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1 ÚVOD 

Rozhraní Maxi-K slouţí, jako rozšíření palubního počítače s displejem Maxi-

Dot. Je primárně vytvořeno pro vozidlo Škoda Octavia 1. Generace, nicméně 

fukční je i na jiných vozidlech koncernu, např . VW Golf IV, Bora, Passat B5, 

nebo Škoda Superb I, viz web www.Maxi-K.cz. Nefunguje na Fabii I!! 

Umoţňuje za provozu okamţitě diagnostikovat vozidlo, číst bloky hodnot ze 

všech řídicích jednotek komunikujících protokolem KW1281 a číst uloţené 

chyby v jednotkách. Ovládá se pomocí standardní páčky pod volantem, tudíţ 

jej lze plně implementovat do vozidla tak, aby nikde nenarušovalo přirozený 

sériový vzhled. 

Má dva reţimy pouţití. V reţimu normálního palubního počítače přepisuje 

pouze horní dva řádky displeje a zbytek displeje funguje, jako sériový palubní 

počítač ve vozidle. V tomto reţimu zobrazuje na displeji jednu z aţ devíti 

hodnot, které si uţivatel můţe plně nakonfigurovat a mezi kterými můţe 

přepínat pomocí tlačítka Down na páčce palubního počítače. Viz dále. 

V tomto reţimu zařízení emuluje rádio po tzv. 3drátu. Nekomunikuje po 

CAN! 

V reţimu menu rozhraní přepisuje celý displej. Do menu se uţivatel dostane 

pomocí tlačítka Res, které drţí a poté krátce stiskne tlačítko Down. Nyní 

můţe pomocí tlačítka Down listovat v menu a pomocí tlačítka Res potvrdí 

výběr. V tomto reţimu zařízení emuluje navigaci rovněţ po 3drátu a 

nekomunikuje po CAN. 
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2 Bezpečnostní upozornění: 

Návod má pouze informativní charakter a všechny informace jsou bez záruky. 

Vţdy je potřeba ověřit zapojení přístrojové desky pro konkrétní vozidlo. 

Instalaci zařízení by měl provádět odborník. Všechny spoje musí být řádně 

spojeny a zaizolovány, aby nemohlo dojít ke zkratům a následnému 

poškození jednotky Maxi-K, nebo instalace ve vozidle. Nekvalitní spoje 

časem mohou způsobit nefunkčnost a nemusí být odhalitelné běţným 

multimetrem.   

Z bezpečnostních důvodů není moţné diagnostikovat jednotku Airbagů. 

Ovládání Maxi-K můţe odvést pozornost řidiče, podobně jako ovládání rádia, 

nebo jiných elektronických zařízení ve vozidle. Proto dbejte při pouţívání 

především na svoji bezpečnost!!. 

Výrobek je vyráběn pouze na zakázku přímo pro Vás a kaţdý kus je unikátní, 

tudíţ není opatřen homologací a nesmí být ze zákona provozován ve 

vozidlech na pozemních komunikacích. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem výrobce nenese ţádnou 

zodpovědnost za případné škody způsobené neodbornou montáţí, nebo 

pouţíváním jednotky Maxi-K ve vozidle. Kaţdý, kdo toto zařízení pouţívá, 

tyto skutečnosti a rizika s tím spojená bere na vědomí. 
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3 Rozsah dodávky: 

 Jednotka Maxi-K 

 Kabeláţ 50 cm 9 x 0.22 mm (verze "Rádio" 12 x 0.22 mm) 

 

4 Požadavky na vozidlo: 

 přístrojová deska s podporou 3-drátové komunikace 

 podpora protokolu KW1281 u vybraných ŘJ, ze kterých chceme číst 

data. 

 pro zachování zobrazení ve verzi "Rádio "je nutné autorádio nebo 

navigace s 3-drát komunikací, např. VW MFD typ D, Škoda DX typ A, 

Škoda Symphony CD typ A, B, C, atd.. CAN-BUS rádia nejsou 

podporována!! Jsou to např. Škoda Symphony CD typ D, E, F, Škoda 

DX typ B, C (s TMC boxem), atd.. Vţdy je nutno ověřit zapojení, 

ideálně přímo ze štítku na autorádiu.  

  



 

6 

 

5 Návod k montáži: 

U vozidel s CAN rádiem/navigací musíme nejprve rádio/navigaci odkódovat 

od Maxi-dotu, nebo odpojit z komfort-CAN sběrnice. Odpovídající kód pro 

naše rádio/navigaci a postup překódování nalezneme v dílenské příručce. Po 

překódování musí horní část displeje Maxi-dotu zhasnout, jako kdyby bylo 

rádio/navigace odpojené, nebo vypnuté.  

Pokud je vozidlo zároveň vybaveno multifunkčním volantem, je ještě před 

překodováním rádia nutné překodovat řidicí jednotku multifunkčního volantu 

na ne-CAN ovládání a následně propojit pin 5 na jednotce multifunkčního 

volantu a pin 11 (REM na zeleném mini-ISO konektoru) na autorádiu. Toto se 

neprovádí u vozidel s autorádiem komunikujícím po 3-drátu, u kterých je jiţ 

toto propojení realizováno. Toto spojení nefunguje pro autorádio Škoda 

Rhapshody!! U tohoto rádia není moţno zachovat ovládání z multifunkčního 

volantu. 

Dále je nutné překódovat řídicí jednotku Gateway stejným kódem, kterým je 

nakódovaná, protoţe řidicí jednotka Gateway uchovává informace o 

připojených zařízeních na CAN-bus sběrnici a autorádio je z ní třeba vymazat, 

jinak přístrojová deska nebude v reţimu 3-drátu a jednotka Maxi-K se na 

Maxi-Dotu nezobrazí, toto neplatí pro vozy Audi. 

Pokud je ve vozidle neoriginální autorádio, nebo je zde originální 

rádio/navigace komunikující po CAN, nebudou pravděpodobně piny ENA, 

DATA a CLOCK ve svorkovnici osazené a je potřeba na kabeláţ k Maxi-K 

nakrimpovat piny do svorkovnice.  

Pokud ve vozidle je originální rádio/navigace komunikující po 3-drátu, tyto 3 

vodiče přerušíme a zapojíme místo rádia/ navigace kabeláţ k Maxi-K. 

Zbývající 3 vodiče vedoucí k rádiu/navigaci řádně zaizolujeme a připevníme 

stahovací páskou na vhodné místo, nebo připojíme k Maxi-K (pro verzi 

"rádio") 

U všech vozidel je nutné, aby přístrojová deska měla kódování vyšší neţ 

16000, v opačném případě přičteme 16000 ke stávajícímu kódu a provedeme 

překódování. U AUDI CAN přístrojových desek je zároveň nutné uloţit do 

kanálu 62 ve funkci přizpůsobení hodnotu 0. 

 

Nyní uţ můţeme přistoupit k samotné montáţi. 
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Postup montáţe jednotky do vozidla: 

 Odpojíme autobaterii 

 Demontujeme přístrojovou desku 

 Rozpleteme kabeláţ přístrojové desky a zapojíme kabeláţ k Maxi-K 

podle následující tabulky. Provádíme výhradně letované spoje! Kvalita 

spojů je důleţitá pro správnou a bezchybnou funkčnost. 

 

Následující tabulka odpovídá vozidlům s  přístrojovými deskami CAN 

IMMO3 (1U0 920 841.. , 1J0 920 846.., 3B0 920 849..., atd.), ne pro 

Audi!! Pozor na poznámky * a * pod tabulkami!! 

Pin Funkce: Zapojit na: Barva kabelu Maxi-K 

1 Spínaných +12 V Např.: Modrá svorkovnice T32a/1 Červená 

7 GND Např.: Modrá svorkovnice T32a/9 Černá 

2 K – Line Např.: Modrá svorkovnice T32a/25 Modrá 

8 CLOCK IN Rádio/Navi CLOCK* Bílá kroucená 2* 

3 ENA IN Rádio/Navi ENA* Červená kroucená 2* 

9 DATA IN Rádio/Navi DATA* Černá kroucená 2* 

4 MFD DOWN Např.: Zelená svorkovnice T32b/24 Ţlutá 

10 Couvací světlo U aut bez orig. park.asist. nezapojovat Hnědá 

5 MFD RES Např.: Zelená svorkovnice T32b/25 Zelená 

11 CLOCK OUT Např.: Zelená svorkovnice T32b/30* Bílá kroucená 1 

6 DATA OUT Např.: Zelená svorkovnice T32b/31* Černá kroucená 1 

12 ENA OUT Např.: Zelená svorkovnice T32b/32* Modrá kroucená 1 

¨ 

Následující tabulka odpovídá vozdilům s neCANovými přístrojovými 

deskami (1J0 919....., 3B0 919.... , atd) a pro VW CAN IMMO2  

(1J0 920 845.., 3B0 920 842.., 1J0 920 842.., atd..), ne pro Audi!! !! 

Pozor na poznámky  * a *  pod tabulkami!! 
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Pin Funkce: Zapojit na: Barva kabelu Maxi-K 

1 Spínaných +12 V Např.: Modrá svorkovnice T32a/1 Červená 

7 GND Např.: Modrá svorkovnice T32a/9 Černá 

2 K – Line Např.: Modrá svorkovnice T32a/25 Modrá 

8 CLOCK IN Rádio/Navi CLOCK* Bílá kroucená 2* 

3 ENA IN Rádio/Navi ENA* Červená kroucená 2* 

9 DATA IN Rádio/Navi DATA* Černá kroucená 2* 

4 MFD DOWN Např.: Zelená svorkovnice T32b/24 Ţlutá 

10 Couvací světlo U aut bez orig. park.asist. nezapojovat Hnědá 

5 MFD RES Např.: Zelená svorkovnice T32b/25 Zelená 

11 CLOCK OUT Např.: černá (červená) svorkovnice T20/12* Bílá kroucená 1 

6 DATA OUT Např.: černá (červená) svorkovnice T20/13* Černá kroucená 1 

12 ENA OUT Např.: černá (červená)  svorkovnice T20/15* Modrá kroucená 1 

 

Následující tabulka odpovídá vozidlům Audi s neCANovou 

přístrojovou deskou (4B0 919 ...., 8L1 919...., atd.) Ne Magnetti 

Marelli - JAEGER!!! Pozor na poznámky  *,  * a * pod tabulkami!! 

 

Pin Funkce: Zapojit na: Barva kabelu Maxi-K 

1 Spínaných +12 V Např.: Modrá svorkovnice T32a/1 Červená 

7 GND Např.: Modrá svorkovnice T32a/9 Černá 

2 K – Line Např.: Modrá svorkovnice T32a/25 Modrá 

8 CLOCK IN Rádio/Navi CLOCK* Bílá kroucená 2* 

3 ENA IN Rádio/Navi ENA* Červená kroucená 2* 

9 DATA IN Rádio/Navi DATA* Černá kroucená 2* 

4 MFD DOWN Např.: černá (červená) svorkovnice T20/18 Ţlutá 

10 MFD RES Např.: černá (červená) svorkovnice T20/11* Hnědá 

5 MFD UP Např.: černá (červená) svorkovnice T20/14 Zelená 

11 CLOCK OUT Např.: černá (červená) svorkovnice T20/12* Bílá kroucená 1 

6 DATA OUT Např.: černá (červená) svorkovnice T20/13* Černá kroucená 1 

12 ENA OUT Např.: černá (červená)  svorkovnice T20/15* Modrá kroucená 1 
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Následující tabulka odpovídá vozidlům Audi s CAN VDO přístrojovou 

deskou  (4B0 920 ..., 8L0 920....,). Ne Magnetti Marelli - JAEGER!!! 

Pozor na poznámky  *,  * a * pod tabulkami!! 

 

Pin Funkce: Zapojit na: Barva kabelu Maxi-K 

1 Spínaných +12 V Např.: Modrá svorkovnice T32a/1 Červená 

7 GND Např.: Modrá svorkovnice T32a/9 Černá 

2 K – Line Např.: Zelená svorkovnice T32b/28 Modrá 

8 CLOCK IN Rádio/Navi CLOCK* Bílá kroucená 2* 

3 ENA IN Rádio/Navi ENA* Červená kroucená 2* 

9 DATA IN Rádio/Navi DATA* Černá kroucená 2* 

4 MFD DOWN Např.: Šedá svorkovnice T32c/18 Ţlutá 

10 MFD RES Např.: Šedá svorkovnice T32c/19* Hnědá 

5 MFD UP Např.: Šedá svorkovnice T32c/17 Zelená 

11 CLOCK OUT Např.: Šedá svorkovnice T32c/12* Bílá kroucená 1 

6 DATA OUT Např.: Šedá svorkovnice T32c/13* Černá kroucená 1 

12 ENA OUT Např.: Šedá svorkovnice T32c/11* Modrá kroucená 1 

 

* Pokud jsou na těchto 3 pinech osazeny nějaké vodiče, musíme je 

bezpodmínečně přerušit a zapojit na ně pouze Maxi-K. Jinak hrozí poškození 

jednotky, nebo špatná funkčnost. Toto se týká vozidel s dodělávaným maxi-

dotem, případně originálním autorádiem, nebo navigací. 

* Platí pouze pro verzi Maxi-K "Rádio", jinak není zapojeno a v konektoru 

nejsou osazeny kabely. 

* U vozidel Audi se krátkým stiskem tlačítka RES vypíná displej, proto není 

moţné jeho pouţití pro běţné ovládání jednotky Maxi-K. Místo tohoto 

tlačítka je pouţito tlačítko UP!! Protoţe však nelze současně stisknout tlačítko 

UP i DOWN pro přepnutí do menu, je nutné zapojit i tlačítko RES, které se 

pouţívá pouze pro přepínání do hl. menu - dlouhý stisk tlačítka RES displej 

nevypne. 

 

 



 

10 

 

Pozor na barvu vodičů! V kabeláţi jsou dva modré a dva černé vodiče (ve 

verzi "Rádio" jsou tři). Tři do sebe zakroucené vodiče (bílá, černá, modrá) 

jsou na piny ENA OUT, DATA OUT a CLOCK OUT. Ve verzi rádio jsou 

zakroucené vodiče černá, bílá a červená na piny ENA IN, DATA In a 

CLOCK IN.   

 Provizorně připojíme přístrojovou desku a vytáhneme si kabeláţ k 

Maxi-K před přístrojovou desku, abychom mohli provést kontrolní 

měření. 

 Připojíme autobaterii a zapneme zapalování 

 Na všech pinech musíme naměřit napětí podle následující tabulky, 

čísla pinů jsou uvedeny na obrázku pod tabulkou 

 

Pin Funkce: Napětí Barva kabelu 

1 Spínaných +12 V ~ +12V Červená 

7 GND 0V Černá 

2 K – Line ~ +12V, o něco méně neţ na pinu 1 Modrá 

8 CLOCK IN Max +5V se zapnutým rádiem Bílá kroucená 2* 

3 ENA IN Max +5V se zapnutým rádiem Červená kroucená 2* 

9 DATA IN Max +5V se zapnutým rádiem Černá kroucená 2* 

4 MFD DOWN +12V; 0V při stisknutém tlačítku Ţlutá 

10 Couvací světlo 0V, +12V při zařazené zpátečce* Hnědá 

5 MFD RES* +12V; 0V při stisknutém tlačítku Zelená 

11 CLOCK OUT +5V Bílá kroucená 1 

6 DATA OUT +5V Černá kroucená 1 

12 ENA OUT 0V Modrá kroucená 1 

 

* Tlačítko UP u Audi, RES na ostatních 

* U Audi +12V, při stisku tl. RES 0V 

* Pouze u verze Maxi-k "Radio" 
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 Na pinech ENA, DATA a CLOCK nesmíme naměřit napětí vyšší, 

neţ 5V, jinak můţe dojít k poškození jednotky Maxi-K!! V takovém 

případě překontrolujeme zapojení.  

 Pokud všechna napětí souhlasí, vypneme zapalování, odpojíme 

autobaterii a vyndáme přístrojovou desku. 

 Vybereme vhodné místo pro umístění jednotky Maxi-K, např za 

přístrojovou desku, nebo pod volant a jednotku upevníme a 

připojíme konektor. 

 Nainstalujeme přístrojovou desku 

 Zapojíme autobaterii 

 Zapneme zapalování. Nyní uţ by měl Maxi-K naskočit. Pokud se 

tak nestane, opět překódujeme Gateway stejným kódem. Po 

opětovném zapnutí zapalování uţ musí Maxi-K naskočit.   
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6 Změny v jednotlivých verzích: 

1.01:  

 První verze software 

1.02: 

 Úprava inicializace MaxiDotu 

 Podpora parkovacího asistenta po zařazení zpátečky, aktivace v menu 

"Ostatní" 

 Automatická synchronizace přenosových rychlostí - zrychlení 

navazování spojení s některými jednotkami. 

1.03: 

 Automatická kalibrace 

1.04: 

 Rozšíření funkcí programování - lze provádět samostatnou editaci 

bloku, přidat blok, nebo smazat libovolný blok bez nutnosti 

programování celé paměti. 

1.05 

 Opravena chyba nefunkční diagnostiky počítačem v reţimu 

Diagnostika - k této chybě mohlo dojít, pokud byl Maxi-K přepnut do 

menu ve chvíli navazování spojení. 

 Moţnost zobrazit informace o verzi software v menu "Ostatní" 

 Při chybě spojení ve funkcích čtení bloku, čtení skupiny a automatická 

kalibrace se Maxi-K po resetu vrací zpět do menu 

 Vylepšená aktualizační aplikace - Není nutné spojování počítačem s 

řídicí jednotkou v autě před aktualizací a aktualizace je výrazně 

rychlejší. 

1.07  

 Tato verze je finální úpravou několika různých verzí 1.06 

 opravena jsou zobrazení některých hodnot, zejména se to týká zvýšení 

přesnosti zobrazování o desetinná místa 

 Dále je v menu Ostatní přidána funkce Diakritika, která vypne 

zobrazování háčků a čárek, mění označování poloţek v menu a mění 

způsob udrţování textu v reţimu menu. Je primárně určena do vozů 

Audi, ve kterých je způsob komunikace s MaxiDotem odlišný od vozů 

VW a Škoda. 

 Upravena je i práce s vnitřní pamětí. 

1.09 
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 Moţnost vypnutí úvodního loga v menu ostatní->logo 

 Různé jazykové varianty (Čeština, Němčina, Angličtina) 

 funkce diakritika je nahrazena jako reţim Audi, protoţe pouze u Audi 

má Maxi-Dot odlišnou znakovou sadu. Volí se přes nastavení jazyka v 

menu ostatní->jazyk 

 moţnost zobrazit logo trvale na Maxi-Dotu (jako jeden ze 

zobrazovaných bloků) 

 Podpora předního parkovacího asistenta (aktivace v menu Ostatní -> 

Parkovací Asistent -> Zapnuto P+Z). Funguje například u vozidel Ford 

Galaxy, pro jeho pouţití je nutné připojit aktivaci parkovacího asistenta 

na speciální tlačítko, jinak by byl asistent aktivní pouze při zařazené 

zpátečce. 

1.10 

 Zobrazení rychlosti přes celý displej  

1.13 

 Přepracované funkce čtení skupin a čtení chyb 

1.15 

 Kompatibilita s AUDI CAN 

 Funkce "Rádio" 

1.16 

 Funkce IMMO-SAFE 

1.17 

 Zobrazení grafiky turbodmychadla 

1.18 

 Úprava ovládání u vozidel Audi 
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7 Uživatelský manuál 

 Po úspěšné montáţi se po zapnutí zapalování objeví na 5,5s logo, které 

si uţivatel můţe při objednávce sám nakreslit a poslat společně 

s objednávkou. Pozdější změna loga je moţná. 

   

Nová jednotka není naprogramovaná, proto je potřeba provést 

programování. Do menu se z tohoto reţimu dostaneme drţením tlačítka RES 

a krátkým stiskem tlačítka DOWN. Toto platí i pro vozidla Audi. 

7.1 Uspořádání menu verze 1.18 

 

V menu listujeme pomocí tlačítka DOWN, výběr provedeme stiskem 

tlačítka RES. 
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Menu má pět základních moţností.  

1) Funkce Programování nám umoţní naprogramovat, které bloky budeme 

chtít zobrazovat v reţimu normálního palubního počítače (dále jen NPC). 

Funkce se dále dělí na: 

a) Nové programování - kompletní programování všech bloků najednou 

b) Editace bloku - změna libovolného jednoho bloku 

c) Přidat blok - přidání jednoho bloku na konec paměti 

d) Smazat blok - smazání libovolného jednoho bloku 

2) Funkce Diagnostika se dále dělí na: 

a) Auto-Počítač – přepíná do reţimu NPC 

b) Čtení skupiny – umoţňuje číst celou skupinu hodnot (4 hodnoty naráz) 

ve vybrané řídicí jednotce 

c) Čtení chyb – umoţňuje vyčíst uloţené chyby z vybrané řídicí jednotky 

d) VAG-COM – umoţňuje připojení externího diagnostického přístroje 

3) Funkce Přizpůsobení nám umoţňuje upravit časování inicializačních 

pulzů pro konkrétní vozidlo. Dále se dělí na: 

a) Inicializace – zadává se délka inicializačního pulzu 

b) Bajty – zadává se doba čekání mezi jednotlivými bajty 

c) Rámce - zadává se doba čekání mezi výměnami dat 

d) Aut.Kalibrace – provede automatickou kalibraci oscilátoru vzhledem 

k naměřené přenosové rychlosti řídicí jednotky motoru. Kalibrace se 

však nemusí povést. V tom případě zůstanou zachovány původní 

hodnoty. Funguje pouze u Maxi-K prodaných do 15.12.2014 

4) Funkce Aktualizace umoţňuje nahrát do Maxi-K novější software pomocí 

standardního kabelu KKL. 

5) Funkce Ostatní zobrazuje moţnosti dalších funkcí, například aktivace 

parkovacího asistenta, zobrazení verze, moţnost volby jazyka, vypnutí 

loga a volba reţimu rádio/navi. 
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7.2 Menu programování: 

 Abychom mohli Maxi-K plně vyuţít, je potřeba provést programování 

bloků, které chceme zobrazit v reţimu NPC. To provedeme výběrem funkce 

Nové Programování v menu Programování. 

 

7.2.1  Funkce Nové programování: 

 V hlavním menu vybereme tlačítkem DOWN Programování a výběr 

potvrdíme tlačítkem RES (tl. UP u Audi). Dále vybereme Nové programování 

a postupujeme podle pokynů na displeji. 

 

 Tlačítkem DOWN vybereme počet bloků, které chceme zobrazovat a 

potvrdíme RES (tl. UP u Audi), Dále zadáme ŘJ ze které chceme číst. Vţdy 

zadáváme nejprve stovky, čísla vybíráme tlačítkem DOWN -> potvrdíme 

RES (tl. UP u Audi), dále desítky -> potvrdíme RES (tl. UP u Audi) a 

jednotky -> potvrdíme RES (tl. UP u Audi). Dále zadáme skupinu (blok) 

hodnot z dané ŘJ, ve které se nachází námi vybraná hodnota. Postup zadání 

čísla je totoţný se zadáváním čísla ŘJ. Nakonec vybereme pořadí ve 
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vybraném bloku, kde se námi vybraná hodnota nachází. Např. na obrázku 

výše jsme si zvolili na první pozici otáčky motoru, které jsou uloţeny např. 

v ŘJ motoru, v bloku 1 na pozici 1. Všechny tyto údaje musíme nejprve zjistit 

pomocí programu VAG-COM nebo dílenské příručky ke konkrétní 

motorizaci a vozidlu!! 

POZOR!! Čísla ŘJ zadáváme dekadicky! TJ. např přístrojová deska má 

adresu 17 HEX, coţ je 23 dekadicky (desítkově)!! K převodu nám poslouţí 

např kalkulačka ve Windows. 

Po zadání těchto hodnot nás Maxi-K vyzve k zadání popisku bloku. 

Tlačítkem DOWN listujeme v dostupné znakové sadě a tlačítkem RES (tl. UP 

u Audi) potvrdíme znak. Můţeme zadat aţ 8 znaků, které se zarovnávají na 

střed displeje. 

 

Pokud nechceme vyuţít všech 8 znaků, potvrdíme tlačítkem RES (tl. UP u 

Audi) zbylé znaky jako mezery. Po dokončení Maxi-K vypíše hlášku uloţeno 

a vyzve nás k programování dalšího bloku aţ do počtu, který jsme si zvolili. 

POZOR!! Od verze 1.04 máme moţnost editovat bloky samostatně. Pokud 

tedy při programování bloku něco pokazíme, nemusíme programovat celou 

paměť od začátku znovu. Stačí v menu Programování zvolit funkci Editace 

bloku a příslušný blok můţeme naprogramovat znovu.!! 

Po úspěšném naprogramování se uţ můţeme podívat do reţimu NPC. To 

provedeme volbou v menu diagnostika -> Auto-Počítač (u starších verzí 
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"Čtení bloku"). Nyní uţ se Maxi-K spojí s vybranou ŘJ a zobrazí nám námi 

poţadovanou hodnotu. Na displeji pak uvidíme postup spojování s ŘJ 

 

 

TIP: Při přepínání mezi bloky v reţimu NPC nedochází k opětovnému 

spojování s ŘJ v dalším bloku, pokud je údaj v tomto bloku za stejné ŘJ. Např 

pokud je blok 1 a 2 z ŘJ motoru, přepnutí mezi těmito dvěma bloky je rychlé 

bez opětovného navazování komunikace! Proto je při programování dobré 

brát zřetel na tento fakt a programovat všechny vybrané bloky z jedné ŘJ za 

sebou, např 1. 2. 3. 4. 5. blok z ŘJ motoru, 6. 7. 8. 9. blok z budíků, atd. 

Zobrazovaná veličina (RPM u obrázku výše) je pevně daná, a nelze ji změnit. 

Následující obrázky zobrazují příklady zvolených bloků v reţimu NPC. 

Moţností je samozřejmě mnohem více. Vţdy záleţí na konkrétní motorizaci a 

dalších jednotkách ve vozidle. 
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POZOR!! Teplota oleje je zobrazitelná pouze u vozidel s proměnným 

servisním intervalem!! Servisní interval je moţné změnit překódováním 

přístrojové desky.  

 

 

POZOR!! Konkrétně u napětí záleţí na tom, ze které jednotky ho čteme, 

rozdíl napětí na ŘJ motoru a na baterii můţe být klidně i 0,5V!! 

POZOR!! Na motorizacích 1.9 TDI a TDI PD není moţné začít nové spojení 

s řídicí jednotkou motoru při otáčkách vyšších neţ 2000ot/min. Toto není 

chyba, ale vlastnost této řídicí jednotky. Čtení hodnot po navázání spojení pak 

funguje při jakýchkoliv otáčkách.   
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7.2.2 Funkce Editace bloku: 

 Tato funkce umoţňuje změnit nastavení jednoho bloku. Po zvolení této 

funkce musíme zadat pořadí bloku, který chceme upravit. Poté nás Maxi-K 

vyzve ke kompletnímu programování daného bloku včetně změny popisku. 

Zadání je stejné jako ve funkci Nové Programování, avšak programujeme 

pouze jeden blok. Funkci nelze spustit, pokud není naprogramován ţádný 

blok. 

7.2.3 Funkce Přidat Blok: 

 Tato funkce umoţňuje přidat blok nakonec paměti, pokud nemáme 

vyuţitých všech 9 bloků. Funkce přidá vţdy jeden blok a ihned nás vyzve k 

naprogramování. 

7.2.4 Funkce Smazat Blok: 

 Tato funkce smaţe z paměti libovolný blok. Po zvolení této funkce nás 

Maxi-K vyzve k zadání pořadí bloku, který chceme smazat. Funkci nelze 

spustit, pokud nemáme naprogramovaný ţádný blok. 

7.3 Menu Diagnostika: 

    

Menu diagnostika u verze <1.09 a ve verzi >= 1.09 
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7.3.1 Funkce Čtení bloku (Auto-Počítač)  

 Tato funkce rozhraní resetuje a přepne do reţimu NPC. 

7.3.2 Funkce Čtení skupiny  

 Tato funkce nám umoţňuje číst celou skupinu dat (4 hodnoty 

najednou). Po zvolení této funkce nás Maxi-K vyzve k zadání čísla ŘJ a 

vybrané skupiny. Postup zadání je stejný, jako při programování bloků. 

 

 Takto můţeme například sledovat činnost regulace turbodmychadla, 

nebo činnost váhy vzduchu. Moţností je spousta. 

 Mezi jednotlivými skupinami lze přepínat výběrem moţnosti další nebo 

předchozí. Reakce na stisk tlačítka můţe být provedena s určitou prodlevou s 

ohledem na probíhající komunikaci, protoţe k přepisu displeje dochází jen v 

určitých okamţicích. Prodleva však není větší neţ cca  0,25 sekundy. 

7.3.3 Funkce Čtení chyb: 

 Tato funkce umoţňuje vyčíst chybové kódy uloţené v jakékoliv ŘJ. 

Rozhraní umí vyčíst současně maximálně 4 chybové kody (od verze 1,13 aţ 

16 kódů), které zobrazuje jako čísla v souladu s dílenskou příručkou vozidla. 

Pro dekodování chyby je tedy nutné najít kod v příručce, nebo zadat na 

internetu. Pro příklad při chybě: 

17965-regulace plnícího tlaku, mez regulace překročena, P1557-3500 

Zobrazí Maxi-K pouze 17965 35.  

Při zvolení této funkce zadáváme pouze číslo ŘJ a to obdobně, jako při 

programování. 
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 Od verze 1,13 lze chyby rovněţ vymazat výběrem moţnosti "Smaţ 

Chyby". Po vymazání jednotka automaticky vyčte paměť chyb znovu. 

 Pokud je chyb více neţ 4, lze mezi chybami listovat výběrem moţnosti 

"další". Při potvrzení moţnosti "další" na poslední straně (chyby 9 a 10 na 

obrázku) s chybami je zobrazena opět strana první (chyby 1 aţ 4) a tak stále 

dokola.  

7.3.4 Funkce Diagnostika (VAG-COM): 

 Tato funkce slouţí pouze k vypnutí Maxi-K při připojování externího 

diagnostického přístroje. Pro opětovné zapnutí Maxi-K je nutné vypnout a 

zapnout zapalování.  

7.4 Menu Přizpůsobení: 

 Tyto funkce slouţí k nastavení časování pro konkrétní vozidlo. Pokud 

se Maxi-K nemůţe spojit s námi vybranou ŘJ, nebo spojení funguje jenom 

někdy a Maxi-K se často resetuje kvůli chybám, je vhodné změnit délku 

inicializačního pulzu. Nastavení se provádí ryze experimentálně. Vţdy se 

snaţíme najít mezní hodnoty, ve kterých ještě Maxi-K funguje, tzn. hledáme 

nejkratší čas a nejdelší čas. Pokud zjistíme, ţe Maxi-K funguje v intervalu 

např. 198 - 206mS, nastavíme 202, atd. Funkce automatická kalibrace od 

verze 1.03 se snaţí Maxi-K zkalibrovat tak, aby fungoval nejlépe v čase 

200mS, nicméně někdy je třeba nastavení jemně doladit. Všechny Maxi-K 

jsou kalibrované z výroby, proto většinou není potřeba toto nastavení nijak 

měnit. 
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 Pro nastavení v menu zvolíme Přizpůsobení -> Inicializace a tlačítkem 

Down vybereme poţadovanou délku z rozmezí 190 – 210mS. Výběr uloţíme 

tlačítkem RES (tl. UP u Audi). Podobně můţeme nastavit i dobu čekání mezi 

bajty z rozmezí 4-7mS. Tato funkce však není natolik podstatná. Funkce 

automatická kalibrace provádí automatickou kalibraci oscilátoru v závislosti 

na aktuálních podmínkách. Ta funguje po aktualizaci SW na verzi 1.03 a 

novější. U nových Maxi-K s verzí HW 1.1 (prodaných od 15.12.2014) tato 

funkce není k dispozici. U starších je funkční nadále i po aktualizaci na 

nejnovější verzi. 

POZOR!! Na motorizacích 1.9 TDI a TDI PD není moţné začít nové spojení 

s řídicí jednotkou motoru při otáčkách vyšších neţ 2000ot/min. Toto není 

chyba, ale vlastnost této řídicí jednotky. Čtení hodnot po navázání spojení pak 

funguje při jakýchkoliv otáčkách.   

7.5 Funkce Aktualizace 

 Tato funkce slouţí k nahrání novější verze software do Maxi-K. Po 

aktualizaci není nutné Maxi-K znovu programovat! K aktualizaci je nutno 

pouţít obyčejný KKL kabel, nikoliv K+CAN, HEX-COM, HEX-CAN, atd.. 
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7.6 Menu Ostatní 

Zde můţeme aktivovat další speciální funkce. 

 

7.6.1 Parkovací asistent: 

 Maxi-K podporuje zobrazení vzdáleností ze všech 4 čidel, které 

zobrazuje v centimetrech. Přesnost měření je nutno brát s rezervou, neboť 

vţdy záleţí na tvaru překáţky. Data uloţená v měřených blocích parkovacího 

asistenta jsou pouze orientační. Od verze 1.09 je moţno zvolit zobrazení i 

předního parkovacího asistenta, pokud je nainstalován. 

 Aktivaci je nutné provést v menu Ostatní -> parkovací asistent. 

 

 Funkce parkovacího asistenta se automaticky aktivuje po zařazení 

zpátečky, pokud je v menu zapnutá a kabeláţ je patřičně zapojena. Funkční je 

pouze v reţimu normálního palubního počítače s alespoň jedním 

naprogramovaným blokem!!.  
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 Pro funkčnost parkovacího asistenta je nutné zapojit hnědý vodič v 

kabeláţi Maxi-K na couvací světlo. Signál nalezneme například na A-sloupku 

pod přístrojovou deskou. Sejmeme krycí plast s pákou na otevírání kapoty. U 

Octavie rozpleteme kabeláţ jdoucí do zadní části vozu a hnědý vodič 

zapojíme na modročerný vodič. Před připojením odzkoušíme správnost 

vodiče měřákem!! Zapneme zapalování a změříme napětí na tomto vodiči. 

Musíme naměřit 0V. Poté zařadíme zpátečku a opět změříme napětí. Musíme 

naměřit 12V. 

7.6.2 Verze 

 Tato funkce zobrazuje informaci o aktuální verzi software a hardware 

7.6.3 Jazyk 

 Umoţňuje volbu jazyka, také vypíná diakritiku jako reţim Audi 

7.6.4 Logo 

 Umoţňuje vypnutí úvodního loga po zapnutí zapalování 

7.6.5 Radio / Navi 

 Tato funkce je dostupná pouze u verze Maxi-K "Rádio" (3.0R). U 

ostatních jednotek nelze aktivovat. Po výběru této funkce jednotka přepne 

všechny tři vodiče ENA, DATA a CLOCK z rádia / navigace přímo na 

přístrojovou desku. Zpět z tohoto reţimu lze jednotku přepnout pouze 

současným stiskem tlačítek RES a DOWN (stejně jako při přepínání do 

hlavního menu). Po vypnutí zapalování se Maxi-K opět aktivuje. 

 

7.6.6 IMMO-SAFE 

 Funkce umoţňuje zabezpečit vstup do hlavní nabídky pomocí 4-

místného kódu PIN. V reţimu Auto-Počítač při čtení hodnot z řídicích 
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jednotek je diagnostická sběrnice vţdy blokována při probíhajícím spojení 

Maxi-k <-> ECU. Funkce IMMO-SAFE blokuje vstup do hlavní nabídky, 

dokud není zadán uţivatelem definovaný kód PIN a Maxi-K nadále blokuje 

diagnostickou sběrnici. Není tedy moţné její zneuţití, např. vypnutí 

imobilizéru při pokusu o krádeţ vozidla.  

Funkce se aktivuje automaticky, pokud je v menu "Ostatní"-> "Immo-Safe" 

zadán kód v rozmezí "0001-9999". Při zadání kódu "0000" se funkce 

deaktivuje. 

Zadání číslic se provádí stejně, jako při programování bloků. 

 

7.7 Speciální funkce 

7.7.1 Logo jako jeden z bloků 

 Pro zobrazení loga jako jeden ze zobrazovaných bloků 

naprogramujeme ŘJ 086, B 001, P 1. Zadaný popisek nemá ţádný vliv. Při 

otevření dveří vozidla dojde k překreslení Maxi-Dotu logem autíčka s 

otevřenými dveřmi a Maxi-K tuto skutečnost nepozná, proto je nutné pro 

překreslení loga po zavření dveří stisknout tlačítko RES. V opačném případě 

palubní počítač "zamrzne". Toto tlačítko také můţeme pouţít, pokud se 

náhodou logo nevykreslí správně. 

7.7.2 Zobrazení rychlosti přes celý displej 

 Maxi-K umoţňuje vykreslení aktuální rychlosti přes celý displej. Pro 

tuto funkci naprogramujeme jako jeden z bloků ŘJ 023, B 254, P 1. 

Naprogramovaný popisek se na horním řádku zobrazí, avšak pokud chceme 

zobrazit pouze "KM/H" (jako na obrázku), potvrdíme všechny znaky jako 

mezery. 
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 Opět pokud dojde k otevření dveří, Maxi-K tuto skutečnost nepozná a dojde 

k překreslení Maxi-Dotu autíčkem. Po zavření dveří Maxi-Dot "zamrzne". 

Opětovnému vykreslení rychlosti můţeme pomoci tlačítkem RES, nebo se 

stačí rozjet a rychlost sama automaticky naskočí. 

 

7.7.3 Grafické zobrazení tlaku turbodmychadla 

 Maxi-K podporuje grafické zobrazení hodnoty tlaku turbodmychadla. 

Funkci si můţeme naprogramovat jako jeden z bloků zadáním adresy ŘJ: 001, 

B: 250, P: 1 (pro TDI), P: 2 (pro TDI PD), P: 3 (pro 1,8T). 

 

7.8 Kreslení úvodního loga: 

 Jak jiţ bylo řečeno, uţivatel si můţe logo sám nakreslit a poslat 

společně s objednávkou. Kreslení stačí provést v programu Malování. Je 

nutné dodrţet následující: 

 Obrázek o rozměrech 64x88 pixelů 

 Barvy pouze černá a bílá, bez stínování různými šedými odstíny!!! 

 Jeden černý pixel = jeden rozsvícený pixel na displeji 

 Ukládat ve formátu PNG 
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7.9 Postup aktualizace: 

1. Připojíme diagnostický kabel KKL a zapneme zapalování. 

2. Maxi-K přepneme do hlavního menu a vybereme funkci Aktualizace 

(Tlačítko RES drţíme cca 2 sekundy). 

3. Spustíme aktualizační aplikaci, vybereme COM port, na kterém se ve 

windows hlásí kabel KKL 

4. Klikneme na Test COM 

5. Po úspěšném spojení s Maxi-K aplikace vypíše "Found Maxi-K on 

COMx" 

6. Klikneme na Program a počkáme, dokud aktualizace neproběhne. 

Pokud se zelený ukazatel zastaví a windows vypíší hlášku "Program 

Neodpovídá", nikdy se ho nesnaţíme vypnout!! Maxi-K by přestal 

fungovat! Aktualizace dále probíhá. 

7. Po úspěšné aktualizaci aplikace vypíše "Maxi-K sucessfully 

programed". 

8. Vypneme zapalování a počkáme 10 sekund 

9. Znovu zapneme zapalování, aktualizace je dokončena. 

 


