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1. ÚVOD 

Měřící systém Multi-Diag Scope je určen pro diagnostiku a opravy motorových vozidel. Umožňuje měřit a sledovat průběhy 
elektrických napěťových signálů nebo signálů (např. proud, tlak, ...), které lze vhodnými snímači převést na napěťový signál. 
Multi-Diag Scope je řešen jako otevřený systém a lze jej dále rozšiřovat o další speciální měřící a testovací moduly. 
 
Multi-Diag Scope je součástí modulárního systému pro Multi-Diag Access (multiznačkový diagnostický systém pro 
diagnostiku elektronických řídících jednotek). 
 

POZOR ! Měřící systém Multi-Diag Scope včetně veškerého příslušenství lze používat a 
připojovat pouze na elektroinstalaci diagnostikovaného motorového vozidla.  

  ! Nepoužívat na síti 230V !  

 
 

2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

a) Přístroj splňuje požadavky na bezpečnost obsluhy dle ČSN EN 61010-1. 
b) Přístroj může být připojen na stejnosměrné napětí v rozsahu 8 ÷ 32 Vss jen s dodávaným napájecím kabelem. 

c) Přístroj je určen pro měření na automobilech a jeho příslušenství. 
d) Odnímání krytů z přístroje je zakázáno. 
e) Provozovatel přístroje musí zajistit proškolení obsluhy z hlediska bezpečnostních předpisů pro servisní pracoviště a 

předpisů výrobců vozidel platných pro zkoušky za chodu motoru. 
f) Servisní pracoviště musí být vybaveno předepsaným odsavačem výfukových plynů z měřeného vozidla. 
 

3. PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Provozní teplota: 0 až +45 °C 

 Provozní vlhkost relativní: 10 až 95 % nesrážlivá 

 Elektromagnetická slučitelnost:  
o EN50081-1 : EN55022 1998 
o EN50082-1 : EN61000-4-2: 1995 - 4KVCD, 8kV AD 
o EN61000-4-3: 1997 - 3V/m 
o EN61000-4-4: 1995 - 0,5kV signál 5kHz 

 Přístroj vyhovuje direktivě EMC 73/23 pro nízká napětí a direktivě CEM 89/336/EEC pro elektromagnetickou 
slučitelnost a má přidělenou „CE“ značku. 

 

4. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Multi-Diag Scope musí být provozován v souladu s návodem na obsluhu. 

 Nepoužívat přístroj na dešti a nepokládat ho na mokré podložky. 

 Nepokládat přístroj na horké podložky. 

 Přístroj se nesmí dopravovat ani přechodně skladovat na otevřené plošině nechráněné před deštěm a ve vozech nebo 
prostorách, v nichž se nacházejí kyseliny, chlór, rtuťové páry apod. 

 Pro čištění použijte vhodné čisticí prostředky. Nepoužívat rozpouštědla. 
 

5. POŽADAVKY NA PC 

 Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 

 Procesor: kompatibilní s Intel Pentium 400MHz a rychlejší 

 VGA 800x640/16bitů 

 RAM 512 MB 

 CD ROM mechanika 

 Volný RS 232 nebo USB port 
 

6. INSTALACE SW 

6.1 POPIS INSTALAČNÍHO CD A JEHO SPUŠTĚNÍ 

Přiložené CD obsahuje veškerý potřebný software pro používání systému Multi-Diag Scope. 

Vložte CD do mechaniky počítače. 
Pokud se CD automaticky nespustí, spusťte program MultiScopeInstall, který najdete na CD. 

 
6.2 INSTALACE MULTI-DIAG SCOPE 

Pokud instalujete nebo konfigurujete program do počítače s operačním systémem Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8.1 
/ 10, musíte mít administrátorská práva. 

 
Instalace je intuitivní a postupuje se podle průvodce, který je zobrazován na displeji PC. 
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Instalace může trvat několik sekund a je ukončena až po kliknutí na tlačítko „Finish“. 
Po jejím dokončení se spustí předinstalace ovladačů pro převodník RS232-USB (viz Kap. I - 7.2.1) 
 
Poznámka: 
Jazyk průvodce je v angličtině, případně se odvíjí od jazykové varianty operačního systému Windows. 
 
6.3 KONFIGURACE PROGRAMU 

Před spuštěním konfiguračního programu musí být: 
a) ukončen program Multi-Diag Scope 
b) nainstalován převodník USB-RS 232 
c) správně připojen komunikační kabel 
 
Vlastní konfigurační utilita se spustí kliknutím na Multi-Diag Scope configuration z nabídky Start – Programy – Multi-Diag 

(viz Obr. 1). 
 

 

Po patřičné aktivaci se spustí dialogové okno pro konfiguraci 
Multi-Diag Scope (viz Obr. 2). 

Obr. 1 – Spuštění konfigurační utility pro nastavení komunikace převodníků z nabídky Start – Programy – Multi-Diag (Windows Vista) 

 

 
Obr. 2 – Dialogové okno pro konfiguraci Multi-Diag Scope 

 
6.4 AUTO UPDATE PROGRAMU 

Po spuštění programu se v době, kdy je zobrazeno inicializační okno (viz Obr. 16), automaticky ověřuje, jaké jsou verze 
programů v počítači, v modulech Multi-Diag Scope a Motortester. 

 
Pokud bude v počítači novější verze (po instalaci UpDate z CD), dojde k „přehrávání“ interního software (tzv. firmware) buď 
přímo v Multi-Diag Scope nebo v modulu Motortester. Způsoby indikace jsou popsány v následujících kapitolách Kap. I - 

6.4.1 a Kap. I - 6.4.2. Po ukončení přehrávání je automaticky spuštěn program Multi-Diag Scope. 
 
Poznámka: 

 Doba přehrávání trvá desítky sekund až jednotky minut.  

 V případě nějakých problému při přehrávání (tzv. „zamrznutí“), doporučujeme vypnout napájení. Po opětovném 
připojení a spuštění programu se vše provede znovu. 

 V případě „zamrznutí“ počítače, doporučujeme počítač restartovat. 
 
6.4.1 INDIKACE AUTO UPDATE NA MONITORU 

V době, kdy se provádí auto update v Multi-Diag Scope nebo v modulu Motortester je tento stav indikován na monitoru 
pomocí blikajícího hlášení „Loading firmware“, viz kurzor na Obr. 3. 

 
6.4.2 INDIKACE AUTO UPDATE NA MULTI-DIAG SCOPE 

V době, kdy se provádí auto update v Multi-Diag Scope nebo v modulu Motortester je tento stav indikován na blikající LED 
diodou na Multi-Diag Scope (viz šipka na Obr. 4). 

 Rychlé blikání = přehrávání v modulu Motortester 

 Pomalé blikání = přehrávání v Multi-Diag Scope  
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Obr. 3 – Inicializační okno s hlášením o provádění aktualizace 
firmware v Multi-Diag Scope nebo v modulu Motortester 

Obr. 4 – Blikající LED dioda signalizuje přehrávání SW v Multi-Diag 
Scope nebo v modulu Motortester 

 

7. INSTALACE NOVĚ ROZPOZNANÉHO ZAŘÍZENÍ (HARDWARE – HW) 

7.1 INSTALACE ZAŘÍZENÍ ATAL – OBECNĚ 

Po úspěšně provedené jakékoli instalace programu z rodiny Multi-Diag a po připojení jakéhokoli USB zařízení firmy 
ATAL k USB portům PC, bude záhy zobrazena informace o nově nalezeném hardware (HW) formou tzv. „Info bublin“ (viz 

Obr. 5). 
 

   
Obr. 5 – Informační bubliny o nalezení nového zařízení (Windows XP) 

 
7.2 INSTALACE PŘEVODNÍKU USB-RS 232 

 

Převodník USB-RS 232 (viz Obr. 6) zajišťuje komunikaci 
mezi přístrojem Multi-Diag Scope a personálním 
počítačem (PC nebo Laptop). 

Obr. 6 – Převodník RS232-USB  

 
7.2.1 INSTALACE OVLADAČŮ PRO PŘEVODNÍK USB-RS 232 

Po ukončení instalace Multi-Diag Scope kliknutím na tlačítko „Finish“ je nutné ještě předinstalovat ovladače pro převodníky 
RS232-USB. 
 
Po spuštění instalátoru (viz Obr. 7) se však nejprve spustí vyhledávání starších (neplatných) ovladačů (viz Obr. 8). 
 
Následující série obrázků pochází z instalačního průvodce pro operační systém Windows XP. Pro Windows Vista je průvodce 
obdobný, avšak s trochu pozměněným vyobrazením: 
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Obr. 7 – Spuštění předinstalace ovladačů pro převodníky 
RS 232-USB 

Obr. 8 – Vyhledávání starších (neplatných) ovladačů 

 
a) Pokud budou nalezeny starší ovladače, zobrazí se informace o tomto stavu (viz Obr. 9) s návrhem na jejich 

odstranění. Doporučeno je tyto staré ovladače odstranit. 
 

 

 
   

Obr. 9 – Výsledek z vyhledávání starších ovladačů - doporučeno je 
odinstalovat (Ano / Yes) 

Obr. 10 – Varovné hlášení systému Windows XP (více viz poznámka 
níže) 

 
Po té se provede vlastní předinstalace, která se později použije při rozpoznání nově použité hardware po zasunutí převodníku 
RS232-USB do USB portu. Tímto procesem se zajistí, že již nebude zapotřebí instalační CD. 
 
Upozornění: 

Pokud se neprovede odinstalování starších ovladačů, nebudou nové ovladače nainstalovány a tím nebude zaručena správná 
funkce převodníků RS232-USB. 
Poznámka k Obr. 10: 
Varovné hlášení u systému Windows XP informuje, že instalovaný ovladač nebyl certifikován společností Microsoft. Toto 
hlášení se může objevovat během instalace několikrát a je možno jej bez obav ignorovat! 

 
Po nainstalování nových ovladačů se objeví hlášení systému o nutnosti restartování systému (Obr. 12). Doporučeno je tento 
restart provést. 
 
b) Pokud budou nalezeny aktuální ovladače, zobrazí se informace o tomto stavu (viz Obr. 12) a instalace Multi-Diag 

Scope bude tímto dokončena. 
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Obr. 11 – Výsledek z vyhledávání starších ovladačů (v tomto 
případě jsou ovladače aktuální) 

Obr. 12 – Požadavek systému na restart počítače - 
doporučeno restartovat (Ano / Yes) 

 
7.2.2 VLASTNÍ INSTALACE PŘEVODNÍKU USB-RS 232 

1. Podmínkou pro zahájení instalace převodníku je předchozí úspěšné provedení instalace Multi-Diag Scope. 
2. Připojte převodník do PC (vsuňte do libovolného volného USB konektoru) 
3. Zařízení je detekováno dle Obr. 5. 
4. Vlastní instalace HW je intuitivní a postupuje se podle průvodce rozpoznaným hardwarem, který je zobrazován na 

displeji PC. 
 
Poznámka: 
Jazyk průvodce se odvíjí od jazykové varianty operačního systému Windows. 
 

 

Varovné hlášení u systému Windows XP informuje, že instalovaný 
ovladač nebyl certifikován společností Microsoft. 
 
Toto hlášení se může objevovat během instalace několikrát a je možno 
jej bez obav ignorovat! 

Obr. 13 – Varovné hlášení systému Windows XP  

 

8. SPOUŠTĚNÍ PROGRAMU MULTI-DIAG SCOPE  

Program se spouští kliknutím na ikonu Multi-Diag Scope na ploše monitoru (viz Obr. 15), případně na položku Multi-Diag 
Scope z programové skupiny „Start\Programy\Multi-Diag“ (viz Obr. 14).  

 

 
 

Obr. 14 – Programová skupina Multi-Diag Scope (Windows Vista - Start \ Programy \ ... )  Obr. 15 – Ikona programu Multi-Diag 
Scope na ploše monitoru 
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Po jeho aktivaci se zobrazí inicializační okno a poté se již zobrazí 
vlastní obrazovka Multi-Diag Scope 

Obr. 16 – Inicializační okno po spuštění programu 
Multi-Diag Scope (od verze 7.2.1) 

 

 
8.1 CHYBOVÉ HLÁŠENÍ PŘI NEPŘIPOJENÉM MULTI-DIAG SCOPE 

 

Pokud se po spuštění programu objeví chybové hlášení (viz Obr. 
17), je zapotřebí zjistit příčinu (napájení, komunikační port, licence 
atp.) a poté se pokusit o nové spuštění programu 

Obr. 17 – Dialogové okno s chybovým hlášením o 
nepřipojeném Multi-Diag Scope 

 

 

9. OVLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ A NASTAVOVÁNÍ PARAMETRŮ MULTI-DIAG SCOPE 

Multi-Diag Scope se ve všech funkčních režimech ovládá pomocí kurzoru myši a levého tlačítka myši. U dotykové obrazovky 
dotykem „tužky pro ovládání“ na příslušný symbol nebo přiloženou „tužkou pro ovládání“ a jeho posuvem po obrazovce. Dále 
je uváděno pouze ovládání pomocí myši, ale u dotykové obrazovky je tím myšleno ovládání pomocí „tužky pro ovládání“ 
(nahrazuje myš). 
 

10. UNIVERSÁLNÍ PŘIPOJOVACÍ SADA 

 

Při hledání závad v elektronickém systému se většinou neobejdeme bez měření na 
příslušném obvodu, ke kterému je u novějších typů vozidel velmi obtížný přístup. 
Propichování izolace vodičů je nepřípustné, a proto je nutné používat jiný způsob 
připojení.  
 
Vhodným doplňkem Multi-Diag Scope je Univerzální připojovací sada, která toto 

připojení umožňuje 

 

   
 
Sada obsahuje několik pomocných adaptérů, kterými lze připojit Multi-Diag Scope ke konektoru měřeného prvku nebo 
kabeláže. Měřený prvek může být přitom odpojen nebo připojen do obvodu a měření lze potom provádět při funkci, tj. například 
i při jízdní zkoušce. 
 
 

Adaptér 

T-adaptér 


