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VÝSTRAHY 
 
1. Aby se zamezilo poškození spínače na vnitřní kartě přístroje, 

vypínejte přístroj vždy pomocí tlačítka pro vypnutí , které 
se nachází v pravé horní části obrazovky. Jakmile software 
ukončí činnost, je možné vypnout přístroj podržením tlačítka pro 
zapnutí na dobu delší než 5 sekund. 

 
2. V případě nesprávného vypnutí bude po zapnutí spuštěn 

proces skenování disku (scan disk) trvající přibližně 10 minut, 
během něhož budou zkontrolovány případně chyby na 
paměťové kartě. V žádném případě tento proces nepřerušujte. 

  
3. Je doporučeno aktualizovat diagnostický software na 

paměťové kartě jednou měsíčně. Pro provedení této 
operace je nezbytné použít přístrojové heslo. 

 
4. Funkce OK přísně dodržují pokyny výrobce, což umožňuje 

provádět požadované operace správně, jednoduše a bezpečně. 
Pokud se budete pečlivě řídit zobrazenými pokyny, nebude 
ŽÁDNÁ funkce narušovat činnost ostatních elektronických 
součástek. Proto jsou BEZPEČNÉ a NEMOHOU poškodit 
vozidlo. 
 

5. Přístroj je potřeba připojit k vozidlu následujícím způsobem: 
 a. Připojte diagnostický kabel k přístroji 
 b. Připojte diagnostický kabel k vozidlu 
 
6. Použití oddílu ‘VEHICLE SYSTEMS DIAGNOSTICS‘ 

(Diagnostika systémů vozidla) vyžaduje dostatečné 
zkušenosti a školení v oblasti postupů oprav, protože tento 
oddíl umožňuje provádět nastavení a programovat řídicí 
jednotky a součásti vozidla. 

 



7. Baterie přístroje lze dobíjet následujícím způsobem: 

 automaticky, prostřednictvím kabelu EOBD  

 připojením přístroje k jeho standardnímu napájecímu zdroji 
 

 

 
 

 pomocí volitelné nabíjecí stanice (příslušenství)   
 

 
Baterie lze dobíjet, kdykoliv je přístroj vypnutý. Plné nabití baterie 
trvá asi 6 hodin. Pokud není přístroj připojen k řídicí jednotce 
vozidla, vydrží baterie přibližně 4 hodiny. 
 
8. Přístroj lze používat ve svislé nebo vodorovné poloze. Pro 

změnu režimu klikněte na ikonu  v horní nástrojové liště 
pro přístroj. 

 



9. Na sondy osciloskopu nepřikládejte napětí přesahující 200 V. 
 
10. Měření odporu a test diod přivádí proud do vnějšího obvodu. 

Při provádění odporového měření nebo testu diod se vždy 
ujistěte, že je testovaná součástka odpojena od jiných zdrojů 
napětí. 

 
11. Připojení kabelů osciloskopu/multimetru k vozidlu vyžaduje 

dostatečnou kvalifikaci, aby nedošlo k narušení elektronického 
systému vozidla. Multimetr a osciloskop se vyznačují funkcí 
GALVANICKÉHO oddělení od zbytku přístroje, takže je možné 
připojit zem osciloskopu k jinému zemnění než je společná zem 
používaná pro sériové připojení diagnostiky. 

 
12. Je-li obrazovka černá, je možné, že došlo k nechtěnému 

stisknutí tlačítka, povolujícího funkci endoskopu. Stiskněte 
znovu tlačítko pro návrat na předcházející stránku. 

 
13. Na horní straně přístroje je umístěno 5 LED diod. Zleva: 

 V tuto chvíli není první LED dioda používána; 

 Druhá LED dioda je modrá a indikuje, že je vestavěný 
modul bluetooth zapnutý a připravený na příjem/přenos 
dat; 

 Třetí LED dioda indikuje stav nabití baterie:  
o je-li červená, přístroj je připojen k externímu napájení 

a probíhá dobíjení baterií; 
o je-li zelená, přístroj je připojen k externímu napájení, 

ale vnitřní baterie jsou nabité; 
o pokud nesvítí, přístroj není připojen k žádnému 

externímu napájení a je napájen vlastními vnitřními 
bateriemi. 

 Čtvrtá LED dioda indikuje stav komunikace s řídicími 
jednotkami: 



o Červená nebo nesvítí: žádná aktivní komunikace s 
řídicími jednotkami vozidla; 

o Zelená: aktivní komunikace s řídicí jednotkou vozidla; 
o Oranžová: probíhá pokus o navázání komunikace s 

řídicí jednotkou vozidla; 
o Rychlé přepínání mezi zelenou a červenou: načítání 

specifického softwaru pro komunikaci s řídicí 
jednotkou.  

 V tuto chvíli není pátá LED dioda používána 
 

 

 

15. Přístroj lze použít jako diagnostické rozhraní a osciloskop, v 
kombinaci s PC pro prohlížení dat. Přístroj komunikuje s PC přes 
bluetooth. Pokud PC ovládá přístroj, na přístroji se zobrazí 
hlášení ‘PC CONTROL’ (Řízeno počítačem). 
 

 

 

NASTAVENÍ 
 

Když spustíte software poprvé, je potřeba provést následující 
nastavení: 

 vyberte jazyk pro texty v softwaru a druhý jazyk pro případ, 
že by překlad v prvním zvoleném jazyce nebyl k dispozici; 

 zadejte heslo pro aktivaci přístroje vydané distributorem po 
dodání přístroje. Toto heslo otevírá různá diagnostická 
prostředí v závislosti na zakoupené licenci. 

Pro provedení výše uvedených kroků je doporučeno kliknutím na 

ikonu  otevřít nastavené prostředí (obr.1), v němž je možné 
po kliknutí na možnosti, které jsou k dispozici, provést tyto kroky: 

 nastavit datum a čas; 

 zadat heslo pro aktivování licence; 

 změnit jazyk přístroje; 

 zadat údaje o dílně, které se objeví v tištěné zprávě; 



 zadat kód adaptérového kabelu, aby bylo možné používat 
kabely, které již vlastníte; 

 nastavit rozložení oken před tištěním zpráv, které vyžadují 
zadání počtu kilometrů ujetých vozidlem, licenčního štítku, 
apod. 

Po provedení výše uvedených nastavení stiskněte tlačítko  

pro návrat na hlavní stránku. 
FUNKCE KLÁVES NA PŘÍSTROJI 
 
1. Zapněte přístroj pomocí tlačítka pro zapnutí a vyčkejte, než 

proběhne načtení softwaru. Zobrazí se stránka uvedená na obr. 
2. Upozorňujeme, že přístroj bude vždy orientován stejně, jako 
tomu bylo v okamžiku posledního vypnutí.  

2. V horní části okna se ve všech softwarových prostředích 
zobrazují tyto ikony: 

  

 

Datum a čas 

 

Přístroj je napájen z externího 
zdroje (diagnostická zásuvka nebo 
jiný externí zdroj). Při napájení z 
baterie se zobrazuje jiná ikona 

 

Nastavení přístroje.  

 

Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí 
klíčové informace, jako je heslo a 
relevantní aktivní prostředí 
(vozidla, motocykly, užitková 
vozidla), verze diagnostického 
softwaru a sériové číslo přístroje. 
Tato data jsou vyžadována vždy, 
když požadujete asistenci/servis 



 

Toto tlačítko umožňuje návrat na 
hlavní stránku z jakéhokoliv místa 
v softwaru 

 

Kliknutí na tuto ikonu přepíná 
zobrazovací režim: vertikální nebo 
horizontální. 

 

Vypnutí přístroje. Pro vypínání 
přístroje používejte výhradně toto 
tlačítko. Jakýkoliv jiný způsob 
vypnutí může ohrozit obsah 
paměťové karty a po opětovném 
zapnutí za všech okolností povede 
k aktivaci testu paměťové karty, 
který trvá 10 minut a provede 
kontrolu aktuálního stavu 

 
 
 
 
3.  Pro provedení diagnostiky v sériovém zapojení s vozidlem 

vyberte na hlavní stránce typ testovaného vozidla: 

 Auto 

 Lehké užitkové vozidlo 

 Motocykl 

 Nákladní vůz 

 Autobus 

 Přívěs 
 
 

4. Na hlavní stránce je možné vybrat i následující funkce: 

 Endoskop (videokamera) 

 Osciloskop 

 Multimetr 
 



Tyto funkce lze vybírat i z diagnostického prostředí, pokud je 
vyžadována současná analýza dat vycházejících z řídicí jednotky 
vozidla a elektrických signálů. Tlačítka umístěná ve spodní části 
obrazovky umožňují rychlé přepínání náhledu mezi jednotlivými 
prostředími bez přerušení komunikace s ECU nebo přepínání z 
diagnostiky do režimu silničního testu. 
 
 
SÉRIOVÁ DIAGNOSTIKA A SILNIČNÍ TEST (Analytický 
diagram) 
 

1.  Na hlavní stránce vyberte typ vozidla 
2. Vyberte značku (Make), palivo (Fuel), model (Model) a verzi 

(Version) (obr. 3) 
3. Vyberte položku „VEHICLE SYSTEMS DIAGNOSTICS“ 

(Diagnostika systémů vozidla), zvolte instalaci (obr. 4). 
VAROVÁNÍ: v některých případech může program 
vyžadovat zadání motorového kódu (engine code) a značky 
a modelu ECU analyzovaného vozidla. 

4. Pomocí uvedeného kabelu propojte přístroj s vozidlem 
prostřednictvím příslušného konektoru. V závislosti na tom, 
jakou operaci chcete provést, vyberte položky Autodiagnosis 
(Autodiagnostika) nebo Analysis chart (Analytický diagram): 
analýza ECU nebo kontrola trendu parametrů motoru ve 
vozidle v časovém intervalu nebo při živém čtení. 

5. Přepněte zapalovací klíček do polohy Zapnuto a potvrďte, 
když to systém vyžaduje. 

6. Přístroj komunikuje s vozidlem. V případě výskytu chyb ve 

vozidle začne blikat ikona . 
 

 
Autodiagnostika 
 
Následující ikony umožňují provedení těchto operací: 



 

 

Aktivace prostředí pro prohlížení parametrů a 
stavů. Toto prostředí umožňuje: 

- Prohlížení dalších parametrů 
zvolením možnosti „Výběr 
parametrů a stavů“  

- Uložení aktuálně načtených 
parametrů do zprávy o diagnostice 
pomocí tlačítka „Uložit parametry 
do zprávy“ 

 

Prohlížet chybové kódy uložené v ECU. 
Volba „Zrušení chyby“ umožňuje smazání 
těchto chybových kódů z řídicí jednotky, 
pokud již chyba není aktuální 

 

Prohlížení aktivačních prvků pro dostupné 
aktuátory. Otevřete tuto stránku a vyberte 
požadovanou aktivaci. Pak stiskněte položku 
„Aktivovat“ 

 

Prohlížení možností kódování/nastavení 
řídicí jednotky. Varování: tyto funkce mění 
stav řídicí jednotky, takže je potřeba 
bezpodmínečně dbát požadovaných operací 
před nastavením 

 

Informace o řídicí jednotce, např. verze 
hardwaru 

 

Zpráva o diagnostice (zpráva se při 
provádění těchto úkonů automaticky 
aktualizuje). Zpráva bude zkopírována na 
USB jednotku pro hromadné ukládání dat, 
která musí být připojena k USB portu. Soubor 
pak lze vytisknout z jakéhokoliv PC. 

 

Indikuje všechny operace, které jsou pro 
vozidlo k dispozici 



 

Ukončuje/spouští komunikaci s řídicí 
jednotkou vozidla. 

 
 
 
Funkce „Marelli PLUS“ 
 
1. Pomocí tlačítek v prostředí pro čtení parametrů 
  

 
 
lze prohlížet referenční hodnoty pro stav nečinnosti nebo vyšší 
stav nečinnosti, je-li dostupný 
 

2. Pokud se vedle popisu chybového kódu objeví ikona , 
lze kliknutím na tuto ikonu otevřít prostředí pro odstraňování 
poruch krok za krokem. 
 
Analytický diagram 
 

Tato funkce je velmi užitečná pro analýzu trendu technických 
parametrů, které vedly k chybovému stavu. Následující ikony 
umožňují provedení těchto operací: 
 

 

Vybírat parametry, které budou zobrazeny 
v grafu 

 

Prohlížet chybové kódy uložené v ECU.  

 

Měnit časovou linii grafu. Tímto způsobem 
můžete zvětšit časový interval zobrazený 
na jedné stránce nebo přiblížit graf 
nastavením časové základny na nižší 
hodnotu 



 

Ukládat grafy pro pozdější analýzu 

 

Vytisknout aktuální stránku prostřednictvím 
USB jednotky pro hromadné ukládání dat 
připojené k USB portu 

 

Ukončuje/spouští komunikaci s řídicí 
jednotkou vozidla. 

 
FUNKCE OK 
Funkce OK provádějí funkce pomocí metod a postupů 
vyžadovaných výrobcem. Jakmile vyberete funkci, software 
automaticky naváže komunikaci s příslušnou řídicí jednotkou pro 
provedení úkonu. 
 

1. Na hlavní stránce vyberte typ vozidla 
2. Vyberte značku (Make), palivo (Fuel), model (Model) a verzi 

(Version) (obr. 3) 

3. Vyberte jednu z funkcí OK (označené symbolem ) 
4. Pomocí uvedeného kabelu propojte přístroj s vozidlem 

prostřednictvím příslušného konektoru. Vyberte položku 
‘Provést funkci’. 

5. Přepněte zapalovací klíček do polohy Zapnuto a potvrďte, 
když to systém vyžaduje. 

6. Přístroj komunikuje s vozidlem. V případě výskytu chyb ve 

vozidle začne blikat ikona . 
7. Vyberte operaci a proveďte ji stisknutím tlačítka „Aktivovat“ 

 
VAROVÁNÍ: Před provedením funkcí zkontrolujte a smažte 
všechny chybové kódy uložené v paměti. 
VAROVÁNÍ: přítomnost chybových kódů uložených v paměti 
může narušit správnost provedení funkcí. 
 



VAROVÁNÍ: V oddílu „SERVICE COUPON/MAINTENANCE“ 
(Servisní kupón/Údržba) lze nalézt údržbové plány a příslušné 
specifikace. 
 

OSCILOSKOP 
Přístroj je vybaven čtyřkanálovým osciloskopem 25MS/s. 
Kabelové připojení je uvedeno na obrázku.  

 
 

 
VAROVÁNÍ Černý port je uzemnění. Aby bylo možné provést 
měření, musí být tento kabel vždy připojen na uzemňovací signál 
vozidla. Barvy ostatních portů odpovídají barvám příslušných 
vedení na obrazovce. 
 



Kabely lze připojit k analyzovaným signálům pomocí krokosvorek 
nebo prostřednictvím dodaných sond – podle toho, která metoda 
je vhodnější. 
 
Makro-prostředí jsou následující: 

 „Nastavení“. V tomto prostředí lze pro jednotlivé kanály 
nastavit šířku a čas 

 

 

V této části je možné 
povolit/zakázat zobrazení 
různých kanálů  

 

Nejprve vyberte kanál, u něhož 
je potřeba změnit šířku a/nebo 
nastavení offsetu. Kliknutím na 
šipky pak upravte nastavení 

 

Pomocí šipek můžete měnit 
časovou základnu. 

  

 „Analýza“. Následující tlačítka umožňují provedení těchto 
úkonů: 

 

 

Použití tohoto tlačítka umožňuje 
čtení časových hodnot. Zobrazí 
se dvě lišty. Kliknutím a tažením 
umístěte lišty do požadované 
polohy 



 

Použití tohoto tlačítka umožňuje 
čtení šířky pro 4 kanály. Zobrazí 
se lišta. Kliknutím a tažením 
umístěte lištu do měřené polohy 

 
Vypíná měření a zobrazené lišty 

 

 „Spouštěč“.  
V tomto prostředí lze nastavit bod pro pořízení signálu. Stiskněte 

tlačítko  pro potvrzení směn spouštěče 
 
MULTIMETR 
Funkce multimetru umožňuje provést měření napětí a odporu 
(obr. 6). Multimetr využívá stejné porty a kabely jako osciloskop. 
Aby byly funkce prováděny správně, vždy se ujistěte, že 
používáte porty a kabely v barvě zobrazené softwarem. 
 

Stiskněte tlačítko  pro aktivaci odečítání napětí. Měřicí 
stupnice je automatická, nejsou vyžadovány žádné změny. 
 

Stiskněte tlačítko  pro aktivaci odečítání odporu. Měřicí 
stupnice je automatická, nejsou vyžadovány žádné změny. 
VAROVÁNÍ Odečítání odporu přivede do testované součástky 
proud. Před testováním se ujistěte, že součástka není pod 
napětím. 
FUNKCE ENDOSKOPU 
 
Funkce endoskopu je realizována pomocí volitelného 
příslušenství (není součástí základní sady).  
Varování: Aby byla zajištěna správná funkce příslušenství, je 
potřeba nainstalovat sondu před zapnutím přístroje  



 
 
 
Nedodržení tohoto pokynu může vést ke zhoršení kvality obrazu. 
Optika endoskopu je navržena tak, aby byla zajištěna nejvyšší 
kvalita obrazu na vzdálenost několika centimetrů. Pokud by byl 
potřeba jiný úhel náhledu, je pro tento účel k dispozici volitelné 
příslušenství v podobě zrcátek.  

Stiskněte tlačítko  pro aktivaci funkce endoskopu. V prostředí 
endoskopu stiskněte tlačítko pro návrat na předcházející stránku.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Často kladené otázky: 
 

1. Nelze používat nové funkce OK nebo novou instalaci: 

 Ujistěte se, že nevypršela platnost hesla pro aktualizaci. 
Kontaktujte příslušného zástupce a požádejte jej o heslo. Pak 
zadejte správné heslo v menu Konfigurace. 

 

2. Komunikace s vozidlem selhala: 

 Ujistěte se, že je diagnostický kabel správně připojen a zcela 
zatlačen. 

 Ujistěte se, že je palubní deska zapnutá. 

 Zkontrolujte pojistku diagnostického konektoru. 

 Ujistěte se, že je vybráno správné vozidlo. 

 Pomocí kontrolek na přístroji zkontrolujte, zda není potřeba 
připojit k vozidlu kabel pro napájení baterie (viz bod 8). 

 Zkontrolujte napětí baterie vozidla. 
 

 

Často kladené otázky: 
 

3. Přístroj se nezapíná:  

 Připojte alternativní napájecí zdroj (napájení ze sítě 200-
230V, napájecí kabel pro baterii vozidla). Pokud se přístroj 
zapne, může dojít k vybití baterie v přístroji. 
 

4. Výsledek funkce OK není uspokojivý: 

 Ujistěte se, že v ECU nejsou chyby. Pokud jsou, vyřešte 
problém a vymažte chyby. 

 Ujistěte se, že ECU není v pohotovostním stavu. V takovém 
případě, i když mohou být parametry zobrazeny správně, nelze 
aktivaci nebo nastavení správně dokončit. 

 Přerušte komunikaci s vozidlem, vypněte a zapněte palubní 
desku a proveďte do minuty požadovanou operaci. 

 

5. Hodnoty parametrů nebo stavy nejsou správné: 

 Ujistěte se, že jste vybrali správnou ECU. 
 

 

 



Postup aktualizace SD karty přes internet. 
 
Nezbytné materiály a přípravné kroky: 

1. Počítač s aktivním připojením k internetu. 
2. Aktualizační program je nainstalován v souladu s 
postupem popsaným v dokumentu „Instalace přístroje“. 
3. Čtečka pro SD kartu je řádně nainstalovaná v počítači. 
4. Přístrojové heslo  

Postup aktualizace: 
1.Spusťte aktualizační program kliknutím na ikonu, pak 
stiskněte klávesu F2 pro 

  start; 
2.Řiďte se pokyny na obrazovce. 
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