímače průtoku vzduchu 2003-2009 ●            

Nulování hran vačky (VVT) 2006-2009 ●            

Kontrola ventilu recirkulace spalin (EGR) 2003-2009 ●            

Test ventilu recirkulace spalin 2003-2009 ●            

Žhavicí svíčka, test obvodu předžhavení 2003-2009 ●            

Programování vstřikovače 2003-2009 ●            

Reset počitadla klepání 2006-2009 ●            

Výměna snímače klepání a/nebo zapalovací svíčky 2006-2009 ●            

Výměna lambda sondy a/nebo katalyzátoru a/nebo vstřikovače 2006-2009 ●            

Výměna lambda sondy 2003-2009 ●            

Kalibrace pro signál neutrálu 2006-2009 ●            

Výměna oleje 2003-2009 ●            

Počítadlo překročení plnicího tlaku, reset 2006-2009 ●            

Regenerace částicového filtru (pouze pro verze s DPF) 2003-2009 ●            

Výměna filtru pevných částic 2003-2009 ●            

Resetování kalibrace fázového snímače 2006-2009 ●            

Nastavit kolečko zvuku do výchozí polohy pro naučení 2006-2009 ●            

Výměna snímače tlaku v rozvodném potrubí 2003-2009 ●            

Reset adaptace 2006-2009 ●            

Reset samoučicích funkcí 2003-2009 ●            

Reset samoadaptačních parametrů 2006-2009 ●            

Výměna součástí systému přeplňování 2006-2009 ●            

Uchování naučení škrticí klapky 2006-2009 ●            

Výměna snímače časování a/nebo vačky 2006-2009 ●            

Vynulování konfigurace vozidla 2006-2009 ●            

Doblo [10-] 2010-2017 ●  ●  ●        

Odtlakování zásobníku 2014-2017     ●        

Učení klimatizace 2010-2017 ●            

Výměna snímače průtoku vzduchu 2010-2017 ●            

Nulování hran vačky (VVT) 2010-2017 ●            

Odvzdušnění spojky 2014-2017     ●        

Výměna spojky 2014-2017     ●        

Samokalibrace spojky 2014-2017     ●        

Vymazání statistických dat, týkajících se chyb 2014-2017     ●        

Kontrola ventilu recirkulace spalin (EGR) 2010-2017 ●            

Test ventilu recirkulace spalin 2010-2017 ●            

Výměna elektrického čerpadla 2014-2017     ●        

Konec vedení / samokalibrace služby 2014-2017     ●        

Výměna páky převodovky 2014-2017     ●        

Žhavicí svíčka, test obvodu předžhavení 2010-2017 ●            



Programování vstřikovače 2010-2017 ●            

Reset počitadla klepání 2010-2017 ●            

Výměna snímače klepání a/nebo zapalovací svíčky 2010-2017 ●            

Výměna lambda sondy a/nebo katalyzátoru a/nebo vstřikovače 2010-2017 ●            

Výměna lambda sondy 2010-2017 ●            

Kalibrace pro signál neutrálu 2010-2017 ●            

Nové akční členy 2014-2017     ●        

Výměna oleje 2010-2017 ●            

Počítadlo překročení plnicího tlaku, reset 2010-2017 ●            

Regenerace částicového filtru (pouze pro verze s DPF) 2010-2017 ●            

Výměna filtru pevných částic 2010-2017 ●            

Resetování kalibrace fázového snímače 2010-2017 ●            

Nastavit kolečko zvuku do výchozí polohy pro naučení 2010-2017 ●            

Výměna relé čerpadla 2014-2017     ●        

Výměna snímače tlaku v rozvodném potrubí 2010-2017 ●            

Výměna automatické převodovky 2014-2017     ●        

Reset adaptace 2010-2017 ●            

Reset samoučicích funkcí 2010-2017 ●            

Reset samoadaptačních parametrů 2010-2017 ●            

Vymazání statistických dat 2014-2017     ●        

Výměna součástí systému přeplňování 2010-2017 ●            

Uchování naučení škrticí klapky 2010-2017 ●            

Výměna snímače časování a/nebo vačky 2010-2017 ●            

Vynulování konfigurace vozidla 2010-2017 ●            

Fiorino [08-] 2008-2016 ●  ●  ●        

Odtlakování zásobníku 2009-2016     ●        

Učení klimatizace 2008-2016 ●            

Výměna snímače průtoku vzduchu 2008-2016 ●            

Nulování hran vačky (VVT) 2008-2016 ●            

Odvzdušnění spojky 2009-2016     ●        

Výměna spojky 2009-2016     ●        

Samokalibrace spojky 2009-2016     ●        

Vymazání statistických dat, týkajících se chyb 2009-2016     ●        

Kontrola ventilu recirkulace spalin (EGR) 2008-2016 ●            

Test ventilu recirkulace spalin 2008-2016 ●            

Výměna elektrického čerpadla 2009-2016     ●        

Konec vedení / samokalibrace služby 2009-2016     ●        

Výměna páky převodovky 2009-2016     ●        

Žhavicí svíčka, test obvodu předžhavení 2008-2016 ●            

Programování vstřikovače 2008-2016 ●            

Reset počitadla klepání 2008-2016 ●            

Výměna snímače klepání a/nebo zapalovací svíčky 2008-2016 ●            

Výměna lambda sondy a/nebo katalyzátoru a/nebo vstřikovače 2008-2016 ●            

Výměna lambda sondy 2008-2016 ●            

Kalibrace pro signál neutrálu 2008-2016 ●            

Nové akční členy 2009-2016     ●        

Výměna oleje 2008-2016 ●            

Počítadlo překročení plnicího tlaku, reset 2008-2016 ●            

Regenerace částicového filtru (pouze pro verze s DPF) 2008-2016 ●            

Výměna filtru pevných částic 2008-2016 ●            

Resetování kalibrace fázového snímače 2008-2016 ●            

Nastavit kolečko zvuku do výchozí polohy pro naučení 2008-2016 ●            

Výměna relé čerpadla 2009-2016     ●        

Výměna snímače tlaku v rozvodném potrubí 2008-2016 ●            

Výměna automatické převodovky 2009-2016     ●        

Reset adaptace 2008-2016 ●            

Reset samoučicích funkcí 2008-2016 ●            

Reset samoadaptačních parametrů 2008-2016 ●            

Vymazání statistických dat 2009-2016     ●        

Výměna součástí systému přeplňování 2008-2016 ●            

Uchování naučení škrticí klapky 2008-2016 ●            

Výměna snímače časování a/nebo vačky 2008-2016 ●            

Vynulování konfigurace vozidla 2008-2016 ●            

Ducato [06-] 2006-2015 ●  ●  ●        

Odtlakování zásobníku 2006-2015     ●        

Výměna snímače průtoku vzduchu 2006-2015 ●            

Odvzdušnění spojky 2006-2015     ●        

Výměna spojky 2006-2015     ●        

Samokalibrace spojky 2006-2015     ●        

Vymazání statistických dat, týkajících se chyb 2006-2015     ●        

Kontrola ventilu recirkulace spalin (EGR) 2006-2015 ●            

Test ventilu recirkulace spalin 2006-2015 ●            

Výměna elektrického čerpadla 2006-2015     ●        

Konec vedení / samokalibrace služby 2006-2015     ●        

Výměna páky převodovky 2006-2015     ●        

Žhavicí svíčka, test obvodu předžhavení 2006-2015 ●            

Programování vstřikovače 2006-2015 ●            

Výměna lambda sondy 2006-2015 ●            

Nové akční členy 2006-2015     ●        

Výměna oleje 2006-2015 ●            



Regenerace částicového filtru (pouze pro verze s DPF) 2006-2015 ●            

Výměna filtru pevných částic 2006-2015 ●            

Výměna relé čerpadla 2006-2015     ●        

Výměna snímače tlaku v rozvodném potrubí 2006-2015 ●            

Výměna automatické převodovky 2006-2015     ●        

Reset samoučicích funkcí 2006-2015 ●            

Vymazání statistických dat 2006-2015     ●        

Strada 2006-2017 ●  ●          

Učení klimatizace 2006-2017 ●            

Výměna snímače průtoku vzduchu 2011-2017 ●            

Nulování hran vačky (VVT) 2006-2017 ●            

Kontrola ventilu recirkulace spalin (EGR) 2011-2017 ●            

Test ventilu recirkulace spalin 2011-2017 ●            

Žhavicí svíčka, test obvodu předžhavení 2011-2017 ●            

Programování vstřikovače 2011-2017 ●            

Reset počitadla klepání 2006-2017 ●            

Výměna snímače klepání a/nebo zapalovací svíčky 2006-2017 ●            

Výměna lambda sondy a/nebo katalyzátoru a/nebo vstřikovače 2006-2017 ●            

Výměna lambda sondy 2011-2017 ●            

Kalibrace pro signál neutrálu 2006-2017 ●            

Výměna oleje 2011-2017 ●            

Počítadlo překročení plnicího tlaku, reset 2006-2017 ●            

Regenerace částicového filtru (pouze pro verze s DPF) 2011-2017 ●            

Výměna filtru pevných částic 2011-2017 ●            

Resetování kalibrace fázového snímače 2006-2017 ●            

Nastavit kolečko zvuku do výchozí polohy pro naučení 2006-2017 ●            

Výměna snímače tlaku v rozvodném potrubí 2011-2017 ●            

Reset adaptace 2006-2017 ●            

Reset samoučicích funkcí 2006-2017 ●            

Reset samoadaptačních parametrů 2006-2017 ●            

Výměna součástí systému přeplňování 2006-2017 ●            

Uchování naučení škrticí klapky 2006-2017 ●            

Výměna snímače časování a/nebo vačky 2006-2017 ●            

Vynulování konfigurace vozidla 2006-2017 ●            

Ducato [-05] 2002-2005 ●            

Výměna snímače průtoku vzduchu 2002-2005 ●            

Kontrola ventilu recirkulace spalin (EGR) 2002-2005 ●            

Test ventilu recirkulace spalin 2002-2005 ●            

Žhavicí svíčka, test obvodu předžhavení 2002-2005 ●            

Programování vstřikovače 2002-2005 ●            

Výměna lambda sondy 2002-2005 ●            

Výměna oleje 2002-2005 ●            

Regenerace částicového filtru (pouze pro verze s DPF) 2002-2005 ●            

Výměna filtru pevných částic 2002-2005 ●            

Výměna snímače tlaku v rozvodném potrubí 2002-2005 ●            

Reset samoučicích funkcí 2002-2005 ●            

Scudo [07-] 2007-2015 ●            

Výměna snímače průtoku vzduchu 2007-2015 ●            

Kontrola ventilu recirkulace spalin (EGR) 2007-2015 ●            

Test ventilu recirkulace spalin 2007-2015 ●            

Žhavicí svíčka, test obvodu předžhavení 2007-2015 ●            

Programování vstřikovače 2007-2015 ●            

Výměna lambda sondy 2007-2015 ●            

Výměna oleje 2007-2015 ●            

Regenerace částicového filtru (pouze pro verze s DPF) 2007-2015 ●            

Výměna filtru pevných částic 2007-2015 ●            

Výměna snímače tlaku v rozvodném potrubí 2007-2015 ●            

Reset samoučicích funkcí 2007-2015 ●            

Ford

Transit Custom [13-] 2013-2017  ● ●    ● ●     

Odvzdušnění brzdového systému ABS 2013-2017  ●           

Vymazání zaznamenaného nárazu 2013-2017       ●      

Kalibrace snímače podélného zrychlení 2013-2017  ●           

Vlastní test – zapalování zapnuto, motor vypnut 2013-2017  ● ●    ● ●     

Tourneo Custom [13-] 2013-2017  ● ●    ● ●     

Odvzdušnění brzdového systému ABS 2013-2017  ●           

Vymazání zaznamenaného nárazu 2013-2017       ●      

Kalibrace snímače podélného zrychlení 2013-2017  ●           

Vlastní test – zapalování zapnuto, motor vypnut 2013-2017  ● ●    ● ●     

Ford Cargo

C8t 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            



Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

C11t 2013-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2013-2015 ●            

Deaktivace válce 2013-2015 ●            

Test modulu dávkování 2013-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2013-2015 ●            

Test unikání paliva 2013-2015 ●            

Zapište VIN 2013-2015 ●            

C13t 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

C15t 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

C17t 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

C19t 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

C24t 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

C26t 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

C31t 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

Gaz

Sobol 2006-2014 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2006-2014 ●            

Deaktivace válce 2006-2014 ●            

Test modulu dávkování 2006-2014 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2006-2014 ●            

Test unikání paliva 2006-2014 ●            

Zapište VIN 2006-2014 ●            

Gazelle 2006-2014 ●            



Test ventilu přívodu vzduchu 2006-2014 ●            

Deaktivace válce 2006-2014 ●            

Test modulu dávkování 2006-2014 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2006-2014 ●            

Test unikání paliva 2006-2014 ●            

Zapište VIN 2006-2014 ●            

Gaz Trucks

Valday 2003-2014 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2003-2014 ●            

Deaktivace válce 2003-2014 ●            

Test modulu dávkování 2003-2014 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2003-2014 ●            

Test unikání paliva 2003-2014 ●            

Zapište VIN 2003-2014 ●            

33-Series 2003-2014 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2003-2014 ●            

Deaktivace válce 2003-2014 ●            

Test modulu dávkování 2003-2014 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2003-2014 ●            

Test unikání paliva 2003-2014 ●            

Zapište VIN 2003-2014 ●            

Generic Bus Systems

All supported systems All years ● ●           

Vyhřívání AdBlue®, elmg. ventil okruhu chladicí kapaliny All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku All years ●            

Opotřebení brzdového obložení, hnací náprava, kalibrace All years  ●           

Opotřebení brzdového obložení, přední náprava, kalibrace All years  ●           

Tloušťka brzdové destičky, test All years  ●           

Kompresní zkouška All years ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií All years ●            

Vyvažování válce All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test výkonu válce All years ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 1 All years ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 2 All years ●            

Kontrolér recirkulace spalin All years ●            

Elektromagnetický ventil spojky ventilátoru All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Elektromagnetický ventil dávkování paliva All years ●            

Vypínací palivový ventil All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Modulátor, levý, 3. náprava All years  ●           

Modulátor, levá přední strana All years  ●           

Modulátor, levá zadní strana All years  ●           

Modulátor, pravý, 3. náprava All years  ●           

Modulátor, pravá přední strana All years  ●           

Modulátor, pravá zadní strana All years  ●           

Modulátor, vlečená náprava All years  ●           

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx All years ●            

Načtení základních dat All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Sepnutý elmg. ventil vodního čerpadla All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů All years ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů All years ●            

Čerpadlo programuje válec 1 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 2 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 3 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 4 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 5 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 6 All years ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií All years ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií All years ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení All years ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení All years ●            



Snímač otáček kol, test All years  ●           

Zapište VIN All years ●            

16-pin J1962 diagnostic socket All years ●            

Vyhřívání AdBlue®, elmg. ventil okruhu chladicí kapaliny All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku All years ●            

Kompresní zkouška All years ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií All years ●            

Vyvažování válce All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test výkonu válce All years ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 1 All years ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 2 All years ●            

Kontrolér recirkulace spalin All years ●            

Elektromagnetický ventil spojky ventilátoru All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Elektromagnetický ventil dávkování paliva All years ●            

Vypínací palivový ventil All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx All years ●            

Načtení základních dat All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Sepnutý elmg. ventil vodního čerpadla All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů All years ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů All years ●            

Čerpadlo programuje válec 1 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 2 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 3 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 4 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 5 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 6 All years ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií All years ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií All years ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení All years ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení All years ●            

Zapište VIN All years ●            

14-pin MB diagnostic socket All years ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx All years ●            

8-pin Volvo diagnostic socket All years  ●           

Opotřebení brzdového obložení, hnací náprava, kalibrace All years  ●           

Opotřebení brzdového obložení, přední náprava, kalibrace All years  ●           

Tloušťka brzdové destičky, test All years  ●           

Modulátor, levý, 3. náprava All years  ●           

Modulátor, levá přední strana All years  ●           

Modulátor, levá zadní strana All years  ●           

Modulátor, pravý, 3. náprava All years  ●           

Modulátor, pravá přední strana All years  ●           

Modulátor, pravá zadní strana All years  ●           

Modulátor, vlečená náprava All years  ●           

Snímač otáček kol, test All years  ●           

9-pin Deutsch diagnostic socket All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů All years ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů All years ●            



Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií All years ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií All years ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení All years ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení All years ●            

Zapište VIN All years ●            

Generic Truck Systems

All supported systems All years ●            

Vyhřívání AdBlue®, elmg. ventil okruhu chladicí kapaliny All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku All years ●            

Kompresní zkouška All years ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií All years ●            

Vyvažování válce All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test výkonu válce All years ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 1 All years ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 2 All years ●            

Kontrolér recirkulace spalin All years ●            

Elektromagnetický ventil spojky ventilátoru All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Elektromagnetický ventil dávkování paliva All years ●            

Vypínací palivový ventil All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx All years ●            

Načtení základních dat All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Sepnutý elmg. ventil vodního čerpadla All years ●            

Postup načtení filtru pevných částic All years ●            

Postup načtení jednotky dodatečné úpravy výfuku All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů All years ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů All years ●            

Čerpadlo programuje válec 1 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 2 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 3 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 4 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 5 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 6 All years ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií All years ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií All years ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení All years ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení All years ●            

Zapište VIN All years ●            

16-pin J1962 diagnostic socket All years ●            

Vyhřívání AdBlue®, elmg. ventil okruhu chladicí kapaliny All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku All years ●            

Kompresní zkouška All years ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií All years ●            

Vyvažování válce All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test výkonu válce All years ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 1 All years ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 2 All years ●            

Kontrolér recirkulace spalin All years ●            

Elektromagnetický ventil spojky ventilátoru All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Elektromagnetický ventil dávkování paliva All years ●            

Vypínací palivový ventil All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx All years ●            

Načtení základních dat All years ●            



Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Sepnutý elmg. ventil vodního čerpadla All years ●            

Postup načtení filtru pevných částic All years ●            

Postup načtení jednotky dodatečné úpravy výfuku All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů All years ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů All years ●            

Čerpadlo programuje válec 1 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 2 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 3 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 4 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 5 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 6 All years ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií All years ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií All years ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení All years ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení All years ●            

Zapište VIN All years ●            

14-pin MB diagnostic socket All years ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx All years ●            

9-pin Deutsch diagnostic socket All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů All years ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů All years ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií All years ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií All years ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení All years ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení All years ●            

Zapište VIN All years ●            

Isuzu

D-Max 2011-2016 ●            

Znovunastavení dat difuzéru regenerace čističe pevných částic vznětového motoru (DPD) 2011-2016 ●            

Iveco Bus

Crossway 2014-2016 ●            

Kompresní zkouška 2014-2016 ●            

Deaktivace válce 2014-2016 ●            

Načtení základních dat 2014-2016 ●            

Magelys 2014-2016 ●            

Kompresní zkouška 2014-2016 ●            

Deaktivace válce 2014-2016 ●            

Načtení základních dat 2014-2016 ●            

Urbanway 2014-2016 ●            

Kompresní zkouška 2014-2016 ●            

Deaktivace válce 2014-2016 ●            

Načtení základních dat 2014-2016 ●            

Euromidi 2014-2016 ●            

Kompresní zkouška 2014-2016 ●            

Deaktivace válce 2014-2016 ●            

Načtení základních dat 2014-2016 ●            

Iveco Trucks

Trakker [14->] 2014-2016 ●    ●        

Kompresní zkouška 2014-2016 ●            



Deaktivace válce 2014-2016 ●            

Výměna ECU 2014-2016     ●        

Načtení základních dat 2014-2016 ●            

Test systému během provozu 2014-2016     ●        

Stralis [14->] 2014-2016 ●    ●        

Kompresní zkouška 2014-2016 ●            

Deaktivace válce 2014-2016 ●            

Výměna ECU 2014-2016     ●        

Načtení základních dat 2014-2016 ●            

Test systému během provozu 2014-2016     ●        

EuroCargo [14->] 2014-2016 ●            

Kompresní zkouška 2014-2016 ●            

Deaktivace válce 2014-2016 ●            

Načtení základních dat 2014-2016 ●            

Iveco Trucks South America

Stralis [02-06] 2002-2006 ● ● ● ● ● ●  ●   ●  

Přídavný ventilátor 2002-2006    ●         

Aktivace vzduchového pérování 2002-2006           ●  

Kalibrace vzduchového pérování 2002-2006           ●  

Ventilátor spalovacího vzduchu 2002-2006    ●         

Řízení, vodní čerpadlo 2002-2006    ●         

Palivové cerpadlo 2002-2006    ●         

Kontrola ohrátí žhavicí svícky 2002-2006    ●         

Stavová LED dioda 2002-2006    ●         

Stralis [07-13] 2007-2013 ● ● ● ● ●   ●   ●  

Test systému Adblue 2008-2013 ●            

Přídavný ventilátor 2007-2013    ●         

Aktivace vzduchového pérování 2007-2013           ●  

Kalibrace vzduchového pérování 2007-2013           ●  

Test vzduchového systému 2008-2013 ●            

Stav brzdového obložení 2010-2013  ●           

Výměna katalyzátoru 2007-2013 ●            

Ventilátor spalovacího vzduchu 2007-2013    ●         

Kompresní zkouška 2007-2013 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2007-2013 ●            

Řízení, vodní čerpadlo 2007-2013    ●         

Deaktivace válce 2007-2013 ●            

Kontrola dávkovacího ventilu 2008-2013 ●            

Výměna ECU 2007-2013     ●        

Ventil motorové brzdy 2007-2013 ●            

Otácky motoru 2007-2013 ●            

Fáze proplachování 2008-2013 ●            

Palivové cerpadlo 2007-2013    ●         

Kontrola ohrátí žhavicí svícky 2007-2013    ●         

Udržování tlaku 2008-2013 ●            

Fáze tlakování 2008-2013 ●            

Reach 28 2008-2013 ●            

Reset samo-adaptačních parametrů 2008-2013 ●            

Stavová LED dioda 2007-2013    ●         

Uložení parametrů škrtící klapky 2008-2013 ●            

Vyprázdnění systému 2008-2013 ●            

Test systému během provozu 2007-2013     ●        

Test vyhřívání 2008-2013 ●            

Akční člen regulace plnicího tlaku turbodmychadla 2007-2013 ●            

Stralis [14->] 2014-2016 ● ● ● ● ● ●  ●   ●  

Přídavný ventilátor 2014-2016    ●         

Aktivace vzduchového pérování 2014-2016           ●  

Stav brzdového obložení 2014-2016  ●           

Výměna katalyzátoru 2014-2016 ●            

Ventilátor spalovacího vzduchu 2014-2016    ●         

Kompresní zkouška 2014-2016 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2016 ●            

Deaktivace válce 2014-2016 ●            

Kontrola dávkovacího ventilu 2014-2016 ●            

Výměna ECU 2014-2016     ●        

Ventil motorové brzdy 2014-2016 ●            

Otácky motoru 2014-2016 ●            

Fáze proplachování 2014-2016 ●            

Kontrola ohrátí žhavicí svícky 2014-2016    ●         

Fáze tlakování 2014-2016 ●            

Stavová LED dioda 2014-2016    ●         

Vyprázdnění systému 2014-2016 ●            

Test systému během provozu 2014-2016     ●        

Test vyhřívání 2014-2016 ●            

Akční člen regulace plnicího tlaku turbodmychadla 2014-2016 ●            



EuroTrakker 2002-2004 ● ●   ●   ●     

Trakker [05-13] 2005-2013 ● ●  ● ●   ●   ●  

Test systému Adblue 2005-2013 ●            

Přídavný ventilátor 2005-2013    ●         

Aktivace vzduchového pérování 2005-2013           ●  

Kalibrace vzduchového pérování 2005-2013           ●  

Test vzduchového systému 2005-2013 ●            

Výměna katalyzátoru 2005-2013 ●            

Ventilátor spalovacího vzduchu 2005-2013    ●         

Kompresní zkouška 2005-2013 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2005-2013 ●            

Řízení, vodní čerpadlo 2005-2013    ●         

Deaktivace válce 2005-2013 ●            

Kontrola dávkovacího ventilu 2005-2013 ●            

Výměna ECU 2005-2013     ●        

Ventil motorové brzdy 2005-2013 ●            

Otácky motoru 2005-2013 ●            

Fáze proplachování 2005-2013 ●            

Palivové cerpadlo 2005-2013    ●         

Kontrola ohrátí žhavicí svícky 2005-2013    ●         

Udržování tlaku 2005-2013 ●            

Fáze tlakování 2005-2013 ●            

Reach 28 2005-2013 ●            

Stavová LED dioda 2005-2013    ●         

Vyprázdnění systému 2005-2013 ●            

Test systému během provozu 2005-2013     ●        

Test vyhřívání 2005-2013 ●            

Akční člen regulace plnicího tlaku turbodmychadla 2005-2013 ●            

Trakker [14->] 2014-2016 ● ● ● ● ● ●  ●   ●  

Přídavný ventilátor 2014-2016    ●         

Aktivace vzduchového pérování 2014-2016           ●  

Stav brzdového obložení 2014-2016  ●           

Výměna katalyzátoru 2014-2016 ●            

Ventilátor spalovacího vzduchu 2014-2016    ●         

Kompresní zkouška 2014-2016 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2016 ●            

Deaktivace válce 2014-2016 ●            

Kontrola dávkovacího ventilu 2014-2016 ●            

Výměna ECU 2014-2016     ●        

Ventil motorové brzdy 2014-2016 ●            

Otácky motoru 2014-2016 ●            

Fáze proplachování 2014-2016 ●            

Kontrola ohrátí žhavicí svícky 2014-2016    ●         

Fáze tlakování 2014-2016 ●            

Stavová LED dioda 2014-2016    ●         

Vyprázdnění systému 2014-2016 ●            

Test systému během provozu 2014-2016     ●        

Test vyhřívání 2014-2016 ●            

Akční člen regulace plnicího tlaku turbodmychadla 2014-2016 ●            

EuroCargo [02-06] 2002-2006 ● ● ●  ●   ●   ●  

Aktivace vzduchového pérování 2005-2006           ●  

Kalibrace vzduchového pérování 2005-2006           ●  

Uzavírací ventil spojky: MV8 2006     ●        

Uzavírací ventil spojky: MV9 2006     ●        

Uzavírací ventily spojky: MV8_MV9 2006     ●        

Otevírací ventil spojky: MV7 2006     ●        

Deaktivace válce 2002-2006 ●            

Ventil zapnutí: MV3 2006     ●        

Ventil zapnutí: MV4 2006     ●        

Ventil zapnutí: MV5 2006     ●        

Hydraulické cerpadlo 2006     ●        

Ventil volby MV1 2006     ●        

Ventil volby MV2 2006     ●        

EuroCargo [07-13] 2007-2013 ● ● ● ● ●   ●   ●  

Test systému Adblue 2007-2013 ●            

Přídavný ventilátor 2008-2013    ●         

Aktivace vzduchového pérování 2007-2013           ●  

Kalibrace vzduchového pérování 2007-2013           ●  

Test vzduchového systému 2007-2013 ●            

Výměna katalyzátoru 2007-2013 ●            

Uzavírací ventil spojky: MV8 2007-2013     ●        

Uzavírací ventil spojky: MV9 2007-2013     ●        

Uzavírací ventily spojky: MV8_MV9 2007-2013     ●        

Otevírací ventil spojky: MV7 2007-2013     ●        

Ventilátor spalovacího vzduchu 2008-2013    ●         

Kompresní zkouška 2007-2013 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2007-2013 ●            



Deaktivace válce 2007-2013 ●            

Kontrola dávkovacího ventilu 2007-2013 ●            

Ventil zapnutí: MV3 2007-2013     ●        

Ventil zapnutí: MV4 2007-2013     ●        

Ventil zapnutí: MV5 2007-2013     ●        

Ventil motorové brzdy 2007-2013 ●            

Otácky motoru 2007-2013 ●            

Fáze proplachování 2007-2013 ●            

Kontrola ohrátí žhavicí svícky 2008-2013    ●         

Hydraulické cerpadlo 2007-2013     ●        

Udržování tlaku 2007-2013 ●            

Fáze tlakování 2007-2013 ●            

Reach 28 2007-2013 ●            

Ventil volby MV1 2007-2013     ●        

Ventil volby MV2 2007-2013     ●        

Reset samo-adaptačních parametrů 2008-2013 ●            

Stavová LED dioda 2008-2013    ●         

Uložení parametrů škrtící klapky 2008-2013 ●            

Vyprázdnění systému 2007-2013 ●            

Test vyhřívání 2007-2013 ●            

Akční člen regulace plnicího tlaku turbodmychadla 2007-2013 ●            

EuroCargo [14->] 2014-2016 ● ● ● ● ● ●  ●   ●  

Akcelerovaná adaptace spojky 2014-2016     ●        

Přídavný ventilátor 2014-2016    ●         

Aktivace vzduchového pérování 2014-2016           ●  

Kalibrace vzduchového pérování 2014-2016           ●  

Odvzdušněte akční člen spojky 2014-2016     ●        

Odvzdušněte akční člen spojky (rychlé) 2014-2016     ●        

Odvzdušněte akční člen převodovky 2014-2016     ●        

Odvzdušněte hydraulické čerpadlo 2014-2016     ●        

Výměna katalyzátoru 2014-2016 ●            

Ventilátor spalovacího vzduchu 2014-2016    ●         

Kompresní zkouška 2014-2016 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2016 ●            

Řídicí výstupy 2014-2016     ●        

Deaktivace válce 2014-2016 ●            

Kontrola dávkovacího ventilu 2014-2016 ●            

Ventil motorové brzdy 2014-2016 ●            

Otácky motoru 2014-2016 ●            

Naplňte zásobník tlaku 2014-2016     ●        

Fáze proplachování 2014-2016 ●            

Rychlostní stupně, test 2014-2016     ●        

Kontrola ohrátí žhavicí svícky 2014-2016    ●         

Vypuštění zásobníku tlaku 2014-2016     ●        

Fáze tlakování 2014-2016 ●            

Přepočtěte faktor rdyn 2014-2016     ●        

Samoadaptační systém převodovky 2014-2016     ●        

Samoadaptace, přenosový bod 2014-2016     ●        

Stavová LED dioda 2014-2016    ●         

Kalibrace úhlu natocení kol (úhlu rejdu) 2014-2016  ●           

Vyprázdnění systému 2014-2016 ●            

Test vyhřívání 2014-2016 ●            

Akční člen regulace plnicího tlaku turbodmychadla 2014-2016 ●            

Cavallino 2009-2016 ● ●      ●     

Výměna katalyzátoru 2009-2016 ●            

Kompresní zkouška 2009-2016 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2009-2016 ●            

Deaktivace válce 2009-2016 ●            

Ventil motorové brzdy 2009-2016 ●            

Otácky motoru 2009-2016 ●            

Akční člen regulace plnicího tlaku turbodmychadla 2009-2016 ●            

Cursor 2009-2016 ● ● ●     ●     

Výměna katalyzátoru 2009-2016 ●            

Kompresní zkouška 2009-2016 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2009-2016 ●            

Deaktivace válce 2009-2016 ●            

Ventil motorové brzdy 2009-2016 ●            

Otácky motoru 2009-2016 ●            

Akční člen regulace plnicího tlaku turbodmychadla 2009-2016 ●            

Tector 2008-2016 ● ● ●  ●   ●     

Výměna katalyzátoru 2008-2016 ●            

Kompresní zkouška 2008-2016 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2008-2016 ●            

Deaktivace válce 2008-2016 ●            

Kontrola dávkovacího ventilu 2008-2016 ●            

Ventil motorové brzdy 2008-2016 ●            

Otácky motoru 2008-2016 ●            

Fáze proplachování 2008-2016 ●            



Fáze tlakování 2008-2016 ●            

Test elektromagnetických ventilů 2008-2016     ●        

Vyprázdnění systému 2008-2016 ●            

Test vyhřívání 2008-2016 ●            

Akční člen regulace plnicího tlaku turbodmychadla 2008-2016 ●            

Vertis 2010-2016 ●            

Výměna katalyzátoru 2010-2016 ●            

Kompresní zkouška 2010-2016 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2010-2016 ●            

Deaktivace válce 2010-2016 ●            

Kontrola dávkovacího ventilu 2010-2016 ●            

Ventil motorové brzdy 2010-2016 ●            

Otácky motoru 2010-2016 ●            

Fáze proplachování 2010-2016 ●            

Fáze tlakování 2010-2016 ●            

Vyprázdnění systému 2010-2016 ●            

Test vyhřívání 2010-2016 ●            

Akční člen regulace plnicího tlaku turbodmychadla 2010-2016 ●            

Kamaz

39-Series All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Zapište VIN All years ●            

53-Series All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Zapište VIN All years ●            

63-Series All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Zapište VIN All years ●            

64-Series All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Zapište VIN All years ●            

44-Series All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Zapište VIN All years ●            

65-Series All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Zapište VIN All years ●            

43-Series All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Zapište VIN All years ●            

45-Series All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Deaktivace válce All years ●            



Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Zapište VIN All years ●            

54-Series All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx All years ●            

Zapište VIN All years ●            

55-Series All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Zapište VIN All years ●            

King Long

XMQ6127 2009-2011 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2009-2011 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2009-2011 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2009-2011 ●            

Deaktivace válce 2009-2011 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2009-2011 ●            

Test modulu dávkování 2009-2011 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2009-2011 ●            

Test unikání paliva 2009-2011 ●            

Adaptace volnobehu 2009-2011 ●            

Zastavení při volnoběhu 2009-2011 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2009-2011 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2009-2011 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2009-2011 ●            

Servisní data 2009-2011 ●            

Rozměr pneumatiky 2009-2011 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2009-2011 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2009-2011 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2009-2011 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2009-2011 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2009-2011 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2009-2011 ●            

Zapište VIN 2009-2011 ●            

XMQ6900 2013-2014 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2013-2014 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2013-2014 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2013-2014 ●            

Deaktivace válce 2013-2014 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2013-2014 ●            

Test modulu dávkování 2013-2014 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2013-2014 ●            

Test unikání paliva 2013-2014 ●            

Adaptace volnobehu 2013-2014 ●            

Zastavení při volnoběhu 2013-2014 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2013-2014 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2013-2014 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2013-2014 ●            

Servisní data 2013-2014 ●            

Rozměr pneumatiky 2013-2014 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2013-2014 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2013-2014 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2013-2014 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2013-2014 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2013-2014 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2013-2014 ●            

Zapište VIN 2013-2014 ●            

XMQ6130 2012-2014 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2014 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2014 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2014 ●            

Deaktivace válce 2012-2014 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2012-2014 ●            

Test modulu dávkování 2012-2014 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2014 ●            

Test unikání paliva 2012-2014 ●            



Adaptace volnobehu 2012-2014 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2014 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2014 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2014 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2014 ●            

Servisní data 2012-2014 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2014 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2012-2014 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2012-2014 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2012-2014 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2012-2014 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2012-2014 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2012-2014 ●            

Zapište VIN 2012-2014 ●            

Mahindra/Renault

Logan 2003-2009 ●            

Relé kompresoru klimatizace 2003-2009 ●            

Elektromagnetický ventil recirkulace spalin 2003-2009 ●            

Reléové řízení větráku pro vysoké otáčky 2003-2009 ●            

Reléové řízení větráku pro nízké otáčky 2003-2009 ●            

Relé topného rezistoru 1 2003-2009 ●            

Relé topného rezistoru 2 2003-2009 ●            

Vysokotlaký okruh, test úniku 2003-2009 ●            

Vysokotlaké cerpadlo 2003-2009 ●            

Vstrikovac válce 1 2003-2009 ●            

Vstrikovac válce 2 2003-2009 ●            

Vstrikovac válce 3 2003-2009 ●            

Vstrikovac válce 4 2003-2009 ●            

Programování vstřikovače 2003-2009 ●            

Předehřívací jednotka 2003-2009 ●            

Statický test 2003-2009 ●            

Elektromagnetický ventil tlaku turbodmychadla 2003-2009 ●            

Maz

45-Series All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Zapište VIN All years ●            

43-Series All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Zapište VIN All years ●            

63-Series All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx All years ●            

Zapište VIN All years ●            

53-Series All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx All years ●            

Zapište VIN All years ●            

54-Series All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx All years ●            

Zapište VIN All years ●            



65-Series All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx All years ●            

Zapište VIN All years ●            

55-Series All years ●            

Test ventilu přívodu vzduchu All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test modulu dávkování All years ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva All years ●            

Test unikání paliva All years ●            

Zapište VIN All years ●            

Mercedes

Sprinter [906] 2011-2017     ●        

Adaptační postup pro blokovací spojku hydrodynamického měniče 2011-2017     ●        

Režim dynamometru 2011-2017     ●        

Proces kalibrace: Snímač druhu jízdy 2011-2017     ●        

Řídicí jednotka reset 2011-2017     ●        

Reset adaptačních údajů: Řazení nahoru a dolů 2011-2017     ●        

Zamykací spojka menice momentu 2011-2017     ●        

Vario 2007-2013 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2007-2013 ●            

C-Class [W205] 2014-2017 ●    ●   ●     

Adaptační postup pro blokovací spojku hydrodynamického měniče 2014-2017     ●        

Režim dynamometru 2014-2017     ●        

Proces kalibrace: Snímač druhu jízdy 2014-2017     ●        

Normalizace panoramatické posuvné střechy 2014-2017        ●     

Řídicí jednotka reset 2014-2017     ●        

Reset adaptačních údajů: Řazení nahoru a dolů 2014-2017     ●        

Zamykací spojka menice momentu 2014-2017     ●        

Vito [W447] 2015-2017     ●   ●     

Adaptační postup pro blokovací spojku hydrodynamického měniče 2015-2017     ●        

Režim dynamometru 2015-2017     ●        

Inicializace řídicího modulu přívěsu 2015-2017        ●     

Proces kalibrace: Snímač druhu jízdy 2015-2017     ●        

Odstraňte inicializaci řídicího modulu přívěsu 2015-2017        ●     

Řídicí jednotka reset 2015-2017     ●   ●     

Reset adaptačních údajů: Řazení nahoru a dolů 2015-2017     ●        

Zamykací spojka menice momentu 2015-2017     ●        

V-Class [W447] 2014-2017     ●   ●     

Adaptační postup pro blokovací spojku hydrodynamického měniče 2014-2017     ●        

Režim dynamometru 2014-2017     ●        

Inicializace řídicího modulu přívěsu 2014-2017        ●     

Proces kalibrace: Snímač druhu jízdy 2014-2017     ●        

Odstraňte inicializaci řídicího modulu přívěsu 2014-2017        ●     

Řídicí jednotka reset 2014-2017     ●   ●     

Reset adaptačních údajů: Řazení nahoru a dolů 2014-2017     ●        

Zamykací spojka menice momentu 2014-2017     ●        

G-Class [W461] 2006-2017  ●           

Mercedes Truck

Actros MP II 2002-2008 ●  ●          

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2002-2008 ●            

Actros 1997-2002 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 1997-2002 ●            

Atego 1998-2003 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 1998-2003 ●            

Atego II 2004-2013 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2004-2013 ●            

Axor 2001-2003 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2001-2003 ●            

Econic 1998-2004 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 1998-2004 ●            



Econic II 2005-2013 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2005-2013 ●            

Unimog 405 2000-2012 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2000-2012 ●            

Unimog 405050 2000-2005 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2000-2005 ●            

Unimog 437 2000-2012 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2000-2012 ●            

Actros MP IV 2012-2016 ●       ●     

Vyhřívání AdBlue®, elmg. ventil okruhu chladicí kapaliny 2012-2016 ●            

Kompresní zkouška 2012-2016 ●            

Deaktivace válce 2012-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 1 2012-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 2 2012-2016 ●            

Kontrolér recirkulace spalin 2012-2016 ●            

Elektromagnetický ventil spojky ventilátoru 2012-2016 ●            

Elektromagnetický ventil dávkování paliva 2012-2016 ●            

Vypínací palivový ventil 2012-2016 ●            

Zaregistrujte výměnu akumulátoru 2012-2016        ●     

Řídicí jednotka reset 2012-2016        ●     

Reset snímače baterie 2012-2016        ●     

Znovunastavení čítače „objem regenerovaného vzduchu“ 2012-2016        ●     

Znovunastavení rutinní činnosti „funkční zkouška vzduchového okruhu“ 2012-2016        ●     

Sepnutý elmg. ventil vodního čerpadla 2012-2016 ●            

Postup načtení filtru pevných částic 2012-2016 ●            

Postup načtení jednotky dodatečné úpravy výfuku 2012-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2012-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2012-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2012-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2012-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2012-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2012-2016 ●            

Antos 2013-2016 ●       ●     

Vyhřívání AdBlue®, elmg. ventil okruhu chladicí kapaliny 2013-2016 ●            

Kompresní zkouška 2013-2016 ●            

Deaktivace válce 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 1 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 2 2013-2016 ●            

Kontrolér recirkulace spalin 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil spojky ventilátoru 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil dávkování paliva 2013-2016 ●            

Vypínací palivový ventil 2013-2016 ●            

Zaregistrujte výměnu akumulátoru 2013-2016        ●     

Řídicí jednotka reset 2013-2016        ●     

Reset snímače baterie 2013-2016        ●     

Znovunastavení čítače „objem regenerovaného vzduchu“ 2013-2016        ●     

Znovunastavení rutinní činnosti „funkční zkouška vzduchového okruhu“ 2013-2016        ●     

Sepnutý elmg. ventil vodního čerpadla 2013-2016 ●            

Postup načtení filtru pevných částic 2013-2016 ●            

Postup načtení jednotky dodatečné úpravy výfuku 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2013-2016 ●            

Zetros 2008-2013 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2008-2013 ●            

Arocs 2013-2016 ●       ●     

Vyhřívání AdBlue®, elmg. ventil okruhu chladicí kapaliny 2013-2016 ●            

Kompresní zkouška 2013-2016 ●            

Deaktivace válce 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 1 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 2 2013-2016 ●            

Kontrolér recirkulace spalin 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil spojky ventilátoru 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil dávkování paliva 2013-2016 ●            

Vypínací palivový ventil 2013-2016 ●            

Zaregistrujte výměnu akumulátoru 2013-2016        ●     

Řídicí jednotka reset 2013-2016        ●     

Reset snímače baterie 2013-2016        ●     

Znovunastavení čítače „objem regenerovaného vzduchu“ 2013-2016        ●     

Znovunastavení rutinní činnosti „funkční zkouška vzduchového okruhu“ 2013-2016        ●     

Sepnutý elmg. ventil vodního čerpadla 2013-2016 ●            



Postup načtení filtru pevných částic 2013-2016 ●            

Postup načtení jednotky dodatečné úpravy výfuku 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2013-2016 ●            

Atego III 2013-2016 ●       ●     

Vyhřívání AdBlue®, elmg. ventil okruhu chladicí kapaliny 2013-2016 ●            

Kompresní zkouška 2013-2016 ●            

Deaktivace válce 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 1 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 2 2013-2016 ●            

Kontrolér recirkulace spalin 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil spojky ventilátoru 2013-2016 ●            

Elektromagnetický ventil dávkování paliva 2013-2016 ●            

Vypínací palivový ventil 2013-2016 ●            

Zaregistrujte výměnu akumulátoru 2013-2016        ●     

Řídicí jednotka reset 2013-2016        ●     

Reset snímače baterie 2013-2016        ●     

Znovunastavení čítače „objem regenerovaného vzduchu“ 2013-2016        ●     

Znovunastavení rutinní činnosti „funkční zkouška vzduchového okruhu“ 2013-2016        ●     

Sepnutý elmg. ventil vodního čerpadla 2013-2016 ●            

Postup načtení filtru pevných částic 2013-2016 ●            

Postup načtení jednotky dodatečné úpravy výfuku 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2013-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2013-2016 ●            

Unimog UGE 2013-2015 ●            

Vyhřívání AdBlue®, elmg. ventil okruhu chladicí kapaliny 2013-2015 ●            

Kompresní zkouška 2013-2015 ●            

Deaktivace válce 2013-2015 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 1 2013-2015 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 2 2013-2015 ●            

Kontrolér recirkulace spalin 2013-2015 ●            

Elektromagnetický ventil spojky ventilátoru 2013-2015 ●            

Elektromagnetický ventil dávkování paliva 2013-2015 ●            

Vypínací palivový ventil 2013-2015 ●            

Sepnutý elmg. ventil vodního čerpadla 2013-2015 ●            

Postup načtení filtru pevných částic 2013-2015 ●            

Postup načtení jednotky dodatečné úpravy výfuku 2013-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2013-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2013-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2013-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2013-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2013-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2013-2015 ●            

Unimog UHE 2013-2015 ●            

Vyhřívání AdBlue®, elmg. ventil okruhu chladicí kapaliny 2013-2015 ●            

Kompresní zkouška 2013-2015 ●            

Deaktivace válce 2013-2015 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 1 2013-2015 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 2 2013-2015 ●            

Kontrolér recirkulace spalin 2013-2015 ●            

Elektromagnetický ventil spojky ventilátoru 2013-2015 ●            

Elektromagnetický ventil dávkování paliva 2013-2015 ●            

Vypínací palivový ventil 2013-2015 ●            

Sepnutý elmg. ventil vodního čerpadla 2013-2015 ●            

Postup načtení filtru pevných částic 2013-2015 ●            

Postup načtení jednotky dodatečné úpravy výfuku 2013-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2013-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2013-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2013-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2013-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2013-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2013-2015 ●            

Econic III 2014-2016 ●       ●     

Vyhřívání AdBlue®, elmg. ventil okruhu chladicí kapaliny 2014-2016 ●            

Kompresní zkouška 2014-2016 ●            

Deaktivace válce 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 1 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil motorové brzdy, stupeň 2 2014-2016 ●            

Kontrolér recirkulace spalin 2014-2016 ●            

Elektromagnetický ventil spojky ventilátoru 2014-2016 ●            



Elektromagnetický ventil dávkování paliva 2014-2016 ●            

Vypínací palivový ventil 2014-2016 ●            

Řídicí jednotka reset 2014-2016        ●     

Znovunastavení čítače „objem regenerovaného vzduchu“ 2014-2016        ●     

Znovunastavení rutinní činnosti „funkční zkouška vzduchového okruhu“ 2014-2016        ●     

Sepnutý elmg. ventil vodního čerpadla 2014-2016 ●            

Postup načtení filtru pevných částic 2014-2016 ●            

Postup načtení jednotky dodatečné úpravy výfuku 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2014-2016 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2014-2016 ●            

Unimog U20 2008-2012 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2008-2012 ●            

Actros MP III 2009-2015 ●  ●          

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2009-2015 ●            

Axor II 2004-2013 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2004-2013 ●            

Mercedes Truck South America

Actros 1997-2002 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 1997-2002 ●            

Atego II 2004-2015 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2004-2015 ●            

Axor II 2004-2015 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2004-2015 ●            

Actros MP III 2009-2015 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2009-2015 ●            

Accelo 2010-2015 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2010-2015 ●            

Atron 2012-2015 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2012-2015 ●            

Actros MP II 2002-2008 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2002-2008 ●            

Atego 1998-2003 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 1998-2003 ●            

Axor 2001-2003 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2001-2003 ●            

Mitsubishi Fuso

Canter (12V) 2012-2013 ●            

Nucená regenerace 2012-2013 ●            

Kontrola úniku, systém AdBlue 2012-2013 ●            

Ventil rízení tlaku 2012-2013 ●            

Nastavení turbodmychadla 2012-2013 ●            

Canter (24V) 2012-2013 ●            

Nucená regenerace 2012-2013 ●            

Kontrola úniku, systém AdBlue 2012-2013 ●            

Ventil rízení tlaku 2012-2013 ●            

Nastavení turbodmychadla 2012-2013 ●            

Nissan

Navara D22/Frontier [00-] 2000-2016 ●            

Programování ventilu vzduchové klapky 2000-2016 ●            

Programování vzduchové cesty 2000-2016 ●            

Programování ventilu recirkulace spalin (EGR) 2000-2016 ●            

Reinicializace řídicího modulu motoru 2000-2016 ●            

Smazat adaptivní hodnoty pro regulaci tlaku 2000-2016 ●            

Klapka výfukových plynů, nízká úroveň, nastavení 2000-2016 ●            

Setrvačník, programování cíle 2000-2016 ●            

Test unikání paliva 2000-2016 ●            

Programování palivového čerpadla 2000-2016 ●            



Omezení tlaku palivové rozdělovací lišty, nastavit čítač vstřikování paliva do výchozího stavu 2000-2016 ●            

Přívod paliva vypnut 2000-2016 ●            

Vynulování adaptivních hodnot vstřikovače 2000-2016 ●            

Programování vstřikovače 2000-2016 ●            

Programování ventilu nízkého tlaku EGR 2000-2016 ●            

Snímač rozdílu tlaku filtru pevných částic 2000-2016 ●            

Obnova filtru částic 2000-2016 ●            

Programování snímače MAP 2000-2016 ●            

Proporcionální snímač bohatosti, programování 2000-2016 ●            

Adaptace po resetu, částicový filtr vznětového motoru 2000-2016 ●            

Vynulování adaptivních hodnot vstřikovacího čerpadla 2000-2016 ●            

Vynulování adaptivních hodnot snímače relativního tlaku filtru prachových částic 2000-2016 ●            

Vynulování adaptivních hodnot snímače tlaku v rozvodném potrubí 2000-2016 ●            

Vynulování adaptivních hodnot klapky sání 2000-2016 ●            

Znovunastavení adaptivních hodnot EGR (recirkulace výfukových plynů) 2000-2016 ●            

Vynulování načtených hodnot 2000-2016 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty po regeneraci filtru částic 2000-2016 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty po výměně filtru částic 2000-2016 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty motoru 2000-2016 ●            

Znovu nastavte číslo startovacích cyklů 2000-2016 ●            

Reset adaptačních hodnot pro ventil EGR 2000-2016 ●            

Programování turbodmychadla 2000-2016 ●            

Interstar X70 [00-10] 2000-2010 ●            

Relé kompresoru klimatizace 2000-2010 ●            

Elektromagnetický ventil recirkulace spalin 2000-2010 ●            

Reléové řízení větráku pro vysoké otáčky 2000-2010 ●            

Reléové řízení větráku pro nízké otáčky 2000-2010 ●            

Relé topného rezistoru 1 2000-2010 ●            

Relé topného rezistoru 2 2000-2010 ●            

Vysokotlaký okruh, test úniku 2000-2010 ●            

Vysokotlaké cerpadlo 2000-2010 ●            

Vstrikovac válce 1 2000-2010 ●            

Vstrikovac válce 2 2000-2010 ●            

Vstrikovac válce 3 2000-2010 ●            

Vstrikovac válce 4 2000-2010 ●            

Programování vstřikovače 2000-2010 ●            

Předehřívací jednotka 2000-2010 ●            

Statický test 2000-2010 ●            

Elektromagnetický ventil tlaku turbodmychadla 2000-2010 ●            

Primastar X83 [01-14] 2001-2014 ●       ●     

Relé kompresoru klimatizace 2001-2014 ●            

Typ země 2010-2014        ●     

Elektromagnetický ventil recirkulace spalin 2001-2014 ●            

Reléové řízení větráku pro vysoké otáčky 2001-2014 ●            

Reléové řízení větráku pro nízké otáčky 2001-2014 ●            

Relé topného rezistoru 1 2001-2014 ●            

Relé topného rezistoru 2 2001-2014 ●            

Vysokotlaký okruh, test úniku 2001-2014 ●            

Vysokotlaké cerpadlo 2001-2014 ●            

Vstrikovac válce 1 2001-2014 ●            

Vstrikovac válce 2 2001-2014 ●            

Vstrikovac válce 3 2001-2014 ●            

Vstrikovac válce 4 2001-2014 ●            

Programování vstřikovače 2001-2014 ●            

Změna jazyka 2010-2014        ●     

Test mikrofonu 2010-2014        ●     

Předehřívací jednotka 2001-2014 ●            

Císt konfigurace 2010-2014        ●     

Test reproduktoru, levý přední 2010-2014        ●     

Test reproduktoru, pravý přední 2010-2014        ●     

Test reproduktoru, levý zadní 2010-2014        ●     

Test reproduktoru, pravý zadní 2010-2014        ●     

Statický test 2001-2014 ●            

Elektromagnetický ventil tlaku turbodmychadla 2001-2014 ●            

Zapsat datum poslední operace (posledního servisu) po prodeji 2010-2014        ●     

Navara D40/Frontier [04-] 2004-2017 ● ● ● ● ●  ● ● ●   ●

Výměna vstřikovače paliva 2017 ●            

Programování snímače polohy pedálu plynu 2017 ●            

Aktivujte nebo deaktivujte funkci zamykání/odemykání inteligentním klíčem 2017        ●     

Aktivujte/deaktivujte automatické zamykání dveří 2017        ●     

Aktivujte/deaktivujte systém odvětrávání 2017 ●            

Adaptuje po regeneraci částicového filtru 2017 ●            

Adaptační hodnoty po výměně částicového filtru 2017 ●            

Po výměně snímače polohy vačkové hřídele 2017 ●            

Po výměně spínače spojky 2017 ●            

Po výměně akčního členu elektrické škrticí klapky 2017 ●            

Po výměně elektromagnetického ventilu turbodmychadla 2017 ●            

Programování ventilu vzduchové klapky 2004-2017 ●            

Programování snímače průtoku vzduchu 2017 ●            



Klapka sání vzduchu 2017 ●            

Klapka sání vzduchu, adaptační hodnoty 2017 ●            

Programování vzduchové cesty 2004-2017 ●            

Učení poměru vzduch/palivo 2017 ●            

Zatížení alternátoru 2017 ●            

Nastavovací napětí alternátoru 2017 ●            

Automatický start/stop 2017 ●            

Odvzdušněte okruh spojky, fáze 1 2017     ●        

Odvzdušněte okruh spojky, fáze 2 2017     ●        

Odvzdušněte hydraulickou tlakovou sestavu 2017     ●        

Odvzdušnění, hydraulický okruh pomocného válce spojky 2017     ●        

Kalibrace snímače zdvihu brzdového pedálu 2017  ●           

Kalibrujte podtlakové čerpadlo 2017 ●            

Kalibrace snímače úhlu natočení volantu 2017  ●      ●     

Programování snímače polohy vačkové/klikové hřídele 2017 ●            

Katalyzátor, reset 2017 ●            

Kontrola palivového potrubí 2017 ●            

Vymazání načtené hodnoty palivového čerpadla 2017 ●            

Programování zavřené polohy škrticí klapky 2017 ●            

Pedál spojky, koncový zdvih 2017 ●            

Načtení bodu spojky 2017     ●        

Tlak v rozdělovači paliva 2017 ●            

Konfigurace startování motoru pomocí inteligentního klíče 2017        ●     

Konfigurace světel pro denní svícení 2017        ●     

Konfigurace dešťového čidla 2017        ●     

Vymazání dat kumulativního vybíjecího proudu akumulátoru 2017 ●            

Deaktivace válce 2017 ●            

Kalibrace snímače zpomalení G 2017  ●           

Tovární reset režimu ECO 2017     ●        

Programování obroku recirkulace spalin 2017 ●            

Obtokový ventil EGR 2017 ●            

Ventil recirkulace spalin 2017 ●            

Programování ventilu recirkulace spalin (EGR) 2004-2017 ●            

Elektrické olejové čerpadlo, odvzdušnění 2017     ●        

Nastavení motorové brzdy 2017     ●        

Reinicializace řídicího modulu motoru 2004-2017 ●            

Obvod řízení vyhřívání termostatu chladicí kapaliny motoru 2017 ●            

Teplota motoru 2017 ●            

Smazat adaptivní hodnoty pro regulaci tlaku 2004-2017 ●            

Klapka výfukových plynů, nízká úroveň, nastavení 2004-2017 ●            

Programování vstřikovače paliva do výfuku 2017 ●            

Obvod vstřikovače výfuku 2017 ●            

Snímač tlaku výfuku vymazán 2017 ●            

Programování ventilu škrticí klapky výfuku 2017 ●            

Programování řízení časování výfukového ventilu 2017 ●            

Plnění / odvzdušnění chladicí kapaliny motoru 2017 ●            

Setrvačník, programování cíle 2004-2017 ●            

Nucená aktivace systému Start/Stop 2017 ●            

Načtení bodu spojky pro jízdu vpřed 2017     ●        

Programování regulátoru průtoku paliva 2017 ●            

Načtení množství vstřikovačů paliva 2017 ●            

Test unikání paliva 2004-2017 ●            

Uvolnění tlaku paliva 2017 ●            

Programování palivového čerpadla 2004-2017 ●            

Omezení tlaku palivové rozdělovací lišty, nastavit čítač vstřikování paliva do výchozího stavu 2004-2017 ●            

Test tlaku v rozdělovači paliva 2017 ●            

Přívod paliva vypnut 2004-2017 ●            

Zablokování podávání paliva 2017 ●            

Snímac teploty paliva 2017 ●            

Kalibrace snímače zrychlení 2017 ●    ●        

Vyhřívaná lambda sonda 2017 ●            

Vyhřívaná lambda sonda 2 2017 ●            

Vysokotlaký palivový okruh, hledání závady 2017 ●            

Programování vysokotlakého palivového čerpadla 2017 ●            

Vysokotlaký obtokový ventil turbodmychadla, strana turbíny 2017 ●            

Programování objemu volnoběžného vzduchu 2017 ●            

Inicializace řídicího modulu převodovky (TCM) 2017     ●        

Otevření vstřikovacího elektromagnetického ventilu, částicový filtr 2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot vstřikovače 2004-2017 ●            

Prázdná hodnota úpravy vstřikovače 2017 ●            

Vstřikovač pro vstřikování paliva do výfuku 2017 ●            

Programování vstřikovače 2004-2017 ●            

Programování vstřikovače - válec 1 2017 ●            

Programování vstřikovače - válec 2 2017 ●            

Programování vstřikovače - válec 3 2017 ●            

Programování vstřikovače - válec 4 2017 ●            

Naprogramování řízení časování ventilu sání 2017 ●            

Elektromagnetický ventil řízení časování sacího ventilu 2017 ●            

Naprogramování objemu paliva řídicího ventilu 2017 ●            

Učení ID snímače kola 2017            ●

Zablokovat/odblokovat ECU 2017       ●      

Programování ventilu nízkého tlaku EGR 2004-2017 ●            



Programování snímače polohy neutrálu 2017 ●            

Prázdná data oxidačního katalyzátoru 2017 ●            

Funkce omezená výhradně na P062F 2017 ●            

Prázdná data částicového filtru 2017 ●            

Vstřikovač částicového filtru 2017 ●            

Elektromagnetický ventil vstřikovače částicového filtru 2017 ●            

Snímač diferenciálního tlaku částicového filtru 2017 ●            

Snímač rozdílu tlaku filtru pevných částic 2004-2017 ●            

Obnova filtru částic 2004-2017 ●            

Snímač relativního tlaku částicového filtru 2017 ●            

Vypuštění zásobníku tlaku 2017     ●        

Kalibrace snímače tlaku 2017  ●           

Naprogramujte výchozí polohu uzavřené spojky 2017     ●        

Naprogramujte rozpojenou polohu spojky 2017     ●        

Naprogramujte bod prokluzu 2017     ●        

Programování ID snímače kola 2017            ●

Programované hodnoty 2017     ●        

Programování bodu spojky 2017     ●        

Programování snímače MAP 2004-2017 ●            

Programování výběru/zapnutí zón 2017     ●        

Proporcionální snímač bohatosti, programování 2004-2017 ●            

Adaptivní hodnoty tlaku v rozvodném potrubí 2017 ●            

Výměna snímače tlaku v rozvodném potrubí 2017 ●            

Čtení ID snímače kola 2017            ●

Regenerace 2017 ●            

Opět inicial. Extrémní chladno, zařazení zpátečky 2017     ●        

Relé ohrívace 2017 ●            

Vyměňte sestavu převodovky a diferenciálu (vymažte kalibrační data a načtenou hodnotu) 2017     ●        

Adaptace po resetu, částicový filtr vznětového motoru 2004-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot vstřikovacího čerpadla 2004-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot snímače diferenciálního tlaku filtru prachových částic 2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot snímače relativního tlaku filtru prachových částic 2004-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot snímače tlaku v rozvodném potrubí 2004-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot klapky sání 2004-2017 ●            

Reset načtené hodnoty 1. a 2. (lambda) sondy vzduch/palivo 2017 ●            

Resetujte naučenou hodnotu snímače poměru vzduch/palivo 2017 ●            

Resetovat kalibrační data 2017     ●        

Počitadlo vynulování vysokotlakého palivového čerpadla 2017 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2017 ●            

Znovunastavení adaptivních hodnot EGR (recirkulace výfukových plynů) 2004-2017 ●            

Vynulování načtených hodnot 2004-2017 ●    ●        

Reset servisu 2004-2017         ●    

Počitadlo operací vynulování startu 2017 ●            

Vynulování adaptačních hodnot na ovladači elektronické škrticí klapky 2017 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty po regeneraci filtru částic 2004-2017 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty po výměně filtru částic 2004-2017 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty motoru 2004-2017 ●            

Resetovat načtenou hodnotu snímače teploty vzduchu 2017 ●            

Resetujte opotřebení kapaliny převodovky s plynule měnitelným převodem (CVT) 2017     ●        

Vynulování počitadla pomocného startéru/generátoru (motor restartuje v režimu ECO) 2017 ●            

Vynulování aktuálních dat kumulativního vybíjecího proudu pomocné baterie 2017 ●            

Reset hodnot recirkulace výfukových plynů 2017 ●            

Vynulujte hodnotu autoprogramování směšovacího poměru 2017 ●            

Znovu nastavte číslo startovacích cyklů 2004-2017 ●            

Reset adaptačních hodnot pro ventil EGR 2004-2017 ●            

Vynulování adaptační hodnoty pohlcovače NOx 2017 ●            

Uložte data počítače 2017 ●            

Kalibrace bočního snímače G 2017  ●           

Řízení činnosti spouštěče, vymazání 2017 ●            

Vymazání počitadla činností spouštěče 2017 ●            

Konec zablokování podávání paliva 2017 ●            

Vymazání počitadla sepnutí magnetické spojky kompresoru 2017 ●            

Klapka víření 2017 ●            

Programování klapky víření 2017 ●            

Přepnutí sady pneumatik 2017            ●

Programování termoplunžru 2017 ●            

Relé termoplunžru 1 2017 ●            

Relé termoplunžru 2 2017 ●            

Relé 3 termoplunžru 2017 ●            

Úhel otevření škrticí klapky 2017 ●            

Učení polohy škrticí klapky 2017 ●            

Výměna turba a/nebo elektromagnetického ventilu 2017 ●            

Turbodmychadlo, učení 2017 ●            

Akční člen regulace plnicího tlaku turbodmychadla 2017 ●            

Výměna turbodmychadla 2017 ●            

Programování turbodmychadla 2004-2017 ●            

Elektromagnetický ventil přeplňování 2017 ●            

Snímač polohy variabilního zdvihu ventilů (VVEL), příprava seřízení 2017 ●            

Načtení polohy regulátoru klapky rozvodu výfukových plynů 2017 ●            

Zapište datum instalace nové spojky 2017     ●        

Zapsat datum poslední operace (posledního servisu) po prodeji 2017     ●        

Zapište počet operací vysokotlakého palivového čerpadla 2017 ●            



Zapište počet činností spouštěče 2017 ●            

Cabstar/Atlas F23 [00-07] 2000-2007 ●            

Programování ventilu vzduchové klapky 2000-2007 ●            

Programování vzduchové cesty 2000-2007 ●            

Programování ventilu recirkulace spalin (EGR) 2000-2007 ●            

Reinicializace řídicího modulu motoru 2000-2007 ●            

Smazat adaptivní hodnoty pro regulaci tlaku 2000-2007 ●            

Klapka výfukových plynů, nízká úroveň, nastavení 2000-2007 ●            

Setrvačník, programování cíle 2000-2007 ●            

Test unikání paliva 2000-2007 ●            

Programování palivového čerpadla 2000-2007 ●            

Omezení tlaku palivové rozdělovací lišty, nastavit čítač vstřikování paliva do výchozího stavu 2000-2007 ●            

Přívod paliva vypnut 2000-2007 ●            

Vynulování adaptivních hodnot vstřikovače 2000-2007 ●            

Programování vstřikovače 2000-2007 ●            

Programování ventilu nízkého tlaku EGR 2000-2007 ●            

Snímač rozdílu tlaku filtru pevných částic 2000-2007 ●            

Obnova filtru částic 2000-2007 ●            

Programování snímače MAP 2000-2007 ●            

Proporcionální snímač bohatosti, programování 2000-2007 ●            

Adaptace po resetu, částicový filtr vznětového motoru 2000-2007 ●            

Vynulování adaptivních hodnot vstřikovacího čerpadla 2000-2007 ●            

Vynulování adaptivních hodnot snímače relativního tlaku filtru prachových částic 2000-2007 ●            

Vynulování adaptivních hodnot snímače tlaku v rozvodném potrubí 2000-2007 ●            

Vynulování adaptivních hodnot klapky sání 2000-2007 ●            

Znovunastavení adaptivních hodnot EGR (recirkulace výfukových plynů) 2000-2007 ●            

Vynulování načtených hodnot 2000-2007 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty po regeneraci filtru částic 2000-2007 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty po výměně filtru částic 2000-2007 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty motoru 2000-2007 ●            

Znovu nastavte číslo startovacích cyklů 2000-2007 ●            

Reset adaptačních hodnot pro ventil EGR 2000-2007 ●            

Programování turbodmychadla 2000-2007 ●            

NV200 [10-] 2010-2017 ●            

Programování ventilu vzduchové klapky 2010-2017 ●            

Programování vzduchové cesty 2010-2017 ●            

Programování ventilu recirkulace spalin (EGR) 2010-2017 ●            

Reinicializace řídicího modulu motoru 2010-2017 ●            

Smazat adaptivní hodnoty pro regulaci tlaku 2010-2017 ●            

Klapka výfukových plynů, nízká úroveň, nastavení 2010-2017 ●            

Setrvačník, programování cíle 2010-2017 ●            

Test unikání paliva 2010-2017 ●            

Programování palivového čerpadla 2010-2017 ●            

Omezení tlaku palivové rozdělovací lišty, nastavit čítač vstřikování paliva do výchozího stavu 2010-2017 ●            

Přívod paliva vypnut 2010-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot vstřikovače 2010-2017 ●            

Programování vstřikovače 2010-2017 ●            

Programování ventilu nízkého tlaku EGR 2010-2017 ●            

Snímač rozdílu tlaku filtru pevných částic 2010-2017 ●            

Obnova filtru částic 2010-2017 ●            

Programování snímače MAP 2010-2017 ●            

Proporcionální snímač bohatosti, programování 2010-2017 ●            

Adaptace po resetu, částicový filtr vznětového motoru 2010-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot vstřikovacího čerpadla 2010-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot snímače relativního tlaku filtru prachových částic 2010-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot snímače tlaku v rozvodném potrubí 2010-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot klapky sání 2010-2017 ●            

Znovunastavení adaptivních hodnot EGR (recirkulace výfukových plynů) 2010-2017 ●            

Vynulování načtených hodnot 2010-2017 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty po regeneraci filtru částic 2010-2017 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty po výměně filtru částic 2010-2017 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty motoru 2010-2017 ●            

Znovu nastavte číslo startovacích cyklů 2010-2017 ●            

Reset adaptačních hodnot pro ventil EGR 2010-2017 ●            

Programování turbodmychadla 2010-2017 ●            

NV400 [11-] 2011-2017 ●            

Programování ventilu vzduchové klapky 2011-2017 ●            

Programování vzduchové cesty 2011-2017 ●            

Programování ventilu recirkulace spalin (EGR) 2011-2017 ●            

Reinicializace řídicího modulu motoru 2011-2017 ●            

Smazat adaptivní hodnoty pro regulaci tlaku 2011-2017 ●            

Klapka výfukových plynů, nízká úroveň, nastavení 2011-2017 ●            

Setrvačník, programování cíle 2011-2017 ●            

Test unikání paliva 2011-2017 ●            

Programování palivového čerpadla 2011-2017 ●            

Omezení tlaku palivové rozdělovací lišty, nastavit čítač vstřikování paliva do výchozího stavu 2011-2017 ●            

Přívod paliva vypnut 2011-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot vstřikovače 2011-2017 ●            

Programování vstřikovače 2011-2017 ●            



Programování ventilu nízkého tlaku EGR 2011-2017 ●            

Snímač rozdílu tlaku filtru pevných částic 2011-2017 ●            

Obnova filtru částic 2011-2017 ●            

Programování snímače MAP 2011-2017 ●            

Proporcionální snímač bohatosti, programování 2011-2017 ●            

Adaptace po resetu, částicový filtr vznětového motoru 2011-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot vstřikovacího čerpadla 2011-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot snímače relativního tlaku filtru prachových částic 2011-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot snímače tlaku v rozvodném potrubí 2011-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot klapky sání 2011-2017 ●            

Znovunastavení adaptivních hodnot EGR (recirkulace výfukových plynů) 2011-2017 ●            

Vynulování načtených hodnot 2011-2017 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty po regeneraci filtru částic 2011-2017 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty po výměně filtru částic 2011-2017 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty motoru 2011-2017 ●            

Znovu nastavte číslo startovacích cyklů 2011-2017 ●            

Reset adaptačních hodnot pro ventil EGR 2011-2017 ●            

Programování turbodmychadla 2011-2017 ●            

Navara NP300 D23 [14-] 2014-2017 ●        ●    

Programování ventilu vzduchové klapky 2014-2017 ●            

Programování vzduchové cesty 2014-2017 ●            

Programování ventilu recirkulace spalin (EGR) 2014-2017 ●            

Reinicializace řídicího modulu motoru 2014-2017 ●            

Smazat adaptivní hodnoty pro regulaci tlaku 2014-2017 ●            

Klapka výfukových plynů, nízká úroveň, nastavení 2014-2017 ●            

Setrvačník, programování cíle 2014-2017 ●            

Test unikání paliva 2014-2017 ●            

Programování palivového čerpadla 2014-2017 ●            

Omezení tlaku palivové rozdělovací lišty, nastavit čítač vstřikování paliva do výchozího stavu 2014-2017 ●            

Přívod paliva vypnut 2014-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot vstřikovače 2014-2017 ●            

Programování vstřikovače 2014-2017 ●            

Programování ventilu nízkého tlaku EGR 2014-2017 ●            

Snímač rozdílu tlaku filtru pevných částic 2014-2017 ●            

Obnova filtru částic 2014-2017 ●            

Programování snímače MAP 2014-2017 ●            

Proporcionální snímač bohatosti, programování 2014-2017 ●            

Adaptace po resetu, částicový filtr vznětového motoru 2014-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot vstřikovacího čerpadla 2014-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot snímače relativního tlaku filtru prachových částic 2014-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot snímače tlaku v rozvodném potrubí 2014-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot klapky sání 2014-2017 ●            

Znovunastavení adaptivních hodnot EGR (recirkulace výfukových plynů) 2014-2017 ●            

Vynulování načtených hodnot 2014-2017 ●            

Reset servisu 2014-2017         ●    

Resetujte adaptivní hodnoty po regeneraci filtru částic 2014-2017 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty po výměně filtru částic 2014-2017 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty motoru 2014-2017 ●            

Znovu nastavte číslo startovacích cyklů 2014-2017 ●            

Reset adaptačních hodnot pro ventil EGR 2014-2017 ●            

Programování turbodmychadla 2014-2017 ●            

Cabstar/Atlas F24 [07-13] 2007-2013 ●            

Programování ventilu vzduchové klapky 2007-2013 ●            

Programování vzduchové cesty 2007-2013 ●            

Programování ventilu recirkulace spalin (EGR) 2007-2013 ●            

Reinicializace řídicího modulu motoru 2007-2013 ●            

Smazat adaptivní hodnoty pro regulaci tlaku 2007-2013 ●            

Klapka výfukových plynů, nízká úroveň, nastavení 2007-2013 ●            

Setrvačník, programování cíle 2007-2013 ●            

Test unikání paliva 2007-2013 ●            

Programování palivového čerpadla 2007-2013 ●            

Omezení tlaku palivové rozdělovací lišty, nastavit čítač vstřikování paliva do výchozího stavu 2007-2013 ●            

Přívod paliva vypnut 2007-2013 ●            

Vynulování adaptivních hodnot vstřikovače 2007-2013 ●            

Programování vstřikovače 2007-2013 ●            

Programování ventilu nízkého tlaku EGR 2007-2013 ●            

Snímač rozdílu tlaku filtru pevných částic 2007-2013 ●            

Obnova filtru částic 2007-2013 ●            

Programování snímače MAP 2007-2013 ●            

Proporcionální snímač bohatosti, programování 2007-2013 ●            

Adaptace po resetu, částicový filtr vznětového motoru 2007-2013 ●            

Vynulování adaptivních hodnot vstřikovacího čerpadla 2007-2013 ●            

Vynulování adaptivních hodnot snímače relativního tlaku filtru prachových částic 2007-2013 ●            

Vynulování adaptivních hodnot snímače tlaku v rozvodném potrubí 2007-2013 ●            

Vynulování adaptivních hodnot klapky sání 2007-2013 ●            

Znovunastavení adaptivních hodnot EGR (recirkulace výfukových plynů) 2007-2013 ●            

Vynulování načtených hodnot 2007-2013 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty po regeneraci filtru částic 2007-2013 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty po výměně filtru částic 2007-2013 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty motoru 2007-2013 ●            



Znovu nastavte číslo startovacích cyklů 2007-2013 ●            

Reset adaptačních hodnot pro ventil EGR 2007-2013 ●            

Programování turbodmychadla 2007-2013 ●            

NV300 [14-] 2014-2017 ● ● ● ●   ● ●    ●

Výměna vstřikovače paliva 2014-2017 ●            

Programování snímače polohy pedálu plynu 2014-2017 ●            

Aktivujte/deaktivujte systém odvětrávání 2014-2017 ●            

Typ displeje ADAC 2014-2017   ●          

Adaptuje po regeneraci částicového filtru 2014-2017 ●            

Adaptační hodnoty po výměně částicového filtru 2014-2017 ●            

Po výměně snímače polohy vačkové hřídele 2014-2017 ●            

Po výměně spínače spojky 2014-2017 ●            

Po výměně akčního členu elektrické škrticí klapky 2014-2017 ●            

Po výměně elektromagnetického ventilu turbodmychadla 2014-2017 ●            

Řízení relé kompresoru klimatizace 2014-2017 ●            

Programování ventilu vzduchové klapky 2014-2017 ●            

Programování snímače průtoku vzduchu 2014-2017 ●            

Klapka sání vzduchu 2014-2017 ●            

Klapka sání vzduchu, adaptační hodnoty 2014-2017 ●            

Programování vzduchové cesty 2014-2017 ●            

Učení poměru vzduch/palivo 2014-2017 ●            

alarm 2014-2017        ●     

Zatížení alternátoru 2014-2017 ●            

Regulace alternátoru 2014-2017        ●     

Nastavovací napětí alternátoru 2014-2017 ●            

Automatický start/stop 2014-2017 ●            

Samocinné zamknutí znovu 2014-2017        ●     

Reset kalibrace snímače tlaku brzd 2014-2017  ●           

Kalibrujte podtlakové čerpadlo 2014-2017 ●            

Programování snímače polohy vačkové/klikové hřídele 2014-2017 ●            

Tažná vzdálenost přívěsu 2014-2017        ●     

Výměna katalyzátoru 2014-2017 ●            

Katalyzátor, reset 2014-2017 ●            

Kontrola palivového potrubí 2014-2017 ●            

Vymazání načtené hodnoty palivového čerpadla 2014-2017 ●            

Programování zavřené polohy škrticí klapky 2014-2017 ●            

Pedál spojky, koncový zdvih 2014-2017 ●            

Tlak v rozdělovači paliva 2014-2017 ●            

Spuštění počítače 2014-2017   ●     ●     

Měřicí jednotky spotřeby paliva 2014-2017   ●          

Přepínací elektromagnetický ventil okruhu chladiva 2014-2017 ●            

Vetrák chladice 2014-2017 ●            

Typ země 2014-2017        ●     

Programování tempomatu / omezovače rychlosti 2014-2017 ●            

Vymazání dat kumulativního vybíjecího proudu akumulátoru 2014-2017 ●            

Deaktivace válce 2014-2017 ●            

Deaktivace omezení maximální rychlosti 2014-2017 ●            

Zamknutí funkce deadlock 2014-2017        ●     

Jednotky vzdálenosti 2014-2017   ●          

Reset ECU 2014-2017        ●     

Programování obroku recirkulace spalin 2014-2017 ●            

Obtokový ventil EGR 2014-2017 ●            

Ventil recirkulace spalin 2014-2017 ●            

Programování ventilu recirkulace spalin (EGR) 2014-2017 ●            

Adaptivní motor 2014-2017 ●            

Reinicializace řídicího modulu motoru 2014-2017 ●            

Obvod řízení vyhřívání termostatu chladicí kapaliny motoru 2014-2017 ●            

Teplota motoru 2014-2017 ●            

Smazat adaptivní hodnoty pro regulaci tlaku 2014-2017 ●            

Smazat programované hodnoty 2014-2017 ●            

Klapka výfukových plynů, nízká úroveň, nastavení 2014-2017 ●            

Programování vstřikovače paliva do výfuku 2014-2017 ●            

Obvod vstřikovače výfuku 2014-2017 ●            

Snímač tlaku výfuku vymazán 2014-2017 ●            

Programování ventilu škrticí klapky výfuku 2014-2017 ●            

Programování řízení časování výfukového ventilu 2014-2017 ●            

Plnění / odvzdušnění chladicí kapaliny motoru 2014-2017 ●            

Setrvačník, programování cíle 2014-2017 ●            

Nucená aktivace systému Start/Stop 2014-2017 ●            

Programování regulátoru průtoku paliva 2014-2017 ●            

Načtení množství vstřikovačů paliva 2014-2017 ●            

Test unikání paliva 2014-2017 ●            

Regulátor tlaku paliva 2014-2017 ●            

Uvolnění tlaku paliva 2014-2017 ●            

Palivové cerpadlo 2014-2017 ●            

Programování palivového čerpadla 2014-2017 ●            

Omezení tlaku palivové rozdělovací lišty, nastavit čítač vstřikování paliva do výchozího stavu 2014-2017 ●            

Test tlaku v rozdělovači paliva 2014-2017 ●            

Přívod paliva vypnut 2014-2017 ●            

Zablokování podávání paliva 2014-2017 ●            

Snímac teploty paliva 2014-2017 ●            



Kalibrace snímače zrychlení 2014-2017 ●            

Rozsvícení výstražných světel systémem ABS 2014-2017        ●     

Vyhřívaná lambda sonda 2014-2017 ●            

Vyhřívaná lambda sonda 2 2014-2017 ●            

Vysokotlaký kompresor 2014-2017 ●            

Vysokotlaký palivový okruh, hledání závady 2014-2017 ●            

Programování vysokotlakého palivového čerpadla 2014-2017 ●            

Počítadlo vysokotlakého čerpadla 2014-2017 ●            

Vysokotlaké turbodmychadlo 2014-2017 ●            

Vysokotlaký obtokový ventil turbodmychadla, strana turbíny 2014-2017 ●            

Programování objemu volnoběžného vzduchu 2014-2017 ●            

Vstřikovací čerpadlo, adaptační hodnoty 2014-2017 ●            

Otevření vstřikovacího elektromagnetického ventilu, částicový filtr 2014-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot vstřikovače 2014-2017 ●            

Adaptační hodnoty vstřikovače 2014-2017 ●            

Prázdná hodnota úpravy vstřikovače 2014-2017 ●            

Vstřikovač pro vstřikování paliva do výfuku 2014-2017 ●            

Programování vstřikovače 2014-2017 ●            

Programování vstřikovače - válec 1 2014-2017 ●            

Programování vstřikovače - válec 2 2014-2017 ●            

Programování vstřikovače - válec 3 2014-2017 ●            

Programování vstřikovače - válec 4 2014-2017 ●            

Naprogramování řízení časování ventilu sání 2014-2017 ●            

Elektromagnetický ventil řízení časování sacího ventilu 2014-2017 ●            

Typ klíče 2014-2017        ●     

Změna jazyka 2014-2017   ●     ●     

Naprogramování objemu paliva řídicího ventilu 2014-2017 ●            

Učení ID snímače kola 2014-2017            ●

Pocítac zamknutí 2014-2017       ●      

Reset kalibrace snímače podélného zrychlení 2014-2017  ●           

Programování ventilu nízkého tlaku EGR 2014-2017 ●            

Omezovac nejvyšších otácek 2014-2017 ●            

Test mikrofonu 2014-2017        ●     

Programování snímače polohy neutrálu 2014-2017 ●            

Prázdná data oxidačního katalyzátoru 2014-2017 ●            

Funkce omezená výhradně na P062F 2014-2017 ●            

Prázdná data částicového filtru 2014-2017 ●            

Vstřikovač částicového filtru 2014-2017 ●            

Elektromagnetický ventil vstřikovače částicového filtru 2014-2017 ●            

Snímač diferenciálního tlaku částicového filtru 2014-2017 ●            

Snímač rozdílu tlaku filtru pevných částic 2014-2017 ●            

Obnova filtru částic 2014-2017 ●            

Snímač relativního tlaku částicového filtru 2014-2017 ●            

Programování ID snímače kola 2014-2017            ●

Programování snímače MAP 2014-2017 ●            

Proporcionální snímač bohatosti, programování 2014-2017 ●            

Adaptivní hodnoty tlaku v rozvodném potrubí 2014-2017 ●            

Výměna snímače tlaku v rozvodném potrubí 2014-2017 ●            

Císt konfigurace 2014-2017   ●     ●    ●

Regenerace 2014-2017 ●            

Relé ohrívace 2014-2017 ●            

Adaptace po resetu, částicový filtr vznětového motoru 2014-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot vstřikovacího čerpadla 2014-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot snímače diferenciálního tlaku filtru prachových částic 2014-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot snímače relativního tlaku filtru prachových částic 2014-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot snímače tlaku v rozvodném potrubí 2014-2017 ●            

Vynulování adaptivních hodnot klapky sání 2014-2017 ●            

Reset načtené hodnoty 1. a 2. (lambda) sondy vzduch/palivo 2014-2017 ●            

Resetujte naučenou hodnotu snímače poměru vzduch/palivo 2014-2017 ●            

Řídicí jednotka reset 2014-2017  ●           

Počitadlo vynulování vysokotlakého palivového čerpadla 2014-2017 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2014-2017 ●            

Znovunastavení adaptivních hodnot EGR (recirkulace výfukových plynů) 2014-2017 ●            

Vynulování načtených hodnot 2014-2017 ●            

Počitadlo operací vynulování startu 2014-2017 ●            

Vynulování adaptačních hodnot na ovladači elektronické škrticí klapky 2014-2017 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty po regeneraci filtru částic 2014-2017 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty po výměně filtru částic 2014-2017 ●            

Resetujte adaptivní hodnoty motoru 2014-2017 ●            

Resetovat načtenou hodnotu snímače teploty vzduchu 2014-2017 ●            

Vynulování počitadla pomocného startéru/generátoru (motor restartuje v režimu ECO) 2014-2017 ●            

Vynulování aktuálních dat kumulativního vybíjecího proudu pomocné baterie 2014-2017 ●            

Reset hodnot recirkulace výfukových plynů 2014-2017 ●            

Vynulujte hodnotu autoprogramování směšovacího poměru 2014-2017 ●            

Znovu nastavte číslo startovacích cyklů 2014-2017 ●            

Reset adaptačních hodnot pro ventil EGR 2014-2017 ●            

Vynulování adaptační hodnoty pohlcovače NOx 2014-2017 ●            

Uložte data počítače 2014-2017 ●            

Druhý namontovaný alarm 2014-2017        ●     

Selektivní otvírání dveří 2014-2017        ●     

Test reproduktoru, levý přední 2014-2017        ●     

Test reproduktoru, pravý přední 2014-2017        ●     



Test reproduktoru, levý zadní 2014-2017        ●     

Test reproduktoru, pravý zadní 2014-2017        ●     

Programování indexu rychloměru 2014-2017  ●           

Adaptivní hodnoty startéru 2014-2017 ●            

Řízení činnosti spouštěče, vymazání 2014-2017 ●            

Vymazání počitadla činností spouštěče 2014-2017 ●            

Programování snímače úhlu natočení volantu 2014-2017  ●           

Konec zablokování podávání paliva 2014-2017 ●            

Vymazání počitadla sepnutí magnetické spojky kompresoru 2014-2017 ●            

Klapka víření 2014-2017 ●            

Klapka vírení vzduchu 2014-2017 ●            

Programování klapky víření 2014-2017 ●            

Reléové rízení termopístu c. 1 2014-2017 ●            

Reléové rízení termopístu c. 2 2014-2017 ●            

Řízení relé termoplunžru č. 3 2014-2017 ●            

Programování termoplunžru 2014-2017 ●            

Relé termoplunžru 1 2014-2017 ●            

Relé termoplunžru 2 2014-2017 ●            

Relé 3 termoplunžru 2014-2017 ●            

Úhel otevření škrticí klapky 2014-2017 ●            

Učení polohy škrticí klapky 2014-2017 ●            

Reset kalibrace snímače příčného zrychlení 2014-2017  ●           

Výměna turba a/nebo elektromagnetického ventilu 2014-2017 ●            

Turbodmychadlo, učení 2014-2017 ●            

Akční člen regulace plnicího tlaku turbodmychadla 2014-2017 ●            

Výměna turbodmychadla 2014-2017 ●            

Programování turbodmychadla 2014-2017 ●            

Elektromagnetický ventil přeplňování 2014-2017 ●            

Test propojení mezi kroužkem odpovídače a UCH 2014-2017        ●     

Pocítac odemknutí 2014-2017       ●      

Snímač polohy variabilního zdvihu ventilů (VVEL), příprava seřízení 2014-2017 ●            

Načtení polohy regulátoru klapky rozvodu výfukových plynů 2014-2017 ●            

Zapsat datum poslední operace (posledního servisu) po prodeji 2014-2017        ●     

Zapište počet operací vysokotlakého palivového čerpadla 2014-2017 ●            

Zapište počet činností spouštěče 2014-2017 ●            

Optare

Olympus 2008-2011 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2008-2011 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2008-2011 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2008-2011 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2010-2011 ●            

Deaktivace válce 2008-2011 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2008-2011 ●            

Test modulu dávkování 2008-2011 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2008-2011 ●            

Test unikání paliva 2008-2011 ●            

Adaptace volnobehu 2008-2011 ●            

Zastavení při volnoběhu 2008-2011 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2008-2011 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2008-2011 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2008-2011 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2008-2011 ●            

Servisní data 2008-2011 ●            

Rozměr pneumatiky 2008-2011 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2008-2011 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2008-2011 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2008-2011 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2008-2011 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2008-2011 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2008-2011 ●            

Zapište VIN 2008-2011 ●            

Excel 2 1999-2004 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 1999-2004 ●            

Solera 2000-2011 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2000-2011 ●            

Versa 2006-2012 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2006-2012 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2006-2012 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2006-2012 ●            

Deaktivace válce 2006-2012 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2006-2012 ●            

Test modulu dávkování 2006-2012 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2006-2012 ●            

Test unikání paliva 2006-2012 ●            

Adaptace volnobehu 2006-2012 ●            

Zastavení při volnoběhu 2006-2012 ●            



Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2006-2012 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2006-2012 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2006-2012 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2006-2012 ●            

Servisní data 2006-2012 ●            

Rozměr pneumatiky 2006-2012 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2006-2012 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2006-2012 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2006-2012 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2006-2012 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2006-2012 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2006-2012 ●            

Zapište VIN 2006-2012 ●            

Tempo 2004-2012 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2004-2012 ●            

Solo 2000-2012 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2004-2012 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2004-2012 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2004-2012 ●            

Deaktivace válce 2004-2012 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2004-2012 ●            

Test modulu dávkování 2004-2012 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2004-2012 ●            

Test unikání paliva 2004-2012 ●            

Adaptace volnobehu 2004-2012 ●            

Zastavení při volnoběhu 2004-2012 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2004-2012 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2000-2012 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2004-2012 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2004-2012 ●            

Servisní data 2004-2012 ●            

Rozměr pneumatiky 2004-2012 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2004-2012 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2004-2012 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2004-2012 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2004-2012 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2004-2012 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2004-2012 ●            

Zapište VIN 2004-2012 ●            

Toro 2007-2012 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2007-2012 ●            

OmniDekka 2010-2011 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2010-2011 ●            

Esteem 2008-2009 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2008-2009 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2008-2009 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2008-2009 ●            

Deaktivace válce 2008-2009 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2008-2009 ●            

Test modulu dávkování 2008-2009 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2008-2009 ●            

Test unikání paliva 2008-2009 ●            

Adaptace volnobehu 2008-2009 ●            

Zastavení při volnoběhu 2008-2009 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2008-2009 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2008-2009 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2008-2009 ●            

Servisní data 2008-2009 ●            

Rozměr pneumatiky 2008-2009 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2008-2009 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2008-2009 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2008-2009 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2008-2009 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2008-2009 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2008-2009 ●            

Zapište VIN 2008-2009 ●            

Otokar

Navigo 2008-2014 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2008-2014 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2008-2014 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2008-2014 ●            

Deaktivace válce 2008-2014 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2008-2014 ●            

Test modulu dávkování 2008-2014 ●            



Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2008-2014 ●            

Test unikání paliva 2008-2014 ●            

Adaptace volnobehu 2008-2014 ●            

Zastavení při volnoběhu 2008-2014 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2008-2014 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2008-2014 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2008-2014 ●            

Servisní data 2008-2014 ●            

Rozměr pneumatiky 2008-2014 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2008-2014 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2008-2014 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2008-2014 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2008-2014 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2008-2014 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2008-2014 ●            

Zapište VIN 2008-2014 ●            

Peugeot

Partner Serie 2 [08-] 2008-2017 ●            

Doplňování močoviny, když je start motoru zakázán (ruční postup) 2008-2017 ●            

Boxer Serie 3 [06-] 2006-2016 ●            

Expert Serie 3 [07-16] 2007-2016        ●     

Řízení přídavného ohřevu 2007-2016        ●     

Načtení parametru s nucenou aktivací topení 2007-2016        ●     

Expert 4 [17-] 2017 ● ● ●    ● ● ●    

Přívodní ventil ABS vlevo vpředu 2017  ●           

Přívodní ventil ABS vpravo vpředu 2017  ●           

Přívodní ventil ABS vlevo vzadu 2017  ●           

Přívodní ventil ABS vpravo vzadu 2017  ●           

Výstupní ventil ABS vlevo vpředu 2017  ●           

Výstupní ventil ABS vpravo vpředu 2017  ●           

Výstupní ventil ABS vlevo vzadu 2017  ●           

Výstupní ventil ABS vpravo vzadu 2017  ●           

Řízení přídavného ohřevu 2017        ●     

Výměna snímače průtoku vzduchu 2017 ●            

Meric hmotnosti vzduchu nebo meric množství vzduchu 2017 ●            

Snímac proudu vzduchu 2017 ●            

Výměna akumulátoru 2017 ●            

Odvzdušnení brzdové soustavy 2017  ●           

Kalibrace snímače úhlu natočení volantu 2017  ●           

Katalytický čistič částic (CPF), výměna 2017 ●            

Změna směšovače vzduchu 2017 ●            

Změna elektrické škrticí klapky EGR 2017 ●            

Výměna bloku motoru s průtokoměrem 2017 ●            

Výměna bloku motoru bez průtokoměru 2017 ●            

Změny vysokotlakého čerpadla s regulátorem průtoku paliva 2017 ●            

Změna regulátoru průtoku paliva 2017 ●            

Obtokový ventil chladiče plnicího vzduchu 2017 ●            

Kontrola funkce ventilu využití tepla výfukových plynů 2017 ●            

Kontrola nastavení motoru 2017 ●            

Kontrola tlakování okruhu sání vzduchu 2017 ●            

Čištění ventilu EGR 2017 ●            

Čištění obtoku výměníku EGR 2017 ●            

Výměna spojky 2017 ●            

Elektrický obvod spalovací vzduchové turbíny 2017        ●     

Čerpadlo chladicí kapaliny 2017        ●     

Deaktivace ekonomického režimu 2017        ●     

Diagnostika snímače tlaku nasávaného vzduchu 2017 ●            

Postup programování vstřikovačů nafty 2017 ●            

Snímač rozdílu tlaků, učení 2017 ●            

Výměna rozdílového tlakového snímače 2017 ●            

Vypuštění a naplnění nádrže močoviny 2017 ●            

Výměna směšovací klapky EGR 2017 ●            

Učení škrticí klapky EGR 2017 ●            

Ventil recirkulace spalin 2017 ●            

Výměna ventilu EGR 2017 ●            

Ventil EGR, učení 2017 ●            

Programování ventilu recirkulace spalin (EGR) 2017 ●            

Test ventilu recirkulace spalin 2017 ●            

Plnění aditiva pro motorovou naftu 2017 ●            

Doplňování aditiva motorové nafty (bez externí ECU aditiv) 2017 ●            

Naplnění nádrže močoviny 2017 ●            

Doplňování močoviny, když je start motoru zakázán (ruční postup) 2017 ●            

Naplnění palivového potrubí 2017        ●     

Dávkovací palivové čerpadlo 2017        ●     

Žhavicí svícka 2017        ●     

Výměna vysokotlakového čerpadla 2017 ●            



Vysokotlaké čerpadlo nebo regulační ventil průtoku, učení 2017 ●            

Inicializace vstřikovačů 2017 ●            

Inicializace směšovače vzduchu 2017 ●            

Programování kódu vstřikovače 2017 ●            

Programování vstřikovače 2017 ●            

Vstřikovač, opětovná inicializace 2017 ●            

Programování klícu 2017        ●     

Výměna lambda sondy 2017 ●            

Omezovací elektromagnetický ventil 1 2017  ●           

Omezovací elektromagnetický ventil 2 2017  ●           

Pocítac zamknutí 2017       ●      

Kalibrace snímače podélného zrychlení 2017  ●           

Načtení parametru s nucenou aktivací topení 2017        ●     

Výměna filtru pevných částic 2017 ●            

Výměna předkatalyzátoru 2017 ●            

Reaktivace funkce Stop & Start 2017 ●            

Oběhové čerpadlo 2017  ●           

Nové naplnění hadice aditivem 2017 ●            

Doplňovací hadice s aditivem (bez externí ECU aditiv) 2017 ●            

Regenerace 2017 ●            

Reinicializace po výměně vstřikovače močoviny 2017 ●            

Výměna nádržky, čerpadla nebo potrubí pro aditiva 2017 ●            

Výměna nádrže, čerpadla nebo potrubí pro aditiva (bez externí ECU aditiv) 2017 ●            

Výměna pomocného hnacího řemenu 2017 ●            

Výměna hlavy válců 2017 ●            

Výměna směšovací klapky EGR a obtokové klapky 2017 ●            

Výměna sběrače výfukového potrubí 2017 ●            

Výměna vysokotlakého čerpadla nebo regulačního ventilu průtoku 2017 ●            

Výměna lambda sondy 2017 ●            

Výměna motoru startéru 2017 ●            

Výměna snímače vačkové hřídele 2017 ●            

Výměna bloku válců 2017 ●            

Výměna ložiska bloku válců 2017 ●            

Výměna hlavy válce se snímačem průtoku vzduchu 2017 ●            

Výměna hlavy válce bez snímače průtoku vzduchu 2017 ●            

Výměna katalyzátoru deNOx 2017 ●            

Výměna vysokotlakého rozvodného potrubí vznětového motoru 2017 ●            

Výměna výměníku EGR 2017 ●            

Výměna ventilu EGR 2017 ●            

Výměna nízkotlakého palivového čerpadla, palivového filtru nebo trubek 2017 ●            

Výměna nízkotlakého čerpadla 2017 ●            

Výměna snímače NOx 2017 ●            

Výměna částicového filtru (bez externí ECU aditiv) 2017 ●            

Výměna trakčního akumulátoru nebo zařízení pro udržování napětí 2017 ●            

Výměna nádrže, modulu čerpadla měřicího přístroje, potrubí systému NOx nebo vstřikovače močoviny 2017 ●            

Výměna reverzibilního alternátoru 2017 ●            

Výměna skříně turbíny 2017 ●            

Výměna turba 2017 ●            

Výměna vstřikovače močoviny 2017 ●            

Nastavení adaptace volnobehu do výchozí polohy 2017 ●            

Vynulování chyb v systému deNOx 2017 ●            

Reset servisu 2017         ●    

Spínací elektromagnetický ventil 1 2017  ●           

Spínací elektromagnetický ventil 2 2017  ●           

Synchronizace dálkových ovladačů 2017        ●     

Test odporového měniče turbodmychadla 2017 ●            

Turbo 2017 ●            

Turbodmychadlo, učení 2017 ●            

Pocítac odemknutí 2017       ●      

Traveller 2017 ● ● ●    ● ● ●    

Přívodní ventil ABS vlevo vpředu 2017  ●           

Přívodní ventil ABS vpravo vpředu 2017  ●           

Přívodní ventil ABS vlevo vzadu 2017  ●           

Přívodní ventil ABS vpravo vzadu 2017  ●           

Výstupní ventil ABS vlevo vpředu 2017  ●           

Výstupní ventil ABS vpravo vpředu 2017  ●           

Výstupní ventil ABS vlevo vzadu 2017  ●           

Výstupní ventil ABS vpravo vzadu 2017  ●           

Řízení přídavného ohřevu 2017        ●     

Výměna snímače průtoku vzduchu 2017 ●            

Meric hmotnosti vzduchu nebo meric množství vzduchu 2017 ●            

Snímac proudu vzduchu 2017 ●            

Výměna akumulátoru 2017 ●            

Odvzdušnení brzdové soustavy 2017  ●           

Kalibrace snímače úhlu natočení volantu 2017  ●           

Katalytický čistič částic (CPF), výměna 2017 ●            

Změna směšovače vzduchu 2017 ●            

Změna elektrické škrticí klapky EGR 2017 ●            

Výměna bloku motoru s průtokoměrem 2017 ●            

Výměna bloku motoru bez průtokoměru 2017 ●            

Změny vysokotlakého čerpadla s regulátorem průtoku paliva 2017 ●            



Změna regulátoru průtoku paliva 2017 ●            

Obtokový ventil chladiče plnicího vzduchu 2017 ●            

Kontrola funkce ventilu využití tepla výfukových plynů 2017 ●            

Kontrola nastavení motoru 2017 ●            

Kontrola tlakování okruhu sání vzduchu 2017 ●            

Čištění ventilu EGR 2017 ●            

Čištění obtoku výměníku EGR 2017 ●            

Výměna spojky 2017 ●            

Elektrický obvod spalovací vzduchové turbíny 2017        ●     

Čerpadlo chladicí kapaliny 2017        ●     

Deaktivace ekonomického režimu 2017        ●     

Diagnostika snímače tlaku nasávaného vzduchu 2017 ●            

Postup programování vstřikovačů nafty 2017 ●            

Snímač rozdílu tlaků, učení 2017 ●            

Výměna rozdílového tlakového snímače 2017 ●            

Vypuštění a naplnění nádrže močoviny 2017 ●            

Výměna směšovací klapky EGR 2017 ●            

Učení škrticí klapky EGR 2017 ●            

Ventil recirkulace spalin 2017 ●            

Výměna ventilu EGR 2017 ●            

Ventil EGR, učení 2017 ●            

Programování ventilu recirkulace spalin (EGR) 2017 ●            

Test ventilu recirkulace spalin 2017 ●            

Plnění aditiva pro motorovou naftu 2017 ●            

Doplňování aditiva motorové nafty (bez externí ECU aditiv) 2017 ●            

Naplnění nádrže močoviny 2017 ●            

Doplňování močoviny, když je start motoru zakázán (ruční postup) 2017 ●            

Naplnění palivového potrubí 2017        ●     

Dávkovací palivové čerpadlo 2017        ●     

Žhavicí svícka 2017        ●     

Výměna vysokotlakového čerpadla 2017 ●            

Vysokotlaké čerpadlo nebo regulační ventil průtoku, učení 2017 ●            

Inicializace vstřikovačů 2017 ●            

Inicializace směšovače vzduchu 2017 ●            

Programování kódu vstřikovače 2017 ●            

Programování vstřikovače 2017 ●            

Vstřikovač, opětovná inicializace 2017 ●            

Programování klícu 2017        ●     

Výměna lambda sondy 2017 ●            

Omezovací elektromagnetický ventil 1 2017  ●           

Omezovací elektromagnetický ventil 2 2017  ●           

Pocítac zamknutí 2017       ●      

Kalibrace snímače podélného zrychlení 2017  ●           

Načtení parametru s nucenou aktivací topení 2017        ●     

Výměna filtru pevných částic 2017 ●            

Výměna předkatalyzátoru 2017 ●            

Reaktivace funkce Stop & Start 2017 ●            

Oběhové čerpadlo 2017  ●           

Nové naplnění hadice aditivem 2017 ●            

Doplňovací hadice s aditivem (bez externí ECU aditiv) 2017 ●            

Regenerace 2017 ●            

Reinicializace po výměně vstřikovače močoviny 2017 ●            

Výměna nádržky, čerpadla nebo potrubí pro aditiva 2017 ●            

Výměna nádrže, čerpadla nebo potrubí pro aditiva (bez externí ECU aditiv) 2017 ●            

Výměna pomocného hnacího řemenu 2017 ●            

Výměna hlavy válců 2017 ●            

Výměna směšovací klapky EGR a obtokové klapky 2017 ●            

Výměna sběrače výfukového potrubí 2017 ●            

Výměna vysokotlakého čerpadla nebo regulačního ventilu průtoku 2017 ●            

Výměna lambda sondy 2017 ●            

Výměna motoru startéru 2017 ●            

Výměna snímače vačkové hřídele 2017 ●            

Výměna bloku válců 2017 ●            

Výměna ložiska bloku válců 2017 ●            

Výměna hlavy válce se snímačem průtoku vzduchu 2017 ●            

Výměna hlavy válce bez snímače průtoku vzduchu 2017 ●            

Výměna katalyzátoru deNOx 2017 ●            

Výměna vysokotlakého rozvodného potrubí vznětového motoru 2017 ●            

Výměna výměníku EGR 2017 ●            

Výměna ventilu EGR 2017 ●            

Výměna nízkotlakého palivového čerpadla, palivového filtru nebo trubek 2017 ●            

Výměna nízkotlakého čerpadla 2017 ●            

Výměna snímače NOx 2017 ●            

Výměna částicového filtru (bez externí ECU aditiv) 2017 ●            

Výměna trakčního akumulátoru nebo zařízení pro udržování napětí 2017 ●            

Výměna nádrže, modulu čerpadla měřicího přístroje, potrubí systému NOx nebo vstřikovače močoviny 2017 ●            

Výměna reverzibilního alternátoru 2017 ●            

Výměna skříně turbíny 2017 ●            

Výměna turba 2017 ●            

Výměna vstřikovače močoviny 2017 ●            

Nastavení adaptace volnobehu do výchozí polohy 2017 ●            

Vynulování chyb v systému deNOx 2017 ●            



Reset servisu 2017         ●    

Spínací elektromagnetický ventil 1 2017  ●           

Spínací elektromagnetický ventil 2 2017  ●           

Synchronizace dálkových ovladačů 2017        ●     

Test odporového měniče turbodmychadla 2017 ●            

Turbo 2017 ●            

Turbodmychadlo, učení 2017 ●            

Pocítac odemknutí 2017       ●      

Plaxton

Cheetah 2007-2013 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2007-2013 ●            

Beaver 2 2007 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2007 ●            

Beaver 3 2007-2011 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2007-2011 ●            

Panther 2009-2010 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2009-2010 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2009-2010 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2009-2010 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2010 ●            

Deaktivace válce 2009-2010 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2009-2010 ●            

Test modulu dávkování 2009-2010 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2009-2010 ●            

Test unikání paliva 2009-2010 ●            

Adaptace volnobehu 2009-2010 ●            

Zastavení při volnoběhu 2009-2010 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2009-2010 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2009-2010 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2009-2010 ●            

Servisní data 2009-2010 ●            

Rozměr pneumatiky 2009-2010 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2009-2010 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2009-2010 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2009-2010 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2009-2010 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2009-2010 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2009-2010 ●            

Zapište VIN 2009-2010 ●            

Paragon 2009-2010 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2009-2010 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2009-2010 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2009-2010 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2010 ●            

Deaktivace válce 2009-2010 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2009-2010 ●            

Test modulu dávkování 2009-2010 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2009-2010 ●            

Test unikání paliva 2009-2010 ●            

Adaptace volnobehu 2009-2010 ●            

Zastavení při volnoběhu 2009-2010 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2009-2010 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2009-2010 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2009-2010 ●            

Servisní data 2009-2010 ●            

Rozměr pneumatiky 2009-2010 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2009-2010 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2009-2010 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2009-2010 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2009-2010 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2009-2010 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2009-2010 ●            

Zapište VIN 2009-2010 ●            

Centro 2006-2012 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2006-2012 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2006-2012 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2006-2012 ●            

Deaktivace válce 2006-2012 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2006-2012 ●            

Test modulu dávkování 2006-2012 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2006-2012 ●            

Test unikání paliva 2006-2012 ●            

Adaptace volnobehu 2006-2012 ●            

Zastavení při volnoběhu 2006-2012 ●            



Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2006-2012 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2006-2012 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2006-2012 ●            

Servisní data 2006-2012 ●            

Rozměr pneumatiky 2006-2012 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2006-2012 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2006-2012 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2006-2012 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2006-2012 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2006-2012 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2006-2012 ●            

Zapište VIN 2006-2012 ●            

Profile 2009-2011 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2009-2011 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2009-2011 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2009-2011 ●            

Deaktivace válce 2009-2011 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2009-2011 ●            

Test modulu dávkování 2009-2011 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2009-2011 ●            

Test unikání paliva 2009-2011 ●            

Adaptace volnobehu 2009-2011 ●            

Zastavení při volnoběhu 2009-2011 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2009-2011 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2009-2011 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2009-2011 ●            

Servisní data 2009-2011 ●            

Rozměr pneumatiky 2009-2011 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2009-2011 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2009-2011 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2009-2011 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2009-2011 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2009-2011 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2009-2011 ●            

Zapište VIN 2009-2011 ●            

Primo 2005-2008 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2005-2008 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2005-2008 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2005-2008 ●            

Deaktivace válce 2005-2008 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2005-2008 ●            

Test modulu dávkování 2005-2008 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2005-2008 ●            

Test unikání paliva 2005-2008 ●            

Adaptace volnobehu 2005-2008 ●            

Zastavení při volnoběhu 2005-2008 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2005-2008 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2005-2008 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2005-2008 ●            

Servisní data 2005-2008 ●            

Rozměr pneumatiky 2005-2008 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2005-2008 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2005-2008 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2005-2008 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2005-2008 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2005-2008 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2005-2008 ●            

Zapište VIN 2005-2008 ●            

Primo 2 2008-2012 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2008-2012 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2008-2012 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2008-2012 ●            

Deaktivace válce 2008-2012 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2008-2012 ●            

Test modulu dávkování 2008-2012 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2008-2012 ●            

Test unikání paliva 2008-2012 ●            

Adaptace volnobehu 2008-2012 ●            

Zastavení při volnoběhu 2008-2012 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2008-2012 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2008-2012 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2008-2012 ●            

Servisní data 2008-2012 ●            

Rozměr pneumatiky 2008-2012 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2008-2012 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2008-2012 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2008-2012 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2008-2012 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2008-2012 ●            



Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2008-2012 ●            

Zapište VIN 2008-2012 ●            

Renault

Trafic II 2001-2013 ●       ●     

Relé kompresoru klimatizace 2001-2013 ●            

Typ země 2010-2013        ●     

Elektromagnetický ventil recirkulace spalin 2001-2013 ●            

Reléové řízení větráku pro vysoké otáčky 2001-2013 ●            

Reléové řízení větráku pro nízké otáčky 2001-2013 ●            

Relé topného rezistoru 1 2001-2013 ●            

Relé topného rezistoru 2 2001-2013 ●            

Vysokotlaký okruh, test úniku 2001-2013 ●            

Vysokotlaké cerpadlo 2001-2013 ●            

Vstrikovac válce 1 2001-2013 ●            

Vstrikovac válce 2 2001-2013 ●            

Vstrikovac válce 3 2001-2013 ●            

Vstrikovac válce 4 2001-2013 ●            

Programování vstřikovače 2001-2013 ●            

Změna jazyka 2010-2013        ●     

Test mikrofonu 2010-2013        ●     

Předehřívací jednotka 2001-2013 ●            

Císt konfigurace 2010-2013        ●     

Test reproduktoru, levý přední 2010-2013        ●     

Test reproduktoru, pravý přední 2010-2013        ●     

Test reproduktoru, levý zadní 2010-2013        ●     

Test reproduktoru, pravý zadní 2010-2013        ●     

Statický test 2001-2013 ●            

Elektromagnetický ventil tlaku turbodmychadla 2001-2013 ●            

Zapsat datum poslední operace (posledního servisu) po prodeji 2010-2013        ●     

Kangoo I 1998-2008 ●            

Relé kompresoru klimatizace 1998-2008 ●            

Elektromagnetický ventil recirkulace spalin 1998-2008 ●            

Reléové řízení větráku pro vysoké otáčky 1998-2008 ●            

Reléové řízení větráku pro nízké otáčky 1998-2008 ●            

Relé topného rezistoru 1 1998-2008 ●            

Relé topného rezistoru 2 1998-2008 ●            

Vysokotlaký okruh, test úniku 1998-2008 ●            

Vysokotlaké cerpadlo 1998-2008 ●            

Vstrikovac válce 1 1998-2008 ●            

Vstrikovac válce 2 1998-2008 ●            

Vstrikovac válce 3 1998-2008 ●            

Vstrikovac válce 4 1998-2008 ●            

Programování vstřikovače 1998-2008 ●            

Předehřívací jednotka 1998-2008 ●            

Statický test 1998-2008 ●            

Elektromagnetický ventil tlaku turbodmychadla 1998-2008 ●            

Kangoo II 2008-2017 ● ● ●  ●  ● ● ● ●  ●

Programování kalibrace ABS/ESP 2017  ●      ●     

Relé kompresoru klimatizace 2008-2017 ●            

Snímac zrychlení 2017  ●           

Sekvencní rízení ovladacu 2017     ●        

Typ displeje palubního počítače ADAC - Brazílie 2017   ●          

Typ displeje palubního počítače ADAC - Evropa 2017   ●          

Typ displeje ADAC 2017   ●          

Adaptační hodnoty po výměně vstřikovače 2017 ●            

Adaptuje po regeneraci částicového filtru 2017 ●            

Adaptační hodnoty po výměně částicového filtru 2017 ●            

AHL, adaptivní osvětlení zatáčky 2017   ●          

Kompresor klimatizacní jednotky 2017        ●     

Řízení relé kompresoru klimatizace 2017 ●            

Indikační světlo tlačítka klimatizace 2017        ●     

Typ klimatizace 2017        ●     

Klimatizace s pripojením vodicem 2017     ●        

Klimatizace bez pripojení vodicem 2017     ●        

Programování ventilu vzduchové klapky 2017 ●            

Programování snímače průtoku vzduchu 2017 ●            

Ovládací klapka přívodu vzduchu na předním panelu 2017 ●            

Klapka sání vzduchu 2017 ●            

Vstupní vzduchová klapka – příkaz motoru 2017 ●            

Klapka sání vzduchu, adaptační hodnoty 2017 ●            

Programování vzduchové cesty 2017 ●            

alarm 2017        ●     

Regulace alternátoru 2017        ●     

Analogové/digitální hodiny 2017   ●          

Pretocení motoru (Arabia overspeed) 2017   ●          

Auto LED 2017        ●     

Aktivace automatického rozsvícení brzdových světel 2017  ●           



Deaktivace automatického rozsvícení brzdových světel 2017  ●           

Automatické světlo pro jízdu 2017   ●          

Samocinná prevodovka 2017   ●     ●     

Systém automatického osvětlení 2017   ●          

Funkce automatických světel 2017        ●     

Automatické zamknutí při jízdě 2017        ●     

Samocinné zamknutí znovu 2017        ●     

Autorizace automatického rozsvícení brzdových světel 2017  ●           

Funkce automatických stěračů 2017        ●     

Programování průměrné teploty vzduchu 2017 ●            

Elektromagnetický ventil ovládání brzdy B1 2017     ●        

Elektromagnetický ventil ovládání brzdy B2 2017     ●        

LED podsvícení 2017        ●     

Základní řízení s posilovačem 2017        ●     

Odvzdušněte hydraulickou jednotku a brzdový okruh 2017  ●           

Verze karosérie 2017   ●          

Reset kalibrace snímače tlaku brzd 2017  ●           

Elektromagnetický ventil brzdy 1 2017     ●        

Elektromagnetický ventil brzdy 2 2017     ●        

Bzucák 2017   ●          

Intenzita bzučáku 2017        ●     

Hlasitost bzučáku, vpředu 2017        ●     

Přesuvník vačkového hřídele: pohyb elektromagnetického ventilu 2017 ●            

Fázový posouvač vačkového hřídele; normální řízení 2017 ●            

Programování snímače vačkového hřídele č. 2 2017 ●            

Snímač vačkového hřídele, programování 2017 ●            

Elektromagnetický ventil cistice s aktivním uhlím 2017 ●            

Tažná vzdálenost přívěsu 2017        ●     

Osvětlení čtečky karty 2017        ●     

Karta/klíč 2017   ●          

Výměna katalyzátoru 2017 ●            

Centrální zamykání 2017        ●     

Svetlo klíce centrálního zamykání 2017        ●     

Změňte jazyk přístrojové desky 2017   ●          

Kontrolka dětského zámku 2017        ●     

Cyklus motoru spojky 2017     ●        

Elektromagnetický ventil spojky 1 2017     ●        

Elektromagnetický ventil spojky 2 2017     ●        

Elektromagnetický ventil spojky 3 2017     ●        

Príkaz pro vstrikování - válec 1 2017 ●            

Príkaz pro vstrikování - válec 2 2017 ●            

Príkaz pro vstrikování - válec 3 2017 ●            

Príkaz pro vstrikování - válec 4 2017 ●            

Spuštění počítače 2017   ●     ●     

Príkaz pocítace - škrticí klapka ovládaná motorem 2017 ●            

Měřicí jednotky spotřeby paliva 2017   ●          

Přepínací elektromagnetický ventil okruhu chladiva 2017 ●            

Řízení ventilu průtoku chladicí kapaliny 2017 ●            

Vetrák chladice 2017 ●            

Typ země 2010-2017        ●     

Rízení stálé rychlosti jízdy (tempomat) 2017   ●          

Programování tempomatu / omezovače rychlosti 2013-2017 ●            

Tempomat / omezovač rychlosti 2017   ●          

Tempomat / omezení rychlosti; cílová hodnota 2017   ●          

Svetlomet pro jízdu ve dne 2017   ●          

Světla pro denní svícení 2017        ●     

Deaktivace omezení maximální rychlosti 2013-2017 ●            

Funkce deaktivace rychlých volnoběžných otáček 2017 ●            

Zamknutí funkce deadlock 2017        ●     

Řízení uváznutí zámků - aktivní 2017        ●     

Rízení zamknutí super/dvakrát - neaktivní 2017        ●     

Kontrolka tlačítka vyhřívání 2017        ●     

Potkávací svetla 2017        ●     

Vzdálenost ujetá od poslední výměny oleje 2017   ●          

Jednotky vzdálenosti 2017   ●     ●     

Jednotky vzdálenosti, km 2017   ●          

Jednotky vzdálenosti, míle 2017   ●          

Strana řidiče, test externí antény 2017        ●     

Odemknutí dveří řidiče 2017        ●     

Reset ECU 2017        ●     

Obtok EGR 2017 ●            

Programování obroku recirkulace spalin 2013-2017 ●            

Obtokový ventil EGR 2017 ●            

Programování funkce EGR 2017 ●            

adaptivní programování EGR 2017 ●            

Elektromagnetický ventil recirkulace spalin 2008-2012 ●            

Ventil recirkulace spalin 2017 ●            

Programování ventilu recirkulace spalin (EGR) 2017 ●            

Programování ventilu EGR po zmene 2017 ●            

Elektrická dětská pojistka - s pojistkou 2017        ●     

Elektrická dětská pojistka - bez pojistky 2017        ●     

Elektrická parkovací brzda 2017   ●          



Testování obvodu elektrického napájení 2017        ●     

Elektronické vodní čerpadlo 2017 ●            

Konec programování tempomatu / omezovače rychlosti 2017 ●            

Adaptivní motor 2017 ●            

Svetlo imobilizéru motoru 2017        ●     

Typ motoru 2017        ●     

Smazat adaptivní parametry motoru 2017 ●            

Smazat samoadaptivní hodnoty 2017     ●        

Smazat adaptivní hodnoty zamykací spojky menice momentu samocinné prevodovky 2017     ●        

Vymažte paměť pro spuštěný alarm 2017        ●     

Smazat pamet OBD 2017     ●        

Smazat adaptivní hodnoty pro regulaci tlaku 2017 ●            

Smazat programované hodnoty 2017 ●            

Smazat po výměně pneumatik 2017        ●     

ESP, práh automatického rozpoznání 2017  ●           

Programování snímače ESP 2017  ●           

Klapka odváděného vzduchu 2017 ●            

Přesuvník výfukového vačkového hřídele 2017 ●            

Klapka výfukových plynů, nízká úroveň, nastavení 2017 ●            

Obvod vstřikovače výfuku 2017 ●            

Test vnější antény, strana spolucestujícího 2017        ●     

Teplotní čidlo vnějšího vzduchu 2017        ●     

Test vnější antény na zavazadelníku 2017        ●     

Otácky vetráku vysoké 2017        ●     

Otácky vetráku nízké 2017        ●     

Reléové řízení větráku pro vysoké otáčky 2008-2017 ●            

Požadavek nízkých otácek vetráku 2017        ●     

Reléové řízení větráku pro nízké otáčky 2008-2017 ●            

Funkce rychlých volnoběžných otáček 2017 ●            

Hledání poruchy na anténách přístupu 2017        ●     

Hledání poruchy na anténách startéru 2017        ●     

Nalezení závady  na vysílací anténě 2017        ●     

První čerpadlo chlazení EGR 2017 ●            

Setrvačník, programování cíle 2017 ●            

Doprovodné osvětlení 2017        ●     

Osvětlení prostoru pro nohy 2017        ●     

Prední svetlomety do mlhy 2017        ●     

Nastavení předního tónu 2017        ●     

Obvod předního kola 2017  ●           

Regulátor průtoku paliva 2017 ●            

Kalibrace palivoměru 2017   ●          

Aktualizace zobrazení hladiny paliva 2017   ●          

Regulátor tlaku paliva 2017 ●            

Palivové cerpadlo 2017 ●            

Programování palivového čerpadla 2017 ●            

Relé palivového cerpadla 2017 ●            

Přívod paliva vypnut 2017 ●            

Zablokování podávání paliva 2017 ●            

Kapacita palivové nádrže 2017   ●          

Typ paliva 2017   ●          

Typ paliva: motorová nafta 2017   ●          

Typ paliva: benzín 2017   ●          

Elektromagnetický ventil ovládání blokování řadicí páky 2017     ●        

Typ prevodovky 2017   ●          

Zelená LED 2017        ●     

Handsfree (pro mobilní telefon) 2017   ●          

Výstražná světla 2017  ●           

Rozsvícení výstražných světel systémem ABS 2017        ●     

Relé ostřikovače světlometů 2017        ●     

Dálkový světlomet 2017        ●     

Relé ostrikovace svetlometu 1 2017        ●     

Relé ostrikovace svetlometu 2 2017        ●     

Relé topného rezistoru 1 2008-2017 ●            

Relé topného rezistoru 2 2008-2017 ●            

Relé topného rezistoru 3 2017 ●            

Vysokotlaký okruh, test úniku 2008-2017 ●            

Vysokotlaký kompresor 2013-2017 ●            

Vysokotlaký palivový okruh, hledání závady 2017 ●            

Vysokotlaké cerpadlo 2008-2012 ●            

Počítadlo vysokotlakého čerpadla 2013-2017 ●            

Vysokotlaké turbodmychadlo 2013-2017 ●            

Funkce přidržení ve svahu 2017  ●           

Zapalovací cívka, adaptivní 2017 ●            

Zapalování, válec 1 2017 ●            

Zapalování, válec 2 2017 ●            

Zapalování, válec 3 2017 ●            

Zapalování, válec 4 2017 ●            

Osvětlení tlačítka start/stop 2017        ●     

Vstřikovací čerpadlo, adaptační hodnoty 2013-2017 ●            

Otevření vstřikovacího elektromagnetického ventilu, částicový filtr 2017 ●            

Adaptace vstřikovače 2017 ●            

Adaptivní hodnoty vstřikovače č. 1 2017 ●            



Adaptivní hodnoty vstřikovače č. 2 2017 ●            

Adaptivní hodnoty vstřikovače č. 3 2017 ●            

Adaptivní hodnoty vstřikovače č. 4 2017 ●            

Adaptační hodnoty vstřikovače 2017 ●            

Vstrikovac válce 1 2008-2017 ●            

Vstrikovac válce 2 2008-2017 ●            

Vstrikovac válce 3 2008-2017 ●            

Vstrikovac válce 4 2008-2017 ●            

Programování vstřikovače 2008-2017 ●            

Vstřikovač, opětovná inicializace 2017 ●            

Vstupní klapka, opětovná inicializace 2017 ●            

Osvětlení přístrojů 2017   ●          

Ručičky přístrojového panelu 2017   ●          

Kontrolky přístrojového panelu 2017   ●          

Osvetlení interiéru 2017        ●     

Test vnitřní antény 2017        ●     

Elektromagnetický ventil ovládání spojky K2 2017     ●        

Elektromagnetický ventil ovládání spojky K3 2017     ●        

Typ klíče 2017        ●     

Snímač klepání, programování 2017 ●            

Jazyk 2017   ●          

Změna jazyka 2010-2017   ●     ●     

Učení ID snímače kola 2017            ●

Levý ukazatel směru 2017        ●     

Levá strana, na níž je namontován volant 2017        ●     

Citlivost snímače světla, 0 2017        ●     

Citlivost snímače světla, 1 2017        ●     

Citlivost snímače světla, 2 2017        ●     

Citlivost snímače světla, 3 2017        ●     

Osvětlení 2017   ●     ●     

Elektromagnetický ventil regulace tlaku v potrubí 2017     ●        

Detekce zatížení, elektromagnetický ventil regulace tlaku 2017     ●        

Pocítac zamknutí 2017       ●      

Zamknutí rízení vstrikovace 2017 ●            

Snímač odchylky podélného zrychlení 2017  ●           

Reset kalibrace snímače podélného zrychlení 2017  ●           

Ventil nízkého tlaku EGR 2017 ●            

Programování ventilu nízkého tlaku EGR 2017 ●            

Dálková svetla 2017        ●     

Dálková světla 2017        ●     

Programování snímače tlaku ve sběrném potrubí 2017 ●            

Mechanická prevodovka 2017   ●     ●     

Omezovac nejvyšších otácek 2013-2017 ●            

Test mikrofonu 2010-2017        ●     

Počet režimů 2017        ●     

Motorem rízená škrticí klapka 2017 ●            

Motorizovaná škrticí klapka 2017 ●            

Navigace 2017   ●          

Interval výměny oleje v km 2017   ●          

Interval výměny oleje v mílích 2017   ●          

Interval výměny oleje v měsících 2017   ●          

Interval výměny oleje: běžná hodnota v měsících 2017   ●          

Systém kontroly oleje 2017   ●          

Olejové čerpadlo 2017 ●            

Odolnost proti zamrznutí výparů oleje 2017 ●            

Jednodotykové elektrické okno(a) / střešní okno 2017        ●     

Prvky otevírání, centrální zamykání 2017        ●     

Príkaz alarmu pretocení motoru 2017   ●          

Systém parkovací pomůcky 2017   ●          

Částicový filtr 2017   ●          

Vstřikovač částicového filtru 2017 ●            

Elektromagnetický ventil vstřikovače částicového filtru 2017 ●            

Snímač diferenciálního tlaku částicového filtru 2017 ●            

Obnova filtru částic 2017 ●            

Snímač relativního tlaku částicového filtru 2017 ●            

Čistič částic 2017   ●          

Relé 1 odporového ohřívače v kabině cestujících 2017        ●     

Relé 2 odporového ohřívače v kabině cestujících 2017        ●     

Relé 3 odporového ohřívače v kabině cestujících 2017        ●     

Předehřívací jednotka 2008-2012 ●            

Programování jednotky předehřívání 2017 ●            

Adaptivní regulace tlaku 2017 ●            

Zabraňte automatickým brzdovým světlům při prudkém brzdění 2017  ●           

Naprogramujte rozpojenou polohu spojky 2017     ●        

Programování ID snímače kola 2017            ●

Programované hodnoty 2017 ●            

Programování bodu spojky 2017     ●        

Programování výběru/zapnutí zón 2017     ●        

Meze programování škrticí klapky 2017 ●            

Kódy programování ventilu 2017        ●     

Proporcionální snímač bohatosti, programování 2017 ●            

Test motoru cerpadla 2017  ●           



Rozhlas 2017        ●     

Adaptivní hodnoty tlaku v rozvodném potrubí 2013-2017 ●            

Regulátoru tlaku palivové rozdělovací lišty 2017 ●            

Snímač deště/světla 2017        ●     

Císt konfigurace 2010-2017 ● ● ●  ●  ● ●     

Koncová svetla do mlhy 2017        ●     

Obvod zadního kola 2017  ●           

Červená LED 2017        ●     

Obtokový regulacní ventil turbokompresoru (wastegate) 2017 ●            

Opětovná inicializace, snímač teploty na přívodu vzduchu 2017 ●            

Reinicializace EGR ventilu 2017 ●            

Relé ohrívace 2017 ●            

Konfigurace vzdáleného startování motoru 2017        ●     

Požadavek na zapnutí varovných světel 2017  ●           

Rezerva paliva 2017   ●          

Řídicí jednotka reset 2017  ●      ●     

Reset servisu 2017         ●    

Reset: vypnutí hydrauliky během provádění prací 2017     ●        

Restartujte počítač 2017   ●          

Pravá strana, na níž je namontován volant 2017        ●     

Přítomnost reostatu 2017   ●          

Programování regulace bohatosti 2017 ●            

Pravý ukazatel směru 2017        ●     

Automatická převodovka 2017   ●          

Polosamocinná prevodovka nebo samocinná prevodovka -> pripojení CAN 2017   ●          

Bzucák pripomenutí bezpecnostního pásu 2017   ●          

Druhé čerpadlo chlazení EGR 2017 ●            

Druhý namontovaný alarm 2017        ●     

Selektivní otvírání dveří 2017        ●     

Selektivní otvírání dveří (se selektivním otvíráním) 2017        ●     

Selektivní otvírání dveří (bez selektivního otvíráním) 2017        ●     

Elektromagnet blokování volicí páky 2017     ●        

Sekvence 1, elektromagnetický ventil 2017     ●        

Sekvence 2, elektromagnetický ventil 2017     ●        

Motor řadicího bubnu 2017     ●        

Řadicí válec, referenční poloha 2017     ●        

Zařaďte neutrál 2017     ●        

Čerpadlo hydraulické sestavy, zákaz 2017     ●        

Strana, na které je instalován volant 2017   ●          

SLC1 (lineární elektromagnetický ventil - spojka 1) 2017     ●        

Elektromagnetický ventil - rídicí sekvence 1 2017     ●        

Elektromagnetický ventil - rídicí sekvence 2 2017     ●        

Reproduktor 2017        ●     

Test reproduktoru, levý přední 2010-2017        ●     

Test reproduktoru, pravý přední 2010-2017        ●     

Test reproduktoru, levý zadní 2010-2017        ●     

Test reproduktoru, pravý zadní 2010-2017        ●     

Programování indexu rychloměru 2017  ●           

Index rychlomeru 2017  ●           

Startovací akční člen, sekvenční řízení 2017     ●        

Adaptivní hodnoty startéru 2017 ●            

Autorizace startování od LBC 2017          ●   

Autorizace startování od LBC 2 2017          ●   

Statický test 2008-2012 ●            

Snímac úhlu natocení volantu 2017        ●     

Reset kalibrace snímače úhlu natočení volantu 2017  ●           

Programování snímace úhlu natocení volantu 2017        ●     

Programování snímače úhlu natočení volantu 2017  ●           

Zastavovací akční člen, sekvenční řízení 2017     ●        

Konec zablokování podávání paliva 2017 ●            

Aktivacní relé brzdových svetel 2017  ●           

Požadavek na výstražná světla 2017   ●          

Klapka vírení vzduchu 2013-2017 ●            

Klapka víření 2017 ●            

Programování klapky víření 2013-2017 ●            

Požadavek otevření zadních výklopných dveří 2017        ●     

Zobrazení teploty 2017        ●     

Jednotka teploty 2017   ●          

Termoplunžr č. 1, obvod relé 2017 ●            

Termoplunžr č. 2, obvod relé 2017 ●            

Termoplunžr č. 3, obvod relé 2017 ●            

Reléové rízení termopístu c. 1 2017 ●            

Reléové rízení termopístu c. 2 2017 ●            

Řízení relé termoplunžru č. 3 2017 ●            

Nastavení tónu 2017        ●     

TPMS (systém sledování tlaku v pneumatikách) 2017   ●          

Rízení trajektorie vozidla 2017   ●          

Systém rízení stability vozidla (ESP) 2017   ●          

Funkce rízení jízdní dráhy (trajektorie) vozidla 2017   ●          

Řízení jízdní dráhy vozidla (ABS/bez ESP) 2017   ●          

Reset kalibrace snímače příčného zrychlení 2017  ●           

Elektromagnetický ventil regulace přeplňování 2017 ●            



Elektromagnetický ventil tlaku turbodmychadla 2008-2012 ●            

Elektromagnetický ventil regulace turbodmychadla 2017 ●            

Programování turbodmychadla 2017 ●            

Elektromagnetický ventil přeplňování 2017 ●            

Typ parkovací brzdy 2017   ●          

Tlak v pneumatikách 2017   ●          

Sledování tlaku v pneumatikách 2017   ●          

Sledování tlaku v pneumatikách 2017   ●          

Jednotky tlaku v pneumatikách 2017   ●     ●     

Test propojení mezi kroužkem odpovídače a UCH 2017        ●     

Pocítac odemknutí 2017       ●      

Odemknutí rízení vstrikovace 2017 ●            

Odemknutí dveří a zavazadlového prostoru 2017        ●     

Výběr nastavení ventilů - léto 2017        ●     

Výběr nastavení ventilů - zima 2017        ●     

Proměnlivé řízení s posilovačem 2017        ●     

Programování regulace klapky rozvodu výfukových plynů 2017 ●            

Relé vodního čerpadla 2017 ●            

Rodina vozidel, dlouhý Espace 2017        ●     

Rodina vozidel, krátký Espace 2017        ●     

Programování funkce vozidla 2017 ●            

Informace o rychlosti vozidla 2017  ●           

Signál rychlosti vozidla 2017   ●          

Typ vozidla 2017   ●          

Typ vozidla; Espace IV 2017        ●     

Typ vozidla; Modus 2017   ●          

Typ vozidla; Velsatis F2 2017        ●     

Snímače otáček kol – test napájení 2017  ●           

Prstenec cyklovače stěračů 2017        ●     

Vysoká rychlost steracu 2017        ●     

Nízká rychlost steracu 2017        ●     

S arabským rychlobehem 2017   ●     ●     

S automatickým zavřením oken kartou 2017        ●     

S kontrolou tocivého momentu motoru pomocí ABS 2017     ●        

S tempomatem 2017   ●          

S pamětí sedadla řidiče 2017        ●     

S varovnými svetly nouzového brzdení 2017        ●     

Se sledovacím světlem (follow me home) 2017        ●     

S funkcí handsfree 2017        ●     

Se zamknutím handsfree 2017        ●     

Se startem handsfree 2017        ●     

S rozsvícením výstražných světel systémem ABS 2017   ●     ●     

S ostrikovaci svetlometu 2017        ●     

S automatickým osvětlením na základě světelných poměrů 2017        ●     

Se snímačem světla za deště 2017        ●     

Se snímacem dešte 2017        ●     

Se zapnutými svetly 2017        ●     

S uzáverkou volicí páky 2017     ●        

Se střešním oknem 2017        ●     

S rízením trajektorie 2017   ●  ●        

Se sledováním tlaku v pneumatikách 2017   ●     ●     

S hlasovým syntetizátorem 2017        ●     

Bez arabského rychlobehu 2017   ●     ●     

Bez automatického zavření oken kartou 2017        ●     

Bez kontroly tocivého momentu motoru pomocí ABS 2017     ●        

Bez tempomatu 2017   ●          

Bez paměti sedadla řidiče 2017        ●     

Bez varovných svetel nouzového brzdení 2017        ●     

Bez sledovacího světla (follow me home) 2017        ●     

Bez funkce handsfree 2017        ●     

Bez zamknutí handsfree 2017        ●     

Bez startu handsfree 2017        ●     

Bez rozsvícení výstražných světel systémem ABS 2017   ●     ●     

Bez ostrikovace svetlometu 2017        ●     

Bez automatického osvětlení na základě světelných poměrů 2017        ●     

Bez snímače světla za deště 2017        ●     

Bez snímace dešte 2017        ●     

Bez zapnutých svetel 2017        ●     

Bez uzáverky volicí páky 2017     ●        

Bez střešního okna 2017        ●     

Bez rízení trajektorie 2017   ●  ●        

Bez sledování tlaku v pneumatikách 2017   ●     ●     

Bez hlasového syntetizátoru 2017        ●     

Hlasový syntetizátor (hlasový výstup) 2017   ●          

Objemová jednotka 2017   ●          

Konfigurace záznamu 2017        ●     

Zapište datum instalace nové spojky 2017     ●        

Zapsat datum poslední operace (posledního servisu) po prodeji 2010-2017  ●   ●  ● ●     

Zapsat datum výmeny oleje prevodovky 2017     ●        

Zapište VIN 2017        ●     

Master III 2010-2017 ● ● ● ● ●  ● ●    ●



Programování kalibrace ABS/ESP 2017  ●           

Relé kompresoru klimatizace 2017 ●            

Snímac zrychlení 2017  ●           

Sekvencní rízení ovladacu 2017     ●        

Typ displeje palubního počítače ADAC - Brazílie 2017   ●          

Typ displeje palubního počítače ADAC - Evropa 2017   ●          

Typ displeje ADAC 2017   ●          

Adaptační hodnoty po výměně vstřikovače 2017 ●            

Adaptuje po regeneraci částicového filtru 2017 ●            

Adaptační hodnoty po výměně částicového filtru 2017 ●            

AHL, adaptivní osvětlení zatáčky 2017   ●          

Kompresor klimatizacní jednotky 2017        ●     

Řízení relé kompresoru klimatizace 2017 ●            

Indikační světlo tlačítka klimatizace 2017        ●     

Typ klimatizace 2017        ●     

Klimatizace s pripojením vodicem 2017     ●        

Klimatizace bez pripojení vodicem 2017     ●        

Programování ventilu vzduchové klapky 2017 ●            

Programování snímače průtoku vzduchu 2017 ●            

Ovládací klapka přívodu vzduchu na předním panelu 2017 ●            

Klapka sání vzduchu 2017 ●            

Vstupní vzduchová klapka – příkaz motoru 2017 ●            

Klapka sání vzduchu, adaptační hodnoty 2017 ●            

Programování vzduchové cesty 2017 ●            

alarm 2017        ●     

Regulace alternátoru 2017        ●     

Analogové/digitální hodiny 2017   ●          

Pretocení motoru (Arabia overspeed) 2017   ●          

Aktivace automatického rozsvícení brzdových světel 2017  ●           

Deaktivace automatického rozsvícení brzdových světel 2017  ●           

Automatické světlo pro jízdu 2017   ●          

Samocinná prevodovka 2017   ●     ●     

Systém automatického osvětlení 2017   ●          

Funkce automatických světel 2017        ●     

Automatické zamknutí při jízdě 2017        ●     

Samocinné zamknutí znovu 2017        ●     

Autorizace automatického rozsvícení brzdových světel 2017  ●           

Funkce automatických stěračů 2017        ●     

Programování průměrné teploty vzduchu 2017 ●            

Elektromagnetický ventil ovládání brzdy B1 2017     ●        

Elektromagnetický ventil ovládání brzdy B2 2017     ●        

Základní řízení s posilovačem 2017        ●     

Odvzdušněte hydraulickou jednotku a brzdový okruh 2017  ●           

Verze karosérie 2017   ●          

Reset kalibrace snímače tlaku brzd 2017  ●           

Elektromagnetický ventil brzdy 1 2017     ●        

Elektromagnetický ventil brzdy 2 2017     ●        

Bzucák 2017   ●          

Přesuvník vačkového hřídele: pohyb elektromagnetického ventilu 2017 ●            

Fázový posouvač vačkového hřídele; normální řízení 2017 ●            

Programování snímače vačkového hřídele č. 2 2017 ●            

Snímač vačkového hřídele, programování 2017 ●            

Elektromagnetický ventil cistice s aktivním uhlím 2017 ●            

Osvětlení čtečky karty 2017        ●     

Karta/klíč 2017   ●          

Výměna katalyzátoru 2017 ●            

Centrální zamykání 2017        ●     

Svetlo klíce centrálního zamykání 2017        ●     

Změňte jazyk přístrojové desky 2017   ●          

Kontrolka dětského zámku 2017        ●     

Cyklus motoru spojky 2017     ●        

Elektromagnetický ventil spojky 1 2017     ●        

Elektromagnetický ventil spojky 2 2017     ●        

Elektromagnetický ventil spojky 3 2017     ●        

Príkaz pro vstrikování - válec 1 2017 ●            

Príkaz pro vstrikování - válec 2 2017 ●            

Príkaz pro vstrikování - válec 3 2017 ●            

Príkaz pro vstrikování - válec 4 2017 ●            

Spuštění počítače 2017   ●     ●     

Opětovná inicializace počítače 2017    ●         

Príkaz pocítace - škrticí klapka ovládaná motorem 2017 ●            

Měřicí jednotky spotřeby paliva 2017   ●          

Přepínací elektromagnetický ventil okruhu chladiva 2017 ●            

Řízení ventilu průtoku chladicí kapaliny 2017 ●            

Vetrák chladice 2017 ●            

Typ země 2010-2017        ●     

Rízení stálé rychlosti jízdy (tempomat) 2017   ●          

Programování tempomatu / omezovače rychlosti 2010-2017 ●            

Tempomat / omezovač rychlosti 2017   ●          

Tempomat / omezení rychlosti; cílová hodnota 2017   ●          

Svetlomet pro jízdu ve dne 2017   ●          

Světla pro denní svícení 2017        ●     



Deaktivace omezení maximální rychlosti 2010-2017 ●            

Funkce deaktivace rychlých volnoběžných otáček 2017 ●            

Zamknutí funkce deadlock 2017        ●     

Řízení uváznutí zámků - aktivní 2017        ●     

Rízení zamknutí super/dvakrát - neaktivní 2017        ●     

Kontrolka tlačítka vyhřívání 2017        ●     

Potkávací svetla 2017        ●     

Vzdálenost ujetá od poslední výměny oleje 2017   ●          

Jednotky vzdálenosti 2017   ●     ●     

Jednotky vzdálenosti, km 2017   ●          

Jednotky vzdálenosti, míle 2017   ●          

Motor distribuce: Odmrazení 2017    ●         

Motor distribuce: Ventilátory 2017    ●         

Strana řidiče, test externí antény 2017        ●     

Odemknutí dveří řidiče 2017        ●     

Reset ECU 2017        ●     

Obtok EGR 2017 ●            

Programování obroku recirkulace spalin 2010-2017 ●            

Obtokový ventil EGR 2017 ●            

Programování funkce EGR 2017 ●            

adaptivní programování EGR 2017 ●            

Ventil recirkulace spalin 2017 ●            

Programování ventilu recirkulace spalin (EGR) 2017 ●            

Programování ventilu EGR po zmene 2017 ●            

Elektrická dětská pojistka - s pojistkou 2017        ●     

Elektrická dětská pojistka - bez pojistky 2017        ●     

Elektrická parkovací brzda 2017   ●          

Testování obvodu elektrického napájení 2017        ●     

Elektronické vodní čerpadlo 2017 ●            

Konec programování tempomatu / omezovače rychlosti 2017 ●            

Adaptivní motor 2017 ●            

Svetlo imobilizéru motoru 2017        ●     

Typ motoru 2017        ●     

Smazat adaptivní parametry motoru 2017 ●            

Smazat samoadaptivní hodnoty 2017     ●        

Smazat adaptivní hodnoty zamykací spojky menice momentu samocinné prevodovky 2017     ●        

Vymažte paměť pro spuštěný alarm 2017        ●     

Smazat pamet OBD 2017     ●        

Smazat adaptivní hodnoty pro regulaci tlaku 2017 ●            

Smazat programované hodnoty 2017 ●            

Smazat po výměně pneumatik 2017        ●     

ESP, práh automatického rozpoznání 2017  ●           

Programování snímače ESP 2017  ●           

Klapka odváděného vzduchu 2017 ●            

Přesuvník výfukového vačkového hřídele 2017 ●            

Klapka výfukových plynů, nízká úroveň, nastavení 2017 ●            

Obvod vstřikovače výfuku 2017 ●            

Test vnější antény, strana spolucestujícího 2017        ●     

Teplotní čidlo vnějšího vzduchu 2017        ●     

Test vnější antény na zavazadelníku 2017        ●     

Otácky vetráku vysoké 2017        ●     

Otácky vetráku nízké 2017        ●     

Reléové řízení větráku pro vysoké otáčky 2017 ●            

Požadavek nízkých otácek vetráku 2017        ●     

Reléové řízení větráku pro nízké otáčky 2017 ●            

Funkce rychlých volnoběžných otáček 2017 ●            

Hledání poruchy na anténách přístupu 2017        ●     

Hledání poruchy na anténách startéru 2017        ●     

Nalezení závady  na vysílací anténě 2017        ●     

První čerpadlo chlazení EGR 2017 ●            

Setrvačník, programování cíle 2017 ●            

Doprovodné osvětlení 2017        ●     

Osvětlení prostoru pro nohy 2017        ●     

Prední svetlomety do mlhy 2017        ●     

Obvod předního kola 2017  ●           

Regulátor průtoku paliva 2017 ●            

Kalibrace palivoměru 2017   ●          

Aktualizace zobrazení hladiny paliva 2017   ●          

Regulátor tlaku paliva 2017 ●            

Palivové cerpadlo 2017 ●            

Programování palivového čerpadla 2017 ●            

Relé palivového cerpadla 2017 ●            

Přívod paliva vypnut 2017 ●            

Zablokování podávání paliva 2017 ●            

Kapacita palivové nádrže 2017   ●          

Typ paliva 2017   ●          

Typ paliva: motorová nafta 2017   ●          

Typ paliva: benzín 2017   ●          

Elektromagnetický ventil ovládání blokování řadicí páky 2017     ●        

Typ prevodovky 2017   ●          

Handsfree (pro mobilní telefon) 2017   ●          

Výstražná světla 2017  ●           



Rozsvícení výstražných světel systémem ABS 2017        ●     

Relé ostřikovače světlometů 2017        ●     

Dálkový světlomet 2017        ●     

Relé ostrikovace svetlometu 1 2017        ●     

Relé ostrikovace svetlometu 2 2017        ●     

Relé topného rezistoru 1 2017 ●            

Relé topného rezistoru 2 2017 ●            

Relé topného rezistoru 3 2017 ●            

Typ ohřívacího rezistoru 2017    ●         

Vysokotlaký okruh, test úniku 2017 ●            

Vysokotlaký kompresor 2010-2017 ●            

Vysokotlaký palivový okruh, hledání závady 2017 ●            

Počítadlo vysokotlakého čerpadla 2010-2017 ●            

Vysokotlaké turbodmychadlo 2010-2017 ●            

Funkce přidržení ve svahu 2017  ●           

Zapalovací cívka, adaptivní 2017 ●            

Zapalování, válec 1 2017 ●            

Zapalování, válec 2 2017 ●            

Zapalování, válec 3 2017 ●            

Zapalování, válec 4 2017 ●            

Osvětlení tlačítka start/stop 2017        ●     

Vstřikovací čerpadlo, adaptační hodnoty 2010-2017 ●            

Otevření vstřikovacího elektromagnetického ventilu, částicový filtr 2017 ●            

Adaptace vstřikovače 2017 ●            

Adaptivní hodnoty vstřikovače č. 1 2017 ●            

Adaptivní hodnoty vstřikovače č. 2 2017 ●            

Adaptivní hodnoty vstřikovače č. 3 2017 ●            

Adaptivní hodnoty vstřikovače č. 4 2017 ●            

Adaptační hodnoty vstřikovače 2017 ●            

Vstrikovac válce 1 2017 ●            

Vstrikovac válce 2 2017 ●            

Vstrikovac válce 3 2017 ●            

Vstrikovac válce 4 2017 ●            

Programování vstřikovače 2017 ●            

Vstřikovač, opětovná inicializace 2017 ●            

Vstupní klapka, opětovná inicializace 2017 ●            

Osvětlení přístrojů 2017   ●          

Ručičky přístrojového panelu 2017   ●          

Kontrolky přístrojového panelu 2017   ●          

Osvetlení interiéru 2017        ●     

Test vnitřní antény 2017        ●     

Elektromagnetický ventil ovládání spojky K2 2017     ●        

Elektromagnetický ventil ovládání spojky K3 2017     ●        

Typ klíče 2017        ●     

Snímač klepání, programování 2017 ●            

Jazyk 2017   ●          

Změna jazyka 2010-2017   ●     ●     

Učení ID snímače kola 2017            ●

Levý ukazatel směru 2017        ●     

Pohon vlevo 2017    ●         

Levá strana, na níž je namontován volant 2017        ●     

Citlivost snímače světla, 0 2017        ●     

Citlivost snímače světla, 1 2017        ●     

Citlivost snímače světla, 2 2017        ●     

Citlivost snímače světla, 3 2017        ●     

Osvětlení 2017   ●     ●     

Elektromagnetický ventil regulace tlaku v potrubí 2017     ●        

Detekce zatížení, elektromagnetický ventil regulace tlaku 2017     ●        

Pocítac zamknutí 2017       ●      

Zamknutí rízení vstrikovace 2017 ●            

Snímač odchylky podélného zrychlení 2017  ●           

Reset kalibrace snímače podélného zrychlení 2017  ●           

Ventil nízkého tlaku EGR 2017 ●            

Programování ventilu nízkého tlaku EGR 2017 ●            

Dálková svetla 2017        ●     

Dálková světla 2017        ●     

Programování snímače tlaku ve sběrném potrubí 2017 ●            

Mechanická prevodovka 2017   ●     ●     

Omezovac nejvyšších otácek 2010-2017 ●            

Test mikrofonu 2010-2017        ●     

Motor smešovací klapky: všechen vzduch studený 2017    ●         

Motor smešovací klapky: všechen vzduch horký 2017    ●         

Motorem rízená škrticí klapka 2017 ●            

Motorizovaná škrticí klapka 2017 ●            

Navigace 2017   ●          

Interval výměny oleje v km 2017   ●          

Interval výměny oleje v mílích 2017   ●          

Interval výměny oleje v měsících 2017   ●          

Interval výměny oleje: běžná hodnota v měsících 2017   ●          

Systém kontroly oleje 2017   ●          

Olejové čerpadlo 2017 ●            

Odolnost proti zamrznutí výparů oleje 2017 ●            



Jednodotykové elektrické okno(a) / střešní okno 2017        ●     

Prvky otevírání, centrální zamykání 2017        ●     

Príkaz alarmu pretocení motoru 2017   ●          

Systém parkovací pomůcky 2017   ●          

Částicový filtr 2017   ●          

Vstřikovač částicového filtru 2017 ●            

Elektromagnetický ventil vstřikovače částicového filtru 2017 ●            

Snímač diferenciálního tlaku částicového filtru 2017 ●            

Obnova filtru částic 2017 ●            

Snímač relativního tlaku částicového filtru 2017 ●            

Čistič částic 2017   ●          

Ventilátor prostoru pro cestující 2017    ●         

Relé 1 odporového ohřívače v kabině cestujících 2017        ●     

Relé 2 odporového ohřívače v kabině cestujících 2017        ●     

Relé 3 odporového ohřívače v kabině cestujících 2017        ●     

Programování jednotky předehřívání 2017 ●            

Adaptivní regulace tlaku 2017 ●            

Zabraňte automatickým brzdovým světlům při prudkém brzdění 2017  ●           

Naprogramujte rozpojenou polohu spojky 2017     ●        

Programování ID snímače kola 2017            ●

Programované hodnoty 2017 ●            

Programování bodu spojky 2017     ●        

Programování výběru/zapnutí zón 2017     ●        

Meze programování škrticí klapky 2017 ●            

Kódy programování ventilu 2017        ●     

Proporcionální snímač bohatosti, programování 2017 ●            

Test motoru cerpadla 2017  ●           

Rozhlas 2017        ●     

Adaptivní hodnoty tlaku v rozvodném potrubí 2010-2017 ●            

Regulátoru tlaku palivové rozdělovací lišty 2017 ●            

Snímač deště/světla 2017        ●     

Císt konfigurace 2010-2017 ● ● ● ● ●  ● ●     

Koncová svetla do mlhy 2017        ●     

Obvod zadního kola 2017  ●           

Motor recyklace vzduchu: vnejší vzduch 2017    ●         

Motor recyklace: Recyklovaný vzduch 2017    ●         

Obtokový regulacní ventil turbokompresoru (wastegate) 2017 ●            

Opětovná inicializace, snímač teploty na přívodu vzduchu 2017 ●            

Reinicializace EGR ventilu 2017 ●            

Relé ohrívace 2017 ●            

Konfigurace vzdáleného startování motoru 2017        ●     

Požadavek na zapnutí varovných světel 2017  ●           

Rezerva paliva 2017   ●          

Řídicí jednotka reset 2017  ●           

Reset: vypnutí hydrauliky během provádění prací 2017     ●        

Restartujte počítač 2017   ●          

Pravá strana, na níž je namontován volant 2017        ●     

Přítomnost reostatu 2017   ●          

Programování regulace bohatosti 2017 ●            

Pravý ukazatel směru 2017        ●     

Pohon vpravo 2017    ●         

Automatická převodovka 2017   ●          

Polosamocinná prevodovka nebo samocinná prevodovka -> pripojení CAN 2017   ●          

Bzucák pripomenutí bezpecnostního pásu 2017   ●          

Druhé čerpadlo chlazení EGR 2017 ●            

Druhý namontovaný alarm 2017        ●     

Selektivní otvírání dveří 2017        ●     

Selektivní otvírání dveří (se selektivním otvíráním) 2017        ●     

Selektivní otvírání dveří (bez selektivního otvíráním) 2017        ●     

Elektromagnet blokování volicí páky 2017     ●        

Sekvence 1, elektromagnetický ventil 2017     ●        

Sekvence 2, elektromagnetický ventil 2017     ●        

Motor řadicího bubnu 2017     ●        

Řadicí válec, referenční poloha 2017     ●        

Zařaďte neutrál 2017     ●        

Čerpadlo hydraulické sestavy, zákaz 2017     ●        

Strana, na které je instalován volant 2017   ●          

SLC1 (lineární elektromagnetický ventil - spojka 1) 2017     ●        

Elektromagnetický ventil - rídicí sekvence 1 2017     ●        

Elektromagnetický ventil - rídicí sekvence 2 2017     ●        

Test reproduktoru, levý přední 2010-2017        ●     

Test reproduktoru, pravý přední 2010-2017        ●     

Test reproduktoru, levý zadní 2010-2017        ●     

Test reproduktoru, pravý zadní 2010-2017        ●     

Programování indexu rychloměru 2017  ●           

Index rychlomeru 2017  ●           

Startovací akční člen, sekvenční řízení 2017     ●        

Adaptivní hodnoty startéru 2017 ●            

Reset kalibrace snímače úhlu natočení volantu 2017  ●           

Programování snímače úhlu natočení volantu 2017  ●           

Zastavovací akční člen, sekvenční řízení 2017     ●        

Konec zablokování podávání paliva 2017 ●            



Aktivacní relé brzdových svetel 2017  ●           

Požadavek na výstražná světla 2017   ●          

Klapka vírení vzduchu 2010-2017 ●            

Klapka víření 2017 ●            

Programování klapky víření 2010-2017 ●            

Požadavek otevření zadních výklopných dveří 2017        ●     

Zobrazení teploty 2017        ●     

Jednotka teploty 2017   ●          

Termoplunžr č. 1, obvod relé 2017 ●            

Termoplunžr č. 2, obvod relé 2017 ●            

Termoplunžr č. 3, obvod relé 2017 ●            

Reléové rízení termopístu c. 1 2017 ●            

Reléové rízení termopístu c. 2 2017 ●            

Řízení relé termoplunžru č. 3 2017 ●            

TPMS (systém sledování tlaku v pneumatikách) 2017   ●          

Rízení trajektorie vozidla 2017   ●          

Systém rízení stability vozidla (ESP) 2017   ●          

Funkce rízení jízdní dráhy (trajektorie) vozidla 2017   ●          

Řízení jízdní dráhy vozidla (ABS/bez ESP) 2017   ●          

Reset kalibrace snímače příčného zrychlení 2017  ●           

Elektromagnetický ventil regulace přeplňování 2017 ●            

Elektromagnetický ventil regulace turbodmychadla 2017 ●            

Programování turbodmychadla 2017 ●            

Elektromagnetický ventil přeplňování 2017 ●            

Typ parkovací brzdy 2017   ●          

Tlak v pneumatikách 2017   ●          

Sledování tlaku v pneumatikách 2017   ●          

Sledování tlaku v pneumatikách 2017   ●          

Jednotky tlaku v pneumatikách 2017   ●     ●     

Test propojení mezi kroužkem odpovídače a UCH 2017        ●     

Pocítac odemknutí 2017       ●      

Odemknutí rízení vstrikovace 2017 ●            

Odemknutí dveří a zavazadlového prostoru 2017        ●     

Výběr nastavení ventilů - léto 2017        ●     

Výběr nastavení ventilů - zima 2017        ●     

Proměnlivé řízení s posilovačem 2017        ●     

Programování regulace klapky rozvodu výfukových plynů 2017 ●            

Relé vodního čerpadla 2017 ●            

Rodina vozidel, dlouhý Espace 2017        ●     

Rodina vozidel, krátký Espace 2017        ●     

Programování funkce vozidla 2017 ●            

Informace o rychlosti vozidla 2017  ●           

Signál rychlosti vozidla 2017   ●          

Typ vozidla 2017   ● ●         

Typ vozidla; Espace IV 2017        ●     

Typ vozidla; Modus 2017   ●          

Typ vozidla; Velsatis F2 2017        ●     

Snímače otáček kol – test napájení 2017  ●           

Prstenec cyklovače stěračů 2017        ●     

Vysoká rychlost steracu 2017        ●     

Nízká rychlost steracu 2017        ●     

S arabským rychlobehem 2017   ●     ●     

S automatickým zavřením oken kartou 2017        ●     

S kontrolou tocivého momentu motoru pomocí ABS 2017     ●        

S tempomatem 2017   ●          

S pamětí sedadla řidiče 2017        ●     

S varovnými svetly nouzového brzdení 2017        ●     

Se sledovacím světlem (follow me home) 2017        ●     

S funkcí handsfree 2017        ●     

Se zamknutím handsfree 2017        ●     

Se startem handsfree 2017        ●     

S rozsvícením výstražných světel systémem ABS 2017   ●     ●     

S ostrikovaci svetlometu 2017        ●     

S automatickým osvětlením na základě světelných poměrů 2017        ●     

Se snímačem světla za deště 2017        ●     

Se snímacem dešte 2017        ●     

Se zapnutými svetly 2017        ●     

S uzáverkou volicí páky 2017     ●        

Se střešním oknem 2017        ●     

S rízením trajektorie 2017   ●  ●        

Se sledováním tlaku v pneumatikách 2017   ●     ●     

S hlasovým syntetizátorem 2017        ●     

Bez arabského rychlobehu 2017   ●     ●     

Bez automatického zavření oken kartou 2017        ●     

Bez kontroly tocivého momentu motoru pomocí ABS 2017     ●        

Bez tempomatu 2017   ●          

Bez paměti sedadla řidiče 2017        ●     

Bez varovných svetel nouzového brzdení 2017        ●     

Bez sledovacího světla (follow me home) 2017        ●     

Bez funkce handsfree 2017        ●     

Bez zamknutí handsfree 2017        ●     

Bez startu handsfree 2017        ●     



Bez rozsvícení výstražných světel systémem ABS 2017   ●     ●     

Bez ostrikovace svetlometu 2017        ●     

Bez automatického osvětlení na základě světelných poměrů 2017        ●     

Bez snímače světla za deště 2017        ●     

Bez snímace dešte 2017        ●     

Bez zapnutých svetel 2017        ●     

Bez uzáverky volicí páky 2017     ●        

Bez střešního okna 2017        ●     

Bez rízení trajektorie 2017   ●  ●        

Bez sledování tlaku v pneumatikách 2017   ●     ●     

Bez hlasového syntetizátoru 2017        ●     

Hlasový syntetizátor (hlasový výstup) 2017   ●          

Objemová jednotka 2017   ●          

Konfigurace záznamu 2017        ●     

Zapište datum instalace nové spojky 2017     ●        

Zapsat datum poslední operace (posledního servisu) po prodeji 2010-2017  ●   ●  ● ●     

Zapsat datum výmeny oleje prevodovky 2017     ●        

Zapište VIN 2017        ●     

Master II 2001-2008 ●            

Relé kompresoru klimatizace 2001-2008 ●            

Elektromagnetický ventil recirkulace spalin 2001-2008 ●            

Reléové řízení větráku pro vysoké otáčky 2001-2008 ●            

Reléové řízení větráku pro nízké otáčky 2001-2008 ●            

Relé topného rezistoru 1 2001-2008 ●            

Relé topného rezistoru 2 2001-2008 ●            

Vysokotlaký okruh, test úniku 2001-2008 ●            

Vysokotlaké cerpadlo 2001-2008 ●            

Vstrikovac válce 1 2001-2008 ●            

Vstrikovac válce 2 2001-2008 ●            

Vstrikovac válce 3 2001-2008 ●            

Vstrikovac válce 4 2001-2008 ●            

Programování vstřikovače 2001-2008 ●            

Předehřívací jednotka 2001-2008 ●            

Statický test 2001-2008 ●            

Elektromagnetický ventil tlaku turbodmychadla 2001-2008 ●            

Trafic III 2014-2017 ●  ● ●    ●     

Typ displeje ADAC 2014-2017   ●          

Adaptuje po regeneraci částicového filtru 2014-2017 ●            

Adaptační hodnoty po výměně částicového filtru 2014-2017 ●            

Řízení relé kompresoru klimatizace 2014-2017 ●            

Programování ventilu vzduchové klapky 2014-2017 ●            

Programování snímače průtoku vzduchu 2014-2017 ●            

Klapka sání vzduchu 2014-2017 ●            

Klapka sání vzduchu, adaptační hodnoty 2014-2017 ●            

Výměna katalyzátoru 2014-2017 ●            

Spuštění počítače 2014-2017   ●     ●     

Měřicí jednotky spotřeby paliva 2014-2017   ●          

Přepínací elektromagnetický ventil okruhu chladiva 2014-2017 ●            

Vetrák chladice 2014-2017 ●            

Typ země 2014-2017        ●     

Programování tempomatu / omezovače rychlosti 2014-2017 ●            

Deaktivace omezení maximální rychlosti 2014-2017 ●            

Zamknutí funkce deadlock 2014-2017        ●     

Jednotky vzdálenosti 2014-2017   ●          

Programování obroku recirkulace spalin 2014-2017 ●            

Ventil recirkulace spalin 2014-2017 ●            

Programování ventilu recirkulace spalin (EGR) 2014-2017 ●            

Adaptivní motor 2014-2017 ●            

Smazat programované hodnoty 2014-2017 ●            

Setrvačník, programování cíle 2014-2017 ●            

Regulátor tlaku paliva 2014-2017 ●            

Palivové cerpadlo 2014-2017 ●            

Programování palivového čerpadla 2014-2017 ●            

Přívod paliva vypnut 2014-2017 ●            

Rozsvícení výstražných světel systémem ABS 2014-2017        ●     

Vysokotlaký kompresor 2014-2017 ●            

Vysokotlaký palivový okruh, hledání závady 2014-2017 ●            

Počítadlo vysokotlakého čerpadla 2014-2017 ●            

Vysokotlaké turbodmychadlo 2014-2017 ●            

Vstřikovací čerpadlo, adaptační hodnoty 2014-2017 ●            

Adaptační hodnoty vstřikovače 2014-2017 ●            

Programování vstřikovače 2014-2017 ●            

Typ klíče 2014-2017        ●     

Změna jazyka 2014-2017   ●     ●     

Omezovac nejvyšších otácek 2014-2017 ●            

Test mikrofonu 2014-2017        ●     

Snímač diferenciálního tlaku částicového filtru 2014-2017 ●            

Obnova filtru částic 2014-2017 ●            

Proporcionální snímač bohatosti, programování 2014-2017 ●            

Adaptivní hodnoty tlaku v rozvodném potrubí 2014-2017 ●            



Císt konfigurace 2014-2017   ●     ●     

Relé ohrívace 2014-2017 ●            

Druhý namontovaný alarm 2014-2017        ●     

Selektivní otvírání dveří 2014-2017        ●     

Test reproduktoru, levý přední 2014-2017        ●     

Test reproduktoru, pravý přední 2014-2017        ●     

Test reproduktoru, levý zadní 2014-2017        ●     

Test reproduktoru, pravý zadní 2014-2017        ●     

Adaptivní hodnoty startéru 2014-2017 ●            

Klapka vírení vzduchu 2014-2017 ●            

Programování klapky víření 2014-2017 ●            

Reléové rízení termopístu c. 1 2014-2017 ●            

Reléové rízení termopístu c. 2 2014-2017 ●            

Řízení relé termoplunžru č. 3 2014-2017 ●            

Programování turbodmychadla 2014-2017 ●            

Elektromagnetický ventil přeplňování 2014-2017 ●            

Test propojení mezi kroužkem odpovídače a UCH 2014-2017        ●     

Zapsat datum poslední operace (posledního servisu) po prodeji 2014-2017        ●     

Renault Trucks

Premium dxi 2006-2013  ●           

Test řadící páky 2006-2013  ●           

Tlakové nastavení retardéru, test 2006-2013  ●           

Ventily PWM retardéru, test 2006-2013  ●           

Magnum dxi 2005-2013  ●           

Test řadící páky 2005-2013  ●           

Tlakové nastavení retardéru, test 2005-2013  ●           

Ventily PWM retardéru, test 2005-2013  ●           

Scania

G-Series [07-13] 2007-2013 ● ●           

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2007-2013 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2007-2013 ●            

Vyvažování válce 2007-2013 ●            

Test výkonu válce 2007-2013 ●            

P-Series [05-13] 2005-2013 ● ●           

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2005-2013 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2005-2013 ●            

Vyvažování válce 2005-2013 ●            

Test výkonu válce 2005-2013 ●            

R-Series [05-13] 2005-2013 ● ●           

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2005-2013 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2005-2013 ●            

Vyvažování válce 2005-2013 ●            

Test výkonu válce 2005-2013 ●            

R-Series [14->] 2014-2017 ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2014-2017 ●            

Nastavit samoadaptivní parametry do výchozí polohy 2014-2017  ●           

Přídavné topení - voda 2014-2017    ●         

Základní nastavení pro vstřikovače 2014-2017 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2014-2017 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2014-2017 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2014-2017 ●            

Kalibrace všech úrovní 2014-2017           ●  

Kalibrace provozní světlé výšky. 2014-2017           ●  

Kalibrace, kamera 2014-2017        ●     

Kalibrační data 2014-2017        ●     

Kalibrace snímače úhlu natočení volantu 2014-2017  ●           

Kalibrace, radar 2014-2017        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2014-2017 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2014-2017 ●            

Adaptace spojky 2014-2017     ●        

Kompresní zkouška 2014-2017 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2017 ●            

Vyvažování válce 2014-2017 ●            

Deaktivace válce 2014-2017 ●            

Test výkonu válce 2014-2017 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2014-2017 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2014-2017 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2014-2017 ●            

Výměna kapaliny a odvzdušnění akčního členu spojky 2014-2017     ●        

Funkční test ovladače spojky 2015-2017     ●        

Programování vstřikovače 2014-2017 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2014-2017 ●            



Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kalibrace snímače tlaku 2014-2017           ●  

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2014-2017 ●            

Signál PWM do alternátoru 2014-2017 ●            

Načtěte konfigurační údaje z řídicí jednotky a uložte je do souboru 2014-2017        ●     

Číst parametry servisu 2014-2017         ●    

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2017 ●            

Snížení tlaku paliva 2014-2017 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2014-2017 ●            

Test tání redukčního činidla 2014-2017 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2014-2017 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2014-2017 ●            

Resetujte servisní interval 2014-2017         ●    

Resetování anemometru 2014-2017        ●     

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2014-2017 ●            

Nastavení celkové tloušťky lamely spojky 2014-2017     ●        

Přehled systému 2014-2017 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2014-2017 ●            

Test systému dávkování močoviny 2014-2017 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2014-2017 ●            

Zapište údaje ze souboru do řídicí jednotky 2014-2017        ●     

Kalibrace snímače stáčivé rychlosti 2014-2017  ●           

G-Series [14->] 2014-2017 ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2014-2017 ●            

Nastavit samoadaptivní parametry do výchozí polohy 2014-2017  ●           

Přídavné topení - voda 2014-2017    ●         

Základní nastavení pro vstřikovače 2014-2017 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2014-2017 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2014-2017 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2014-2017 ●            

Kalibrace všech úrovní 2014-2017           ●  

Kalibrace provozní světlé výšky. 2014-2017           ●  

Kalibrace, kamera 2014-2017        ●     

Kalibrační data 2014-2017        ●     

Kalibrace snímače úhlu natočení volantu 2014-2017  ●           

Kalibrace, radar 2014-2017        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2014-2017 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2014-2017 ●            

Adaptace spojky 2014-2017     ●        

Kompresní zkouška 2014-2017 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2017 ●            

Vyvažování válce 2014-2017 ●            

Deaktivace válce 2014-2017 ●            

Test výkonu válce 2014-2017 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2014-2017 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2014-2017 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2014-2017 ●            

Výměna kapaliny a odvzdušnění akčního členu spojky 2014-2017     ●        

Funkční test ovladače spojky 2015-2017     ●        

Programování vstřikovače 2014-2017 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kalibrace snímače tlaku 2014-2017           ●  

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2014-2017 ●            

Signál PWM do alternátoru 2014-2017 ●            

Načtěte konfigurační údaje z řídicí jednotky a uložte je do souboru 2014-2017        ●     

Číst parametry servisu 2014-2017         ●    

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2017 ●            

Snížení tlaku paliva 2014-2017 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2014-2017 ●            

Test tání redukčního činidla 2014-2017 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2014-2017 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2014-2017 ●            

Resetujte servisní interval 2014-2017         ●    

Resetování anemometru 2014-2017        ●     

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2014-2017 ●            

Nastavení celkové tloušťky lamely spojky 2014-2017     ●        

Přehled systému 2014-2017 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2014-2017 ●            

Test systému dávkování močoviny 2014-2017 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2014-2017 ●            

Zapište údaje ze souboru do řídicí jednotky 2014-2017        ●     

Kalibrace snímače stáčivé rychlosti 2014-2017  ●           

P-Series [14->] 2014-2017 ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2014-2017 ●            

Nastavit samoadaptivní parametry do výchozí polohy 2014-2017  ●           

Přídavné topení - voda 2014-2017    ●         

Základní nastavení pro vstřikovače 2014-2017 ●            



Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2014-2017 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2014-2017 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2014-2017 ●            

Kalibrace všech úrovní 2014-2017           ●  

Kalibrace provozní světlé výšky. 2014-2017           ●  

Kalibrace, kamera 2014-2017        ●     

Kalibrační data 2014-2017        ●     

Kalibrace snímače úhlu natočení volantu 2014-2017  ●           

Kalibrace, radar 2014-2017        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2014-2017 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2014-2017 ●            

Adaptace spojky 2014-2017     ●        

Kompresní zkouška 2014-2017 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2017 ●            

Vyvažování válce 2014-2017 ●            

Deaktivace válce 2014-2017 ●            

Test výkonu válce 2014-2017 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2014-2017 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2014-2017 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2014-2017 ●            

Výměna kapaliny a odvzdušnění akčního členu spojky 2014-2017     ●        

Funkční test ovladače spojky 2015-2017     ●        

Programování vstřikovače 2014-2017 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kalibrace snímače tlaku 2014-2017           ●  

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2014-2017 ●            

Signál PWM do alternátoru 2014-2017 ●            

Načtěte konfigurační údaje z řídicí jednotky a uložte je do souboru 2014-2017        ●     

Číst parametry servisu 2014-2017         ●    

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2017 ●            

Snížení tlaku paliva 2014-2017 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2014-2017 ●            

Test tání redukčního činidla 2014-2017 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2014-2017 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2014-2017 ●            

Resetujte servisní interval 2014-2017         ●    

Resetování anemometru 2014-2017        ●     

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2014-2017 ●            

Nastavení celkové tloušťky lamely spojky 2014-2017     ●        

Přehled systému 2014-2017 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2014-2017 ●            

Test systému dávkování močoviny 2014-2017 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2014-2017 ●            

Zapište údaje ze souboru do řídicí jednotky 2014-2017        ●     

Kalibrace snímače stáčivé rychlosti 2014-2017  ●           

S-Series [17->] 2017 ● ● ●  ●   ●   ●  

Aktivujte komponenty 2017 ● ●           

Kalibrace, kamera 2017        ●     

Kalibrační data 2017        ●     

Kalibrace, radar 2017        ●     

NEW R-Series [17->] 2017 ● ● ●  ●   ●   ●  

Aktivujte komponenty 2017 ● ●           

Kalibrace, kamera 2017        ●     

Kalibrační data 2017        ●     

Kalibrace, radar 2017        ●     

Scania Bus Chassis

Omni-Series 2006-2011 ● ●           

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2006-2011 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2006-2011 ●            

Vyvažování válce 2006-2011 ●            

Test výkonu válce 2006-2011 ●            

Interlink 2016-2017 ● ● ●  ●   ● ●  ●  

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2017 ●            

Nastavit samoadaptivní parametry do výchozí polohy 2017  ●           

Základní nastavení pro vstřikovače 2017 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2017 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2017 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2016-2017 ●            

Kalibrace všech úrovní 2017           ●  

Kalibrace provozní světlé výšky. 2017           ●  

Kalibrace, kamera 2017        ●     

Kalibrační data 2017        ●     

Kalibrace, úroveň klesnutí vozidla 2017           ●  

Kalibrace snímače úhlu natočení volantu 2017  ●           



Kalibrace, radar 2017        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2017 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2017 ●            

Adaptace spojky 2016-2017     ●        

Kompresní zkouška 2017 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2016-2017 ●            

Vyvažování válce 2016-2017 ●            

Deaktivace válce 2017 ●            

Test výkonu válce 2016-2017 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2017 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2017 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2017 ●            

Výměna kapaliny a odvzdušnění akčního členu spojky 2016-2017     ●        

Funkční test ovladače spojky 2016-2017     ●        

Programování vstřikovače 2017 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2017 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2017 ●            

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2017 ●            

Signál PWM do alternátoru 2017 ●            

Načtěte konfigurační údaje z řídicí jednotky a uložte je do souboru 2017        ●     

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2017 ●            

Snížení tlaku paliva 2017 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2017 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2017 ●            

Test tání redukčního činidla 2017 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2017 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2017 ●            

Resetujte servisní interval 2017         ●    

Resetování anemometru 2017        ●     

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2017 ●            

Nastavení celkové tloušťky lamely spojky 2016-2017     ●        

Přehled systému 2017 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2017 ●            

Test systému dávkování močoviny 2017 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2017 ●            

Zapište údaje ze souboru do řídicí jednotky 2017        ●     

Kalibrace snímače stáčivé rychlosti 2017  ●           

K-Series [06-13] 2006-2013 ● ●           

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2006-2013 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2006-2013 ●            

Vyvažování válce 2006-2013 ●            

Test výkonu válce 2006-2013 ●            

F-Series [06-13] 2006-2013 ● ●           

Nastavit samoadaptivní parametry do výchozí polohy 2010  ●           

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2006-2013 ●            

Kalibrace snímače úhlu natočení volantu 2010  ●           

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2006-2013 ●            

Vyvažování válce 2006-2013 ●            

Test výkonu válce 2006-2013 ●            

Kalibrace snímače stáčivé rychlosti 2010  ●           

N-Series [06-13] 2006-2013 ● ●           

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2006-2013 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2006-2013 ●            

Vyvažování válce 2006-2013 ●            

Test výkonu válce 2006-2013 ●            

OmniExpress [07-13] 2007-2013 ● ●           

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2007-2013 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2007-2013 ●            

Vyvažování válce 2007-2013 ●            

Test výkonu válce 2007-2013 ●            

Touring HD [10-13] 2010-2013 ● ●           

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2010-2013 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2010-2013 ●            

Vyvažování válce 2010-2013 ●            

Test výkonu válce 2010-2013 ●            

Van Hool [06-13] 2006-2013 ● ●           

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2006-2013 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2006-2013 ●            

Vyvažování válce 2006-2013 ●            

Test výkonu válce 2006-2013 ●            

K-Series [14->] 2014-2017 ● ● ●  ●   ● ●  ●  

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2014-2017 ●            

Nastavit samoadaptivní parametry do výchozí polohy 2014-2017  ●           

Základní nastavení pro vstřikovače 2014-2017 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2014-2017 ●            



Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2014-2017 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2014-2017 ●            

Kalibrace všech úrovní 2014-2017           ●  

Kalibrace provozní světlé výšky. 2014-2017           ●  

Kalibrace, kamera 2014-2017        ●     

Kalibrační data 2014-2017        ●     

Kalibrace, úroveň klesnutí vozidla 2014-2017           ●  

Kalibrace snímače úhlu natočení volantu 2014-2017  ●           

Kalibrace, radar 2014-2017        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2014-2017 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2014-2017 ●            

Adaptace spojky 2014-2017     ●        

Kompresní zkouška 2014-2017 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2017 ●            

Vyvažování válce 2014-2017 ●            

Deaktivace válce 2014-2017 ●            

Test výkonu válce 2014-2017 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2014-2017 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2014-2017 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2014-2017 ●            

Výměna kapaliny a odvzdušnění akčního členu spojky 2014-2017     ●        

Funkční test ovladače spojky 2016-2017     ●        

Programování vstřikovače 2014-2017 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kalibrace tlakových snímačů 2014-2015           ●  

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2014-2017 ●            

Signál PWM do alternátoru 2014-2017 ●            

Načtěte konfigurační údaje z řídicí jednotky a uložte je do souboru 2014-2017        ●     

Číst parametry servisu 2014-2017         ●    

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2017 ●            

Snížení tlaku paliva 2014-2017 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2014-2017 ●            

Test tání redukčního činidla 2014-2017 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2014-2017 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2014-2017 ●            

Resetujte servisní interval 2014-2017         ●    

Resetování anemometru 2014-2017        ●     

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2014-2017 ●            

Nastavení celkové tloušťky lamely spojky 2014-2017     ●        

Přehled systému 2014-2017 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2014-2017 ●            

Test systému dávkování močoviny 2014-2017 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2014-2017 ●            

Zapište údaje ze souboru do řídicí jednotky 2014-2017        ●     

Kalibrace snímače stáčivé rychlosti 2014-2017  ●           

F-Series [14->] 2014-2017 ● ● ●  ●   ● ●  ●  

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2014-2017 ●            

Nastavit samoadaptivní parametry do výchozí polohy 2014-2017  ●           

Základní nastavení pro vstřikovače 2014-2017 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2014-2017 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2014-2017 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2014-2017 ●            

Kalibrace všech úrovní 2014-2017           ●  

Kalibrace provozní světlé výšky. 2014-2017           ●  

Kalibrace, kamera 2014-2017        ●     

Kalibrační data 2014-2017        ●     

Kalibrace, úroveň klesnutí vozidla 2014-2017           ●  

Kalibrace snímače úhlu natočení volantu 2014-2017  ●           

Kalibrace, radar 2014-2017        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2014-2017 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2014-2017 ●            

Adaptace spojky 2014-2017     ●        

Kompresní zkouška 2014-2017 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2017 ●            

Vyvažování válce 2014-2017 ●            

Deaktivace válce 2014-2017 ●            

Test výkonu válce 2014-2017 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2014-2017 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2014-2017 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2014-2017 ●            

Výměna kapaliny a odvzdušnění akčního členu spojky 2014-2017     ●        

Funkční test ovladače spojky 2016-2017     ●        

Programování vstřikovače 2014-2017 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kalibrace tlakových snímačů 2014-2015           ●  

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2014-2017 ●            

Signál PWM do alternátoru 2014-2017 ●            

Načtěte konfigurační údaje z řídicí jednotky a uložte je do souboru 2014-2017        ●     



Číst parametry servisu 2014-2017         ●    

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2017 ●            

Snížení tlaku paliva 2014-2017 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2014-2017 ●            

Test tání redukčního činidla 2014-2017 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2014-2017 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2014-2017 ●            

Resetujte servisní interval 2014-2017         ●    

Resetování anemometru 2014-2017        ●     

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2014-2017 ●            

Nastavení celkové tloušťky lamely spojky 2014-2017     ●        

Přehled systému 2014-2017 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2014-2017 ●            

Test systému dávkování močoviny 2014-2017 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2014-2017 ●            

Zapište údaje ze souboru do řídicí jednotky 2014-2017        ●     

Kalibrace snímače stáčivé rychlosti 2014-2017  ●           

N-Series [14->] 2014-2017 ● ● ●  ●   ● ●  ●  

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2014-2017 ●            

Nastavit samoadaptivní parametry do výchozí polohy 2014-2017  ●           

Základní nastavení pro vstřikovače 2014-2017 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2014-2017 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2014-2017 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2014-2017 ●            

Kalibrace všech úrovní 2014-2017           ●  

Kalibrace provozní světlé výšky. 2014-2017           ●  

Kalibrace, kamera 2014-2017        ●     

Kalibrační data 2014-2017        ●     

Kalibrace, úroveň klesnutí vozidla 2014-2017           ●  

Kalibrace snímače úhlu natočení volantu 2014-2017  ●           

Kalibrace, radar 2014-2017        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2014-2017 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2014-2017 ●            

Adaptace spojky 2014-2017     ●        

Kompresní zkouška 2014-2017 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2017 ●            

Vyvažování válce 2014-2017 ●            

Deaktivace válce 2014-2017 ●            

Test výkonu válce 2014-2017 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2014-2017 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2014-2017 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2014-2017 ●            

Výměna kapaliny a odvzdušnění akčního členu spojky 2014-2017     ●        

Funkční test ovladače spojky 2016-2017     ●        

Programování vstřikovače 2014-2017 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kalibrace tlakových snímačů 2014-2015           ●  

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2014-2017 ●            

Signál PWM do alternátoru 2014-2017 ●            

Načtěte konfigurační údaje z řídicí jednotky a uložte je do souboru 2014-2017        ●     

Číst parametry servisu 2014-2017         ●    

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2017 ●            

Snížení tlaku paliva 2014-2017 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2014-2017 ●            

Test tání redukčního činidla 2014-2017 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2014-2017 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2014-2017 ●            

Resetujte servisní interval 2014-2017         ●    

Resetování anemometru 2014-2017        ●     

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2014-2017 ●            

Nastavení celkové tloušťky lamely spojky 2014-2017     ●        

Přehled systému 2014-2017 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2014-2017 ●            

Test systému dávkování močoviny 2014-2017 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2014-2017 ●            

Zapište údaje ze souboru do řídicí jednotky 2014-2017        ●     

Kalibrace snímače stáčivé rychlosti 2014-2017  ●           

Citywide [14->] 2014-2017 ● ● ●  ●   ● ●  ●  

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2014-2017 ●            

Nastavit samoadaptivní parametry do výchozí polohy 2014-2017  ●           

Základní nastavení pro vstřikovače 2014-2017 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2014-2017 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2014-2017 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2014-2017 ●            

Kalibrace všech úrovní 2014-2017           ●  

Kalibrace provozní světlé výšky. 2014-2017           ●  

Kalibrace, kamera 2014-2017        ●     



Kalibrační data 2014-2017        ●     

Kalibrace, úroveň klesnutí vozidla 2014-2017           ●  

Kalibrace snímače úhlu natočení volantu 2014-2017  ●           

Kalibrace, radar 2014-2017        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2014-2017 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2014-2017 ●            

Klimatizace, horní část prostoru spolujezdce 2014-2017        ●     

Klimatizace, přídavné topení 2014-2017        ●     

Klimatizace, oběhové čerpadlo 2014-2017        ●     

Klimatizace, panel klimatizace (ACC) 2014-2017        ●     

Klimatizace, ventilátor odmrazovače 2014-2017        ●     

Klimatizace, klapka odmrazovače 2014-2017        ●     

Klimatizace, vyhřívání odmrazovače 2014-2017        ●     

Klimatizace, ventilátor dveří 2014-2017        ●     

Klimatizace, klimatizace řidiče 2014-2017        ●     

Klimatizace, ventilátor řidiče 2014-2017        ●     

Klimatizace, vytápění prostoru řidiče 2014-2017        ●     

Klimatizace, ventilátor v horní části prostoru spolujezdce 2014-2017        ●     

Klimatizace, klimatizace přední části prostoru spolujezdce 2014-2017        ●     

Klimatizace, přední ventilátor střechy 2014-2017        ●     

Klimatizace, přední klapka střechy 2014-2017        ●     

Klimatizace, přední vytápění střechy 2014-2017        ●     

Klimatizace, ventilátor vytápění spodní části prostoru spolujezdce 2014-2017        ●     

Klimatizace, vytápění spodní části prostoru spolujezdce 2014-2017        ●     

Klimatizace, vytápění horní části prostoru spolujezdce 2014-2017        ●     

Klimatizace, konvektory 2014-2017        ●     

Klimatizace, vyhřívání rampy 2014-2017        ●     

Klimatizace, klimatizace zadní části prostoru spolujezdce 2014-2017        ●     

Klimatizace, zadní ventilátor střechy 2014-2017        ●     

Klimatizace, zadní klapka střechy 2014-2017        ●     

Klimatizace, vytápění zadní části střechy 2014-2017        ●     

Klimatizace, testování klimatizace 2014-2017        ●     

Klimatizace, klapka ventilace horní části prostoru spolujezdce 2014-2017        ●     

Klimatizace, klapka ventilace, distribuce vzduchu prostoru řidiče 2014-2017        ●     

Adaptace spojky 2014-2017     ●        

Kompresní zkouška 2014-2017 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2017 ●            

Vyvažování válce 2014-2017 ●            

Deaktivace válce 2014-2017 ●            

Test výkonu válce 2014-2017 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2014-2017 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2014-2017 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2014-2017 ●            

Dveře - dveře za kloubovým spojením, komponenty 2014-2017        ●     

Dveře - dveře za kloubovým spojením, nouzové otevření 2014-2017        ●     

Dveře - dveře za kloubovým spojením, blokování pohybu 2014-2017        ●     

Dveře - dveře za kloubovým spojením, otevření/zavření 2014-2017        ●     

Dveře - dveře za kloubovým spojením, nouzové otevření 2014-2017        ●     

Dveře - dveře za kloubovým spojením, stav 2014-2017        ●     

Dveře - zastávková brzda 2014-2017        ●     

Dveře - zastávková brzda, hlavní 2014-2017        ●     

Dveře - zastávková brzda, jiné podmínky 2014-2017        ●     

Dveře - zastávková brzda, spínače 2014-2017        ●     

Dveře - přední dveře, komponenty 2014-2017        ●     

Dveře - přední dveře, nouzové otevření 2014-2017        ●     

Dveře - přední dveře, blokování pohybu 2014-2017        ●     

Dveře - přední dveře, otevření/zavření 2014-2017        ●     

Dveře - přední dveře, vynulování nouzového otevření 2014-2017        ●     

Dveře - přední dveře, stav 2014-2017        ●     

Dveře - přední dveře, spínač 2014-2017        ●     

Dveře - střední dveře, komponenty 2014-2017        ●     

Dveře - střední dveře, nouzové otevření 2014-2017        ●     

Dveře - střední dveře, blokování pohybu 2014-2017        ●     

Dveře - střední dveře, otevření/zavření 2014-2017        ●     

Dveře - střední dveře, vynulování nouzového otevření 2014-2017        ●     

Dveře - střední dveře, stav 2014-2017        ●     

Dveře - různé, signál „Zákaz vstupu“, zadní 2014-2017        ●     

Dveře - různé, zámek automatických dveří 2014-2017        ●     

Dveře - různé, konfigurace dveří 2014-2017        ●     

Dveře - různé, inicializace dveří 2014-2017        ●     

Dveře - různé, signály dveří do podvozku 2014-2017        ●     

Dveře - různé, spínače dveří 2014-2017        ●     

Dveře - různé, nouzový východ 2014-2017        ●     

Dveře - různé, funkční světlo ve spínačích dveří 2014-2017        ●     

Dveře - různé, inicializace automatiky dveří 2014-2017        ●     

Dveře - různé, hlavní spínač obvodu systému dveří 2014-2017        ●     

Dveře - různé, signály „Zákaz vstupu“ 2014-2017        ●     

Dveře - různé, samoobslužné spínače 2014-2017        ●     

Dveře - různé, signál požadavku zastavení při otevřených dveřích 2014-2017        ●     

Dveře - různé, signál požadavku zastavení při otevřených dveřích, střední a zadní 2014-2017        ●     

Dveře - různé, spínače pro střední a zadní dveře 2014-2017        ●     

Dveře - různé, režim čekárny 2014-2017        ●     



Dveře - zadní dveře, komponenty 2014-2017        ●     

Dveře - zadní dveře, nouzové otevření 2014-2017        ●     

Dveře - zadní dveře, blokování pohybu 2014-2017        ●     

Dveře - zadní dveře, otevření/zavření 2014-2017        ●     

Dveře - zadní dveře, vynulování nouzového otevření 2014-2017        ●     

Dveře - Zadní dveře, stav 2014-2017        ●     

ELC, automatické klesání vozidla 2014-2017        ●     

ELC, povolení manuální regulace výšky 2014-2017        ●     

ELC, klesání vozidla, podmínky dveří 2014-2017        ●     

Vnější osvětlení, automatická výstražná světla 2014-2017        ●     

Vnější osvětlení, zastávkové osvětlení 2014-2017        ●     

Vnější osvětlení, blok tlumených světlometů 2014-2017        ●     

Vnější osvětlení, výstražná světla 2014-2017        ●     

Vnější osvětlení, osvětlení označení destinace 2014-2017        ●     

Vnější osvětlení, osvětlení označení „Školní autobus“ 2014-2017        ●     

Výměna kapaliny a odvzdušnění akčního členu spojky 2014-2017     ●        

Funkční test ovladače spojky 2015-2017     ●        

Programování vstřikovače 2014-2017 ●            

Osvětlení interiéru, obvod 1 2014-2017        ●     

Osvětlení interiéru, obvod 2 2014-2017        ●     

Osvětlení interiéru, obvod 3 2014-2017        ●     

Osvětlení interiéru, obvod 4 2014-2017        ●     

Osvětlení interiéru, světlo prostoru řidiče 2014-2017        ●     

Osvětlení interiéru, světlo v zavazadlovém prostoru 2014-2017        ●     

Osvětlení interiéru, noční osvětlení 2014-2017        ●     

Osvětlení interiéru, osvětlení pokladny a brány řidiče 2014-2017        ●     

Osvětlení interiéru, světlo pro čtení 2014-2017        ●     

Osvětlení interiéru, světlo schodů 2014-2017        ●     

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2014-2017 ●            

Hlavní systém/napájení, výstražná kontrolka BNS 2014-2017        ●     

Hlavní systém/napájení, hlavní signál 2014-2017        ●     

Hlavní systém/napájení, monitor napětí 2014-2017        ●     

Různé, automatické zavření střešního otvoru 2014-2017        ●     

Různé, zařízení pro cestující 2014-2017        ●     

Různé, elektrické vytápění prostoru pro nohy 2014-2017        ●     

Různé, elektricky vyhřívané sedadlo řidiče 2014-2017        ●     

Různé, elektricky vyhřívaná zpětná zrcátka 2014-2017        ●     

Různé, přístrojová deska 2014-2017        ●     

Různé, brána schodů 2014-2017        ●     

Různé, signály chybových kódů 2014-2017        ●     

Kalibrace tlakových snímačů 2014-2015           ●  

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2014-2017 ●            

Signál PWM do alternátoru 2014-2017 ●            

Načtěte konfigurační údaje z řídicí jednotky a uložte je do souboru 2014-2017        ●     

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2017 ●            

Snížení tlaku paliva 2014-2017 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2014-2017 ●            

Test tání redukčního činidla 2014-2017 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2014-2017 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2014-2017 ●            

Resetujte servisní interval 2014-2017         ●    

Resetování anemometru 2014-2017        ●     

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2014-2017 ●            

Nastavení celkové tloušťky lamely spojky 2014-2017     ●        

Signály požadavku zastavení, komponenty 2014-2017        ●     

Signály požadavku zastavení, hlavní funkce 2014-2017        ●     

Signály požadavku zastavení, signál sledování výstupu a nástupu 2014-2017        ●     

Signály požadavku zastavení, sledování výstupu a nástupu, hlavní funkce 2014-2017        ●     

Signály požadavku zastavení, sledování výstupu a nástupu, komponenty 2014-2017        ●     

Přehled systému 2014-2017 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2014-2017 ●            

Test systému dávkování močoviny 2014-2017 ●            

Výstraha a bezpečnost, alarm brány řidiče 2014-2017        ●     

Výstraha a bezpečnost, výstraha nouzového kladiva 2014-2017        ●     

Výstraha a bezpečnost, nastartování a vypnutí motoru 2014-2017        ●     

Výstraha a bezpečnost, signál požáru 2014-2017        ●     

Výstraha a bezpečnost, imobilizér 2014-2017        ●     

Výstraha a bezpečnost, výstraha otevřených dveří 2014-2017        ●     

Výstraha a bezpečnost, výstražná kontrolka otevřeného výklopného okna 2014-2017        ●     

Výstraha a bezpečnost, signál couvání 2014-2017        ●     

Výstraha a bezpečnost, připomenutí bezpečnostního pásu 2014-2017        ●     

Výstraha a bezpečnost, alarm snímacího okraje 2014-2017        ●     

Výstraha a bezpečnost, signály snímače otevřeného výklopného okna 2014-2017        ●     

Výstraha a bezpečnost, upozornění na pohyb dveří 2014-2017        ●     

Výstraha a bezpečnost, zvukové upozornění na pohyb dveří 2014-2017        ●     

Výstraha a bezpečnost, výstražné zvuky 2014-2017        ●     

Výstraha a bezpečnost, rychlost vozidla 2014-2017        ●     

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2014-2017 ●            

Rampa pro vozíčkáře, ovladače dveří 2014-2017        ●     

Rampa pro vozíčkáře, aktivujte rampu pro vozíčkáře 2014-2017        ●     



Rampa pro vozíčkáře, výstraha WCR 2014-2017        ●     

Zapište údaje ze souboru do řídicí jednotky 2014-2017        ●     

Kalibrace snímače stáčivé rychlosti 2014-2017  ●           

OmniExpress [14->] 2014-2016 ● ● ●  ●   ● ●  ●  

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2014-2016 ●            

Nastavit samoadaptivní parametry do výchozí polohy 2014-2016  ●           

Základní nastavení pro vstřikovače 2014-2016 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2014-2016 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2014-2016 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2014-2016 ●            

Kalibrace všech úrovní 2014-2016           ●  

Kalibrace provozní světlé výšky. 2014-2016           ●  

Kalibrace, kamera 2014-2016        ●     

Kalibrační data 2014-2016        ●     

Kalibrace, úroveň klesnutí vozidla 2014-2016           ●  

Kalibrace snímače úhlu natočení volantu 2014-2016  ●           

Kalibrace, radar 2014-2016        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2014-2016 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2014-2016 ●            

Adaptace spojky 2014-2016     ●        

Kompresní zkouška 2014-2016 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2016 ●            

Vyvažování válce 2014-2016 ●            

Deaktivace válce 2014-2016 ●            

Test výkonu válce 2014-2016 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2014-2016 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2014-2016 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2014-2016 ●            

Výměna kapaliny a odvzdušnění akčního členu spojky 2014-2016     ●        

Funkční test ovladače spojky 2015-2016     ●        

Programování vstřikovače 2014-2016 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2014-2016 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2014-2016 ●            

Kalibrace tlakových snímačů 2014-2015           ●  

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2014-2016 ●            

Signál PWM do alternátoru 2014-2016 ●            

Načtěte konfigurační údaje z řídicí jednotky a uložte je do souboru 2014-2016        ●     

Číst parametry servisu 2014-2016         ●    

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2016 ●            

Snížení tlaku paliva 2014-2016 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2014-2016 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2014-2016 ●            

Test tání redukčního činidla 2014-2016 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2014-2016 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2014-2016 ●            

Resetujte servisní interval 2014-2016         ●    

Resetování anemometru 2014-2016        ●     

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2014-2016 ●            

Nastavení celkové tloušťky lamely spojky 2014-2016     ●        

Přehled systému 2014-2016 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2014-2016 ●            

Test systému dávkování močoviny 2014-2016 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2014-2016 ●            

Zapište údaje ze souboru do řídicí jednotky 2014-2016        ●     

Kalibrace snímače stáčivé rychlosti 2014-2016  ●           

Touring HD [14-> 2014-2017 ● ● ●  ●   ● ●  ●  

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2014-2017 ●            

Nastavit samoadaptivní parametry do výchozí polohy 2014-2017  ●           

Základní nastavení pro vstřikovače 2014-2017 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2014-2017 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2014-2017 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2014-2017 ●            

Kalibrace všech úrovní 2014-2017           ●  

Kalibrace provozní světlé výšky. 2014-2017           ●  

Kalibrace, kamera 2014-2017        ●     

Kalibrační data 2014-2017        ●     

Kalibrace, úroveň klesnutí vozidla 2014-2017           ●  

Kalibrace snímače úhlu natočení volantu 2014-2017  ●           

Kalibrace, radar 2014-2017        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2014-2017 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2014-2017 ●            

Adaptace spojky 2014-2017     ●        

Kompresní zkouška 2014-2017 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2017 ●            

Vyvažování válce 2014-2017 ●            

Deaktivace válce 2014-2017 ●            

Test výkonu válce 2014-2017 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2014-2017 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2014-2017 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2014-2017 ●            



Výměna kapaliny a odvzdušnění akčního členu spojky 2014-2017     ●        

Programování vstřikovače 2014-2017 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kalibrace tlakových snímačů 2014-2015           ●  

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2014-2017 ●            

Signál PWM do alternátoru 2014-2017 ●            

Načtěte konfigurační údaje z řídicí jednotky a uložte je do souboru 2014-2017        ●     

Číst parametry servisu 2014-2017         ●    

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2017 ●            

Snížení tlaku paliva 2014-2017 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2014-2017 ●            

Test tání redukčního činidla 2014-2017 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2014-2017 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2014-2017 ●            

Resetujte servisní interval 2014-2017         ●    

Resetování anemometru 2014-2017        ●     

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2014-2017 ●            

Nastavení celkové tloušťky lamely spojky 2014-2017     ●        

Přehled systému 2014-2017 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2014-2017 ●            

Test systému dávkování močoviny 2014-2017 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2014-2017 ●            

Zapište údaje ze souboru do řídicí jednotky 2014-2017        ●     

Kalibrace snímače stáčivé rychlosti 2014-2017  ●           

Van Hool [14-> 2014-2017 ● ● ●  ●   ● ●  ●  

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2014-2017 ●            

Nastavit samoadaptivní parametry do výchozí polohy 2014-2017  ●           

Základní nastavení pro vstřikovače 2014-2017 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2014-2017 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2014-2017 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2014-2017 ●            

Kalibrace všech úrovní 2014-2017           ●  

Kalibrace provozní světlé výšky. 2014-2017           ●  

Kalibrace, kamera 2014-2017        ●     

Kalibrační data 2014-2017        ●     

Kalibrace, úroveň klesnutí vozidla 2014-2017           ●  

Kalibrace snímače úhlu natočení volantu 2014-2017  ●           

Kalibrace, radar 2014-2017        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2014-2017 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2014-2017 ●            

Adaptace spojky 2014-2017     ●        

Kompresní zkouška 2014-2017 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2017 ●            

Vyvažování válce 2014-2017 ●            

Deaktivace válce 2014-2017 ●            

Test výkonu válce 2014-2017 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2014-2017 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2014-2017 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2014-2017 ●            

Výměna kapaliny a odvzdušnění akčního členu spojky 2014-2017     ●        

Programování vstřikovače 2014-2017 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kalibrace tlakových snímačů 2014-2015           ●  

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2014-2017 ●            

Signál PWM do alternátoru 2014-2017 ●            

Načtěte konfigurační údaje z řídicí jednotky a uložte je do souboru 2014-2017        ●     

Číst parametry servisu 2014-2017         ●    

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2014-2017 ●            

Snížení tlaku paliva 2014-2017 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2014-2017 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2014-2017 ●            

Test tání redukčního činidla 2014-2017 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2014-2017 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2014-2017 ●            

Resetujte servisní interval 2014-2017         ●    

Resetování anemometru 2014-2017        ●     

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2014-2017 ●            

Nastavení celkové tloušťky lamely spojky 2014-2017     ●        

Přehled systému 2014-2017 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2014-2017 ●            

Test systému dávkování močoviny 2014-2017 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2014-2017 ●            

Zapište údaje ze souboru do řídicí jednotky 2014-2017        ●     

Kalibrace snímače stáčivé rychlosti 2014-2017  ●           

Citywide [12-13] 2012-2013 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2012-2013 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2012-2013 ●            



Vyvažování válce 2012-2013 ●            

Test výkonu válce 2012-2013 ●            

Solaris

Urbino 2006-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2006-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2006-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2006-2015 ●            

Deaktivace válce 2006-2015 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2006-2015 ●            

Test modulu dávkování 2006-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2006-2015 ●            

Test unikání paliva 2006-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2006-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2006-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2006-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2006-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2006-2015 ●            

Servisní data 2006-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2006-2015 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2006-2015 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2006-2015 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2006-2015 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2006-2015 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2006-2015 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2006-2015 ●            

Zapište VIN 2006-2015 ●            

Alpino 2007-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2007-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2007-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2007-2015 ●            

Deaktivace válce 2007-2015 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2007-2015 ●            

Test modulu dávkování 2007-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2007-2015 ●            

Test unikání paliva 2007-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2007-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2007-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2007-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2007-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2007-2015 ●            

Servisní data 2007-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2007-2015 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2007-2015 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2007-2015 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2007-2015 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2007-2015 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2007-2015 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2007-2015 ●            

Zapište VIN 2007-2015 ●            

InterUrbino 2006-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2006-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2006-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2006-2015 ●            

Deaktivace válce 2006-2015 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2006-2015 ●            

Test modulu dávkování 2006-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2006-2015 ●            

Test unikání paliva 2006-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2006-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2006-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2006-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2006-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2006-2015 ●            

Servisní data 2006-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2006-2015 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2006-2015 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2006-2015 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2006-2015 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2006-2015 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2006-2015 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2006-2015 ●            

Zapište VIN 2006-2015 ●            

VDL Berkhof

Ambassador 2008-2010 ●            



Test těsnosti AdBlue® 2008-2010 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2008-2010 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2008-2010 ●            

Deaktivace válce 2008-2010 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2008-2010 ●            

Test modulu dávkování 2008-2010 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2008-2010 ●            

Test unikání paliva 2008-2010 ●            

Adaptace volnobehu 2008-2010 ●            

Zastavení při volnoběhu 2008-2010 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2008-2010 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2008-2010 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2008-2010 ●            

Servisní data 2008-2010 ●            

Rozměr pneumatiky 2008-2010 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2008-2010 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2008-2010 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2008-2010 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2008-2010 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2008-2010 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2008-2010 ●            

Zapište VIN 2008-2010 ●            

VDL Bus & Coach

MidCity 2011-2013     ●        

Adaptační postup pro blokovací spojku hydrodynamického měniče 2011-2013     ●        

Režim dynamometru 2011-2013     ●        

Proces kalibrace: Snímač druhu jízdy 2011-2013     ●        

Řídicí jednotka reset 2011-2013     ●        

Reset adaptačních údajů: Řazení nahoru a dolů 2011-2013     ●        

Zamykací spojka menice momentu 2011-2013     ●        

MidEuro 2011-2013     ●        

Adaptační postup pro blokovací spojku hydrodynamického měniče 2011-2013     ●        

Režim dynamometru 2011-2013     ●        

Proces kalibrace: Snímač druhu jízdy 2011-2013     ●        

Řídicí jednotka reset 2011-2013     ●        

Reset adaptačních údajů: Řazení nahoru a dolů 2011-2013     ●        

Zamykací spojka menice momentu 2011-2013     ●        

Citea 2009-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2009-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2009-2013 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2009-2013 ●            

Deaktivace válce 2009-2013 ●            

Reset počítadla propláchnutí dávkovacího systému kapaliny do výfuku vznětového motoru 2009-2013 ●            

Test modulu dávkování 2009-2013 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2009-2013 ●            

Test unikání paliva 2009-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2009-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2009-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2009-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2009-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2009-2013 ●            

Servisní data 2009-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2009-2013 ●            

Informace k počítadlu denních kilometrů 2009-2013 ●            

Vymazání denního počítadla kilometrů 2009-2013 ●            

Kalibrace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2009-2013 ●            

Instalace elektronického akčního členu turbodmychadla s proměnnou geometrií 2009-2013 ●            

Ochrana snímače rychlosti vozidla proti narušení 2009-2013 ●            

Úroveň citlivosti pro ochranu snímače rychlosti vozidla proti narušení 2009-2013 ●            

Zapište VIN 2009-2013 ●            

Volare

4x4 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

W6 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            



Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

W7 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

DW9 2012-2015 ●            

Požadavek autodiagnostiky snímače NOx 2012-2015 ●            

V6L 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

V8L 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

W8 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

Volksbus

5.xxx 2013-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2013-2015 ●            

Deaktivace válce 2013-2015 ●            

Test modulu dávkování 2013-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2013-2015 ●            

Test unikání paliva 2013-2015 ●            

Zapište VIN 2013-2015 ●            

8.xxx 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

9.xxx 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

18.xxx 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

26.xxx 2013-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2013-2015 ●            

Deaktivace válce 2013-2015 ●            

Test modulu dávkování 2013-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2013-2015 ●            

Test unikání paliva 2013-2015 ●            

Zapište VIN 2013-2015 ●            



Volkswagen

Caddy III [16-] 2016-2017 ●            

Adaptace, ventil regulace tlaku paliva 2016-2017 ●            

Adaptace, motor řízení turbodmychadla 2016-2017 ●            

Odvzdušnění, palivový systém 2016-2017 ●            

Měřič změny hmotnosti vzduchu 2016-2017 ●            

Řídící jednotka kódu 2016-2017 ●            

Snímač rozdílu tlaků, učení 2016-2017 ●            

Vymazat paměť statistiky start/stop 2016-2017 ●            

Adaptace klapky výfukových plynů 2016-2017 ●            

Programování vstřikovače 2016-2017 ●            

Adaptace ventilu nízkého tlaku EGR 2016-2017 ●            

Čistič částic je vyměněn 2016-2017 ●            

Částicový filtr, zkontrolujte obsah karbonu 2016-2017 ●            

Adaptace nádrže redukčního činidla 2016-2017 ●            

Regenerace 2016-2017 ●            

Reset načtených hodnot redukčního ventilu 2016-2017 ●            

Nastavit do výchozí polohy - adaptace lambda-sondy 2016-2017 ●            

Reset načtených hodnot snímačů tlaku ve válcích 2016-2017 ●            

SCR - Reset imobilizéru po nedostatku redukčního činidla (AdBlue) 2016-2017 ●            

Ovládání aktivace systému start/stop 2016-2017 ●            

Větrání, systém chlazení 2016-2017 ●            

Crafter 2014-2016         ●    

Znovu nastavte servisní prohlídky 2014-2016         ●    

Znovu nastavte olejový servis 2014-2016         ●    

Volkswagen Truck

Constellation 2005-2015 ● ●           

Elektromagnet vzduchu dávkovací jednotky AdBlue, test poklepem 2014-2015 ●            

Relé vyhřívání Adblue 2014-2015 ●            

Měření AdBlue 2014-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2005-2015 ●            

Deaktivace válce 2005-2015 ●            

Test modulu dávkování 2005-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2005-2015 ●            

Test unikání paliva 2005-2015 ●            

Zapište VIN 2005-2015 ●            

Delivery 2012-2015 ●            

Test ventilu přívodu vzduchu 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Test modulu dávkování 2012-2015 ●            

Potlačení ventilu pro spuštění elektronické regulace paliva 2012-2015 ●            

Test unikání paliva 2012-2015 ●            

Zapište VIN 2012-2015 ●            

Worker 2012-2015 ● ●           

Elektromagnet vzduchu dávkovací jednotky AdBlue, test poklepem 2012-2015 ●            

Relé vyhřívání Adblue 2012-2015 ●            

Měření AdBlue 2012-2015 ●            

Deaktivace válce 2012-2015 ●            

Volvo Bus Chassis

B11R 2014-2016        ●     

Kalibrační data 2014-2016        ●     

Výhledový snímač 2014-2016        ●     

Kamera polohy jízdního pruhu 2014-2016        ●     

B8R 2014-2016        ●     

Kalibrační data 2014-2016        ●     

Výhledový snímač 2014-2016        ●     

Kamera polohy jízdního pruhu 2014-2016        ●     

Volvo Trucks

FH (4) 2013-2016  ● ●          

Kalibrace ventilu retardéru 2013-2016  ●           

Funkční test retardéru 2013-2016  ●           

Tlakové nastavení retardéru, test 2013-2016  ●           

PWM ventil retardéru, test 2013-2016  ●           

Test páčky retardéru 2013-2016   ●          

FMX (4) 2013-2016  ● ●          

Kalibrace ventilu retardéru 2013-2016  ●           

Funkční test retardéru 2013-2016  ●           



Tlakové nastavení retardéru, test 2013-2016  ●           

PWM ventil retardéru, test 2013-2016  ●           

Test páčky retardéru 2013-2016   ●          

FM (4) 2013-2016  ● ●          

Kalibrace ventilu retardéru 2013-2016  ●           

Funkční test retardéru 2013-2016  ●           

Tlakové nastavení retardéru, test 2013-2016  ●           

PWM ventil retardéru, test 2013-2016  ●           

Test páčky retardéru 2013-2016   ●          

FM9 2002-2005  ●           

Elektromagnetický ventil levého předního ABS 2002-2005  ●           

Elektromagnetický ventil pravého předního ABS 2002-2005  ●           

Elektromagnetický ventil levého zadního ABS 2002-2005  ●           

Elektromagnetický ventil pravého zadního ABS 2002-2005  ●           

FM 2005-2012  ●           

Elektromagnetický ventil levého předního ABS 2005-2012  ●           

Elektromagnetický ventil pravého předního ABS 2005-2012  ●           

Elektromagnetický ventil levého zadního ABS 2005-2012  ●           

Elektromagnetický ventil pravého zadního ABS 2005-2012  ●           

FH16 2004-2012  ●           

Elektromagnetický ventil levého předního ABS 2004-2012  ●           

Elektromagnetický ventil pravého předního ABS 2004-2012  ●           

Elektromagnetický ventil levého zadního ABS 2004-2012  ●           

Elektromagnetický ventil pravého zadního ABS 2004-2012  ●           

FH 2005-2012  ●           

Elektromagnetický ventil levého předního ABS 2005-2012  ●           

Elektromagnetický ventil pravého předního ABS 2005-2012  ●           

Elektromagnetický ventil levého zadního ABS 2005-2012  ●           

Elektromagnetický ventil pravého zadního ABS 2005-2012  ●           

FE (3) 2014-2016        ●     

Kalibrační data 2014-2016        ●     

Výhledový snímač 2014-2016        ●     

Kamera polohy jízdního pruhu 2014-2016        ●     

FL (3) 2014-2016        ●     

Kalibrační data 2014-2016        ●     

Výhledový snímač 2014-2016        ●     

Kamera polohy jízdního pruhu 2014-2016        ●     

FH12 2003-2005  ●           

Elektromagnetický ventil levého předního ABS 2003-2005  ●           

Elektromagnetický ventil pravého předního ABS 2003-2005  ●           

Elektromagnetický ventil levého zadního ABS 2003-2005  ●           

Elektromagnetický ventil pravého zadního ABS 2003-2005  ●           


