
Návod inštalácie a nastavenie riadiacej jednotky 

 

 
 

Tento rýchly sprievodca vás prevedie nasledujúcimi krokmi:  
 
1) Stiahnutie a inštalácia softvéru Tuning Suite.  
2) Identifikácia hardvéru a inštalácia ovládačov.  
3) Registrácia hardvéru a vytvorenie účtu.  
4) Získanie inštalačných príručiek a dokumentov pre zväzok.  
5) Základné informácie a základy FT Tuning Suite. 
6) Vykonanie prvého nastavenia. 
 

Inštalácia softvéru 

 

Na stránke www.tuning-motocyklov.sk, kliknite na tlačidlo Softvér , STIAHNUŤ SOFTVÉR 

- Stlačte Run, alebo Save 

- Potvrďte bezpečnostné varovania a umožnite softvéru spustenie ... 

 

 

 

 

Počítač nainštaluje najnovšiu verziu 

 

 
 

 

 

 

 

 

V prípade potreby sa zobrazí výzva na spustenie inštalátora ovládača. 

http://www.tuning-motocyklov.sk/


 
 

 

Prehľad hardvéru  

FT USB kábel na programovanie 

 

 

 

 

- Musí byť zaregistrovaný pred prvým použitím 



-Vyžaduje licenciu 

V prípade potreby sa ovládače USB nainštalujú automaticky. 

 

 

 
 

Kliknutím na ikonu v okne so správou alebo na paneli úloh sa zobrazí nové dialógové okno s 

hardvérom. 

 

 

 

 

 

Dokončenie automatickej inštalácie ovládača môže trvať niekoľko minút. 

 

 



 

Registrácia hardvéru 

Ak nemáte vytvorený účet, je potrebné odsúhlasiť podmienky /I Understand and Agree/ 

Potom kliknite Register 

 

 
 

 

 

 
Zapojte USB pre overenie 

- Ak nemáte účet, vytvorí sa vám účet. 

 - Ak máte nepotvrdený účet, obnoví sa vaše heslo. 

 

Ak už máte vytvorený účet, je potrebné odsúhlasiť podmienky /I Understand and Agree/, 

potom stlačiť Log In. 

 

 
 

 



Hardvér sa zaregistruje k aktuálnemu používateľovi jednoduchým pripojením. 

 

 

Inštalačné príručky 

Všetky inštalačné príručky sa sťahujú ako súbory pdf. 

Inštalačné príručky sa nachádzajú v používateľskej časti User . 

 

 

 

 

Základné informácie o softvéri Všeobecné poznámky k softvéru 

1) Počas používania softvéru musíte byť neustále online.  

2) Na prezeranie, otváranie alebo úpravy súborov máp nie je potrebný hardvér /pripojený 

kábel/. 

 3) Je možné otvárať, manipulovať a porovnávať viac súborov. 

Získanie nových  súborov: 

https://ftecu.com/document_center.php


Súbory Stock /továrenské nastavenia/, Unrestricted /neobmedzené nastavenie/ a tretích 

strán je možné stiahnuť v softvéri. Na stiahnutie nových súborov použite aplikáciu File 

Manager (Správca súborov).  

 

 

 

 

 

 

Štruktúra súborov 



Nahrať načítané súbory do stĺpca (ľavý panel) zo zoznamom upraviteľných položiek. 

 

 

 

 

 File Node: Contains all editable items of a file. 

Uzol súboru: Obsahuje všetky upraviteľné položky súboru 

 -Kliknutie ľavým tlačidlom myši: Rozbalenie / zbalenie podradených uzlov 

COMPARE - Kliknutie pravým tlačidlom myši -Porovnanie 1/2: Vybrať celé súbory na 

porovnanie  

RELOAD -Načítať: Zrušiť zmeny a znovu načítať súbor 

 FLASH-  Zapísať vybraný súbor do RJ 

SAVE AS -Uložiť ako: Uložiť vybratý súbor  



CLOSE -Zatvoriť: Zatvoriť vybrané spisy 

 

 Folder Node: Groups similar items or folders. 

Uzol priečinka: Zoskupuje podobné položky alebo priečinky. 

 

Kliknutie ľavým tlačidlom myši: Rozbalenie / zbalenie podradených uzlov 

 Kliknutie pravým tlačidlom myši: 

 Copy- Kopírovať: Rekurzívne kopírovanie podradených máp  

PASTE- Vložiť: Rekurzívne vloženie podradených máp 

 

 

 

 Map Node: Contains a single map table. 

Uzol mapy: Obsahuje jednu mapovú tabuľku 

 

Kliknutie ľavým tlačidlom myši: Zobraziť dialógové okno Zobrazenie mapy 

 Kliknutie pravým tlačidlom myši:  

COMPARE- Porovnať 1/2: Vybrať mapy na porovnanie  

COPY- Kopírovať: Kopírovať konkrétne mapy  

PASTE- Vložiť: Prilepiť konkrétne mapy  

 

 Setting Dialog Node: Contains a settings dialog. 

Dialógové okno: Obsahuje dialógové okno nastavení. :  

Left-Click: Display Settings Dialog 

Ľavý klik : Ukázať dialóg nastavení 

 

 

 

Setting True/False: Set option True/False. 

Nastavenia Pravda/Lož: Vyberte možnosť 

Left-Click: Display True/False Dialog 

Ľavé kliknutie Pravda/Lož 

Prvý zápis /nastavenie, chipnutie/ riadiacej jednotky 



 

Príprava súboru:  

Pred zápisom nových súborov do riadiacej jednotky sa uistite, že číslo 

RJ súhlasí so značkou, typom motocykla a  číslom súboru!!!   Nesprávny 

výber  súboru môže spôsobiť trvalé poškodenie riadiacej jednotky!!! 

Otvorte súbor, s ktorým chcete začať. Uzol dialógového okna nastavenia: Obsahuje 

dialógové okno nastavení. Kliknutie ľavým tlačidlom myšky: dialógové okno nastavenia. 

Vyberte Vášu značku, typ, r.v. motocykla...atď 

 

 

V tomto súbore vykonajte požadované zmeny. 

 



 

 

 

Ak ste spokojní s vykonanými nastaveniami spuste proces zápisu. 

 Pred zápisom nových súborov do riadiacej jednotky sa uistite, že 

číslo RJ súhlasí so značkou, typom motocykla a  číslom 

súboru!!!  Nesprávny výber  súboru môže spôsobiť trvalé poškodenie 

riadiacej jednotky!!! 

Spustenie procesu: Otvorte dialógové okno Device-> Write ECU. 



 

 

Click `Write ECU` in the Flashing Dialog. 

V dialógovom okne kliknite na možnosť „Write ECU“. 



 

 

 

Postupujte podľa dialógových okien na obrazovke: Môže sa zobraziť výzva na odpojenie a 

opätovné pripojenie /aj niekoľko krát za sebou/.  

disconnect and re-connect again. 



 

 
 

Zápis do RJ: Úplný zápis (prvý zápis alebo obnova) trvá až 6 minút.  

Rýchly zápis ( 2-zápis, 3-zápis....) zvyčajne trvá pár sekúnd. 

 

 
 

Po dokončení zápisu sa môžete odpojiť. 

 

 
 

 

Hotové! 

Ak máte nejaké otázky kontaktujte nás. 


