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Bil diagnose med smartphone

• Nu kan du undlade at køre med advarselslampen tændt 

• Nu skal du ikke vente med at vide hvad der er galt til du kommer på værksted.

• Nu kan du forberede værkstedet på hvad der er galt.

• Hold øje med bilens data. 

Og det for mindre end værkstedet tager for at lave en enkelt test.

Mobilscan består af en applikation til din Android (telefon eller Tablet) eller iPhone 
(iPad, iPod) og en OBD Bluetooth (Android) eller WiFi (iPhone) adapter.

Mobilscan giver dig adgang til alle oplysninger som understøttes af den såkaldte OBD 

standard, hvilket vil sige at du nu kan læse fejlkoder, sensorværdier og meget mere 
direkte fra bilens motorstyring.

Mobilscan modtager og viser løbende målinger fra en lang række motorsensorer 
såsom lambdasonder, luftmassemålere og temperatursensorer. Mobilscan 
sammenligner målingerne med referenceværdier, og kan derfor anvendes til at 
identificere defekte og udtjente komponenter.

Mobilscan viser alle fejlkoder og 'fryserammer' (øjebliksbillede ved fejl) og kan 
selvfølgelig også slette disse. I Mobilscan er al tekst på dansk inkl. tekst til beskrivelse 
af de over 9000 fejlkoder, som Mobilscan understøtter.

  



Tekniske specifikationer:

Funktioner:

• Grafisk sensor visning

• Overblik ('Smiley' visning som viser samlet status af alle fejlkoder) 

• Send alle data via mail eller andet 

• Slet fejlkoder

Understøttelse:

• Virker med alle biler som opfylder EOBD/OBD-II

• Understøtter ISO 9141, KWP2000 

• Understøtter SAE J1850 

• Understøtter CAN bus

Krav til mobiltelefonen:

Android 
Mobilscan til Android virker på telefoner med Android OS version 2.1 og nyere. Hvis 
du kan hente og installere fra Google play så virker det også 

iPhone 

Mobilscan kræver, at enheden er opdateret til iOS 5.0 eller nyere. Mobilscan til iPhone 
er testet på iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad 2, iPad 3, og iPod touch 
4.generation.

Bilen 
Benzin fra 2001
Diesel fra 2004
>2500 kg fra 2007

For mere information kontakt venligst: tag et kig på mobilscan.dk, på vores 
Facebook side, eller en af vores officielle youtube videoer.Eller mail 
sales@mobilscan.dk


