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Atsisiųskite NEMOKAMĄ programėlę iš

OBDeleven - tai naujos kartos išmanioji automobilio diagnostikos sistema, 
skirta kiekvienam vairuotojui mylinčiam savo automobilį. Sistemos pagalba
galėsite stebėti visų automobilio sistemų būklę (variklio, transmisijos, ABS,
oro pagalvių, oro kondicionieriaus ir kt.) ir aktyvuoti daugybę įdomių 
funkcijų. Su mūsų bendruomenės pagalba išspręsite nesudėtingas 
problemas, sutaupydami laiko, o kartais net išvengsite rimtesnių gedimų.

OBDeleven veikia su visais* Audi, Volkswagen, Seat ir Škoda modeliais 
pagamintais nuo 1991 iki 2018 metų, o prietaiso patikimumą ir  nuolatos 
atnaujinamą informaciją užtikrina sutartis su Volkswagen AG.

Programėlė veikia su visais mobiliaisiais įrenginiais turinčiais Android 4.1 
ir naujesnę versiją. Sistema naudoja nuotolines duomenų bazes, todėl 
greitam sistemos darbui reikalingas geras interneto ryšys.

- Automatinis automobilio atpažinimas pagal identifikacinį numerį
- Klaidų skaitymas ir trynimas iš bet kurios automobilyje esančios 
  sistemos  (pvz. variklis, transmisija, ABS, oro pagalvės, parkavimo 
  sistema ir kt.)
- Duomenų bazė keliomis kalbomis*
- Detali valdymo bloko informacija (pvz. detalės numeris, programinės
  versijos numeris, kodavimas ir kt.)
- Problemų bendrinimas elektroniniu paštu
- Baterijos būklės analizatorius
- Prijungtų automobilių istorija
- Informaciniai skydeliai
- Informacija apie variklį pagal variklio kodą
- Informacija apie automobilio komplektaciją 
- Informacija apie klaidą pagal klaidos kodą

- Serviso funkcijos (Tepalo intervalo keitimas, Stabdžių trinkelių 
  keitimas ir kt.)
- Automobilio apšvietimo nustatymai 
- Komforto funkcijos (Durų užrakinimas, Langų atidarymas ir
  uždarymas pultelio pagalba ir kt.)
- Papildomos įrangos aktyvavimas (LED numerių 
  apšvietimo , Parkavimo asistento ir kt.)

Galimas funkcijas jūsų automobiliui rasite OBDeleven programoje.

Pakankamai galingas profesionalams - sukurtas entuziastams

Bazinės aplikacijos funkcijos

Vieno paspaudimo funkcijos (Aplikacijos)

* kai kuriems modeliams, pagamintiems iki 1996 metų, reikalingas papildomas VAG 2x2 
adapteris. Norint prijungti OBDeleven prietaisą prie Škoda Octavia II jums reikės OBD jungties 
prailginimo adapterio.

* Programa išversta į lietuvių kalbą, bet duomenys gauti
iš Volkswagen AG neturi lietuvių kalbos vertimo. 

IŠMANI, GREITA ir BELAIDĖ 
automobilio stebėjimo, valdymo ir diagnostikos sistema

Šios funkcijos reikalauja specifinių žinių apie automobilio programavimą, todėl
rekomenduojama profesionalams. PRO versiją galite aktyvuoti programoje už
papildomą mokestį. Norėdami aktyvuoti PRO versiją atidarykite OBDeleven 
aplikaciją > Profilis > Gauti PRO. Vieno paspaudimo funkcijos (Aplikacijos) 
naudoja kreditus net turint PRO versiją.

- Išplėstinė informacija apie klaidos kodą (FreezeFrame)
- Išplėstinė valdymo bloko informacija (Advanced Identification)
- Parametrų stebėjimas realiuoju laiku (Live data)
- Grafikai (Charts)
- Kodavimas (Coding)
- Kodavimas II (Coding II)
- Ilgas kodavimas (Long Coding)
- Sub sistemų informacija (Subsystems Information)
- Sub sistemų kodavimas (Subsystems Coding)
- Sistemų kodavimas Gateway valdymo bloke (Gateway installation list coding)
- Adaptacijos (Adaptations)
- Ilgos adaptacijos (Long Adaptations)
- Baziniai nustatymai (Basic settings)
- Išėjimų testavimas (Output Test)
- Saugos kodas (Security Access)
- Saugos kodo paieška (Login Finder)
- Valdymo bloko perkrovimas (UDS Control unit reset)
- Diagnostinio serviso keitimas (Diagnostic service change)
- Valdymo bloko parametrų atsarginė kopija (Backup)
- Valdymo bloko programavimo istorija

Produkto tipas OBDeleven prietaisas

Dydis 4.8 cm x 3.2 cm x 2.5 cm

Svoris 30g

Veikimo temperatūra -20 ~ 80 °C

Darbinė įtampa 9 - 16 V

Suvartojama srovė 45 mA

Suderinamumas Android nuo 4.1 versijos

Sąsaja

Komplektatica

Bluetooth

Prietaisas su „Easy remove“ sistema

Veikimo atstumas

Garantija

iki 10 m

2 metai

Saugumas Prisijungimas apsaugotas slaptažodžiu

Paverskite savo OBDeleven į profesionalią diagnostikos įrangą 
aktyvuodami PRO versiją!

PRO funkcijos

Specifikacijos

OBDeleven
TM

GET INTO YOUR CAR
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