
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Aktualizacja pierwsza 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowe funkcje oprogramowania! 
 
Dumnie wprowadzamy nowy system ISI - Intelligent System Identification  (Inteligentny system 
identyfikacji) 
Wynaleźliśmy tę funkcję z powodu duŜej ilości systemów w niektórych markach. ISI zredukuje ilość 
kroków, które uŜytkownik musi przejść, podczas diagnostyki pojazdu. Spowoduje to teŜ zwiększenie 
szybkości wykonywania oraz dokładności tej czynności. ISI został wdroŜony w kilku markach (Mercedes, 
Citroen, Volkswagen, Volvo oraz Audi). 

 
Baza danych pojazdów z du Ŝą dokładno ścią oraz wiele lepsz ą 
funkcjonalno ścią! 
11 marek zostało zaktualizowanych, lub zostały doda ne nowe modele i funkcje, 
od roku modelowego 1998 aŜ do 2008. Nowa funkcja ISI - Intelligent System Identification - 
została wdroŜona w kilku markach w rocznikach od 1993 do 2008. Kodowanie oraz funkcje regulacji 
zostało dodane dla wielu modeli. 
W tej edycji aktualizacji poddano następujące marki: 
Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Nissan, Renault, Skoda, Volkswagen oraz Volvo.  
Aby poznać więcej szczegółów, prosimy zapoznać się z poniŜszym tekstem. 



Audi 
 
A3 (-03) 
Immobilizer ze zmiennymi kodami dodano dla modeli z lat 98-01, ABS Mark 60 ABS/EDL/ASR/ESP 4wd 
dodano dla modeli z lat 00-03. 
A3 (03-) 
Dodano diagnostykę silnika diesla 1.9l BKC oraz BLS z funkcjami dla aktywacji kontroli trakcji, 
kodowania ECU oraz aktywacji pompy paliwa. Dodano, wraz z kilkoma funkcjami takimi jak kodowanie, 
regulacja, wykrywanie wycieków, ABS 4wd z funkcją odpowietrzania. Obsługa przednich lamp (Xenon) 
została zaktualizowana dzięki funkcjom regulacji. Asystent parkowania został zaktualizowany dzięki 
dodaniu funkcji kodowania. Dodano monitoring ciśnienia w oponach TPMS z podstawowymi ustawieniami 
oraz instrukcjami jak kalibrować TPMS. 
A4 (01-05) 
Dodano diagnostykę dla kilku silników benzynowych, oprócz tego zaktualizowano istniejące w bazie 
danych silniki dodając więcej funkcji. Elektryczny moduł , wewnętrzny monitoring oraz asystent 
parkowania, zostały zaktualizowane dzięki dodaniu ogólnego zastosowania konfiguracji oraz ogólnego 
zastosowania kodowania.  
A4 (05-) 
Dodano kilka nowych silników, oprócz tego zaktualizowano istniejące w bazie danych silniki, dodając 
opisy dla wartości w bazie oraz więcej funkcji regulacji i kodowania. 
A6 (05-) 
Dodano diagnostykę dla funkcji TPMS oraz dla tylnej kamery wizyjnej. 
A6 (97-06) 
Dodano kilka nowych silników, oprócz tego zaktualizowano istniejące w bazie danych silniki, dodając 
opisy dla wartości w bazie oraz więcej funkcji regulacji i kodowania. 
Q7 (07-08)  
Dodano kilka nowych silników, dodając opisy dla wartości w bazie oraz więcej funkcji regulacji i 
kodowania. Mamy diagnostykę dla wszystkich systemów w tym aucie (40 nowych systemów). Dodano 
równieŜ moduł transportu aktywacja/deaktywacja, kodowanie akumulatora, oraz funkcja kasowania 
inspekcji serwisowych. 
TT (01-06) 
Dodano kilka nowych silników, oprócz tego zaktualizowano istniejące w bazie danych silniki, dodając 
opisy dla wartości w bazie oraz więcej funkcji regulacji i kodowania. 
ABS Mark 60 został zaktualizowany dzięki dodaniu kilku funkcji, takich jak: kodowanie, regulacja oraz  
funkcja odpowietrzania. 
 
BMW 
 
3-series E46 (01-05) 
Świetna aktualizacja z większą ilością systemów, n.p. komputer pokładowy AIC (automatyczne 
skierowanie na przegląd) oraz komputer pokładowy RLS (Czujnik deszczu/światła), z funkcjami dla 
aktywacji czujnika deszczu, która musi być zrobiona po wymianie wycieraczek, lub jeśli wystąpił błąd 
czujnika deszczu. Dodana została diagnostyka dla komputera pokładowego MFL (wielofunkcyjne koło 
kierownicy), dla monitoringu przycisków na kole kierownicy, komputer pokładowy PDC (system 
wspomagania parkowania) oraz podwozie LWS (czujnik połoŜenia dźwigni regulacyjnej). 
3-series E90/91 (05-) 
Zaktualizowano diagnostykę EKPS (kontrola pompy paliwa) z funkcjami podglądu aktualnych obrotów 
pompy paliwa oraz porównania z oczekiwaną wartością obrotów. Dodano: system immobilizer CA, dla 
systemów SMFA I SMBF diagnostykę pamięci elektrycznie regulowanych siedzeń. 
5-series E39 (01-03) 
Świetna aktualizacja z większą ilością systemów, n.p. komputer pokładowy AIC (automatyczne 
skierowanie na przegląd ) oraz komputer pokładowy RLS (Czujnik deszczu/światła), z funkcjami dla 
aktywacji czujnika deszczu, która musi być zrobiona po wymianie wycieraczek, lub jeśli wystąpił błąd 
czujnika deszczu. Dodana została diagnostyka dla komputera pokładowego MFL (wielofunkcyjne koło 
kierownicy), dla monitoringu przycisków na kole kierownicy, komputer pokładowy PDC (system 



wspomagania parkowania) oraz podwozie LWS (czujnik połoŜenia dźwigni regulacyjnej) oraz system 
podwozia EHC (zawieszenie pneumatyczne), z funkcjami nauki punktu zerowego oraz kilka innych 
aktywacji. 
5-series E60/61 (03-05) 
Dodano diagnostykę dla silnika benzynowego 4.4L , system podwozia EHC (zawieszenie pneumatyczne), 
dla systemów SMFA I SMBF diagnostykę pamięci elektrycznie regulowanych siedzeń. Dodano system 
kontroli świateł LM2 (przednie światła adaptacyjne) oraz immobilizer CA . 
7-series E65/66 (02-05) 
Dodano diagnostykę dla silnika benzynowego 3.6L , dla systemów : Airbag SZL, SGM-SIM oraz SIM, 
SMFA, SMBF (diagnostyka pamięci elektrycznie regulowanych siedzeń), komputer pokładowy PM (moduł 
zasilania), czytanie stanu akumulatora, ładowanie et.c. komputer pokładowy AHM (moduł obsługujący 
przyczepy) oraz dodano do SLR obsługę zaleŜną od warunków. 
X3 E83 (04-06) 
Dodano diagnostykę dla jeszcze jednego silnika diesla 2.0L, komputer pokładowy SZM, RLS, MFL, PDC, 
SM/SLM. System kontroli świateł LM and LSZ 2, podwozie LWS, informacje róŜne RAD oraz NAV. 
X5 E53 (01-06) 
Dodano diagnostykę skrzyni biegów, komputera pokładowego AIC, MFL, PDC, STM oraz SM/SLM. 
System kontroli świateł LCM 4. Podwozie LWS oraz informacje róŜne RAD, NAV i ULF. 
Z4 E85/86 (03-05) 
Dodano diagnostykę skrzyni biegów, tablicy wskaźników, airbag SIM, SBSL, SBSR. Dodano obsługę 
komputera pokładowego RLS, MFL, PDC, CVM, System kontroli świateł LSZ 2, podwozie LWS i EPS. 
informacje róŜne RAD oraz NAV. 
 
Citroên 
 
Berlingo seria 2 (02-07) 
Dodano jeszcze jedno BSI, a dla modeli z lat 2006-2007 zaktualizowano silniki Diesela , ABS, tablicę 
wskaźników,Airbag  oraz fukcję kasowania inspekcji serwisowych. 
C2 (-08) 
Dla modeli do 2008 roku, aktualizacji poddano diagnostykę silników diesla i benzynowych, tablicę 
wskaźników, Airbag, komputer pokładowy BSI, wspomaganie kierownicy oraz fukcję kasowania inspekcji 
serwisowych. Do komputera pokładowego BSI dodano funkcję kodowania kluczyków. 
C3 seria 2 (-08) 
Dla modeli do 2008 roku, aktualizacji poddano diagnostykę silników diesla i benzynowych. 9HZ posiada 
teraz funkcję adaptacji zaworu EGR do jednostki sterującej silnika, by wykonać adaptację gdy zawór EGR 
został wymieniony, funkcję regeneracji dla czyszczenia filtru cząstek stałych oraz wiele więcej. 
ABS z funkcją kodowania połoŜenia dźwigni regulacyjnej oraz funkcja odpowietrzania, tablica 
wskaźników, kontrola klimatyzacji, Airbag, komputer pokładowy BSI, wspomaganie kierownicy, dodatek 
do paliwa do silnika diesla z funkcją kodowania i fukcję kasowania inspekcji serwisowych. 
C4 (-08) 
Aktualizacjia obejmuje modele wyprodukowane do 2008 roku. Dodano diagnostykę dla silników diesla I 
benzynowych, ABS z funkcją kodowania połoŜenia dźwigni regulacyjnej oraz funkcja odpowietrzania, 
mechanicznej automatycznej skrzyni biegów CFC300P ze wszystkimi funkcjami dla kodowania i regulacji. 
Dodano kilka stron opisów w pliku pomocy. Automatyczna skrzynia biegów (Hydrauliczna) AL4 z 
funkcjami kodowania i regulacji. Dodatek do paliwa do silnika diesla z funkcjami kodowania, wspomaganie 
kierownicy, tablica wskaźników, 
Kontrola klimatyzacji, wielofunkcyjny wyświetlacz, elektroniczne koło kierownicy, elektryczne drzwi, BSI z 
kodowaniem kluczyków oraz funkcję kasowania inspekcji serwisowych. 
C4 Picasso (-08 )  
Aktualizacjia obejmuje modele wyprodukowane do 2008 roku. Dodano diagnostykę dla silników diesela i 
benzynowych z kilkoma funkcjami kodowania i regulacji, ABS, tablicy wskaźników, kontroli klimatyzacji, 
skrzyni biegów CFC300P oraz AL4, Airbag, wspomagania kierownicy, dodatkowo dla silników diesela BSI 
z tymi samymi funkcjami jak w modelu C4. 
Elektroniczny hamulec parkingowy, z funkcją wymaganą gdy serwis elektronicznego hamulca 
parkingowego jest wykonany. Dodano równieŜ funkcję kasowania inspekcji serwisowych. 



C5 Series 2 (-08) 
Aktualizacjia obejmuje modele wyprodukowane do 2008 roku. Dodano diagnostykę dla silników diesla i 
benzynowych z kilkoma funkcjami kodowania i regulacji. Oprócz tego zaktualizowano obsługę ABS, 
tablicy wskaźników, wielofunkcyjnego wyświetlacza, kontroli klimatyzacji, skrzyni biegów AL4 i AM6, 
Airbag, wspomagania kierownicy, TPMS, lamp Xenonowych , komputer pokładowy BSI oraz fukcję 
kasowania inspekcji serwisowych  
C6 (-08) 
Aktualizacja obejmuje modele wyprodukowane do 2008 roku. Dodano diagnostykę dla silnika 
benzynowego 3.0L, ABS z regulacją połoŜenia dźwigni regulacyjnej oraz funkcja odpowietrzania, skrzynia 
biegów AM6, Airbag, komputer pokładowy BSI z kodowaniem kluczyków, TPMS oraz elektroniczny 
hamulec parkingowy, z funkcją wymaganą gdy serwis elektronicznego hamulca jest wykonany. Dodano 
równieŜ funkcję kasowania inspekcji serwisowych  
C8 (-08) 
Aktualizacja obejmuje modele wyprodukowane do 2008 roku. Dodano diagnostykę silnika 
benzynowego  2.0L, ABS z regulacją połoŜenia dźwigni regulacyjnej oraz funkcja odpowietrzania, 
tablica wskaźników, kontroli klimatyzacji, Airbag, komputera pokładowego BSI z kodowaniem 
kluczyków, wspomaganie kierownicy oraz fukcję kasowania inspekcji serwisowych  
 
Fiat 
 
Bravo (-07) 
Dla modeli do roku 2007 dodano diagnostykę dla silnika diesla 1.9L multijet z funkcją kodowania 
wtryskiwaczy, ABS, tablicę wskaźników, Airbag, komputer pokładowy oraz fukcję kasowania inspekcji 
serwisowych . 
Croma (05-07) 
dla modeli do roku 2007 dodano diagnostyke dla tablicy wskaznikow, kontroli klimatyzacji,m skrzyni 
biegow, TRW 2, blokady kierownicym, komputer pokladowy Boot G.E Procond 3, jednostka centralna 
Valeo (system pomocy przy parkowaniu) z programowaniem w przypadku zamontowanego haka 
holowniczego, układ sterowania oraz fukcję kasowania inspekcji serwisowych. 
Punto (05-07) 
Dla modeli do 2007 roku dodano diagnostykę dla jeszcze jednego silnika diesla 1.3L multijet, tablicę 
wskaźników, jednostka centralna Boot G.E Procond 3, jednostka centralna Valeo (system pomocy przy 
parkowaniu) z programowaniem w przypadku zamontowanego haka holowniczego, układ sterowania oraz 
fukcję kasowania inspekcji serwisowych. 
Sedici (-07) 
Dla modeli do 2007 roku dodano diagnostykę skrzyni biegów i jednostka centralna. 
Stilo (-07) 
Dla modeli do roku 2007 dodano diagnostykę dla silnika diesla 1.9L multijet z funkcją kodowania 
wtryskiwaczy, ABS, tablicę wskaźników, Airbag, oraz fukcję kasowania inspekcji serwisowych. 
 
Ford 
 
Focus (04-08) 
Dodano kilka nowych silników dla modeli z lat 2007 - 2008. 
Ford Mondeo (The new one 07-) 
Dodano kilka nowych silników dla modeli z lat 2007 - 2008, dodano diagnostykę systemu ABS, tablicy 
wskaźników (IPC), kontroli klimatyzacji (HVAC), Airbag oraz jednostka centralna (BCM). 
Ford Tourneo Connect (02-) 
Dodano kilka nowych silników dla modeli z lat 2007 – 2008 oraz diagnostykę tablicy wskaźników (IC) oraz 
Airbag (ECS). 
Ford Transit Connect (02-) 
Dodano kilka nowych silników dla modeli z lat 2007 – 2008 oraz diagnostykę tablicy 
wskaźników (IC) oraz Airbag (ECS). 



Lancia 
 
Lancia Musa (04-07) 
Dla modeli wyprodukowanych do roku 2007 dodano diagnostykę dla silnika diesla 1.3L oraz 1.9L multijet z 
funkcją kodowania wtryskiwaczy, dla benzynowego 1.4L, ABS, tablicy wskaźników, Airbag, jednostka 
centralna z funkcją kodowania kluczyków. Wspomaganie kierownicy z kalibracją kąta skrętu kierownicy 
oraz fukcję kasowania inspekcji serwisowych. 
Ypsilon (03-) 
Dla modeli wyprodukowanych do roku 2007 dodano diagnostykę dla silnika diesla 1.3L z funkcją 
kodowania wtryskiwaczy. Diagnostyka dodana dla silnika benzynowego 1.2L oraz 1.4L, ABS, tablica 
wskaźników, Airbag, jednostka centralna, Wspomaganie kierownicy z kalibracją kąta skrętu kierownicy 
oraz fukcję kasowania inspekcji serwisowych. 
 
Nissan  
 
Micra K12 (05-08) 
Dodano diagnostykę dla silnika benzynowego 1.2L, 1.4L oraz 1.6L, ABS, Airbag, BCM (moduł kontrolny 
nadwozia), EPS (Elektryczne Wspomaganie Kierownicy) oraz IPDM/ER (moduł inteligentnego rozdziału 
zasilania w komorze silnika). 
Micra CC K12 (05-08) 
Dodano diagnostykę silnika benzynowego 1.4L oraz 1.6L, ABS, Airbag, BCM (moduł kontrolny nadwozia), 
EPS (Elektryczne Wspomaganie Kierownicy) oraz IPDM/ER (moduł inteligentnego rozdziału zasilania w 
komorze silnika). 
Note E11 (05-08) 
Dodano diagnostykę silnika benzynowego 1.4L oraz 1.6L, ABS, Airbag, BCM (moduł kontrolny nadwozia), 
EPS (Elektryczne Wspomaganie Kierownicy) oraz IPDM/ER (moduł inteligentnego rozdziału zasilania w 
komorze silnika). 
X-Trail T31 (05-08) 
Dodano diagnostykę silnika benzynowego 2.0L, ABS, Airbag, BCM (moduł kontrolny nadwozia), 
EPS (Elektryczne Wspomaganie Kierownicy) oraz IPDM/ER (moduł inteligentnego rozdziału zasilania w 
komorze silnika). 
 
Renault 
 
Megane II (05-06) 
Zaktualizowano obsługę systemu ABS dzięki dodaniu funkcju kodowania/konfiguracji jednostki ABS. 
Modus (05-06) 
Dodano diagnostykę dla silnika benzynowego 1.6L. 
Scenic II (05-06) 
Zaktualizowano obsługę systemu ABS dzięki dodaniu funkcju kodowania/konfiguracji jednostki ABS. 
New Twingo (07-08) 
Aktualizacja pokrywa nowy model Twingo z silnikami : 1.2L benzynowy, 1,2L turbo benzynowy oraz 1.5L 
diesel z funkcją kodowania wtryskiwaczy. Dodano obsługę systemu ABS, tablicy wskaźników z funkcją 
kodowania i regulacji, Airbag z funkcją dezaktywacji, centralne urządzenie sterujące (UCH) z funkcją 
konfiguracji. 
 
Skoda 
Fabia (07-08) 
 
Modele z lat 2007 - 2008 poddano aktualizacji dzięki dodaniu funkcji kasowania inspekcji serwisowych. 
 
 
 



Volkswagen 
 
Golf IV (00-06) 
Zaktualizowano kilka silników benzynowych i diesla dzięki większej ilości funkcji takich jak: regulacje, 
funkcje kodowania i konfiguracji. 
Golf V (04-07) 
Zaktualizowano kilka silników benzynowych i diesla dzięki większej ilości funkcji takich jak: regulacje, 
funkcje kodowania i konfiguracji. 
Passat IV and Passat V (03-07) 
Zaktualizowano kilka silników benzynowych i diesla dzięki większej ilości funkcji takich jak: regulacje, 
funkcje kodowania i konfiguracji. 
Touareg (-07) 
Dodano obsługę kontroli świateł, dodatkowego ogrzewania oraz asystenta parkowania. 
 
Volvo 
 
C30 (07-08) 
Zaktualizowano kilka silników benzynowych oraz obsługę tablicy wskaźników, ABS, kontroli klimatyzacji, 
Immobilizera, Airbag, wspomagania kierownicy, elektronika centralna CEM 1 i CEM 2, jednostki 
obsługującej drzwi, Informacje róŜne, Audio, elektronicznego koła kierownicy oraz funkcji fukcję 
kasowania inspekcji serwisowych. 
S40 (04-) 
Zaktualizowano kilka silników benzynowych w modelach wyprodukowanych do 2008 roku oraz obsługę 
tablicy wskaźników, ABS, kontroli klimatyzacji, Immobilizera, Airbag, wspomagania kierownicy, elektronika 
centralna CEM 1 i CEM 2, jednostki obsługującej drzwi, Informacje róŜne, Audio, elektronicznego koła 
kierownicy oraz funkcji fukcję kasowania inspekcji serwisowych. 
V50 (-08) 
Zaktualizowano kilka silników benzynowych w modelach wyprodukowanych do 2008 roku oraz obsługę 
tablicy wskaźników, ABS, kontroli klimatyzacji, Immobilizera, Airbag, wspomagania kierownicy, elektronika 
centralna CEM 1 i CEM 2, jednostki obsługującej drzwi, Informacje róŜne, Audio, elektronicznego koła 
kierownicy oraz funkcji fukcję kasowania inspekcji serwisowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zawartość moŜe się róŜnić w zaleŜności od urządzenia i subskrypcji jakie klient posiada.  


