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Úvod k uživatelské příručce 

 

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybrali naše diagnostické zařízení, které Vám umožní udržet krok s neustále se 

měnícími technologiemi palubní elektroniky osobních vozů, motocyklů i nákladních vozů.  

Přečtěte si, prosím, pozorně tuto příručku a dodržujte pokyny uvedené v odstavci Zásady bezpečnosti. 

 

Obsah uživatelské příručky 

 

Tato uživatelská příručka je členěna do tří částí: 

 

 

Popis produktu 
 

Popis produktu, seznam součástí 

Instalace produktu 
 

Instalace softwaru a hardwaru 

Provozní pokyny 
 

Popis funkce, legenda k ikonám a příkazům 

Odstraňování poruch 
 

Řešení častých problémů/často kladené otázky 

Symboly a glosář termínů a výstrah souvisejících s bezpečností 

 

V této příručce jsou používány následující symboly pro zdůraznění důležitých údajů nebo informací:  

 

 
Výstraha 

Tento symbol se používá pro upoutání pozornosti na určité operace a příslušné pokyny 

 

 
Důležité 

Tento symbol je navržen tak, aby upoutal vaši pozornost k důležité informaci. 

 

 
Poznámka

 Tento symbol se používá pro zdůraznění údajů o tom, jak používat produkt. 

 

Zásady bezpečnosti 

 

 

Značky a symboly: 
 
 

Symboly používané v tomto odstavci mají následující významy. 

 

 

 NEBEZPEČÍ: Nedodržení nebo nesprávné použití informací označených tímto symbolem může vést k 

závažnému poranění nebo smrti. 

 

 

 VÝSTRAHA: Nedodržení nebo nesprávné použití informací označených tímto symbolem může vést 

ke zranění osob nebo hmotným škodám na zařízení nebo majetku. 

 

 

VAROVÁNÍ: Nedodržení nebo nesprávné použití informací označených tímto symbolem může vést k 

nesprávné činnosti zařízení a/nebo softwaru. 
 
 

Nezbytná opatření během provozu/instalace: 

 NEBEZPEČÍ: 

• Abnormální podmínky: Pokračování práce, pokud ze zařízení vychází kouř nebo abnormální zápach může způsobit požár nebo 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ihned odpojte napájení a kontaktujte servisní středisko. 

• Voda a cizí materiály: Pokud se do zařízení dostane cizí materiál (kov, voda nebo jiné kapaliny), ihned odpojte napájení a 
kontaktujte servisní středisko. 



• Zkrat a poškození: Je-li zařízení poškozeno, odpojte jej od elektrické sítě a kontaktujte servisní středisko. 

• Demontáž: Nikdy se nepokoušejte zařízení demontovat nebo na něm provádět změny, protože to může vést k riziku požáru nebo 
úrazu elektrickým proudem. 

• Umístění: Udržujte zařízení mimo dosah tepla, olejových výparů nebo par. Takové okolní podmínky mohou navodit riziko požáru a 
úrazu elektrickým proudem. Udržujte zařízení mimo dosah kapalin a těkavých hořlavých materiálů. Nedodržení může vést k riziku 
požáru. 

 VÝSTRAHA: 

• Umístění: Neumísťujte zařízení na nestabilní povrchy, vysoké police nebo do jiných nestabilních míst, kde by mohlo dojít 
ke spadnutí zařízení a následnému zranění a/nebo poškození. 

• Cizí tělesa: Nestrkejte do konektorů žádná cizí tělesa, protože by to mohlo vést k závadě na zařízení. 

• Údržba: Nikdy nepoužívejte k čištění vnější části zařízení ředidla, kosmetické přípravky nebo jiné těkavé látky. K čištění 
používejte hadr navlhčený zředěným roztokem vody a jemného čisticího prostředku. 

 

 VÝSTRAHA: 

 Dobíjení zařízení: Zařízení musí být dobíjeno v souladu s pokyny výrobce. Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody 
vzniklé v důsledku dobíjení zařízení pomocí jiného zdroje. 

  

 

VÝSTRAHA 

• Pro údržbu obalů obsahujících zařízení a přemísťování zařízení po instalaci platí ustanovení italského zákonného 
nařízení DDLL 626 z 19/9/94 a 242 z 19/3/96. Pro otevírání obalu používejte vhodné nářadí. 

 VÝSTRAHA: 

• Podmínky použití: Toto zařízení bylo navrženo a testováno tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Uživatel musí dodržovat 
informace a výstrahy uvedené v této příručce, aby byl zajištěn bezpečný provoz a zachovány bezpečnostní vlastnosti 
zařízení. 

 
 Nedovolte, aby zařízení obsluhovaly nekvalifikované osoby. 

Je zodpovědností vlastníka udržovat výstražné štítky a tovární štítky čisté a čitelné. 
 
Tato příručka podléhá změnám a aktualizacím. 
Nezapomeňte si přečíst aktualizace a pokyny pro přizpůsobení obsažené v této příručce. 
Tato příručka je rozdělena do jednotlivých sekcí pro snadnou orientaci. Pokyny v příručce – zvláště pokyny týkající se 
údržby – jsou určeny pro specializovaný technický personál s dobrými znalostmi v oblasti mechaniky, 
elektromechaniky nebo provozu systému založených na jednotkách řízených počítačem. Systém byl navržen pro 
usnadnění obsluhy a odstraňování poruch, se širokou škálou zobrazovaných hlášení s podrobnými údaji, které 
pomáhají identifikovat problém. 

 
Přečtěte si, prosím, pečlivě tyto pokyny, než začnete obsluhovat zařízení. 
Shromážděte tuto příručku a veškerou literaturu dodanou spolu se zařízením do pořadače a udržujte ji v blízkosti 
stroje na místě snadno přístupném pro obsluhu. 
 
Zajistěte, aby instalace proběhla v souladu s platnými předpisy a standardy. 
Přečtěte si pečlivě tuto příručku a naučte se, jak řádně a bezpečně používat zařízení. 
Při provozování a servisu zařízení bezpodmínečně dodržujte platné předpisy pro prevenci nehod. 

V případě neoprávněných změn na zařízení výrobce neručí za následné škody nebo důsledky. Upozorňujeme, že 
přemosťování a odstraňování bezpečnostních prvků je porušením zásad bezpečnosti pracoviště platných v zemi 
uživatele. 

 

  



Specifikace hardwaru ZAŘÍZENÍ  

 

Rozhraní vozidla 
Standardní konektor EOBD 
 

Shoda EOBD 
Úplná kompatibilita (elektrická a mechanická, jak 
je určeno standardem) 
 

Komunikační protokoly EOBD 

Úplná kompatibilita je určena standardem: 
J1850-41.6.   J1850-10.4. 
ISO9141-2K/L 
CAN (Control Area Network ISO 11898) 
 

Napájecí zdroj, je-li připojen k vozidlu 
Z konektoru EOBD  12 – 24 V 
 

Proudová spotřeba 

 
Režim čtení aktuálních dat: typicky < 50 mA 
Pohotovostní režim:      : typicky < 1 mA 
 

Podřízené USB 
 
Profilový virtuální PORT COM USB 1.0 zařízení 
 

Napájecí zdroj, je-li připojen k PC 
 
Z USB portu PC (Master) 
 

Mikrokontrolér jádra 
 
ARM 
 

Datová paměť 
 
4 MB 
 

Provozní podmínky 
 
Integrovaná multifunkční LED 
 

Provozní teplota 
-40 °C  až  +85 °C 
 

Rozměry 
 
43,5 x 22,5 x 25,1 (D x Š x V) (mm) 
 

Hmotnost 
 
20 g 
 

Schválení 
 
E24 10R-030604 
 

RTC 
 
Integrovaný dobíjecí akumulátor 
 

Výstražné signály 
 
Akustické signály 
 

Vizuální signály LED dioda 

 

První použití zařízení 

 
 

 Zařízení OBD ROAD má vnitřní baterii pro udržování data a času. Při prvním použití může být baterie vybitá. 
Je potřeba zařízení asi 1 hodinu nabíjet prostřednictvím USB kabelu a pak nastavit datum a čas pomocí 
softwaru OBD ROAD nainstalovaného v PC. 

 

 Je-li zařízení odpojeno od vozidla, vnitřní baterie se vybije během 90 dnů. V takovém případě je nezbytné 
nastavit správné datum a čas opakováním postupu popsaného v předcházejícím bodě. 
 

 

  



Akustické signály 

Zařízení je opatřeno vnitřní akustickou signalizací, která umožňuje varovat řidiče, vyskytne-li se závažná událost: 
 

 Tato signalizace vydává v případě zjištění závady na vozidle 5 přerušovaných pípnutí. 

 V případě jízdního stylu ECO se ozvou 3 přerušovaná pípnutí, pokud motor překročí 2500 rpm nebo 130 km / 
h (výchozí nastavení). 
 

 

POPIS ZAŘÍZENÍ OBD-ROAD 

 
OBD ROAD je zařízení schopné zachytit parametry a aktuální data z ECU vozidla. Hlavní funkce: 
 

 
- Zaznamenávat do vnitřní paměti technické parametry a provozní podmínky motoru pro bližší analýzu. 
 
- Zaznamenávat do vnitřní paměti chybové kódy registrované během jízdy a ve vztahu k emisím. Bude 

vygenerován akustický signál. 
 
- Zobrazovat technické parametry, provozní parametry motoru a chybové kódy v reálném čase. 
 
- Mazat chybové kódy. 

 
- Během jízdy registrovat akustickými signály, zda uživatel jede v režimu ECO. 

  
 
Na základě shromážděných aktuálních dat provede software OBD-ROAD podrobnou analýzu parametrů motoru a umožňuje 
analyzovat a vypočítat následující data: 
 

1. Relevantní zrychlení / zpomalení. 
 
2. Analýza, dekódování a zrušení chybových kódů souvisejících s emisemi: 

(standardní EOBD - P0xxx – P2xxx…..). 
 

 
3. Alternativní systémy spalování CNG, LPG (od výrobce nebo poprodejní sady). 
 
4. Kontrola stylu jízdy ECO. 

 
 
5. Analýza a dekódování parametrů OBD (viz následující tabulka*) 

 
 

 
 

Aktuální data EOBD (příklad) 
 
RYCHLOST VOZIDLA                                              km/h 
OTÁČKY MOTORU                                                   rpm 
TEPLOTA MOTORU                                °C 
POLOHA AKCELERÁTORU                             % 
TLAK PALIVA                                            bar 
TLAK PŘEPLŇOVÁNÍ                               bar 
BATERIOVÉ NAPÁJENÍ                           V 
ATMOSFÉRICKÝ TLAK                           mbar 
 
 
 
* V omezené tabulce je možné nalézt některé technické parametry, které se mohou u různých vozů lišit. 
 
 
 
 
 
 



Prostorové rozložení zařízení 

 

 
                             
                  
 

1) Kontrolka: provozní stav zařízení, stav připojení vozidla, stav paměti (paměť plná), provozní stav, apod. 
 

2) USB port pro připojení PC. 
 

NASTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ VOZU 

 

POZOR NA SPRÁVNÉ POUŽITÍ 

Po instalaci zařízení je vždy potřeba zkontrolovat úplnou funkci všech bezpečnostních systémů nacházejících se na palubní desce 
(např.: AIRBAG, ABS apod.). 
 

UMÍSTĚNÍ KONEKTORU OBD 

Od roku 2001 musí být u všech vozů s benzínovým motorem osazen na palubní desce standardní konektor EOBD. Obvykle je 
konektor EOBD umístěn ve vozidle v okolí místa řidiče. Někdy se konektor může nacházet za plastovým krytem. 
Správná poloha diagnostického konektoru se zobrazí pomocí  SW nainstalovaného v PC, když vyberete možnost „OBD Diagnosis“ 
(Diagnóza OBD) a po vybrání příslušného vozidla. 
 

INSTALACE/ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ OBD-ROAD  

 
Připojení a odpojení zařízení musí proběhnout bezpečně, tedy alespoň 1 minutu po vypnutí motoru a palubní desky. 
 
 
 
 
JAK PŘIPOJIT ZAŘÍZENÍ OBD ROAD 
 

1. Motor a palubní deska musejí být vypnuty. 
 
2. Najděte umístění konektoru OBD. 
 
3. Pro bezpečné odstranění všech částí nezbytných pro ochranu konektoru EOBD používejte správné nářadí. 
 

4. Zapojte zařízení do konektoru EOBD a ujistěte se, že je pevně připojeno. 
 
5. Namontujte zpět všechny dříve odstraněné součásti (plastový kryt, panel, apod.) 

 
 
 
I přes omezenou velikost zařízení nemusí být v některých případech možné vrátit zpět dříve odmontovaný plastový 
kryt nebo panel. 
Nepřemísťujte konektor OBD z původního umístění. 



Ujistěte se, že zařízení OBD ROAD nebrání řádné jízdě. 
 

 
6. Počkejte, než kontrolka podá informaci o procesu „Device Automatic Setup“ (Automatické nastavení zařízení). 
 
7. Natočte motor. 
 
8. Nyní se můžete vydat s vozidlem na silnici. 

 
JAK ODPOJIT ZAŘÍZENÍ 

 
1. Zhasněte motor a vypněte palubní desku. Počkejte alespoň 1 minutu. 
 
2. Počkejte, než kontrolka podá informaci o režimu „STAND-BY“ (Pohotovostní režim). 
 
3. Nyní můžete odpojit zařízení OBD ROAD od diagnostického konektoru pomocí kovové sponky. 
 
4. Za současného tažení kovové sponky odeberte zařízení. 

 

LED a AKUSTICKÉ Výstrahy a signály alarmu 

Kontrolka (LED) poskytuje informaci o provozním stavu zařízení. Viz níže: 
 

Režim Výstražná kontrolka  AKUSTICKÝ SIGNÁL REŽIM 

Připojení zařízení Zapnuto 1 PÍPNUTÍ 
 

Automatická konfigurace původního 
zařízení 

Pohotovost Krátká frekvence 
Každých 10 sekund 

Není Pohotovostní režim 
(vozidlo vypnuto – žádná aktivita) 

Zapalování Rychlá frekvence 1 pípnutí Povolení komunikace s řídicí 
jednotkou motoru 
 

Zahájení nahrávání Nízká frekvence zap / vyp 2 pípnutí Nahrávání dat o jízdě spuštěno 

Nahrávání dokončeno Krátká sekvence zap / 
vyp 

2 pípnutí Nahrávání dat o jízdě dokončeno 

Detekován DTC (diagnostický 
kód poruchy) 

Není 5 pípnutí Motorový systém – detekována chyba 

*Ekonomická jízda – signál 
RPM 

Není 
 

3 pípnutí 2500 rpm – překročení limitu 

*Jízda Eco – Regulace 
rychlosti 

Není 3 pípnutí 130 km/h – překročení limitu 

*Eco – Jízda – Economy – 
Výstraha 

Není 3 pípnutí 
 

Relevantní zrychlení / zpomalení. 

Připojení PC  Zapnuto Není Stahování údajů o jízdě ze zařízení 
do PC 
 

Všechna připojení Rychlá frekvence nesouvislý signál Stav paměti (paměť plná) – Zařízení 
potřebuje stáhnout data do PC  
 

* Jízda Eco – Tyto funkce jsou k dispozici pouze při nastavení režimu jizdy Eco. 

 

SOFTWARE 

Zařízení musí být používáno ve spojení se softwarem dodávaným firmou Tecnomotor. Software a nastavení jsou uloženy na CD 
zasílaném spolu se zásilkou. 
 

INSTALACE SOFTWARU  

 

 Zavřete veškerý software 

 Krátkodobě zakažte činnost antivirového programu / firewallu 

 Vložte CD-ROM, který je součástí dodávky, do PC. Instalace začne automaticky. 

 V případě, že instalace nezačne automaticky, otevřete CD_ROM a spusťte soubor setup.exe. 

 Vyberte jazyk a řiďte se pokyny. 
 
 
 



Připojení/odpojení zařízení k/od PC 

 
PŘIPOJENÍ PC 

1. Zapněte PC a spusťte aplikaci. Počkejte, než aplikace začne pracovat.  
2. Připojte USB kabel k zařízení (dodáno). 
3. Připojte USB kabel k PC. LED na zařízení bliká. 
4. Je-li to potřeba, nainstalujte ovladač podle pokynů v instalační příručce (soubor ovladače je umístěn ve složce 

„OBD-ROAD/driver“) 
5. Pokud není osazen USB port, vyberte v menu SETTING (Nastavení) položku „System Setup“ (Nastavení 

systému). Software automaticky vyhledá zařízení 
 

 
 

POPIS SOFTWARU PRO ZAŘÍZENÍ OBD ROAD 

 

 
SW pro zařízení OBD-ROAD je rozhraní pro zobrazování a analyzování dat aktuálně pořizovaných zařízením OBD-ROAD. Tato 
data jsou aktuální data EOBD dodávaná ECU motoru a jsou zachycována za jizdy v paměti OBD-ROAD prostřednictvím 
diagnostického konektoru vozidla. Aktuální data jsou nahrávána do sekce „travels“ (jízdy). Pořizování aktuálních dat začíná, jakmile 
je nastartován motor a zařízení ODB-INSIDE začne komunikovat s ECU motoru. Pořizování aktuálních dat končí v okamžiku 
vypnutí palubní desky. 
Zařízení OBD-ROAD umožňuje šetřit palivo. Pomocí režimu jízdy Eco můžete monitorovat spotřebu a styl jízdy. V Menu najdete 
následující položky: 

 

 OBD-ROAD: je potřeba pro nastavení parametrů, které chcete nahrávat z vozidla. Na této stránce můžete přímo vybírat 
aktuální data, nebo použijte přednastavené položky. 

 



 
 

 OBD-ROAD analysis (Analýza OBD-ROAD): používá se pro verifikaci aktuálních dat pořizovaných zařízením OBD-ROAD 

 OBD diagnosis (Diagnóza OBD-ROAD): používá se pro kontrolu hodnot aktuálních dat v reálném čase a čtení/mazání 
chybových kódů DTC. 

 Database (Databáze): obsahuje všechny dříve uložené záznamy. 
OBD-ROAD management (Správce OBD-ROAD): slouží k ověření nastavení OBD-ROAD (verze fw), nastavení data a času, 
aktualizaci fw, kontrole paměť, apod. 
 

 
 

PŘÍLOHA 

 
 

Záruční podmínky. 

 

Na tento produkt je poskytována záruka 12 měsíců od data zakoupení. Podrobné informace o záručních podmínkách 

a servisních postupech jsou uvedeny v Záručních podmínkách, nebo je poskytne „Oddělení zákaznických služeb“ 

výrobce. 

Upozorňujeme, že se záruka nevztahuje na: 

 Fyzické poškození zařízení. 

 Závady připojovacích kabelů a kabelů příslušenství (s výjimkou uplatnění reklamace do 10 dnů od data přijetí a 

písemného vyrozumění místního zastoupení nebo výrobce). 

 Poškození vzniklá v důsledku narušení/neautorizovaných změn. 

 Zkrat způsobený vnějšími událostmi nebo nesprávným používáním zařízení. 
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