
Instrukcja użytkownika Delphi DS150E  

Wersja 10.2016 



2 

Spis treści 
 Aktywacja testera i oprogramowania  ………2 

 Opis testera  …………………………………….3 
 Uwaga na testery podrobione  …………………4 
 Główne okno programu ………………………...6 

Menu Plik …………………………………………7 
Menu Ustawienia  ………………………………..8 
Menu Dokumenty ………………………………15 
Menu Zakładki …………………………………..16 
Menu VIN ………………………………………..19 
Menu Pomoc  ……………………………………20 
Informacje o pojeździe …………………………..27 
Tryb ISI Expert …………………………………..29 

Diagnostyka OBD  ……………………………...31 
Wybór pojazdu …………………………………..31 
Odczyt kodów usterek …………………………..36 
Kasowanie kodów usterek ……………………...37 
Dane czasu rzeczywistego  …………………….39 
Konfiguracja systemu …………………………...45 
Aktywacja podzespołów  ………………………..48 
Inteligentny System Skanowania ………………49 

Flight Recorder  …………………………………54 
Diagnostyka eOBD ……………………………..60 

Odczyt kodów usterek  ……………………….…64 
Kasowanie kodów usterek  ……………………..65 
Parametry bieżące  ……………………………...66 
Ramki zamrożone  ………………………………68 
Wynik testu sondy Lambda ……………………..69 
Wyniki testów  ……………………………………70 
Regulacja systemu ………………………………71 
Informacja o pojeździe  ………………………….72 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



3 

Gratulujemy zakupu testera Delphi DS150E! 

W celu instalacji i aktywowania oprogramowania diagnostycznego należy podać 
Dystrybutorowi Delphi następujące dane: 
Nazwa firmy 
Osoba kontaktowa 
Adres firmy 
Adres e-mail 
Numer telefonu. 

Potwierdzenie aktywacji zostanie przesłane na podany adres e-mail. 
 
Aktualne oprogramowanie diagnostyczne oraz instrukcja instalacji 

oprogramowania i testera znajduje się na stronie: 
http://europe.delphi-dso.com  
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Opis testera 

Wtyka OBD II 12/24V 

Włącznik oświetlenia 

Dioda LED 

Karta SD 

Przycisk Flight Recorder 

Gniazdo USB 

 
 
 

Tester podłączony do zasilania 

Połączenie Bluetooth nawiązane  

Niski stan naładowania akumulatora 
lub aktualizacja oprogramowania 

Flight Recorder aktywny 

Sygnalizacja stanu pracy 

Komunikacja z pojazdem  
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Uważaj na testery podrobione! 

Tester oryginalny Tester podrobiony 

Włącznik oświetlenia 

Gumowa obudowa 

Karta SD 2 GB 

Logo Delphi 

Brak logo Delphi lub 
dołączane osobno 

Niedziałający włącznik 
oświetlenia 

Obudowa plastikowa 

Gumowa osłona Brak kary SD 2 GB Plastikowa osłona 

Flight Recorder 

Niedziałający Flight Recorder 
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Uważaj na testery podrobione! 

Unikalny numer seryjny 

Kraj pochodzenia  
„Made in Sweden” 

Nalepka informacyjna 

Klucz zabezpieczający 
Brak klucza 

zabezpieczającego 

Powtarzający się numer 
seryjny 

Kraj pochodzenia  
„Made in China” 

Brak nalepki informacyjnej 
lub dołączana oddzielnie 

Tester oryginalny Tester podrobiony 
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Główne okno programu 
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Wybór pojazdu Dekoder VIN 

Informacje o pojeździe 

Historia  obsługi 

Test eOBD 

Baza danych VTI 

Strony www Delphi 

Flight Recorder 

Wyjście z programu 

Test systemu 

Inteligentny System 
Skanowania 

Stan połączenia 

Wybrany pojazd/system 

Stan akumulatora 

Naładowany 

Częściowo rozładowany 

Rozładowany 
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Otwiera zapisane testy 

Zapisane testy Zamyka program 

Przykładowy test 

Menu Plik 
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Wprowadzenie danych warsztatu 

Dodawanie logo warsztatu na 
wydrukach 

Dodanie nazwiska mechanika do 
wydruku 

Włączanie trybu Ekspert  

Usunięcie nazwiska mechanika z 
wydruku 

Menu Ustawienia - Warsztat 
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Pozwala na zmianę języka w programie 

Menu Ustawienia - Język 
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Dodawanie VCI do programu 

Aktualizowanie 
oprogramowania w testerze 

Dodatkowe informacje znajdują się  w instrukcji 
instalacji oprogramowania 

Menu Ustawienia – Ustawienia sprzętowe 
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Gwiazdki przy opisie informują, że w bieżącej wersji 
pojawiła się aktualizacja dla wybranego pojazdu. 

Menu Ustawienia – Pokazywanie nowości 
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Włączenie trybu zaawansowanego dla testu eOBD 

Menu Ustawienia – Zaawansowany tryb eOBD 
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Umożliwia integrację programu z innymi zewnętrznymi 
programami lub urządzeniami (opcja z poziomu obsługi 

Delphi) 

Menu Ustawienia – Odnośnik zewnętrzny 
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Umożliwia korzystania z bazy danych VTI za pomocą 
zintegrowanej przeglądarki 

Menu Ustawienia – Use Integrated browser 
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 Tabela zastosowania testera 
 Katalog narzędzi Delphi 
 Informacje na temat DSC 
 Wprowadzanie notatek Użytkownika 
 Dodatkowe narzędzia Delphi 
 Nowości w bieżącej wersji programu 

 

Menu Dokumenty 



17 

Funkcja umożliwia stworzenie listy powtarzających się 
testów systemów w formie zakładek.  

Wybranie zdefiniowanej zakładki powoduje 
automatyczne wybranie procedury bez konieczności 

wybierania pojazdu. 

1. Wejdź w Menu Zakładki 
2. Wybierz zdefiniowaną zakładkę. 
3. Rozpocznij procedurę testową. 

Menu Zakładki 
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1. Wybierz pojazd i system, który chcesz 
diagnozować 

2. Wejdź w menu Dodawanie do zakładek. 
3. Nadaj nazwę zakładce. 
4. Wciśnij OK 
5. Zakładka będzie dostępna w menu. 

Menu Zakładki – Dodawanie do zakładek 
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Funkcja umożliwia: 
 Wybór zakładki z listy 
 Filtrowanie zakładek 
 Usuwanie zakładek 

Menu Zakładki – Zarządzanie zakładkami 
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Funkcja VIN umożliwia: 
 Wybranie pojazdu do diagnozy na podstawie numeru VIN. 
 Wybranie pojazdu z historii testów. 
 
UWAGA! W zależności od marki pojazdu wybory są mniej lub  bardziej precyzyjne. 
 
Numer VIN można: 
 Pobrać automatycznie ze sterownika  (jeśli tak funkcja jest dostępna w 

pojeździe) 
 Wpisać ręcznie w oknie VIN na ekranie głównym. 
 Wpisać ręcznie poprzez menu VIN i Wprowadź VIN 

 

Menu VIN 

Okno szybkiego wyboru VIN 
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Funkcja Demo pozwala na przeglądanie funkcji programu 
w trybie demonstracyjnym. 
 
Uwaga! Funkcja ta oparta jest na kilku wybranych 
pojazdach i nie odzwierciedla pełnych możliwości 
programu. 

Menu Pomoc - Demo 
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Sprawdzenie zakresu i 
ważności licencji 

Sprawdzenie numeru 
seryjnego testera i klucza 

sprzętowego 

Aktywowanie LAT 
Aktywowanie LAT 

Menu Pomoc - Licencja 
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Link do strony http://europe.delphi-dso.com 

Na stronie Delphi Service Operations znajdują się 
aktualności dotyczące urządzeń i najnowsze wersje 

oprogramowania. 

Menu Pomoc – strona internetowa DSO 



24 

Link do programu zdalnej pomocy 

Program do ściągnięcia i zainstalowania na 
komputerze użytkownika 

Pulpit programu do zdalnej pomocy 
Team Viewer v.9 

Menu Pomoc – zdalna pomoc 

Funkcja pozwala na zdalną pomoc użytkownikowi, 
przez Hot Line Delphi w zakresie: 
 
 Instalacji oprogramowania 
 Rozwiązywania problemów z funkcjonowaniem 

programu. 
 Wsparcia przy diagnostyce pojazdów. 
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Sprawdzenie obecności 
aktualizacji 

Menu Pomoc – Sprawdzić obecność aktualizacji 

Obecność nowych aktualizacji sprawdzana 
jest automatycznie po uruchomieniu 
programu. 
 
Konieczne jest aktywne połączenie do 
Internetu 
 
Aktualizacje pobierane są w tle, nie 
powodując utrudnień w pracy.  
 
Zamknięcie programu nie powoduje utraty 
pobranych danych.  
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Anulowanie pobierania 
aktualizacji Postęp pobierania aktualizacji 

Zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania 

Tester pracuje na nieaktualnej wersji oprogramowania. 
Pojawił się błąd podczas aktualizacji lub nie masz 
aktywnej licencji 

Pobieranie w trakcie 

Aktualizacja jest gotowa do zainstalowania. Kliknij aby 
zobaczyć opcje instalacji. 

Brak połączenia internetowego. Sprawdź 
połączenie i zrestartuj program. 

Menu Pomoc – Instalacja aktualizacji 
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Informacje o konfiguracji sprzętowej 
komputera 

Informacje o historii aktualizacji bieżącej 
wersji programu 

Menu Pomoc – O programie…. 
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Wybór funkcji: Informacja o pojeździe 
Funkcje diagnostyki OBD: Dostępne regulacje 

i adaptacje dla wybranego modelu Okno filtrowania funkcji 

Sprawdzenie dostępnych funkcji 
diagnostycznych 

Umiejscowienie gniazda OBD Rodzaj kabla połączeniowego 

Zamknięcie/otwarcie okna pomocy 

Informacje o pojeździe 
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Korzystając z rozwijanego menu 
kontekstowego można sprawdzić 
dostępne funkcje diagnostyczne dla 
wybranego modelu pojazdu. 
 
Uwaga! Funkcja niedostępna w 
przypadku posiadania jednorazowej 
lub nieaktualnej wersji 
oprogramowania. 

Korzystając z prawego przycisku myszy 
można przejść bezpośrednio do 

diagnozy 

Funkcja „Zanik wszystkiego” powoduje 
ukrycie menu kontekstowego. 

Informacje o pojeździe – przegląd funkcji 
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Tryb ISI Expert mode – należy uruchomić w menu Ustawienia –
Warsztat, zaznaczając okienko wyboru. 
 
Tryb eksperta ISI umożliwia ręczny wybór typu systemu, w 
przypadku zastosowanych różnych sterowników, systemów czy 
połączeń dla tego samego modelu pojazdu. 
 
Umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji nie dostępnych w trybie 
diagnozy OBD. 
 
W celu aktywacji diagnozy należy wcisnąć prawy przycisk myszy i 
postępować według wskazówek. 
 
Uwaga! Zaleca się korzystanie z trybu Eksperta tylko 
zaawansowanym użytkownikom. 

Tryb Ekspert – ISI Expert mode 
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Menu pojawia się po wciśnięciu 
prawego przycisku myszy 

Przejdź do wykonywania wybranej 
funkcji 

Wyświetl pomoc odnośnie wybranej 
funkcji 

Pomoc odnośnie wybranej funkcji 

Wydruk pliku pomocy 

Tryb ekspert – ISI Expert mode 
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Diagnostyka OBD – wybór pojazdu opcja VIN 

Pobierz VIN ze sterownika 

Wpisz numer VIN 
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Diagnostyka OBD – wybór pojazdu 

 
Wybierz 
 Markę 
 Model 
 Rok produkcji 
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Diagnostyka OBD – wybór systemu 

 

Wybierz właściwe systemy 
Przejdź do diagnostyki 

Wybierz OK aby kontynuować 
Przejdź do diagnostyki 
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Diagnostyka OBD 

 Odczyt kodów usterek 

Kasowanie kodów usterek 

Parametry rzeczywiste 

Regulacje, adaptacje, kodowanie 

Test elementów wykonawczych 
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Diagnostyka OBD – odczyt kodów usterek 

 
Wybierz aby odczytać kody usterek 
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Diagnostyka OBD – kasowanie kodów usterek 

 
Wybierz aby skasować kody usterek 
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Diagnostyka OBD – kasowanie kodów usterek 

 

Potwierdź operację 
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Diagnostyka OBD – Dane czasu rzeczywistego 

Wybierz aby przejść do testu 

Usuwanie parametrów z listy 

Dodawanie parametrów do listy 

Dane graficzne Dane liczbowe 

Filtrowanie parametrów 

Wyczyść listę 
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Diagnostyka OBD – Dane czasu rzeczywistego - Wartości 

 

Przełącz na dane graficzne 

Dodawanie parametrów do listy 

Zapisywanie parametrów 
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Diagnostyka OBD – Dane czasu rzeczywistego - Wykres 

 
Pasek przewijania 

Przełącz na dane liczbowe 
Dodawanie parametrów do listy 
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Diagnostyka OBD – Dane czasu rzeczywistego - Zapis 

 

Wybierz aby zapisać bieżące dane 

Wybierz aby wydrukować lub zapisać raport 
 
Okno będzie aktywne po wciśnięciu przycisku 
zapisu danych 
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Diagnostyka OBD – Dane czasu rzeczywistego – Zapis liczbowy 

 

Wydrukuj raport 

Zapisz raport na dysku 



44 

Diagnostyka OBD – Dane czasu rzeczywistego – Zapis graficzny 

 

Wydrukuj raport 

Zapisz raport na dysku 
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Diagnostyka OBD – Konfiguracja systemu 

Wybierz aby przejść konfiguracji 
systemu 

Wybierz rodzaj konfiguracji z listy 
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Diagnostyka OBD- Konfiguracja - Pomoc 

 

Dla większości dostępnych konfiguracji dostępna 
jest pomoc. 

Wydruk pliku pomocy 

Przejdź do konfiguracji 
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Diagnostyka OBD – Przebieg konfiguracji 

 1. Przejdź do konfiguracji 

2. Potwierdź spełnienie warunków 
konfiguracji 

3. Zakończenie procedury 

Uwaga! 
Zapoznaj się dokładnie z plikiem pomocy 

i postępuj zgodnie z instrukcjami 
programu. 

  
W przeciwnym razie procedura się nie 

powiedzie. 



48 

Diagnostyka OBD – Aktywacja podzespołów 

Wybierz aby przejść do aktywacji 
podzespołów 

Następny test Poprzedni test 

START STOP 
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Diagnostyka systemu – Inteligentny System Skanowania  

Uruchom diagnostykę ISS 

Wybierz ISS System Scan 



50 

 

Diagnostyka systemu – Inteligentny System Skanowania  

Wybierz rodzaj silnika 

Uruchomić test 

ISS – inteligentne skanowanie systemu pozwala na 
test wszystkich dostępnych systemów w pojeździe w 

celu poszukiwania zapisanych kodów  usterek.  

Włącz zapłon 
Wciśnij OK 
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Diagnostyka systemu – Inteligentny System Skanowania  
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ISS – Odczyt kodów usterek 

 

Opis kodu usterki 

Szczegółowa diagnostyka 
systemu OBD 

Kasowanie kodu usterki Wróć do raportu 
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ISS – Wydruk / zapis raportu 

 
Dane samochodu 

Zaznaczyć systemy, które 
pojawią się na wydruku 

Podgląd wydruku 

Wydruk raportu 

Zapis raportu 
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Flight Recorder 

 Funkcja Flight Recorder służy do zapisywania danych czasu 
rzeczywistego np. w trakcie jazdy próbnej.  

 Po wprowadzeniu parametrów zapisu można dokonywać 
testu bez użycia komputera, tylko przy podłączonym testerze 
do gniazda OBD. 

 Tester wyposażony jest w gniazdo karty SD oraz kartę 2GB. 
 Odczyt nagranych danych wymaga ponownego 

uruchomienia programu i wczytaniu danych z testera. 
 W przypadku niektórych systemów ze względu 

bezpieczeństwa procedura nie będzie mogła być wykonana 
lub zostanie wstrzymana przy niespełnieniu warunków testu. Karta SD 2GB 

Przycisk Flight Recorder 
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Flight Recorder 

Wybierz parametry do zapisu 

Prześlij dane do testera 

1. Podłącz tester do gniazda OBD 
2. Uruchom diagnostykę systemu. 
3. Przejdź do Danych czasu 

rzeczywistego 



56 

Flight Recorder 
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Flight Recorder - Test 

Przycisk Flight Recorder 

 Tester podłączony do gniazda OBD 
 Wciśnij przycisk Flight Recorder aż 

podświetlenie zmieni się na pulsujący żółty 
kolor. 

 Rozpocznij test 
 Po zakończeniu testu wciśnij przycisk Flight 

Recorder aż oświetlenie przestanie 
pulsować. 

 Tester pozostaje podłączony do gniazda 
OBD. 
 

Jeśli w momencie wystąpienia 
usterki wciśniesz przycisk FR przez 
ok. 1s, moment ten pojawi się na 
wykresie w postaci czerwonej 
pionowej linii. 
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Flight Recorder – odczyt testu 

1.Tester podłączony do gniazda OBD 
Wybierz przycisk Flight Recordera 

2.Odczytać szablon 3. Wysłać sesję 

Możesz również analizować 
pliki zapisane wcześniej na 

dysku 
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Flight Recorder – odczyt danych 

Wybierz parametry, które 
chcesz analizować Wybierz rodzaj widoku 

Znacznik 

Lewy przycisk myszy – powiększa widok 
 

Prawy przycisk myszy – pomniejsza widok 

Wskaźnik 
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Diagnostyka eOBD – uruchomienie testu 

 

Kliknij aby rozpocząć test  eOBD 

Zatwierdź test 
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Diagnostyka eOBD – wykonywanie testu 

Test uruchomiony 
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Diagnostyka eOBD – Główna strona – tryb standard 

 Informacja 

Odczyt kodów usterek 

Kasowanie kodów 
usterek 

Parametry bieżące 

Ramki zamrożone 

Ustawienie trybu 
podstawowego 
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Diagnostyka eOBD – Główna strona – tryb zaawansowany 

Test sondy Lambda 

Wynik testu 

Regulacja systemu 

Informacja o pojeździe 

Ustawienie trybu 
zaawansowanego 

Dodatkowe funkcje 
diagnostyczne w trybie 

zaawansowanym 
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Diagnostyka eOBD – odczyt kodów usterek 

 

Odczyt kodów usterek 

Wydruk / zapis raportu 
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Diagnostyka eOBD – Kasowanie kodów usterek 

Kasowanie kodów usterek 

Skasuj kody usterek 
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Diagnostyka eOBD – Parametry bieżące – tryb liczbowy  

 

Parametry bieżące 

Zaznacz parametr aby pojawił 
się w ramce obok 

Zaznacz max. 3 parametry aby 
przejść do trybu graficznego 

Tryb graficzny 

Wyczyść listę 
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Diagnostyka eOBD – Parametry bieżące – Tryb graficzny 

 

Wyczyść listę 

Tryb liczbowy 

Wyczyść listę 

Przyciski 
odtwarzania 
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Diagnostyka eOBD – Ramki zamrożone 

 

Ramki zamrożone 
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Diagnostyka eOBD- Wynik testu sondy Lambda 
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Diagnostyka eOBD – wyniki testów  
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Diagnostyka eOBD – Regulacja systemu 
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Diagnostyka eOBD – Informacja o pojeździe 


