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CarScope VISO 
Кратко начално ръководство 

Моля запознайте се с това ръководство преди да използвате вашия осцилоскоп и 
го пазете. 
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1. CarScope VISO – конектори, светодиоди и мултифункционален бутон 

 
 
 

2. Поставяне и смяна на 
батерията 

CarScope VISO използва Li-
ion акумулаторна батерия 
тип 18650 с капацитет 
2600mAh. За да поставите 
батерията направете 
следното: 
 
- премахнете червената гума 
от лявата страна на 
CarScope VISO; 
 
- поставете батерията в 
отделението за нея като се 
съобразите с полярността. 
the polarity. 
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Забележка: След инсталиране или подмяна на батерията, трябва да настроите 
актуалната дата и време на осцилоскопа. Това става от: Главен екран > 
Настройки > Дата и Време 

3. Зареждане на батерията 

Подходящо зарядно устройство за зареждане на батерията от мрежата е 
включено в комплекта на вашия CarScope VISO. Може да използвате всеки 5V DC 
адаптор, който осигурява изходен ток не по-малък от 1.5A. Конекторът на 
зарядното устройство към CarScope VISO, трябва да бъде DC power plug 2.1mm x 
5.5mm, с (+) на централния пин. 
  
Важна забележка: Не използвайте CarScope VISO за измервания докато 
зареждате батерията!!! Не свързвайте измервателни сонди към входовете на 
Канал А и Канал В!!! 
 
Забележка: Процеса на зареждане може да отнеме до 4 часа в зависимост от това 
колко е разредена батерията. 
 
Забележка: Не чакайте батерията да се изтощи напълно, за да я заредите! 
Честото разреждане до толкова ниски нива скъсява живота на батерията! 
 
4. Мултифункционален бутон - описание 
Мултифункционалният бутон има следните функции обяснени по-долу: 
1. Натиснете и задръжте „мултифункционалния бутон“ за около 4 секунди, за да 
включите осцилоскопа. 
2. Натиснете и задръжте „мултифункционалния бутон“ за около 10 секунди, за да 
направите аварийно изключване на осцилоскопа. 
3. Натиснете еднократно и бързо „мултифункционалния бутон“, за да се върнете 

към предишния екран. 

4. Натиснете двукратно и бързо „мултифункционалния бутон“, за да се върнете 

към началния екран. 

 

5. Включване и изключване на CarScope VISO 

За да включите осцилоскопа: 
Натиснете и задръжте „мултифункционалния бутон“ за около 4 секунди, за да 
включите осцилоскопа. 
 
Важна забележка: Трябва да изчакате поне 10 секунди преди да се опитате да 
включите CarScope VISO за първи път след поставянето на батерията! 
 
За да изключите осцилоскопа: 

От началния екран чукнете върху бутона “Изключване” , за да изключите 

CarScope VISO. 
 
Аварийно изключване: 
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Натиснете и задръжте „мултифункционалния бутон“ за около 10 секунди, за да 
направите аварийно изключване на осцилоскопа. 
 
6. Светодиоди - описание 
CarScope VISO има 2 светодиода, които имат следните функции: 
“OK” светодиод (зелен) – състояние след първоначален собствен тест: 
- когато осцилоскопа се стартира успешно, “OK” светодиода свети постоянно; 
- когато осцилоскопа е „заспало“, “OK” светодиода присветва бързо през интервал 
от 2 секунди; 
- когато осцилоскопа е изключен, “OK” светодиода не свети. 
“Зареждане” светодиод (червен) свети само, когато се зарежда батерията. 
 
7. Панел на състоянието - описание 
Панела на състоянието дава информация за състоянието на батерията, часовник 

и позволява изключване на CarScope VISO чрез бутона „Изключване“. 

  

8. Вертикална скала на Канал А и Канал B 

Vertica l scale for Channel B Vertica l scale for Channel A  

Стойнистите по вертикалната ос за Канал А и Канал B зависят от входната 

измервателна сонда и избрания обхват. Можете да ги променяте от менюто за 

настройка за всеки от каналите. 
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Контрол на позицията по вертикалната ос 
Плъзнете във вертикална посока по скалата, за да преместите позицията на 
вертикалната ос за Канал А и Канал B (заедно с измерваните сигнали). 
Забележка: Преместването става през точни интервали. 
 
Пример: 
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9. Ниво на синхронизация 

Нивото на синхронизация определя нивото на сигнала, което трябва да бъде 

достигнато, за да се стартира изобразяването му на екрана. То е част от менюто 

за настройка на синхронизацията (тригер) и определя нивото на сигнала, което 

трябва да бъде достигнато, за да се получи синхронизация и да се изобрази 

сигнала неподвижен на екрана. 

Настройка на нивото на синхронизация и други настройки 
В случай, че е избран Канал А за източник на синхронизацията, чукнете по 
вертикалната ос на Канал А. 

 

 

В случай, че е избран Канал B за източник на синхронизацията, чукнете по 

вертикалната ос на Канал B. 

 

 

Плъзнете по екрана във вертикална посока, за да настройте финно нивото на 

синхронизация. 
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10. Позиция на синхронизация 
Ако е активирана тази възможност на програмата, на екрана се наблюдава 
измервания сигнал отместен по хоризонталната ос. В това отместване се 
съдържа и информация за измервания сигнал преди момента на задействане на 

синхронизацията (тригерирането). Това е много удобно при наблюдаване на 
сигнали с много стръмен фронт на нарастване. Типичен пример е сигналът от 

разреждането на бобината (Burn Line) при диаграмите на първична и вторична 
вериги.  

 

 

 

Чукнете върху скалата за време, за да зададете нова позиция за синхронизация. 
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След приключване на измерването, можете да преместите цялата осцилограма 

заедно със скалата по време и позицията на синхронизация, в хоризонтална 

посока. 

 

 

11. Пестене на енергия 

Може да отворите панела за пестене на енергия от: Главен екран > Настройки > 

Пестене на енергия 
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Системата за пестене на енергия ви позволява да пестите заряда на батерията и 

има 2 възможни опции: 

- „Изключване на дисплея” определя времето, след което ще се изключи дисплея, 
когато няма активност. 
Забележка: За да събудите осцилоскопа, когато той е „заспал”, просто чукнете 
някъде по екрана. 
 
- Опцията „Изключване на устройството” определя времето, след което ще се 
изключи осцилоскопа, когато няма активност. 
Забележка: Ако осцилоскопа е изключен, можете да го включите като задържите 
„мултифункционалния бутон” за около 4 секудни! 
 

Всеки от тези два параметъра може да бъде разрешаван или забраняван. 

12. USB връзка 
Този режим позволява прехвърлянето на файлове между CarScope VISO и 

компютър посредством USB кабел.               

 

 

Нужен е USB 2.0 кабел тип A мъжки към тип B мъжки. Това е много разпространен 

кабел, който се използва в принтерите. 
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1. Свържете CarScope VISO към компютъра с USB кабела. 

2. Изберете Data Management от началния екран на CarScope VISO. 

3. Изчакайте компютъра да разпознае CarScope VISO като преносим диск. 

 

 

4. Изберете опцията “Open folder to view files” 

 

 

5. Отворете папката CSVISO  
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Това е папката на CarScope VISO, в която можете да копирате файлове от и към 

компютъра.  

BMPFILES папката съдържа запаметените BMP файлове. 

FWUPDATE папката е предназначена за файлове за обновяване на фърмуера. 

HELP папката съдържа файлове и подпапки за помощна информация. 

SYSTEM папката съдържа системни файлове и подпапки за CarScope VISO. 

VWFFILES папката съдържа потребителски файлове от осцилограми с разш 

ирение(VWF). 

Важно: Не променяйте имената на папките, описани по-горе, защото те са 

работни за CarScope VISO! Не изтривайте, преименувайте или премествайте 

файлове и папки от папката HELP, защото това ще причини неправилна работа на 

системата за помощ. Всички файлове се записват на вградената в осцилоскопа 

micro SD карта памет. 

 

13. Актуализация на софтуера на CarScope VISO 

1. CarScope VISO се свързва с компютъра, посредством USB кабел. 

2. От главното меню на  CarScope VISO се избира "Управление на данни“ (Data 

Management). 

 На дисплея на CarScope Viso се появява "Connect To PC". 

 Изчаква се 10-20(или повече) секунди, докато се появи като Removable Disk 

(например "X") на компютъра. 

3. Копира се файла (например CSViso88.SUF) с новият фърмуер от компютъра в 

папката X:\CSVISO\FWUPDATE\CSViso88.SUF на CarScope VISO. 

4. С бутона "Back" на CarScope VISO се връщаме в главното меню. 

5. От главното меню на  CarScope VISO се избира "Settings" и след това "Firmware 

Update". 
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6. Излиза съобщение "Checking for firmware updates" и прогрес-бар. 

7. След успешно намиране на файлове за обновяване на фърмуера се появява 

меню за избор на файл : "Select firmware update file". 

8. Избира се желаният файл (например CSViso88.SUF), появява предупреждение 

и се очаква потвърждение, за това, че искаме да продължим.  

9. Следват поредица от съобщения за етапите и протичането на процеса на 

обновяване на фърмуера. 

10. След успешно завършване на обновяването се появява съобщение: 

"Firmware has been successfully updated to version:" 

"               CarScope viso V0.88                " 

Забележка: Всички детайли, свързани с процеса на обновяването се записват в 

LOG файл и са достъпни за потребителя, а също и за анализ на възникнали 

проблеми от производителя. 

Файла се намира в папката: X:\CSVISO\FWUPDATE\FWUPDATE.LOG 

14. Ръководство за откриване на проблеми в CarScope VISO 
Описание на проблема Възможни причини Решение на проблема 

Осцилоскопа не може да 
се включи, дисплея е 

черен (неактивен) 
зеления светодиод “OK”  

не свети 

Не е поставена батерия 
Поставете 2600mAh 18650 Li-Ion 

батерия 

Батерията не е поставена 
правилно 

Проверете полярността на батерията 

Батерията е напълно 
изтощена 

Заредете батерията и опитайте отново 

Мултифункционалния бутон 
не е натиснат за поне 4 

секунди 

Натиснете и задръжте 
„мултифункционалния бутон“ за около 
4 секунди, за да включите осцилоскопа 

 

Мултифункционалния бутон 
е натиснат веднага след 

поставянето на батерията 

Трябва да изчакате поне 10 секунди 
преди да се опитате да включите 
CarScope VISO за първи път след 

поставянето на батерията! 

Друга неспомената причина Свържете се с нас! 

Осцилоскопа се включва 
и веднага се изключва 

Батерията е напълно 
разредена 

Заредете батерията и пробвайте 
отново 

Лоша връзка на батерията 
Проверете дали батерията е правилно 

поставена 

Друга неспомената причина Свържете се с нас! 

Осцилоскопа не може да 
се изключи 

Вашите пръсти са мазни 
и/или влажни 

Опитайте да чукнете няколко пъти 
докато осцилоскопа се изключи 

Проблем с touch screen 
дисплея или друг хардуерен 

проблем 

Натиснете и задръжте 
„мултифункционалния бутон“ за около 

10 секунди, за да включите 
осцилоскопа и пробвайте отново 
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Друга неспомената причина 
Извадете батерията и я поставете 

отново 

Грешка при опит за 
обновяване на софтуера 

File system error 
Error code:1 

Няма файл за обновяване на 
софтуера в FWUPDATE 

папката на micro SD картата 
памет 

Поставете файл за обновяване на 
софтуера в FWUPDATE папката на 
micro SD картата памет и опитайте 

отново 

Грешка 
File system error 

Error code:3 
Вградената micro SD карта 
памет е повредена или се е 

разместила 

Махнете червената гума от дясната 
страна на осцилоскопа и отворете 
дръпнете надясно пластмасовия панел. 
Проверете положението на micro SD 
картата памет и ако е нужно я сменете 

 

Грешка 
SD card is not ready 

Вградената micro SD карта 
памет е повредена или се е 

разместила 

Махнете червената гума от дясната 
страна на осцилоскопа и отворете 

дръпнете надясно пластмасовия панел. 
Проверете положението на micro SD 

картата памет и ако е нужно я сменете 

Няма USB връзка с 
компютъра 

Не е избрано „Управление 
на данни“ (Data management) 

от главния екран 

Изберете „Управление на данни“ (Data 
management) от главния екран 

USB кабелът е повреден Сменете USB кабела 

USB порта на компютъра е 
повреден 

Свържете кабела към друг USB порт 
или към друг компютър 

CarScope VISO не е включен Пуснете осцилоскопа 

Липсващи или частично 
липсващи файлове на 
помощната система 

Има липсващи и/или 
повредени помощни 

файлове на micro SD картата 
памет 

Обадете ни се, за да ви предоставим 
нужните файлове 

 
 


