
 
 

OPEL diagnostikos prietaisas su licencijuota programine 
įranga AutoScanner Opel CAN 

 
Šis prietaisas susideda iš interfeiso su OBD-II (16 
kontaktų) jungtimi, kuris jungiasi prie kompiuterio USB 
jungties pagalba bei programinės įrangos AutoScanner 
Opel CAN. Šis skeneris yra skirtas automobilių OPEL, 
pagamintu nuo 1987 iki šių metų, diagnostikai. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

Komunikacija su daugeliu elektroninių valdymo blokų (ECU): 
variklio (Engine Management); 
automatinės greičių dėžės (Automatic Transmission); 
visų varomųjų ratų (Distributor Transmission 4WD); 
stabdžių antiblokavimo sistemos (ABS - Anti-Lock Brake System); 
elektroninės stabilumo sistemos (ESP - Electronic Stability Program); 
traukos kontrolės (Traction Control); 
saugos pagalvių (Airbag); 
imobilizatoriaus (Immobilizer); 
kėbulo elektrinės sistemos (Body Control System); 
signalizacijos (ATWS - Anti-Theft Warning System); 
centrinio užrakto (Central Door Locking System); 
informacinio ekrano (Info Display); 
prietaisų skydelio (Instrument); 
vairo stiprintuvo (Power Steering); 
garso sistemos (Audio System); 
oro kondicionavimo sistemos (Air Conditioning System) ir klimato kontrolės (Climate Control); 
stoglangio (Sliding Roof); 
elektroninių sėdynių (Electronic Seat Memory);  
papildomo oro šildytuvo (Add-On Heater); 
žibintų padėties reguliatoriaus (Headlamp Leveling Device); 
ir kt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Funkcijos: 
 
Valdymo blokų identifikavimo parametrų nuskaitymas – automobilio VIN numerio (pvz.: saugomo variklio 
arba imobilizatoriaus valdymo bloke), bloko numerio, kaip atsarginės dalies, aparatinio ir programinės įrangų 
versijos, sistemos tipo arba modelio (pvz., variklio modelio, tinkančio variklio valdymo blokui) ir kt. 

 
 
Gedimų kodų (DTC) nuskaitymas su gedimų kodų aprašymais, klaidos statusu (einamasis kodas arba 
išsaugotas) ir sąlygos, dėl kurios fiksuojamas gedimo kodas. Taip pat, jų trynimas. 

 



Elektroninių valdymo blokų darbo parametrų analizė realiu laiku. Šiame režime parametrai parodomi tiek 
skaitmenine, tiek grafine išraiška. Daugeliui parametrų parodomos normatyvinės reikšmės. 

 
 
Praplėsta grafinė parametrų peržiūra. Šiame režime rodoma iki 4 parametrų grafikų tuo pačiu metu su 
galimybe juos išsaugoti. 

 
 
 
 



Tam tikrų komponentų aktyvacija – vožtuvų, purkštukų, degimo ričių, ventiliatorių, kontrolinių lempučių, relių 
ir t.t. Kai kuriems testams parodomas pagalbos tekstas su atlikimo sąlygomis. 

 
 
Papildomos išplėstinės specialios funkcijos – kai kurių valdymo blokų atminties (EEPROM/FLASH/ROM) 
skaitymas, kai kurių automobilių prietaisų skydelių odometro parodymų koregavimas (Opel Vectra B 1996-
2002 m., Astra G VDO, Zafira A, ir kt.), raktų pririšimas/ištrynimas imobilizatoriuje IMMO1 (1995-1998 m. 
modeliai, turint PIN kodą), tai pat IMMO2 palaikymas. 
 
Komunikacija su šiais automobiliais: 
Antara (2007-), Agila (1998-2006 m.), Ascona (1987-1989 m.), Astra-F (1992-2002 m.), Astra-G (1998-2006 
m.), Astra-H (2004-), Calibra (1990-1997 m.), Corsa-A/Combo (1987-1993 m.), Corsa-B/Vito (1993-2002 m.), 
Corsa-C (2001-2006 m.), Corsa-D (2007-), Frontera-A (1992-1998 m.), Frontera-B (1999-2005 m.), Kadett-E 
(1987-1991 m.), Meriva (2003-2006 m.), Omega-A (1987-1994 m.), Omega-B (1994-2003 m.), Senator-B 
(1987-1993 m.), Sintra (1997-2000 m.), Speedster/VX220 (2001-2006), Tigra A (1995-2000 m.), Tigra B 
(2005-), Vectra-A (1989-1995 m.), Vectra-B (1996-2001 m.), Vectra-C/Signum (2002-), Zafira A (1999-2005 
m.), Zafira B (2006-). 
 
Privalumai: 
programinės įrangos kalbos: anglų, rusų; 
neaukšti sisteminiai reikalavimai: Windows 98/2000/XP/Vista operacinė sistema, USB jungtis; 
geriausios funkcinės galimybės Opel automobiliuose tarp negamyklinių prietaisų; 
paprasta ir funkcionali vartotojo sąsaja; 
gera pagalbinė informacija – gedimų kodų interpretavimas, parametrų realiame laike normatyvai ir kt.; 
pastovūs programinės įrangos atnaujinimai; 
palaiko 3 CAN standartus - (High Speed, MidSpeed, LowSpeed); 
CAN ir ISO protokolų perjungimas atliekamas automatiškai; 
kompiuterio ir automobilio grandinių galvaninė apsauga; 
turi apsaugą nuo "trumpo sujungimo" ir perkaitinimo; 
galimybė atnaujinti interfeiso programinę įrangą per USB. 
 
Tiekimas: 
interfeisas AutoScanner Opel CAN; 
kompaktinis diskas su licencijuota programinė įranga. 
 
Kaina: teirautis info@autotestas.lt 
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