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Aktualizacja  oprogramowania IDC4E - BIKE 25

Aktualizacja oprogramowania BIKE 25.0.0 to połączenie zaawansowanych rozwiązań 
diagnostycznych i bardzo przydatnych funkcji dodatkowych, stanowiących koncentrat wiadomości 
z zakresu diagnostyki głównych, światowych producentów motocykli, skuterów, quadów oraz  
skuterów wodnych i śnieżnych.
Wraz z wydaniem wersji 25.0.0 oprogramowanie IDC4 oferuje wiele nowych funkcji, takich jak 
bardziej efektywne i uproszczone procedury identyfikacji i wyboru pojazdu oraz innowacyjne aplikacje  
nominalnych wartości dla diagnozowanego systemu.

NOWOŚCI DIAGNOSTYCZNE
Poniżej przedstawiamy jedynie niewielką część 
nowości wprowadzonych w wersji 25, starając się 
przedstawić najistotniejsze z nich. Aktualizacja 
BIKE25.0.0 objęła 72 marki i ponad 2200 modeli 

pojazdów. Chcemy zwrócić uwagę na włączenie 
marek: CFMOTO, QUADIX, a także podkreślić 
znaczącą ilość nowości wdrożonych dla marek: 
Honda, Suzuki i Kawasaki.

KATEGORIA MOTOCYKLE
BMW
Aktualizacja bazy danych i wprowadzenie, 
dla niektórych modeli posiadających zestaw 
wskaźników PREH, diagnostyki oraz funkcji 
specjalnej do zmiany ustawień zestawu 
wskaźników.

Dla modelu S 1000 XR (K46) z rokiem  produkcji 
2015, dostępna jest pełna diagnostyka, Global 
Scan, funkcje specjalne i  funkcja przeglądu 
(zerowania serwisu).

BOOM TRIKE
Dodano nowe modele “Highway” i “Mustang ST1” 
z diagnostyką wtrysku benzyny dla wszystkich 
dostępnych jednostek sterujących.

CFMOTO
Wprowadzenie nowej marki do oprogramowania. 
Dostępna diagnostyka układu wtrysku benzyny 
dla modeli “NK 150”, “NK 650”, “650 TK”, “E-charm 

(CF125T-2LI)”, “E-charm (CF150T-5I)”, “Glory 
(CF125T-22A)”, “Glory (CF150T-6A) “i” JetMax 
(CF250T-6A)“.

DUCATI
Dodano funkcję specjalną “kodowanie kluczy” dla 
wszystkich modeli  “Multistrada 1200 “ i “Diavel”.
Wprowadzenie diagnostyki systemu D-AIR 
modelu “Multistrada 1200 D-Air”.

HONDA
Aktualizacja bazy danych i pokrycia diag-
nostycznego do roku 2015. Dołączono 
aktualizację diagnostyki immobilizera HIS 
poprzez wprowadzenie trzech nowych adapterów 
(zestaw 3906954), do stosowania wraz z kablem 
diagnostycznym 3151/AP06 (patrz rozdział 
NOWE KABLE DIAGNOSTYCZNE).

KAWASAKI
Aktualizacja bazy danych i pokrycia diag-
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nostycznego do 2015 roku.

KTM
Dodano nowe modele 2015 “Adventure 1050” 
i “1290 Super Adventure” z pełną diagnostyką 
i funkcją Global Scan i przeglądów (funkcja 
zerowania serwisu).
Dodano funkcję Global Scan dla istniejących 
modeli “Adventure 1190” i “1190 Adventure R”.

KYMCO
Dodana funkcja obsługi i konserwacji (zerowanie 
serwisu) dla modeli “People S250i (BB50)” 
i “People S 300i (BB60)”.

MV AGUSTA*

Dodano nowe modele “Brutale 675 MY 
2016” i “Brutale 800 MY 2016” z pełną paletą 
funkcji diagnostycznych i aktualizacji ECU 
(programowanie centralki wtrysku), oraz 
przeglądów (zerowanie serwisu). Dostępna 
jest również funkcja programowania systemu 
zawieszenia dla modelu  “Turismo Veloce 800 

Lusso MY 2015.

SUZUKI
Aktualizacja bazy danych i pokrycia diag-
nostycznego do 2015 roku.

SYM**

Dodano nowy model “SB 125 NI” z diagnostyką 
systemu wtrysku benzyny.

TGB
Dodano nowe modele “Bellavita” i “XMotion 300 
EFI” z diagnostyką systemu wtrysku benzyny.

VESPA
Dodano nowe modele “Vespa 946” i “Vespa S” 
z pełną diagnostyką.

YAMAHA
Aktualizacja bazy danych i diagnostyki. Dodano 
nowe modele na rynek azjatycki, “Byson”, “Grand 
Filano”, “Mio J”, “MT-25”, “New Vixion”, “Vixion”, 
“YZF R15”, “YZF R25” i “R3 YZF “.

KATEGORIA QUAD***

CAN-AM (BRP)
Aktualizacja bazy danych i pokrycia diag-
nostycznego do roku 2015. Ponadto baza danych 
do poszczególnych modeli została uproszczona, 
aby ułatwić wybór pojazdu. Nowością jest dodanie 
serii “Commander”.

CFMOTO
Nowa marka. Dodano modele “Terra Lander 
(CF800-2)” i “Tracker (CF800-3)” z odpowiednią 
diagnostyką systemu wtrysku benzyny.

HONDA
Aktualizacja bazy danych i pokrycia diag-

nostycznego do 2015 roku.

KAWASAKI
Aktualizacja bazy danych i pokrycia diag-
nostycznego do 2015 roku.

POLARIS RANGER
Aktualizacja bazy danych i pokrycia diag-
nostycznego do 2015 roku. Dodano nowe modele: 
“Ranger Diesel”, “Ranger ETX”, “Ranger RZR 
XP 1000”, “Ranger RZR XP 1000 International”, 
“Ranger RZR XP 1000 LE / Dakar” i “Ranger RZR 
XP4 1000 “. Wprowadzono ulepszone narzędzia 
diagnostyczne dla starszych modeli.
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QUADIX
Nowa marka. Dodano model “BUGGY 800” 
z diagnostyką układu wtrysku benzyny.

STELS
Dodano nowy model “800G GUEPARD” 
z diagnostyką układu wtrysku benzyny.

SUZUKI
Aktualizacja bazy danych i pokrycia diag-
nostycznego do 2015 roku.

TGB
Dodano nowe modele “Blade 525i”, “Blade 550i” 
oraz “Target 550 IRS” z diagnostyką układu 
wtrysku benzyny.  Diagnostyka tych pojazdów 
wymaga użycia nowego kabla diagnostycznego 
3151 / AP50 OBD (patrz rozdział NOWE KABLE 
DIAGNOSTYCZNE).

YAMAHA
Dodano nowe modele “ Grizzly 550”, “Grizzly 
700” i “Rhino 700” z diagnostyką układu wtrysku 
benzyny.

KATEGORIA SKUTERY ŚNIEŻNE***

LYNX (BRP)
Aktualizacja bazy danych i pokrycia diag-
nostycznego do 2015 roku. Nowością jest dodanie 
serii “Commander”.

SKI-DOO (BRP)
Aktualizacja bazy danych i pokrycia diag-
nostycznego do 2015 roku.
Nowością jest dodanie serii “Freeride”, “Renegat” 
i “Tundra”.

KATEGORIA PWC - SKUTER WODNY***

KAWASAKI MARINE
Dodano nowe modele “STX-15F (JT1500A)”, “Ultra 
310 LX (JT1500M)”, “Ultra 310 R (JT1500N)”, “Ultra 
310 X (JT1500L)”, “Ultra 310 X SE (JT1500P)”
i “Ultra LX (JT1500KCF)“.

SEA-DOO (BRP)
Aktualizacja bazy danych i pokrycia diag-
nostycznego do 2015 roku.
Wart podkreślenia jest fakt, że wraz z diagnostyką 
TEXA oferuje warsztatom dodatkowe informacje 
techniczne, takie jak karty i biuletyny techniczne 
oraz schematy elektryczne, których zakres 
aktualizowany jest i poszerzany wraz z każdą 
aktualizacją oprogramowania
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NOWE KABLE DIAGNOSTYCZNE

Począwszy od bieżącej wersji, dostępne są nowe kable w kategorii MOTOCYKLE:

3151/AP50 OBD: kabel do szeregowej 
diagnostyki pojazdów ATV-Quad marki TGB 
(do użycia z kablem 3151/AP05).

ZESTAW 3906954 - ADAPTERY IMMOBILIZERA 
HONDA: ZESTAW do diagnostyki systemu 
immobilizera oraz programowania kluczyka. 
Zestaw zawiera 3 adaptery: B1 (3906809), B2 
(3906599) oraz B3 (3906841).

NOWE FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA POJAZDU
Począwszy od bieżącej wersji, identyfikacja pojazdu staje się łatwiejsza i bardziej precyzyjna.
Poza “klasycznym” wyszukiwaniem pojazdu, który przewiduje wybór marki, modelu, kodu silnika oraz 
daty produkcji, udostępnione zostały dwa nowe tryby wyszukiwania oraz identyfikacji pojazdu w oparciu 
o kod VIN: AUTOMATYCZNY oraz MANUALNY.
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AUTOMATYCZNY (SCAN VIN): funkcja obecnie dostępna dla marek BMW, HARLEY-
DAVIDSON oraz KTM. Pozwala na identyfikację oraz wybór właściwego pojazdu za pomocą 
zaledwie kilku kliknięć. Wystarczy kliknąć ikonę tej funkcji umieszczoną obok marki i połączyć 
narzędzie diagnostyczne z pojazdem. Po zakończeniu skanowania jednostek sterujących, IDC4 
automatycznie wybierze poprawny pojazd lub wskaże odpowiednie pojazdy do wyboru.

Uwaga: funkcja automatycznego wyszukiwania jest kompatybilna z pojazdami marek wymienionych 
powyżej, które mają kod VIN zapisany w jednostkach sterujących.

MANUALNY: funkcja ta pozwala na identyfikację oraz wybór prawidłowego pojazdu poprzez manualne 
wprowadzenie kodu VIN. Po wprowadzeniu 17 znaków kodu VIN i rozpoczęciu wyszukiwania, IDC4 
wskaże odpowiedni pojazd lub pojazdy, które są kompatybilne.

UWAGA: funkcja jest kompatybilna z pojazdami marek BMW, HARLEY-DAVIDSON, KTM oraz MV 
AGUSTA.

* Diagnostyka fabryczna, zastosowana przez producenta  (O.E.M.).
** Diagnostyka fabryczna, zastosowana przez producenta na rynku włoskim (O.E.M.).
*** Dla urządzenia AXONE S kategoria ta jest opcjonalna.
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APP WARTOŚCI NOMINALNE

Wirtualny sklep TEXA APP powiększa swoją ofertę wraz z każą edycją oprogramowania. 
W tej wersji poszerzony został o aplikację: “WARTOŚCI NOMINALE”

APP “Wartości Nominalne” jest najnowszą funkcjonalnością wdrożoną 
do oprogramowania TEXA, aby dostarczyć mechanikom dodatkowej i szczegółowej 
informacji, którą może wykorzystać podczas naprawy wykrytej usterki diagnostycznej. Ma ona postać 
kart zawierających wartości nominalne dla każdego z komponentów elektronicznych dostępnego 
dla autodiagnostyki oraz podaje sugerowane rozwiązania dla ewentualnych usterek.

Udostępnione w tej postaci informacje są liczne: 414 karty dla marek HONDA, KTM, YAMAHA 
i SUZUKI. Dane dostępne są bezpośrednio w autodiagnostyce, po kliknięciu ikony DOKUMENTACJA 
w podziale na układy, podzespół lub kod błędu, aby ułatwić i przyspieszyć jej wykorzystanie.
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OSTRZEŻENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW 
POSIADAJĄCYCH NARZĘDZIA STAREJ GENERACJI

Pomimo usilnych starań TEXY w dążeniu 
do utrzymania aktualizacji urządzeń 
“starej generacji” posiadających aktywny 
abonament, elektronika nowoczesnych poja-
zdów jest często bardzo złożona i wymaga 
zastosowania narzędzi diagnostycznych o 
zaawansowanej technologii. Z tego powodu, 
kolejna, 27 wersja oprogramowania IDC4 
BIKE będzie ostatnią wersją gwarantującą 
aktualizację i zastosowanie  na następujących 
urządzeniach:

- AXONE PAD
- AXONE PALMTOP
- AXONE DIRECT
- AXONE SMART

Aby ułatwić naszym klientom przejście 
na narzędzia diagnostyczne TEXA “nowej 
generacji”, gwarantujące najlepsze wyniki 
w codziennej pracy warsztatu, TEXA 
stworzyła specjalny program złomowania 
starych narzędzi i zakup nowych rozwiązań 

diagnostycznych w niezwykle przystępnych 
cenach.

UWAGA: Jak już wcześniej informowaliśmy, 
począwszy od 1 stycznia 2016 roku 
aktualizacje oprogramowań CAR, TRUCK i 
BIKE nie będą już obsługiwane przez platformy 
sprzętowe: AXONE3, MULTIPEGASO, PEGASO 
EXPANDER, PEGASO MOBILE. Ponadto, 
począwszy od tej samej daty aktualizacje 
oprogramowań CAR, TRUCK nie będą już 
obsługiwane przez urządzenie AXONE 2000.

UWAGA: diagnostyka marek BENELLI, 
BIMOTA i modeli APRILIA MXV, RXV, SXV, 
oraz funkcja programowania Racing dla 
pojazdów SUZUKI, CAGIVA i KAWASAKI nie 
będzie dostępna podczas pracy na interfejsie 
Navigator nano S.

Aby uzyskać więcej informacji należy 
skontaktować się z autoryzowanym dystry-
butorem TEXA.

Więcej informacji na temat zasygnalizowanych powyżej funkcjonalności i ich zastosowania 
w pojazdach znajdziesz na stronie:www.texa.com/coverage
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ZGODNOŚĆ OPROGRAMOWANIA TEXA IDC4E Z NOWYM 
SYSTEMEM OPERACYJNYM WINDOWS 10

W celu dostosowania oprogramowania IDC4E do nowych wymogów technicznych Microsoft 
w systemie operacyjnym Windows 10, informujemy, że:

- dla Windows 10 x64 zgodne i możliwe do instalacji są następujące wersje oprogramowania IDC4E: 
CAR 60, TRUCK 38, BIKE 25, MARINE 11, OHW 14.

Podczas instalacji IDC4E TRUCK 38 na Windows 10 64 bit, mimo pojawienia się komunikatu 
ostrzegawczego o braku zgodności, instalację można przeprowadzić i zakończyć prawidłowo.

- dla Windows 10 x86 zgodne i możliwe do instalacji są następujące wersje oprogramowania 
IDC4E: CAR 60, TRUCK 39, BIKE 25, MARINE 11, OHW 14, jednak nie możemy zagwarantować 
prawidłowego działania niektórych z funkcji dodatkowych oprogramowania. Z tego powodu zalecamy, 
wykorzystanie połączenia internetowego, w celu pobrania aktualizacji. 

Jeśli komputer wykona migrację z Windows 7 lub 8 do wersji Windows 10 32 bit, przy zainstalowanym 
oprogramowaniu IDC4E, konieczne jest przeinstalowanie IDC4E po zakończeniu aktualizacji wersji 
Windows.



MOTOCYKLE
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LEGENDA
Marki objęte aktualizacją Marki nieobjęte aktualizacją 

Przypominamy, iż niniejszy dokument jest ściśle poufny. Zabronione jest jego powielanie, nawet częściowe, bez zgody TEXA 
S.p.A. Dane, opisy i ilustracje mogą różnić się od tych przedstawionych w niniejszej publikacji. TEXA S.p.A. Zastrzega sobie prawo 
do wprowadzania zmian w produktach, bez uprzedniego powiadomienia.

OSTRZEŻENIE
Znaki towarowe i marki producentów pojazdów występujące w niniejszej publikacji mają na celu wyłącznie informować czytelnika o potencjalnej przydatności wymienionych 
produktów TEXA, do zastosowania w pojazdach wyżej wskazanych marek. Użyte nazwy marek, modeli i systemów elektronicznych zawarte w tej broszurze mają charakter 
wyłącznie informacyjny. Produkty i oprogramowanie TEXA są przedmiotem ciągłego rozwoju i aktualizacji, co oznacza, że w danym momencie mogą okazać się niezdolne 
do przeprowadzenia diagnostyki wszystkich modeli i systemów elektronicznych każdego ze wskazanych producentów. Dlatego też, przed dokonaniem zakupu, TEXA zaleca 
zapoznanie się z “Listą pokrycia diagnostycznego” produktu i/lub oprogramowania dostępną u autoryzowanych dystrybutorów TEXA. Zdjęcia i sylwetki pojazdów użyte 
w niniejszej publikacji mają jedynie ułatwić odszukanie kategorii pojazdu (samochód osobowy, ciężarowy, motocykl, itd.), do jakiego produkt i/lub oprogramowanie TEXA są 
dedykowane. Dane, opisy i ilustracje mogą różnić się od tych przedstawionych w niniejszej publikacji. TEXA S.p.A. Zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach, 
bez uprzedniego powiadomienia.


