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Atsakomybės apribojimo pareiškimas 

Visa šios instrukcijos informacija, iliustracijos ir techniniai duomenys pagrįsti 

naujausia informacija, kurią turėjome instrukcijos išleidimo metu. Pasiliekame teisę 

bet kada pakeisti instrukciją be pranešimo. LT 

Saugaus darbo nurodymai ir įspėjimai 

Siekiant išvengti žmonių sužeidimo bei transporto priemonių ir / arba 

daugelio sistemų skenerio sugadinimo, visų pirma atidžiai perskaitykite 

šią instrukciją ir visada vykdykite tolesnius saugaus darbo nurodymus, kai 
atliekate transporto priemonės diagnostinį patikrinimą ir remontą: 

• Transporto priemonių patikrinimą visada vykdykite saugioje aplinkoje. 

• Nesinaudokite prietaisu ir nestebėkite prietaiso vairuodami transporto 

priemonę. Prietaiso valdymas arba stebėjimas atitraukia vairuotojo 

dėmesį nuo eismo sąlygų ir gali sukelti labai sunkią avariją. 

• Naudokite apsauginius akinius, atitinkančius ANSI standartų 

reikalavimus. 

• Nepriartinkite drabužių, plaukų, rankų, įrankių, išbandymo prietaisų ir 

kt. įrangos prie 

įkaitusių arba judančių transporto priemonės detalių. 

• Užveskite transporto priemonės variklį tik gerai vėdinamoje vietoje: 

išmetamosios dujos yra nuodingos. 

• Užblokuokite varomus ratus kaladėlėmis, atlikdami išbandymus 
niekada nepalikite transporto priemonės be priežiūros. 

• Ypač atsargiai dirbkite prie uždegimo ritės, skirstytuvo dangtelio, 

uždegimo kabelių ir žvakių. Šiuose komponentuose veikia pavojingos 
įtampos, kai variklis dirba. 

• Perjunkite transmisiją į P (automatinė pavarų dėžė) arba N (mechaninė 

pavarų dėžė) padėtį. 

• Darbo vietoje turėkite gesintuvą, tinkamą benzino / cheminių medžiagų 
/ elektros įrangos gesinimui. 

• Neprijunkite ir neatjunkite jokių prietaisų, kai įjungtas degimas arba 

transporto priemonės variklis užvestas. 

• Saugokite prietaisą sausoje ir švarioje vietoje, apsaugokite nuo alyvos 

/ vandens arba tepalo poveikio. Naudokite 

švelniai veikiančiu valikliu sudrėkintą švarų audinį prietaiso valymui, 

kai tai reikalinga. 
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1 ĮVADAS 
 

Kelių sistemų skenerių serijoje yra tokie prietaiso modeliai: Multi-system 

Scanner i980, Multi-system Scanner i960, Multi- 

system Scanner i930, Multi-system Scanner i906, Multi- EN 

system Scanner i908 ir Multi-system Scanner i902, kuris specialiai 

pritaikytas  savarankiškai remontuojantiems automobilių savininkams ir 

nedidelėms remonto dirbtuvėms. 

Kelių sistemų skeneris su spalvotu skystų kristalų ekranu ir naudotojui 
pritaikomu funkcijų 

meniu gali atlikti visišką vieno modelio transporto priemonės elektroninių 

valdymo sistemų diagnostiką. 

Užrašas „OBDII/EOBD“ (žr. 1-1 pav.) kelių sistemų skenerio 

užpakalinėje pusėje nurodo OBD jungtį, o ne OBDII/EOBD funkcijas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-1 pav. 

 
Pastaba: Stipri statinio krūvio iškrova gali sukelti KELIŲ SISTEMŲ 

SKENERIO automatinį pradinės būsenos nustatymą. TOKIA PRIETAISO 

REAKCIJA YRA NORMALI. 
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2 Gaminio aprašymas 

2.1 Kelių sistemų skenerio aprašymas 
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2-1 pav. 
 

1   Maitinimo įtampos 

indikatorius 
 

 
2   Kabelis su OBD II 

jungtimi 

 
3    Skystų kristalų 

ekranas 

4/7 Mygtukas 

AUKŠTYN / ŽEMYN 
 

 

5    Mygtukas OK 

Šviečia, kai prietaisui tiekiama 

maitinimo įtampa. 
 

 

Kelių sistemų skenerio prijungimui 
prie transporto priemonės duomenų 

sąsajos jungties (DLC). 

Rodo išbandymo rezultatus. 

 

Žymeklio slinkimui aukštyn arba 
žemyn pasirinkimui. 

 

Patvirtina meniu punkto (arba 

veiksmo) pasirinkimą meniu sąraše. 
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6/8 Mygtukas DEŠINĖN / KAIRĖN  Žymeklio slinkimui dešinėn arba kairėn 

pasirinkimui, arba ekrano puslapių 

vertimui aukštyn arba žemyn, kai 

rodomas daugiau kaip vienas puslapis. 

9 USB prievadas Prijungimui prie kompiuterio  LT 

  kelių sistemų skenerio atnaujinimui.   

10 Mygtukas ESC Sugrįžimui į ankstesnį meniu. 
 

 

Techniniai duomenys 

1) Ekranas: 2,8”, TFT, 262 tūkstančių natūralių spalvų, 320 x 240 taškų 

2) Įvesties įtampos diapazonas: 9 ~ 18 V 

3) Darbinė srovė: < 100 mA, 12 V (tipinė) 

4) Naudojama galia: < 1,2 W (tipinė) 

5) Darbinė temperatūra: 0°C ~ 50°C 

6) Sandėliavimo temperatūra: -20°C ~ 70°C, santykinis drėgnumas 60 % 

7) Išoriniai gabaritai: 121 x 82 x 26 mm (ilgis x plotis x aukštis) 

8) Masė: < 500 g 

 
 Papildomi įtaisai 

1) Naudojimo instrukcija -- prietaiso naudojimo nurodymai 

2) USB kabelis -- prijungimui prie kompiuterio atnaujinimui internete 

 
 

 
 

Prietaiso gedimų pašalinimas  

Prijungimo prie transporto priemonės klaida   
Jeigu skeneris negali susijungti su transporto priemonės ECU (variklio 

valdymo bloku), tai įvyksta ryšio klaida. Tokiu atveju atlikite toliau 
nurodytus patikrinimus: 
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A) Patikrinkite, ar įjungtas degimas; 

B)  Patikrinkite, ar skenerio OBD II kištukas patikimai prijungtas 

prie transporto priemonės DLC; 

C)  Patikrinkite, ar transporto priemonė atitinka OBD II standartą; 

D)  Išjunkite degimą ir palaukite maždaug 10 sekundžių. Vėl įjunkite 

degimą ir tęskite diagnostinį patikrinimą; 

F)  Patikrinkite, ar valdymo blokas nesugedęs. 

 
 Skeneris neįsijungia.  

Jeigu skeneris neįsijungia arba funkcionuoja netinkamai, tai atlikite 

toliau nurodytus patikrinimus: 

A) Patikrinkite, ar skenerio OBD II kištukas patikimai prijungtas 
prie transporto priemonės DLC; 

B) Patikrinkite, ar DLC jungties kontaktai nesulenkti ir nenulūžę. 

Nuvalykite DLC kontaktus, jeigu reikia. 

C) Patikrinkite, ar transporto priemonės akumuliatoriaus įtampa ne 

mažesnė kaip 9,0 V. 
 

 

Maitinimo įtampa 

Kelių sistemų skeneriui maitinimo įtampa tiekiama iš transporto 

priemonės duomenų sąsajos jungties (DLC). Atlikite toliau nurodytus 

maitinimo įtampos tiekimo veiksmus: 

1) Suraskite transporto priemonėje DLC; 

Pastaba: Kai kuriose transporto priemonėse DLC uždengta 
plastmasiniu dangteliu, prieš prijungiant OBDII kabelį reikia 

nuimti šį dangtelį. 

2) Įkiškite OBD II kabelio kištuką į transporto priemonės DLC. 
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3 Prietaiso nustatymas 
 

Prijungimas 

1) Išjunkite degimą. LT 

2) Suraskite transporto priemonės duomenų sąsajos 16 kontaktų jungtį 

(DLC). DLC   (duomenų sąsajos jungtis) yra standartinis 16 kontaktų 

kištuko lizdas, per kurį diagnostikos kodo nuskaitymo prietaisas 

sąveikauja su transporto priemonės vidiniu kompiuteriu. Įprastiniu atveju 

daugelyje transporto priemonių DLC yra 12 colių atstumu nuo prietaisų 

skydelio centrinės dalies, apačioje arba vairuotojo pusėje.   Jeigu duomenų 

sąsajos jungties nėra po prietaisų skydeliu, tai jungties vieta nurodyta 

etiketėje. Kai kuriuose Azijos ir Europos transporto priemonėse DLC yra 

už peleninės, reikia išimti peleninę, jeigu norite prieiti prie jungties. Jeigu 

nerandate DLC,  tai perskaitykite DLC vietos nurodymus transporto 

priemonės techninės priežiūros instrukcijoje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Šalia skydelio Už peleninės 
 centro 
 Kairiame 
 skydelio kampe 

 
3-1 pav. 

3) Įkiškite OBDII kabelio kištuką į transporto priemonės DLC. 

4) Įjunkite degimą. Variklį galima neužvesti arba užvesti. 

5) Užbaigę pasiruošimą paspauskite mygtuką [OK] pagrindinio meniu 

įjungimui. 
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3-2 pav. 

  ATSARGIAI: Neprijunkite ir neatjunkite jokių prietaisų, kai degimas 
įjungtas arba variklis dirba. 

 
 

Prietaiso nustatymas 

Ši funkcija leidžia pasirinkti sąsajos kalbą, įjungti / išjungti garsinį 

signalą. 

Pagrindiniame meniu pasirinkite [Tool Setup] ir įjungimui paspauskite [OK]. 

 

3-3 pav. 
 

1) Language (kalba): Pageidaujamos kalbos įjungimui. 

Pasirinkite [Language] ir paspauskite [OK]. Naudokite [  ] / [  ] klavišą 

reikiamos kalbos pasirinkimui, patvirtinkite, paspausdami [OK], sistema 

įjungia pasirinktą sąsajos kalbą. 
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2) Beeper (garsinis signalas): Garsinio signalo ĮJUNGIMUI / 
IŠJUNGIMUI. 

Pasirinkite [Beeper] ir paspauskite [OK]. Naudokite [   ] / [   ] pasirinkimui 

ĮJUNGTA / IŠJUNGTA ir patvirtinkite pasirinkimą, paspausdami [OK]. 
 

Tool Information (informacija apie prietaisą) LT 

Ši funkcija parodo: operacinės sistemos, ekrano programos ir diagnostinės 

programos versijas, serijinį numerį bei registravimo kodą. 

 
 

3-4 pav.  

Paspauskite [ESC] sugrįžimui į ankstesnį langą. 
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4 Diagnose (diagnostika) 

Ši funkcija specialiai pritaikyta vieno modelio transporto 

priemonės elektroninės valdymo sistemos patikrinimui. 

 

4-1 pav. 
 

Žr. tolesnę diagramą, iliustruojančią transporto priemonės diagnostiką: 
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  Pastaba: Gali būti, kad kitų gamintojų transporto priemonių 

diagnostikos meniu bus skirtingi. Vykdykite ekrane rodomus nurodymus. 

5 Atnaujinimas 

Atlikite toliau nurodytus registravimo ir atnaujinimo veiksmus. 

1. Prisijunkite prie tinklalapio http://www.icarsoft.com arba 
http://www.icarsoft.us ir nuskaitykite į kompiuterį atnaujinimo 
priemonę. 

 

2. Paleiskite programą iCarsoft_Update_Setup.exe įdiekite 

atnaujinimo priemonę, atlikdami ekrane nurodomus veiksmus (ši 

priemonė tinkama Windows XP ir Windows 7 operacinei 

sistemai). 

3. Paleiskite įdiegtą atnaujinimo priemonę, rodomas panašus į 5-1 
pav. vaizdas: 

 

5-1 pav. 

4. Kai rodomas 5-1 pav. vaizdas, įveskite prietaiso serijinį numerį, 

esantį prietaiso užpakalinėje pusėje. 

5. Įvedę serijinį numerį, spragtelėkite „Update“ perėjimui į 
registravimo langą. Įveskite toliau nurodytą informaciją ir 

spragtelėkite „Submit“. 
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                             LT 

5-2 pav. 

(Jeigu jums reikalingas registravimo kodas, tai žr. 6 - 9 veiksmus). 

(Jeigu turite registravimo kodą, tai pereikite tiesiogiai į 10 veiksmą). 

6. Registravimo kodą galite rasti prietaise saugomuose duomenyse. 

Prijunkite vieną pateikto USB kabelio kištuką prie prietaiso, kitą 

kištuką prijunkite 

prie kompiuterio. 

7. Kai prietaisas įjungtas ir rodomas pagrindinio meniu, nustatykite 

žymeklį ant „Tool Information“ ir paspauskite mygtuką [OK]. 

8. Registravimo kodas, rodomas 5-3 pav., yra registravimo kodas, 
reikalingas 5 veiksme. 

 

5-3 pav. 

(Sugrįžkite į veiksmą 5, įveskite kodą ir tęskite veiksmus). 
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9. Vėl įjunkite atnaujinimo priemonę, pasirinkite naujinius, 

kuriuos norite įdiegti, po to spragtelėkite „Download“, 

pradėdami nuskaitymą. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-4 pav. 
 

10. Atlikus šiuos veiksmus, registravimo procesas užbaigtas. 
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6 Dažniausi klausimai 
 

Čia išvardinti kai kurie dažni klausimai ir atsakymai, 

susiję su kelių sistemų skenerio naudojimu. 

LT 
Klausimas: Sistema sustoja duomenų srauto nuskaitymo metu. Kokia 

priežastis? 

Atsakymas: Sustojimą gali sukelti atsilaisvinusi jungtis. Išjunkite kelių 

sistemų skenerį, patikimai prijunkite jungtį ir vėl įjunkite prietaisą. 

Klausimas: Variklio degimo įjungimo metu pagrindinio prietaiso ekranas 

mirksi.  

Atsakymas: Mirksėjimą sukelia elektromagnetiniai trukdžiai, tai 

normalus reiškinys. 

Klausimas: Prietaisas nereaguoja į ryšį su transporto priemonės vidiniu 

kompiuteriu. 

Atsakymas: Patikrinkite, ar tinkama maitinimo įtampa, ar uždarytas 

droselis, transmisija yra neutralioje padėtyje ir aušinimo skysčio 

temperatūra tinkama. 

Klausimas: Kodėl yra tiek daug gedimų kodų? 

Atsakymas: Įprastiniu atveju priežastis yra netinkamas sujungimas arba 

netinkamas grandinės įžeminimas. 
 
 
 
 
 
 
 

Pastaba: Visos iliustracijos pateiktos tik informavimui ir demonstravimui, 

ši naudojimo instrukcija gali būti pakeista be išankstinio pranešimo. 
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