
USB Diagnostický kabel VAG KKL
Návod k obsluze



1. BEZPEČNOST

• Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 
• Tento přístroj je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorech.
• V případě poruchy nebo viditelného poškození přístroj nepoužívejte a kontaktujte 

společnost Reloc Trade CZ s.r.o. 
• Nikdy zařízení neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. 
• Doporučujeme používat pouze s kabely (adaptéry) z naší nabídky (každý 

výrobce může mít různé zapojení pinů na konektoru) 
• Diagnostiku vozidel může provádět pouze školený personál. 
• Je zakázáno provádět neodborné zásahy do kabelu, hrozí vážné riziko poškození buď 

elektroinstalace vozidla nebo PC / Notebooku.
• Připojení diagnostického kabelu k vozidlu by mělo být prováděno pouze v případě 

vypnutého zapalování. 
• Prodejce nenese odpovědnost za důsledky nesprávným použitím nebo nesprávnou 

manipulací. 

2. Technická specifikace

2,1 Hardwarové požadavky
• PC počítač (laptop, desktop)
• Pentium nebo lepší
• Grafická karta pracující v rozlišení 640 x 480 a více
• Volný USB slot na vašem počítači.
• 10 MB volného místa na disku.
• Operační systém Windows

2,2 SPECIFIKACE
• Rozměry 115mm x 55m x 23mm
• Čistá hmotnost od 150 do 300 g (v závislosti na verzi)
• Rozsah provozních teplot od 5 °C až 40 °C (10% - 80% RV - nekondenzující)
• Skladovací teplota v rozsahu od -10 °C až 60 °C (10% - 70% RV - nekondenzující)
• Napájecí napětí 12,5 V až 15V (kabel je napájen z konektoru

diagnostické zásuvky ve voze) 



3. Instalace ovladačů (znázorněno na systému Windows XP)

• Připojte diagnostický kabel k PC / Notebooku
• Systém Windows detekuje kabel jako nové zařízení viz obrázek č. 1
• Zvolte volbu „Ne, nyní ne“ a pokračuje tlačítkem „Další“

     

(Obrázek č. 1)



• Následně se zobrazí okno viz obrázek č. 2
• Zvolte volbu „Instalovat ze seznamu či daného umístění (Pro zkušené uživatele)“ 

a pokračuje tlačítkem „Další“

(Obrázek č. 2)



• Následně se zobrazí okno viz obrázek č. 3
• Zvolte volbu dle označených polí (Podle toho odkud budete instalovat ovladače, nejčastěji 

z disku CD nebo vybráním cesty přímo ke složce s ovladači, kterou jste obdrželi)“ a 
pokračuje tlačítkem „Další“

(Obrázek č. 3)



• Následně se zobrazí okno viz obrázek č. 4
• Budete informováni, že ovladače nejsou ověřené společností Microsoft, pokračujte 

tlačítkem „Pokračovat“

(Obrázek č. 4)



• Následně se zobrazí okno viz obrázek č. 5
• Budete informováni, že ovladače jsou nainstalovány korektně, klikněte na tlačítko 

„Dokončit“

Obrázek č. 5)



• Nyní je potřeba nastavit správný port na ovladači kabelu „V Ovládacích panelech záložka 
Sytém viz obrázek č. 6

(Obrázek č. 6)



• Vyhledejte v záložce „Porty (Com a LPT)“ příslušný ovladač kabelu, pravým tlačítkem myši 
klikněte na ovladač a zvolte „Vlastnosti“

• Viz obrázek č. 7 zvolte záložku „Port Settings“ tlačítko „Advanced...“

(Obrázek č. 7)



• Viz obrázek č. 8 zvolte nastavení portu na COM1, pokračujte „OK“

(Obrázek č. 8)

• Nyní je kabel připraven k použití

 Upozornění pro uživatele:
• Windows Vista  (32bit a 64bit)
• Windows 7  (32bit a 64bit)
• Windows 8  (32bit a 64bit)

• Tyto operační systémy instalují automaticky doporučené ovladače, 
nicméně je třeba je přeinstalovat dodanými ovladači na CD, jinak 
nefungují všechny funkce korektně. V některých případech komunikace 
nefunguje vůbec.


