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Zobrazení kód� 

Diagnostické kódy jsou zobrazovány jako impulsy (blikání). Uživatel musí spo�ítat po�et impuls� LED 
diody na diagnostickém za�ízení. Nap�. �íslice 5 je vysláno jako p�t impuls� (bliknutí), následuje krátká 
pauza, po ní další �íslice. Po delší pauze následuje další chybový kód. 

�íslice „0“ bude vyslána jako sled deseti impuls�. 
 
Diagnostika u voz� s 2-místnými diagnostickými kódy 
 
5.1.1 P�íprava 

- p�ed zapo�etím diagnostiky musí být provedena prohlídka motoru, aby se vylou�ily mechanické závady. 
Také musí být zajišt�no, že všechny kabely a konektory jsou správn� p�ipojené a že sací systém je t�sný 
a mechanicky funk�ní. 

- vypnout zapalování pokud z�stalo zapnuté 
- rozpojit konektory pro volbu oktanového �ísla a nastavení volnob�hu, pokud byly propojeny s kostrou 

v servisním módu. Tento konektor má zpravidla bílý kryt. Z�stanou-li p�esto konektory propojené, test 
prob�hne, ale zobrazí se navíc chybové kódy „53“ a „54“ 

- zajistit, aby byl rozpojen spína� diagnostiky (= vstup STI odpojen od kostry). 

Nyní je možné provést n�kolik r�zných diagnostických rutin: 
 
5.1.2 Statický test (p�i vypnutém motoru, KOEO – Key-Off, Engine-Off) 

- zapnout zapalování, ale nestartovat 
- sepnout spína� diagnostice (= propojení vstupu STI s kostrou) 

Po�kat cca 10 sekund, kdy jsou vysílány rychlé kódy, které je možné ignorovat. Poté se provede autotest 
jednotlivých komponent. Také se provede (je-li to možné) spušt�ní jednotlivých servomotor� a ventilátor�. 

Následuje vypsání diagnostických kód� jako sekvence impuls� (po�et impuls� odpovídá �íslu). 

Nejprve je vypsán kód chyby existující v okamžiku testu. Pro jistotu je tento kód po krátké pauze zopakován 
ješt� jednou. 

Kv�li rozlišení od následujících kód� je vyslán odd�lovací kód „2“. 

Za tímto odd�lovacím kódem jsou vysílány chybové kódy uložené v pam�ti KAM (Keep Alive Memory). 
Kód je op�t po krátké pauze zopakován ješt� jednou. 

Po další pauze je vyslán kód „1“ (p�íkazový kód) informující o ukon�ení diagnostického režimu a za�átku 
„testu špatných kontakt�“. 

Jestliže není nalezena žádná chyba, je vyslán kód „11“, který bude platný pro aktuální a uložené kódy 
v pam�ti KAM. 

Pokud je systém bez chyb, bude vyslána sekvence: 

11 11 2 11 11 1 

2x kód aktuální 
chyby 

(11 = vše OK) 

odd�lovací 
kód 

2x kód uložené 
chyby (KAM) 
(11 = vše OK) 

p�íkazový 
kód 
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5.1.3 Test špatných kontakt� 

Tento test m�že být proveden po ukon�ení KOEO. To je možné po vyslání p�íkazového kódu „1“ (ten 
následuje po vypsání uložených kód� v pam�ti KAM). 

Tímto testem lze odhalit špatná vedení a kontakty. Pokud dojde k p�erušení spojení mezi �ídící jednotkou a 
n�jakou sou�ástí (nap�.potenciometr škrtící klapky, �idlo teploty,…), LED dioda diagnostiky se krátce 
rozsvítí. 

Pozor: Pokud se b�hem tohoto testu rozpojí spína� diagnostiky (= vstup STI odpojen od kostry), dojde 
k vymazání p�ípadných chybových kód� uložených v pam�ti KAM. 
 
5.1.4 Dynamický test (p�i spušt�ném motoru, KOER – Key-Off, Engine-Running) 

P�ed zapo�etím tohoto testu musí být motor zah�át na provozní teplotu, vypnuta klimatizace a vypnuto 
zapalování. Pokud by motor nem�l správnou provozní teplotu, není test spušt�n, dokud se provozní teplota 
motoru nedosáhne. 

- sepnout spína� diagnostiky (= propojení vstupu STI s kostrou) 
- zapnout zapalování a nastartovat motor. Motor je nutné nastartovat do 10 sekund, jinak je spušt�n KOEO 

test. N�která vozidla však vyžadují nastartování až 3 sekundy po zapnutí zapalování – toto je nutné 
ov��it. 

Nyní je spušt�n diagnostický test. 

U n�kterých vozidel je signalizován za�átek testu kódem „5“. Otá�ky motoru se b�hem testu zvýší na cca 
2500 ot./min po dobu asi 10–60 sec. Poté otá�ky klesnou zp�t na p�vodní hodnotu. 

Následuje vypsání p�íkazového kódu „1“ – nyní je nutné krátce zcela sešlápnout plynový pedál a op�t ho 
uvolnit. 

Vypíší se p�ípadné chybové kódy a po krátké pauze jsou zopakovány ješt� jednou. Po další krátké pauze se 
vypíše kód „6“ zna�ící konec diagnostického módu (konec KOER testu). 

Pokud je systém bez chyb, bude vyslána sekvence: 

11 11 6 

2x chybové kódy 

(11 = vše OK) 

za�átek 
servisního 

módu 

Byl-li KOER test zapo�at kódem „5“, potom je za�átek následujícího servisního módu signalizován 
kódem „6“ a jeho konec kódem „7“. 
 
5.1.5 Servisní (se�izovací) mód 

Servisní mód následuje po dynamickém (KOER) testu. 

V servisním módu �ídící jednotka ov��uje parametry volnob�žných otá�ek a zapalování, zjišt�né hodnoty 
jsou porovnávány s tabulkami hodnot a p�ípadn� je možné donastavení. 

Servisní mód potrvá podle pot�eby �ídící jednotky 2–10 minut. Ukon�ení módu �ídící jednotkou bude 
indikováno zvýšením otá�ek motoru. Pokud bychom ukon�ili servisní mód p�ed�asn�, je nutné jej nechat 
prob�hnout znovu, jak je popsáno výše. 

Vozidla, u kterých za�íná KOER test kódem „5“, je za�átek servisního módu signalizován kódem „6“ a 
konec kódem „7“. 
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5.1.6 Mód „trvalého chodu“ 

- ujistit se, že je motor oh�átý na provozní teplotu a vypnuta klimatizace 
- vypnout spína� diagnostiky (= vstup STI odpojen od kostry) 
- nastartovat motor, zobrazí se rychlé impulsy, které je možné ignorovat, poté sepnout spína� na 

diagnostice (= propojení vstupu STI s kostrou) 

Nyní se budou pr�b�žn� vypisovat existující chybové kódy. Následn� je možné testovat jednotlivé 
komponenty, p�i�emž je chyba ihned signalizována a p�ípadná úsp�šná oprava se projeví vynecháním 
p�íslušného chybového kódu. Tímto testem je možné s pomocí simulátoru �idel rychle zjistit chybu 
komponent� nebo kabeláže. 

Není-li nalezena žádná chyba, vypíše se kód „11“. 
 
5.1.7 Vymazání pam�ti chyb (KAM) 

Po ukon�ení KOEO testu je vyslán p�íkazový kód „1“. Pokud se potom rozepne spína� diagnostiky (= vstup 
STI odpojen od kostry), dojde k vymazání uložených chybových kód�. Pak je vyslán kód „0“ jako sled deseti 
impuls�. 
 
Diagnostika u voz� s 3-místnými diagnostickými kódy 
 
5.2.1 P�íprava 

- p�ed zapo�etím diagnostiky musí být provedena prohlídka motoru, aby se vylou�ily mechanické závady. 
Také musí být zajišt�no, že všechny kabely a konektory jsou správn� p�ipojené a že sací systém je t�sný 
a mechanicky funk�ní. 

- vypnout zapalování pokud z�stalo zapnuté 
- zajistit, aby byl rozpojen spína� diagnostiky (= vstup STI odpojen od kostry). 

Nyní je možné provést n�kolik r�zných diagnostických rutin: 
 
5.2.2 Statický test (p�i vypnutém motoru, KOEO – Key-Off, Engine-Off) 

- zapnout zapalování, ale nestartovat 
- sepnout spína� diagnostice (= propojení vstupu STI s kostrou) 

Po�kat cca 10–60 sekund, kdy jsou vysílány rychlé kódy, které je možné ignorovat. Poté se provede autotest 
jednotlivých komponent. Také se provede (je-li to možné) spušt�ní jednotlivých servomotor� a ventilátor�. 

Následuje vypsání diagnostických kód� jako sekvence impuls� (po�et impuls� odpovídá �íslu). 

Nejprve je vypsán kód chyby existující v okamžiku testu. Pro jistotu je tento kód po krátké pauze zopakován 
ješt� jednou. 

Kv�li rozlišení od následujících kód� je vyslán odd�lovací kód „1“. 

Za tímto odd�lovacím kódem jsou vysílány chybové kódy uložené v pam�ti KAM (Keep Alive Memory). 
Kód je op�t po krátké pauze zopakován ješt� jednou. 

Jestliže není nalezena žádná chyba, je vyslán kód „111“, který bude platný pro aktuální a uložené kódy 
v pam�ti KAM. 

Pokud je systém bez chyb, bude vyslána sekvence: 

111 111 1 111 111 

2x kód aktuální 
chyby 

(111 = vše OK) 

Odd�lovací 
kód 

2x kód uložené 
chyby (KAM) 

(111 = vše OK) 

 

Upozorn�ní: Chyby uložené v pam�ti chyb (KAM) upozor�ují na chyby vzniklé p�i p�edchozím provozu. 
Všechny chyby indikované p�i KOEO testu by m�ly být odstran�ny p�ed dalšími testy. Chyby související se 
zapalovací cívkou nebo obecn� se zapalováním musí být p�ed dalšími testy odstran�ny bezpodmíne�n�. 
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Pokud by se b�hem KOEO testu rozpojil spína� na diagnostice (= vstup STI odpojen od kostry), dojde 
k vymazání uložených chybových kód� (KAM). Aby se tomu zabránilo, je nejprve nutné vypnou zapalování 
a pak teprve rozpojit spína� (odpojit diagnostiku). 
 
5.2.3 Test relé 

Po KOEO testu je možné provést test relé. P�i tomto testu lze prov��it všechny relé a elektromagnety, krom� 
relé palivového �erpadla a vst�ikovacích ventil�. 

K aktivaci tohoto testu je nutné po KOEO testu naplno sešlápnout plynový pedál. P�i tom budou všechna relé 
sepnuta, takže p�ípadné k relé p�íslušející hodnoty mohou být potom zm��eny. 

P�i dalším sešlápnutí plynového pedálu se relé op�t vypnou. Uvedený postup je možné libovoln� opakovat. 
 
5.2.4 Test špatných kontakt� 

Tímto testem lze odhalit špatná vedení a kontakty. 

- vypnout zapalování 
- zajistit, aby byl rozpojen spína� diagnostiky (= vstup STI odpojen od kostry) 
- zapnout zapalování, ale nestartovat 

Sepnout spína� na diagnostice (= propojení vstupu STI s kostrou), potom op�t rozepnout a znovu zapnout. 
Nyní �ídící jednotka hlídá p�ipojení nejd�ležit�jších senzor�. 

Pokud dojde k p�erušení spojení mezi �ídící jednotkou a n�jakou sou�ástí (nap�.potenciometr škrtící klapky, 
�idlo pr�toku vzduchu, �idlo teploty,…), LED dioda diagnostiky se krátce rozsvítí. 
 
5.2.5 Dynamický test (p�i spušt�ném motoru, KOER – Key-Off, Engine-Running) 

P�ed zapo�etím tohoto testu musí být motor zah�át na provozní teplotu, vypnuta klimatizace a vypnuto 
zapalování.  

- sepnout spína� diagnostiky (= propojení vstupu STI s kostrou) 
- zapnout zapalování a nastartovat motor. Motor je nutné nastartovat do 10 sekund, jinak je spušt�n KOEO 

test. N�která vozidla však vyžadují nastartování až 3 sekundy po zapnutí zapalování – toto je nutné 
ov��it. 

Nyní je spušt�n diagnostický test. 

Poté bude vysláno n�kolik rychlých kód�, které je možné ignorovat. 

Jako první se zobrazí identifika�ní kód motoru (nap�. po�et válc�). Kód „2“ indikuje 4-válcový motor, 
kód „3“ indikuje 6-válcový motor. 

Potom systém �eká na následující akce: 

a) má-li vozidlo servo�ízení: oto�it volantem p�l otá�ky a op�t zpátky 

b) má-li vozidlo brzdový spína�: sešlápnout brzdový pedál 

Otá�ky motoru se b�hem diagnostického testu zvýší na cca 2500 ot./min po dobu asi 30–60 sec. Po tomto 
zvýšení otá�ky klesnou zp�t na volnob�žné. 

Následuje vypsání p�íkazového kódu „1“ – nyní je nutné krátce zcela sešlápnout plynový pedál a op�t ho 
uvolnit. 

Vypíší se p�ípadné chybové kódy a po krátké pauze jsou zopakovány ješt� jednou.  

Pokud je systém bez chyb, bude vyslán kód „111“. 

Po tomto testu je možné ješt� provést test výkonu motoru nebo aktivovat servisní mód. Pro ukon�ení KOER 
testu se musí vypnout zapalování a rozpojit spína� diagnostiky (= vstup STI odpojen od kostry). 
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5.2.6 Test výkonu motoru 

Tento test se zahájí do dvou minut po prob�hnutí KOER testu. Je nutné zvýšit otá�ky motoru nad 
3000 ot./min po dobu asi 5 sec. �ídící jednotka pak bude stabilizovat otá�ky motoru na hodnot� cca 
1500 ot./min. 

Poté �ídící jednotka bude postupn� vypínat a op�t zapínat vst�ikování a zapalování pro jednotlivé válce. 
Zárove� bude m��it otá�ky motoru a válec s chybou ve vst�ikování/zapalování pop�. s nízkou kompresí se 
projeví nevýrazným poklesem otá�ek motoru. Pokud by n�který válec byl bez výkonu, nedošlo by ke snížení 
otá�ek v�bec. 

Pokud všechny válce vykazují stejné parametry, je vypsán kód „9“. V p�ípad�, že jeden nebo n�kolik válc� 
vykazuje chybu, je vypsán kód odpovídající �íslu vadného válce (kódy „1“ až „8“). 
 
5.2.7 Servisní (se�izovací) mód 

Servisní mód následuje po dynamickém (KOER) testu. 

V servisním módu �ídící jednotka ov��uje parametry volnob�žných otá�ek a zapalování, zjišt�né hodnoty 
jsou porovnávány s tabulkami hodnot a p�ípadn� je možné donastavení. 

Servisní mód potrvá podle pot�eby �ídící jednotky 2–10 minut. Ukon�ení módu �ídící jednotkou bude 
indikováno zvýšením otá�ek motoru. Pokud bychom ukon�ili servisní mód p�ed�asn�, je nutné jej nechat 
prob�hnout znovu, jak je popsáno výše. 
 
5.2.8 Vymazání pam�ti chyb (KAM) 

Po ukon�ení KOEO testu je vyslán p�íkazový kód „1“. Pokud se potom rozepne spína� diagnostiky (= vstup 
STI odpojen od kostry), dojde k vymazání uložených chybových kód�.  


