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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

-ΔΥΝΑΜΟ

Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας για κάθε μελλοντική χρήση

RT100
Γενικά Χαρακτηριστικά

Τάση τροφοδοσίας 
    32Vdc (από τροφοδοτικό πρίζας)
Κατανάλωση ρεύματος 
    1Α (max) 

Τύπος αυτομάτου (πρωτόκολλο επικοινωνίας)
L
COM (LIN1, LIN1.1, LIN2, BSS1, BSS2)
RLO
RVC
P-D
C-Terminal
SIG

Τάση αυτομάτου 
    12V και 24V

Θερμοκρασία λειτουργίας
    0-50  C (32-122  F)
 Διαστάσεις
    100.00x210.00x32.00mm (3.94"x8.27"x1.26”)

Βάρος RT100
    350 gr (0.77 pounds)

Χειριστήριο
    Οθόνη υγρών κρυστάλλων
        (πράσινη, 64x128 pixels) 
    Φωτιζόμενους επιλογείς πλοήγησης
        (                           ΟΚ           )
    Ενδεικτικό εξομοίωσης φόρτισης
        (κόκκινο LED)         

Συνδεσιμότητα
    Υποδοχή σύνδεσης τροφοδοσίας 32Vdc
    Σετ 10 πολύχρωμων καλωδίων διάγνωσης
    με απολήξεις εύκολης σύνδεσης 
    Υποδοχή τύπου USB A 
    (για αναβάθμιση προγράμματος
     μέσω USB memory stick FAT ή FAT32)
    10 συνδετήρες τύπου male faston 
    (για αυτοέλεγχο της καλής λειτουργίας των 
    καλωδίων διάγνωσης) 

Περιεχόμενα Συσκευασίας

RT100            Κεντρική μονάδα

RT100-PS      Τροφοδοτικό πρίζας 230Vac/50Hz

RT100-CB10  Σετ 10 χρωματιστών καλωδίων με συνδετήρες

RT100-CB1   Ένα ελεύθερο καλώδιο με συνδετήρες

100.00 (3.94")

Διαστάσεις σε mm (inches)
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RT100-DB      Βάση δεδομένων κωδικών και 
                       στοιχείων αυτομάτων και δυναμό

RT100-UM     Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης

Λειτουργίες
    Διάγνωση αυτομάτου (αυτόματα ή χειροκίνητα)
    Διάγνωση ρότορα
    Διέγερση δυναμό LIN, BSS και P-D
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ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ !!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η απόρριψη αυτού του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται 
μόνο σε ειδικούς κάδους απόρριψης ηλεκτρονικών συσκευών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΙΖΑΣ. 
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ 
ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ 
ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.

Η συσκευή αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από προσωπικό άριστα καταρτισμένο 
σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης.
Η συσκευή δεν είναι φορητή και λειτουργεί σε συνεργασία με τροφοδοτικό πρίζας 230Vac.
Να είστε πάντα βέβαιοι ότι συνδέετε σωστά το βύσμα τροφοδοσίας στην αντίστοιχη υποδοχή 
της συσκευής.
Η συσκευή διαθέτει διάφορα σημεία συνδέσεων για τα οποία παρέχονται επαρκείς 
πληροφορίες στις επόμενες σελίδες αυτού του εγχειριδίου χρήσης.
Προστατέψτε τη συσκευή από τη σκόνη, το νερό ή άλλα υγρά διότι δεν είναι αδιάβροχη.
Ο κατασκευαστής εγγυάται τη σωστή λειτουργία της συσκευής όταν αυτή λειτουργεί στην 
περιοχή θερμοκρασιών 0  C έως 50  C .(32-122  F)
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία διάγνωσης ενός αυτομάτου ή ενός ρότορα δυναμό, να είστε 
βέβαιοι ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή με τον προς έλεγχο αυτόματο σύμφωνα με τις οδηγίες 
αυτού του εγχειριδίου χρήσης, όπως περιγράφονται στις επόμενες σελίδες.
Η συσκευή είναι σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να εντοπίσει κάθε είδους ηλεκτρικού 
σφάλματος των προς έλεγχο αυτομάτων, αλλά δε μπορεί να εντοπίσει μηχανικές βλάβες 
(π.χ.εσωτερική επαφή που διακόπτεται με το βίδωμα μίας βίδας, κατά την τοποθέτηση του 
αυτομάτου στο δυναμό).
Καθαρίζετε πάντοτε την πρόσοψη της συσκευής με ένα στεγνό και καθαρό πανί πιέζοντας 
ελαφρά. Μην αφήνεται ποτέ τη συσκευή εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία.
Μετά από κάθε χρήση, τοποθετήστε τη συσκευή καθώς και τα λοιπά εξαρτήματα αυτής, μέσα 
στο βαλιτσάκι της.
Ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει να γνωρίζει ότι στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης της 
τεχνολογίας, ο κατασκευαστής παρέχει συνεχείς αναβαθμίσεις του προγράμματος της 
συσκευής RT100, καθώς και νέες αναβαθμίσεις της βάσης δεδομένων με ενσωμάτωση νέων 
κωδικών αυτομάτων. Όλες οι ενημερώσεις παρέχονται στο site μας.
Ο κατασκευαστής δε συστείνει την επέμβαση σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής ή τη 
μεταποίηση οποιουδήποτε μέρους αυτής, όπως για παράδειγμα την απογύμνωση καλωδίων 
ή την τροποποίηση των λοιπών κυκλωμάτων.
Κάθε χρήση της συσκευής με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν 
εγχειρίδιο χρήσης, καθε μεταποίηση τμήματος της συσκευής ή κάθε βλάβη που δεν 
προέρχεται από την ορθόδοξη χρήση της συσκευής ακυρώνουν την εγγύηση τηςσυσκευής.
Σε περίπτωση προβλήματος επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. www.diagnonic.com



 Το RT100 είναι μία συσκευή διάγνωσης αυτομάτων και ρότορων δυναμό. Το διαγνωστικό αυτό αποτελεί 
ένα σοβαρό βοήθημα στην εργασία κάθε επισκευαστή οχημάτων, καθώς είναι ικανό να διαγνώσει την κατάσταση 
λειτουργίας ενός πολύ μεγάλου εύρους κωδικών αυτομάτων της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και 
κάθε ρότορα δυναμό. Ο κατασκευαστής της συσκευής ενσωματώνει συνεχώς νέους κωδικούς αυτομάτων.

 Το RT100 εκτελεί τις εξείς λειτουργίες:  αυτομάτων (αυτόματα ή χειροκίνητα),  ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ρότορων δυναμό καθώς και  δυναμό. Επίσης το RT100 είναι ικανό να εκτελεί  των ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ
κυκλωμάτων του και των καλωδίων που χρησιμοποιούνται για τις παραπάνω λειτουργίες. Για όλες τις λειτουργίες 
χρησιμοποιούνται τα χρωματιστά καλώδια που εμπεριέχονται στη συσκευασία.RT100-CB10 

 Κατά τη λειτουργία της διάγνωσης αυτομάτων, το RT100 εξομοιώνει τη λειτουργία του ηλεκτρομηχανικού 
μέρους του δυναμό, του εγκεφάλου αυτοκινήτου (ECU), του ενδεικτικού φόρτισης του καντράν του οχήματος     , 
καθώς και του συσσωρευτή (μπαταρία) του οχήματος. Κατά τη φάση της διάγνωσης ο αυτόματος θα πρέπει να είναι 
τελείως αποσυνδεμένος από το δυναμό, καθώς και από όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα του οχήματος. Με βάση τον 
κωδικό του αυτομάτου ή τον κατασκευαστή του αυτομάτου ή εναλλακτικά τον κωδικό του δυναμό, εντοπίστε την 
αντίστοιχη φωτογραφία που περιγράφει τη σύνδεσή του με το RT100 μέσα στη βάση δεδομένων, που βρίσκεται στο 
DVD που θα βρείτε μέσα στη συσκευασία της συσκευής, και στη συνέχεια ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
    Συνδέστε το RT100 με το τροφοδοτικό του
    Συνδέστε το καλώδιο υψηλής τάσης του τροφοδοτικού στην πρίζα
    Πατήστε στιγμιαία το κουμπί      του RT100
   Χρησιμοποιώντας τα χρωματιστά καλώδια ολοκληρώστε την προτεινόμενη σύνδεση με τον αυτόματο     
(όπως αυτή φαίνεται στη βάση δεδομένων)
    Πλοηγούμενοι στο μενού επιλέξτε ΔΙΑΓΝΩΣΗ  /  ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ  /  ΑΥΤΟΜΑΤΑ ή ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ
        ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
   Επιλέξτε τον τύπο του αυτομάτου όπως αυτός ορίζεται στη βάση δεδομένων κάτω από την αντίστοιχη     
φωτογραφία (π.χ. L1, L2,....COM1, COM2....RLO1... κτλ)
    Επιλέξτε την τάση τροφοδοσίας του αυτομάτου όπως αυτή ορίζεται στη βάση δεδομένων (12V ή 24V)
    Επιλέξτε έναρξη διάγνωσης πατώντας το κουμπί  ΟΚ
        (ισχύει μόνο για αυτομάτους τύπου )ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ L
    Επιλέξτε τον τύπο του κυκλώματος του αυτομάτου    ή  (αναγραφεται στη βάση δεδομένων)Α Β  
    Επιλέξτε την τάση τροφοδοσίας του αυτομάτου όπως αυτή ορίζεται στη βάση δεδομένων (12V ή 24V)
    Επιλέξτε έναρξη διάγνωσης πατώντας το κουμπί  ΟΚ
 Η διάρκεια της αυτόματης διάγνωσης του αυτομάτου εξαρτάται από τον τύπο του και τις εσωτερικές του 
καθυστερήσεις. Η λήξη της αυτόματης διάγνωσης γίνεται αυτόματα. 
 Η διάρκεια της χειροκίνητης διάγνωσης του αυτομάτου (τύπου L) εξαρτάται από τον χρήστη. Η έξοδος από 
χειροκίνητη διάγνωση γίνεται είτε με το πάτημα του κουμπιού     ,είτε λόγω σφαλματικά μεγάλης κατανάλωσης 
ρεύματος από τον ίδιο τον αυτόματο ή λάθους σύνδεσης. Με τη χρήση των κουμπιών        μεταβάλουμε χειροκίνητα 
την τάση λειτουργίας τους αυτομάτου, ενώ με το κουμπί  ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε την έξοδο .ΟΚ ST

Περιγραφή

Λειτουργίες

Διάγνωση Αυτομάτων

OK

Ενδεικτικό LED φόρτισης

Πιεστικός διακόπτης ON/OFF

Οθόνη LCD (64x128 pixels)

Κουμπιά πλοήγησης/επιλογών

Συνδετήρες τύπου male faston
για τη λειτουργία αυτοελέγχου

πρόσοψη RT100 

βάση RT100 

Υποδοχή χρωματιστών 
καλωδίων διάγνωσης
(RT100-CB10)

κορυφή RT100 

Υποδοχή σύνδεσης
τροφοδοτικού (RT100-PS)

Υποδοχή σύνδεσης
USB memory stick

RT100-PS
Τροφοδοτικό πρίζας

(230Vac/50Hz - 32Vdc/1A)
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RT100-CB1
RT100-CB10
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 Κάθε λανθασμένη σύνδεση μεταξύ του RT100 με τον προς έλεγχο αυτόματο θα προκαλέσει ανεπιτυχή 
αποτελέσματα διάγνωσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στον αυτόματο ή στο 
RT100. To RT100 προστατεύεται εσωτερικά από κάθε τυχούσα λανθασμένη σύνδεση ή βραχυκυκλώματα, καθώς 
επίσης προστατεύει και τον προς έλεγχο αυτόματο από τυχούσα υψηλή κατανάλωση λόγο πραγματικής βλάβης του 
ή λανθασμένης σύνδεσης. Πριν την έναρξη της διάγνωσης βεβαιωθείτε ότι ο συνδετήρας RT100-CB10 είναι σωστά 
κουμπωμένος στην αντίστοιχη υποδοχή στο κάτω μέρος του RT100.

 Παρακάτω ακολουθεί παράδειγμα σχετικά με το πως εντοπίζουμε έναν συγκεκριμένο κωδικό αυτομάτου 
μέσα στη βάση δεδομένων.

 Ας θεωρήσουμε για παράδειγμα ότι επιθυμούμε να ελέγξουμε τη λειτουργία ενός αυτομάτου που μόλις 
αποσυνδέσαμε από ένα δυναμό, έχοντας τα εξής χαρακτηριστικά:
    Κωδικός αυτομάτου (όπως αναγράφεται επάνω στο υλικό)               F00M144140
    Κατασκευαστής δυναμό ή αυτομάτου                 BOSCH
    Κωδικός δυναμό (όπως αναγράφεται επάνω στο σασί του δυναμό) 0124225001 
 Ο εντοπισμός του αυτομάτου του παραδείγματος μέσα στη βάση μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς 
τρόπους:
 Με εισαγωγή του κωδικού του αυτομάτου δηλ. F00M144140
  Σε αυτή την περίπτωση η βάση δεδομένων θα ανοίξει αυτόματα το φύλλο καταχώρησης του  
  αυτομάτου. Παρέχονται στοιχεία του αυτομάτου όπως η τάση λειτουργίας του, ο τύπος του,  
  φωτογραφία με την πρίζα του, εναλλακτικοί κωδικοί, φωτογραφία του αυτομάτου με στοιχεία της  
 συνδεσμολογίας με το RT100, καθώς και φωτογραφία των επιλογών που θα πρέπει να γίνουν   
ώστε το RT100 να καταλάβει τον τύπο του αυτομάτου προς διάγνωση.

  

 Με δήλωση του κατασκευαστή του δυναμό ή του αυτομάτου δηλ. BOSCH
  Σε αυτή την περίπτωση η βάση δεδομένων θα ανοίξει μία λίστα με διάφορες φωτογραφίες   
 αυτομάτων του κατασκευαστή BOSCH. Ο χρήστης θα πρέπει να εντοπίσει τον αυτόματο    
επιλέγοντας τη σωστή φωτογραφία από τη λίστα της βάσης δεδομένων. 
 Με εισαγωγή του κωδικού του δυναμό δηλ. 0124225001
  Σε αυτή την περίπτωση η βάση δεδομένων θα ανοίξει αυτόματα το φύλλο καταχώρησης του  
  αυτομάτου. 
 Στη συνέχεια ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα που αναγράφονται στην παράγραφο 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ, συνδέοντας τον αυτόματο με το RT100 όπως ακριβώς φαίνεται στην παραπάνω 
φωτογραφία, χρησιμοποιώντας τα χρωματιστά καλώδια διάγνωσης. Οι συνδέσεις θα πρέπει να γίνουν πολύ 
προσεκτικά ώστε να μην τραυματιστούν οι ψήκτρες ή οι ηλεκτρικές επαφές του προς έλεγχο αυτομάτου.
 Στην παραπάνω φωτογραφία φαίνεται ο αυτόματος όπως πρέπει να συνδεθεί με το RT100. Τα χρωματιστά 
βέλη αφορούν τα καλώδια που θα πρέπει να συνδέσουμε διατηρώντας το ίδιο χρωματολόγιο και ονοματολογία. 
Πριν να συνδέσετε τα καλώδια του RT100 με τον προς έλεγχο αυτόματο, βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές του επαφές 
βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν έχουν οξειδώσεις ή άλλες φθορές.
 B+ LΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα καλώδια  και  έχουν μεν το ίδιο χρώμα (δηλ. κόκκινο) αλλά είναι δύο διαφορετικά 
σήματα. Με άλλα λόγια δε μπορούμε να συνδέσουμε το καλώδιο  στο σημείο του  απλά και μόνο επειδή έχουν L B+
το ίδιο χρώμα. Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τα καλώδια  και  που είναι και τα δύο μπλε χρώματος. Σε ότι DFM COM
αφορά τα καλώδια  και  που είναι λευκά, δεν έχει καμία σημασία αν ST1 ST2
θα χρησιμοποιήσουμε το  ή το . Σε καμία περίπτωση όμως ST1 ST2
δε μπορούμε να συνδέσουμε τα δύο καλώδια  και  μαζί στην ST1 ST2
ίδια ηλεκτρική επαφή.
 Τέλος σε κάποιες φωτογραφίες αυτομάτων υπάρχει ένα βέλος της 
μορφής όπως του καλωδίου  της φωτογραφίας στα δεξιά. Σε αυτή FLD2
την περίπτωση σημαίνει ότι το καλώδιο θα πρέπει να συνδεθεί FLD2 
από την κάτω μεριά του αυτομάτου και στο σημείο που υποδεικνύεται 
με το βέλος, δηλ. στην κάτω ψήκτρα.

Φωτογραφία του αυτομάτου του παραδείγματος

Φωτογραφία των επιλογών στο μενού του RT100
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 Κατά τη λειτουργία της διάγνωσης ρότορων δυναμό, το RT100 μετρά την εσωτερική ωμική και επαγωγική 
αντίσταση του προς έλεγχο ρότορα. Κατά τη φάση της διάγνωσης ο ρότορας θα πρέπει να είναι τελείως 
αποσυνδεμένος από όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα του οχήματος (δηλ. την ψυκτροθήκη του αυτομάτου). Για τη 
διάγνωση ρότορα ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
    Συνδέστε το RT100 με το τροφοδοτικό του
    Συνδέστε το καλώδιο υψηλής τάσης του τροφοδοτικού στην πρίζα
    Πατήστε στιγμιαία το κουμπί      του RT100
    Χρησιμοποιώντας τα χρωματιστά καλώδια (μαύρο) και  (κίτρινο) ολοκληρώστε την προτεινόμενη Β- FLD2
                σύνδεση (εικόνα που ακολουθεί) με τον ρότορα. Συνδέστε επάνω στις δύο επαφές του συλλέκτη.
    Πλοηγούμενοι στο μενού επιλέξτε ΔΙΑΓΝΩΣΗ / ΡΟΤΟΡΕΣ
    Επιλέξτε την τάση τροφοδοσίας του ρότορα-δυναμό (12V ή 24V)
    Επιλέξτε έναρξη διάγνωσης πατώντας το κουμπί  ΟΚ
 Η διάρκεια της διάγνωσης του ρότορα διαρκεί όχι περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Κάθε λανθασμένη 
σύνδεση μεταξύ του RT100 και του προς έλεγχο ρότορα θα προκαλέσει ανεπιτυχή αποτελέσματα διαγνωσης, αλλά 
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στον ρότορα ή στο RT100. To RT100 προστατεύεται 
εσωτερικά από κάθε τυχούσα λανθασμένη σύνδεση ή βραχυκυκλώματα καθώς επίσης προστατεύει και τον προς 
έλεγχο ρότορα από τυχούσα υψηλή κατανάλωση λόγο πραγματικής βλάβης του ή λανθασμένη σύνδεσης. Πριν την 
έναρξη της διάγνωσης βεβαιωθείτε ότι ο συνδετήρας RT100-CB10 είναι σωστά κουμπωμένος στην αντίστοιχη 
υποδοχή στο κάτω μέρος του RT100.

 Κατά τη λειτουργία της διέγερσης δυναμό, το RT100 αναλαμβάνει τη λειτουργία του εγκεφάλου του 
αυτοκινήτου (ECU). Τα καλώδια που χρησιμοποιούμε γι' αυτή τη λειτουργία είναι τα  για την εντολή διέγερσης, COM
το  για τη μέτρηση της παραγόμενης τάσης του δυναμό, καθώς και το  ώστε να υπάρχει κοινή γείωση μεταξύ του L B-
RT100 και του προς διάγνωση δυναμό. Για τη διέγερση δυναμό ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
    Συνδέστε το RT100 με το τροφοδοτικό του
    Συνδέστε το καλώδιο υψηλής τάσης του τροφοδοτικού στην πρίζα
    Πατήστε στιγμιαία το κουμπί      του RT100
    Χρησιμοποιώντας τα χρωματιστά καλώδια (μαύρο),  (κόκκινο) και  (μπλε) ολοκληρώστε τη Β- L COM
                σύνδεση με το δυναμό. Συνδέστε το καλώδιο  στη θέση ' ' του δυναμό, συνδέστε το  στη θέση ' ' του Β- - L +
                δυναμό και τέλος συνδέστε το  στη θέση  ή  (δυναμό ) ή στη θέση  (δυναμό ).COM LIN BSS COM D P-D
    Πλοηγούμενοι στο μενού επιλέξτε ΔΙΕΓΕΡΣΗ
    Επιλέξτε τον τύπο του δυναμό μεταξύ  και COM P-D
                Επιλέξτε την τάση τροφοδοσίας του δυναμό (12V ή 24V)
    Επιλέξτε έναρξη διέγερσης πατώντας το κουμπί ΟΚ
 Διακοπή και έξοδος από τη λειτουργία διέγερσης δυναμό γίνεται με το πάτημα του κουμπιού     . Στην 
περίπτωση των δυναμό τύπου , με τη χρήση των κουμπιών        , μεταβάλουμε χειροκίνητα την τάση λήξης της COM
φόρτισης, δηλ. της διέγερσης του δυναμό. Στην περίπτωση των δυναμό τύπου , με τη χρήση των κουμπιών       , P-D
ενεργοποιούμε/απενεργοποιούμε χειροκίνητα την εντολή διέγερσης του δυναμό ( ). Παράλληλα στην οθόνη D
απεικονίζεται και η τρέχουσα τιμή της παραγόμενης τάσης από το δυναμό (ένδειξη ), καθώς και το είδος του VOLT.
πρωτοκόλλου επικοινωνίας μεταξύ του αυτομάτου δυναμό και του εγκεφάλου του αυτοκινήτου (όπως ).LIN, BSS

 Κατά τη λειτουργία του αυτοελέγχου, το RT100 εκτελεί ελέγχους των εσωτερικών του κυκλωμάτων, καθώς 
και της ηλεκτρικής συνέχειας των χρωματιστών καλωδίων που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της 
διάγνωσης. Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
    Συνδέστε το RT100 με το τροφοδοτικό του
    Συνδέστε το καλώδιο υψηλής τάσης του τροφοδοτικού στην πρίζα
    Πατήστε στιγμιαία το κουμπί      του RT100
    Συνδέστε όλα τα χρωματιστά καλώδια ακουλουθώντας τα παρακάτω σχήματα
    Πλοηγούμενοι στο μενού επιλέξτε ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ
    Επιλέξτε έναρξη αυτοελέγχου πατώντας ΟΚ

Διάγνωση Ρότορων

Σύνδεση των καλωδίων Β- και FLD2 
στο συλλέκτη του ρότοτορα

Διέγερση Δυναμό

Αυτοέλεγχος RT100
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 Η διαδικασία του αυτοελέγχου διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα. Κάθε σύνδεση που αποκλίνει από την 
προτεινόμενη συνδεσμολογία του παρακάτω σχεδίου θα προκαλέσει λανθασμένα αποτελέσματα της διαδικασίας 
αυτοελέγχου. Το RT100 προστατεύεται εσωτερικά από κάθε τυχούσα λανθασμένη σύνδεση ή βραχυκυκλώματα. 
Πριν την έναρξη του αυτοελέγχου βεβαιωθείτε ότι ο συνδετήρας RT100-CB10 είναι σωστά κουμπωμένος στην 
αντίστοιχη υποδοχή στο κάτω μέρος του RT100.

 Το RT100 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευκολία στο χειρισμό από την πλευρά του χρήστη. Η πλοήγηση 
και οι επιλογές των διαφόρων λειτουργιών και ρυθμίσεων γίνεται με τη χρήση των τεσσάρων φωτιζόμενων 
κουμπιών που βρίσκονται σταυρωτά στο κέντρο της πρόσοψης της συσκευής. Το άνοιγμα και κλείσιμο της 
συσκευής γίνεται με τη χρήση του κουμπιού      που βρίσκεται επάνω και δεξιά στην επιφάνεια της πρόσοψης. Όλες 
οι επιλογές εμφανίζονται σε φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD 64x128pixels). Αναλυτικότερα δείτε την 
περιγραφή του κάθε κουμπιού παρακάτω:
  Κουμπί . Με στιγμιαίο πάτημα ανοίγετε το RT100. Με παρατεταμένο πάτημα τριών ΟN/OFF
  δευτερολέπτων κλείνετε το RT100.
  Κουμπιά επιλογών/πλοήγησης. Χρησιμοποιείστε τα για να πλοηγηθείτε μέσα στις διάφορες  
  σελίδες επιλογών και λειτουργιών, καθώς επίσης για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
  Κουμπί . Χρησιμοποιείστε το για να επιστρέψετε από κάποια σελίδα ή για να ESCAPE
  ακυρώσετε κάποια επιλογή.

                 Χρησιμοποιείστε το για να επιλέξετε είσοδο σε μία σελίδα ή για να αποθηκεύσετε μία ρύθμιση.ΟΚ
 Στο χειριστήριο συμπεριλαμβάνεται και ένα ενδεικτικό φόρτισης (κόκκινο LED), που βρίσκεται στο επάνω 
αριστερά μέρος της πρόσοψης της συσκευής (φέρει την ένδειξη της μπαταρίας του καντραν του οχήματος       ). Το 
ενδεικτικό αυτό εξομοιώνει το αντίστοιχο ενδεικτικό φόρτισης της μπαταρίας που βρίσκεται στο καντράν του 
οχήματος και που ανάβει όταν υπάρχει πρόβλημα στο κύκλωμα φόρτισης της μπαταρίας. Έτσι όταν κατά τη 
διάγνωση ενός αυτομάτου, ο ίδιος λειτουργεί σωστά και δίνει κανονικά την εντολή διέγερσης του ρότορα του 
δυναμό, τότε το ενδεικτικό αυτό σβήνει. Τέλος στο χειριστήριο συμπεριλαμβάνονται φωτιζόμενα ενδεικτικά στα 
κουμπιά πλοήγησης/επιλογής καθώς και ενσωματωμένος βομβητής ο οποίος ηχεί για επιπλέον ηχητική 
ειδοποίηση σε περιπτώσεις σφαλμάτων.

 Το RT100 επιδέχεται ρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία του, καθώς και την φιλικότερη επικοινωνία με το 
χρήστη. Πλοηγούμενοι στο μενού της συσκευής επιλέξτε . Οι ρυθμίσεις αναλυτικά είναι:ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
    Επιλέξτε τη γλώσσα της αρεσκείας σαςΓΛΩΣΣΑ
   Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνηςΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
    Ρυθμίστε την αντίθεση της οθόνηςΑΝΤΙΘΕΣΗ
    Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία του βομβητήΒΟΜΒΗΤΗΣ
     Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία των φωτιζόμενων κουμπιώνLEDS
   Ρυθμίστε το χρόνο στον οποίο επιθυμείται να σβήνει αυτόματα το RT100ΗΡΕΜΙΑ
    Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να αναβαθμίσετε το λογισμικό του RT100ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

B
+ B
-

F
L
D

2

D
F

M

S
T

2

F
L
D

1 L

S
T

1

C
O

M

Χειριστήριο

Ρυθμίσεις

B
+

Σύνδεση των πολύχρωμων καλωδίων 
RT100-CB10 στις επαφές τύπου faston 

για τη λειτουργία του αυτοελέγχου

Ονοματολογία και χρωματολόγιο των καλωδίων 
διάγνωσης RT100-CB10 όπως βρίσκονται 
στη σειρά στο κάτω μέρος της συσκευής 

Όνομα καλωδίου   Χρώμα    Πλήθος άκρων

           B+                 Κόκκινο
                            ΚόκκινοB+
           B-                  Μαύρο
                        ΠράσινοFLD1
                        ΚίτρινοFLD2
                               ΚόκκινοL
                         ΜπλεDFM
                          ΛευκόST1
                          ΛευκόST2
                        ΜπλεCOM

1 + 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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 Σε ότι αφορά τη λειτουργία της συσκευής υπάρχουν τρία είδη σφαλμάτων:
 . Σημαίνει ότι η διαδικασία της διάγνωσης ολοκληρώθηκε με σφαλματικά   Σφάλμα διάγνωσης
αποτελέσματα σχετικά με τον υπό έλεγχο αυτόματο ή ρότορα.
 . Σημαίνει ότι η διαδικασία του αυτοελέγχου ολοκληρώθηκε με σφαλματικά   Σφάλμα αυτοελέγχου
αποτελέσματα. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν ένα από τα δέκα χρωματιστά καλώδια παρουσιάζει διακοπή  
έπειτα από κακή χρήση. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή.
 . Σημαίνει ότι η διαδικασία αναβάθμισης του προγράμματος της  Σφάλμα αναβάθμισης προγράμματος
συσκευής δεν είναι επιτυχής.

 Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα κατά τις λειτουργίες της συσκευής εμφανίζονται με τα παρακάτω σύμβολα:

 Επιτυχής διάγνωση   Ανάστροφη σύνδεση μεταξύ των καλωδίων και FLD1 FLD2 
 Σφάλμα διάγνωσης   Διακοπή σύρματος ρότορα
 Απροσδιόριστο αποτέλεσμα  Βραχυκυκλωμένος ρότορας

 Σε ότι αφορά την ένδειξη      , σημαίνει ότι το RT100 δεν είναι σε θέση να λάβει απόφαση σχετική με το 
αποτέλεσμα μιας μέτρησης. Τέτοια περίπτωση μπορεί να συμβεί κατά τη μέτρηση ενός αυτομάτου με επαφή L. Έτσι 
αν για παράδειγμα η διάγνωση παράγει το αποτέλεσμα:      , τότε απαιτείται η κρίση του χρήστη ΔL OFF   4.5V   
σχετικά με το αν η επαφή L του αυτομάτου λειτουργεί σωστά ή όχι. Σε αυτή την περίπτωση αν το ενδεικτικό       στο 
καντράν του αυτοκινήτου τρεμοσβήνει, ενώ θα έπρπεπε να είναι σβηστό, ο αυτόματος θα πρέπει να 
αντικατασταθεί. Αν όμως το ενδεικτικό στο καντράν του αυτοκινήτου       παραμένει σβηστό τότε αποδεχόμαστε την 
ένδειξη      . Γενικότερα σε περίπτωση ένδειξης      και προς ταχύτερη διάγνωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με 
το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.

 Η λειτουργία ηρεμίας είναι μία αυτόματη λειτουργία που απενεργοποιεί αυτόματα το RT100. Η κατάσταση 
ηρεμίας ενεργοποιείται όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία αλλά δε χρησιμοποιείται. Ο χρόνος ενεργοποίησης της 
ηρεμίας εξαρτάται από τη ρύθμιση που έχετε κάνει στις ρυθμίσεις της συσκευής. Η επανεκκίνηση της συσκευής 
γίνεται με στιγμιαίο πάτημα του κουμπιού      . 

 Στα πλαίσια της διαρκούς προόδου της τεχνολογίας υπάρχει αντίστοιχα και η ανάγκη της εξέλιξης της 
συσκευής. Με την αναβάθμιση του λογισμικού του RT100 σας δίνεται η δυνατότητα να αναβαθμίζετε τη λειτουργία 
της συσκευής καθώς και την ικανότητά της να μπορεί εκτελεί διάγνωση σε νέους τύπους αυτομάτων της αγοράς. 
Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο internet ή τηλεφωνήστε μας, για να ενημερωθείτε σχετικά με τις 
διαθέσιμες νέες εκδόσεις του RT100. Αναβάθμιση του προγράμματος της συσκευής RT100 μπορεί να επιτευχθεί με 
δύο τρόπους.

       Πρώτος τρόπος
       Συνδέστε το RT100 με το τροφοδοτικό του
       Συνδέστε το καλώδιο υψηλής τάσης του τροφοδοτικού στην πρίζα
       Πατήστε στιγμιαία το κουμπί      του RT100
       Συνδέστε το εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή USB memory stick στην αντίστοιχη υποδοχή. 
                   Η διαμόρφωση του USB memory stick πρέπει να είναι σε μορφή FAT ή FAT32 (όχι σε μορφή NTFS)
       Πλοηγούμενοι στο μενού επιλέξτε και έπειτα επιβεβαιώστε με  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΚ 
       Δεύτερος τρόπος
       Συνδέστε το RT100 με το τροφοδοτικό του
       Συνδέστε το καλώδιο υψηλής τάσης του τροφοδοτικού στην πρίζα
       Συνδέστε το εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή USB memory stick στην αντίστοιχη υποδοχή
       Κρατήστε πατημένο το κουμπί    και έπειτα πατήστε στιγμιαία το κουμπί        ΟΚ
       Μόλις δείτε την οθόνη της συσκευής να φωτίζεται τότε αφήστε και τα δύο κουμπιά

 Έπειτα αφήστε ελεύθερη τη συσκευή για τα επόμενα 15 με 20 δευτερόλεπτα ώστε να ολοκληρώσει την 
εγκατάσταση του νέου προγράμματος που βρίσκεται μέσα στο εξουσιοδοτημένο USB memory stick. Με τη λήξη της 
διαδικασίας, η λειτουργία της συσκευής θα ξεκινήσει κανονικά από την αρχή. Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε το USB 
memory stick από τη συσκευή. Αν υπάρξει κάποιο σφάλμα (όπως π.χ. σφαλματικό ή μη εξουσιοδοτημένο αρχείο), 
τότε το πρόγραμμα της συσκευής θα παραμείνει μη αναβαθμισμένο και η συσκευή θα παρέχει μήνυμα σφάλματος 
αναβοσβήνοντας τα ενδεικτικά πράσινα LEDs των κουμπιών και δίνοντας ηχητικό σήμα από τον ενσωματωμένο 
βομβητή.

Σφάλματα

Κατάσταση Ηρεμίας

!

!

!

! !

Αναβάθμιση RT100
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Χειριστήριο

Κατανάλωση ρεύματος 1 A DC (max)  

L, COM (LIN1, LIN1.1, LIN2, BSS1, BSS2), RLO, RVC, P-D, C-Terminal, SIG Τύπος αυτομάτου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά RT100

Ενδεικτικοί λαμπτήρες

Τάση αυτομάτου 12 V DC και 24 V DC

Οθόνη Υγρών κρυστάλλων (LCD 64x128 pixels)

Φωτιζόμενα κουμπιά πλοήγησης/επιλογών (                ΟΚ      )

Ενδεικτικό φόρτισης μπαταρίας (κόκκινο LED)

Συνδεσιμότητα Υποδοχή σύνδεσης τροφοδοσίας 32Vdc

Τάση τροφοδοσίας 32 V DC

Υποδοχή σύνδεσης 10 πολύχρωμων καλωδίων διάγνωσης

Υποδοχή σύνδεσης USB memory stick (USB A). Διαμόρφωση μορφής FAT ή FAT32

10 ακροφύσια τύπου φαστόν (λειτουργία αυτοελέγχου) 

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 50  C (32 - 122  F)

Διαστάσεις RT100 100.00x210.00x32.00mm (3.94"x8.27"x1.26”)

Βάρος RT100     350gr (0.77pounds)

Συνολικό βάρος βαλίτσας     1275gr (2.81pounds)

Βάθμός προστασίας     IP 20

Για να έχετε πάντα τη νεότερη έκδοση αυτού εγγράφου 
παρακαλούμε επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα.
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