
FUTURE SOLUTIONS FOR TODAY

Diagnostika vozidel
v okamžiku

AVL DITEST MDS+XDS
Revoluce v diagnostice vozidel



Hloubková diagnostika s
nejvyšími požadavky.

AVL DITEST XDS 1000 –  
DOKONALÉ DIAGNOSTICKÉ REŠENÍ

Konec s obtížným čtením chybových kódů. Pryč s komplikovaným diagno-
stickým softwarem. Už žádné nekonečné hledání požadovaných funkcí. 

Revoluční AVL DITEST XDS 1000 je software, který se sám adaptuje na vaše 
požadavky a ne naopak. Zahrnuje nejrychlejší víceznačkovou diagnostiku, je jed-
noduchá a intuitivní na používání. Obsahuje plně automatického asistenta, který 
pomůže uspořit drahocenný čas.  AVL DITEST XDS 1000 zaručuje odborníkům 
jeden z nejrychlejších a nejbezpečnějších způsobů, jak získat spolehlivou a pro-
fesionální diagnostiku motorových vozidel. Velká hloubka diagnostiky a vynikající 
komplexnost pro osobní vozidla, malá užitková vozidla, nákladní vozidla, auto-
busy a přívěsy. Víceznačková diagnostika s jasnou přidanou hodnotou.
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NEPŘEKONATELNĚ RYCHLÁ DIAGNOSTIKA – 
PERSPEKTIVNÍ A PŘEHLEDNÁ

 ▬ AVL DITEST AutoScan – jedinečně rychlý a kompletní scan vozidla
 ▬ Automatická identifiakce kódu motoru
 ▬ Nezávislé rozpoznání vznětových a zážehových motorů
 ▬ Funkce a filtrace dat v realném čase 
 ▬ TOP funkce bez nutnosti výběru použitých jednotek
 ▬ Rozhraní XIS je hladce integrovaná v přístroji XDS 1000
 ▬ Asistent pro výběr dat
 ▬ Všechny chybové kódy lze vymazat pouze jedním kliknutím

PLNĚ AUTOMATICKÁ ASISTENCE – 
INTELIGENTNÍ SYSTÉM NAVÁDĚNÍ

 ▬ Automatické vyčtení VIN čísla a ujeté vzdálenosti
 ▬ Trvalé zobrazení připojení k vozidlu
 ▬ Trvalá kontrola palubního napětí

AVL DITEST XDS 1000 – DIAGNOSTICKÉ FUNKCE
 ▬ Čtení a mazání chybových kódů
 ▬ Měřená data
 ▬ Test akčních členů
 ▬ Parametrizace
 ▬ Kódování
 ▬ Resetování servisu
 ▬ Základní nastavení

REVOLUČNÍ ROZHRANÍ –  
STAČÍ POUHÁ 3 KLIKNUTÍ

Při velké pestrosti řídicích jednotek u každého 
vozidla (s požadavkem na moderní hloubkovou 
diagnostiku) platí pouze jedna věc, a to je celkový 
přehled. Proto vám AVL DiTEST XDS 1000 přináší 
užitečné funkce a přehledné uživatelské rozhraní. To 
vám ušetří čas, peníze a stres. AVL DITEST XDS 1000 
umožňuje rychlou kontrolu vozidla i během přijmu 
do opravy, kdy mluvíte se zákazníkem. To umožňuje 
revoluční systém volby vozidla.

V neposlední řadě plně automatický systém a funk-
ce identifikace řídicí jednotky usnadňují každodenní 
práci. Jedním kliknutím XDS 1000 automaticky otes-

tuje všechny systémy vozidla a zjistí data řídicích 
jednotek, stavy chybových kódů a umožní použít 
další funkce. Nový inteligentní průvodce naviguje 
uživatele diagnostickým postupem ve třech krocích 
a zobrazí informace o chybových kódech systému 
a zkratky k funkcím. Po rychlém kompletním scanu 
lze vyčíst všechny chybové kódy nebo je jedním 
klinutím všechny vymazat. Listujte všemi funkcemi 
vozidla v reálném čase. Zdlouhavé hledání v růz-
ných řídicích jednotkách je již minulostí. Inteligentní 
filtrování dat a grafické vyhodnocení umožňuje 
rychlou a profesionální analýzu příčiny každého chy-
bového kódu. 

Prvním kliknutím se zvolí vozidlo. Druhým se provede kompletní scan. Třetím se vybere funkce.

Praktické a snadné rozpoznání řídicích jednotek.

Přehledné grafické zobrazení.

Popis diagnostických zásuvek.
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Přehledné vícekanálové zobrazení

AVL DITEST XDS 1000 – VERZE.

PODMÍNKY PŘI NÁKUPU SOFTWARU
 ▬ Jednou jej koupíte a zůstane Vám navždy
 ▬ Bez předplacených aktualizací - nutné koupit novou licenci

PODMÍNKY PŘI PRONÁJMU SOFTWARU
 ▬ Užívání softwaru s aktualizacemi v ceně, min. na 2 roky
 ▬ Automatické prodlužování pronájmu o 1 rok
 ▬ Vypověď je možná min. 3 měsíce před automatickým prodloužení
 ▬ Vypovíte-li smlouvu, poslední aktualizovaná verze Vám zůstane k užívání i po vypršení pronájmu

Nejnovější počítače lze dneska koupit pouze 
s novým operačním systémem Windows 8. 
AVL DITEST intenzivně zkoušel nový dia-
gnostický software XDS 1000 a je schválený 
pro použití s Windows 8 (32 a 64 bit). Určité 
funkce se zobrazují snadněji, díky intuitivní-
mu rozhraní. Vylepšený asistent dat  
nyní zobrazuje všechny zvýrazněné referenč-
ní hodnoty.

AVL DITEST XDS 1000

DIAGNOSTICKÝ SOFTWARE AVL DITEST 1000. 

AVL DITEST XDS 1000 má velmi rychlý čas pro zavedení softwaru a tím 
umožňuje velmi rychlou použitelnost. Např:

 ▬ Snadno lze číst několik měření současně
 ▬ Ukládá naposled zvolená data
 ▬ Optimální použitelnost i u systémů s dotykovým displejem

Osobní vozidla (včetně dodávek)

 ▬ Licence diagnostického softwaru XDS
 ▬ Aktualizace diagnostického softwaru 

XDS každý rok (minimálně 2 roky)

Nákladní vozidla (včetně dodávek)

 ▬ Licence diagnostického softwaru XDS
 ▬ Aktualizace diagnostického softwaru 

XDS každý rok (minimálně 2 roky)

Osobní + nákladní vozidla (včetně dodávek)

 ▬ Licence diagnostického softwaru XDS
 ▬ Aktualizace diagnostického softwaru 

XDS každý rok (minimálně 2 roky)

DIAGNOSTICKÝ SOFTWARE MDS ECU



➊ Zvolte si elektroniku motoru. ➋ Ze seznamu si zvolte požadovanou funkci.

➍ Zvolte si regeneraci f iltru pevných částic.➌ Na obrazovce se technikovi zobrazí důležité 
informace.

➎ Bude zahájena regenerace filtru pevných 
částic.

➏ Regenerace filtru pevných částic byla úspěšně 
dokončena.

REGENERACE FILTRU ČÁSTIC – PŘÍKLAD

DIAGNOSTIKA V PROVOZU.

Z důvodu široké palety značek a typů vozidel, které vstupují do dílen, a 
které mají různé typy motorů a konfigurací, se dneska stává i pro zku-
šené techniky velmi obtížné měnit díly. I jednoduchá výměna dílů nebo 
provádění servisní prohlídky vyžaduje, aby se resetovala řídicí jednotka 
nebo se provedla různá základní nastavení. Technici potřebují diagnos-
tický nástroj, aby se všechny tyto úkony provedly správně. To je dnes 
každodenní rutina každé dílny.

Díky snadné použitelnosti a jasným instrukcím našeho softwaru XDS 
1000 mohou i méně zkušení uživatelé provádět diagnostiku. Níže nalez-
nete příklad, jak snadné to je provést regeneraci filtru částic. 

HLAVNÍ BODY DIAGNOSTIKY – 
NAMÁTKOVÉ PŘÍKLADY

Alfa/Fiat/Lancia
• Identifikace snímače úhlu volantu pro všechna vozidla

Alfa/Fiat/Lancia
• Fiat Punto 188: posilovač řízení, kalibrace systému, 

konfigurace snímačů
• Lancia Thesis: výměna brzdového obložení zadní nápravy
• Parkovací asistent – aktivace/deaktivace tažného zařízení

BMW
• X5 (E53) – kalibrace výšky vozidla
• 7 řada F01/02/5 řada F07/10/100: světlomety a LED 

ukazatele

DAF užitková vozidla
• XS105, CF65, CF75, CF85: DMCI – test komprese

Ford
• Transit 2006: vstřikovače, DPF, vymazání adaptačních 

hodnot, pilotní vstřiky a tlakový regulační ventil

HALDEX užitková vozidla
• Elektronika brzd EB + Generace 1/2

MAN užitková vozidla
• TGA, TGL, TGM, TGS, TGX: řídicí jednotka vozidla – 

reset servisu: SP, HU, tachometru podle §57b, zákonem 
vyžadovaný test 4/5  

Mazda
• 3, 5, 6: reset kvality oleje, doplnění aditiv

Mercedes-Benz osobní vozidla
• A176, B246, E212, C204, M166, CLS218, S221: dešťový
• snímač, systémy multifunkční kamery a osvětlení

Mercedes-Benz užitková vozidla
• 2001 řídicí systém motoru, brzdy

Nissan
• Micra K12, Pathfinder R51, Primera P11-144, Note E12, 

Tiida C11, Navara D22/D40, Infiniti FX řada

Vauxhall
• Astra H, Zafira B, Vectra C, Corsa D: kalibrace klíčů
• Meriva B, Corsa D, Astra h: identifikace automatické 

převodovky

PSA
• 206, 307, 807, C3, C8 – doplnění diesel aditiva nebo 

výměna nádobky adidtiva, vyčištění a výměna DPF

Renault
• Regenerace DPF, identifikace vstřikovačů

Volvo/Renault užitková vozidla
• Volvo model FH 2001: identifikace vstřikovačů, identifi-

kace vysoušeče vzduchu
• Renault Kerax, Magnum, Midlum, Premium modely 

2006: identifikace vstřikovačů, identifikace vysoušeče vzd

Transporter
• VW Crafter: regenerace a resetování DPF

VAG
• Identifikace baterie
• Asistenti pro kódování gateway a centrální elekroniky

Wabco přívěsy
• Řada D + E: řízení brzd – zrcadlení sady datových para-

metrů, reset servisu, reset denního počítadla

ECU

Další příslušenství, měřicí pomůcky a 
technická data naleznete na stránkách: 
www.avlditest.com



AVL DITEST TECHNICKÁ PODPORA PRO VOZIDLA.

Naše technická podpora poskytuje pomoc při řešení problematických 
vozidel a informace o správném použití měřicí techniky na vozidlech. 
Díky shromážděným vědomostem všech uživatelů máte osobní přístup 
k rozsáhlému množství informací a k našim technickým specialistům. 
Vzdálený přístup poskytuje našim autorizovaným zaměstnancům přístup 
k diagnostickému systému a mohou vám pomoci hledat závady a pro-
gramovat v realném čase.

SLUŽBY
 ▬ Naši specialisté na osobní a užitková vozidla vám pomáhají při diagnostice závad
 ▬ Jsou k dispozici od 8:00 do 17:00 SEČ od pondělí do čtvrtka a v pátek od 8:00 do 15:00 SEČ
 ▬ Poskytování aktuálních informací o problematických případech
 ▬ Podpora pomocí instrukcí, jak testovat a opravovat, včetně elektrických schémat
 ▬ Informace o mechanice, nastaveních a utahovacích momentech
 ▬ Analýza a vyhodnocení signálů pořízených měřicí technikou
 ▬ Vzdálená údržba přes internet při programování vozidel

 ▬ Elektrická schémata
 ▬ Základní hodnoty
 ▬ Montážní a demontážní data
 ▬ Technická data pomocí online přístupu
 ▬ Trvale k dispozici
 ▬ Pravidelné aktualizace

AVL DITEST XIS  
ONLINE INFORMAČNÍ SYSTÉM.

Finančně nemohou technici zvládat každodenní práci na dílně bez 
informací o různých vozidlech. Informační systém AVL DITEST je přístup-
ný přes internet a proto je vždy aktuální. Zaměstnanci dílny tak nemusí 
provádět trvalou údržbu softwaru. Vedle dat o údržbě a opravách systém 
také obsahuje známé zdroje závad, elektrická schémata a instrukce, jak 
zkoušet elektronické komponenty. 

PODROBNOSTI
 ▬ Obsáhlý systém technických informací
 ▬ Důležité měřicí hodnoty
 ▬ Tipy a triky
 ▬ Instrukce k opravám
 ▬ Montážní kroky
 ▬ Servisní funkce

Naše AVL DITEST technická podpora –  
vždy rádi pomůžeme!

XIS: pomocné obrázky s popisy



NEJMENŠÍ SVĚTOVÝ VÍTĚZ: 
AVL DITEST VCI 1000.

AVL DITEST VCI 1000 je jeden z 
nejmenších modulů tohoto typu na 
světě. Je kompatibilní s 12 V a 24 V 
systémy a se všemi standardními 
diagnostickými protokoly a také se 
specifickými diagnostickými proto-
koly samotných výrobců. Lze ho tedy použít na všech osobních vozidlech, 
užitkových vozidlech a přívěsech. Jako vždy diagnostický software AVL 
DITEST XDS 1000 lze propojit prostřednictvím Bluetooth nebo USB. Stav 
modulu VCI 1000 lze nyní snadno a spolehlivě rozpoznat pomocí inteli-
gentního indikačního světla.

Zvláštní pozornost byla věnována elektronické a mechanické odolnosti, 
aby bylo možné používat přístroj v každodenních těžkých podmínkách 
života dílny. Dvojitá skříň odolává poškrábání, postříkání vodou a kontak-
tu s běžnými kapalinami na dílně, jako je motorový olej, olej převodovek, 
benzín, nafta, brzdová kapalina a čistič brzd. Oblast pro měkké uchopení 
zaručuje pohodlnou a příjemnou manipulaci.

Díky patentovaným ochranným opatřením je skoro nemožné elektroniku 
AVL DiTEST zničit nevhodným používáním. Aby se minimalizovala mož-
nost rizika ztráty, obsahuje modul VCI 1000 aktivní a 
pasivní systém ochrany proti ztrátě. Zabudovaný 80 
decibelový alarm se spustí, jakmile se přeruší spo-
jení s diagnostickým softwarem. Šňůrku připojenou 
k modulu VCI 1000 nelze přehlédnout v prostoru 
nohou vozidla. Ve tmě nebo při zhoršené viditelnosti 
poskytuje funkce integrované baterky s jasně bílým 
LED světlem dostatek světla k nalezení diagnostické 
zásuvky pod přístrojovou deskou.

�

Přímé připojení k vozidlu Diagnostická zásuvka  
vozidla OBD

Specif ická zásuvka výrobce

AVL DITEST VCI 1000 – 
PŘIPOJENÍ K VOZIDLU:

Funkce baterky

Modrá: aktivní napájení Zelená: diagnostika při-
pojena

Blikající zelená:  
komunikace diagnostiky

Blikající červená (3x): 
chyba

PROPOJOVACÍ KABELY –  
TYP A SPECIFIKACE

Osobní vozidla
BV8073 BMW 0,75 m 20 pin

BV8079 MAN 0,75 m 12 pin

BV8080 DAF 0,75 m 16 pin

BV8081 IVECO 0,75 m 30 pin

BV8082 VOLVO 0.75 m 8 pin

BV8106 RENAULT 0,75 m 16 pin

BV8085 přívěs standardní 0,75 m 7 pin

GE7409 Haldex 0,75 m

EX7548 prodloužení 1 m

BV7232 přívěs ISO7638 
( Je nutný BV80845)

BV7233 přívěs napájení 2 m 
( Je nutný BV7232)

BV8075 Mercedes Benz 0,75 m 38 pin

BV8076 PSA 0,75 m 30 pin

BV8078 Mercedes Benz 0,75 m 14 pin

BV8084 univerzální 1m

B07190 adaptér pro osobní vozidla
Je nutný univerzální kabel BV8084

Další příslušenství, měřicí pomůcky a 
technická data naleznete na stránkách: 
www.avlditest.com

Nákladní vozidla

PŘÍVĚSY

OSTATNÍ
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AVL DITEST – 
DIAGNOSTICKÝ HARDWARE.

MDS DRIVE 188
Obsahuje:
Odolný kufr
VCI 1000*
OBD prodlužovací kabel 1 m
Panasonic CF-D1 Toughbook, LED display 13,3" 

MDS DRIVE 185 NG
Obsahuje:
Odolný kufr
VCI 1000*
OBD prodlužovací kabel 1 m
Fieldbook tablet PC s 7" displayem

MDS 105
Obsahuje:
Odolný kufr
VCI 1000*
OBD prodlužovací kabel 1 m

*VCI 1000 je součástí každé konfigurace:

 ▬ Integrovaná LED baterka pro snadnější zapojení do zásuvky
 ▬ Inteligentní univerzální stavové světlo (modré, zelené, červené)
 ▬ VCI 1000 má alarm a označovací šňůrku, aby se zabránilo ztrátě 

MDS 105 PLUG & PLAY
Obsahuje:
Odolný kufr
VCI 1000*
OBD prodlužovací kabel 1 m
Kancelářský notebook 

Poskytuje škálu hardwarových verzí, abychom zajistili, že budete mít správné diagnostické 
řešení na dílně nebo v libovolném jiném prostředí.

 ▬ Robustní, voděodolný a prachuvzdorný
 ▬ Jednoduché ovládání dotykovou obrazovkou
 ▬ Velký displej – lehký a užitečný

a#

a# a#

a#

 ▬ Nárazuvzdorný
 ▬ Odolný vůči olejům a kyselinám
 ▬ Lze ovládat jednou rukou
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