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Προειδοποιήσεις
Το θαυµαστικό µέσα στο τρίγωνο είναι ένα σηµάδι προειδοποίησης που σας προειδοποιεί
για σηµαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν. Παρακαλώ παρατηρήστε όλες τις
προειδοποιήσεις.

Μην ενεργοποιήστε το όχηµα σε εσωτερικό χώρο. Ένας κινητήρας που
λειτουργεί παράγει θανατηφόρες αναθυµιάσεις µονοξειδίου άνθρακα που
µπορούν σοβαρά να σας βλάψουν ή να σκοτώσουν εάν εισπνέονται.
Λειτουργείστε τον κινητήρα υπαίθρια µε τον κατάλληλο εξαερισµό. Πολλές
διαγνωστικές διαδικασίες δεν απαιτούν κινητήρα σε λειτουργία.

Μην προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε ή να παρατηρήσετε το εργαλείο
ανίχνευσης οδηγώντας ένα όχηµα. Η οδήγηση απαιτεί την πλήρη προσοχή του
οδηγού. Η ενεργοποίηση ή παρατήρηση του εργαλείου ανίχνευσης θα
προκαλέσει την απόσπαση της προσοχής του οδηγού και θα µπορούσε να
προκαλέσει ένα µοιραίο ατύχηµα.

Ασφαλίστε το PC, το καλώδιο, και τον αντάπτορα OBD ΙΙ ώστε να µην
παρεµποδίζεται η οδήγηση. Ένα καλώδιο που ταλαντεύεται µπροστά από τα
πεντάλ ποδιών, το λεβιέ ταχυτήτων, ή το τιµόνι µπορεί να παρεµποδίσει την
οδήγηση και να προκαλέσει ένα µοιραίο ατύχηµα. Πάντα ασφαλίστε το PC, το
καλώδιο, και ο αντάπτορας OBD ΙΙ να στερεώνεται ασφαλώς χωρίς να εµποδίζει.
Εάν το εργαλείο ανίχνευσης δεν µπορεί να συνδεθεί ώστε να µην παρεµποδίσει
την οδήγηση, µην οδηγήστε το όχηµα µε τον αντάπτορας OBD ΙΙ συνδεµένο.

Μην συναγωνίζεστε ποτέ ή υπερβείτε το όριο ταχύτητας στις δηµόσιες εθνικές
οδούς. Οι δυναµοµέτρηση απαιτεί υψηλές ταχύτητες. Πάντα χρησιµοποιείτε
κλειστό αυτοκινητόδροµο κατά την εκτέλεση των δοκιµών δυναµόµετρου και
επιτάχυνσης.

Όροι χρήσης
Το λογισµικό περιέχει ιδιόκτητες και εµπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από
την πνευµατική ιδιοκτησία και άλλους νόµους. ∆εν µπορείτε να τροποποιήσετε ή να
πωλήσετε τις εργασίες βασισµένες στο λογισµικό.
Το λογισµικό είναι για προσωπική χρήση. Σας χορηγούµε µια προσωπική και µη
αποκλειστική άδεια για να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό σε έναν και µόνο WINDOWS
προσωπικό υπολογιστή υπό τον όρο (και µην επιτρέψτε σε οποιοδήποτε τρίτο) ότι δεν θα
αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αντιστραφεί η µηχανική του, δηµιουργηθούν άλλες παράγωγες
εργασίες από αυτό, οριστεί ή άλλως µεταφερθεί οποιοδήποτε δικαίωµα στο λογισµικό και
δεν θα τροποποιηθεί το λογισµικό µε οποιαδήποτε µέσα.

Αποκήρυξη
Το "προϊόν" είναι το πλήρες προϊόν Dyno-Scan για Windows συµπεριλαµβανοµένου του
υλικού, του λογισµικού, του εγχειριδίου χρηστών, και της συσκευασίας.
Η Auterra, LLC δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή την αξίωση από
τους τρίτους που προκύπτουν µέσω της χρήσης αυτού του προϊόντος. Η Auterra, LLC δεν
αναλαµβάνει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία ή απώλεια που προκαλείται από τη
διαγραφή των στοιχείων ως αποτέλεσµα µιας δυσλειτουργίας προϊόντων. Να έχετε
εφεδρικά αντίγραφα όλων των σηµαντικών στοιχείων όσον αφορά άλλα µέσα για
προστασία από την απώλεια δεδοµένων.
Το λογισµικό, και όλα τα συνοδευτικά αρχεία, στοιχεία και υλικά, παρέχονται "όπως είναι"
χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε που εκφράζεται είτε που υπονοείται,
συµπεριλαµβανοµένου, αλλά που δεν περιορίζεται, τις υπονοούµενες εγγυήσεις της
εµπορευσιµότητας και της ικανότητας για έναν ιδιαίτερο σκοπό. Ο κίνδυνος ως προς την
ποιότητα και την απόδοση του λογισµικού είναι δικός σας. Εάν αποδειχθεί το λογισµικό
ελαττωµατικό, αναλαµβάνετε εσείς το κόστος όλης της απαραίτητης συντήρησης, της
επισκευής ή της διόρθωσης.
Η AUTERRA, Η ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ, ΜΕΤΟΧΟΙ, ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ,
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΑΝΑ∆ΟΧΟΙ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΑ, ∆ΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Η ΑΛΛΕΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡ∆ΩΝ,
ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΟ ΧΡΟΝΟ ∆ΙΑΚΟΠΉΣ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΣΑΦΟΥΣ Η
ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η ΟΡΟΥ, ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΗΝ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΤΗ ΡΗΤΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ Η ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Πνευµατικά δικαιώµατα
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Πρόλογος
Συγχαρητήρια για την αγορά ενός Auterra’s Dyno-Scan™ για Windows. Παρακαλώ
διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας για να εξοικειωθείτε µε τη λειτουργική διαδικασία.

Κύρια χαρακτηριστικά
Το Dyno-Scan™ για Windows προσφέρει ένα πλήθος διαγνωστικών και µέτρησης
απόδοσης χαρακτηριστικών γνωρισµάτων:
•

Υποστηρίζει όλα τα οχήµατα κατασκευής 1996 και µετά, συµπεριλαµβανοµένων
Αµερικανικών, Ασιατικών, και Ευρωπαϊκών

•

∆ιαβάζει και καθαρίζει τους διαγνωστικούς κώδικες βλαβών (∆ΚΒ)

•

Ενσωµατώνει βάσεις δεδοµένων περιγραφής ∆ΚΒ συµπεριλαµβανοµένων των
γενικών και ενισχυµένων ορισµών

•

Σβήνει το λαµπτήρα ελέγχου κινητήρα (MIL) ή του λαµπτήρα ελέγχου /συντήρησης
του οχήµατος

•

∆ιαβάζει και καθαρίζει δεδοµένα ακινητοποιηµένου πλαισίου

•

Ελέγχει ζωντανά και αναπαριστά τα δεδοµένα των αισθητήρων µε γραµµικές
παραστάσεις, γραφικές παραστάσεις µπάρας, και µετρητές

•

∆υνατότητα µεγέθυνσης / σµίκρυνσης των παραστάσεων

•

Ταυτόχρονη παρατήρησης πολλών αισθητήρων µε µεταβλητά ποσοστά

•

Εγγραφή και αναπαραγωγή στοιχείων αισθητήρων

•

∆υνατότητα εξαγωγής δεδοµένων σε λογιστικό φύλλο (spreadsheet), όπως το
Excel της Microsoft, για περαιτέρω ανάλυση

•

Έλεγχος αισθητήρων οξυγόνου (γραφικά) και αποτελέσµατα δοκιµής on-board

•

Ευκολία Επιθεώρησης /Συντήρησης. Μετρικές και αγγλικές µονάδες µέτρησης

•

Μετρήσεις ιπποδύναµης και ροπής

•

Επιτάχυνση 0-100, επιδόσεις σε 1/8 και 1/4 µιλίου, κατανάλωση, και τελική ταχύτητα
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•

Υποστήριξη Windows 98 και νεώτερα

•

ενός έτους εγγύηση

Ελάχιστες προδιαγραφές πλατφόρµας και λογισµικού
Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήµατα µε Microsoft Internet
Explorer 5.01 ή νεώτερο στον υπολογιστή σας:
•

Microsoft® Windows® 98

•

Microsoft® Windows® 98 Second Edition

•

Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)

•

Microsoft® Windows NT® 4 (Workstation ή Server µε το Service Pack 6a

•

Microsoft® Windows® 2000 (Professional, Server, ή Advanced Server) µε το πιο
πρόσφατο Windows service pack και τις κρίσιµες αναβαθµίσεις που είναι
διαθέσιµα από τον ιστοχώρο Microsoft (www.microsoft.com/security).

•

Microsoft® Windows® XP (Home ή Professional)

•

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition

•

Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

•

Microsoft® Windows® Server 2003 family

Ελάχιστες προδιαγραφές υλικού:
•

Pentium 166MHz ή καλύτερο

•

64MB RAM ή καλύτερο

Auterra Dyno-Scan™ για Windows
Το Dyno-Scan™ για Windows αποτελείται από:
•

OBD II αντάπτορα και λογισµικό

•

OBD II Καλώδιο

•

USB ή RS-232 null καλώδιο modem

•

Windows laptop ή desktop PC (πωλείται χωριστά)

Πρόλογος

Εικόνα 1: Εξαρτήµατα Dyno-Scan for Windows

Πού είναι ο αντάπτορας OBD ΙΙ;
Τα συµβατά µε OBD ΙΙ οχήµατα έχουν κονέκτορα 16pin σε εµφανή θέση κάτω από το
ταµπλό κοντά στη θέση του οδηγού (βλ. Εικόνα 2). Εναλλακτικά, µπορεί να είναι πίσω από
το σταχτοδοχείο ή κρυµµένος από µια εύκολα αφαιρούµενη πλαστική κάλυψη.

Εικόνα 2: Κονέκτορας οχηµάτων OBD ΙΙ (Μπροστινή όψη)

Υποστηριζόµενα οχήµατα
Το Auterra Dyno-Scan™ για Windows υποστηρίζει όλα τα 2001 και νεώτερα οχήµατα,
συµπεριλαµβανοµένων των αµερικανικών, ευρωπαϊκών, και ασιατικών µοντέλων.
Ο αντάπτορας OBD ΙΙ/EOBD υποστηρίζει τις ακόλουθες τυποποιήσεις: VPW, PWM, ISO,
πρωτόκολλο (KWP) 2000, και προαιρετικά το CAN .
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Εγκατάσταση Λογισµικού
Η εγκατάσταση του λογισµικού της Auterra στον προσωπικό υπολογιστή σας είναι
εύκολη. Αυτό το τµήµα σας παρουσιάζει τον τρόπο.

Εγκαταστήστε τη αναβάθµιση του Internet Explorer
Το Dyno-Scan το λογισµικό στηρίζεται επάνω Microsoft Internet Explorer version 5.01 ή
νεώτερο. Η έκδοση βρίσκεται στο µενού Help | About Internet Explorer µέσα στον
Internet Explorer. Εάν δεν έχετε την έκδοση 5.01 ή πιο πρόσφατη, θα πρέπει να το
αναβαθµίσετε χρησιµοποιώντας τις οδηγίες παρακάτω.
Η αγγλική έκδοση του Internet Explorer 6 περιλαµβάνεται στο CD ROM. Για άλλες µηαγγλικές γλώσσες, ενηµερώστε τον Internet Explorer δωρεάν άµεσα από τη Microsoft:
http://windowsupdate.microsoft.com
1. Κλείστε όλα τα προγράµµατα.
2. Βάλτε το CD του Dyno-Scan για Windows στον οδηγό CD-ROM.
3. Από την Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση.
4. Πληκτρολογήστε D:\Internet Explorer\ie6setup (αντικαθιστώντας το κατάλληλο
γράµµα του CD-ROM για το «D»).
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Εγκατάσταση Dyno-Scan για Windows
1. Κλείστε όλα τα άλλα προγράµµατα και παράθυρα.
2. Βάλτε το CD του Dyno-Scan για Windows στον οδηγό CD-ROM.
3. Από την Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεση.
4. Πληκτρολογήστε D:\setup (αντικαθιστώντας το κατάλληλο γράµµα του CD-ROM για
το «D»)). Εάν η εγκατάσταση αποτύχει να τρέξει, η πιθανή αιτία είναι να µην υπάρχει ο
Internet Explorer 5.01 ή νεώτερος στον υπολογιστή σας (δες εγκατάσταση
αναβάθµισης Εγκαταστήστε τη αναβάθµιση του Internet Explorer ).
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
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Εγκατάσταση οδηγού USB
Το κιτ A-302 είναι εξοπλισµένα µε έναν αντάπτορα Β- 301 USB OBD ΙΙ. Αυτός ο αντάπτορας
απαιτεί έναν οδηγό USB. Αυτό το τµήµα ισχύει µόνο για την έκδοση USB του αντάπτορα
OBD ΙΙ, όπως φαίνεται σχήµα 3: USB OBD II .

σχήµα 3: USB OBD II αντάπτορας
1. Συνδέστε τον αντάπτορα USB OBD II σε οποιαδήποτε θύρα USB του υπολογιστή
σας.
2. Θα εµφανιστεί ο Οδηγός εγκατάστασης νέου υλικού για την εγκατάσταση του
“Auterra OBD II USB Device”.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού κι εάν ζητηθούν περαιτέρω αρχεία, επιλέξτε το
Auterra CD ROM στον κατάλογο D:\USB.
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4. Μόλις εγκατασταθεί ο πρώτος οδηγός, ο Οδηγός εγκατάστασης νέου υλικού θα
εµφανιστεί ξανά για δεύτερη φορά. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα για την
εγκατάσταση του δεύτερου οδηγού.

Εικονική θύρα COM Port
Όταν ο αντάπτορας USB OBD II συνδεθεί µε τον υπολογιστή, ο οδηγός θα προσθέσει στο
σύστηµα µια εικονική θύρα COM και θα δώσει σ’ αυτή έναν αριθµό. Ο διαχειριστής
συσκευών των Windows δείχνει όλους τους αριθµούς των σειριακών θυρών. Η θύρα µε το
όνοµα “Auterra USB OBD II Adapter” δείχνει την εικονική θύρα του αντάπτορα USB OBD II.

Εικόνα 4: Σειριακή θύρα αντάπτορα Auterra USB OBD II

Αναβαθµίσεις Λογισµικού
Χρησιµοποιήστε περιοδικά την ιστοσελίδα της Auterra για το κατέβασµα της αναβάθµισης
του προγράµµατος στο www.auterraweb.com.
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Συνδέσεις
Η σύνδεση του Auterra Dyno-Scan™ για Windows µε το όχηµα είναι εύκολη. Παρακάτω
εξηγούµε τον τρόπο.

Συνδέστε το Dyno-Scan™ µε τον υπολογιστή σας

A

Συνδέστε το καλώδιο USB µε την θύρα USB του υπολογιστή σας. Εάν το κιτ
περιλαµβάνει σειριακό καλώδιο, συνδέστε το σειριακό καλώδιο RS-232 στην θύρα
COM του υπολογιστή σας.

B

Συνδέστε το καλώδιο USB ή RS-232 µε τον αντάπτορα OBD II .

Γ

Συνδέστε το καλώδιο OBD II µε τον αντάπτορα OBD II και σφίξτε τις δύο βίδες.

Εικόνα 5: Συνδέσεις Dyno-Scan™

Σύνδεση του Dyno-Scan™ µε το όχηµα
Αναζητήστε τον κονέκτορα OBD II του οχήµατος. Τα συµβατά µε OBD II οχήµατα διαθέτουν
έναν κονέκτορα 16-pin τοποθετηµένο σε εµφανές σηµείο κάτω από το ταµπλό, δίπλα στην
θέση του οδηγού (βλέπε Εικόνα 2).
Συνδέστε τον αρσενικό κονέκτορα OBD II µε τον αντίστοιχο θηλυκό OBD II του οχήµατος.
Σιγουρευτείτε ότι οι κονέκτορες κούµπωσαν πλήρως.

7

Συνδέσεις

∆ιαλέγοντας θύρα COM
1. Ξεκινήστε την εφαρµογή Dyno-Scan.
2. Στο µενού Εργαλεία επιλέξτε την επιλογή Επιλογές..
3. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές.. επιλέξτε την θύρα που είναι συνδεδεµένο το
διαγνωστικό εργαλείο. Η επιλογή δείχνει µόνο τις θύρες που είναι εγκατεστηµένες στον
υπολογιστή σας. Αναφερθείτε στο άρθρο Εικονική θύρα COM για πληροφορίες
σχετικά µε την εµφάνιση των Σειριακών θυρών COM στο ∆ιαχειριστή Συσκευών των
Windows.
4. Πατήστε το πλήκτρο OK.
Το διαγνωστικό Dyno-Scan για Windows είναι ενεργοποιηµένο κι έτοιµο για χρήση.
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Λειτουργία ∆ιαγνωστικού Εργαλείου
Το λογισµικό Dyno-Scan™ είναι σχεδιασµένο για εύκολη χρήση. Αυτό το άρθρο δείχνει
πώς να λειτουργήσετε την εφαρµογή και περιγράφει τις λειτουργίες κάθε οθόνης.
Ασφαλίστε το PC, το καλώδιο, και ο αντάπτορας OBD ΙΙ να µην παρεµποδίζει
την οδήγηση. Ένα καλώδιο που ταλαντεύεται µπροστά από τα πεντάλ ποδιών,
το λεβιέ ταχυτήτων, ή το τιµόνι µπορεί να παρεµποδίσει την οδήγηση και να
προκαλέσει ένα µοιραίο ατύχηµα. Πάντα ασφαλίστε το PC, το καλώδιο, και ο
αντάπτορας OBD ΙΙ να στερεώνεται ασφαλώς χωρίς να εµποδίζει. Εάν το
εργαλείο ανίχνευσης δεν µπορεί να συνδεθεί ώστε να µην παρεµποδίσει την
οδήγηση, µην οδηγήστε το όχηµα µε τον αντάπτορας OBD ΙΙ συνδεµένο.

Σύνδεση του ∆ιαγνωστικού Εργαλείου µε το Όχηµα
Το διαγνωστικό εργαλείο πρέπει να είναι συνδεδεµένο µε το όχηµα, εκτός από την Demo
έκδοση όπου τα δεδοµένα προσοµοιώνονται. β
1. Σβήστε το όχηµα.
2. Συνδέστε το καλώδιο OBD II µε τον κονέκτορα OBD II του οχήµατος.
3. Ανοίξτε τον διακόπτη στην θέση ON. Το όχηµα δεν χρειάζεται να λειτουργεί. Για τα
τεστ κινητήρα, µπορεί να λειτουργεί ο κινητήρας στο ρελαντί.
Μην ενεργοποιήστε το όχηµα σε εσωτερικό χώρο. Ένας κινητήρας που
λειτουργεί παράγει θανατηφόρες αναθυµιάσεις µονοξειδίου άνθρακα που
µπορούν σοβαρά να σας βλάψουν ή να σκοτώσουν εάν εισπνέονται.
Λειτουργείστε τον κινητήρα υπαίθρια µε τον κατάλληλο εξαερισµό.

Ξεκινώντας την Εφαρµογή Dyno-Scan™
1. Ξεκινήστε την εφαρµογή Dyno-Scan™ στον υπολογιστή σας κάνοντας διπλό κλικ
στο εικονίδιο Dyno-Scan που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Μπορείτε επίσης
να ξεκινήσετε την εφαρµογή σε διαφορετικές γλώσσες επιλέγοντας από την
Έναρξη | Dyno-Scan | English/Espanol/etc. | Dyno-Scan.
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2. Μόλις ξεκινήσει η εφαρµογή επιλέξτε από το µενού Αρχείο | Σύνδεση.
3. Στο πλαίσιο διαλόγου Σύνδεση, πιέστε «Σύνδεση µε Όχηµα» για να συνδεθείτε µε το
όχηµα.

Εικόνα 6: Πλαίσιο διαλόγου Σύνδεσης
4. Μετά από µερικά δευτερόλεπτα, το διαγνωστικό εργαλείο θα αναγνωρίσει το
όχηµα.

Πλαίσιο διαλόγου Επιλογές
Η επιλογή Επαναφόρτωση τελευταίων αποθηκευµένων παραµέτρων κατά την έναρξη του
προγράµµατος στην καρτέλα Εµφάνιση, όταν επιλεγεί, επαναφέρει όλες τις επιλογές
χρήστη στις τελευταίες που χρησιµοποιήθηκαν.
Στην καρτέλα Γενικές:
Η ρύθµιση Σειριακή θύρα COM επιλέγει την σειριακή θύρα του υπολογιστή που θα
χρησιµοποιηθεί. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα COM που επιλέξατε είναι αυτή που έχει συνδεθεί ο
αντάπτορας OBD II.
Η ρύθµιση Μονάδες µέτρησης αλλάζει µεταξύ Αγγλικό και µετρικό. Εάν κάποιοι
αισθητήρες δεν χρησιµοποιούν Αγγλικές µονάδες επιλέξτε το Μετρικό σύστηµα.
Η επιλογή Γρήγορη δειγµατοληψία ενεργοποιεί µία γρηγορότερη από την συνηθισµένη
δειγµατοληψία δεδοµένων σε µερικά οχήµατα. Εάν παρατηρήσετε ότι σε µερικά οχήµατα ο
έλεγχος αισθητήρων ζωντανά ή οι µετρήσεις των αισθητήρων ανανεώνονται σποραδικά,
αποεπιλέξτε την λειτουργία αυτή.
Η επιλογή Επικοινωνία CAN 6x ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την γρήγορη επικοινωνία «6δείγµατα ανά αναζήτηση». Σε κανονικές συνθήκες, µόνο ένας αισθητήρας την φορά
µπορεί να ελεγχθεί. Εάν το όχηµα υποστηρίζει το σύστηµα CAN, τότε δίνεται η δυνατότητα
να ελεγχθούν έως 6 παράµετροι ταυτόχρονα, επιταχύνοντας έτσι την µεταφορά
δεδοµένων.
Η επιλογή Επαναφορά Επιλογών επαναφέρει όλες τις ρυθµίσεις στις εργοστασιακές.
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Εικόνα 7: Πλαίσιο διαλόγου Επιλογές, Καρτέλα Ρυθµίσεις

Αρχεία Dyno-Scan
Η εφαρµογή χρησιµοποιεί 4 είδη αρχείων µε 4 διαφορετικές καταλήξεις.
Πίνακας 1: Είδη Αρχείων
Είδος Αρχείου
Αρχείο ζωντανών
δεδοµένων
Αρχείο Ισχύος Ροπής
Αρχείο επιτάχυνσης
Αρχείο Ρύθµισης
δυναµόµετρου

Κατάληξη
αρχείου
.ld
.pt
.ac
.ds

Περιγραφή
Τα αρχεία ζωντανών δεδοµένων αποθηκεύουν
εγγραφές ζωντανών παραµέτρων.
Αποθηκεύει δεδοµένα µετρήσεων ισχύος και ροπής.
Αποθηκεύει δεδοµένα µετρήσεων επιτάχυνσης.
Αποθηκεύει πληροφορίες ρύθµισης οχήµατος και
περιβάλλοντος.

Παράθυρο Ιδιοτήτων
Οι ιδιότητες φαίνονται σε παράθυρο (όπως οι ιδιότητες ρύθµισης ∆υναµόµετρου που
φαίνονται παρακάτω).
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Εικόνα 8: Παράθυρο ιδιοτήτων ∆υναµόµετρου
Όλα τα παράθυρα ιδιοτήτων έχουν την ίδια συµπεριφορά, όπως:
•

Οι ιδιότητες που δίνονται µε έντονο κείµενο µπορούν αλλάξουν από τον χρήστη.

•

Οι ιδιότητες µε γκρι κείµενο δεν µπορούν να αλλάξουν.

•

Κάθε αλλαγή ιδιότητας αποθηκεύεται αµέσως στον σκληρό δίσκο.

Για να αλλάξετε την αξία µίας ιδιότητας, κάντε κλικ στην παράµετρο και πληκτρολογήστε
την νέα αξία. Η νέα αξία αποθηκεύεται αµέσως στον δίσκο.

Παράθυρο πλοήγησης
Το παράθυρο πλοήγησης χρησιµοποιείται για την αλλαγή της κύριας οθόνης.
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Εικόνα 9: Παράθυρο Πλοήγησης
Για την εναλλαγή οθονών, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:
1. Κάντε κλικ σε ένα από τα πλήκτρα οµάδων(Ανιχνευτικό εργαλείο / ∆υναµόµετρο).
2. Κάντε κλικ σε ένα εικονίδιο µέσα στην επιλεγµένη οµάδα.
Για παράδειγµα, για να επιλέξετε την οθόνη επιτάχυνσης, επιλέξτε την οµάδα
∆υναµόµετρου και µετά το εικονίδιο Επιτάχυνση.

Οθόνη Γενικές πληροφορίες
Το παράθυρο Γενικά Συστήµατα δίνει γενικές πληροφορίες σχετικά µε τα συστήµατα
Ελέγχου/∆οκιµών του οχήµατος.
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Εικόνα 10: Οθόνη Γενικές Πληροφορίες

Οθόνη Κωδικών Βλαβών
Η οθόνη ∆ιαγνωστικών Κωδικών Βλαβών (∆ΚΒ) δείχνει τους κωδικούς βλαβών που στέλνει
το όχηµα καθώς και τις Απεικονίσεις Τιµών Ακινητοποιηµένου Πλαισίου.
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Εικόνα 11: Οθόνη Κωδικών βλαβών

Παράθυρο Αποθηκευµένων και σε Αναµονή Κωδικών Βλαβών
Το παράθυρο αποθηκευµένων και σε αναµονή Κωδικών βλαβών δείχνει τις βλάβες (∆ΚΒ)
που τυχόν έχουν αποθηκευθεί ή είναι σε αναµονή στο όχηµα.
Όλες οι βλάβες (∆ΚΒ) εµφανίζονται µέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Εάν έχει ανάψει το λαµπάκι
βλαβών ή το λαµπάκι σέρβις του ταµπλό του οχήµατος θα εµφανιστεί αντίστοιχη
αποθηκευµένη βλάβη (∆ΚΒ) στο παράθυρο.
Εάν θέλετε να σβήσετε το λαµπάκι βλάβης (MIL) στο ταµπλό του οχήµατος, επιλέξτε το
µενού Εργαλεία | Καθαρισµός ∆ΚΒ για να διαγραφούν όλες οι βλάβες από την µνήµη του
οχήµατος. Αφού πατήσετε «ΝΑΙ» περιµένετε µερικά δευτερόλεπτα ώστε το διαγνωστικό να
εκτελέσει την εντολή και να σβήσει τις βλάβες.
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Παράθυρο Απεικόνισης Τιµών Ακινητοποιηµένου πλαισίου
Το παράθυρο Απεικόνισης τιµών Ακινητοποιηµένου πλαισίου εµφανίζει τις αποθηκευµένες
πληροφορίες κατά την ώρα της βλάβης. Όταν µία βλάβη ενεργοποιήσει το λαµπάκι
βλαβών του κινητήρα (MIL), ο υπολογιστής του οχήµατος αποθηκεύει τις πληροφορίες
των αισθητήρων την στιγµή που συνέβηκε η βλάβη. Εάν το παράθυρο είναι κενό σηµαίνει
ότι καµία πληροφορία δεν καταγράφηκε από το όχηµα.

Εγγραφή / Αναπαραγωγή
Η οθόνη Ζωντανών ∆εδοµένων (live) έχει την δυνατότητα να αποθηκεύει και να
αναπαράγει ζωντανά δεδοµένα από τους αισθητήρες. Η εγγραφή και αναπαραγωγή
ελέγχεται από το µενού Αναπαραγωγή.
Οι ρυθµίσεις Εγγραφής /Αναπαραγωγής είναι οι εξής:
Ζωντανά (Live) – απεικονίζει τα ζωντανά δεδοµένα την στιγµή που συµβαίνουν.
Έναρξη – αναπαράγει ένα αρχείο που έχουµε εγγράψει προηγουµένως.
Στοπ – Σταµατά την αναπαραγωγή του αρχείου.
Εγγραφή – Ξεκινά την εγγραφή των ζωντανών δεδοµένων.
Παύση – Παγώνει προσωρινά την αναπαραγωγή του αρχείου.
Το παράθυρο Ζωντανών ∆εδοµένων έχει δύο τρόπους λειτουργίας: Ζωντανά και
Αναπαραγωγή. Όταν η Αναπαραγωγή ρυθµιστεί στο «Ζωντανά», όλα τα δεδοµένα
απεικονίζονται ζωντανά από το όχηµα. Εάν η αναπαραγωγή ρυθµιστεί στην έναρξη,
παύση, στοπ ή εγγραφή µπαίνει σε κατάσταση αναπαραγωγής.
Τα αρχεία ζωντανών δεδοµένων αποθηκεύουν τις παραµέτρους που εγγράφουµε κάθε
φορά. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασίας Παραµέτρων θα δείτε την λίστα παραµέτρων
που έχουν αποθηκευτεί. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε σχετικά µε το Πλαίσιο
∆ιαλόγου Επεξεργασίας Παραµέτρων .
Μια τυπική διαδικασία εγγραφής Ζωντανών ∆εδοµένων έχει ως εξής:
1. Αλλάξτε στην οθόνη Ζωντανών ∆εδοµένων όπως περιγράφεται στο άρθρο
Παράθυρο πλοήγησης .
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2. Σιγουρευτείτε ότι η λειτουργία Αναπαραγωγής είναι ρυθµισµένη στο «Ζωντανά»
επιλέγοντας στο µενού Αναπαραγωγή | Ζωντανά.
3. ∆ηµιουργήστε ένα νέο αρχείο Ζωντανών ∆εδοµένων επιλέγοντας: Αρχείο | Νέο |
Αρχείο Ζωντανών ∆εδοµένων…
4. Πληκτρολογήστε ένα όνοµα αρχείου, και πιέστε Αποθήκευση.
5. Πιέστε το «Επιλογές» στην πάνω δεξιά γωνία του παραθύρου Γραφηµάτων.
Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ µε το ποντίκι οπουδήποτε στο παράθυρο γραφηµάτων
κι επιλέξτε Επεξεργασία Παραµέτρων.
6. Πιέστε Προσθήκη Παραµέτρου.
7. Επιλέξτε έναν αισθητήρα από τις Παραµέτρους ECU που βρίσκεται στα δεξιά.
8. Πιέστε OK.
9. Επιλέξτε από το µενού Αναπαραγωγή | Εγγραφή για να ξεκινήσει η εγγραφή.
10. Ύστερα από µερικά δευτερόλεπτα επιλέξτε Αναπαραγωγή | Στοπ.
11. Επιλέξτε Αναπαραγωγή | Έναρξη για να παίξετε το αρχείο που µόλις γράψατε.

Πλαίσιο ∆ιαλόγου Επεξεργασίας Παραµέτρων
Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασίας Παραµέτρων επιλέγουµε µία παράµετρο για να δούµε,
να εγγράψουµε ή να αναπαραχθεί.
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Εικόνα 12: Πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασίας Παραµέτρων

Οθόνη Ζωντανών ∆εδοµένων
Η Οθόνη Ζωντανών ∆εδοµένων δείχνει ταυτόχρονα Γραφήµατα και Λίστες µετρητών.
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Figure 13: Live Data Screen

Αισθητήρες Οξυγόνου
Η οθόνη Αισθητήρων Οξυγόνου εµφανίζει τα αποτελέσµατα των τεστ των αισθητήρων
οξυγόνου της ECU (υπολογιστής οχήµατος).
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Εικόνα 14: Οθόνη Αισθητήρων Οξυγόνου

Οθόνη Αποτελεσµάτων Τεστ
Η οθόνη Αποτελεσµάτων Τεστ δείχνει τα αποτελέσµατα των διαγνωστικών ελέγχων
συγκεκριµένων συστηµάτων του οχήµατος, που ελέγχονται συνεχώς αλλά και τµηµατικά.
Το παράθυρο Αποτελέσµατα Τεστ εµφανίζει τα αποτελέσµατα των τεστ που έκανε ο
υπολογιστής του οχήµατος (ECU) . Τα αποτελέσµατα εδώ υπολογίστηκαν και µετρήθηκαν
από το τελευταίο επιτυχές τεστ του υπολογιστή του οχήµατος (ECU).
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Εικόνα 15: Οθόνη Αποτελεσµάτων Τεστ

Οθόνη Αναζήτησης Κωδικών
Στο Πλαίσιο ∆ιαλόγου Αναζήτησης Κωδικών µπορούµε να αναζητήσουµε την εξήγηση
συγκεκριµένων ∆ιαγνωστικών Κωδικών Βλαβών (∆ΚΒ).

Εικόνα 16: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Αναζήτηση Κωδικών
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Γενικοί Κωδικοί και Ειδικοί Κωδικοί έχουν προκαθορισµένες αριθµήσεις όπως φαίνονται
στον Πίνακας 2: Οµάδες ∆ΚΒ.
Πίνακας 2: Οµάδες ∆ΚΒ
Ελεγχόµενοι από ISO/SAE (Γενικοί)
P0000 to P0999
P2000 to P2999
P3400 to P3999

Ελεγχόµενοι από τον Κατασκευαστή
(Ειδικοί)
P1000 to P1999
P3000 to P3399

Οθόνη Τεστ On-Board
Η Οθόνη On-Board Tests εµφανίζει τους ελέγχους διπλής κατεύθυνσης που υποστηρίζει το
όχηµα. Οι Έλεγχοι διπλής κατεύθυνσης είναι εντολές που µπορεί το ∆ιαγνωστικό εργαλείο
να στείλει στο όχηµα ώστε το όχηµα να εκτελέσει κάποιες λειτουργίες .

Figure 17: Οθόνη On-Board Τεστ

Οθόνη Ανάλυσης Ζωντανών ∆εδοµένων
Η οθόνη Ανάλυσης Ζωντανών ∆εδοµένων παρέχει µία εικόνα της συνολικής εγγραφής
των Ζωντανών ∆εδοµένων. Ενώ η οθόνη Ζωντανών ∆εδοµένων αναπαράγει τα δεδοµένα
που έχουµε εγγράψει, η οθόνη Ανάλυσης Ζωντανών ∆εδοµένων δείχνει όλα τα δεδοµένα
µε µιάς.
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Η οθόνη Ανάλυσης Ζωντανών ∆εδοµένων είναι ένα εργαλείο ανάλυσης δεδοµένων.
Υπάρχουν πολλές επιλογές για προβολή των δεδοµένων, όπως οµαδοποιηµένα ή
προβολή δίπλα-δίπλα, απόκρυψη ιχνών, µεγέθυνση /σµίκρυνση, και σηµάδια που
απεικονίζουν δεδοµένα.

Εικόνα 18: Οθόνη Ανάλυσης Ζωντανών ∆εδοµένων (προβολή ∆ίπλα-∆ίπλα)
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Εικόνα 19: Οθόνη Ανάλυσης Ζωντανών ∆εδοµένων (προβολή Οµάδας)
Κάνοντας δεξί κλικ µε το ποντίκι σε αυτά τα γραφήµατα εµφανίζεται ένα υποµενού για
επιπλέον επιλογές.
•
•
•

Άξονας X
Άξονας Y
Κέρσορας ∆εδοµένων

Εµφάνιση Εγγεγραµµένων Ζωντανών ∆εδοµένων
Για να ανοίξετε την οθόνη Ανάλυσης Ζωντανών ∆εδοµένων, επιλέξτε Αρχείο | Άνοιγµα |
Αρχείο Ζωντανών ∆εδοµένων…
Για να δηµιουργήσετε ένα αρχείο για ανάλυση, Αρχείο | Νέο | Αρχείο Ζωντανών
∆εδοµένων… και ύστερα πηγαίνετε στην οθόνη Ζωντανών ∆εδοµένων για να εγγράψετε
δεδοµένα σε αρχείο.

Μπάρα Εργαλείων Ανάλυσης
Η µπάρα εργαλείων παρέχει γρήγορο κι εύκολο έλεγχο των λειτουργιών της οθόνης.

24

Λειτουργία ∆ιαγνωστικού Εργαλείου

Πλήκτρο

Σηµαίνει
Πλήκτρο Αναπαραγωγής: ∆είχνει όλα τα δεδοµένα σε όλους τους άξονες.
Πλήκτρο Παύσης: Σταµατά την ιχνηλάτηση σε όλους τους άξονες.
Πλήκτρα λειτουργίας αξόνων: Αλλάζει τον τρόπο που αντιδρούν οι άξονες
κινώντας το ποντίκι. Με το πρώτο εικονίδιο οι άξονες κινούνται µε την κίνηση
του ποντικιού. Με το δεύτερο εικονίδιο ζουµάρουµε κινώντας το ποντίκι.
Πλήκτρα Ζουµ: Ζουµάρει (πλησιάζει) /αποµακρύνει όλους τους άξονες.
Πλήκτρο Επιλογής: Χρησιµοποιείται για την επιλογή στοιχείων στην περιοχή
προβολής των δεδοµένων.
Πλήκτρο Πλαισίου Ζουµ: Επιτρέπει τον χρήστη να σχεδιάσει ένα «πλαίσιο
Ζουµ» για να ζουµάρει όλους τους άξονες.
Πλήκτρο Κέρσορα: Εµφανίζει ή Κρύβει τους κέρσορες δεδοµένων. Οι τιµές
για κάθε κανάλι απεικονίζονται σε ένα παράθυρο δίπλα στον ή στους
κέρσορες.
Πλήκτρο Αντιγραφής: Αντιγράφει όλη την εικόνα στο πρόχειρο.
Πλήκτρο Αποθήκευσης: Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου που επιτρέπει τον
χρήστη να αποθηκεύσει τα διαγράµµατα σαν εικόνες ή αρχεία δεδοµένων.
Πλήκτρο Εκτύπωσης: Επιτρέπει την εκτύπωση των διαγραµµάτων.

Πλήκτρο Επιλογών
Το ανοιγόµενο πλήκτρο Επιλογών στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου γραφήµατος
παρέχει ένα µενού µε επιπλέον λειτουργίες γραφηµάτων.
Μενού
Προβολή ∆ίπλα-∆ίπλα
∆είξε σηµάδια
∆είξε όνοµα αρχείου
∆είξε λεζάντα
∆είξε τις παραµέτρους
Κρύψε τις παραµέτρους
Παράµετροι

Σηµαίνει
Εναλλάσσει µεταξύ προβολής ∆ίπλα-∆ίπλα και προβολής
οµάδας.
∆είχνει µία τελεία σε κάθε σηµείο των δεδοµένων.
∆είχνει το όνοµα του αρχείου στο άνω σηµείο του
γραφήµατος.
∆είχνει µία λεζάντα στη δεξιά πλευρά του γραφήµατος
∆είχνει όλες τις παραµέτρους στην οθόνη.
Αποκρύπτει όλες τις παραµέτρους στην οθόνη
∆είχνει /Αποκρύπτει συγκεκριµένες παραµέτρους στο
γράφηµα.

Έλεγχος Άξονα
Το διάγραµµα έχει 2 άξονες, έναν Χ (οριζόντιο) κι έναν η περισσότερους Υ (κάθετους).
Κάθε άξονας δείχνει το όνοµα της παραµέτρου, µονάδες µέτρησης και αριθµούς που
δείχνουν την κλίµακα του άξονα.
Το διάγραµµα έχει δύο κύριες λειτουργίες. Λειτουργία κύλισης και λειτουργία ζουµ. Οι
λειτουργίες αυτές ενεργοποιούνται από τα αντίστοιχα πλήκτρα στην µπάρα εργαλείων.
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Πολλές επιλογές χρειάζονται σύρσιµο, δηλαδή πίεση και κράτηµα του αριστερού πλήκτρου
του ποντικιού καθώς κινούµε το ποντίκι προς µία διεύθυνση.

Ζουµ σε Όλους τους Άξονες
Ζουµ Μπάρας Εργαλείων: Χρησιµοποιώντας τη µπάρα εργαλείων µπορούµε να
ζουµάρουµε όλους τους άξονες ταυτόχρονα.
1. Κάντε αριστερό κλικ µε το ποντίκι οπουδήποτε µέσα στο γράφηµα (ένα
διακεκοµµένο πλαίσιο θα περιλάβει τους άξονες και την περιοχή γραφήµατος µε
γραµµές).
2. Πατήστε το Πλησίασµα ή Αποµάκρυνση στη µπάρα εργαλείων.
Ζουµ µε το Πλαίσιο-Ζουµ: Όλοι οι άξονες µπορούν να ζουµαριστούν χρησιµοποιώντας το
εργαλείο «Πλαίσιο-Ζουµ».
1. Επιλέξτε το εργαλείο Πλαίσιο-Ζουµ από την µπάρα εργαλείων.
2. Κάντε κλικ µέσα στο γράφηµα και σύροντας σχηµατίστε ένα πλαίσιο µε
διακεκοµµένη γραµµή γύρω από τη περιοχή που θέλετε να ζουµάρετε.
Ζουµ µε το ποντίκι: Όλη η περιοχή του γραφήµατος µπορεί να ζουµαριστεί δυναµικά
χρησιµοποιώντας το ποντίκι.
1. Πιέστε το πλήκτρο Ζουµ Αξόνων που βρίσκεται στην µπάρα εργαλείων.
2. Πιέστε το πλήκτρο επιλογής στη µπάρα εργαλείων.
3. Σύρετε στη περιοχή γραµµών του γραφήµατος για να ζουµάρετε δυναµικά τους
άξονες Χ και Υ. Σύροντας αριστερά-δεξιά ζουµάρετε τον άξονα Χ, ενώ σύροντας
πάνω-κάτω ζουµάρετε τον άξονα Υ.

Ζουµάροντας έναν άξονα
Ζουµ µπάρας εργαλείων: Κάθε άξονας µπορεί να ζουµαριστεί ανεξάρτητα από τους
άλλους χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα ζουµ στη µπάρα εργαλείων.
1. Πιέστε το πλήκτρο Ζουµ Αξόνων της µπάρας εργαλείων.
2. Επιλέξτε µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού τον άξονα που θα ζουµάρετε. (Ένα
πλαίσιο µε διακεκοµµένη γραµµή θα περιλάβει τον άξονα).
3. Πιέστε το πλήκτρο Πλησιάσµατος ή αποµάκρυνσης της µπάρας εργαλείων.
Ζουµ µε το ποντίκι: Κάθε άξονας µπορεί να ζουµαριστεί δυναµικά χρησιµοποιώντας το
ποντίκι.
1. Πιέστε το πλήκτρο Ζουµ Αξόνων που βρίσκεται στην µπάρα εργαλείων.
2. Σύρετε έναν άξονα για πλησίασµα ή αποµάκρυνση.
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Ζουµ µε το µενού συντόµευσης: Το Λογισµικό µπορεί επίσης να ζουµάρει µία παράµετρο
ώστε να χωρέσει σε ολόκληρη την περιοχή γραφήµατος.
1. Κάντε κλικ µε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού σε έναν άξονα κι από το µενού που θα
εµφανιστεί επιλέξτε «Ζουµ Προσαρµογής | Ολο» ή «Ζουµ Προσαρµογής |
Προβολή». Η επιλογή «Όλο» ζουµάρει τη γραµµή που βασίζεται στα σηµεία
δεδοµένων όλου του εγγεγραµµένου αρχείου. Η επιλογή «Προβολή» ζουµάρει µόνο
τα σηµεία δεδοµένων που φαίνονται µέσα στο γράφηµα.

Κύλιση Ενός Άξονα
Κύλιση µε Ποντίκι: Όταν ένας άξονας είναι ζουµαρισµένος µπορεί να κυλιστεί πάνω-κάτω.
1. Πιέστε το πλήκτρο Κύλιση Άξονα της µπάρας εργαλείων.
2. Σύρετε έναν άξονα για κύλιση.

Κύλιση όλων των Αξόνων
Κύλιση µε Ποντίκι : Μπορεί να κυλιστεί όλο το γράφηµα σε όλες τις διευθύνσεις µε το
σύρσιµο του ποντικιού. Το διάγραµµα πρέπει να έχει ζουµαριστεί τουλάχιστον κατά έναν
άξονα πριν το σύρετε.
1. Πιέστε το πλήκτρο Κύλιση Άξονα της µπάρας εργαλείων.
2. Σύροντας το γράφηµα προς κάθε κατεύθυνση προκαλείται δυναµικό πλησίασµα ή
αποµάκρυνση.

Έλεγχος Κέρσορα ∆εδοµένων
Ο Κέρσορας ∆εδοµένων είναι ένα κόκκινο σταυρόνηµα µέσα στη περιοχή γραφηµάτων.
Σύροντας την κάθετη γραµµή του σταυρονήµατος µετακινείται ο κέρσορας. Καθώς κινείται
ο κέρσορας, εµφανίζεται η τρέχουσα τιµή Χ/Υ. Εάν είναι επιλεγµένη η επιλογή «προβολή
σηµείων» στις Επιλογές, τότε κάθε σηµείο δεδοµένων µαρκάρεται µε στρόγγυλα σηµάδια.
Επίσης µεταξύ των σηµείων παρεµβάλλεται κείµενο µε τις τιµές.
1. Σύρετε τον κέρσορα κοντά στο σηµείο που θέλετε να πάρετε την µέτρηση του.
2. Αφήστε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. Ο κέρσορας θα «κολλήσει» στο
κοντινότερο σηµείο εµφανίζοντας την τιµή του.
Μετακινείστε τον κέρσορα δεδοµένων µεταξύ των παραµέτρων χρησιµοποιώντας το µενού
Επιλογών.
1. Κάντε δεξί κλικ µε το ποντίκι οπουδήποτε στο σταυρόνηµα.
2. Επιλέξτε «Κανάλι» από το µενού και µετά την παράµετρο που θέλετε να
παρακολουθήσετε.
Ο κέρσορας δεδοµένων µπορεί να δείξει διάφορες µετρήσεις επιλέγοντας «Στυλ» από το
µενού:
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•
•
•
•
•
•

Τιµές X/Y
Τιµές X
Τιµές Y
Περίοδος
Αιχµή-Αιχµή
Συχνότητα

Εξαγωγή Ανάλυσης ∆εδοµένων
Η οθόνη Ανάλυσης Ζωντανών ∆εδοµένων µπορεί να εξάγει τα δεδοµένα σε αρχείο εικόνας
ή αρχείο δεδοµένων.

Πλήκτρο Αποθήκευσης
Το πλήκτρο αποθήκευσης στην µπάρα εργαλείων του γραφήµατος µπορεί να
αποθηκεύσει το γράφηµα σαν αρχείο εικόνας ή αρχείο κειµένου (.dat). Το αρχείο κειµένου
αποθηκεύει µία σειρά της τιµής Χ και Υ για κάθε παράµετρο. Το αρχείο αυτό µπορεί να
ανοίξει µε οποιοδήποτε επεξεργαστή κειµένου ή µε το Microsoft Excel.

Πλήκτρο Αντιγραφής
Το πλήκτρο αντιγραφής στην µπάρα εργαλείων του γραφήµατος αντιγράφει τα δεδοµένα
στο πρόχειρο σαν αρχείο εικόνας ή κειµένου. Μόλις αντιγραφεί µπορεί µετά να επικολληθεί
σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα.

Εισαγωγή
Η λειτουργία Εισαγωγή επιτρέπει χρήστες µε Λογισµικό Dyno-Scan™ για Palm OS να
εισάγουν αρχεία εγγεγραµµένα σε συσκευή Palm OS. Αρχεία Επιτάχυνσης, Ισχύος Ροπής
και Αρχεία ∆ιαγνωστικών ∆εδοµένων µπορούν να εισαχθούν και να διαβαστούν από το
Dyno-Scan για Windows.
Η λειτουργία Εισαγωγής βρίσκεται στο µενού Αρχείο | Εισαγωγή | Αρχείο Palm PDB…

Εξαγωγή
Η λειτουργία Εξαγωγής επιτρέπει να εξάγονται αρχεία σε µορφή αρχείων τιµών
διαχωρισµένων µε κόµµα (CSV) για προγράµµατα όπως το Excel της Microsoft.
Μπορούν να εξαχθούν αρχεία Επιτάχυνσης, Ροπής και ∆ιάγνωσης ∆εδοµένων.
Η λειτουργία Εξαγωγής βρίσκεται στο µενού Αρχείο | Εξαγωγή | Αρχείο Τιµών
∆ιαχωρισµένων µε κόµµα…
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Λειτουργία ∆υναµόµετρου
Η λειτουργία ∆υναµόµετρου του Λογισµικού είναι σχεδιασµένη για εύκολη λειτουργία. Αυτό
το άρθρο θα σας δείξει πώς να χρησιµοποιήσετε τα χαρακτηριστικά του ∆υναµόµετρου
και εξηγεί τα χαρακτηριστικά της κάθε οθόνης.
Οι χρήση του ∆υναµόµετρου απαιτεί οδήγηση του οχήµατος καθώς το λογισµικό
καταγράφει τα δεδοµένα επίδοσης.
Μην συναγωνιστείτε ποτέ ή υπερβείτε το όριο ταχύτητας στις δηµόσιες εθνικές
οδούς. Οι δυναµοµέτρηση απαιτεί υψηλές ταχύτητες. Πάντα χρησιµοποιείτε
κλειστό αυτοκινητόδροµο κατά την εκτέλεση των δοκιµών δυναµόµετρου και
επιτάχυνσης.

Μην προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε ή να παρατηρήσετε το εργαλείο
ανίχνευσης οδηγώντας ένα όχηµα. Η οδήγηση απαιτεί την πλήρη προσοχή του
οδηγού. Η ενεργοποίηση ή παρατήρηση του εργαλείου ανίχνευσης θα
προκαλέσει την απόσπαση της προσοχής του οδηγού και θα µπορούσε να
προκαλέσει ένα µοιραίο ατύχηµα.

Θεωρία της Λειτουργίας
Το δυναµόµετρο, dyno για συντοµία, χρησιµοποιείται για να µετρήσει την δύναµη που
παράγεται από µία µηχανή. Έως τώρα τα δυναµόµετρα αυτοκινήτου ήταν δυναµόµετρα
στροφάλου ή δυναµόµετρα αµαξώµατος.

Auterra Dyno-Scan™ για Windows
Το Λογισµικό Dyno-Scan™ για Windows της Auterra είναι ένα νέο σχεδιαστικά προϊόν
ειδικά κατασκευασµένο για τους ειδικούς της αυτοκίνησης. Χρησιµοποιεί την θύρα
υπολογιστή OBD II που βρίσκεται σε όλα τα αυτοκίνητα κατασκευής 1996 και νεώτερα για
να υπολογίσει την ισχύ του κινητήρα, τους χρόνους επιτάχυνσης, την κατανάλωση
καυσίµου και άλλα.
Οι δυναµοµετρήσεις γίνονται µε µία ταχύτητα στο κιβώτιο ταχυτήτων. Οποιαδήποτε
ταχύτητα θα δουλέψει, εντούτοις επιτυγχάνεται µεγαλύτερη ακρίβεια όταν το λογισµικό έχει
µεγαλύτερη διάρκεια µέτρησης. Για παράδειγµα, ο χρόνος για να επιταχύνει ένας
κινητήρας από 1000 στις 5000 στροφές /λεπτό µε 1η ταχύτητα είναι λιγότερος από ότι µε
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την 3η ταχύτητα. Γι’ αυτό η δυναµοµέτρηση µε 2η ή 3η ταχύτητα προσφέρει µεγαλύτερη
διάρκεια δυναµοµέτρησης και άρα µεγαλύτερη ακρίβεια.

Αυτόµατα σαζµάν
Όλα τα αυτόµατα σαζµάν είναι εφοδιασµένα µε µετατροπέα ισχύος (κονβέρτερ). Ο
κονβέρτερ είναι σχεδιασµένος να µεταβάλλεται κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, όπως
χαµηλές στροφές κινητήρα ή µεγάλο φορτίο.
Σε ένα αυτόµατο σαζµάν οι στροφές κινητήρα είναι µεγαλύτερες από ότι κανονικά επειδή ο
κονβέρτερ πατινάρει κάτω από τις 3000RPM, το γράφηµα ισχύος σε σύγκριση µε την ροπή
θα εµφανίσει µία αφύσικη διόγκωση κάτω από τις 3000 RPM. Μόνο η εικόνα της ισχύος
Πάνω από τις 3000RPM δίνει αληθινά νούµερα για αξιολόγηση.

Εικόνα 20: µέτρηση Ισχύος σε Αυτόµατα σαζµάν.

Γρήγορη ∆ειγµατοληψία
Η επιλογή Γρήγορη ∆ειγµατοληψία στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές πρέπει να είναι
ενεργοποιηµένη για να πετύχουµε ακριβείς ∆υναµοµετρήσεις. Σιγουρευτείτε ότι είναι
ενεργοποιηµένη όταν χρησιµοποιείτε την ∆υναµοµέτρηση.

Αρχεία ∆υναµόµετρου
Το ∆υναµόµετρο χρησιµοποιεί 3 µορφές αρχείων:
Ισχύος – αποθηκεύει αποτελέσµατα µέτρησης ισχύος και ροπής.
Επιτάχυνσης – αποθηκεύει αποτελέσµατα µέτρησης επιτάχυνσης.
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Εγκατάστασης ∆υναµόµετρου – αποθηκεύει τις µεταβλητές όπως βάρος
οχήµατος, υψόµετρο, υγρασία, κλπ.
Καθένα από αυτά τα αρχεία µπορούν να ανοίξουν από το µενού Αρχείο | Άνοιγµα. Για
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Αρχεία Dyno-Scan.
Μπορείτε να δείτε και να τροποποιήσετε τις ιδιότητες κάθε αρχείου είτε από τις ιδιότητες
Αρχείων ή από τις ιδιότητες ∆υναµόµετρου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το
Παράθυρο Ιδιοτήτων.

Ιδιότητες αρχείου εγκατάστασης ∆υναµόµετρου
Οι ιδιότητες των αρχείων εγκατάστασης ∆υναµόµετρου είναι οι παρακάτω:
Αρχείο – εδώ είναι το όνοµα του αρχείου.
Θέση αρχείου – η θέση του αρχείου µέσα στον δίσκο.
Βάρος – βάρος του οχήµατος περιλαµβανοµένων των επιβατών κατά την µέτρηση.
Σχέση Ταχύτητας – συνολική σχέση ταχύτητας του οχήµατος, που περιλαµβάνει
διαφορικό και µετάδοση.
∆ιάµετρο Ελαστικών – η διάµετρος ελαστικών του οχήµατος.
Θερµοκρασία – η παρούσα θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Ανύψωση – το υψόµετρο της περιοχής που γίνεται η δοκιµή.
Υγρασία – η παρούσα εξωτερική υγρασία.
Πίεση – η παρούσα εξωτερική υψοµετρική πίεση (δείτε στο www.nws.noaa.gov). Η
υψοµετρική πίεση είναι διαφορετική από την βαροµετρική πίεση.
Συντελεστής έλξης – ο συντελεστής έλξης (Αεροδυναµικής) του οχήµατος.
Μπροστινή περιοχή οχήµατος – το εµβαδόν της µπροστινής επιφάνειας του
οχήµατος.
Σηµείωση – Εδώ µπορείτε να γράψετε µια προαιρετική σηµείωση.
Μάρκα – το εργοστάσιο κατασκευής του οχήµατος.
VIN – κωδικός αναγνώρισης του οχήµατος.
Χρονιά – έτος κατασκευής του οχήµατος.
Το λογισµικό έχει την δυνατότητα να υπολογίσει για σας την σχέση ταχύτητας και την
διάµετρο του ελαστικού. ∆είτε το άρθρο Υπολογισµός σχέσης ταχυτήτων για
περισσότερες πληροφορίες.
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Συνηθισµένοι συντελεστές έλξης (Αεροδυναµικής) είναι συνήθως από 0.25 έως 0.45. Όσο
χαµηλότερο είναι το νούµερο τόσο µικρότερη είναι η έλξη αέρα του οχήµατος.
Η µπροστινή περιοχή του οχήµατος είναι συνήθως από 17 έως 28 τετραγωνικά πόδια
(sq.Ft) – Όσο χαµηλότερο είναι το νούµερο τόσο µικρότερη είναι η µπροστινή επιφάνεια
του οχήµατος. Για να καταλάβετε αυτά τα νούµερα δείτε το Πίνακας 3: Συντελεστές έλξης
και µπροστινές επιφάνειες, ο οποίος δείχνει παραδείγµατα από διάφορα οχήµατα.
Πίνακας 3: Συντελεστές έλξης και µπροστινές επιφάνειες
Όχηµα

Συντελεστές έλξης

1999 Chevy Cavalier
2000 Ford Taurus
2000 Chevy Silverado 1500 2WD
2000 Ford Explorer
2002 Honda Insight
2002 Honda Civic Hatchback
2000 Acura Integra
2000 Volvo S40
2000 Mercedes E320
2000 Chrysler LHS

0.36
0.32
0.45
0.45
0.25
0.36
0.32
0.32
0.29
0.31

µπροστινές
επιφάνειες (sq/ft)
21.5
23.7
28.0
25.8
20.5
20.5
20.1
20.9
22.3
23.1

∆είτε το έγγραφο µε προδιαγραφές οχηµάτων της Auterra για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε αρκετά µοντέλα οχηµάτων.
Μία αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο προσφέρει καλή πηγή για συντελεστές έλξης και µπροστινές
επιφάνειες για διαφορετικά µοντέλα οχηµάτων.

Υπολογισµός σχέσης ταχυτήτων
Η οθόνη υπολογισµού σχέσης ταχυτήτων υπολογίζει την συνολική σχέση ταχυτήτων του
οχήµατος και την διάµετρο του ελαστικού δίνοντας απλά τις διαστάσεις των ελαστικών. Η
οθόνη βρίσκεται στο µενού Εργαλεία | Υπολογισµός σχέσης ταχυτήτων.
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Εικόνα 21: Πλαίσιο διαλόγου Υπολογισµού Σχέσης Ταχυτήτων

Μετρώντας Συνολική Σχέση Ταχυτήτων
Για τη µέτρηση του συντελεστή σχέσης του οχήµατος χρειάζεται να κρατηθεί η ταχύτητα
του οχήµατος σταθερή καθώς το λογισµικό υπολογίζει την συνολική σχέση ταχύτητας. Η
σχέση ταχύτητας αλλάζει µε κάθε ταχύτητα στο σαζµάν. Γι αυτό, το λογισµικό υπολογίζει
µία συνολική σχέση ταχύτητας ανά µέτρηση σχέσης (π.χ. συνολική σχέση ταχύτητας για
την 2η ταχύτητα). Η συνολική σχέση ταχύτητας είναι συνδυασµός της σχέσης του κιβωτίου
ταχυτήτων και την τελικής σχέσης ταχύτητας.
Το πεδίο Κατάσταση δείχνει την κατάσταση της µέτρησης σχέσης ταχύτητας, ειδικότερα:
Idle/Αναµονή – ∆εν συλλέγονται καθόλου στοιχεία.
Αντίστροφη µέτρηση – ∆ευτερόλεπτα µέχρι την έναρξη συλλογής στοιχείων.
Συλλογή Στοιχείων – Τα στοιχεία του οχήµατος καταγράφονται.
Πριν ξεκινήσετε την µέτρηση της σχέσης ταχυτήτων, δώστε την διάµετρο των ελαστικών.
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Μόλις δώσετε την διάµετρο των ελαστικών, πατήστε το «Μέτρησε σχέση ταχυτήτων». Έτσι
ξεκινά µία αντίστροφη µέτρηση 10 δευτερολέπτων. Σε αυτό το χρόνο, ξεκινήστε το όχηµα
µε την ταχύτητα που θα κάνετε την µέτρηση (π.χ. 2η ταχύτητα). Οι στροφές του κινητήρα
πρέπει να είναι µεταξύ 3000-4000 RPM για καλύτερα αποτελέσµατα. Μόλις η ταχύτητα στο
σαζµάν και οι στροφές επιτευχθούν, κρατήστε το γκάζι σταθερό και πάρτε τελείως το πόδι
από τον συµπλέκτη (σε περίπτωση χειροκίνητου σαζµάν).
Στο τέλος της αντίστροφης µέτρησης, ακούγεται ένας ήχος από το λογισµικό. Μετά τον
ήχο συνεχίστε να κρατάτε το γκάζι σταθερό µέχρι να ακουστεί ένα δεύτερος ήχος (περίπου
σε 10 δευτερόλεπτα). Ο δεύτερος ήχος δείχνει ότι έχει γίνει η µέτρηση της σχέσης ταχύτητας.

Επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσµατα της σχέσης ταχύτητας
Στο κάτω µέρος του παραθύρου Σχέσης ταχυτήτων θα δείτε τρεις τιµές:
RPM – οι τρέχουσες στροφές του κινητήρα.
MPH (υπολογισµένα) – Η υπολογισµένη ταχύτητα σε ΜΑΩ χρησιµοποιώντας µόνο
στροφές και σχέση ταχύτητας.
MPH (αληθινά) – Τα αληθινά ΜΑΩ υπολογισµένα µέσω του υπολογιστή του
οχήµατος.
Τα MPH (υπολογισµένα) θα εµφανιστούν µόνο όταν δώσετε δεδοµένα στα πεδία
∆ιάµετρος Ελαστικού και σχέση ταχύτητας. Εάν η υπολογισµένη ταχύτητα και η αληθινή
συµπίπτουν µέσα στο όριο στροφών τότε η διάµετρος ελαστικών και η σχέση ταχύτητας
είναι σωστή για αυτό το όχηµα. Εάν δεν ταιριάζουν τότε ρυθµίστε την σχέση ταχύτητας
προς τα πάνω ή προς τα κάτω ώσπου ή υπολογισµένη και η αληθινή ταχύτητα να
ταιριάξουν.

Χρησιµοποιώντας την ∆ιάµετρο Ελαστικών και την Σχέση Ταχύτητας.
Αφού βρείτε την διάµετρο ελαστικού και την σχέση ταχύτητας, πληκτρολογήστε αυτές τις
τιµές στα αντίστοιχα πεδία στο Αρχείο Εγκατάστασης ∆υναµόµετρου. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε το «Ιδιότητες αρχείου εγκατάστασης ∆υναµόµετρου»

Οθόνη Ροπής
Η οθόνη ροπής αναλύει την ισχύ και την ροπή που συλλέγει από τη δυναµοµέτρηση του
οχήµατος.
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Εικόνα 22: οθόνη Ροπής

Έναρξη ∆υναµόµετρου (ισχύς /ροπή)
Το πλαίσιο διαλόγου Έναρξη ∆υναµόµετρου συλλέγει δεδοµένα από µία µέτρηση
επιτάχυνσης ή µέτρηση ροπής.

Εικόνα 23: Έναρξη ∆υναµόµετρου
Χρειάζονται δύο αρχεία για να δυναµοµετρήσουµε ένα όχηµα: ένα «αρχείο τρεξίµατος» κι
ένα «εγκατάστασης δυναµόµετρου». Το αρχείο τρεξίµατος είναι αυτό όπου θα εγγραφούν
τα δεδοµένα της µέτρησης ροπής ή επιτάχυνσης. Το αρχείο εγκατάστασης ∆υναµόµετρου
περιέχει τις απαραίτητες παραµέτρους που θα χρησιµοποιήσει το λογισµικό για να
υπολογίσει την ισχύ και την ροπή του κινητήρα.

35

Λειτουργία ∆υναµόµετρου

Εκτελώντας µία µέτρηση ισχύος Ροπής
Πριν την µέτρηση, ασφαλίστε τον υπολογιστή ,τα καλώδια και τον αντάπτορα ώστε να µην
παρεµποδίζουν την οδήγηση.
Μόλις επιλεγούν τα αρχεία τρεξίµατος και εγκατάστασης ∆υναµόµετρου, πατήστε το
πλήκτρο Έναρξη τρεξίµατος ώστε να ξεκινήσει µία αντίστροφη µέτρηση 10 δευτερολέπτων
Κατά την αντίστροφη µέτρηση, οδηγήστε το όχηµα µε την ταχύτητα που πρόκειται να γίνει
η δυναµοµέτρηση (π.χ. 2η ταχύτητα). Οι στροφές RPM του κινητήρα κατά την αντίστροφη
µέτρηση πρέπει να είναι σχετικά λίγες, κάτω από 2000RPM, το γκάζι σταθερό, και χωρίς
συµπλέκτη (στα χειροκίνητα σαζµάν).
Στο τέλος της αντίστροφης µέτρησης το λογισµικό θα κάνει έναν ήχο. Με το άκουσµα του
ήχου πατήστε τέρµα το γκάζι ώστε να πετύχετε την µέγιστη επιτάχυνση.
Μόλις πετύχετε τις µέγιστες στροφές του κινητήρα RPM, αλλάξτε ταχύτητα ή επιβραδύνετε
αφήνοντας το γκάζι. Σταµατήστε πλήρως το όχηµα και πατήστε το πλήκτρο Έγινε για να
σταµατήσετε την συλλογή πληροφοριών.

Οθόνη Επιτάχυνσης
Η οθόνη επιτάχυνσης δείχνει και αναλύει τα δεδοµένα της επιτάχυνσης που συλλέχθηκαν
σε µία µέτρηση οχήµατος.
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Εικόνα 24: Οθόνη Επιτάχυνσης

Εκτελώντας µία Μέτρηση Επιτάχυνσης
Πριν την µέτρηση, ασφαλίστε τον υπολογιστή , τα καλώδια και τον αντάπτορα ώστε να
µην παρεµποδίζουν την οδήγηση.
Μόλις επιλεγούν τα αρχεία επιτάχυνσης (τρεξίµατος) και εγκατάστασης ∆υναµόµετρου,
πατήστε το πλήκτρο Έναρξη τρεξίµατος
Η µέτρηση επιτάχυνσης εκτελείται από στάση. Μόλις το πεδίο Κατάσταση δείξει «Αναµονή
για εκκίνηση», το λογισµικό περιµένει ώσπου το όχηµα αρχίσει να επιταχύνει. Η µέτρηση
Επιτάχυνσης δεν χρησιµοποιεί τις στροφές RPM του κινητήρα όπως η µέτρηση ροπής. Γι’
αυτό καθώς περιµένετε για επιτάχυνση µπορείτε να µαρσάρετε τον κινητήρα ή οτιδήποτε
άλλο νοµίζετε ότι θα επιτύχει την µεγαλύτερη επιτάχυνση.
Καθώς επιταχύνετε στην διαδροµή, µπορείτε να σταµατήσετε την µέτρηση σε διαφορετικά
δεδοµένα, αναλόγως των δεδοµένων που θέλετε να έχετε.
60 MPH – αν η επιτάχυνση σταµατήσει µόλις φτάσουµε τα 60 ΜΑΩ (µίλια ανά ώρα)
τότε θα υπολογιστεί χρόνος επιτάχυνσης 0-60
1/8 mile – αν η επιτάχυνση σταµατήσει µόλις φτάσουµε το 1/8 µιλίου (200µ), τότε
θα υπολογιστούν ταχύτητα και χρόνος για το 1/8 (200µ) του µιλίου.

37

Λειτουργία ∆υναµόµετρου

1/4 mile – αν η επιτάχυνση σταµατήσει µόλις φτάσουµε τα 1/4 µιλίου (400µ), τότε
θα υπολογιστούν ταχύτητα και χρόνος για το 1/4 του µιλίου (400µ).
Συµπληρωµατικά, θα υπολογιστεί και ισχύς για το 1/4 του µιλίου.
Σταµατήστε πλήρως το όχηµα και πατήστε το πλήκτρο Έγινε για να σταµατήσει η συλλογή
των δεδοµένων.
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Κοινά προβλήµατα
Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε λύσεις για κοινά προβλήµατα που συµβαίνουν κατά την
χρήση του διαγνωστικού εργαλείου.

Το ∆ιαγνωστικό εργαλείο συνδέεται αλλά δεν υπάρχουν
δεδοµένα αισθητήρων.
Εάν δεν εµφανίζονται ζωντανά δεδοµένα στις οθόνες ζωντανών δεδοµένων,
προσπαθήστε τα παρακάτω:
1. Απενεργοποιήστε την «Γρήγορη ∆ειγµατοληψία» στο µενού Εργαλεία | Επιλογές..
2. Απενεργοποιήστε την επιλογή επικοινωνίας CAN 6x στο µενού Εργαλεία | Επιλογές..

∆εν υπάρχει η θύρα COM
Εάν η θύρα COM είναι απασχοληµένη ή δεν υπάρχει, δοκιµάστε τα παρακάτω:
1. ∆οκιµάστε να επιλέξετε µία άλλη θύρα COM .
2. Τερµατίστε όποια άλλη εφαρµογή µπορεί να χρησιµοποιεί την θύρα COM

∆εν υπάρχει επικοινωνία (Ανιχνευτής)
Εάν εµφανιστεί µήνυµα Μη επικοινωνίας (∆ιαγνωστικό εργαλείο), αυτό σηµαίνει ότι το
λογισµικό δεν επικοινωνεί µε το όχηµα. ∆οκιµάστε τα παρακάτω:
1. Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης του οχήµατος είναι ανοικτός. ∆εν χρειάζεται να λειτουργεί
ο κινητήρας, παρά ταύτα µπορείτε να τον λειτουργείτε.
2. ∆οκιµάστε να πατήσετε ξανά το πλήκτρο «Σύνδεση µε όχηµα».
3. Σιγουρευτείτε ότι ο αντάπτορας OBD II έχει συνδεθεί σωστά µε τον κονέκτορα OBD II
του οχήµατος.
4. Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο RS-232 είναι σωστά συνδεµένο µε τον υπολογιστή.
5. Σιγουρευτείτε ότι το όχηµα είναι συµβατό µε OBD II (δείτε Υποστηριζόµενα οχήµατα).
6. Σιγουρευτείτε ότι καµία ασφάλεια του οχήµατος δεν είναι καµένη. Ο αντάπτορας OBD II
παίρνει ρεύµα από το όχηµα και η καµένη ασφάλεια θα δηµιουργούσε πρόβληµα.
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∆εν υπάρχει επικοινωνία (Όχηµα)
Εάν εµφανιστεί µήνυµα λάθους επικοινωνίας (όχηµα), δείτε ∆εν υπάρχει επικοινωνία
(Ανιχνευτής).

Χαµένη επικοινωνία
Εάν εµφανιστεί µήνυµα Χαµένης επικοινωνίας, σηµαίνει ότι το λογισµικό αρχικά είχε
επικοινωνία αλλά αργότερα χάθηκε. ∆οκιµάστε τα παρακάτω:
1. Σιγουρευτείτε ότι ο αντάπτορας OBD II έχει συνδεθεί σωστά µε τον κονέκτορα OBD II
του οχήµατος..
2. Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο RS-232 είναι σωστά συνδεµένο µε τον υπολογιστή.

Το παράθυρο αισθητήρων Οξυγόνου είναι κενό
∆εν υποστηρίζουν όλα τα οχήµατα τις λειτουργίες στην οθόνη αισθητήρων οξυγόνου. Εάν
το όχηµα δεν το υποστηρίζει τα δεδοµένα σε αυτή την οθόνη θα είναι κενά.

Το παράθυρο Τιµών Ακινητοποιηµένου πλαισίου είναι κενό
Εάν το όχηµα δεν διέγνωσε βλάβη που να ενεργοποίησε το λαµπάκι βλαβών (MIL), τα
δεδοµένα στο παράθυρο απεικόνισης τιµών ακινητοποιηµένου πλαισίου θα είναι κενό.

Το Καθάρισµα των Κωδικών βλαβών δεν λειτουργεί ή το
λαµπάκι βλαβών MIL του οχήµατος δεν σβήνει.
Υπάρχουν µερικές πιθανές αιτίες ώστε το λαµπάκι MIL δεν σβήνει ή οι ∆ιαγνωστικοί Κωδικοί
Βλαβών ∆ΚΒ επανεµφανίζονται στο ∆ιαγνωστικό. Πρώτον, εάν το πρόβληµα δεν
επισκευαστεί οι ∆ΚΒ θα επανεµφανιστούν αµέσως σε προβλήµατα όπως ρετάρισµα,
ανοικτοί ή βραχυκυκλωµένοι αισθητήρες, κλπ. ∆εύτερον, µερικά οχήµατα δεν πρέπει να
λειτουργούν όταν µηδενίζουµε την µνήµη. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, σιγουρευτείτε ότι το
κλειδί είναι στην θέση ON αλλά ο κινητήρας είναι σβηστός πριν προσπαθήσουµε να
σβήσουµε τους κωδικούς ∆ΚΒ. Τέλος, µερικά οχήµατα απαιτούν, µόλις σβήσουµε τους
∆ΚΒ, να κλείσουµε και να ανοίξουµε τον διακόπτη ώστε το λαµπάκι MIL να σβήσει.
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Υποστήριξη
Τεχνική υποστήριξη παρέχεται στα προϊόντα µας µέσω email. Η Τεχνική Υποστήριξη δεν θα
βοηθήσει στην διάγνωση και επισκευή του οχήµατος σας. Η υποστήριξη περιορίζεται στην
λειτουργία και µόνο του διαγνωστικού εργαλείου.
Όταν επικοινωνήσετε µε την Τεχνική υποστήριξη παρακαλώ δώστε τις κάτω πληροφορίες:
•
•
•
•
•

Έτος κατασκευής οχήµατος (π.χ. 1997)
Εργοστάσιο Κατασκευής (π.χ. Honda)
Μοντέλο (π.χ. CIVIC Si 1400)
Στο πρόβληµα που παρατηρήθηκε, να είστε όσο πιο αναλυτικοί. Αναφέρετε κάθε
µήνυµα λάθους που έδειξε το Λογισµικό.
Την έκδοση του Λογισµικού της Auterra (βρίσκεται στο µενού Βοήθεια | Περί
Auterra Dyno-Scan…

Εικόνα 25: Πλαίσιο ∆ιαλόγου Περί Auterra Dyno-Scan
Παρέχεται Τεχνική υποστήριξη µε email στο: support@auterraweb.com.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C

Πληροφορίες Εγγύησης
Η Auterra εγγυάται τα υλικά του Dyno-Scan™ για Windows για 1 χρόνο. Ζηµιές που
προκλήθηκαν από λάθος χρήση ή µετατροπές δεν καλύπτεται.
Η Auterra δεν είναι υπεύθυνη για ζηµιές που προκλήθηκαν από λάθος χρήση ή άλλως.
Υπεύθυνη είναι η Auterra µόνο να επισκευάσει ή αντικαταστήσει το διαγνωστικό εργαλείο
όσο βρίσκεται στην περίοδο της εγγύησης.
Επικοινωνήστε µε την Auterra στο support@auterraweb.com για υποστήριξη σχετικά µε
την εγγύηση.
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