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OBD II -testauslaite
Koodi: 290-A1-T40 - EAN: 2001014005003

44 €
35,48 € (ALV 0%)
Tulostettu: 5.12.2020
Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja
saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

OBD II ja EOBD testauslaite.
OBD II lukija/resetoija/CAN -yhteensopiva
Ominaisuudet
- Vikakoodien luku ja nollaus.
- Hakee auton identifiointi tiedot (VIN) 2002- uudemmissa ajoneuvoissa.
Sopivuus:
- Sopii 1996 ja sitä uudempiin ajoneuvoihin, joissa 16-pinninen OBD-liitin
- Kaikki ominaisuudet eivät ole käytössä 2002 ja sitä vanhemmissa laitteissa
- Yhteensopiva kaikkien ajoneuvojen kanssa vuoden 2002 jälkeen.
- Näyttö: LCD, 2-rivinen, 8 merkkiä, taustavalaistu
- Toimintalämpötila 0°C...+50°C
- Säilytyslämpötila -20°C...+70°C
- Ei tarvitse paristoja, ottaa jännitteen ajoneuvon akun kautta
- Mitat, PxLxK: 126 x 78 x 28 mm
- Paino: 200 g
Yhteensopivuus:
- EOBD / OBD-II -yhteensopiva
- EOBD-yhteensopiva: toimii vuonna 2000 tai sen jälkeen valmistettujen bensiinikäyttöisten ajoneuvojen sekä 2003 tai
sen jälkeen valmistettujen dieselkäyttöisten ajoneuvojen kanssa. EOBD on eurooppalainen vastine OBD-II -standardille.
Suomessa OBD-mittaus on pakollinen ja ajoneuvolaki edellyttää OBD-mittausta katsastuksen yhteydessä 2001 tai sen
jälkeen käyttöönotetuille bensiinikäyttöisille ajoneuvoille ja 2003 tai sen jälkeen käyttöönotetuille dieselkäyttöisille
ajoneuvoille.
- OBD-II (OBD2) -yhteensopiva: toimii niissä 1996 ja myöhemmin valmistetuissa amerikkalaisissa ja eurooppalaisissa
henkilö- ja kuorma-autoissa, joihin valmistaja on asentanut OBD-II -yhteensopivan OBD-anturin (myös CAN, VPW,
PWM, ISO ja KWP 2000). OBD-II on amerikkalainen OBD-standardi.

- OBD-diagnoosipistokkeen tulee sijaita maksimissaan 60 cm etäisyydellä ohjauspyörästä. Tyypillinen OBD-pistokkeen
sijainti on kojelaudan alla kuljettajan jalkatilassa.
Ominaisuudet:
- lukee ja poistaa yleisiä ja valmistajakohtaisia vikakoodeja (DTC) ja sammuttaa "tarkista moottori" -valon
- tukee moninkertaisia vikakoodeja: yleisiä, avoimia ja valmistajakohtaisia koodeja (suomennetut vikakoodit helpottavat
koodien tulkintaa, vikakoodien selitykset käyttöohjeen ohessa)
- näyttää OBD:n päästöjen seurantatilan
- jäljittää ajoneuvon valmistenumeron (VIN) vuoden 2002 ja uudemmista ajoneuvoista, jotka tukevat tilaa 9
- tutkii toimintahäiriön merkkivalon (MIL) tilan
- helppokäyttöinen laite yhdellä liitännällä; hyvin luettava ja tarkka
- helppolukuinen, kristallinkirkas ja taustavalaistu kaksirivinen LCD-näyttö
- ei tarvitse kannettavaa tietokonetta toimiakseen
- pienikokoinen ja sopii mukavasti kämmenelle
- kommunikoi turvallisesti ajoneuvon tietokoneen kanssa
- ei tarvitse paristoja: ottaa tarvitsemansa virran OBD-pistokkeen kautta auton akusta

