
CarScope Plus и CarScope LAN 
Първи стъпки 

Моля запознайте се с това ръководство преди да използвате вашия осцилоскоп 
 

1. Преден панел – входни канали 
 

 
 
 

2. Заден панел – захранване, мрежова връзка и светодиод 
 

 
 
3. Светодиод - описание 
CarScope Plus / LAN има светодиод „Състояние“ на задния панел, имащ следната 
функция: 
-светодиодът мига – подадено е захранване, но не е осъществена връзка с 
CarScope програмaта. 

 за CarScope Plus 

 



 за CarScope LAN 

 

 
-светодиодът свети постоянно – осцилоскопа е свързан с CarScope програмaта. 

 за CarScope Plus 

 

 за CarScope LAN 
 
 
4. Включване на осцилоскопа и осъществяване на връзка с програмата 
CarScope 
Забележка: За да използвате CarScope Plus / LAN трябва да имате инсталирана мрежова 

(LAN) карта с инсталирани и конфигурирани драйвери на вашия компютър/лаптоп! 

Забележка: Препоръчително е да не се свързвате към безжични мрежи докато е 

осъществена връзка с осцилоскопа! Докато сте свързани с CarScope Plus / LAN, няма да 

можете да ползвате интернет връзка! 

 Свържете DC захранващ адаптер (9-36V / 0.5A) към CarScope Plus / LAN 

 Свържете а мрежови кабел осцилоскопа и компютъра/лаптопа 

 Отворете програмата CarScope и изчакайте докато бутона Свържи стане активен и 

го натиснете. Ще се появи съобщение, че калибрационните данни са били успешно 

прочетени (само при първото свързване). 

 Затворете CarScope програмата и рестартирайте компютъра! След това може да 

използвате вашето CarScope Plus / LAN устройство. 

Забележка: Ако използвате LAN мрежовата карта за връзка с интернет и след приключване 

на работата с CarScope Plus / LAN устройството нямате връзка с интернет, направете 

следното: 

-Откачете (извадете мрежовия кабел) CarScope Plus / LAN устройството от 

компютъра/лаптопа 

-Отворете програмата CarScope и след това я затворете. Вече трябва да имате интернет 

достъп. 

Този проблем се появява само ако програмата CarScope е била неправилно затворена 

(изключена). 

 

Забележка: Захранването на CarScope Plus и CarScope LAN е галванично разделено от 

входните BNC конектори. Това означава, че трябва задължително да свържете и двата 

извода на измервателната сонда (червен и черен)! 



5. Как да зададем статичен IP адрес за по-бърза връзка 

В повечето случаи IP адреса се задава автоматично, но може да се зададе и статичен IP 

адрес. Използването на статичен IP адрес значително намалява времето за свързване. 

Следните IP адреси трябва да се въведат ръчно в менюто TCP/IPv4 properties настройките 

на мрежовата LAN карта network connection properties: 

В Windows XP и Windows 7 отворете Local Area Connection и отидете на TCP/IPv4 

properties: 

 

 

В Windows 8 и 8.1 отворете Ethernet и отидете на TCP/IPv4 properties: 

 
 



 

 

6. Свързване на измервателните сонди и стартиране на измерване 

 Свържете измервателна сонда към Канал А, към някой от другите канали или към 

всичките канали 

         

 Свържете захранващ адаптер към вашето устройство CarScope Plus / LAN 

 Отворете CarScope програмата и се свържете с CarScope Plus или LAN 

 Настройте режима на измерване според конкретното задание за измерване и 

натиснете бутона Старт, за да стартирате измерването 

 

7. CarScope Plus / LAN ръководство за откриване на проблеми 

Описание на проблема Възможни причини Решение на проблема 

Осцилоскопа не може да 
се включи – светодиода 

не свети 

Не е свързан захранващ 
адаптер 

Свържете захранващ адаптер 

Кабелът на захранващия 
адаптер е прекъснат 

Сменете / проверете кабела на 
захранващия адаптер 

Устройството е повредено Свържете се с нас! 

Друга не спомената причина Свържете се с нас! 

Осцилоскопа се включва, 
но не може да се свърже 
с програмата CarScope 

Не е свързан мрежовия 
кабел между осцилоскопа и 

компютъра/лаптопа 

Свържете мрежовия кабел между 
осцилоскопа и компютъра/лаптопа 

Мрежовия кабел е повреден Сменете мрежовия кабел 

Не са инсталирани правилно 
двайверите на мрежовата 

LAN карта 

Проверете и инсталирайте отново 
драйверите 

CarScope програмата не е 
инсталирана правилно 

Инсталирайте отново CarScope 
програмата 

Устройството е повредено Свържете се с нас! 

Друга не спомената причина Свържете се с нас! 

Осцилоскопа се свързва с 
CarScope програмата, но 
не измерва или измерва 

погрешно  

Няма свързани входни сонди 
или няма сигнал 

Свържете/проверете сондите и 
наличието на сигнал 

Някоя от входните сонди е 
повредена 

Проверете/заменете входните сонди 

Устройството е повредено Свържете се с нас! 

Друга не спомената причина Свържете се с нас! 

 
 
 


