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OSTRZEŻENIA 

 

1. Aby zapobiec uszkodzeniu oprogramowania, znajdującego się na karcie wewnętrznej, 

urządzenie powinno być zawsze wyłączane za pomocą, znajdującej się w prawym, górnym rogu, 

ikony . Po zakończeniu pracy oprogramowania, urządzenie można wyłączyć poprzez 

naciśnięcie i przytrzymanie włącznika/wyłącznika przez ponad 5 sekund. 

 

2. W przypadku nieprawidłowego wyłączenia urządzenia, a przed jego ponownym włączeniem, 

pamięć zostanie zeskanowana (około 10 minut) w poszukiwaniu potencjalnych błędów na karcie 

pamięci. Procedury tej nie należy przerywać, niezależnie od powodu. 

  

3. Zaleca się comiesięczną aktualizację oprogramowania diagnostycznego. Aby tego 

dokonać, należy wprowadzić hasło urządzenia. 

 

4. Funkcje oznaczone jako OK zostały opracowane ściśle zgodnie z instrukcjami producenta, 

gwarantując tym samym prawidłową, bezpieczną i bezproblemową pracę danej funkcji. Jeżeli 

użytkownik będzie postępował zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, ŻADNA z funkcji nie 

będzie negatywnie wpływać na inne komponenty elektryczne. Ich wykorzystanie jest w pełni 

BEZPIECZNE i NIE może uszkodzić pojazdu. 

 

5. Urządzenie należy podłączyć do pojazdu, zgodnie z poniższymi wskazówkami: 

 a. Podłączyć przewód do urządzenia diagnostycznego 

 b. Podłączyć przewód urządzenia diagnostycznego do pojazdu 

 

6. Korzystanie z „DIAGNOSTYKI UKŁADÓW POJAZDU” wymaga odpowiedniego 

doświadczenia i wiedzy w zakresie procedur naprawy, gdyż umożliwia ingerencję w ustawienia i 

programowanie modułów sterowania pojazdu oraz jego innych komponentów. 

 

7. Baterie urządzenie mogą być ładowane zgodnie z poniższymi wskazówkami: 

 poprzez przewód diagnostyczny EOBD (automatycznie)  



 poprzez podłączenie urządzenia do jego standardowego źródła zasilania 

 

 

 

 

 poprzez opcjonalną stację ładującą (akcesoria)   

 

 

Baterie mogą być ładowane nawet, jeżeli urządzenie jest wyłączone. Pełne ładowanie trwa około 

6 godzin. Jeżeli urządzenie nie jest podłączone do modułu sterowania pojazdu, baterie 

wystarczają na około 4 godziny pracy. 

 

8. Urządzenie może być eksploatowane w pozycji pionowej lub poziomej. Aby zmienić tryb, 

należy nacisnąć na ikonę  znajdującą się na górnym pasku narzędzi urządzenia. 

 

9. Nie należy stosować napięcia powyżej 200V pomiędzy czujnikami oscyloskopu. 



 

10. Pomiar rezystancji i natężenie wejścia diody testowej w obwodzie zewnętrznym. Należy się 

zawsze upewnić, czy dioda testowa jest podłączana lub test rezystancji jest przeprowadzany przy 

odłączonym od zasilania komponencie testowanym. 

 

11. Podłączanie do pojazdu przewodów oscyloskopu lub multimetru wymaga odpowiednich 

kwalifikacji, ponieważ nieprawidłowe podłączenie może zakłócać działanie innych 

komponentów elektronicznych pojazdu. Zarówno multimetr, jak i oscyloskop są wyposażone w 

separację galwaniczną (izolującą od reszty urządzenia), dlatego też możliwe jest podłączenie 

uziemienia urządzenia do złącza innego, niż główne złącze uziemiające pojazd, wykorzystywane 

do podłączenia szeregowego urządzenia. 

 

12. Jeżeli ekran jest czarny, być może przypadkowo naciśnięty został przycisk aktywujący 

funkcję oscyloskopu. Należy wówczas nacisnąć na ekran jeszcze raz, aby przejść do poprzedniej 

strony. 

 

13. W górnej części urządzenia znajduje się 5 diod LED. Począwszy od lewej, są to: 

 Chwilowo, pierwsza dioda nie jest wykorzystywana; 

 Druga dioda (niebieska) informuje, czy wbudowany moduł bluetooth jest gotowy do 

odbierania/przesyłania danych; 

 Trzecia dioda wskazuje poziom naładowania baterii:  

o kolor czerwony oznacza, że urządzenie jest podłączone do zasilania 

zewnętrznego i baterie są ładowane; 

o kolor zielony oznacza, że urządzenie jest podłączone do zasilania 

zewnętrznego, ale baterie są ładowane 

o jeżeli dioda nie świeci się, urządzenie nie jest podłączone do zasilania 

zewnętrznego i jest zasilane przez wbudowane baterie 

 Czwarta dioda informuje o statusie połączenia z modułami sterowania: 

o czerwona lub wyłączona: brak aktywnego połączenia z modułami sterowania 

pojazdu; 

o zielona: połączenie z modułem sterowania pojazdu; 



o pomarańczowa: próba połączenia z modułem sterowania pojazdu; 

o szybkie przejścia pomiędzy kolorem zielonym a czerwonym: ładowanie 

danego oprogramowania wymaganego do połączenia z modułem sterowania  

 Chwilowo, piąta dioda nie jest wykorzystywana 

 

 

 

15. Urządzenie może być wykorzystywane jako interfejs diagnostyczny i oscyloskop. Zebrane 

dane mogą być przeglądane za pomocą PC. Urządzenie łączy się z PC przez bluetooth. Jeżeli PC 

steruje urządzeniem, na ekranie urządzenia pojawi się komunikat „STEROWANIE PC”. 

 

PROGRAMOWANIE 

 

Podczas pierwszego uruchomienia oprogramowania, należy: 

 wybrać język oprogramowania oraz język dodatkowy, ułatwiający pracę w przypadku, 

gdy jakiś fragment tekstu nie będzie przetłumaczony 

 wprowadzić hasło aktywacji urządzenia dostarczone przez dystrybutora  

Hasło umożliwia wykorzystanie różnych funkcji diagnostycznych, w zależności od rodzaju 

zakupionej licencji. 

Po przeprowadzeniu powyższych działań, zaleca się naciśnięcie na ikonę , aby 

zaprogramować odpowiednie ustawienia urządzenia (rys.1). Dostępne opcje umożliwiają: 

 ustawienie daty i czasu 

 wprowadzenie hasła aktywującego licencję 

 zmianę języka 

 wprowadzenie danych warsztatu, które będą drukowane na raporcie 

 wprowadzeniu kodu przewodu w celu wykorzystywania przewodów, które użytkownik 

już posiada 

 ustawienia układu okienek przed drukowaniem raportów wymagających wprowadzenia 

przebiegu pojazdu, numerów tablicy rejestracyjnej itd. 



Po zaprogramowaniu urządzenia, należy nacisnąć na przycisk , aby powrócić do strony 

głównej. 

 

FUNKCJE PRZYCISKÓW URZĄDZENIA 

 

1. Włączyć urządzenie i poczekać na załadowanie się oprogramowania (aż do wyświetlenia rys. 

2). Należy pamiętać, że urządzenie będzie zorientowane zgodnie z ostatnimi ustawieniami.  

2. W górnej części okna, niezależnie od wersji, widoczne są poniższe ikony: 

  

 

Data i czas 

 

Urządzenie jest zasilane ze źródła zewnętrznego 

(gniazdo diagnostyczne lub inne źródło). W 

przypadku zasilania przez baterie, wyświetlona 

zostanie inna informacja. 

 

Ustawienia urządzenia  

 

Nacisnąć na tą ikonę, aby przejrzeć najważniejsze 

informacje, takie jak hasło, aktywne środowiska 

diagnostyczne (samochody, motocykle, pojazdy 

przemysłowe), wersję oprogramowania i numer 

seryjny urządzenia. Dane te są wymagane, jeżeli 

użytkownik wymaga pomocy 

technicznej/serwisowej. 

 

Za pomocą tej ikony można powrócić do strony 

głównej urządzenia. 

 

Ta ikona zmienia zorientowanie ekranu (poziomo 

lub pionowo). 



 

Ikona wyłączenia urządzenia. Należy korzystać z 

tej ikony zawsze, jeżeli urządzenie ma być 

wyłączone. Jeżeli ikona zostanie naciśnięta w 

innym celu, może to spowodować uszkodzenie 

karty pamięci lub jej zawartości. W każdym z 

przypadków, po ponownym uruchomieniu 

urządzenia, zostanie przeprowadzone skanowanie 

karty (trwające około 10 minut) w poszukiwaniu 

błędów. 

 

3.  Aby przeprowadzić diagnostykę (połączenie szeregowe z pojazdem), należy na stronie 

głównej wybrać rodzaj pojazdu: 

 Samochód 

 Lekkie pojazdy przemysłowe 

 Motocykl 

 Ciężarówka 

 Autobus 

 Przyczepa 

4. Z poziomu strony głównej, można również wybrać funkcje: 

 Endoskopu (kamera video) 

 Oscyloskopu 

 Multimetru 

 

Powyższe funkcje mogą zostać wybrane również z poziomu diagnostyki, jeżeli użytkownik 

wymaga jednoczesnej analizy danych przesyłanych z modułu sterowania pojazdu oraz sygnałów 

elektrycznych.  

Przyciski umieszczone u dołu ekranu umożliwiają szybkie przełączanie się pomiędzy różnymi 

rodzajami diagnostyki bez jakichkolwiek zakłóceń połączenia z ECU lub też przejście od 

diagnostyki do trybu testów drogowych. 

 



DIAGNOSTYKA SZEREGOWA oraz TESTY DROGOWE (tabela analizy) 

 

1. Z poziomu głównej strony, wybrać rodzaj pojazdu 

2. Wybrać opcję „Produkcja”, następnie „Paliwo”, „Model” i „Wersja” (rys. 3) 

3. Wybrać „DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDU”, wybrać układ (rys. 4). UWAGA: 

w niektórych przypadkach, oprogramowanie może poprosić o podanie numeru silnika 

oraz marki i modelu ECU pojazdu. 

4. Zgodnie z daną tabelą, podłączyć urządzenie do złącza pojazdu, które znajduje się we 

wskazanym miejscu. Wybrać Autodiagnostykę lub Tabelę analizy, w zależności od 

zaplanowanych operacji: analizy ECU lub też kontroli parametrów technicznych pojazdu 

(zapisanych lub rzeczywistych). 

5. Ustawić kluczyk zapłonu w pozycji ON i potwierdzić to na urządzeniu (jeżeli jest to 

wymagane). 

6. Urządzenie połączy się z pojazdem. Jeżeli w pojeździe występują błędy, ikona  

będzie pulsować. 

 

Autodiagnostyka 

 

Poniższe ikony umożliwiają: 

 

 

Aktywację środowiska diagnostycznego, umożliwiającego 

podgląd parametrów i statusów. Dzięki temu można: 

- sprawdzić inne parametry dzięki opcji „Wybór 

parametrów i statusu”  

- zapisać bieżącą wartość parametrów w raporcie 

diagnostycznym, za pomocą przycisku „Zapisz 

parametry w raporcie” 

 

Podgląd kodów błędów obecnych w ECU. Za pomocą opcji 

„Anulowanie błędu” można usunąć te błędy z modułu sterowania, 

jeżeli przyczyna błędu została wcześniej zniwelowana. 



 

Podgląd parametrów sterowania aktywacją dostępnych 

siłowników. Należy otworzyć tę stronę, wybrać wymaganą 

aktywację i nacisnąć „Aktywuj”. 

 

Podgląd dostępnych kodów/ustawień modułu sterowania. 

UWAGA: te funkcje zmieniają status modułu sterowania, dlatego 

też należy być absolutnie pewnym ich przeprowadzania. 

 

Dostęp do informacji o module sterowania, takich jak wersja 

urządzenia. 

 

Dostęp do raportu diagnostycznego (raport jest automatycznie 

aktualizowany podczas przeprowadzania tych operacji). Raport 

zostanie skopiowany do NOŚNIKA PAMIĘCI USB, który należy 

następnie umieścić w złączu USB komputera. Następnie, raport 

może zostać wydrukowany. 

 

Dostęp do informacji o wszystkich dostępnych działaniach dla 

danego pojazdu. 

 

Zatrzymanie/restart połączenia z modułem sterowania pojazdu. 

 

Funkcje „Marelli PLUS” 

 

1. Za pomocą tych przycisków (podczas odczytywania parametrów) 

  

 

 

można sprawdzić wartości referencyjne dla pracy na biegu jałowym lub pracy na wysokich 

obrotach (również na biegu jałowym). Opcja może być niedostępna. 

 

2. Jeżeli obok opisu kodu błędu wyświetlana jest ikona , można na nią nacisnąć, aby 

uruchomić procedurę diagnostyki usterki krok po kroku. 



 

 

Tabela analizy 

 

Funkcja jest szczególnie przydatna do analizy parametrów technicznych poprzedzających 

wystąpienie usterki. Poniższe ikony umożliwiają: 

 

 
Wybór parametrów wyświetlanych w formie wykresu. 

 

Podgląd kodów błędów obecnych w ECU.  

 

Zmianę zakresów czasowych wykresu. Można w ten sposób 

zwiększyć odstępy wyświetlane na jednej stronie lub też 

zmniejszyć je, uzyskując tym samym dokładniejsze dane. 

 

Zapis tabel celem późniejszej analizy. 

 

Późniejszy wydruk aktualnej strony, dzięki zapisaniu na 

nośniku USB 

 

Zatrzymanie/restart połączenia z modułem sterowania pojazdu. 

 

 

 

FUNKCJE OK 

Funkcje oznaczone jako OK przeprowadzają działania zgodne z metodami i procedurami 

określonymi przez producenta pojazdu.  

Po wybraniu tej funkcji, oprogramowanie automatycznie połączy się z uszkodzonymi modułami 

sterowania, celem przeprowadzenia tychże działań. 

 

1. Z poziomu głównej strony, wybrać rodzaj pojazdu 

2. Wybrać opcję „Produkcja”, następnie „Paliwo”, „Model” i „Wersja” (rys. 3) 

3. Wybrać jedną z funkcji OK (oznaczone ikoną ) 



4. Zgodnie z daną tabelą, podłączyć urządzenie do złącza pojazdu znajdującego się we 

wskazanym miejscu. Wybrać „Wykonaj czynność”. 

5. Ustawić kluczyk zapłonu w pozycji ON i potwierdzić to na urządzeniu (jeżeli jest to 

wymagane). 

6. Urządzenie połączy się z pojazdem. Jeżeli w pojeździe występują błędy, ikona  

będzie pulsować. 

7. Wybrać czynność i wykonać ją poprzez naciśnięcie przycisku „Aktywuj”. 

 

UWAGA: przed uruchomieniem tych funkcji, należy sprawdzić i usunąć wszystkie kody błędów 

znajdujące się w pamięci. 

 

UWAGA: obecność kodów błędów w pamięci może negatywnie wpłynąć na prawidłowe 

przeprowadzenie czynności tychże funkcji. 

 

UWAGA: w dziale „TABELA SERWISOWA/KONSERWACJI” można znaleźć rozkład 

konserwacji i odpowiednie dane techniczne. 

 

 

 

OSCYLOSKOP 

Urządzenie zostało wyposażone w 4-kanałowy oscyloskop (25MS/s). Schemat połączenia został 

ukazany na rysunku poniżej.  



 

 

 

UWAGA: Czarne złącze to uziemienie. Przed dokonaniem pomiarów należy zawsze podłączyć 

urządzenie do uziemienia pojazdu. Pozostałe złącza zostały oznaczone kolorami, zgodnie z 

odpowiednimi kolorami linii wyświetlanymi na ekranie. 

 

Przewody mogą zostać połączone z analizowanymi sygnałami za pomocą zacisków 

szczękowych lub poprzez dostarczone czujniki, w zależności od wygodniejszej metody. 

 

Funkcje makrośrodowiskowe to: 

 „Ustawienia”. Umożliwiają zaprogramowanie szerokości i czasu dla każdego z kanałów 

 



 

Tutaj można aktywować/dezaktywować 

wyświetlanie poszczególnych kanałów  

 

Najpierw należy wybrać kanał, którego 

szerokość i/lub ustawienia przesunięcia mają 

zostać zmienione. Następnie, za pomocą 

strzałek, należy edytować ustawienia. 

 

Za pomocą strzałek, można również zmienić 

zakres czasu. 

  

 „Analiza”. Poniższe ikony umożliwiają: 

 

 

Odczyt wartości czasu. Wyświetlane są dwa 

paski. Nacisnąć i przeciągnąć paski do żądanej 

pozycji. 

 

Odczyt szerokości dla 4 kanałów. Wyświetlany 

jest pasek. Nacisnąć i przeciągnąć pasek do 

pozycji, która ma być zmierzona. 

 

Dezaktywuje pomiary i wyświetlane paski. 

 

 

 

 

 „Punkt uruchamiania”  



Ta funkcja umożliwia ustawienie punktu rozpoczęcia pomiaru sygnału. Nacisnąć na przycisk 

, aby potwierdzić zmiany w punktach uruchamiania. 

 

MULTIMETR 

Dzięki funkcji multimetru, można mierzyć napięcie i opór (rys. 6). Wykorzystuje on te same 

złącza i przewody, z których korzysta oscyloskop. Aby prawidłowo przeprowadzić daną 

czynność należy się upewnić, że wykorzystywane są złącza i przewody oznaczone kolorem 

ukazanym przez oprogramowanie. 

 

Nacisnąć na przycisk , aby aktywować odczyt napięcia. Skala jednostek jest 

automatyczna i nie wymaga zmian w szerokości. 

 

Nacisnąć na przycisk , aby aktywować odczyt rezystancji. Skala jednostek jest 

automatyczna i nie wymaga zmian w szerokości. 

 

UWAGA: Odczyt rezystancji spowoduje przepływ napięcia przez komponent, który jest 

kontrolowany. Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że nie jest on zasilany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNKCJA ENDOSKOPU 

 

Funkcja endoskopu jest dostępna po zainstalowaniu opcjonalnych akcesoriów, które nie znajdują 

się w zestawie podstawowym.  

Uwaga: aby zapewnić prawidłowe działanie akcesoriów, należy zainstalować czujnik przed 

włączeniem urządzenia.  

 

 

 

Niezastosowanie się do tych instrukcji może skutkować niską jakością obrazu. Elementy 

optyczne zostały zaprojektowane w celu zapewnienia najwyższej jakości obrazu z odległości do 

kilku centymetrów. Jeżeli konieczny jest podgląd pod innym kątem, dostępne są lustra 

opcjonalne.  

 Nacisnąć na ten przycisk, aby aktywować funkcję endoskopu. Jeżeli użytkownik 

chce powrócić do poprzednie funkcji, należy nacisnąć na ekran.  

 



CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA: 

 

1. Nowe funkcje oraz nowe funkcje oznaczone jako OK nie mogą być wykorzystywane: 

 Upewnić się, czy zaktualizowane hasło nie straciło ważności. 

Skontaktować się z lokalnym przedstawicielem, aby otrzymać nowe hasło, a następnie 

wprowadzić prawidłowe hasło w menu Konfiguracja. 

 

2. Nieprawidłowe połączenie z pojazdem: 

 Sprawdzić, czy przewód diagnostyczny jest prawidłowo podłączony i dociśnięty 

 Sprawdzić, czy tablica przyrządów jest włączona 

 Sprawdzić bezpiecznik złącza diagnostycznego 

 Upewnić się, że wybrano odpowiedni rodzaj pojazdu 

 Zgodnie ze instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu sprawdzić, czy konieczne jest 

podłączenie przewodu zasilającego baterie do pojazdu (patrz punkt 8) 

 Sprawdzić napięcie akumulatora pojazdu 

3. Urządzenie nie włącza się:  

 Podłączyć alternatywne źródło zasilania (zasilanie 200-230V lub 

 zasilanie z akumulatora pojazdu). Jeżeli urządzenie włączy się, 

 oznacza to, że jego baterie są wyczerpane. 

4. Wyniki funkcji oznaczonych jako OK nie są pomyślne: 

 Sprawdzić, czy w ECU nie ma żadnych błędów. Jeżeli są, należy 

 usunąć ich przyczynę oraz same błędy. 

 Sprawdzić, czy ECU nie znajduje się w trybie gotowości. W 

takim  przypadku, i pomimo że parametry mogą być wyświetlane 

 prawidłowo, procesy Aktywacji lub Ustawienia nie zostały 

 zakończone poprawnie. Zatrzymać komunikację z pojazdem, 

 wyłączyć panel urządzenia i przeprowadzić wymagane czynności 

w  czasie około 1 minuty. 

 

5. Wartości lub statusu parametrów nie są prawidłowe: 

 Sprawdzić, czy wybrano odpowiedni ECU 
 

 



Procedura aktualizacji KARTY SD przez internet 

 

Wymagane elementy i czynności wstępne: 

1. Komputer z aktywnym połączeniem internetowym 

 2. Program aktualizacyjny zainstalowany zgodnie z instrukcją 

„Instalacja urządzenia” 

 3. Czytnik kart SD zainstalowany w komputerze. 

 4. Hasło urządzenia  

Procedura aktualizacji: 

1. Uruchomić program „Aktualizacja” poprzez naciśnięcie odpowiedniej 

ikony, a następnie naciśnięcie przycisku F2 

 2. Postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dane techniczne 
 

 

Wymiary/ciężar 222x180x50  / <1kg 

Temperatura robocza -20°C +70°C 

Karta SD 16GB przenośna 

Rozszerzenia 3 porty USB  

Endoskop 

Czujnik nieszczelności LPG/CNG  

Protokoły Kod impulsów, KL-ISO9141, K-ISO14230, 

J1850VPW, J18050PWM, CAN 

niska/wysoka prędkość, RS485, 

ISO 15765, SAE J2610, ISO11992, SAE 

J2740, SAE J2411, 

SAE J1939, ISO 11992, RS232. J2534-3 

zgodne z urządzenie przepuszczającym. 

Format bazy danych SQL 

System operacyjny Linux 

 

Procesor główny   

Połączenie z ECU  

Procesor 

Koprocesor 

Wbudowana pamięć 

RAM/Flash 

ARM Intel/Marvel II PXA 270:512MHz 

Fujitsu MB96F543 

Altera EPM77128Sq 

64MB – Stratflash 32MB 

Bluetooth  Zintegrowany – Klasa1 – 300m 



Wyświetlacz ekranu 

dotykowego 

LED TFT 800x600 8” 

262144 kolorów 

Wyświetlacz poziomy/pionowy 

Odporność na wstrząsy Guma zalewana 

Bateria – czas działania Litowa, ładowalna, 7,4V 4400mAh – 4 

godziny pracy  

Zasilanie 8-48V 

Klasa IP IP 54 

Multiplekser elektroniczny Wbudowany 

 

DANE TECHNICZNE OSCYLOSKOPU 

Procesor ARM CORTEX-M3 

Szerokość pasma 10MHz 

Współczynnik próbkowania 25MS/s 

Pamięć 64KB 

Izolacja galwaniczna TAK 

Kanały 4 

Rozdzielczość pionowa 

oscyloskopu 

8bit 

Rozdzielczość pionowa 

multimetru 

16bit 

Mierzone wartości Napięcie - Rezystancja 

Tolerancja 1% na pełnej skali 

Impedancja wejściowa 0,1Mohm 

Połączenie wejściowe DC  

Napięcie wejściowe Maks. 200V 



Skala napięcia 10 pozycji 0,1V/div – 20V/div 

Skala rezystancji 1Ω/div – 100kΩ/div 

Zakres czasu 1us/div – 1s/div 

Wartości rezystancji, które 

mogą być mierzone 

Maks. 100kΩ 
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Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 
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