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 1 Úvod
Děkujeme Vám za koupi programu a diagnostického rozhraní FoCOM, nástroje pro diagnostiku 
automobilů Ford a kompatibilních. Před použitím si prosím důkladně prostudujte tuto uživatelskou 
příručku.

V  případě  jakýchkoli  dotazů  nebo  připomínek  k  programu  nás  prosím  kontaktujte  na 
support@secons.com. 

 1.1 Klíčové vlastnosti
FoCOM podporuje široké spektrum řídicích jednotek a jejich modelů:

• Snadné spojení přes USB ↔ OBD-II rozhraní
• Široký rozsah komunikačních protokolů postavených na sběrnici J1850 PWM (Ford SCP), 

ISO 9141, CAN-BUS
• Automatické rozpoznání ECU
• Automatické vyhledání jednotek ve vozidle
• Identifikace ECU
• Čtení chybových kódů
• Vymazání chybových kódů
• Měřené hodnoty – grafické i textové zobrazení
• Vytištění protokolu o chybových kódech a identifikaci
• Zaznamenávání měřených dat do souboru
• Testy akčních členů
• Programovací funkce

mailto:support@secons.com


 2 Popis instalace
1. Vložte přiložené CD do vaší mechaniky
2. Spusťte instalační soubor FoComSetup.exe 
3. Vyberte jazyk instalátoru

4. Objeví se okno, které nabízí možnost vybrat adresář, do kterého se FoCOM nainstaluje. 
Tímto krokem se zároveň nainstalují (případně aktualizují) všechny potřebné ovladače.

Pokud se otevře dialog, který se bude ptát zda chcete instalovat nepodepsaný ovladač, klikněte na 
možnost  Nainstalovat  tento  software  ovladače pro  Microsoft® Windows® 7  nebo  na  možnost 
Pokračovat pro Microsoft® Windows® XP. 

Microsoft® Windows®  v tomto případě nainstalují ovladače automaticky po zapojení rozhraní 
FoCOM do počítače. 

Pro GNU/Linux není žádná instalace ovladače potřeba, jádro systému automaticky rozpozná 
rozhraní FoCOM.

Poslední verzi programu lze vždy stáhnout z www.obdtester.com  /focom   

http://www.obdtester.com/
http://www.obdtester.com/


 3 První kroky
1. Připojte rozhraní FoCOM k počítači

2. Připojte rozhraní FoCOM ke konektoru OBD-II ve vozidle

3. Nastavení programu FoCOM

Klikněte na tlačítko Nastavení z hlavního menu, po 
kliknutí na tlačítko Obnovit najde program port ke 
kterému je rozhraní připojeno. Vyberte tento port. 
Klikněte na tlačítko Test rozhraní abyste se ujistili, 
že je všechno v pořádku. Měli byste vidět sériové 
číslo  vašeho  kabelu  (v  manuálu  je  skryto  pod 
šedým pruhem).

4. Uložte nastavení a vraťte se do hlavního menu.

5. Zapněte zapalování, ale nestartujte motor.

6. Vyberte ECU kliknutím na tlačítko Výběr řídicí jednotky.

7. V novém okně vyberte jednotku ze seznamu. Je běžné, že automobily nižších tříd mají 
pouze jednotky PCM, ABS, IPC, RCM. 

8. Pokud byla jednotka rozpoznána, můžete používat diagnostické funkce. V opačném případě 
si před použitím diagnostických funkcí prosím nastudujte kapitolu Nerozpoznaná řídicí  
jednotka.



 4 Diagnostické konektory vozidel Ford

 4.1 2-pin

Vyžívá se pouze pro DCL diagnostiku starých vozidel.

 4.2 3-pin

1 Ukostření GND
2 DCL
3 DCL

Vyžívá se pouze pro DCL diagnostiku starých vozidel.

 4.3 6-pin

Vyžívá se pouze pro DCL diagnostiku starých vozidel.

 4.4 OBD-I

1 9
2 10

Ford DCL Bus + 3 11 Ford DCL Bus -
Ukostření (GND) 4 12
Signálová zem (GND) 5 13

6 14



ISO9141 K Line 7 15 ISO9141 L-Line 
8 16

Vyžívá se pouze pro DCL diagnostiku starších vozidel, zásuvka je rozměrově kompatibilní s  OBD-
II.

 4.5 OBD-II

1 9
SAE J1850 Bus + 2 10 SAE J1850 Bus -
MS CAN High 3 11 MS CAN Low
Ukostření (GND) 4 12
Signálová zem (GND) 5 13 Flash. Pgm. Volt.
HS CAN High 6 14 HS CAN Low
ISO9141 K Line 7 15 ISO9141 L-Line 

8 16
Diagnostická zásuvka ve všech vozidlech od roku 2000, používá se od roku 1996.



 5 Spojení s řídicími jednotkami

Každé vozidlo od roku 1996 obsahuje alespoň jednu, ale mnohdy více řídicích jednotek (ECU, 
Electronic Control Unit). Vždy je přítomna řídicí jenotka motoru (PCM), u novějších vozů také 
ABS a RCM (Airbag), případně IPC (panel přístrojů), BCM (řízení elektroniky) a mnohé další.

 5.1 Názvosloví řídicích jednotek Ford
PCM – Řídicí jednotka motoru (Powertrain Control Module)

TCM – Řídicí jednotka automatické převodovky (Transmission Control Module)

EPS – Elektrický posilovač řízení (Electronic Power Steering)

IPC – Panel přístrojů (Instrument Panel Cluster)

RCM – Zádržný systém (Restraint Control Module) – Airbagy,

BCM – Řídicí jednotka komfortu/centrální elektrika (Body Control Module)

 5.2 PATS – Immobilizer (Passive Anti-Theft System)
Systém PATS je dle verze umístěn v PCM, IPC, BCM nebo v oddělené PATS jednotce. Jedná se o 
immobilizér zabraňující odjezdu vozidla bez správného klíče.

Čipy v klíčích (transpondéry) jsou typu TEXAS a TEXAS Crypto. Rozlišuje se několik generací 
immobilizéru, které není možné mezi sebou zaměňovat.

 6 Autoscan (automatický běh)
Tato funkce se snaží spojit s každou jednotkou uloženou v databázi a ty, které jsou ve vozidle 
umístěny (odpovídají na dotazy) jsou zobrazeny spolu s počtem chybových kódů.



 7 Nerozpoznaná řídicí jednotka
Diagnostika značky Ford bohužel neumožňuje v některých případech jednoznačně identifikovat typ 
řídicí jednotky. Pro správnou diagnostiku je nutné ovšem znát konkrétní typ, tento je nutný vybrat z 
nabídky. V této situaci můžete použít buď obecný přístup k jednotce kliknutím na tlačítko Použij  
obecný přístup nebo vybrat správnou jednotku ze seznamu.



Více informací o jednotce můžete získat kliknutím na tlačítko Zobrazit identifikaci jednotky.

Některé jednotky (zejména před rokem 2003) neposkytují žádna identifikační data, proto se bude 
tento dialog zobrazovat pravidelně.

• Pro správné zobrazení měřených hodnot je nezbytný výběr správné řídicí jednotky.

• Pokud uděláte chybu v identifikaci, neměli byste používat žádné programovací funkce.



 8 Diagnostické funkce
Diagnostické menu je rozděleno do tří částí, Základní funkce, Pokročilé funkce a Expertní funkce.



 8.1 Identifikace řídicí jednotky
Tato funkce zobrazuje pouze identifikační data, které poskytuje jednotka, například:

• Identifikační data

• Objednací číslo 

• Sériové číslo

Prázdná odpověď je velmi běžná, protože starší jednotky neobsahují objednací číslo ani VIN kód.

Každá jednotka by měla obsahovat platný VIN kód. Pokud není VIN podporován měla by se tato 
informace  zobrazit.  Pokud  není  VIN  kód  naprogramován  učiňte  tak  ve  funkci 
Programování/Kódování jednotky přístupné z diagnostického menu.

Dále můžete identifikaci vytisknout kliknutím na tlačítko Vytiskni identifikaci nebo jej zkopíruj do 
schránky kliknutím na tlačítko Kopíruj identifikaci.



 8.2 Čtení paměti závad
Tato funkce umožňuje přečíst a zobrazit chybové kódy uložené v paměti řídicí jednotky.

 8.3 Smaž paměť závad
Tato funkce umožňuje smazat chybové kódy uložené v paměti jednotky.

Smazání paměti není garantováno. Doporučujeme znovu přečíst paměť kliknutím na tlačítko Znovu 
vyčíst chyby. Chybové kódy se mohou znovu objevit později nebo je za některých podmínek nelze 
vůbec smazat.



 8.4 Měřené hodnoty
Tato funkce zobrazuje dvě měřené hodnoty současně (také nazývaná jako živá data nebo hodnoty 
senzorů). Měřené parametry mohou být vybrány z horních oken.

Pro měření 9 hodnot současně klikněte na tlačítko 3x3 Pohled.

Pro měření a zobrazení všech dostupných hodnot současně klikněte na tlačítko Seznam. 

Více hodnot znamená pomalejší frekvenci zobrazování.



Měřené hodnoty mohou být uloženy do souboru kliknutím na tlačítko Začít záznam. Soubor je ve 
formátu csv (tedy Čárkou oddělené hodnoty) a je kompatibilní s programem VagScope. Může být 
dále importován do programu Microsoft Excel nebo OpenOffice Calc.



 8.5 Aktivace akčních členů
Tato funkce umožňuje aktivovat akční členy a prověřovat tak jejich funkce.



 8.6 Programovací funkce
Pomocí této nabídky je možné např. naprogramovat VIN kód vozidla, provádět operace s 
immobilizérem (PATS), nebo v některých případech programovat kalibrační data vstřikovačů.



 9 Srovnání práce s Ford IDS a FoCOM
Následující kapitola popisuje srovnání funkcí originální dílenské diagnostiky Ford Motor, IDS 
(Integrovaný Diagnostický Systém).

 9.1 Výběr řídicí jednotky

Hlavním rozdílem mezi  konceptem programu FoCOM a  systému IDS je  uživatelský  přístup  k 
vozidlu a jeho systémům. IDS používá tzv. funkční systém, kdy nejprve zvolíte funkci (např. čtení 
paměti  závad)  a  následně  řídicí  jednotku  (např.  PCM),  na  rozdíl  od  FoCOMu,  kdy  nejprve 
provedete spojení s řídicí jednotkou a následně volíte funkce.

Výhody druhého přístupu jsou zejména podobnost s dalšími diagnostickými systémy (např. VCDS, 
apod.) a tudíž snadné pochopení pro člověka, který s diagnostikou Ford nemá hlubší zkušenosti. 
Další předností je snazší identifikace konkrétního typu řídicí jednotky pro programování apod.

 9.2 Chybové kódy

Funkce čtení chybových kódů funguje obdobně jako v IDS, jsou vyčteny nebo vymazány všechny 
CMDTC (Continuous Memory Diagnostic Trouble Codes) z řídicí jednotky. 



 9.3 Identifikace

Tuto funkci Ford IDS nepodopruje, nicméně je možné zobrazit záznam (log) servisních prací, ze 
kterých jsou identifikační (kalibrační) údaje patrné. FoCOM na vyčtení identifikačních údajů 
poskytuje přímo oddělenou komfortní funkci.

 9.4 Měřené hodnoty (DataLogger)

Na rozdíl od IDS program FoCOM implementuje čtení měřených hodnot v několika možných 
variantách zobrazení:

• Grafické zobrazení, ve kterém můžeme hodnotově i v grafu srovnávat dvě měřené hodnoty

• Zobrazení 3x3, které je vhodné pro měření z větší vzdálenosti (velká písmena)

• Seznam, kdy jsou zobrazeny všechny podporované měřené hodnoty

Před měřením není nutné zadávat výbavu vozidla, kterou může být obtížné zjistit, FoCOM zobrazí 
všechny měřené hodnoty, které řídicí jednotka poskytuje.

Ve srovnání se systémem IDS může dojít k zobrazení více hodnot, např. v motorových jednotkách 
se běžně dá zobrazit ujetá vzdálenost od posledního výmazu flash paměti (tuto funkci IDS 
nepodporuje).

 9.5 Aktivace akčních členů
Aktivace akčních členů je implementována podobně jako v IDS.



 9.6 Programovací funkce
Programovací funkce nejsou v tomto okamžiku v programu FoCOM implementovány.

 9.7 Automatický běh – test sítě
Pomocí funkce automatický běh lze provést vyčtení všech chybových kódů z řídicích jednotek a 
současně zjistit, které řídicí jednotky nejsou dostupné (test sítě).

 9.8 Automatický běh

Automatický běh zjistí přítomnost všech dostupných řídicích jednotek, čímž poskytuje funkci testu 
sítě (Network test). Současně je zobrazen počet chybových kódů v každé řídicí jednotce, což 
odpovídá funkci vyčtení chyb ze všech řídicích jednotek v systému IDS.
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