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Opracowano przez Producenta 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszej publikacji nie wolno reprodukować w całości, ani 

żadnej jej części bez wyraźnego pisemnego zezwolenia Producenta. 

Producenta zastrzega sobie prawo do dokonania poprawek lub zmian w niniejszej 

publikacji bez uprzedniego powiadomienia. 

 

Informacja na temat praw autorskich 

Microsoft, Windows i Windows 98 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft 

Corporation. 

Wszystkie inne nazwy produktów i firm podane w niniejszej instrukcji mogą być znakami 

towarowymi innych jednostek. 

 



 

 

Wstęp do instrukcji obsługi 

 

Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybranie naszego sprzętu 

diagnostycznego, dzięki któremu będziesz mógł dotrzymać kroku ciągle 

zmieniającej się technologii zawartej w urządzeniach elektronicznych 

instalowanych w samochodach, motocyklach i ciężarówkach. 

Prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję i postępować zgodnie z zaleceniami 

podanymi w rozdziale Zasady bezpieczeństwa. 

 

 

Zawartość Instrukcji obsługi 

 

Instrukcja obsługi podzielona jest na działy: 

 

 

Opis produktu 

 

Opis produktu, wykaz komponentów 

Instalacja produktu  

 

Instalacja sprzętu i oprogramowania 

Instrukcja działania 

 

Opis funkcji, legenda ikon i poleceń 

Diagnostyka usterek 

 

Rozwiązania najczęściej napotykanych 

problemów/Najczęściej zadawane pytania 

 

 

  



 

Symbole i glosariusz określeń i ostrzeżeń związanych z 

bezpieczeństwem 

 

W instrukcji stosowane są następujące symbole, służące do 

zaznaczenia ważnych zaleceń lub informacji: 

 

 Ostrzeżenie 
Symbol ten stosowany jest do zwrócenia uwagi na pewne 

określone operacje oraz odpowiadające im instrukcje  

 Ważne 
Symbol ten przeznaczony jest do zwrócenia uwagi na ważne 

informacje.  

 Uwaga
 Symbol ten stosowany jest do zaznaczenia przydatnych 

zaleceń odnośnie sposobu korzystania z produktu. 

 

Zasady bezpieczeństwa 

 

Znaki i symbole: 

 

 

Symbole stosowane w tym ustępie mają następujące znaczenie. 

 

 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nie stosowanie się do informacji oznaczonej tym 

symbolem lub nieprawidłowe jej zastosowanie może prowadzić do 

poważnych obrażeń lub śmierci. 

 

 

 OSTRZEŻENIE: Nie stosowanie się do informacji oznaczonej tym 

symbolem lub nieprawidłowe jej zastosowanie może prowadzić 

do obrażeń osób i uszkodzenia sprzętu lub zniszczenia mienia. 

 

 

PRZESTROGA: Nie stosowanie się do informacji oznaczonej tym 



 

symbolem lub nieprawidłowe jej zastosowanie może prowadzić 

do nieprawidłowego działania urządzenie i/lub oprogramowania. 

 

 

Środki ostrożności wymagane podczas obsługi /instalacji: 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO: 

• Nieprawidłowy stan: Kontynuowanie pracy, kiedy z 

urządzenia wydobywa się dym lub dziwne zapachy może doprowadzić do pożaru 

lub porażenia prądem elektrycznym. Należy natychmiast odłączyć urządzenie od 

zasilania i skontaktować się z centrum serwisowym. 

• Woda i obce przedmioty: Jeżeli do urządzenia dostaną się obce przedmioty 

(metal, woda lub inne płyny, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i 

skontaktować się z centrum serwisowym. 

• Wstrząsy i uszkodzenia: Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone, należy 

natychmiast odłączyć je od zasilania i skontaktować się z centrum serwisowym. 

• Demontaż: Nie wolno próbować demontować urządzenia lub dokonywać jego 

przeróbek gdyż może to grozić pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. 

• Lokalizacja: Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, kanałów lub 

oparów oleju. Takie warunki otoczenia mogą być przyczyną pożaru lub porażenia 

prądem elektrycznym. Urządzenie należy trzymać z dala od płynów i lotnych 

substancji palnych. Nie dostosowanie się do tego ostrzeżenia może być 

przyczyną pożaru. 

 

 OSTRZEŻENIE: 

• Lokalizacja: Urządzenia nie należy ustawiać na 

niestabilnym podłożu, wysokich półkach lub w innych chwiejnych 

podstawach, gdyż może spaść powodując obrażenia osób i/lub uszkodzić 

się. 

• Obce ciała: Nie należy wkładać żadnych obcych przedmiotów do złączy, 

gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia. 

• Konserwacja: Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni urządzenia nie 

wolno stosować rozcieńczalników, kosmetyków ani innych lotnych substancji. 

Należy je czyścić szmatką zwilżoną w roztworze wody i łagodnego środka 



 

myjącego. 

 

 OSTRZEŻENIE: 

 Ładowanie urządzenia: Urządzenie musi być ładowane zgodnie z 

instrukcjami producenta. Producent nie bierze odpowiedzialności za 

uszkodzenia spowodowane ładowaniem urządzenia z zastosowaniem innych 

źródeł zasilania. 

  

 

OSTRZEŻENIE 

• Postępowanie z opakowaniami zawierającymi sprzęt i przenoszenie sprzętu 

już po jego zainstalowaniu powinno się odbywać zgodnie z zasadami 

przepisów prawa włoskiego DDLL 626 z 19/9/94 i 242 z 19/3/96. Do 

otworzenia opakowania należy użyć odpowiednich narzędzi. 

 OSTRZEŻENIE: 

• Warunki użytkowania: Urządzenie to zostało 

zaprojektowane i przebadane w celu zapewnienia jego bezpiecznego 

użytkowania. Od użytkownika wymaga się dostosowania do informacji i 

ostrzeżeń podanych w tej instrukcji obsługi w celu zapewnienia bezpiecznej 

pracy i zachowania funkcji bezpieczeństwa urządzenia. 

 

 Nie wolno pozwolić, by urządzenie obsługiwały niewykwalifikowane osoby. 

Do użytkownika należy zachować etykiety ostrzegawcze i tabliczki 

znamionowe w stanie czystym i czytelnym. 

 

Niniejsza instrukcja jest przedmiotem zmian i aktualizacji. 

Należy pamiętać, by przeczytać instrukcje dotyczące aktualizacji i 

dostosowania do własnych potrzeb znajdujące się w tej instrukcji. 

By ułatwić korzystanie z instrukcji, została ona podzielona na działy. 

Instrukcje obsługi – zwłaszcza te dotyczące konserwacji – przeznaczone 

są dla wykwalifikowanego personelu technicznego z dobrą znajomością 

mechaniki, elektromechaniki lub pracy skomputeryzowanych 

wbudowanych układów. System został tak opracowany, by ułatwić obsługę 



 

i diagnostykę usterek dzięki szerokiemu zakresowi wyświetlanych 

komunikatów, które zawierają szczegółowe wskazówki pomagające 

zlokalizować problem. 

 

Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia prosimy o uważne przeczytanie 

tych instrukcji. 

Prosimy wpiąć do skoroszytu tę instrukcję i całą literaturę dołączoną do 

urządzenia i przechowywać go przy maszynie, skąd operatorzy będą mieli 

do niego łatwy dostęp.  

 

Prosimy się upewnić, że instalacja urządzenia została wykonana zgodnie z 

odpowiednimi przepisami i normami. 

Prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję, by nauczyć się prawidłowej i 

bezpiecznej obsługi urządzenia.  

Podczas korzystania z urządzenia i wykonywania obsługi serwisowej 

należy pamiętać, by przestrzegać odpowiednich zasad zapobiegania 

wypadkom. 

W przypadku dokonanie nieuprawnionych zmian w urządzeniu, producent 

nie bierze odpowiedzialności za wszelkie wynikające z tego uszkodzenia 

lub wypadki. Prosimy pamiętać, że omijanie lub usuwanie urządzeń 

zabezpieczających stanowi naruszenie obowiązujących w kraju 

użytkownika zasad bezpieczeństwa stanowiska pracy. 

 

  



 

Specyfikacje sprzętowe URZĄDZENIA 

 

Interfejs samochodu 
Standardowe złącze EOBD  

 

Zgodność EOBD 

Pełna zgodność (elektryczna i 

mechaniczna jak określono w 

normie) 

 

Protokoły komunikacji 

EOBD 

Pełna zgodność jak określono w 

normie: 

J1850-41.6.   J1850-10.4 

ISO9141-2K/L 

CAN (Control Area Network ISO 

11898) 

 

Zasilanie napięciem po 

podłączeniu do 

samochodu 

Ze złącza EOBD napięciem 12 – 

24 V 

 

Pobór prądu 

 

Tryb odczytu danych aktualnych: 

< 50 mA typowy 

Tryb GOTOWOŚCI:      : < 1 mA 

typowy 

 

Podrzędne gniazdo USB 

 

Profil urządzenia USB 1.0 

wirtualny PORT COM 

 

Zasilanie napięciem po 

podłączeniu do 

komputera (PC) 

 

Z (głównego) portu USB PC  

 

Główny mikrosterownik 
 

ARM 



 

 

Pamięć danych 

 

4 MB 

 

Warunki działania 

 

Zintegrowana wielofunkcyjna 

dioda LED 

 

Temperatura działania 
-40 °C  do  +85 °C 

 

Wymiary 

 

43.5 x 22.5 x 25.1 (L x P x H) 

(mm) 

 

Masa 

 

20 g 

 

Numer homologacji  

 

E24 10R-030604 

 

RTC 

 

Zintegrowany akumulator 

wielokrotnego ładowania 

 

Sygnały ostrzegawcze 

 

Brzęczyk 

 

Sygnały wizualne LED 

Pierwsze użycie urządzenia 

 

 

 Urządzenie OBD ROAD ma wewnętrzny akumulator dla 

podtrzymywania daty i czasu. Przy pierwszym użyciu akumulator 



 

może być rozładowany. Konieczne jest zasilania urządzenia za 

pośrednictwem kabla USB przez około 1 godzinę, następnie należy 

ustawić datę i godzinę z wykorzystaniem oprogramowania OBD ROAD 

zainstalowanego w komputerze (PC). 

 

 Jeśli urządzenie jest odłączone od pojazdu wewnętrzny akumulator 

rozładuje się w ciągu 90 dni. W tym przypadku należy powtórzyć 

procedurę opisaną w poprzednim punkcie odnośnie ustawiania 

prawidłowej daty i godziny. 

 

Sygnały dźwiękowe 

Urządzenie dostarczane jest w wewnętrznym brzęczykiem, który umożliwia 

ostrzeżenie kierowcy o wystąpieniu istotnych zdarzeń za pomocą sygnałów 

dźwiękowych: 

 

 Emituje ono sygnał dźwiękowy z 5 przerywanymi dźwiękami brzęczyka 

w przypadku wykrycia usterek w pojeździe. 

 W przypadku stylu jazdy ECO wystąpią 3 przerywane dźwięki 

brzęczyka jeżeli silnik przekracza 2500 obr/min lub 130km / h 

(ustawienie domyślne). 

 

 

  



 

OPIS OBD-ROAD  

 

Urządzenie OBD ROAD jest zdolne do pobierania parametrów i danych bieżących z 

modułów ECU pojazdów. Główne funkcje: 

 

 

- Zapisywanie w pamięci wewnętrznej parametrów technicznych i 

warunków działania silnika do dalszej analizy. 

 

- Zapisywanie w pamięci wewnętrznej kodów błędów zapisanych 

podczas podróży i związanych z nią emisji. Generowany będzie sygnał 

dźwiękowy. 

 

- Wyświetlanie w czasie rzeczywistym parametrów technicznych, 

warunków działania silnika i kodów usterek silnika. 

 

- Kasowanie kodów usterek silnika. 

 

- Zapisywanie, czy Użytkownik jechał podczas podróży w trybie ECO, z 

emitowanymi sygnałami dźwiękowymi. 

  

 

Stosowanie do zgromadzonych danych bieżących, oprogramowanie OBD-ROAD 

przeprowadza szczegółowe analizy parametrów silnika i umożliwia analizowanie i 

obbliczanie następujących danych: 

 

1. Odpowiednie przyspieszenia / opóźnienia pojazdu. 

 

2. Analiza, dekodowanie i anulowanie kodów emisji dotyczących emisji: 

(norma EOBD - P0xxx – P2xxx…..). 

 

 



 

3. Układów zarządzania alternatywnym paliwem - CNG, LPG (instalowanych 

przez producenta lub nabytych na rynku wtórnym). 

 

4. Kontrola stylu jazdy ECO. 

 

 

5. Analiza parametrów OBD i dekodowanie (patrz poniższa tabela*) 

 

 

Dane bieżące EOBD (przykład)  

 

PRĘDKOŚĆ SAMOCHODU                                              km/h 

OBROTY SILNIKA                                                             obr/min 

TEMPERATURA SILNIKA                                                 °C 

POZYCJA PEDĄŁU GAZU                                                % 

CIŚNIENIE PALIWA                                                           bar 

CIŚNIENIE DOŁADOWANIA                                              bar 

NAPIĘCIE ZASILANIA AKUMULATORA                           V 

CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE                                        mbar 

 

 

 

* W ograniczonej tabeli można znaleźć niektóre parametry techniczne, które mogą 

być inne dla wybranych innych pojazdów.  

 

 

  



 

Układ urządzenia 

 

 

                             

                

 

1) Kontrolka ostrzegawcza: warunki robocze urządzenia, stan podłączenia 

pojazdu, stan pamięci (pamięć pełna), stan działania i inne. 

 

2) Port USB do podłączenia do PC. 

 

KONFIGURACJA SAMOCHODU I EKSPLOATACJA URZĄDZENIA 

 

UWAGA ODNOŚNIE PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI 

Pozainstalowaniu urządzenia zawsze konieczne jest sprawdzenie pęłnej 

funkcjonalności wszystkich systemów bezpieczeństwa znajdujących się na pokładzie 

(w samochdzie) (np.: PODUSZKA BEZPIECZEŃSTWA, ABS itp.). 

 

LOKALIZACJA ZŁĄCZA OBD 

Standardowe złącze EOBD musi istnieć we wszystkich pojazdach benzynowych, 

począwszy od roku 2001. Zwykle złącze EOBD usytuowane jest w samochodach 

gdzieś w pobliżu, po stronie kierowcy. Czasami złącze może być usytuowane za 

pokrywą, wykonaną z tworzywa sztucznego. 



 

Prawidłowa pozycja złącza diagnostycznego wyświetlona będzie przez 

oprogramowanie zainstalowane w komputerze PC, i wybór opcji “OBD Diagnosis” 

(Diagnostyka ODB), następnie wybór samochodu. 

 

INSTALACJA/DEMONTAŻ OBD-ROAD  

 

Podłączenie i odłączenie urządzenia musi być wykonywane bezpiecznie przy 

wyłączonym silniku i tablicy rozdzielczej samochodu, w ciągu co najmniej 1 minuty. 

 

W JAKI SPOSÓB PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OBD ROAD 

 

1. Silnik i tablica rozdzielcza samochodu muszą być wyłączone. 

 

2. Odszukać złącze OBD samochodu. 

 

3. Użyć prawidłowych narzędzi do bezpiecznego usunięcia wszelkich części 

chroniących złącze EOBD. 

 

4. Podłączyć urządzenie do złącza EOBD i upewnić się, czy jest pewnie 

podłączone. 

 

5. Zamontować z powrotem wszystkie części zdjęte wcześniej, a służace do 

ochrony złącza (pokrywę wykonaną z tworzywa sztucznego, panel i inne 

części) 

 

 

 

Pomimo ograniczonej wielkości urządzenia, w niektórych przypadkach  

może nie być możliwe zamontowanie z powrotem: pokrywy wykonanej z 

tworzywa sztucznego, panelu, które były zdjęte wcześniej. 

Nie należy zmieniać usytuowania złącza OBD w stosunku do jego 

pierwotnego miejsca. 



 

Upewnić się, czy urządzenie OBD ROAD nie przeszkadza w prawidłowej 

jeździe. 

 

 

6. Zaczekać, aż Kontrolka Ostrzegawcza poda informację o procedurze ‘Device 

Automatic Setup’ (Automatycznej konfiguracji urządzenia). 

 

7. Obracać wałem korbowym silnika (rozrusznikiem). 

 

8. Teraz można korzystać z samochodu. 

 

W JAKI SPOSÓB ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OBD ROAD 

 

1. Obracać wałem korbowym silnika (rozrusznikiem) i wyłączyć tablicę 

rozdzielczą; odczekać co najmniej 1 minutę. 

 

2. Zaczekać, aż Kontrolka Ostrzegawcza poda informację o trybie ‘STAND-BY’ 

(GOTOWOŚCI). 

 

3. Teraz można usunąć urządzenie OBD ROAD z gniazda diagnostycznego i 

metalowy zacisk. 

 

4. Wyciągnąć urządzenie ciągnąć za metalowy zacisk. 

 

 

Sygnały LED i BRZĘCZYKA ostrzegawczego oraz sygnały alarmów 

Kontrolka ostrzegawcza (LED) podaje informacje o stanie pracy Urządzenia. Patrz 

poniżej:  

 

Tryb  Kontrolka 

ostrzegawcza  

SYGNAŁ 

DŹWIĘKOWY 

TRYB 

Podłączenie 

urządzenia 

Włączenie 1 sygnał 

brzęczyka 

Automatyczna 

konfiguracja 



 

 oryginalnego urządzenia 

Gotowość Mała 

częstotliwość co 

10 sekund 

Brak Tryb gotowości 

(pojazd wył – brak 

aktywności) 

Zapłon Fast frequency 1 sygnał 

brzęczyka 

Umożliwiona 

komunikacja z modułem 

sterującym silnikiem 

pojazdu  

Zapis rozruchu Mała 

częstotliwość 

wł/wył 

2 sygnały 

brzęczyka 

Włączony zapis danych 

podróży 

Zapis zakończony Mała 

częstotliwość 

wł/wył 

2 sygnały 

brzęczyka 

Zapis danych podróży 

zakończony 

Wykryty DTC (Kod 

diagnostyki 

usterek) 

Brak 5 sygnałów 

brzęczyka 

System silnika – 

Wykryto usterkę 

*Jazda ECO – 

Sygnał obr/min 

Brak 

 

3 sygnały 

brzęczyka 

2500 obr/min – 

Przekroczenie wartości 

progowej 

* Jazda ECO – 

Sterowanie 

prędkością 

Brak 3 sygnały 

brzęczyka 

130km/h - 

Przekroczenie wartości 

progowej 

*Eco – Drive – 

Economy - Alarm 

Brak 3 sygnały 

brzęczyka 

 

Odpowiednie 

przyspieszenia / 

opóźnienia. 

Podłączenie do PC Włączenie Brak Pobieranie danych 

podróży z urządzenia do 

komputera (PC)  

Wszystkie 

podłączenia 

Duża 

częstotliwość 

przerywany Stan pamięci (pamięć 

pełna) – Urządzenie 

wymaga by dane 

zostały pobrane przez 



 

PC  

 

* Jazda Eco – Funkcje dostępne są jedynie po ustawieniu trybu Eco Drive. 

 

OPROGRAMOWANIE 

Urządzenie musi być wykorzystywane z oprogramowaniem dostarczonym przez 

Tecnomotor. The software and setup are enclose into the CD included in the 

packaging. 

 

 

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA 

 

 Zamknąć wszystkie programy 

 Tymczasowo wyłączyć program antywirusowy / firewall 

 Umieścić w komputerze PC dostarczoną w opakowaniu płytę CD. 

Instalacja rozpocznie się automatycznie. 

 W przypadku gdy instalacja nie rozpocznie się automatycznie, 

przeprowadź eksplorację płyty CD_ROM i uruchom plik setup.exe. 

 Wybrać język i postępować zgodnie z instrukcjami. 

 

 

  



 

Podłączeanie/odłączanie urządzenia do /i od PC 

 

PODŁĄCZANIE DO PC 

1. Włączyć komputer PC i uruchomić aplikację. Zaczekać, aż aplikacja 

rozpocznie pracę. 

2. Podłączyć (dostarczony) kabel USB do urządzenia. 

3. Podłączyć kabel USB do komputera. Dioda LED na urządzeniu będzie 

migać. 

4. Jeśli użytkownik zostanie poproszony o zainstalowanie sterownika, jak 

opisano w instrukcji instalacji (sterownik znajduje się w folderze “OBD-

ROAD/driver”) 

5. Jeśli port USB nie jest skonfigurowany, proszę wybrać “System Setup” z 

menu SETTING. Oprogramowanie przeszuka urządzenie automatycznie. 

 

 

 

OPIS OPROGRAMOWANIA OBD ROAD 

Oprogramowanie OBD-ROAD jest interfejsem do wyświetlania i analizy aktualnych 

danych gromadzonych przez urządzenie OBD-ROAD. Dane te są danymi bieżącymi 

EOBD dostarczanymi przez moduł ECU pojazdu i zbieranymi do pamięci OBD-

ROAD podczas podróży samochodem, za pośrednictwem złącza diagnostycznego 

pojazdu. Dane bieżące zapisywane są w “travels” (podróże). Zbieranie danych 

bieżących rozpoczyna się od chwili obrócenia wału korbowego silnika i gdy ODB 

znajdujący się w samochodzie komunikuje się na bieżąco modułem ECU pojazdu. 

Zbieranie danych bieżących zostaje zatrzymane po wyłączeniu tablicy rozdzielczej 

samochodu. 



 

 

 

Z pomocą urządzenia OBD-ROAD można oszczędzać paliwo. Z wykorzystaniem 

trybu Jazda Eco, można monitorować zużycie paliwa i styl jazdy. W Menu można 

znaleźć następujące elementy: 

 

 OBD-ROAD: potrzebny jest do ustawiania parametrów, które chcemy 

rejestrować w pojeździe. Na tej stronie można wybrać bezpośrednio dane 

bieżące i korzystać ze wstępnie skonfigurowanych elementów.  

 

 

 

 Analiza OBD-ROAD (OBD-ROAD analysis): wykorzystywana jest do 

sprawdzania danych bieżących zgromadzonych przez OBD-ROAD 

 Diagnostyka OBD (OBD diagnosis): wykorzystywana jest do sprawdzania 

wartości w czasie rzeczywistym danych bieżących i odczytywania/kasowania 

kodów błędów DTC. 

 Baza danych (Data base): można znaleźć wszystkie wcześniejsze zapisy 

danych. 



 

 Zarządzanie OBD-ROAD (OBD-ROAD Management): wykorzystywane jest 

do sprawdzania ustawień OBD-ROAD (wersji oprogramowania sprzętowego), 

ustawiania daty i godziny, aktualizowania oprogramowania sprzętowego, 

sprawdzania pamięci itd. 

 

 

 

  



 

DODATEK 

 

Informacje dotyczące gwarancji. 

Produkt jest objęty gwarancją  przez okres 12 miesięcy od daty jego 

zakupu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków 

gwarancji i procedur serwisowych, prosimy zapoznać się z Zasadami i 

Warunkami Gwarancji lub skontaktować z "Serwisem Klienta” Producenta. 

Prosimy zwrócić uwagę, że gwarancja nie obejmuje: 

 Uszkodzeń fizycznych sprzętu.  

 Wadliwego działania kabli przyłączeniowych i pomocniczych (o ile nie 

została zgłoszona reklamacja w ciągu 10 dni od daty otrzymania z 

poświadczeniem lokalnego sprzedawcy lub producenta). 

 Uszkodzeń będących wynikiem ingerowania w sprzęt /dokonania 

nieuprawnionych zmian. 

 Zwarć spowodowanych niezależnymi wydarzeniami  lub 

nieprawidłowym korzystaniem ze sprzętu. 
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