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1. Bezpečnostní pokyny a upozorn ění 
 
Aby se p ředešlo zran ění osob, nebo poškození vozidla, anebo vlastního p řístroje, 
přečtěte si nejd říve tento návod k obsluze a seznamte se minimáln ě alespo ň 
s následujícími bezpe čnostními pokyny, než budete pracovat na vozidle: 
 
• Testování vozidla, provádějte vždy v bezpečném prostředí. 
• Při práci noste ochranné brýle dle ANSI standardu. 
• Pracovní oděv, vlasy, ruce, nářadí, přístroje, držte v bezpečné vzdálenosti od 

pohybujících se nebo horkých součástí  motoru. 
• S vozidlem pracujte v dobře větratelných místech, výfukové plyny jsou jedovaté. 
• Zajistěte kola vozidla klínem a nikdy neopouštějte vozidlo během právě probíhajícího 

testu. 
• Buďte velmi opatrní, pokud pracujete v blízkosti indukční cívky, rozdělovače, 

zapalovacích kabelů a svíček. Tyto součásti vytvářejí nebezpečné napětí při chodu 
motoru. 

• Na převodovce zařaďte „P“ (pro automatické převodovky) nebo NEUTRAL (pro 
mechanické převodovky) a ujistěte se, že parkovací brzda je zatažená. 

• V blízkosti vozidla mějte připravený hasící přístroj, vhodný pro hašení 
benzínu/chemikálií/zařízení pod napětím. 

• Nerozpojujte nebo nepřipojujte jakékoliv testované zařízení, pokud je zapnuté 
zapalování, nebo je-li motor v chodu.    

• Přístroj udržujte v suchu, čistotě a mimo dosah olejů, vody a maziv. Pro čištění přístroje 
použijte čistý hadřík namočený v mýdlové vodě nebo saponátu a jemně otřete vnější 
povrch přístroje. 

 
2. Všeobecné informace 
 

2.1. OBD II (On-Board Diagnostic) 
 

První generace palubní diagnostiky vozidla zvaná OBD I, byla vyvinuta v California Air 
Resources (CARB) a zavedená v roce 1988, pro monitorování komponentů 
regulování emisí ve vozidle. Tato technologie se vyvinula, dosáhla zdokonalení a 
nárůstu v podobě OBD systému a nová generace OBD systému byla na světě. Tato 
druhá generace palubní diagnostiky je nazývána OBD II. 
 
Systém OBD II je konstruovaný pro monitorování řízení emisního systému a klíčem 
komponentů motoru vykonávající stálou nebo periodickou kontrolu daných 
komponentů a stavu vozidla. Pokud je zjištěn problém , OBD II systém rozsvítí 
výstražnou kontrolku na palubní desce, doprovázenou varovným hlášením „kontrola 
motoru“ nebo „Servis motoru nyní“. Systém motoru také uloží důležitou informaci o 
zjištěném problému, aby technik mohl přesně nalézt a odstranit problém. Dole 
následují tři příklady cenných informací.     
 

• Jestliže se rozsvítí kontrolka je příkazem „zapnout“ nebo „vypnout“. 
 

• Pokud jakýkoliv, diagnostický chybové kódy, jsou uloženy. 
 

• Pohotovostní kontrolní stav 
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2.2. Diagnostické chybové kódy 
 
Diagnostické OBD II chybové kódy jsou kódy, které jsou ukládány pomocí 
diagnostického systému palubního počítače, jako odezva na zjištěný problém ve 
vozidle. Tyto kódy identifikují konkrétní oblast problému a jejich účelem je poskytnout 
mechanikovi vodítko, kde by chyba mohla být způsobena. OBD II kódy se skládají, 
z pětimístného alfanumerického kódu. První znak, písmeno, identifikuje řídící systém. 
Další čtyři znaky, samé číslice, poskytují dodatečnou informaci, kde vznikl a provozní 
stav a příčinu. Pro ilustraci, je zde ukázka číselné struktury chybového kódu. 
 

 P  0  2 0 2  
      

 Systém 
B=karoserie 
C=podvozek 
P=hnací jednotka 
U=elektroinstalace 

    Identifikační specifická poruchová 
sekce systému 

 

 

  
Typ kódu 
SAE:  
P0, P2, P34-P39 
B0, B3 
C0, C3 
U0, U3 
Specifický kód výrobce 
P1, P30-P33 
B1, B2 
C1, C2 
U1, U2  

 Podsystém 
1=měření paliva a vzduchu 
2=měření paliva a vzduchu 
3=zapalovací systém nebo vadné 

zapalování motoru 
4=pomocné řízení emisí 
5=regulace otáček a volnoběhu 
6=výstupní obvod řídící jednotky 
7=řízení přenosu 
8=řízení přenosu 

 
2.3.  Umíst ění diagnostické zásuvky  

 
Standardní datová zásuvka je 16ti pinová, kde je připojení pro diagnostické přístroje 
s palubním počítačem. Datová zásuvka je obvykle umístěna 30cm od středu palubní 
desky, pod nebo na straně řidiče u většiny vozidel. Pokud datová zásuvka není 
umístěna není umístěna pod přístrojovou deskou, mohli byste zde nalézt samolepku 
s vyobrazením její polohy. U některých asijských a evropských vozidel je datová 
zásuvka umístěna za popelníkem, který musí být odstraněn pro uvolnění přístupu 
k zásuvce. Pokud jste datovou zásuvku nenašli, podívejte se do servisní příručky. 
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2.4. Pohotovostní kontrolní programy  
 

Důležitou částí OBD II systému vozidla je Readiness Monitors, které jsou ukazatelem 
používanými pro zjištění, jestli veškeré emisní komponenty byly ohodnocené OBD II 
systémem. U těchto komponentů je pravidelně kontrolována účinnost, k ujištění, že 
pracují v přípustných mezních hodnotách. 
 
V současné době, existuje jedenáct OBD II pohotovostních kontrolních programů, 
stanovených U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ne všechny programy 
jsou podporovány všemi vozidly a přesný počet programů v jakémkoliv vozidle závisí 
na strategii řízení emisí výrobce motoru automobilu. 
 
Kontinuální monitorování  – některé komponenty vozidla nebo systémů jsou 
neustále kontrolovány pomocí OBD II systému, zatímco u ostatních je kontrolován 
pouze specifický provozní stav. Průběžně kontrolované komponenty jsou vždy 
připraveny: 
 

• při vynechání zapalování  
• palivové soustavy  
• obsažené komponenty  

 
Pokud je vozidlo v chodu, OBD II systém průběžně kontroluje shora uvedené části, 
monitoruje klíče snímačů motoru, sleduje vynechávání zapalování motoru a 
monitoruje dodávku paliva. 
 
Nekontinuální monitorování – na rozdíl od kontinuálního monitorování, mnoho 
emisních systémů a komponentů motoru vyžadují, aby bylo vozidlo ovládáno pod 
specifickým podmínkami předtím než je monitorovací systém připraven. Tyto 
monitorovací systémy jsou označené jako nekontinuální monitorovací systémy a jsou 
zde uvedené: 
 

• Systém recirkulace výfukových plynů 
• Lambda sonda 
• Katalyzátor 
• Systém řízení odpařování paliva 
• Zahřívání lambda sondy 
• Sekundární vzduch  
• Zahřívání katalyzátoru 
• A/C systém  

 
2.5. Stav OBD II monitorovacího systému 

 
OBD II systém musí indikovat, zda-li monitorovací systém řídící jednotky motoru 
vozidla, kompletně otestoval nebo neotestoval každý komponent. Komponenty, které 
byly otestovány OBD II systémem, budou označeny „Ready“ nebo „Complete“. 
Účelem zaznamenávání stavu připravenosti je umožnit mechanikovi stanovit, zda-li 
OBD II systém vozidla otestoval všechny komponenty anebo systémy. 
 
Řídící jednotka motoru nastavuje a monitoruje stav „Ready“ nebo „Complete“ po 
odpovídajícím provedeném provozním cyklu. Provozní cyklus, který umožní 
monitorovat a nastavit pohotovostní kódy na „Ready“, které se individuálně liší u 
každého monitorovací systému. Jednou je monitorovací systém nastaven jako 
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„Ready“ nebo „Complete“, a bude setrvávat v tomto stavu. Počet faktorů, včetně 
vymazání diagnostických chybových kódů pomocí diagnostického přístroje nebo 
odpojením baterie, můžeme být výsledkem nastavení „Not Ready“ monitorovacím 
systémem. Od té doby všechny tři kontinuální monitorovací systémy jsou konstantně 
vyhodnocené a označené jako „Ready“ . Jestliže testování částečně podporovaného 
nekontinuálního monitorovacího systému nebylo dokončeno, monitorovací stav bude 
označen jako „Not Komplete“ nebo „Not Ready“.  
 
Aby OBD monitorovací systém byl připraven, vozidlo by mělo být uvedeno do 
normálních provozních podmínek. Tyto provozní podmínky mají obsahovat kombinaci 
jízdy po dálnici a zastávku a jízdu, městský provoz a alespoň jednu noční přestávku. 
Aby OBD monitorovací systém byl připraven pro získání konkrétních informací 
z vašeho vozidla, podívejte se do dílenské příručky vašeho vozidla.      
        

2.6. OBD II definice 
 
Řídící jednotka motoru (PCM)  – OBD II terminologie pro palubní počítač, který řídí 
motor a hnací ústrojí. 
 
Světelná signalizace poruchy (MIL)  – (Servis nyní, Kontrola Motoru) jsou termíny 
používané pro zobrazení na palubní desce. Tato signalizace varuje řidiče anebo 
servisního mechanika, že se vyskytl problém na jednom nebo více systémů a může 
způsobit překročení emisních limitů daného státu. Jestliže se na trvalo rozsvítí 
kontrolka na palubní desce, značí to, že byl zjištěn problém a vozidlo by mělo navštívit 
co nejdříve servis. Za určitých podmínek, bude kontrolka na palubní desce blikat nebo 
se na okamžik rozsvítí. To značí vážný problém a stávající blikání odrazuje od 
provozování vozidla. Výstražnou kontrolku OBD systému vozidla není možné vypnout, 
dokud nejsou dokončeny nezbytné opravy nebo stav nadále neexistuje. 
 
DTC – diagnostický chybový kód (DTC), který identifikuje, jaká oblast řízeného 
emisního systému selhala.       
 
Povolující/zmoc ňovací kriteria  – také označované povolovací podmínky. Jsou 
specifickými jevem nebo podmínkami vozidla, které se musí objevovat při běhu 
motoru, dříve něž budou nastaveny jednotlivé monitorovací systém nebo provoz. 
Některé monitorovací systémy vyžadují vozidla s následujícím popisem rutinního 
„jízdního cyklu“, jako část povolujících kritérií. Jízdní cykly kolísají společně 
s provozem vozidla a s každým monitorovacím systémem, individuálně v kterékoliv 
vozidle. 
 
OBD II jízdní cyklus  – je specifický režim provozu vozidla, který poskytuje podmínky 
nutné k nastavení celého monitorovacího systému a k uvedení vozidla do 
pohotovostního stavu. Účelem dokončení OBD II jízdního cyklu je přinutit vozidlo 
pracovat podle palubní diagnostiky. Některé formy jízdního cyklu potřebují být 
provedené po vymazání chybových kódů z řídící jednotky motoru nebo po odpojení 
baterie. Po dokončení jízdního cyklu vozidla, bude monitorovací systém „nastaven“ 
tak, že příští chyby bude možné odhalit. Jízdní cykly kolísají v závislosti na vozidle a 
monitorovacím systému, který musí obnovit nastavení. Při specifickém jízdním cyklu 
vozidla, nahlédněte dílenskou příručku vozidla. 
 
Freeze frame data  – pokud emise souvisejí se stávající chybou, OBD II systém 
jenom nezobrazí kód, ale také uloží záznam s provozními parametry vozidla, které 
pomohou identifikovat problém. Tento soubor hodnot je označován jako zmrazená 
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data a mohou včetně důležitých údajů o motoru, jako například údajů o jeho otáčkám, 
také obsahovat rychlost vozidla, průtok vzduchu, zatížení motoru, tlak paliva, údaje o 
stavu paliva, teplota chladící kapaliny, nastavení předstihu nebo stav uzavřeného 
regulačního obvodu. 
 
 

3. Informace o p řístroji 
 

3.1. Popis p řístroje  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. LCD displej  – Zobrazuje výsledek testu. S osvětlením a seřízením kontrastu, 128 x 

64 pixel 
2. Y tlačítko  – Potvrzuje výběr (nebo činnost) z menu. Pokud diagnostický chybový kód 

obsahuje definici větší než na jednu obrazovku, je pomocí tohoto tlačítka obrazovka 
posunutá na další obrazovku, aby se zobrazili další údaje. 

3. N tlačítko  – Zruší výběr (nebo činnost) z menu nebo se vrátí zpět do menu. Může být 
také pro nastavení systému nebo obrazovky pro vyhledávání chybových kódů, pokud 
jej držíte stisknuté po dobu 3 sekund. 

4.  posunovací šipka nahoru  – umožní pohybovat se nahoru přes položky menu a 
podmenu. Pokud je získaný více než jeden diagnostický chybový kód, pohybuje se 
dále přes aktuální obrazovku na předchozí obrazovku, pro další diagnostické chybové 
kódy a definice.   

5.  posunovací šipka dol ů – umožní pohybovat se dolů přes položky nabídky a 
podnabídky. Pokud je získaný více než jeden diagnostický chybový kód, pohybuje se 
dále přes aktuální obrazovku na předchozí obrazovku, pro další diagnostické chybové 
kódy a definice.   

6. OBD II konektor  – propojuje přístroj s vozidlem přes datový konektor. 
  
3.2. Technické parametry  
 
1. Displej: Podsvícený, 128 x 64 pixel, seřízení kontrastu. 
2. Provozní teplota: 0 až 50°C. 
3. Skladovací teplota: -20 až 70°C.  
4. Externí napájení: 8,0 až 16,0V dodávané baterií vozidla. 
5. Rozměry:  L x Š x V, 178mm x 95mm x 35mm 
6. Čistá hmotnost: 700g, hrubá hmotnost: 1000g  
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3.3. Příslušenství  
 
1. Návod k obsluze  
2. CD – obsahuje návod k obsluze a knihovnu s popisem chybových kódů. 
3. OBD II kabel  – napájí přístroj a přenáší komunikaci mezi přístrojem a vozidlem.   
4. USB kabel  – umožňuje upgrade přístroje 
5. Brašna  – pro uložení přístroje pokud se nepoužívá 
 
3.4. Navigační znaky  
 
Používanými znaky jsou: 
 
1. „�“ – značí aktuální výběr 
2. „ “ – šipka dolů znamená, že je možné zobrazit na další stránce další informace 
3. „ “  – šipka nahoru znamená, že je možné zobrazit na předchozí stránce další 

informace. 
4. „Pd“ – identifikuje trvající chybový kód při prohlížení chybových kódů. 
5. „$“ – identifikuje číslo ovládacího modulu, ze kterého byly data získána.   

 
3.5. Klávesnice  

Klávesnici a displej můžete čistit jemným hadříkem namočením v lihu, nepoužívejte 
rozpouštědla, pak vytřete do sucha. Klávesnici přístroje nenamáčejte, není 
vodotěsná. 
  

3.6. Napájení  
Externí napájení přístroje je poskytované z baterie vozidla přes datový kabel a jeho 
konektor. Nyní následujte níže uvedené kroky pro zapnutí přístroje: 
1. Zapojte OBD II kabel k přístroji. 
2. Najděte diagnostickou zásuvku ve vozidle. 
• Některá vozidla mají diagnostickou zásuvku opatřenou plastovým krytem a 

odstraňte ji před připojením OBD II kabelu.   
3. Zapojte OBD II kabel k diagnostické zásuvce vozidla. 
 

3.7. Vyhledávání chybových kód ů 
Funkce DTC Looukup je používána pro vyhledávání definice chybových kódů 
uložených v přístroji. 
1. Z hlavního Main menu , pomocí šipek vyberte DTC Lookup  a stiskněte tlačítko 

Y. 

 
 
2. Z menu DTC Lookup , pomocí tlačítka N se přesuňte na požadovaný znak, 

pomocí šipek změňte požadovanou číslici a stisknutím tlačítka Y potvrďte. 
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3. Zobrazení obrazovky s definicí chybového kódu. 
4. Zobrazení definice dalšího nebo předchozího chybového kódu v knihovně 

chybových kódů, můžete provést pomocí šipek. 
5. Pro přechod k jinému předchozímu chybovému kódu, stiskněte tlačítko N. 
6. Pro opuštění hlavního Main menu , stiskněte po dobu 3 sekund tlačítko N. 
• Pro zobrazení specifických chybových kód ů, pot řebujete vybrat vozidlo a 

zobrazit dodatkovou obrazovku s definicemi t ěchto chybových kód ů. 
• Pokud definice nem ůže být nalezena (SAE nebo specifikace výrobce), 

přístroj zobrazí zprávu „DTC definition not found! Pl ease refer to vehikle 
service manual!“  

 
3.8. Nastavení p řístroje  

Přístroj umožňuje provést následující seřízení a nastavení: 
1. Contrast adjustment: seřízení kontrastu LCD displeje. 
2. Unit of measure:  nastavení měřících jednotek, metrické nebo a anglické. 
3. Tool self-test:  test LCD displeje a klávesnice přístroje. 
• Nastavení p řístroje z ůstane takové, dokud nebude zm ěněno.  

 
Vstup do menu nastavení p řístroje 

1. Na klávesnici stiskněte a držte po dobu 3 sekund tlačítko N, dokud se nezobrazí 
menu Systém Setup . Řiďte se pokyny jednotlivých nastavení, jak je popsáno 
v následujících možnostech nastavení.  

 

 
 

2. V hlavním Main menu : pomocí šipek najeďte na Systém Setup  a stiskněte 
tlačítko Y. Následujte pokyny pro jednotlivé možnosti nastavení. 

 

 
Seřízení kontrastu  

1. V menu Systém setup , pomocí šipek najeďte na Contrast  a stiskněte tlačítko 
Y. 
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2. V menu Contrast , pomocí šipek uberte nebo přidejte kontrast. 
 

 
 

3. Stisknutím tlačítka Y uložíte nastavení a vrátíte se zpět do předchozí menu. 
4. Stisknutím tlačítka N se vrátíte zpět do hlavního Main menu . 

 
Měřící jednotky 

V přístroji jsou  
1. V menu System Setup , pomocí šipek najeďte na Unit of Measure  a stiskněte 

tlačítko Y. 

 
 

2. V menu Unit of Measure , pomocí šipek vyberte požadované jednotky měření. 
 

 
 

3. Stisknutím tlačítka Y uložíte a vrátíte se do předchozího menu. 
4. Stisknutím tlačítka N, se vrátíte zpět do menu Vehicle Diagnosis .  

  
Tool Self-test p řístroje  
Kontroluje displej a klávesnici. 

 
Display test   
Je určený pro kontrolu LCD displeje. 
 
1. V menu Systém Setup , pomocí šipek zvolte Tool Self-test a stiskněte tlačítko Y. 
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2. Zvolte Display Test  menu Tool Self-Test  a stiskněte tlačítko Y. 
 

 
 

3. Stiskněte znovu tlačítko Y a tím se spustí test. Hledejte vynechané místo 
v černých obrazcích.   

 

 
 

4. Pokud je test kompletní, stiskněte tlačítko N pro návrat. 
 

Keyboard Test 
Tento test je používaný pro kontrolu funkčnosti všech tlačítek. 
 
1. Pomocí šipek vyberte Keyboard Test  v menu Tool Self-test  a stiskněte tlačítko 

Y. 

 
 

2. Stiskněte libovolné tlačítko a spustí se test. Po každém stisknutí tlačítka, se 
zobrazí jeho název. Pokud název není zobrazen, pak tlačítko správně nefunguje. 
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3. Dvojím stisknutím tlačítka N se vrátíte zpět do menu. 
 

3.9. Pokrytí vozidel  
 

Tento přístroj byl speciálně navržen pro práci se všemi OBD II vybavenými vozidly, 
včetně vozidel vybavených nejnovější generací protokolů CAN (Control Area 
Network). EPA u všech vozidel prodávaných v USA a Evropě (včetně dodávkových 
vozidel), od roku výroby 1996 a výše, vyžaduje vybavení systémem OBD II. 
 
Malý počet benzínových vozidel vyrobené mezi roky 1994 a 1995 jsou vybaveny 
systémem OBD II. Pro kontrolu, zda-li je vozidlo z roku 1994 až 1995 vybaveno 
systémem OBD II, hledejte samolepku s informacemi o emisní kontrole (VECI), která 
se nachází většinou pod kapotou vozidla nebo vedle chladiče. Jestliže je vozidlo 
vybavené OBD II systémem, samolepka je označena nápisem „OBD II Certified“. Dále 
právní předpisy jednotlivých zemích požadují, aby vozidla byla vybavena 16ti pinovou 
diagnostickou zásuvkou (DLC – Data Link Connector). 
 
Vozidlo vybavené OBD II systémem, musí mít 16ti pinovou diagnostickou zásuvku 
umístěnou pod palubní deskou a musí mít informační samolepku s informacemi o 
emisní kontrole (VECI). 

 
3.10. Odstra ňování poruch 

 
Vehicle Linking Error – selhání komunikace s vozidl em 
Jestliže selže komunikace a pokus o navázání spojení přístroje s řídící jednotkou 
motoru, objeví se na displeji zpráva „VEHICLE LINKING ERROR“. Je potřeba pro 
kontrolu provést tyto kroky. 
 
� Zkontrolujte, je-li zapnuto zapalování. 
� Dostatečně zasunut kabel do diagnostické zásuvky vozidla. 
� Je-li vozidlo vybaveno OBD2. 
� Vypněte zapalování a vyčkejte 10 sekund. Zapněte zapalování a opakujte test. 
� Zkontrolujte není-li řídící jednotka vadná. 
  
Operating Error 
Jestliže přístroj „zamrzne“, nebo řídící jednotka vozidla pomalu odpovídá na vysílaný 
požadavek, je potřeba provést tyto kroky.  
 
� Držte současně stisknuté tlačítka Y a N po dobu 3 sekund pro resetování přístroje. 
� Vypněte zapalování a vyčkejte 10 sekund. Zapněte zapalování a pokračujte 

v testu. 
 
Přístroj nelze zapnout 
Pokud přístroj nelze zapnout nebo pracuje nesprávně jakýmkoliv jiným způsobem, je 
potřeba provést tyto kroky. 
� Dostatečně zasunut kabel do diagnostické zásuvky vozidla. 
� Zkontrolujte není-li nějaký pin ohnutý nebo zlomený. Očistěte piny je-li to potřeba. 
� Zkontrolujte napětí baterie vozidla, aby jste si byly jisti, že minimální napětí je 8V. 
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4. OBD II diagnostika 
Pokud je p řístrojem nalezena více než jedna řídící jednotka vozidla, budete vyzváni 
vybrat modul, ze kterého budou data získávána. Nej častěji zvolenými řídícími 
jednotkami bývají řídící jednotky motoru [PCM] a p řevodovky [TCM]. 
 
4.1. Přečtení chybových kód ů 
Upozorn ění: Nep řipojujte nebo neodpojujte p řístroj od vozidla se zapnutým 
zapalování nebo s nastartovaným motorem.  
 
� Přečtení chybových kódů může být provedeno pomocí klíče (KOEO) při vypnutém 

motoru, nebo pomocí klíče (KOER) při běžícím motoru. 
� Uložené kódy jsou také známé jako „hard kódy“ nebo jako „permanentní kódy“. Tyto 

kódy řídící jednotky způsobují rozsvícení kontrolky poruchy (MIL) pokud nastane 
porucha související s emisemi vozidla.     

� Pending kódy (čekající na vyřízení) jsou také často označované jako „maturing 
codes“ nebo „continuous monitor codes“ kontinuálně monitorované kódy. Tyto kódy 
indikují problémy, které řídící jednotka objevila během probíhajícího nebo 
posledního jízdního cyklu , ale nepovažuje je zatím za závažné. Tyto kódy se 
nezobrazují v podobě kontrolky poruch (MIL). Jestliže se chybový kód neobjeví 
v podobě čísla během zahřívacího cyklu, kódy budou vymazány z paměti.   

 
1. Vypněte zapalování. 
2. Vyhledejte 16ti pinovou diagnostickou zásuvku ve vozidle. 
3. Zapojte kabel přístroje do diagnostické zásuvky vozidla. 
4. Zapněte zapalování, ale motor nestartujte. 
5. Po stisknutí tlačítka Y vstoupíte do hlavního Main menu . Pomocí šipek najeďte a 

vyberte Diagnostics . 

 
  

6. Pro potvrzení stiskněte tlačítko Y. Na displeji se budou zobrazovat sekvence 
OBD2 protokolů dokud nebude vybrán správný.    

 
• Pokud selže komunikace mezi p řístrojem a řídící jednotkou vozidla, zobrazí 

se na displeji zpráva „LINKING ERROR!“.  
 

� Zkontrolujte, je-li zapnuto zapalování. 
� Dostatečně zasunut kabel do diagnostické zásuvky vozidla. 
� Je-li vozidlo vybaveno OBD2. 
� Vypněte zapalování a vyčkejte 10 sekund. Zapněte zapalování a opakujte postup 

od bodu 5. 
 
• Pokud tato zpráva „LINKING ERROR“ z displeje nezmiz í, může zde být 

problém s navázáním komunikace mezi p řístrojem a vozidlem. Kontaktujte 
svého dodavatele p řístroje nebo p římo kontaktní zákaznickou linku výrobce 
přístroje.  

 
7. Po shrnutí výsledků testu je zobrazeno (MIL status, DTC counts, I/M Status a 
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Freeze Frame Data), po stisknutí libovolného tlačítka vstoupíte do menu 
Diagnostic Menu .  

 
 

8. Pomocí šipek vyberte z menu položku Read Codes  a stiskněte tlačítko Y. 
 

 
 
9. Pomocí šipek vyberte z menu Trouble codes  položku Stored Codes  nebo 

Pending Codes  a stiskněte tlačítko Y. 
 

 
 

• Pokud nejsou p řítomné žádné chybové kódy, zobrazí se na displeji „ No 
Codes Are Stored in the Module!“ 

   
10. Zobrazení chybových kódu a jeho definice na obrazovce. 
 

 
 

• Číslo řídící jednotky, posloupnost chybových kódů, počet chybových kódů a typy 
kódů (všeobecné nebo specifikované výrobcem, uložené nebo trvající kódy), bude 
zobrazeno v horním pravém rohu displeje. 

• Pokud definice chybového kódu obsahuje více než jednu obrazovku, pomocí 
tlačítka Y, je-li to nutné, zobrazíte další informace.  

 
11. Pokud je nalezen více než jeden chybový kód, veškeré kódy je možné zobrazit 

pomocí šipek.   
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• Pokud získané chybové kódy obsahují jakékoliv specifické kódy od výrobce nebo 
rozšířené kódy, budete pobídnuti vybrat výrobce vozidla pro zobrazení definice 
chybových kódů. Pomocí šipek vyberte výrobce a stiskněte tlačítko Y pro 
potvrzení. 

 
 

 
 

• Pokud výrobce vašeho vozu není na seznamu, pomocí šipek vyberte Other 
(další) a stiskněte tlačítko Y.  

 
4.2. Mazání chybových kód ů 

Upozorn ění: Přístroj neumož ňuje pouze mazání chybových kód ů z palubního 
počítače, ale také „Freeze Frame“ data a specifická rozší řená data výrobce. 
Dále také stav monitorovacího systému, u veškerých monitorovaných vozidel, 
Not Ready nebo Not Complete stavu. Chybové kódy nem ažte, pokud servisní 
technik neprovedl kompletní prohlídku systému. 
 
� Tato funkce je provedena pomocí klíče (KOEO) při vypnutém motoru. 

Nestartujte motor. 
 

1. Pokud se rozhodnete vymazat chybové kódy, pomocí šipek zvolte menu Erase 
Codes  v hlavním menu Diagnostics Menu a stiskněte tlačítko Y. 

 

 
 

2. Objeví se upozorňující zpráva vyžadující potvrzení. 
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• Pokud nechcete mazat chybové kódy, stiskněte tlačítko N pro ukončení. Zobrazí 
se zpráva „Command Cancelled“ . Po stisknutí jakéhokoliv tlačítka se vrátíte 
zpět do Diagnostic Menu . 

• Pokud si přejete vymazat chybové kódy, pomocí šipek zvolte YES, pak stiskněte 
tlačítko Y pro potvrzení. 

 
3. Pokud jsou kódy úspěšně vymazány, zobrazí se informační zpráva „ERASE 

DONE!“. Stiskněte jakékoliv tlačítko pro návrat do hlavního Diagnostic Menu . 
 

 
 

4. Pokud nejsou kódy úspěšně vymazány, zobrazí se informační zpráva „Erase 
Failure! Turn Key on with Engine off! “ (vypněte zapalování). 

 

 
 

 
5. Po stisknutí jakéhokoliv tlačítka se vrátíte do Diagnostic Menu . 
    

4.3. Datový tok  
Tato funkce „Datastream“ umož ňuje zobrazit live data nebo PID (Data Identifikace 
Parametr ů) data v reálném čase modul ů řídících jednotek vozidla.  

 
1. Pro zobrazení těchto dat, pomocí šipek zvolte Datastream  z menu Diagnostic 

Menu a stiskněte tlačítko Y. 
 

 
 

2. Vyčkejte několik sekund, mezitím přístroj ověřuje PID MAP. 
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3. Pro zobrazení celistvého souboru dat, pomocí šipek navolte  Complete Data 

Set z menu View Data  a stiskněte tlačítko Y. 
 

 
 

4. Náhled na obrazovku PID live data. Pomocí šipek zobrazte další PID data, šipka 
v horním pravém rohu obrazovky označuje, že jsou k dispozici další stránky 
s daty. 
• Šipka dolu  značí, že jsou k dispozici další stránky s daty. 
• Šipka nahoru  značí, že další data jsou na předchozích stránkách.  

 

 
 
5. Pro návrat do menu View Data  stiskněte tlačítko N. 
6. Zobrazení Custom Data Set , pomocí šipek navolte Custom Data Set  z menu  

View Data  a stiskněte tlačítko Y. 
 

 
 

7. Pomocí šipek se pohybujte v seznamu nahoru a dolu, po stisknutí tlačítka Y 
potvrďte nebo zrušte výběr položky pro zobrazení. Vybraná položka je označená 
vyplněným čtverečkem. 
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8. Stisknutím tlačítka N zobrazíte obrazovku s navolenými PID daty. 
 

 
 

9. Stisknutím tlačítka N se vrátíte do menu View Data  anebo do Diagnostic Menu .      
 

4.4. Přečtení Freeze Frame dat (uloženého záznamu)  
 
1. Pro zobrazení těchto dat, pomocí šipek navolte Freeze Frame  z menu  

Diagnostic Menu  a stiskněte tlačítko Y. 
 

 
 
2. Vyčkejte několik sekund, mezitím přístroj ověřuje PID MAP. 

 

 
 

3. Jestliže získané informace pokryjí více než jednu obrazovku, pak pomocí šipky 
dolů se zobrazí další informace.  
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• Jestliže nejsou k dispozici žádná freeze frame data, zobrazí se informační 
zpráva.  

4. Stisknutím tlačítka N se vrátíte zpět do Diagnostic Menu . 
 

4.5. Vyhledání dat o stavu monitorovacího systém (I /M Status)  
 
 Tato prvot řídní funkce je používaná, pro kontrolu provozu emis ního systému u 
vozidel s OBD2  v souladu se stavem emisního progra mu vozidla. 
 
� Některé nov ější modely vozidel mohou podporovat dva typy I/M 

monitorovacího systému:  
A. Dokud chybový kód není vymazán  – indikuje stav monitorovacího systému dokud 

nejsou chybové kódy vymazány. 
B. Tento provozní cyklus – indikuje stav monitorovacího systému dokud nezačne 

nový provozní cyklus. 
� Je-li výsledek stavu monitorovacího systému „NO“, n emusí to nutn ě 

znamenat, že testovanému vozidlu selhal monitorovac í systém. N ěkteré stavy 
monitorovacího systému, jeden nebo více, podle toho  v jakém po řadí jsou 
monitorovány, mohou být projít i ve stavu „Not Read y“, ješt ě předtím než 
projdou systémovou kontrolou. 

 
• „ok“  – značí, že konkrétní monitorovací systém provedl kontrolní diagnostický test.  
• „inc“  – značí, že konkrétní monitorovací systém nedokončil kontrolní diagnostický 

test.  
• „N/A“  – monitorovací systém není podporovaný na tomto vozidle. 
 
1. Pomocí šipek vyberte I/M Readiness  z menu Diagnostic Menu  a stiskněte tlačítko 

Y. 

 
 
2. Vyčkejte několik sekund, mezitím přístroj ověřuje PID MAP. 

 

 
 
3. Pokud vozidlo podporuje oba typy testů, pak budou oba typy zobrazeny na 

obrazovce pro výběr. 
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4. Pomocí šipek a podle potřeby, můžete zobrazit stav monitorovacího systému („ON“ 

nebo „OFF“ ) a následující: 
 
• Misfire monitor  – monitorování poruchy zapalování. 
• Fuel System Mon  – monitorování palivového systému. 
• Comp. Component  – komplexní monitorování komponentů.   
• EGR – EGR (systém recirkulace výfukových plynů) monitorování systému.  
• Oxygen Sens Mon  – monitorování lambda sondy. 
• Catalyst Mon  – monitorování katalyzátoru. 
• EVAP Systém Mon  – monitorování odvětrání palivové nádrže. 
• Oxygen Sens htr  – monitorování zahřátí lambda sondy. 
• Sec Air Systém  – monitorování sekundárního vzduchu. 
• Htd Catalyst  – monitorování zahřátí katalyzátoru. 
• A/C Refrig Mon  – monitorování A/C systému. 

 

 
 

5. Pokud vozidlo podporuje readiness test na obrazovce „This Drive Cycle “ se zobrazí 
následující: 

 
 

6. Po stisknutí tlačítka N se vrátíte zpět do menu Diagnostic Menu . 
 

4.6. O2 Monitor test  
 
OBD2 předpisy stanovují SAE požadavkem, relevantní monitor ovaní vozidel a 
testování lambda sond (O2) pro rozpoznání problém ů příslušné výkonnosti paliva 
a emisí vozidla. Tyto testy nejsou testy na vyžádán í, ale jsou provád ěny 
automaticky, pokud podmínky chodu motoru jsou ve st anovených limitech. Tyto 
výsledky testu jsou uloženy v pam ěti palubního po čítače. 
 
Funkce monitorovacího testu lambda sondy umož ňuje získávání a zobrazování 
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nejaktuáln ějších výsledk ů testů z palubního po čítače vozidla. 
 
Funkce monitorovacího testu lambda sondy není podpo rován vozidly, která 
komunikují pomocí datové sb ěrnice CAN. Pro získání výsledk ů monitoringu 
lambda sondy z vozidel vybavenými datovou sb ěrnicí CAN, viz. kapitola „On-
Board Mon. Test“ .    

 
1. Pomocí šipek vyberte funkci O2 Monitor Test  z menu Diagnostic Menu, pak 

stiskněte tlačítko Y. 

 
 

2. Vyčkejte několik sekund, přístroj mezitím provádí ověřování PID MAP. 
 

 
 

3. Pomocí šipek vyberte O2 snímač z menu O2 Monitor Test , pak stiskněte tlačítko Y. 
 

 
 

4. Zobrazení výsledků vybraného O2 snímače (lambda sondy). 
 

 
 

5. Pomocí šipek zobrazte další obrazovky s daty, jestliže se v horním pravém rohu 
objeví symbol šipky. 

6. Po stisknutí tlačítka N se vrátíte zpět do předchozích menu.  
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4.7. On-Board Monitor Test  
Tento test je užite čné provést po servisním úkonu nebo po vymazání řídící pam ěti 
vozidla. Tento test se provádí u vozidel, které nej sou vybaveny datovou sb ěrnicí 
CAN a zobrazení výsledk ů testu souvisí s emisemi, s komponenty hnací jednot ky 
a systémy, které nejsou nep řetržit ě monitorovány. On-Board Monitor test pro 
vozidla vybavená datovou sb ěrnicí CAN, získávají a zobrazují výsledky testu 
související s emisemi, s komponenty hnací jednotky a systémy , které nejsou 
nepřetržit ě monitorovány. ID testu a komponent ů jsou ur čovány výrobci vozidel.   
 
1. Pomocí šipek vyberte On-Board Mon.Test  z menu Diagnostic Menu  a stiskněte 

tlačítko Y. 

 
 

2. Vyčkejte několik sekund, mezitím přístroj ověřuje PID MAP. 
 

 
 

3. V menu On-Board Mon.Test , pomocí šipek vyberte test, který chcete zobrazit a 
stiskněte tlačítko Y. 

 
 

U vozidel s datovou sběrnicí CAN, je volba testů následující: 
 

 
 

1. Pomocí šipek vyberte požadovaný monitor z menu On-Board Mon.Test  a stiskněte 
tlačítko Y. 

2. Zobrazení dat testu na obrazovce. 
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U vozidel s datovou sběrnicí CAN, je výsledek testu zobrazen následovně: 
 

 
 
3. Po stisknutí tlačítka N se vrátíte do předchozích menu.  
   
4.8. Test komponent ů 
 
Test komponent ů umožňuje iniciaci zkoušky t ěsnosti EVAP (kontroly odpa řování 
paliva) systému. P řístroj sám o sob ě nedokáže tento test vykonat, ale p říkazem 
palubního po čítače vozidla jej lze spustit. Rozdílní výrobci vozidel  mohou mít 
rozdílná kritéria a metody pro ukon čení tohoto testu jakmile byl spušt ěn. Před 
spušt ěním testu komponent ů, se podívejte do servisní p říručky vozidla jak tento 
test ukon čit.  
 
1. Pomocí šipek vyberte Component Test  z Diagnostic Menu  a stiskněte tlačítko Y. 

 

 
 

2. Vyčkejte několik sekund, přístroj mezitím přístroj ověřuje PID MAP. 
 

 
 
3. V menu Component Test , pomocí šipek vyberte test, který má být zahájen. 
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4. Pokud vozidlo iniciovalo test, zobrazí se na displeji potvrzující zpráva. 
 

 
 

•••• Některá vozidla neumož ňují pomocí Scan tool p řístroje ovládat systémy 
vozidla nebo komponent ů. Pokud testované vozidlo nepodporuje EVAP test 
těsnosti, zobrazí se na displeji informa ční zpráva.     

 

 
 

4.9. Zobrazení informací o vozidle  
 
Tato funkce umož ňuje vyhledat VIN kód vozidla, Calibration ID, Calib ration 
Verification CVN u vozidel od roku 2000 a výše podp orující režim 09. 

 
1. Pomocí šipek vyberte funkci Vehicle Info.  z menu Diagnostic Menu  a stiskněte 

tlačítko Y. 

 
 

• Pokud vozidlo nepodporuje tento režim, zobrazí se n a displeji  zpráva, která 
potvrzuje, že tento režim není podporován.  

 
2. Vyčkejte několik sekund, přístroj mezitím přístroj ověřuje PID MAP. 
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3. Z menu Vehicle Info. , pomocí šipek vyberte dostupné položky pro zobrazení a 

potvrďte stisknutím tlačítka Y. 
 

 
 

4. Zobrazení získaných informací o vozidle. 
 

   
 
4.10. Module Present  
 
Tato funkce umož ňuje zobrazení p řítomných modul ů, jejich identifika ční čísla (ID) a 
komunika ční protokoly OBD2 vozidla. 
 
1. Pomocí šipek vyberte Modules Present  z menu Diagnostic Menu  a stiskněte 

tlačítko Y. 

 
 

2. Zobrazení přítomných modulů s jejich ID identifikační čísly a komunikační protokoly. 
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5. Záruka a servis 
 

5.1. Podmínky záruky  
 
Na  tento výrobek se poskytuje záruka jeden rok, za obecně platných záručních 
podmínek společnosti Univer, spol. s r.o. , uvedených v Záručním listě tohoto výrobku. Za 
předpokladu, že veškeré záruční opravy byly prováděny v autorizovaném servisním 
středisku společnosti.  

 
5.2. Servisní úkony  
 
V případě poruchy kontaktujte svého prodejce nebo servisní středisko, viz. titulní strana. 
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UNIVER, spol. s.r.o. 
Přepeřská 1809 
511 01 Turnov 
IČO: 00529508 
DIČ: 260-00529508 
OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36 

v y d á v á 
 

Z Á R U Č N Í      L I S T 
Výrobek (typ): 
 

  Přístroj pro komunikaci s řídícími jednotkami OBD2/EOBD2 

 
Výrobní číslo výrobku:                                                              Datum vystavení záručního listu: (převzetí výrobku kupujícím) 
    
      
   
 
Záruční doba:                                                                               Prodloužení záruční doby prodejcem: 
                                                                                                           
 
 
 
V době výše uvedené záruční doby odpovídá firma UNIVER, spol. s r.o. za jakost a užitné vlastnosti předmětného výrobku v souladu s příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku (jde-li o právní vztah podnikatelů v režimu obchodního zákoníku, zejména § 420 až § 441 ) nebo občanského 
zákoníku   (pro ostatní právní vztahy, zejména § 616 až § 627). 
Záruční doba začíná běžet dnem vystavení tohoto záručního listu při převzetí výrobku kupujícím. Prodlužuje se o dobu potřebnou pro odstranění 
případné vady záruční opravou, po kterou nelze výrobek užívat. Dobu záruční opravy, případně další podstatné údaje s tím spojené, uvede servisní 
technik v části "Záznamy pověřených servisních techniků o záručních opravách (inspekcích)". 
Pro nároky z vady výrobku a reklamaci vad platí kromě ustanovení uvedených zákoníků i příslušná ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, pokud ho 
lze na daný případ aplikovat. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů. 
 
V době záruky odstraní pověřený servisní technik bezplatně, včas a řádně vady výrobku, způsobené chybou při výrobě, vadným materiálem                    
a rovněž i chybnou montáží nebo nesprávným uvedením výrobku do provozu, jestliže toto provedl pověřený servisní technik. Adresu nejbližšího 
pověřeného servisního technika sdělí kupujícímu/uživateli výrobku firma UNIVER, spol. s r.o. 
Podmínkou pro uplatnění práva ze záruky je oznámení o vadě výrobku bez zbytečného odkladu, předložení tohoto záručního listu, prodejního dokladu 
(faktury, účtenky) a vadného výrobku. Jakákoliv neoprávněná manipulace s obsahem záručního listu je důvodem pro neuznání nároků z vady výrobku. 
Prodávající si také vyhrazuje právo podmínit záruku provedením případných inspekčních kontrol/prohlídek uvedených  v návodu               k obsluze 
výrobku. 
Nebude-li při záruční opravě zjištěna vada, na kterou se záruka vztahuje, hradí veškeré náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník/uživatel 
reklamovaného výrobku, který si tuto opravu vyžádal. 
 
Záruka a odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na: 
- přirozené, běžné opotřebení a na vady vzniklé přepravou po převzetí výrobku, 
- vady v důsledku nedodržení návodu k obsluze výrobku, t.j. především nesprávné instalace (provádí-li ji kupující), umístění    výrobku do 

nedovoleného prostředí, nesprávné obsluhy, zanedbání předepsané údržby a inspekcí, neúměrného přetěžování, připojení na elektrickou síť, která 
nemá normou požadované parametry, případně na rozvod stlačeného vzduchu, který nesplňuje požadavky na jeho kvalitu z hlediska znečišťujících 
příměsí, použití výrobku k jinému účelu než je určen atd. 

- vady v důsledku neodborného zásahu či opravy nebo úpravy výrobku uživatelem nebo jinou osobou, jakož i použití cizích, výrobcem/prodejcem 
neschválených náhradních dílů, olejů, plastických maziv a dalších provozních kapalin, neschváleného software apod. 

- vady způsobené mechanickým poškozením výrobku uživatelem, 
- vady zapříčiněné neodvratnou vnější událostí (např. živelní pohromy), tzv. vyšší mocí apod. 
 
  
                                                                                                             Razítko a podpis prodávajícího: 
 

 

 

 
 

  
  12   měsíců 

   Nadstandardně   ----                                                                    

 


