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Waarschuwings- en veiligheidsaanwijzingen
Dit Handboek bevat belangrijke waarschuwings- en veiligheidsaanwijzingen, die door
de gebruiker in acht moeten worden genomen.
Het product is alleen voor een volledig bepaald, in het Handboek omschreven
toepassingsdoel bedoeld. Bovendien zijn de belangrijkste voor de toepassing en het gebruik
van het product noodzakelijke voorwaarden en veiligheidsmaatregelen toegelicht, om
benutting zonder klachten te waarborgen.
Voor toepassingen buiten het omschreven toepassingsdoel en het niet in acht nemen van
de noodzakelijke voorwaarden en veiligheidsmaatregelen wordt geen enkele garantie en
aansprakelijkheid erkend.
Het product mag slechts door dat personeel benut worden, dat op basis van zijn kwalificatie
in staat is, de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen bij de benutting van en het werken met
de apparatuur toe te passen. Er mag slechts met de door AVL DiTEST geleverde of door
AVL DiTEST vrijgegeven toebehoren en verbruiksmaterialen gewerkt worden. Omdat het in
dit geval om een product gaat, waarbij meetresultaten niet alleen van de correcte eigen
werking afhangen, maar ook van een serie randvoorwaarden, is het beslist noodzakelijk, dat
de door het product geleverde resultaten aan een beoordeling (bijv. plausibiliteitcontrole)
door een vakkundige worden onderworpen, alvorens er op de geleverde meetwaarde
betrekkinghebbende, verdergaande maatregelen getroffen worden.
Instel- en onderhoudswerkzaamheden aan geopende apparaten onder spanning mogen
alleen door het daarvoor opgeleide vakpersoneel uitgevoerd worden, dat zich van het
daarmee verbonden gevaar bewust is.
De reparatie van het product mag slechts in de werkplaats van de leverancier of door
daarvoor opgeleid vakpersoneel uitgevoerd worden.
Bij het gebruik van het product dient de vakman te waarborgen, dat het testvoorwerp of de
testinstallatie niet in bedrijfssituaties gebracht worden, die tot de beschadiging van zaken of
het in gevaar brengen van personen kunnen leiden.
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Samengevatte veiligheidsaanwijzingen
GEVAAR
Levensgevaar door elektrische spanning bij voertuigen met hybride aandrijvingen
Bij de HV-energieopslag (HV-accu) en bij de daaraan aangesloten delen, is
levensgevaarlijke hoogspanning aanwezig!
Zekerstellen, dat niemand met de aansluitingen van de hybride accu, de aansluitkabels
van de HV-accu en de overige, onder hoogspanning staande, delen in aanraking komt!

WAARSCHUWING
Levensgevaar door elektrische spanning van de ontstekingsinstallatie
De ontstekingsinstallatie voert levensgevaarlijke hoogspanning!
Bij draaiende motor niet de ontstekingsinstallatie aanraken!

WAARSCHUWING
Levensgevaar door elektrische spanning bij voertuigen met Xenonlicht
De verlichtingsinstallatie met Xenonlicht voert levensgevaarlijke hoogspanning!
Bij ingeschakelde verlichting niet de componenten van het Xenonlicht aanraken!

WAARSCHUWING
Gevaar door gezondheidschadelijke of irriterende stoffen
Bij metingen aan de draaiende motor in afgesloten ruimten (werkplaatsen, testhallen, enz.) de
voertuiguitlaatgassen afvoeren en die ruimten voldoende luchten!

WAARSCHUWING
Verbrandingsgevaar door hete delen
Metingen moeten bij normale motor bedrijfstemperatuur resp. in overeenstemming met het
testvoorschrift uitgevoerd worden! Geen hete delen zoals motor, aan de motor gemonteerde delen
evenals het volledige uitlaatinstallatie aanraken! Zo nodig koelventilatoren gebruiken!
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WAARSCHUWING
Verwondinggevaar door roterende delen
Alle werkzaamheden in de motorruimte bij stilstaande motor en uitgeschakeld contact uitvoeren!
Geen roterende delen zoals, dynamo, radiateurventilator en de aandrijving ervan (bijv. V-snaar),
aanraken!
Bij draaiende motor op een veilig verleggen van de meetkabels letten!

WAARSCHUWING
Verwondinggevaar door niet-beveiligd voertuig
Handrem aanzetten, resp. het selectiehendel op P (automatisch transmissie) instellen!
Voertuig toereikend tegen wegrollen beveiligen!

WAARSCHUWING
Explosiegevaar op basis van pyrotechnische inrichtingen en terughoudsystemen
Test- en montagewerkzaamheden mogen alleen door geschoold personeel uitgevoerd worden!
Ontstekers in geen geval met een multimeter controleren!
Systeemcontrole alleen met toegelaten testapparatuur!
Bij werkzaamheden aan het airbagsysteem de accu afklemmen!
Bij het aanklemmen van de accu moet het contact uitgeschakeld zijn en er mag zich geen persoon
in het interieur bevinden!
Uitgebouwde airbageenheid steeds met het uittredevlak naar boven opslaan, resp. in
overeenstemming met de opslagvoorschriften!
Airbageenheid niet zonder toezicht liggen laten!
Airbageenheid tegen vonken, open vuur en temperaturen boven 100°C beschermen!
Airbageenheid niet in het inzittendencompartiment transporteren!
Airbageenheid niet met olie, vet en reinigingsmiddelen in aanraking brengen!
Airbageenheid die vanaf meer dan 0,5 m omlaag valt moet vervangen worden!
Niet afgegaane airbageenheden op correcte wijze als afvalstof verwijderen!
Airbageenheid niet openen of repareren!

AANWIJZING
Bij het aanhouden van het afregeltoerental van dieselmotoren de daarvoor geldende
fabrikantenopgaven opvolgen!

AANWIJZING
Bij insteken en uitnemen van de OBD-stekker / de verschillende AVL voertuigadapters steeds
vooraf het contact uitschakelen!
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Algemeen

1.1

Algemene beschrijving

Algemeen

AVL DITEST XDS 1000 (XDS: eXperienced Diagnostic Solution) is een modern en toekomstwijzend
voertuig diagnosesysteem. Het verenigt een hoge merkenafdekking met een professionele
testdiepte. Het snelle en eenvoudige gebruik reduceert identificatie- en diagnosetijden.
Voor de voertuigdiagnose met AVL DITEST XDS 1000 is een VCI (VCI: Vehicle Communication
Interface) of een Scantool noodzakelijk. Let u hiertoe op de documentatie van uw VCI/Scantool.

Functies:






Foutcode lezen/wissen op voertuig- of regeleenhedenniveau
Centrale servicefuncties (terugstellingen, aanpassingen, coderingen …) op voertuig- of
regeleenhedenniveau uitgevoerde procedures
Actuatortest
Professionele meetwaardenbeoordeling met grafische weergave
Aanpasbare testprotocollen

Uit te breiden:
AVL DiTEST XDS 1000 is combineerbaar met verdere modules:




1.2

AVL DiTEST SCOUT
Geleid voertuig diagnosesysteem.
Technisch infosysteem AVL DiTEST XIS Pro
Omvangrijk informatiesysteem voor het doelgericht opheffen van storingen.
Diagnose Systeem Software AVL DiTEST DSS
Wordt AVL DiTEST XDS 1000 in AVL DiTEST DSS gestart, dan worden de
voertuigidentificatie data van het geselecteerde voertuig automatisch aan AVL DiTEST
XDS 1000 overgedragen.

Bediening van pc-programma’s
Dit handboek gaat van de principiële kennis in de omgang met MS Windows® uit.
Details kunt u nagaan in uw MS Windows®-handboek.
Zo nodig wendt u zich tot uw pc-beheerder/systeemadministrateur.
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AVL DiTEST XDS 1000

Installatie en update
Installatie
Bij aankoop van een AVL DiTEST diagnosestation is AVL DiTEST XDS 1000 al geïnstalleerd en
gereed voor gebruik.
Een installatie is alleen noodzakelijk:

Bij het uitbreiden van een station met AVL DiTEST XDS 1000.

Met behulp van een AVL DiTEST station met haar eigen klanten 'pc's (bijvoorbeeld AVL
DiTEST MDS 105).
Let op het document Snelstart.

Update
Kiezen systeeminformatieOp updates controleren.

Afb. 1-1

1-2
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De momenteel geïnstalleerde XDS 1000-versie wordt weergegeven.

Afb. 1-2
Klik op https://avlditest.com/xds-updates om te kijken of er een nieuwere versie beschikbaar is.
Volg de instructies op deze website om een nieuwere versie te installeren.

Als uw XDS 1000-tablet / pc geen internetverbinding heeft, doet u het
volgende:
1. Sluit een USB-stick aan op een pc met internetverbinding.
2. Ga naar de website https://avlditest.com/xds-updates.
3. Download de update naar de USB-stick.
Om dit te doen, klikt u op Update en vervolgens op Opslaan als.
Sla het updatebestand op de USB-stick op.
4. Meld u af bij de USB-stick.
Om dit te doen, klik op de pictogrammen in de rechter benedenhoek
,
en
vervolgens op USB DISK uitwerpen.
5. Koppel de USB-stick los en sluit deze aan op de XDS 1000 Tablet / pc.
6. Installeer de update.
Dubbelklik hiervoor op AVL_DiTEST_XDS_1000_20XX_XX_install.exe.
7. Raadpleeg voor meer informatie de website https://avlditest.com/xds-updates uit stap 3
Activeringscode aanvragen.
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1.4

AVL DiTEST XDS 1000

Bedieneroppervlak
(1)
(3)
(4)

(2)
(5)

(6)

(7)

(8)
Afb. 1-3

Punt

1-4

Beschrijving

(1)

Hoofdnavigatie: Schakelvlakken/buttons „Diagnose“, „EOBD“, „Scout“ en „XIS Pro“.

(2)

Navigatie: Schakelvlakken/buttons „Set-up“, „Feedback“ en „Hulp“.

(3)

Navigatiepad: Toon het geselecteerde voertuig en de gekozen functie.

(4)

Infobereik: Aanwijzingen in heldere tekst.

(5)

Navigatie werkbereik:
Schakelvlakken/buttons „Voertuigkeuze“, „Terug“ en „Meer“.

(6)

Werkbereik: Weergave van de actuele functie.

(7)

Navigatie werkbereik:
Schakelvlakken/buttons van de functies.
Belangrijke functies worden blauwgekleurd weergegeven, de minder belangrijke in
grijze kleur.

(8)

VIN (voertuig identificatie nummer), verbindingsstatus: pc  voertuig
en accuspanning.
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Hulp
Door te klikken op

verschijnt er een venster met een uitvoerige beschrijving van de actuele

beeldschermweergave.
Informatie
Benut u de functie „Hulp“! Deze is de eenvoudigste methode voor probleemoplossing.

1.6

Voertuig diagnosesysteem AVL DiTEST SCOUT
Informatie
Hiertoe hebt u het voertuig diagnosesysteem AVL DiTEST SCOUT nodig!
Door klikken op Scout start AVL DiTEST SCOUT.
Wordt AVL DiTEST Scout in het bereik „Navigatie werkbereik“ gestart, zie afb. 1-1 (7), dan wordt de
voertuigidentificatie data en de uitgelezen foutcode automatisch aan AVL DiTEST SCOUT
overgedragen.
Om te werken met AVL DiTEST SCOUT volgt u de documenten:

Gebruikershandboek AVL DiTEST SCOUT, ID-Nr.: AT7641D

1.7

Technisch informatiesysteem AVL DiTEST XIS Pro
Informatie
Hiertoe hebt u het Technisch informatiesysteem AVL DiTEST XIS Pro nodig!
Door klikken op XIS Pro start het Technisch infosysteem AVL DiTEST XIS Pro (XIS: eXperienced
Information Solution).
Volgt u de documentatie voor AVL DiTEST XIS Pro.

1.8

OEM Portal
Als u op OEM Portal klikt, start uw standaard internetbrowser. De "Toegang tot de fabrikant
portalen" verschijnt. Na het selecteren van de voertuigfabrikant kan een verscheidenheid aan
informatie van de fabrikant worden opgevraagd.
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Set-up
Na de eerste maal starten van AVL DiTEST XDS 1000 of de wisseling van de VCI/Scantool voert u
in de bedrijfssoort „Set-up“ (knop

) verschillende instellingen uit.

1.9.1 Systeeminfo
Er worden de geïnstalleerde AVL DiTEST XDS 1000 – versie en de actuele licentie aangegeven.
Op update controleren

Zie pagina 1-2.

Veranderen licentie

Wist de actuele licentie

Log aanwijzingen

Een venster wordt geopend en toont het logbestand.

1.9.2 Scantool
Hier kiest u de communicatie verbindingmogelijkheid (USB-kabel of draadloze Bluetooth-verbinding)
uit en actualiseert u de Firmware van uw VCI/Scantool.
Zoeken naar verbindin.

Afhankelijk van de gekozen communicatie verbindingmogelijkheid
wordt naar de gebruikte COM-aansluiting gezocht.

Box update

Actualiseert de Firmware van de gebruikte VCI/Scantool

Com-instellingen

Opent een venster, waarin u de gebruikte COM-aansluiting kunt
invoeren.

AANWIJZING
Let u erop, dat de Firmware update van de VCI/Scantool niet per Bluetooth functioneert.
Voor de Firmware update sluit u uw VCI/Scantool met de USB-kabel aan de pc (notebook, AVL DiX
DRIVE UM enz.) aan.

1.9.3 Instellingen
Hier kunt u uw werkplaatsdata configureren, dat betekent uw werkplaatsadres invoeren, een logo en
de taal voor het bedieneroppervlak uitkiezen, evenals de opslagplek van het logbestand vastleggen.
Logo uitkiezen

1-6

Er verschijnt een venster, waarin u een logo kunt uitkiezen.
Bevestigt u de keuze door klikken Openen.
Het bestandtype moet ".jpg" zijn.
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1.10 Terugkoppeling
Door klikken op

OK worden anonieme gebruikerinformaties aan AVL DiTEST gezonden.

Dit dient voor de verbetering van de product- en dienstverleningsvormgeving. Voor de automatische
analyse worden geen enkele op personen betrekkinghebbende data gebruikt. In het invoerveld kunt
u ons een gedetailleerde terugkoppeling laten toekomen.

1.11 In geval dat het fout gaat
In geval van fouten gaan u als volgt te werk:





Handboek

Overtuigt u zich ervan, dat AVL DiTEST XDS 1000 en de gebruikte VCI/Scantool ordelijk in
gebruik genomen werden.
Beëindigt u AVL DiTEST XDS 1000 en start u dan opnieuw.
Maakt u de verbinding pc  VCI/Scantool  voertuig los en verbindt u dit opnieuw.
Let u op de foutmeldingen en de aanwijzingen voor de oplossing op het beeldscherm.
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2

Voertuigdiagnose

2.1

Voertuigidentificatie
Dubbelklikt u op AVL XDS 1000. AVL DiTEST XDS 1000 wordt gestart en er verschijnt de dialoog
„Voertuigkeuze“.

(1)

(2)
(3)

Afb. 2-1

(1) Voertuigtype
Hier kunt u een keuze vooraf treffen, welke voertuigsoort (personenauto, transporter en/of
bedrijfsauto/trailer) in bereik (3) aangegeven worden.

(2) Snel zoeken
Door invoer van een of meer letters worden de invoeren in „Merk“, „Serie“ en „Model“ in
overeenstemming met de invoer ingeperkt.

(3) Merk, serie, model
Kiest u het benodigde voertuig uit door in de tabel op betreffende Merk, Serie en Model te klikken.
Voertuig selecteren

Bevestigt de onder (3) getroffen keuze. Er verschijnt de dialoog
„Voertuiginformatie“, zie afb. 2-1.

Voertuig zoeken via VIN

Het gedefinieerde voertuig wordt weergegeven.

Laatste 20 voertuigen

Toont een lijst met de 20 als laatste uitgekozen voertuigen.
Klikt u op het benodigde Voertuig en op Voertuig selecteren.

Functies

Geeft een lijst weer van alle mogelijke functionaliteiten van het
geselecteerde voertuig.

Informatie
Wordt AVL DITEST XDS 1000 in de Diagnose System Software AVL DiTEST DSS (vanaf versie 2.2)
gestart, dan worden de voertuigidentificatie data in AVL DiTEST XDS 1000 overgenomen.

Handboek
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2.2 Voertuiginformaties
Door klikken op Voertuig uitkiezen, zie afb. 2-1, verschijnt de dialoog „Voertuiginformaties“.

(1)

Afb. 2-2

(1) Hulpbeelden
Er kunnen meerdere hulpbeelden te selecteren en de aansluiting van de kabelbaan-verbinding
(inbouwsituatie van de diagnosebus, diagnosekabel enz.) aangegeven worden.

2-2

AutoScan

Er vindt een automatische controle
voertuigregeleenheden, zie pagina 2-3.

plaats

van

alle

ECU overzicht

Er verschijnt een overzicht voor de handmatige regelenheden keuze,
zie pagina 2-3.

TOP functies

Toont een selectie van verschillende functies die kunnen worden
uitgevoerd zonder een auto en scan control apparaatidentificatie.
Zie hoofdstuk 3.4 „TOP functies“.
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Regeleenheden overzicht
AutoScan:
Toont alle in het voertuig gevonden regeleenheden.
De AVL DiTEST XDS 1000 is speciaal geoptimaliseerd voor de snelste auto scan.
Sommige voertuigen kunnen verlangen dat de automatische scan worden veroorzaakt door de
controle-apparatuur geïnstalleerd in het voertuig, maar tot enkele minuten.

ECU lijst:
Toont alle regeleenheden, die in dit voertuigtype kunnen zijn gemonteerd.

(1)

Afb. 2-3
Regeleenheid is in orde.
In het foutengeheugen van de besturingseenheid is minstens een
fout opgeslagen.
Regeleenheid werd niet gevonden.

In het bereik (1) ziet u de voor dit voertuig mogelijke diagnose bedrijfssoorten.
Klikt u op de gewenste Diagnose bedrijfssoort. Diagnose bedrijfssoorten, zie pagina 1.
Om een systeem/regeleenheid te selecteren, klikt u op de gewenste Regeleenheid en op ECU
uitkiezen.
Drukken

Handboek

Er kan gekozen worden of de print als korte versie, of met
aanvullende informatie wordt uitgevoerd. In de korte versie wordt
deschermweergave uitgeprint. In de uitvoerige versie worden
daarnaast ook de identificatiegegevens van elke
besturingseenheid en de foutcodes uitgeprint.
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2.4

AVL DiTEST XDS 1000

Regeleenheden identificatie
De geselecteerde regeleenheid wordt uitgelezen en de informaties gedetailleerd weergegeven (1).
Verder worden ook de eventueel gevonden foutcodes inclusief de fouttekst aangegeven (2).

(1)

(2)

(3)

Afb. 2-4

Detailinformatie wordt weergegeven.
De weergave van de Detailinformatie wordt beëindigd.
Drukken

De identificatiegegevens en foutcodes
besturingseenheid worden uitgeprint.

van

de

betreffende

In het bereik (3) ziet u de voor deze regeleenheid / dit systeem mogelijke diagnose bedrijfssoorten.
Klikt u op een foutcode (bereik (2)) en dan op de gewenste Diagnose bedrijfssoort. Diagnose
bedrijfssoorten, zie pagina 1.

2-4
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Bekijk alle foutcodes
Als het scherm "Auto Scan" (zie afb. 2-3), selecteert u de "Toon alle FC's", zodat het volgende
scherm verschijnt:

Afb. 2-5
Update

Werkt de foutenlijst van alle ECU's bij.

Alle FCs löschen

De weergegeven foutcodes worden gewist.
Hierbij kan een protocol van het wissen worden gemaakt en
uitgeprint.
Dit protocol bevat de foutcodes die voor het wissen aanwezig
waren en de foutcodes die na het wissen nog aanwezig zijn.

Drukken

De inhoud van het scherm wordt uitgeprint.
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3

Diagnose bedrijfssoorten

3.1

Alle foutcodes lezen

Diagnose bedrijfssoorten

Leest de foutopslag van alle in het voertuig gemonteerde regeleenheden uit en geeft de opgeslagen
foutcodes en foutteksten weer.

3.2

Alle foutcodes wissen
Functie (Screen) "Auto Scan"
Wist de foutopslag van alle in het voertuig gemonteerde regeleenheden. Mocht er nog altijd een fout
in het voertuig aanwezig zijn, dan wordt die na korte tijd weer in de foutopslag opgeslagen.
Functie (Screen) "Alle foutcodes"
Wist de foutcode weergegeven.
Informatie
Bij veiligheidsrelevante systemen worden die foutcodes niet altijd direct gewist. In die gevallen
schakelt u het contact gedurende meerdere seconden uit resp. maakt u een proefrit.
Bij menige voertuigen kan de foutopslag alleen gewist worden, als de motor niet draait. Ook kan het
aanhouden van een bepaalde wisvolgorde van de regeleenheden noodzakelijk zijn.

3.3

Foutcode wissen
Wist de foutopslag van de uitgekozen regeleenheid. Mocht er nog altijd een fout in het voertuig
aanwezig zijn, dan wordt die na korte tijd weer in de foutopslag opgeslagen.
Informatie
Bij veiligheidsrelevante systemen worden die foutcodes niet altijd direct gewist. In die gevallen
schakelt u het contact gedurende meerdere seconden uit resp. maakt u een proefrit.
Bij menige voertuigen kan de foutopslag alleen gewist worden, als de motor niet draait. Ook kan het
aanhouden van een bepaalde wisvolgorde van de regeleenheden noodzakelijk zijn.

3.4

TOP functies
Voert functies met behulp van geleide aflopen uit. De TOP functies hebben betrekking op het
geselecteerde voertuig. De aanwijzingen op het beeldscherm leiden u door de afzonderlijke
werkstappen. Volgt u de aanwijzingen van het beeldscherm.

3.5

Functies
Voert functies met behulp van geleide aflopen uit. De TOP functies hebben betrekking op de
geselecteerde regeleenheid. De aanwijzingen op het beeldscherm leiden u door de afzonderlijke
werkstappen. Volgt u de aanwijzingen van het beeldscherm.
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Actuatoren
Test actuatoren en stroomkringen van het systeem/ de regeleenheid die geselecteerd is. De
werkwijze hangt af van het geselecteerde voertuig. Bij menige voertuigen moet een bepaalde
volgorde worden aangehouden, bij andere kan de regeleenheid uit een lijst worden uitgekozen.
Er volgen aanwijzingen voor de actuatortest.
Informatie
Bij veel regeleenheden moet bij een opnieuw volgende actuatortest het contact UIT-/AANgeschakeld worden.

3.7

Meetwaarden
Leest de actuele meetwaarden (actuele waarden/parameters) van de geselecteerde regeleenheid
uit en geeft die aan. De meetwaarden zijn in meetwaardengroepen (meetwaardenblokken)
samengevat. Meetwaarden kunnen grafisch weergegeven worden.

Groepenselectie
Hier kiest u uit, welke meetwaardengroepen in het bereik „Storinglijst“ weergegeven moeten worden.

Storinglijst
Selecteert u de gewenste meetwaarden ().
Door het invoeren van een zoekbegrip in het veld „Snel zoeken“ kunt u gericht naar een meetwaarde
zoeken.

Aanwijzingen
Actuele waarde, voorgeschreven waarde, eenheid en een commentaar van de geselecteerde
meetwaarden worden aangegeven.
Start Opname

De gemeten waarden worden geregistreerd. De geregistreerde
gegevens kunnen in een CSV- of TXT-bestand bewaard worden

Sla Opname

De geregistreerde waarden worden opgeslagen. Een browservenster
om de opslaglocatie te selecteren.

Stoppen Opname

De registratie van meetwaarden wordt beëindigd.

Grafiek
De geselecteerde meetwaarden worden grafisch weergegeven. Er kunnen max. 4 meetwaarden
gelijktijdig grafisch weergegeven worden.

3.8

Milieudata
Leest de bedrijfsomstandigheden, die tijdens het opslaan van de foutcode actief waren, uit en geeft
deze weer. De beschikbare milieugegevens zijn afhankelijk van het voertuig.

3.9

Voertuigbeoordeling
Alleen voor Autoscan! Alle besturingseenheden met een VIN (voertuigidentificatienummer) of
meetwaarden met de eenheid km worden weergegeven.
Door op de KM-standen te klikken, worden alle meetwaarden met de eenheid km weergegeven.
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EOBD
Informatie
De beschikbare EOBD-modes zijn van het voertuig afhankelijk!

4.1

EOBD mode 1 Actuele waarden
Leest de relevante uitlaatgaswaarden, actuele motorgebruiksgegevens (is-waarde) incl. readiness
codes uit en geeft ze weer.

4.2

EOBD Mode 2 Freeze Frame, foutomgevingsdata
Leest de bedrijfsomstandigheden, die tijdens het opslaan van een uitlaatgasrelevante fout
bestonden, uit en geeft deze weer.

4.3

EOBD Mode 3 Foutcodes lezen
Leest de opgeslagen, uitlaatgasrelevante foutcodes uit en geeft deze weer.

4.4

EOBD Mode 4 Foutcodes wissen







Wist de bedrijfsomstandigheden, waaronder een uitlaatgasrelevante fout opgeslagen
werden, (Mode 2).
Wist de uitlaatgasrelevante foutcodes (Mode 3).
Wist de lambdasondewaarden (Mode 5).
Zet de readinesscode (testbereidheidstests) op „niet uitgevoerd“.
Wist de sporadisch optredende, uitlaatgasrelevante foutcodes (Mode 7).
Wist de aanwijzing van de met geactiveerde storinglamp gereden kilometers.

Bij menige voertuigen moet eerst Mode 3 „Foutcode lezen“ en EOBD-Mode 7 „Foutopslag lezen
sporadisch“ uitgevoerd worden, zodat EOBD-Mode 4 „Foutopslag wissen“ functioneert.
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EOBD Mode 5 Lambdawaarden
Leest de lambdasondewaarden uit en geeft deze weer.
Information
De meetwaarden van de sonde 1 worden in het hexadecimale systeem weergegeven!

4.6

EOBD Mode 6 Testwaarden sporadisch
Leest de testwaarden van de niet permanent bewaakte, fabrikantspecifieke componenten zoals,
katalysator, verdampingssysteem en dergelijke uit en geeft ze weer.
Opdat de aangegeven testwaarden geldig zijn, mag de readinesscode niet teruggezet zijn.
Indien nodig verkrijgt u de readinesscode tijdens rijden volgens fabrikantopgave opnieuw.
Verklaring (voorbeeld):

Betekenis
Test
Component
Limiet
Waarde
Resultaat

4.7

ID TID$01
CID$11
0 ... 22316
4660
o.k.

Nummer van de door de regeleenheid ondersteunde test
Nummer van de geteste component, zie opgave fabrikant
Bereik waarin zich de testwaarde moet bevinden
Uitgelezen testwaarde
Beoordeling: in orde / niet in orde

EOBD Mode 7 Foutcodes sporadisch
Leest de sporadisch optredende, uitlaatgasrelevante foutcodes uit en geeft deze weer.

4.8

EOBD Mode 8 Actuatoren
Activeert componenten.

4.9

EOBD Mode 9 Voertuiginformaties
Leest de volgende informaties uit en geeft deze weer:

Voertuiginformaties

Instelinformaties

Instel verificatienummer
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