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UPOZORNĚNÍ 

1. Doporučuje se provádět měsíční aktualizace diagnostický software,a k tomu použijte heslo. 

2. Pokud jde o tester,přesně k návodu výrobce. - umožní to uživatelům držet služby takovým 

způsobem, aby byl jednoduchý a bezpečný. Vykonávat funkci (v souladu s pokyny na 

obrazovce) není v rozporu s jinými prvky elektronické a jsou bezpečné a nebudou způsobit 

problémy s autem. 

3. Za účelem připojení přístroje k vozidlu, jste na níže uvedených pokynů: 

a. Připojte sériový kabel nebo zařízení bezdrátove pod modul diagnostiku a PC, a ujistěte se, že 

nastavení komunikace jsou správné. 

b. Připojte kabel diagnostickỳ pod modul diagnostickỳ. 

c. Připojte kabel diagnostickỳ k vozidlu. 

4. Přestože oddíl ma název "Diagnóza systémů vozidla” a umožnuje naprogramováni a 

konfiguraci  řízení modulů a komponentů, to jeho používání vyžaduje úzké znalosti a 

zkušenostiv, které provádějí opravu. 

 

1. Počáteční inspekce 

a. Ujistěte se, že software LOGIC byla správně nainstalována a funguje správně. 

b. Ujistěte se, že PC funguje správně a nezpůsobuje chyby, které by mohly negativně mít vliv na 

řádné fungování utility. 

2. Spuštění softwaru LOGIC (obr. 1). 

3. Vyberte typ diagnózy (automobil, motocykl, nákladní vozy) (vozidla lze nalézt volby mezi 

osobní i nákladní vozy) (obr. 2). 

4. Vyberte si značku, druh paliva, model a kapacitu krychlovou (obr. 3). 

5. Vyberte 'Diagnostika systemů vozidel' (pozice 6) nebo jednou kategorie Funkci (pozice 9) 

(obr. 4). 

6. Zkontrolujte polohu  diagnostické spojky a typ spojky v autě (obr. 6). 

a. Ujistěte se, že všechna spojení (v vozidle, diagnostickým module, a PC) jsou dobře chráněny. 

b. Ověřte, zda je diagnostický modul napájecí napětí. 

7. V ‘Diagnostika systemů vozidel‘,uživatel si může vybrat konkrétní systém vozidla, a pokud 

dochází, vybrat ovládací modul (obr. 5). 

a. Vyberte pozice ‘Autodiagnostika’ (obr. 7). 



b. Software se pokusí navázat připojení s ovládáním modulem vybranēho systemu, pak to otevří 

stránku ' Diagnostika systemů vozidel’. 

c. Možné  jsou opce: 

- Čtení parametrů a statu. 

- Čtení a odstranění chybových kódů. 

- Spust’ění částí vozidla. 

- Kódování a nastavení 

- Data ECU. 

- Diagnostická zpráva. 

- Technický list obsahující různé specifikace vozidla. 

8. Pozice ‘"Graf analýzy" umožňuje uživateli pro uložení parametrů a události během testu 

silniční auto. 

a. Vyberte pozice "Graf analýzy"  (obr. 8). 

b. Software se pokusí navázat připojení s ovládáním modulem vybranēho systemu, pak to otevří 

stránku ' Diagnostika systemů vozidel’ 

c. Možné  jsou opce: 

- Výběr parametrů (maks . 6). 

- Nastavení časové základny. 

- Start / Stop. 

-Tisk. 

- Psaní v paměti. 

9. Vyberte funkci aby moct vykonát požadovanou operaci (která nevyžaduje žádné znalosti 

automobilové elektroniky) (obr. 9). 

a. Vyberte pozice ‘Provést funkce’ (obr. 10). 

b. Software se pokusí navázat připojení s ovládáním modulem v obsahu zvolenou funkce, systém 

otevři stránku, i uživatel bude moct pracovat podle instrukce na obrazovce (obr. 11). 

 

Postupy pro aktualizaci "LOGIC" na internetu. 

Zkontrolujte následující položky: 

1. PC s čtenářem CD. 



2. Software "LOGIC Upgrade" již nainstalovaný, jak je uvedeno v "Pokynech konfigurace 

zařízení”. 

3. Heslo zařízení “LOGIC” Postup aktualizace: 

4. Start "LOGIC Upgrade" a vyberte "F2" pro spuštění. 

5. Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače PC. 

 

Často kladené otázky  

1. Instalace ovladače pro sériové připojení BBAD- diagnostický modul a PC, když postup 

nebyl proveden auto. 

· Připojte sériový kabel USB nebo modul USB Bluetooth Magneti Marelli k USB portu sveho 

PC. 

· Operační systém Windows zahájí automaticky postup pro nainstalovani ovladače k použití 

tento kabel. 

· Pokračujte výběrem některé související možnosti, a potvrďte. 

· Zadejte ve vhodnỳm polu přístup pro ovladač C:\MM\Drivers_usb-ad a potvrďte. 

· Umožňujte provádět postup až do konce a potvrďte 

. Následující ovladač je od této chvíle instalován: USB High Speed Serial Converter. 

· Konfigurační postup bude opakovat stejný operace podruhé a bude také nainstalovat ovladač: 

sériový Port USB. 

UPOZORNĚNÍ: Tento postup se vztahuje pouze na operační systém Windows XP a předchozí 

systémy. Pro Windows Vista tento postup není nutný, protože ovladače jsou pre-nainstalovány. 

Pokud nejsou nainstalovány, pokračovat v normálním nastavení, tak, jak je uvedeno výše. 

2. Bezdrátové připojení autodiagnostického modulu do PC, když je třeba nainstalovat 

externí Bluetooth modul. 

· Diagnostický modul je vybaven v bezdrátové zařízení. 

· Nainstalujte standardní software BT na vašem PC po pokynů výrobce. 

· Název zařízení Bluetooth, kterou měli byste vybrat během vyhledávání 'logika' a heslo,  je 

'MM'. 

3. Spouštění software a konfigurace sériový COM port, když v konfiguraci ovladaču nebylo 

provedeno auto 

· Pomocí pravého tlačítka myši, zvolte "Tento/můj počítač" a zvolte "Vlastnosti ". 



· Vyberte "Počítač", pak "Manager zařízení”. 

· Vyberte “Porty (COM i LPT)” a Zkontrolovat, které COM port je přiřazen k sériovým kabelem 

na standardní USB či Bluetooth. 

· Spuštění softwaru LOGIC. 

· Vyberte si produkt, automobil, nákladní automobil nebo motocykl, a zadáte aktivační heslo, 

pak potvrďte. 

· Stisknutím tlačítka pro otevření konfiguračního menu  

· Zadejte číslo sériového portu COM 

· Zadejte číslo sériového portu COM a vyberte Způsob komunikace přes USB kabel nebo 

Bluetooth. 

 

Často kladené otázky  

4. Nové funkce nebo systémy nemohou být použite: 

· Ujistěte se, že vaše heslo aktualizovani je stále platné. Pokud ne, zeptejte se svého místního 

prodejce aby zkontrolovat heslo. Stiskněte tlačítko Nastavení pro vstup správné heslo kdykoliv. 

5. Komunikace s vozidlem nepovedená: 

· Ujistěte se, že kabel diagnostický je připojen správně. 

· Ujistěte se, že palubní deska je zapnutā. 

· Zkontrolujte pojistku diagnostického konektoru. 

· Zkontrolujte, či výběr vozidla byl dokončen správným způsobem. 

· Podívejte se na údaje přístroje instrukce, v případě, že je to nutné, připojte napájecí kabel 

autobaterie do vozidla 

· pozice 8) 

· Podívejte se na autobaterie. 

 

Často kladené otázky  

6. Diagnostický modul není zahrnuta: 

· Podívejte se na moci v diagnostické zásuvky vozidla. Pokud diagnostický kabel je k dispozici, 

vyměňte ji. 

· Pokud systém vyžaduje použiti kabela baterie kmoci, vyměňte. 

7. Funkce není úspěšně dokončena: 



· Ujistěte se, že elektronický modul kontrola není zachován chyba (chybové kódy). V tomto 

případě řešit problém a vymazat chyby. 

· Ověřte, zda je kontrolní modul není v pohotovostním režimu. V tomto případě, i v případě, že 

parametry mohou být řádně displeje, nastavení neběží může být úspěšně dokončen. 

· Pauza pro komunikaci s vozidlem, vypněte pomlčka a znovu zapnout, a pak dokončení 

požadované operace v rámci asi 1 minutu. 

9. Hodnoty parametrů nebo podmínky nejsou 

normální: 

· Ujistěte se, že si vybrali správný modul kontrolu. 
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