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Automatické aktualizácie 
 

Všetky aktualizácie softvéru budú dodané on-line priamo do 

počítača s diagnostikou v prípade, že používateľ má aktívnu 

licenciu. 

 

Pre zvýšenie komfortu užívateľa a úsporu času technickej podpory budú dodávané 

aktualizácie softvéru rýchlo a včas zákazníkom v prípade, že používateľ má aktívnu 

licenciu a nainštalovaný softvér detekuje že je k dispozícii aktualizácia. Vtedy sa začne 

sťahovať softvér.  

 

To neobmedzí používanie diagnostiky. Až keď je sťahovanie aktualizácie kompletne 

dokončené, bude používateľ vyzvaný na dokončenie inštalácie. 

 

Používatelia, ktorí majú zlé pripojenie k Internetu, systém je nastavený tak, že pokiaľ 

sa sťahovanie preruší, po opätovnom pripojení sťahovanie pokračuje kde skončilo a 

nezačína od znova.  

 

Tímy špecialistov minimalizovali veľkosť súborov, aby sa skrátil čas sťahovania.  

 

Aktualizácia z decembra 2015 je posledná aktualizácia distribuovaná na DVD/ na 

súbore.  Všetky budúce aktualizácie po tomto období budú k dispozícii len online. 

 

Pre zjednodušenie štruktúry aktualizácií, bude od teraz názov aktualizácií podľa roka a počtu 

vydaných aktualizácií. 

Je to aj kvôli faktu, že zákazník si nekupuje len 3 aktualizácie za rok, ale prístup ku všetkým 

zmenám v softvéri počas obdobia ktoré má zaplatené. Hlavné aktualizácie zostávajú pri 

periodicite 3x za rok, ale rôzne vylepšenia v moduly a opravy chýb budú poskytované 

priebežne. Preto zákazník nebude musieť čakať na hlavnú aktualizáciu niekoľko mesiacov. 
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Vypnutie autorizačného servera 

k 31. 3.2016 
 

Server, ktorý umožňuje aktiváciu starého 
softvéru (R3-2013 a staršieho) bude vypnutý. 
 
Čo to znamená pre užívateľa tohto starého 
softvéru? 
• Tento softvér bude aj naďalej fungovať na 

strojoch kde už je nainštalovaný 
• ALE – DELPHI neumožní opätovnú aktiváciu, 

napríklad v prípade, že počítač je nahradený 
alebo softvér musí byť preinštalovaný 

• Tento softvér je teraz najmenej 6 aktualizácií 
pozadu voči aktuálnej verzii. 
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Koniec aktualizácií pre 

všetky staré Mini VCI moduly 
 

Starý Mini VCI modul diagnostiky (ten identifikujete 
ľahko, napr. je bez prisvietenia OBD adaptéra) sa už 
nedodáva viac ako 2 roky. V ponuke je nový adaptér s 
podsvietenou OBD zásuvkou a mnohými ďalšími 
vylepšeniami (prehľad hlavných vylepšení nájdete na 
ďalšej strane tohto dokumentu)   
 
Od 1. januára 2016 už nebudeme prijímať objednávky 
na ročnú licenciu na tieto staré moduly a nebudú k 
dispozícii žiadne ďalšie aktualizácie softvéru od 
decembra 2016. Všetky licencie objednané do konca 
roku 2015 budú funkčné do konca roku 2016. 
 
Od 1. júna 2016 už nebude poskytovaná služba opravy 
pre staré DELPHI moduly VCI. 
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Rozdiel medzi novým a starým 

modulom diagnostiky DELPHI 

 
 
 
 
 
Starý modul    Nový modul 
 
Výhody nového modelu 
-vylepšený OBD Flight recorder (záznam živých dát bez PC) 
- zvýšený výkon a dosah Bluetooth bezdrôtového pripojenia 
- zaznamenávaný na Micro SD kartu v diagnostike 
- monitorovanie napätia autobatérie s LED a zvukovými signálmi 
- zabudované praktické svetlo na OBD konektore 
- nový ergonomický dizajn 
- zvýšená priepustnosť dát pre rýchlejšiu komunikáciu 
- interaktívna LED pre zobrazenie stavu 
- pogumovaný protišmykový povrch, robustný obal 
-12V a 24V kompatibilita, nie je potrebné extra napájanie 
- Množstvo nových funkcií funkčných len na nových modeloch 
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Rozdiel medzi jednorázovou a 

ročnou licenciou –  

osobné automobily 

 
3 hlavné benefity pre zákazníkov s aktívnou ROČNOU licenciou pre 
osobné automobily (neplatí pre jednorazové licencie): 
1. Extra funkcie diagnostiky Delphi bez nutnosti pripojiť sa ku autu: 
-        Otvorenie súborov s nápovedou, 
-        prezeranie živých dát,  
-        vyhľadávanie pre upravenie a nastavenie možnosti diagnostiky, 
-        používanie stránky s OBD funkciou. 
2. Prístup k "Vehicle Technical lnfo" funkcii = automatický prístup do 
vivid workshorp basic online.   
3. Tí, ktorí majú zároveň aktívnu licenciu na SW Autodata (IC SK vie 
dodať od M.Marelli), po aktivovaní ikonky vľavo dole v SW diagnostiky 
Delphi (treba požiadať v Delphi o aktiváciu ikonky zdarma) je možné 
využívať priamo informácie o diagnostikovanom aute z Delphi SW v 
Autodate.  
  
Poznámka:  Hľadanie podľa VIN funguje aj bez aktívnej licencie, 
neobmedzený počet vyhľadávaní a zadarmo. 
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Obsah najnovšieho update 

Osobné automobily 
66 výrobcov automobilov  

Pridaných viac ako 43.000 nových 

chybových kódov  

Pridaných viac ako 500 nových 

modelov  

Takmer 3500 nových ECU Varianty 

Aktualizácie aj pre staršie modely -

automobily od roku 1994 

 

Top 5 nových najzaujímavejších funkcií 
 

• Procedúra pre výmenu senzoru hmotnosti  
vzduchu  pre skupinu VAG s motormi 2013-
2015. 

• Postup skúšky kompresie pre skupinu VAG s 
motormi z 2013-2015. 

•  Postup testovania ovládania vstrekovačov 
pre Volvo motory v rozsahu 2008-2015. 

•  Regenerácia DPF na Ford Mondeo, a C-Max 
2014 -> 

•  Programovanie  odpojenia EGR pre Renault 
modely 1994-2014 a pre Nissan modely 
2002-2013. 

•  Programovanie kľúčov pre Hyundai i10, i20, 
i30, i40, ix35, Santa Fe, Veloster (2009-2016 

Riešenie pre mnohé problémy elektrických 

obvodov  je uzemňovací bod.  

S interaktívnymi výkresmi si môžete byť 

istí, že testujete ten správny. 

Správny test nemusíte hádať! 

Skontrolujete chybové kódy a 

prehodnotíte živé dáta. So sprievodcom 

diagnostiky teraz môžete postupovať 

podľa jednoduchého navádzania krok za 

krokom testami, ktoré potvrdia chybu.  

* V porovnaní uvoľniť  2 - 2014 

Nové VTI 
Pokrytie 

k 
dispozícii 
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Obsah najnovšieho update 

Nákladné automobily 

62 Výrobcov vozidiel 

41 Výrobcovia zaktualizovaných 

Aktualizácie aj pre staršie modely -

automobily  od roku1998 

 

Top 5 nových funkcií: 

 

• Testovanie AdBlue relátka ohrievača pre 
DAF CF, XF 2013-2015 

•   
• Test hrúbky brzdového obloženia 

nákladných automobilov a autobusov 
Volvo 2014-2015. 

•   
• Kalibrácia spojky, prevodovky a pozície 

záberu pre Volvo FH (4), FM (4), FMX (4) 
•   
• Programovanie pre celé Volvo a Renault 

rozmedzí 1999-2013 
•   
• Zápis servisných parametrov (rozsah a 

dátum) DAF CF, LF a XF roky 2013>  
 

Správne preprogramovanie vstrekovačov je 

priam nevyhnutné. Vstrekovače pre nákladné 

automobily mávajú často viaceré vytlačené 

údaje na obale. 

Navádzaná pomoc zabudovaná v diagnostike 

vás prevedie krok za krokom  

prostredníctvom textových a obrazových 

pokynov pre úspešné nastavenie . 

Čas sú peniaze, a to najmä pri 

práci na komplikovaných 

nákladných automobiloch. Prístup 

k technickým informáciám je preto 

kľúčový. 

New VTI 
Pokrytie k 
dispozícii 
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Využívate VTI?  

Technické informácie o automobile - Vehicle Technical Information 

(VTI) je ďalší softvérový balík, ktorý sa integruje do softvéru DS-

150, poskytuje kompletné technické riešenie opravy. Bez ohľadu na 

typ opravovaného automobilu, v softvéri stačí kliknúť na tlačidlo "I", 

a k danému typu automobilu vám poskytne všetky technické 

informácie relevantné k zvolenému modelu. 

 

Nezabudnite, že keď si kúpite Ultimate licenciu získate 3 ďalšie 

licencie pre akýkoľvek PC s pripojením k internetu vo vašej dielni 

VTI je k dispozícii v 3 úrovniach: 

Základný balíček: 

 

Identifikácia 

Údržba 

Opravárenské servisné 

manuály 

Úprava dát 

Olej,mazivá & tekutiny 

Zvolávanie 

Technický balíček 

+ Inteligentný balíček 

+ Základný balíček: 

 

Poistky a relé 
Technické výkresy 
Smartfix  (Technickí 
spravodajci pre servis) 
SmartCase (overené Opravy & 
Tipy) 

Ultimate balíček 

+ Technický balíček 

+ Inteligentný 

balíček 

+ Základný balíček: 

 

VESA (navádzaná diagnostika 
komponentov) 

o 90% pokrytie UK 
vozového parku 

Doby opravy 
Komfortné schémy zapojenia 
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Čo je VTI pre nákladné 

automobily? 
Technické informácie o automobile - Vehicle Technical Information (VTI) je 

ďalší softvérový balík, ktorý sa integruje do softvéru DS-150, poskytuje 

kompletné technické riešenie opravy. Bez ohľadu na typ opravovaného 

automobilu, v softvéri stačí kliknúť na tlačidlo "I", a k danému typu automobilu 

vám poskytne všetky technické informácie relevantné k zvolenému modelu. 

 

Truck VTI nie je len pre nákladné automobily, obsahuje aj prívesy  a bude mať 

čoskoro navádzanú diagnostiku, aby sa vaša práca ešte zjednodušila!  

 

Nezabudnite, že keď si kúpite Ultimate upgrade, získate 3 ďalšie licencie pre 

akýkoľvek PC s pripojením k internetu vo vašej dielni 

 

Licencie Truck VTI sú k dispozícii v 3 variantách na 12 mesiacov: 

 

PLHSV11518 - VTI Truck Professional 

• Údržba vrátane noriem času servisu 

• Nastavenie dátumu & Mazivá 

• Opravárenské servisné manuály vrátane nastavenia točivých momentov 

 

PLHSV11519 - VTI Truck Business, všetky vyššie uvedené Plus ... .. 

• Schémy zapojenia (ABS & riadenie motora) 

• Opravy Doba 

 

PLHSV11520 - VTI Truck Ultimate - všetky vyššie uvedené Plus... .. 

• Ľahké úžitkové vozidlá  
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Niektoré príklady toho, čo dokáže VTI u 
nákladných automobilov  

(a prívesov)  

Ako jeho názov napovedá, Delphi VTI pre Truck  (založený na údajoch od Haynes Pro) je 
plne funkčná databáza ktorá umožňuje vašim zákazníkom servisovať a vykonávať 
údržbu pre ťahače a prívesy. 
Databázy a rozhrania sú odvodené z WorkshopData™ - Car Edition, Delphi VTI pre 
nákladné autá, pričom využíva tie isté výkonné funkcie a jedinečné výhody. 
 Údaje 
Údržba, motor, prevodovka, riadenie, brzdy, náprava,  Exteriér / Interiér, elektronika, 
údaje o úpravách, Technické výkresy. 
 
Všetky hlavné značky 
Databáza obsahuje podrobné informácie o všetkých popredných výrobcov v Európe. 
 
 

Truck licencia umožňuje servis kamiónov a návesov, 
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Príklady toho, čo VTI dokáže s nákladnými 
automobily (a prívesmi) 

• Haynes Pro pomohlo Delphi VTI diagnostike 
ťahačov k prvenstvu v poskytovaní ABS dát 
a schémy zapojenia ovládania motora 
ťahačov v Európe. Tieto Informácie sú teraz 
zahrnuté vo VTI Truck Business a Ultimate 
najnovších balíčkoch.  

• V súčasnosti ponúkame jeden z 
najkomplexnejších súborov schém zapojení 
na trhu. 

• Všetky schémy používajú štandardné 
symboly a sú k dispozícii v plných farebách 

• Obrázky sú vo vysokej kvalite a možno ich 
ľahko vytlačiť. 

Svetlo do schém zapojenia 

Zložka Databáza 
• Väčšina kamiónov je postavených na zákazku z 

rôznych komponentov. Počas údržby ťahačov 
technik často hľadá údaje iba pre špecifickú 
časť. Pre úsporu času s prednostným výberom 
podľa časti, bez nutnosti voľby značky, alebo 
modelu. 

•  Delphi VTI – Truck ponúka jednoduché 
vyhľadávanie motora, ktoré umožňuje  
vyhľadať konkrétne komponenty na základe 
ich názvu. Hľadanie dát je organizovaná podľa 
značky a / alebo  filtrovaná podľa skupín 
komponentov.  Podobné údaje o nastaveniach 
a úpravách krútiaceho momentu sú zobrazené 
a vytlačené pre jednotlivé zložky. 
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Príklady toho, čo VTI dokáže s nákladnými 
automobily (a prívesmi) 

• Delphi VTI pre nákladné automobily umožňujú užívateľovi vyskladať si vlastný zoznam „top“ 
najpoužívanejších komponentov pre daný typ ťahača, alebo prívesu. Užívateľ si vyberá z 
rôznych komponentov uložených v databáze. Nákladný automobil, alebo príves môžu byť 
následne uložené pre budúcnosť so všetkými príslušnými údajmi.  

• Truck databáza a“Memo„ funkcia: 
• Nákladné automobily a prívesy sú obvykle konštruované z takého širokého rozsahu 

rôznych komponentov,  že niekedy ani sami výrobcovia (OEM) nie sú schopní poradiť  
presný diel použitý na nákladné auto alebo príves. Mechanik často potrebuje ďalšie 
informácie, ako sú rozmery, farba, značka, verzia, atď. . „Memo“ funkcia pre náhradné 
diely  umožňuje používateľom dohľadať špecifické diely, spolu s ich špecifikáciou / 
vlastnosťami a množstvo ďalších relevantných informácií. 

Vytvorte si „vlastné“ top funkcie nákladného 
automobilu, alebo prívesu 
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Pre ďalšie informácie kontaktujte vášho 
obchodno – technického zástupcu 

spoločnosti Inter Cars, ktorá je 
autorizovaným distribútorom diagnostiky 

DELPHI pre Slovensko 

Telefónné čísla na špecialistov vybavenia dielní a pobočky nájdete na: 
http://www.vybaveniedielni.sk/#/kontakt 
 
Aktuálne akcie (nielen) k ponuke diagnostiky sú na: 
http://www.vybaveniedielni.sk/#/akcie 
 
Súhrnné informácie k poskytovanému softvéru nielen od Delphi nájdete tu: 
http://www.vybaveniedielni.sk/#/top_ponuka/software_1784 
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