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INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Opis produktu

Kabel  anty-reset  do  interfejsu  diagnostycznego  OBD  II.  Jego  podstawową
funkcją jest podtrzymanie napięcia oraz pamięci sterowników podczas wymiany
akumulatora.  Wystarczy  podłączyć  go  do  zewnętrznego  akumulatora  12V  za
pomocą  kabla  zakończonego  klemami  (+  -).  Zapobiega  utracie  danych  i
resetowaniu  ustawień  elektroniki  samochodu.  Dodatkowy  bezpiecznik
zabezpiecza instalację elektryczną auta w razie skoków napięcia.

Cechy i specyfikacja produktu:

• Kabel anty-reset do interfejsu diagnostycznego OBD II. 
• Podtrzymuje napięcie oraz pamięć sterowników podczas wymiany 

akumulatora. 
• Zapobiega utracie danych i ustawień elektroniki samochodu. 
• Prosty w obsłudze - wystarczy podpiąć klemy do zewnętrznego akumulatora 

12V. 
• Dodatkowy bezpiecznik zabezpiecza instalację przed skokiem napięcia. 
• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: 12V (zewnętrzny akumulator) 
• Interfejs: OBD II 
• Dioda sygnalizacyjna LED 
• Długość kabla: 100 cm 
• Wymiary interfejsu: 7,6 cm x 4,5 cm 
• Kolor: jak na zdjęciu 
• Opakowanie: foliowe

2. Instrukcja obsługi

• Poluźnić lub ściągnąć zaślepki z zewnętrznego akumulatora (jeżeli są).
• Wpiąć wtyk OBD II do złącza diagnostycznego OBD w pojeździe.
• Następnie  podłączyć  czerwony  kabel  ładujący  do  bieguna  dodatniego  (+)

zewnętrznego akumulatora, potem czarny do bieguna ujemnego (-)
• Po poprawnym podłączeniu  do zewnętrznego akumulatora  można dokonać

wymiany akumulatora w pojeździe.
• Kabel  anty-reset  zapobiega  zresetowaniu  elektroniki  samochodu  oraz

wykasowaniu błędów diagnostycznych po wymianie akumulatora w pojeździe
na nowy.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Nie podłączać klem do różnych akumulatorów.
• Nie zwierać klem ładujących.
• Nie stawiać urządzenia na gorącej powierzchni.
• Używać kabla tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż
odnośnie  do  użytkowania  sprzętu  w  bezpieczny  sposób,  tak  aby  związane  z  tym
zagrożenia  były  zrozumiałe.  Dzieci  nie  powinny  bawić  się  sprzętem.  Dzieci  bez
nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.


