
Naprava za avto diagnostiko Scanner 
silux60: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu naprave za avto diagnostiko Scanner! 

V paketu boste prejeli 

• Napravo za avto diagnostiko Scanner. 

Tehnične lastnosti 

• Frekvenčni pas Bluetooth: 2400 to 2483.5 MHz. 

• Max energija za Bluetooth preneseno po frekvenčnem pasu, na  

katerih deluje radijska oprema: 20 dBm (0.01 mW) to +20 dBm (100 mW). 

• Dimenzije: 12 x 7 x 22 cm. 

• Podpira OBD2 protokole: 

o 1.SAE J1850 PWM(41.6Kbaud), 

o 2.SAE J1850 VPW(10.4Kbaud), 

o 3.ISO9141-2(5 baud init,10.4Kbaud), 

o 4.ISO14230-4 KWP(5 baud init,10.4 Kbaud), 

o 5.ISO14230-4 KWP(fast init,10.4 Kbaud), 

o 6.ISO15765-4 CAN(11bit ID,500 Kbaud), 

o 7.ISO15765-4 CAN(29bit ID,500 Kbaud), 

o 8.ISO15765-4 CAN(11bit ID,250 Kbaud), 

o 9.ISO15765-4 CAN(29bit ID,250 Kbaud). 

• Material: ABS plastika, kovina. 

Prednosti 

• Majhen in kompakten,  

• priključite in uporabljajte,  

podpira protokol OBD2,  

• grafični prikaz podatkov,  

• izklop lučke MIL (nepravilno delovanje motorja) 

• Omogoča pregled na funkcionalnostmi avtomobila: število obratov motorja, izračun obremenitve, 

temperatura hladilne tekočine, stanje sistema za gorivo, hitrost vožnje, temperatura dovoda goriva, pretok 

zraka, vrednosti senzorja za kisik, pritisk goriva, navor, obremenitev motorja, pozicija stopalke, RPM ipd. 

Kako vem, da je naprava primerna za moje vozilo? 

V EU so s standardom OBD2 avtomobili opremljeni že od 2001 (bencin) ali 2004 (dizel). V ZDA zakoni predpisujejo 

uporabo OBD 2 od leta 1996 na avtomobilih in lažjih komercialnih vozilih. 

Če vaše vozilo podpira OBD2, lahko preverite na listu "VEHICLE emission controll information" v prostoru ob motorju. 

 



Scanner podpira naslednje OBD2 protokole 

1. SAE J1850 PWM 

2. SAE J1850 VPW 

3. ISO9141-2 

4. ISO14230-4 KWP 

6. ISO15765-4 CAN 

 

 

 

Uporaba 

1. Zaslon LED 

2. Gumb za premikanje navzgor 

3. Gumb za premikanje navzdol 

4. Vhod USB 

5. Gum za potrjevanje izbire (OK) 

6. Gumb za vračanje na prejšnji zaslon 

 

 

Najprej nadgradite programsko opremo 

Pred prvo uporabo priporočamo, da Scanner najprej nadgradite. To storite tako, da ga s kablom USB-A/micro USB (ni 

priložen) priključite z računalnikom, ki ima internetno povezavo.  

- Na spletni strani http://www.x431.com/CR3001 poiščete povezavo za prenos orodja za nadgradnjo (Update 

tool). Prenesite program in ga namestite na svoj računalnik (združljiv z operacijskimi sistemi Windows XP, 7, 

8 in 10) 

- Po namestitvi povežite Scanner z računalnikom prek kabla USB (ni priložen). 

- Ko je Scanner priključen, odprite program. Ta bo samodejno začel s pregledovanjem naprave. Ko zaključi, se 

bo odprl center za nadgradnjo (angl. Update center). 

- S klikom na gumb Upgrade boste začeli s procesom nadgradnje. 

Začnite z diagnozo vozila 

Priprava 

Ključ zavrtite tako, da bo prižgana elektrika (t.i. kontakt), ne boste pa zagnali motorja. Napetost baterije naj bo med 

9V in 18 V.  

Povezava z vozilom 

- Najprej poiščite vtičnico DLC (Diagnostic 

Link Connector). Na sliki so prikazane 

najpogostejše lokacije vtičnice za OBD2 

diagnosticiranje. 

- Scanner s kablom povežite na vozilo. 

- Sedaj lahko zaženete diagnostiko vozila. 

 

 

 

 

http://www.x431.com/CR3001


Opozorila 

• Naprave ne uporabljajte v kombinaciji z drugimi elektronskimi napravami, saj lahko vodi do elektrošoka.  

• Naprave ne puščajte neposredno izpostavljene soncu.  

• Ne uporabljajte med vožnjo. 

• Ne razstavljajte izdelka. 

• Naprave ne perite ali potapljajte v vodo. 

• Ne izpostavljajte ga vlažnim razmeram. 

• Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 

• Izdelek med delovanjem in polnjenjem lahko oddaja manjšo količino toplote. To je normalno. 

• Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami. 

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Podjetje bo poskrbelo 

za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja. Za uveljavljanje garancije nam v e-sporočilu na info@maaarket.si napišite 

številko vašega naročila. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema. 

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 

tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).  

Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 

ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvaja: Kingbolen Electrics Technology, Meilong Road, Longhua District, Shen Zhen 518101, China, tel: +8615889731250 


