
AXONE 3 Mobile
Dla samochodów osobowych i ciężarowych



NOWATORSTWO   W TRADYCJI



NOWATORSTWO   W TRADYCJI
Każdy produkt Texa jest rezultatem ciągłych prac innowatorskich 

firmy, projektowania i realizacji najlepszych urządzeń diagnostycznych 

stosowanych przez mechaników i przeznaczonych do samochodów 

wszystkich marek.

W duchu tych priorytetów Texa przedstawia AXONE 3 Mobile, flagowy 

produkt swojego asortymentu.
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AXONE 3 Mobile jest profesjonalnym urządzeniem 

“stworzonym” do obsługi nowego typu napraw, sa-

mochodów i pojazdów ostatniej generacji, w których 

króluje elektronika. 

AXONE 3 Mobile jest urządzeniem diagnostycznym, 

zaprojektowanym i zrealizowanym w taki sposób, 

by zaproponować Klientom rozwiązania odmienne 

od spotykanych dotychczas. 

Celem, który stawiali sobie technicy firmy Texa, 

pracując nad tym projektem, było odnalezienie 

bezkompromisowej i jasnej odpowiedzi na nową 

rzeczywistość napraw samochodowych. Warsztat 

naprawiający pojazdy różnych marek, pracujący 

dzisiaj na wolnym rynku, ma ogromną możliwość 

pozyskania zleceń, jednak w celu ich pozyskania musi 

wykorzystać niezbędne: wyposażenie, urządzenia, 

informacje, wykształcenie oraz obsługę. AXONE 3 

Mobile jest głównym punktem, wokół którego obra-

WSZYSTKO, O CZYM ZAWSZE MARZYLIŚCIE,
DZISIAJ JEST DO WASZEJ DYSPOZYCJI

ca się całe rozwiązanie firmy Texa przeznaczone dla 

warsztatu jutra.

Propozycja jest prosta i ambitna: dostarczyć war-

sztatowi wszystko, co niezbędne do prowadzenia 

jego działalności. Towarzyszyć mu na drodze jego 

rozwoju i zmian następujących na rynku.

Texa proponuje rynkowi napraw urządzenie Axone 

3 Mobile, jako zaufanego partnera i nieodzownego 

przedstawiciela producenta samochodu dla jego 

autoryzowanego przedstawiciela. Jest to ponadto 

silne ogniwo łączące urządzenia diagnostyczne i 

kontrolne. Stało się to przyczynkiem do stworzenia 

platformy spajającej wszystkie funkcje kontrolne i 

obsługowe w jednym urządzeniu. 

 

Począwszy od przeglądu, a na naprawie kończąc, od 

analizy spalin po diagnostykę silnika, od kontrolek 

serwisowych po konfigurację centralki, od obsługi 

klienta do wymiany części. AXONE 3 Mobile pro-

ponuje pełną obsługę w całym tym zakresie. Jego 

“serce” bije dzięki doskonałej elektronice, która 

stała się jednym z fundamentów do stworzenia tego 

produktu.

W urządzeniu tym zostały zastosowane najbard-

ziej innowacyjne rozwiązania elektroniczne takie 

jak technologia touch-screen, system komu-

nikacji Bluetooth, GSM, wbudowana telekamera 

umożliwiająca dostęp do akumulatorów litowych 

ostatniej generacji; wszystkie elementy i technolo-

gie stale wzbogacające produkty i wyróżniające je 

spośród innych.

Moduł GSM, na przykład, pozwala operatorowi 

na odbieranie od Texa wiadomości SMS, które 

informują o bieżących aktualizacjach, nowościach 

technicznych lub przekazują inne informacje, które 

technik może następnie zgrać i zapisać przy użyciu 

bezo średniego złącza internetowego.

Z wykorzystaniem AXONE 3 Mobile również kor-

zystanie z Internetu staje się proste i oczywiste, 

a nawet i niezbędne do prowadzenia działalności 

mechanika samochodowego.
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W ostatnich latach techniki integracji i komunikacji 

pomiędzy ludźmi, uległy fundamentalnym zmia-

nom; na przykład, wcześniej wysyłaliśmy listy 

pocztą, a dostarczenie listu zabierało około jednego 

tygodnia, dzisiaj ta sama operacja wykonana przy 

użyciu poczty elektronicznej udostępnionej przez 

Internet zajmuje nam zaledwie kilka minut.

Te nowe możliwości komunikacyjne z ich ewidentny-

mi korzyściami, zmieniły w pewnym stopniu nasze 

przyzwyczajenia i naznaczyły w szczególny sposób 

okres historyczny, w jakim żyjemy.

Texa umieściła w AXONE 3 Mobile, funkcje i usługi 

diagnostyczne, które wykorzystują właśnie te nowe 

technologie komunikacji i wprowadzają nowe stan-

dardy pracy.

Jak wiemy, osoba podejmująca się naprawy samo-

CZY MUSISZ STAWIĆ CZOŁA NOWEMU PROBLEMOWI DIAGNOSTYCZNEMU?
NIE MUSISZ WYKONYWAĆ ŻADNYCH TESTÓW. BYĆ MOŻE ROZWIĄZANIE JEST JUŻ GOTOWE.

chodu wykazującego określone uszkodzenie, często 

w poszukiwaniu uszkodzenia musi stawić czoła 

skomplikowanym poszukiwaniom technicznym, 

które wymagają długich kontroli i testów.

Może się okazać, że uszkodzenie napotkane w 

pojeździe nie jest przypadkiem odosobnionym, a 

podobne modele pojazdów napotykają na taki sam 

problem, dlatego też naprawa określonego uszkod-

zenia może odbyć się po prostu na podstawie innej 

naprawy, przeprowadzonej już i zakończonej sukce-

sem.

“Jajkiem Kolumba” w tym przypadku, jest zebra-

nie i udostępnienie doświadczeń diagnostycznych 

już pozyskanych, w jednej bazie danych firmy 

Texa, w której codziennie grupowane są wszystkie 

rozwiązania dotyczące uszkodzeń i nieprawidłowości 

napotykanych w pojazdach.

Wykorzystanie AXONE 3 Mobile przez mechanika 

samochodowego staje się, więc aktywną częścią 

tej pracy i daje możliwość dostępu i korzystania 

z ogromnej bazy informacji przydatnych w jego 

pracy, dostępnych ponadto w czasie rzeczywistym, 

bezpośrednio poprzez nasze urządzenie!
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WYSZUKIWANIE INFORMACJI
NIE POCHŁONIE TWOJEGO CZASU I NIE BĘDZIE JUŻ PROBLEMEM

Texa zaprojektowała nowe i rewolucyjne środowisko 

pracy (IDC3), w którym urządzenia i instrukcje 

obsługi stanowią jedno. Jeśli naprawiany w warszta-

cie samochód, który korzysta z AXONE 3 Mobile, 

ma załóżmy problem z hamulcami, wybierając w 

programie markę samochodu, model i system elek-

troniczny ABS, technik natychmiastowo uzyska 

dostęp, nie tylko do danych technicznych lub sche-

matu instalacji elektrycznej, typowych i dostępnych 

w jakiejkolwiek innej bazie danych, które można 

kupić dzisiaj na rynku, ale wiele innych, doda-

tkowych danych: 

- ewentualny informator techniczny, który opisuje 

sposób rozwiązania danego problemu. Jeśli problem 

został już napotkany i rozwiązany, uzyskujemy na-

tychmiastowy dostęp do pełnej procedury, jaką 

należy zastosować, aby wykonać naprawę;

- urządzenie autodiagnostyczne, na wyposażeniu, 

które służy do komunikowania się z tym szczegól-

nym systemem; 

- szczegółowy schemat instalacji elektrycznej i wszy-

stkich elementów wykorzystanych przez centralkę 

ABS danego pojazdu;

- lokalizację różnych podzespołów systemu;

- karty techniczne z danymi wzorcowymi i pro-

cedury kontrolne dla każdego z zastosowanych 

podzespołów (czujnik–siłownik);

- oscyloskop, będący na wyposażeniu, do wykona-

nia ewentualnych testów elektrycznych oraz testów 

próbnych.

Ponadto, automatyczny mechanik będzie mógł 

archiwizować w sposób sterowany i bezpieczny 

wszystkie testy techniczne wykonane w pojeździe, 

wprowadzając je do pamięci wraz z numerem tablic 

rejestracyjnych, które raz zapisane, będą w spo-

sób automatyczny przywoływać dane konkretnego 

pojazdu, oraz szczegóły wykonanych operacji i wy-

niki poszczególnych testów.

W ten sposób operator nie musi już wyszukiwać 

informacji, których potrzebuje, ponieważ samo 

urządzenie będzie mu je proponować, pozwalając 

na oszczędność czasu, który mechanik może 

przeznaczyć na wykonanie swojej pracy.



IDC3: NAWIGACJA
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Przyciski nawigacji

Przyciski wyboru ogólnych 
danych mechanicznych, 
obsługowych i pomocniczych

Przyciski do bezpośredniego 
wyboru urządzeń pracy. Tryb 
pracy manualnej

Linia, która przypomina i zapi-
suje w pamięci dokonany wybór

Przyciski wyboru programów 
sterujących: archiwum testów 
i zgłoszenie wymiany części

Przyciski wyboru infor-
macji: informatory technicz-
ne i schematy instalacji

Ikony programów użytkowych i 
systemowych

Ikony do bezpośredniego urucha-
miania programów dostępnych na 
poziomie dokonanego wyboru

Pomoc. Opisuje funkcję, 
którą właśnie wybierasz

Okno do wprowadzenia nr tablic reje-
stracyjnych, dające możliwość wyszukiwa-
nia przez klienta i archiwum

Strefa wyboru, która pozwala na 
zdefiniowanie typu i modelu in-
stalacji do przetestowania. Tryb 
pracy automatycznej



ŚRODOWISKO PRACY IDC3
Użytkowanie automatyczne poprzez wybór pojazdu

Uzyskanie schematu elektrycznego oraz programu autodiagnostyki 
możliwe jest poprzez wybranie konkretnego systemu elektronicz-
nego, który chcemy skontrolować.

Wybierając na przykład program autodiagnostyki i podłączając 
się do centralki, istnieje możliwość sprawdzenia listy parame-
trów konstrukcyjnych, które można podglądnąć również w formie 
graficznej.

W przypadku, gdy centralka wykryje błędy, my możemy otrzymać 
ich listę, wyświetloną w czytelnym i kompletnym układzie.

...dostęp do tych informacji uzyskuje się poprzez ikony, które 
pojawiają się zarówno na schemacie pojazdu, jak i w górnej części 
ekranu.

Wybierając np. ikonę SPALINY wchodzimy bezpośrednio do progra-
mu analiz spalin i emisji, który podaje maksymalne wartości wzor-
cowe, właściwe dla wybranego modelu, ustawione już wcześniej.

Po wyborze marki, modelu i rodzaju napędu, IDC3 proponuje sze-
reg informacji ogólnych z zakresu elektryki, mechaniki i obsługi...
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Schematy, informacje i urządzenia dostępne od zaraz

Aktywując ikonę LOKALIZACJA, wybieramy element na sche-
macie, czerwona kropka wskazuje położenie tego podzespołu w 
pojeździe.

Na schemacie elektrycznym, dla każdego z elementów, dostępna 
jest lista informacji, wśród których, na przykład, możemy znaleźć 
kompletną kartę techniczną ...

...bądź uruchomić bezpośrednio program Oscyloskopu już skonfi-
gurowanego do próby elektrycznej, tego właśnie podzespołu.

... dotyczy to wszystkich marek i wszystkich typów systemów elek-
tronicznych. Ilustracja schematu elektrycznego respektuje stan-
dardy wewnętrzne firmy Texa.

Wybierając ikonę LISTA PODZESPOŁÓW możemy zlokalizować ele-
ment schematu wybierając po prostu jego nazwę z listy. 

Wybierając natomiast ikonę schematu elektrycznego możliwe jest 
wyświetlenie obwodu wybranego systemu elektronicznego...



Informatory techniczne i karty opisu instalacji

...lub, jak w tym przypadku, centralkę systemu elektronicznego 
“Węzeł drzwi strona kierowcy”, dla którego schemat dostarcza 
właśnie informacje dotyczące funkcjonowania, charakterystyczne 
szczegóły techniczne ...

...i innych systemów elektronicznych, w tym również dynami-
czne wykresy z danymi funkcjonowania pobranymi z systemów 
działających bezbłędnie.

Karty techniczne podają procedurę wykonania naprawy odnoszącej 
się do określonej nieprawidłowości. Na przykład wybraliśmy infor-
mator techniczny odnoszący się do problemu niskiego przyspies-
zenia.

Z listy możliwe jest wybranie również “karty instalacji”, która opi-
suje natomiast dane charakterystyczne pracy wybranego systemu 
elektrycznego oraz układu wtrysku, abs, airbag...

Wybierając pojazd lub typ instalacji za pomocą konkretnych ikon, 
uzyskujemy dostęp do listy informatorów technicznych lub kart opi-
su instalacji.

...położenie oraz procedurę “wyłączenia i ponownego podłączenia” 
centralki...



Użytkowanie namulane poprzez wybór urządzeń
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…i “Test Oficjalny” do kontroli poziomu emisji  w stosunku do 
obowiązujących norm.

Również dla pojazdów benzynowych istnieje możliwość wykona-
nia “Testu Oficjalnego”, który można podglądnąć, wybierając ikonę 
ANALIZA SPALIN.

Na schemacie wyświetla się wynik testu analizy spalin zgodnie z 
obowiązującymi, włoskimi normami emisji.

...na przykład OSCYLOSKOP, uruchamiamy i korzystamy z wybra-
nego urządzenia w trybie manualnym.

Wybierając natomiast ikonę MIERNIK PRZEJRZYSTOŚCI możemy 
wykorzystać go w dwojaki sposób: “Pomiar stały”, do analizy typu 
diagnostycznego...

Ten tryb użytkowania pozwala na manualne uruchomianie pro-
gramów, niezależnie od marki i modelu samochodu. Ikony 
wyświetlone w kolumnie po prawej stronie,...



Dane mechaniczne i obsługowe

Ponadto możliwe jest zapoznanie się z ogólnymi danymi techni-
cznymi pojazdu.

Jeśli spośród ikon wymienionych wcześniej, wybieramy ikonę 
OBSŁUGA, uzyskujemy listę operacji przewidzianych do wykonania 
w przypadku uszkodzeń ...

...natomiast ikona DANE ELEKTRYCZNE umożliwia dostęp do sche-
matów elektrycznych dotyczących układów wtórnych. Na przykład 
może to być obwód rozprowadzenia elektrycznego (skrzynka 
bezpiecznikowa) wybranego pojazdu.

Z listy “dane ogólne”, można np. wybrać i wyświetlić szczegółową 
kartę techniczną paska rozrządu...

...lub też kartę techniczną danych Ustawienia Kół.W zależności od wybranego pojazdu i przez ikony dostępne w gór-
nym pasku narzędzi, uzyskujemy dostęp do: danych ogólnych, 
elektrycznych i obsługowych



Wprowadzanie nowego Klienta i archiwizacja testów
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Na przykład, w przypadku nadmiernego zużycia paliwa, mechanik 
przystępuje do analizy emisji spalin samochodu za pomocą progra-
mu i odpowiedniej ikony SPALINY...

...po dokonaniu pomiaru oraz ewentualnej regulacji, operator 
może wprowadzić do pamięci próbę poprzez naciśnięcie przycisku 
ZAPAMIĘTAJ.

Po zakończeniu naprawy, istnieje możliwość zarejestrowania wyko-
nanych prac. Jak dowiemy się poniżej, informacje te będą mogły 
zostać ponownie wykorzystane przy okazji kolejnych napraw.

W ten sposób otwiera się nową kartę klienta. Program proponuje 
wypełnienie strony z pytaniami, które pozwalają na skompletowa-
nie danych klienta, firmy, itd...

Operator ma wtedy możliwość wprowadzenia uwag zasygnali-
zowanych przez klienta, które mogą wskazać typ usterki. Naciskając 
klawisz ZAPISZ powraca się do systemu pracy.

Na etapie przyjmowania nowego klienta, po wyborze typu pojazdu, 
istnieje możliwość wpisania do dolnego okna numeru rejestracyj-
nego samochodu.



Obsługa starego klienta i przywoływanie testów wykonanych wcześniej

Operator ma wtedy możliwość uzyskania dostępu do danych popr-
zednich napraw. Na przykład, do wyniku analizy emisji,...

...standardowych prac obsługowych wykonanych podczas 
przeglądu...

...oraz części użyte do tych napraw.

W drugim przypadku operator może wyszukać klienta również 
poprzez jego nazwisko lub nazwę firmy. Po identyfikacji auta, 
istnieje możliwość przywołania zarchiwizowanych napraw, lub też 
przystąpić do nowych testów.

Poprzez ikonę NAPRAWY, operator może wyświetlić wszystkie prace 
wykonane w przeszłości w danym pojeździe. Na przykład, operacja 
analizy spalin.

W przypadku, gdy do naszego warsztatu wchodzi stały klient, ope-
rator może przywołać dane jego samochodu poprzez ikonę TABLI-
CA REJESTRACYJNA POJAZDU lub też poprzez program OBSŁUGA 
KLIENTA.



Zakup części zamiennych
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Program pozwala na załączenie do zamówienia zdjęcia części zamien-
nej, (wykonanego przy użyciu telekamery, będącej na wyposażeniu 
AXONE 3 Mobile), co pozwala na lepszą jej identyfikację.

Przed wydrukiem zamówienia można uzyskać jego podgląd... ... a następnie wysłać go e-mail’em lub fax’em.

...zredagowanie zamówienia, przy użyciu danych ogólnych pojazdu 
poddawanego naprawie…

W ten sposób można wprowadzić szczegółowe dane każdej części 
zamiennej, niezbędnej do wykonania naprawy.

Wybierając ikonę PORTAL CZĘŚCI ZAMIENNYCH uzyskuje się 
dostęp do przydatnego narzędzia pracy, które pozwala na...



DLACZEGO MOŻESZ MIEĆ ZAWSZE I WSZYSTKO POD KONTROLĄ
AXONE 3 MOBILE JEST WYPOSAŻONY RÓWNIEŻ W TO, CO PRZYDATNE BĘDZIE JUTRO

Projektując AXONE 3 Mobile, inżynierowie Texa, 

stawiali sobie dwa główne cele: skonstruować naj-

lepszy tester obecny dzisiaj na rynku oraz zaprojek-

tować urządzenie, które “nigdy się nie zestarzeje”.

Jak wiemy, elektronika 

stosowana w świecie 

motoryzacji jest w 

ciągłej ewolucji. Poszu-

kiwanie na przykład, 

alternatywnych paliw, 

mobilizuje konstruktorów do wykonywania ekspery-

mentów i odnajdowania zastosowań dotychczas niez-

nanych. Dzisiaj słyszymy często o silnikach, które 

działać będą na wodór, lub o silnikach elektrycznych, 

które wykorzystają technologię komór spalania.

Łatwo, więc przewidzieć, że wkrótce, mechanicy będą 

musieli być w stanie podjąć się napraw również i tych 

nowych systemów. Z tego też względu, urządzenia 

diagnostyczne, które zostaną zastosowane na rynku, 

będą musiały być w stanie wykonać nowe prace kon-

serwacyjne i testy elektryczne, o których dzisiaj nie 

mamy jeszcze pojęcia.

Innowatorskim założeniem AXONE 3 Mobile jest 

zastosowanie założenia modułów poszerzających, 

dzięki którym testery mogą wykonywać dowolne, 

nowe funkcje diagnostyczne, po prostej wymianie 

modułów.

Moduły dziś dostępne, to:

- Moduł Autodiagnozy dający dostęp do zasobów 

uszkodzeń wszystkich systemów elektronicznych 

pojazdu;

- Moduł Pomiarowy przeznaczony do wykonywa-

nia wszystkich testów elektrycznych i przyrządowych 

(oscyloskop, multimetr, manometr, itd.);

- Moduł Battery Probe przeznaczony do auto-

matycznych analiz układu akumulatora, rozruchu i 

doładowania;

- Moduł TNET przeznaczony do wykonywania ana-

lizy i odszukiwania uszkodzeń typu elektrycznego w 

sieci (Can, Van, Lin ...).

Szczególne funkcje posiada Moduł Autodiagnozy, 

który poza odczytem błędów i parametrów pracy 

wszystkich systemów elektronicznych w pojeździe, 

daje możliwość śledzenia regulacji, aktywacji, ka-

sowania kontrolek tablicy rozdzielczej, progra-

mowania kluczyków i konfiguracji, zachowując 

przy tym maksymalną prostotę obsługi oraz pełne 

bezpieczeństwo. 

Konfigurowanie stało się dzisiaj czynnością 

nieodzowną: wiadomo, że po wymianie uszkodzo-

nej części, należy również ją skonfigurować. Nowe 

centralki poduszek powietrznych, na przykład, są do 

kupienia jako części zamienne i mogą zostać zamon-

towane w różnych modelach tej samej marki samo-

chodu. Najważniejsze jednak jest umiejętne skonfi-

gurowanie, które dostosuje ich pracę do wyposażenia 

konkretnego samochodu.



“Nawigacja”, jak widzieliśmy, rozpoczyna się zaws-

ze od wyboru modelu samochodu, który poddajemy 

kontroli lub też od wprowadzenia numeru tablic 

rejestracyjnych pojazdu, jeśli ten poddany był już 

wcześniej naprawie. Wszystkie kolejne wybory, in-

formacje i wszystkie zasoby diagnostyczne będą 

odnosiły się od tego momentu do marki, mode-

lu i systemu elektronicznego, który wybraliśmy na 

początku.

Nowe środowisko pracy udostępni w ten sposób, sze-

reg “Narzędzi”, zawsze dostosowanych do różnego 

rodzaju kontroli tego konkretnego pojazdu:

- analizator spalin (już skonfigurowany z podaniem 

wartości emisji przewidzianych przez producenta);

- funkcje specjalne w celu wyłączenia kontro-

lek wymiany oleju, przeglądu lub kontrolki poduszki 

powietrznej;

- kontrola emisji diesel (zawsze z podaniem 

obowiązujących wartości wzorcowych);

- test systemu akumulatora, rozruchu i doła-

dowania;

- funkcje konfigurowania kluczyków i pilotów itd.

Po przejściu pierwszego poziomu związanego z 

ogólną kontrolą, rozpoczyna się diagnostykę wybra-

nego systemu elektronicznego, na przykład centralki 

ABS; udostępnione zostają natychmiast następujące 

zasoby:

- schemat elektroniczny;

- karta pracy instalacji;

- urządzenie autodiagnostyczne będące na wypo-

sażeniu i przeznaczone do komunikacji z konkretnym 

systemem;

- oscyloskop będący na wyposażeniu i przeznac-

zony do ewentualnych testów elektrycznych i prób 

poszczególnych podzespołów danego systemu.

Ponadto, w celu przyspieszenia i podniesienia 

skuteczności napraw, Texa opracowała metodę oraz 

narzędzia do zarządzania zgłoszeniami, sporządzania 

harmonogramów i zamawiania części zamiennych.

Korzystając z podstawowego środowiska pracy, 

będziemy mieli możliwość sprawdzenia u naszego 

dostawcy, dostępności części zamiennych, poprzez 

ich precyzyjną identyfikację (otrzymaną w sposób 

automatyczny i grupującą na jednej karcie, wszy-

stkie dane dostarczone przez program), a ponadto 

zdjęcie części, która jest przedmiotem zamówienia. 

Zamówienie końcowe będzie mogło zostać przesłane 

fax’em lub e-mail’em, z wykorzystaniem dokumentu 

opracowanego bezpośrednio w programie.
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ANALIZA SPALIN LUB TEST AKUMULATORA
NIGDY NIE BYŁY AŻ TAK PROSTE



SPOSÓB UŻYCIA
A - Podłączenie bezpośrednie do samochodu

AXONE 3 Mobile może być użyty przede wszystkim jako urządzenie testowe. W celu ustawienia takiej konfiguracji, na tyle urządzenia, znajdziemy wgłębienie służące 

do wprowadzania różnych, dostępnych modułów diagnostycznych. Podłączenie do pojazdu następuje bezpośrednio za pomocą kabli dostarczonych w różnych zestawach i 

odpowiedniej przejściówki dostarczonej również na wyposażeniu urządzenia.

AXONE 3 Mobile

Wymienny moduł

Adapter/przejściówka 84/28 żyłowa Kabel podłączenia do samochodu



B - Podłączenie Wireless

AXONE 3 Mobile może również być użyty jako urządzenie wyświetlające. W tym przypadku, podłączenie do różnych modułów i urządzeń Texa następuje drogą radiową 

przy użyciu systemu komunikacji stosującej certyfikowaną technologię Bluetooth. System ten pozwala na szeroką swobodę działania. Technik, faktycznie, może wykonać 

diagnostykę bez konieczności połączenia się kablem z samochodem, który naprawia.
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Navigator Mobile:
tylko autodiagnostyka

Tribox Mobile:
autodiagnostyka + diagnostyka

Gas Box:
analizy emisji silników benzynowych

Miernik przejrzystości DSM:
analizy emisji silników diesel

Navigator Wireless:
tylko autodiagnostyka



AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE

DOCKING STATION CLASSIC 

Poza złączami dostępnymi już w wersji Economy, 

znajdujemy tutaj ponadto dodatkowe gniazda 

USB , które dają możliwość podłączenia do: 

- drukarki;

- myszki;

- do Modułu Analizy Spalin;

- do Modułu Miernika Przejrzystości.

Specjalne gniazdo do Sieci LAN , które może 

zostać wykorzystane do podłączenia do Mode-

mu ADSL.

W celu praktycznego, bezpiecznego i pełniejszego 

wykorzystania AXONE 3 Mobile, proponujemy 

zakup DOCKING STATION, która oferowana 

jest w trzech wersjach: ECONOMY, CLASSIC 

i PLUS.

Wersje te różnią się między sobą wyposażeniem w 

gniazda podłączeniowe do źródeł zewnętrznych. 

Natomiast podłączenie AXONE 3 Mobile, do 

różnych wersji DOCKING STATION jest upro-

szczone poprzez zastosowanie jednego typu 

specyficznego złącza.

DOCKING STATION ECONOMY 

Jest najkorzystniejszym ekonomicznie rozwią-

zaniem. Podłączenie do AXONE 3 Mobile prze-

widuje zasilanie bezpośrednie urządzenia i port 

USB, który może zostać użyty do podłączenia 

Modemu (aktualizacje Internetowe); lub też, 

alternatywnie do drukarki.

W dolnej części aparatu umieszczone jest złącze 

28-żyłowe, służące do podłączania do samocho-

du oraz do przyrządów testowych.

Zasilanie

Złącze 84-żyłowe

USB

Sieć LAN

USB (1-2)

USB (3-4)

Zasilanie

Złącze 84-żyłowe
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DOCKING STATION PLUS

Jest wersją najpełniejszą, która zawiera złącza 

wymienione już w obu poprzednich wersjach, 

Economy i Classic, a ponadto zawiera:

- czytnik DVD;

- gniazda IN-OUT do korzystania z TELEOBS-

ŁUGI;

- gniazdo na dodatkowy monitor;

- dwie bramki szeregowe do Analizatora Spalin i 

Miernik Przejrzystości poprzedniej generacji.

KLAWIATURA I MYSZ

W komplecie do różnych wersji DOCKING 

STATION, lub po prostu jako ZAŁĄCZNIK do 

opakowania standardowego AXONE 3 Mobile, 

możliwe jest otrzymanie klawiatury alfanume-

rycznej oraz myszy typu USB.

MONITOR 17’’

W komplecie do DOCKING STATION PLUS, 

proponowany jest opcjonalnie Monitor LCD TFT 

17’’, który można zamontować na specjalnie do 

tego przewidzianym wózku.

DVD

Złącze 84-żyłowe

CPC 28-żyłowe

USB (1-2)

USB (3-4)

Sieć LAN

IN dla linii telefonicznej

OUT dla linii telefonicznej

Zasilanie

Wyjście video analogowe
(17” optional monitor)

Bramki szeregowe RS232



Z różnych wersji DOCKING STATION można korzystać po ich położeniu na płaskim podłożu, lub ich zamontowaniu na specjalnie przewidzianym do tego celu wózku, który 

zawiera: półki na walizki (trzy); półka na drukarkę (zawierająca już drukarkę kolorową); oraz szufladę na i myszkę.

DOCKING STATION PLUS
Zawiera wózek i Monitor LCD TFT 17’’.

DOCKING STATION CLASSIC
Zawiera wózek.

DOCKING STATION ECONOMY
Zawiera wózek.



Korzystanie z ZESTAWU TELEOBSŁUGI nie przewiduje żadnego 
podłączenia typu stałego, mikrofonu i słuchawek do urządzenia.

Operator będzie miał do dyspozycji cordless  złożony ze słuchawek 
oraz mikrofonu na akumulatorki bateryjne. Ładowarka akumula-
torków jest na wyposażeniu wózka.

ZESTAW TELEOBSŁUGI

Aby dodatkowo jeszcze uprościć operacje diagnostyczne, 

opcjonalnie proponowany jest klientom zestaw Teleobsługi 

(cordless), w skład, którego wchodzi specjalny telefon ze 

słuchawkami i mikrofonem, który, podłączony do systemu, 

pozwala technikowi działu Call Center Texa, zainterweniować 

bezpośrednio ze swojej siedziby i przekazać informacje do 

urządzenia w warsztacie, dostarczając w ten sposób wsparcia 

koniecznego do rozwiązania problemu technicznego w samo-

chodzie.

Różnica pomiędzy tradycyjną obsługą telefoniczną “Centrum 

Obsługi telefonicznej”, a informacjami przekazywanymi pr-

zez Teleobsługę, polega na kompletności. Teleobsługa daje 

możliwość nie tylko komunikacji ustnej pomiędzy dwoma tech-

nikami (słuchawki i mikrofon), ale również i współuczestnictwa 

ze strony operatora Texa, w obsłudze urządzenia AXONE 3 

Mobile, używanego w tym samym momencie przez mechanika 

w warsztacie. Rysunki, dane, odczyty będą widoczne zarówno 

dla mechanika jak i operatora telefonicznego odległego o wie-

le kilometrów. Ten ostatni będzie mógł uczestniczyć, więc w 

naprawie samochodu, tak, jak gdyby był fizycznie obecny w 

warsztacie. Pomoc telefoniczna i narzędziowa przekazywana 

jest bez żadnych uniedogodnień operacyjnych. Mechanik, w 

trakcie rozmowy z Centrum Obsługi Telefonicznej Texa, może 

cały czas kontynuować prace nad pojazdem oraz obsługiwać 

urządzenie, mając “wolne ręce”, i praktycznie ograniczyć się do 

wykonywania wskazówek dostarczanych na odległość, przez 

technika Texa.

ZESTAW TELEOBSŁUGI
(dostarczany tylko w zestawie do 
DOCKING STATION PLUS)
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AKTUALIZACJE I INFORMACJE ON-LINE

Jak wiemy, internet jest jedną wielką “siecią”, która 

łączy miliony komputerów na całym świecie, podobną 

do sieci dróg, która pozwala na swobodny transport 

osób i towarów.

W Internecie mogą przemieszczać się dane różnego 

typu, które w naszym przypadku, mogą być, na 

przykład: komunikatami, aktualizacjami, raportami, 

zapytaniami technicznymi lub ogólnie jakimikolwiek 

wiadomościami, które są pomocne w pracy technika-

mechanika.

Podstawową zaletą tej sieci jest niski koszt jej 

użytkowania: w zasięgu możliwości każdego staje 

się połączenie z jakimkolwiek miejscem na ziemi, 

aby pozyskać ważne informacje, w cenie zwykłego 

lokalnego połączenia telefonicznego.

Z tego też powodu Texa stworzyła, już jakiś czas 

temu “network service”, system w pełni automa-

tyczny, który gwarantuje aktualizacje on line wszy-

stkich swoich urządzeń diagnostycznych.

AXONE 3 ma możliwość bezpośredniego podłączenia 

się do Internetu, za pomocą jednego z modemów, 

które oferowane są jako akcesoria (analogowy, 

ISDN, ADSL) bez konieczności korzystania z PC.

Warsztat może w ten sposób pracować na wszystkich 

systemach elektronicznych stosowanych przez 

różnych producentów, a dzięki stałym aktualizacjom, 

będzie w stanie śledzić nieprzerwaną ewolucję i 

otrzymywać informacje drogą mail’ową w formie 

komunikatów technicznych, które podpowiedzą mu 

gotowe rozwiązania “powszechnych usterek”, a które 

Texa, co tydzień prześle swoim użytkownikom. 

Wszystkie komunikaty techniczne są następnie w 

sposób automatyczny archiwizowane przez program 

w bazie danych konkretnego modelu samochodu oso-

bowego lub ciężarowego, do którego się odnoszą. Jak 

tłumaczyliśmy już na poprzednich stronach, operator, 

za każdym razem, gdy wybiera dany model pojazdu, 

odnajduje bazę wszystkich kolejnych, zamawianych 

raportów technicznych, które każdorazowo są mu 

przesyłane.
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Wiadomość sms informuje użytkownika o możliwości ściągnięcia 
nowego komunikatu technicznego.

Dostarczane są informacje o charakterze ogólnym z zakresu 
dostępnych informatorów technicznych.

Możliwe jest podglądnięcie zawartości komunikatu technicznego i 
włączenie go do bazy danych ogólnych, aby móc go odnaleźć, kie-
dy okaże się to konieczne podczas wyboru naprawianego modelu 
samochodu. 

Spis wydanych dokumentów informuje, jakie aktualizacje i uleps-
zenia są dostępne.

Ikona OK pozwala na potwierdzenie aktualizacji, która wykonywana 
jest w sposób automatyczny bez uczestnictwa użytkownika.

“AKTUALIZACJE” pozwalają na automatyczne łączenie się z Inter-
netem, by skontrolować czy gotowe są ewentualne, nowe wersje 
oprogramowania.



MIEJSCE NA PIÓRO
Pióro ze spiralną żyłką elastyczną.

PASKI
Paski blokujące rękę.

HACZYK
Aluminiowy haczyk na paski.

LED STATI
1.Zielony, zasilanie zewnętrzne; 2.Żółty, zasilanie doładowania; 
3.Niebieski, Bluetooth; 4. Zielony moduł włączony; 5. Czerwony, 
aktywny HD

KAMERA
Obiektyw kamery

KLAWISZE GŁÓWNE
1. Klawisz fotograficzny; 2. Klawisz jaskrawości; 3. Klawisz włącz 
i wyłącz.

ELEMENTY DROBNE
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WNĘKA NA AKUMULATOR WNĘKA Wi-Fi KRATKI ROZPRASZAJĄCE STRUMIEŃ WENTYLATORÓW

WNĘKA MODUŁOWA
W której umieszcza się konkretny moduł operacyjny.

ZŁĄCZE
Złącze 84-żyłowe z wpustami przeciwpyłowymi.

SYSTEM MOCOWANIA
Rozciągliwy element służący do sprzęgania z kierownicą podczas 
testów wykonywanych wewnątrz samochodu.



DOSTĘPNE ZESTAWY

Zestaw miar Zestaw rozruchu i Doładowania akumulatora Zestaw TNET

Walizka Kabli Europa i Walizka Kabli Azja Walizka Kabli CiężarówkaZestaw Autodiagnostyki
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Zestaw Ciśnieniowy wyposażony w Walizkę Złączek hydraulicznych 
standardowych (1) oraz dodatkowych (2)

1. Nawigator Wireless; 2. Nawigator Mobile; 3. Tribox Mobile 1. Gas Box; 2. Miernik przejrzystości DSM



DANE TECHNICZNE

• system operacyjny Windows XP embedded

• Wyświetlacz dotykowy SVGA touch screen

• Zasilanie z pojazdu i na wewnętrzny akumulator litowy

• HD 20-40 Gbytes

• Webcam 

• Połączenie szeregowe, USB, LAN, WI-FI

• Diagnostyka drogą kablową z wykorzystaniem różnych modułów diagnostycznych

• Diagnostyka Wireless z połączeniem typu Bluetooth do jednostek Navigator Wireless,

   Navigator Mobile i Tribox Mobile

• Połączenie Wireless z Gas Box i Miernikiem przejrzystości DSM

Procesor główny: CELERON 400

DRAM: 512 Mb

Hard Disk: 40 Gb

Moduły elektroniczne możliwe do zainstalowania: A-DIA, ACQ, TNET, BPP

Złącze diagnostyczne: 28-żyłowe

Zasoby szeregowe: 1 złącze USB 2.0

Złącza wireless: Bluetooth - GSM - Wi Fi (moduł opcjonalny)

Video: SVGA TFT 800x600 z wyjściem LVDS na złączu 20 stopki. Touch screen 

Kamera C-mos: Kolorowa 

Zasilanie akumulatorem pojazdu: systemy na 12VDC i na 24VDC

Zasilanie zewnętrzne: 8-32 V z akumulatora pojazdu, lub 19 V z zewnętrznego źródła zasilania

Zasilanie wewnętrzne: Akumulator Jony Litu 4400 mA/h

Zużycie: 40 W max

Temperatura pracy: +0°C/+45°C

Wymiary: 263x308x61 mm

Waga: 2640 gr.



Serial
Number
Serial
Number

Power
supply
Power
supply

7600596

12-24 V         2.4-1.2 A
19 V              3 A  

Texa Rechargeable Li-ion Battery 

Rating: 11,1 V  4400 mAh                TYPE TLB4400

ATTENZIONE: Smaltire in modo adeguato. Non esporre la batteria a temperature superiori a 60°C. Non smontare o 
danneggiare la batteria. Sostituire soltanto con una batteria TEXA dello stesso tipo. La mancata osservazione di 
queste istruzioni comporta il rischio di esplosione, incendio od alte temperature. Per ulteriori informazioni sulla 
sicurezza vedere il manuale d'uso.

CAUTION: Dispose of properly. Do not expose battery to temperature above 60°C (140°F). Do not disassemble or 
mistreat battery. Replace only with same type TEXA battery. Failure to follow these instructions may present risk of 
explosion, fire or high temperatures. See user's manual for additional safety instructions.

ACHTUNG: Entsorgungsvorschriften beachten. Die Batterie nicht Temperaturen über 60°C aussetzen. Batterie nicht zerlegen 
oder beschädigen. Nur durch eine TEXA Batterie des gleichen Typs ersetzen. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise besteht die 
Gefahr von Explosion, Brand oder zu hoher Temperatur. Weitere Sicherheitshinweise befinden sich im Handbuch.

ATTENTION: Détruire de façon adéquate. Ne pas exposer la batterie à une température supérieure à 60°C (140°F). Ne pas 
démonter ni faire de mauvaises manipulations sur la batterie. Remplacer la batterie par une batterie TEXA seulement. Le non-
respect des présentes instructions peut entraîner des risques d’explosion, d’incendie ou d’échauffement. Pour en savoir plus 
sur les règles de sécurité, se reporter au guide d’utilisation.

Battery module made in Indonesia 

Date: 
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Przycisk wyślij/potwierdź i fotograficzny

On/off

Regulacja jaskrawości/kontrastu

Led pracy

Gniazdo dla złącza

Klapka Wi-Fi

Obiektyw kamery

Haczyk mocowania do kierownicy

Pióro

Wnęka modułów diagnostycznych

Haczyk na pasek

Wnęka akumulatora



Osoba, która kupuje produkt TEXA podpisuje umowę: 

“ZAMÓWIENIE KUPNA”, która, poza definicją wa-

runków finansowych zakupu, ustala prawa, których 

nabywca naszych produktów, nie tylko powinien 

oczekiwać, ale ma prawo je egzekwować. 

Obsługa

Sieć obsługi Texa obecna jest we Włoszech i składa 

się z ponad 70 punktów autoryzowanych, które 

gwarantują naszym klientom doskonałe pokrycie, 

szeroką ofertę, i doskonałą obsługę.

Gwarancja Produktu

Texa udziela gwarancji na produkt od uszkodzeń i 

wad fabrycznych zweryfikowanych i uznanych przez 

jej sieć obsługi, na okres 24 miesięcy od daty do-

stawy lub aktywacji oprogramowania. Wszystkie na-

prawy wykonane na gwarancji, z wyjątkiem innych 

postanowień pisemnych, powinny zostać przeprowa-

dzone w siedzibie autoryzowanego serwisu obsługi 

lub w siedzibie Texa. 

Licencja na korzystanie z Oprogramowania

Texa przyznaje KLIENTOWI prawo korzystania z 

oprogramowania umieszczonego w zakupionych 

PRODUKTACH, na podstawie umowy licencyjnej na 

korzystanie, nie przewidującej wyłączności i tylko w 

celach opisanych w podręcznikach użytkowania PRO-

DUKTU. Zgodnie z postanowieniami umowy licencyj-

nej, jako “software” rozumie się oprogramowanie 

umieszczone w PRODUKCIE, natomiast “licencję” 

jako prawo do korzystania lub uzyskania dostępu do 

jednej kopii określonego oprogramowania.

Produkty

Produkty, ze względu na ich ciągłe tendencje 

rozwojowe, są poddane stałej ewolucji; Może to 

wywołać konieczność wprowadzania zmian kon-

strukcyjnych z zakresu elektroniki, mechaniki i 

estetyki (w tym również zmian dotyczących odcieni 

kolorów i elementów dekoracyjnych). Dane informa-

tyczne, zamieszczone w ulotkach oraz w pozostałej 

dokumentacji reklamowej, mają charakter wyłącznie 

orientacyjny. Z zachowaniem natomiast tolerancji 

dopuszczonych prawem oraz użytkowaniem, w spo-

sób wiążący zostały podane dane charakterystyczne 

PRODUKTU, atestowane certyfikatem homologacji i 

zagwarantowane przez PRODUCENTA, dla każdego z 

produktów odpowiednim certyfikatem zgodności. 

Przetwarzanie Danych Osobowych

Dane osobowe dostarczone przez KLIENTA przy 

okazji kontaktów związanych z podpisaniem umowy, 

kontaktów handlowych i promocyjnych, są dla firmy 

Texa, pozostającej właścicielem przetworzeń, przed-

miotem opracowań informatycznych lub drukowanych 

dopuszczonych prawem, w celu wykonania analiz 

rynkowych i statystycznych pozwalających na bar-

dziej skuteczne zarządzanie kontaktami handlowy-

mi. Dane będą przetwarzane również przez Dział 

Sprzedaży, wyłącznie w celach wymienionych już 

powyżej. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oso-

bowych jest fakultatywne.

JASNE WARUNKI I OTWARTOŚĆ AŻ DO KOŃCA
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TEXA OBSŁUGA FINANSOWA * 

Texa, od lat, oferuje instrumenty finansowe nie mające sobie równych na 

rynku, które pozwalają jej SPRZEDAWCOM, na proponowanie ich końcowym 

klientom, szczególnie korzystnych warunków finansowych zakupu urządzeń i 

wyposażenia marki Texa.

“SYSTEM” ten ma bardzo proste zasady, które oferują pełną swobodę odroc-

zenia płatności nowego urządzenia Texa w zależności od potrzeb klienta.

O szczegółowe informacje pytajcie regionalnego przedstawiciela firmy Texa. 

Postara się on zaproponować Wam indywidualną formę finansowania.

* Proszę sprawdzić dostępność obsługi Texa w Państwa własnym kraju, kontaktując się z regionalnym
   przedstawicielem firmy Texa.



OBSŁUGA TELEFONICZNA:
EKSPERT ZAWSZE GOTOWY WAM POMÓC * 

Obsługa telefoniczna i okresowe wydawanie in-

formatorów technicznych, które przesyłane są 

bezpośrednio do urządzenia za pomocą wiadomości 

SMS lub Internetem, są głównymi usługami ofe-

rowanymi dzisiaj przez firmę Texa, w celu udzielenia 

mechanikowi pomocy w jego codziennej pracy.

Za pomocą prostego połączenia telefonicznego, 

można połączyć się z Centrum Obsługi Telefonicznej 

Texa i uzyskać pomoc ze strony przygotowanych do 

tego zadania profesjonalnych techników, którzy są 

w stanie wyjaśnić wszystkie wątpliwości dotyczące 

problematyki technicznej napraw samochodowych i 

zasugerować właściwszą naprawę.

Do Centrum Obsługi Telefonicznej Texa zgłaszają 

się każdego miesiąca tysiące mechaników. Działa 

ono już od czterech lat i nieustannie rozwija obsługę 

teleinformacyjną klienta, z wynikiem ponad 90% 

pomyślnie rozwiązanych problemów.

* Proszę sprawdzić dostępność obsługi Texa w Państwa własnym kraju,
   kontaktując się z regionalnym przedstawicielem firmy Texa.
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Dzisiaj naprawa samochodu jest operacją złożoną i delikatną. Za każdym ra-

zem, gdy do warsztatu wjeżdża samochód osobowy czy dostawczy, rozpoczy-

na się nowe wyzwanie. Aby pomyślnie odpowiedzieć na oczekiwania klienta, 

konieczne jest zaoferowanie mu całego szeregu fachowych umiejętności oraz 

usług różniących się znacznie od tych świadczonych w przeszłości. Z tego też 

powodu, firma Texa, chce wspierać swoich klientów i przyczyniać się do ich 

rozwoju zawodowego. Dlatego też zdecydowała się wzbogacić swoją własną 

gamę urządzeń i usług, o wyjątkową ofertę dydaktyczną, jedyną w swoim 

rodzaju: szkołę TexaEdu. 

Szkolenia aktualizacyjne, które organizowane są w aulach dają możliwość 

prowadzenia zajęć zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Możliwości 

urządzenia zostają zaprezentowane w obecności całej auli obserwatorów, od 

chwili jego włączenia i w zakresie operacji takich jak strategia rozpoznawania 

błędów centralki, lub jak odczyt i interpretacja sygnału dotyczącego miernika 

masy powietrza.

Ponadto, Texa, ze swoją szeroką ofertą rozwiązań diagnostycznych, zna bard-

zo dobrze rzeczywistą problematykę prawną świata napraw samochodowych, 

co jest również jej mocnym punktem propozycji dydaktycznych.

TEXA EDU: 
DOSKONALENIE WASZEJ PROFESJONALNOŚCI * 

Korzystanie z kursów i zdobywanie ATESTU SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ są 

gwarancją własnej pracy na przyszłość.

* Proszę sprawdzić dostępność obsługi Texa w Państwa własnym kraju, kontaktując się z regionalnym
   przedstawicielem firmy Texa.



UNI EN ISO 9001:2000

Texa wierzy i inwestuje w jakość własnego 

przedsiębiorstwa, własnych produktów i usług, w 

jakość, która byłaby rzeczywiście wyczuwalna przez 

Klientów i personel Firmy. Projekt jakości firmy Texa 

bazuje na następujących zasadach:

Orientacja na Klienta

Firma Texa od zawsze otwarta na wymagania 

własnych Klientów, nieustannie stara się 

usatysfakcjonować ich potrzeby, a nawet przejść ich 

własne oczekiwania;

 

Zaangażowanie personelu 

Dla firmy Texa, osoby na każdym szczeblu, stanowią 

esencję przedsięwzięcia; ich pełne zaangażowanie 

pozwala na najlepsze wykorzystanie własnych 

umiejętności na rzecz Firmy;

Poznawanie poprzez procesy

Texa zorganizowała wszystkie własne działania w 

system procesów, które sprzężone pomiędzy sobą, 

przyczyniają się do osiągnięcia założeń firmy na za-

sadach skuteczności i wydajności;

Stosunek wzajemnej korzyści z Dostawcami

Texa dąży do nawiązania stosunków integracji stra-

tegicznej z własnymi Dostawcami, przekonana, że 

takie wzajemne uzależnienie poprawi, z obu stron, 

zdolność stworzenia wartości i skonkretyzuje się w 

postaci korzyści dla Klienta;

Nieustanne udoskonalanie

Nieustanne udoskonalanie własnych osiągnięć jest 

stałym celem Firmy Texa.

Texa posiada certyfikat UNI EN ISO 9001:2000.



RECYKLING TEXA
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Texa, świadoma własnej roli producenta aparatury elektronicznej, wie, że 

nieprawidłowa utylizacja może wywołać zanieczyszczenie gleby oraz zbior-

ników wodnych ze skutkiem potencjalnie szkodliwym dla środowiska oraz 

zdrowia człowieka. Już na etapie projektowania swoich produktów bierze pod 

uwagę wymóg odzyskania możliwie jak największej ilości elementów, i kor-

zysta z materiałów oraz technologii, które faworyzują recykling. Przykładem 

rozwiązań sprzyjających ekologii jest zastosowanie połączeń łatwych do 

usunięcia, czy też rezygnacja z zastosowania substancji szkodliwych, takich 

jak: ołów, rtęć, kadm, chrom, PBB i PBDA.

Na wszystkich produktach Texa został umieszczony symbol segregowania 

śmieci, a w podręcznikach stosowania dostarczamy wszelkich informacji po-

prawnej utylizacji urządzeń po zakończeniu cyklu ich stosowania.
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AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY

BLUETOOTH jest marką pozostającą własnością 
firmy Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. na licencji dla 
Texa S.p.A.


