
 

Problé my s EOBD pr i mé r éní  émisí ? 

Podle nové metodiky se povinně vyčítá paměť  závad EOBD a další její 

parametry. Dojde-li k problémům,  musíme analyzovat, kde se problém nachází. 

K tomu je potřeba, abyste nám zaslali pár informací a souborů, ze kterých to 

můžeme vyčíst.  Vždy potřebujeme kompletní identifikaci vozidla a stručný 

popis problému!  Další viz dále…  

1. Zapněte si v přístroji AVL DiTEST záznam log!  
 

V menu „Extra“ zvolte „Nastavení“.. 

.. a zde pod nastavením „AVL OBD“ zaškrtněte „Komunikace se 

čtečkou (kontinuální)“. 

 

 

 

 

 

 

Funkce tohoto nastavení: Zaznamenává veškeré jednotlivé kroky komunikace směrem do vozidla a 

odezvy vozidla zpět do diagnostického rozhraní, takže je možné vystopovat, zda je na vině 

reklamované vadě ve funkci EOBD sám přístroj nebo vozidlo. 

  



 

 

Protože automaticky logujeme všechny 
akce ze všech možných vrstev 
komunikace a funkcí, je důležité, abyste 
si nastavili správnou cestu (adresář), 
kam se budou všechny logované 
soubory ukládat. 
 
Toto učiníte pod volbou „Všeobecně“ a 
pod ní volbou „Logging“. 
 
Samozřejmě že nahoře musí být 
zaškrtnuto, že je Logging aktivován! 

 

S takto nastaveným přístrojem budete 
měřit, a když se kdykoliv přihodí nějaká 
událost, která bude potřebovat analýzu 
vyvstalého problému, zvolíte pod hlavní 
volbou „Extra“ a podvolbou „Soubor 
Logging“ příkaz „Exportovat“. 

 

V přehledu uvidíte objemy těchto 
souborů. Abyste nám poslali jen ty 
soubory, které patří k reklamované 
události, stiskněte dole tlačítko 
„Volba“. 

 

Zde můžete zvolit jen ty soubory 
Loggingu, které uznáte za vhodné. 
Nejlépe zvolte všechny nabízené 
soubory Loggingu ze dne, kdy se Vám 
reklamovaná událost přihodila. Stala-li 
se 13.12.2016, zvolte prosím 
zaškrtnutím všechny soubory ve sloupci 
pod tímto datem 13.XII.16 a zvolte 
„Další“, a  



 

 

..poté se soubory zkomprimují,… 

 

A oznámí, kam se budou ukládat. Toto 
místo jste si přednastavili, ale lze ho i 
tady dodatečně změnit. Chcete-li 
soubory uložit na USB flash disk, 
definujte toto umístění dole tlačítkem 
„Adresář“. 

 

Po stisknutí tlačítka „Další“ se objeví 
finální okno s informací, že soubory 
byly úspěšně komprimovány do 
souboru ve formátu „zip“, který nám 
zašlete na níže uvedenou e-mailovou 
adresu: 
 
info@ihr-tech.cz. 

 

  



 

 

2. Pošlete nám xml soubor vygenerovaný emisním přístrojem 
Každé měření emisí (i nedokončené) shromáždí veškerá data do souboru s koncovkou xml. Tento 

soubor se nesnažte nijak editovat (je bezpečnostně šifrován – každá změna ho při načítání naším 

kontrolním systémem označí jako editovaný, poškozený nebo nečitelný). 

 

Stiskněte tlačítko 
„Zobrazení výsledků“, 

 

..vyberte požadované 
protokoly, které 
chcete exportovat 
(automaticky se 
vyexportuje jak 
protokol v PDF 
formátu, tak i 
bezpečnostně 
šifrovaný soubor xml) 

 

..zvolte místo, kam 
chcete tyto vybrané 
soubory vyexportovat, 
a stiskněte tlačítko OK 
a poté dole v liště 
tlačítko „F8- Další“ 

  



 

3. Protokol DEKRA Emise v pdf  formátu 

 

V náhledu protokolu 
stiskněte nejprve 
tlačítko pro nastavení 
tiskárny a zde zvolte 
„Tisk do PDF“. 
 
Poté stiskněte 
tlačítko pro výtisk 
(soubor se uloží do 
počítače na zvolené 
místo ve formátu 
PDF). 

 

Všechny tyto soubory 
nám prosím zašlete 
k analýze na adresu 
info@ihr-tech.cz. 

 

Upozornění 
Snažíme se intenzivně sbírat a analyzovat veškeré problémy vznikající s měřením emisí on-line podle 

nové metodiky, tedy i jakékoliv problémy i mimo komunikaci EOBD. 

Adresa pro provozovatele přístrojů AVL DiTEST:  

http://www.avlditest.cz/aktuality/formular-pro-reseni-problemu-pri-mereni-emisi-s-avl-ditest-dekra-

emise 

Adresa pro provozovatele ostatních přístrojů: 

http://www.asem.cz/technickaacute-podpora/tridena-databaze-problemu-pri-mereni-emisi-dle-

nove-metodiky 

Děkujeme za Vaši důvěru. 

 

TECHNICKÁ PODPORA PRO MĚŘENÍ EMISÍ VE SPOLUPRÁCI S ASOCIACÍ EMISNÍCH TECHNIKŮ A OPRAVÁŘŮ ASEM: 

IHR Technika s.r.o. +  ASEM z.s. 

Boleslavská 902 

293 06 KOSMONOSY 

info@ihr-tech.cz, info@asem.cz , tel.: 326 722 716. 
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