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Figyelmeztetési- és biztonsági előírások

Figyelmeztetési- és biztonsági előírások
E kézikönyv fontos óvórendszabályokat és biztonsági tudnivalókat tartalmaz,
amelyeket a felhasználónak feltétlenül figyelembe kell vennie.
A termék csak meghatározott, a gépkönyvben leírt célra használható. A
panaszmentes működés érdekében ezen kívül a termék felhasználása és
működése szempontjából feltétlenül szükséges feltételek és biztonsági teendők is
leírásra kerülnek.
A leírt felhasználási céltól eltérő alkalmazás és a szükséges feltételek és biztonsági
teendők figyelmen kívül hagyása esetén minden jótállás és szavatosság érvényét
veszti.
A terméket csak olyan személyzet használhatja és működtetheti, aki
szakképzettségénél fogva be tudja tartani a használat és működtetés közben
betartandó biztonsági szabályokat.
A terméket csak az AVL DITEST cég által szállított vagy az AVL DITEST által
engedélyezett tartozékkal és felhasználásra kerülő anyaggal szabad működtetni.
Mivel ebben az esetben olyan termékről van szó, amelynek mérési eredményei nem
csak a saját funkciójától függenek, hanem egy sor egyéb feltételtől is, a termékből
nyert eredményeket a kapott mérési értékre vonatkoztatott további intézkedés előtt
szakértői véleménynek (például plauzibilitás-vizsgálatnak) kell alávetni.
Feszültség alatt álló, kinyitott készüléken csak erre kiképzett és az ezzel járó
veszélyekkel tisztában lévő szakszemélyzet végezhet beállítási és karbantartási
munkákat.
A termék javítását csak a szállító cég (Energotest Kft.) vagy erre kiképzett
szakszemélyzet (Energotest Országos Hálózat) végezheti.
A termék használata esetén szakembernek kell gondoskodnia róla, hogy a vizsgált
tárgy vagy a vizsgálóberendezés ne kerüljön olyan üzemi állapotba, amely dologi
kárt vagy személyi sérülést okozhatna.
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Biztonsági tanácsok

Biztonsági tudnivalók!
VESZÉLY
Életveszély a gépjárműben lévő nagyfeszültség miatt!
A HV (nagyfeszültségű)-akkumulátorban és a vele kapcsolatban álló részekben életveszélyes
nagyfeszültség van! Bizonyosodjon meg róla, hogy senki se legyen kapcsolatban a HVakkumulátorral, a csatlakozókábelekkel és egyéb nagyfeszültség alatt álló részekkel.

FIGYELEM
Életveszély a gyújtóberendezésben található magasfeszültség miatt
A gyújtóberendezés életveszélyes nagyfeszültséget vezet!
Járó motornál a gyújtóberendezést tilos megérinteni!

FIGYELEM
Életveszély a gépjármű Xenonlámpáiban lévő elektromos feszültség miatt!
A Xenon fényű lámpa életveszélyes nagyfeszültséget vezet!
Bekapcsolt világításnál tilos a Xenonlámpák részeihez hozzáérni!

FIGYELEM
Veszély egészségre ártalmas vagy irritáló anyagok által
Járó motor mérésénél zárt térben (műhely, vizsgálóállomás, stb.) a kipufogógázt el kell vezetni és
a termet alaposan ki kell szellőztetni!

FIGYELEM
Égésveszély a forró részek által
Normál motor-üzemi hőmérséklet mérésénél a vizsgálati előírások szerint járjon el!
Tilos forró részekhez mint a motor, az egész kipufogó berendezés, hozzáérni!
Adott esetben hűtőberendezést használjon!
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FIGYELEM
Sérülés veszélye a forgó részek által
A motortérben végzett minden munka, álló motor és lekapcsolt gyújtás mellett történjen!
Tilos mindenfajta forgó részhez, mint a generátor, hűtőventilátor és ezek meghajtóihoz (pl. ékszíj)
hozzáérni!
Járó motornál a mérőkábel biztonságos áthelyezésére figyeljen!

FIGYELEM
Sérülés veszélye rögzítetlen jármű esetén
Kéziféket húzza be illetve tegye a sebváltót „P“ állásba (automata váltó)!
Biztosítsa megfelelően a járművet legurulás ellen!

FIGYELEM
Robbanásveszély a pirotechnikai berendezések és passzív biztonsági rendszerek következtében
Vizsgálati és szerelési munkákat csak képzett személy végezhet!
Gyújtást soha nem szabad multiméterrel vizsgálni!
Rendszervizsgálat csak hivatalosan jóváhagyott vizsgálóeszközzel!
Légzsák-rendszer vizsgálatánál az akkumulátort kapcsolja le!
Az akkumulátor visszakapcsolásánál a gyújtást ki kell kapcsolni és senki nem tartózkodhat az utas
térben!
Kiépített légzsák-egységet mindig a kilépőfelülettel felfelé, az előírásoknak megfelelőn helyezze el!
A légzsákot ne hagyja felügyelet nélkül!
A légzsákot védeni kell szikrahullástól, nyílt lángtól és 100°C magasabb hőmérséklettől!
A légzsákot ne szállítsa az utastérben!
A légzsák ne érintkezzen olajjal, zsírral, kenőanyaggal!
A légzsákot, mely több mint 0, 5 m –ről leesett, ki kell cserélni!
A kioldott légzsákot ne tisztítsa! A nem kioldott légzsákot csak szakszerűen szabad
ártalmatlanítani.
A légzsákot ne nyissa ki és ne javítsa!

TANÁCS
A dízel motorok leszabályozási fordulatszámának (meg)tartásánál vegye figyelembe a gyártói
előírásokat!

TANÁCS
Az OBD –csatlakozó illetve különböző AVL DiTEST jármű adapterek fel/lecsatlakoztatása előtt
mindig kapcsolja le a gyújtást!
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Általános

1.1

Általános leírás

Általános

Az AVL DITEST XDS 1000 (XDS: eXperiencedDiagnosticSolution) egy modern és jövőbemutató
jármű diagnosztikai rendszer. Széles jármű lefedettség professzionális vizsgálati mélység jellemzi.
AVL DITEST XDS 1000 járműdiagnosztikához egy VCI (VCI: VehicleCommunication Interface –
Jármű kommunikációs Interfész) vagy egy hibakód kiolvasó szükséges. Kérjük, olvassa el a
dokumentációt a VCI-re vagy a Scantool-ra vonatkozóan.

Funkciók:






Hibakód kiolvasása/törlése a jármű vezérlőegységében
Központi Szerviz funkció eljárások (Visszaállítások/nullázások, Illesztések, Kódolások …) a
jármű vezérlőegységében
Működtetők ellenőrzése
Professzionális Mért érték megjelenítés grafikus ábrázolással
Testreszabható vizsgálati protokollok

Kiegészíthető:
AVL DiTEST XDS 1000 kiegészíthető további modulokkal:




1.2

AVL DiTEST SCOUT
Vezetett jármű diagnosztikai rendszer.
Műszaki Info Rendszer AVL DiTEST XIS Pro
Kiterjesztett információs rendszer a célzott hibakereséshez és hibaelhárításhoz.
Diagnosztikai Rendszer Szoftver AVL DiTEST DSS
AVL DiTEST XDS 1000 az AVL DiTEST DSS alkalmazással indítható, itt tudja beírni a
jármű azonosítási adatokat és itt lehet a járművet automatikusan kiválasztani és átadni az
AVL DiTEST XDS 1000-nek.

PC-Program használata
Ez a kézikönyv feltételezi az alapvető MS Windows ® ismereteket.
Kérjük, nézze meg a MS Windows ® kézikönyvét.
Ha szükséges, forduljon a rendszergazdájához.

Kezelői kézikönyv
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AVL DiTEST XDS 1000

Installáció és Update/frissítés
Installáció
Ha vásárol egy AVL DiTEST Diagnosztika rendszert, azaz egy AVL DiTEST XDS 1000-et ez a
telepítő kész a használatra.
A telepítésre csak akkor van szükség:
 amikor frissíti az emissziómérő állomását egy AVL DiTEST XDS 1000-el.
 ha használ AVL DiTEST állomás saját ügyfelek PC (például AVL DiTEST MDS 105).

Kérjük, vegye figyelembe a Quickstart dokumentumot.

Update/frissítés
Választ Rendszerinformációkfrissítések ellenőrizés.

Ábra. 1-1

1-2
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Megjelenik a jelenleg telepített XDS 1000 verzió.

Ábra. 1-2
Kattintson a https://avlditest.com/xds-updates gombra, ha meg szeretné tudni, hogy van-e újabb
verzió.
Újabb verzió telepítéséhez kövesse az ezen a webhelyen található utasításokat.

Ha az XDS 1000 Tablet / PC nem rendelkezik internetkapcsolattal, tegye a következőket:
1. Csatlakoztasson egy USB-t egy számítógéphez internetkapcsolattal.
2. Lépjen a https://avlditest.com/xds-updates webhelyre.
3. Töltse le a frissítést az USB pendrive-ra.
Ehhez kattintson a Frissítés, majd a Mentés másként gombra.
Mentse a frissítő fájlt az USB-memórián.
4. Húzza ki az USB pendrive-ot
Ehhez kattintson a jobb alsó sarokban lévő ikonokra
,
majd az USB DISK
kiadásra.
5. Csatlakoztassa le az USB kulcsot és csatlakoztassa az XDS 1000 Tablet / PC-hez.
6. Telepítse a frissítést
Ehhez kattintson duplán az AVL_DiTEST_XDS_1000_20XX_XX_install.exe fájlra.
7. További részletekért kérjük, olvassa el a https://avlditest.com/xds-updates címet a 3.
lépéshez Az aktiválási kód kérése.
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1.4

AVL DiTEST XDS 1000

Felhasználói felület
(1)
(3)
(4)

(2)
(5)

(6)

(7)

(8)
Ábra 1-3

Pont Leírás

1-4

(1)

Fő navigációs panel: Képernyőváltás/Gombok„Diagnosztika“, „EOBD“, „Scout“ és „XIS
Pro“.

(2)

Navigáció: Képernyőváltás/Gombok „Beállítások“, „Feedback/visszajelzés“ és „Súgó“.

(3)

Navigáció gomb: Megmutatja a kiválasztott járművet és a kiválasztott funkciót.

(4)

Információk: Szöveges utasítások.

(5)

Navigáció a funkciókhoz:
Képernyőváltás/Gombok „Járműkiválasztás“, „Vissza“ és „Több“.

(6)

Munka felület: aktuális funkciók ábrázolása.

(7)

Munkafelület navigáció:
Képernyőváltás/Gombok a funkciókhoz.
Fontos funkciók kék színnel megjelölve vannak kijelezve, kevésbé fontosak szürkével.

(8)

VIN (Jármű- azonosító-szám / alvázszám), Kapcsolódási állapot: PC  Jármű
és akkumulátor feszültség.
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Súgó
A

–ra kattintva megjelenik egy ablak a vonatkozó leírással és képernyőképpel.

Információ
Használja a „Súgó“ funkciót! Ez a legegyszerűbb probléma megoldási módszer.

1.6

Járműdiagnosztikai rendszer AVL DiTEST SCOUT
Információ
A szükséges Jármű diagnosztikai információkat az AVL DiTEST SCOUT-ban találja!
A Scout –ra kattintva indítható az AVL DiTEST SCOUT.
Az AVL DiTEST Scout a „Munkafelület navigáció“-ban indul, lásd ábra 1-1 (7), a jármű azonosítási
adatok és a kiolvasott hibakódok automatikusan az AVL DiTEST SCOUT-nak átadásra kerülnek.
Az AVL DiTEST SCOUT használatához olvassa el az alábbi dokumentumokat:

Kezelői kézikönyv AVL DiTEST SCOUT, Azonosító szám: AT7641HU

1.7

Műszaki Információs rendszer AVL DiTEST XIS Pro
Információ
A szükséges műszaki információs rendszer az AVL DiTEST XIS Pro-ben elérhetők!
A XIS Pro –ra kattintva indítható a műszaki információs rendszer AVL DiTEST XIS Pro (XIS:
eXperiencedInformation Solution).
Az AVL DiTEST XIS Pro használatához olvassa el a dokumentumokat.

1.8

OEM Portal
Kattintson az OEM Portal az alapértelmezett internetböngésző indításához. Úgy tűnik, a
"hozzáférés a gyártó portálokhoz". A járműgyártó kiválasztása után különböző gyártói információk
letölthetők.

Kezelői kézikönyv
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Beállítás
Az AVL DiTEST XDS 1000 vagy a DiOBD 880 cseréje után a „Beállítás“ (gomb
különböző beállítások végrehajthatók.

) menüben a

1.9.1 Rendszer információ
A telepített AVL DiTEST XDS 1000 – verzió és az érvényes licensz kijelzése.
Frissítések ellenőrzése
Változás engedélyt
Log file-ok megnézése

L´sad az 1-2 Oldalt.
Megnyitja a "termék aktiválás".
Itt lehet megadni az aktiváló kódot.
Megjelenik egy ablak, és megjeleníti a log fájlt.

1.9.2 Hibakód kiolvasó
Itt tudja kiválasztani a kommunikációs csatlakozás felületét a com-portot (USB-Kábel vagy vezeték
nélküli Bluetooth-kapcsolat) és frissíteni tudja a DiOBD 880 modul Firmware-t/hardverprogramját.
AutoCom

Attól függően, hogy melyik a kiválasztott kommunikációs interfész,
ezt a COM portot fogja keresni.

Boxupdate

A DiOBD 880 Firmware/hardverprogram frissítése.

COM-beállítások

Megnyit egy ablakot, ahol az elérhető COM-portok megjelennek és
manuálisan ki lehet egyet választani.

MEGJEGYZÉS
A Firmware/hardverprogram frissítésnél győződjön meg róla, hogy nem Bluetooth-on keresztül
történik a kommunikáció.
A Firmware/hardverprogram frissítéshez csatlakoztassa a DiOBD 880-at kábellel a PC-hez
(Notebook/laptop, AVL DiX DRIVE UM stb.).

1.9.3 Általános
Itt tudja a saját szervizének az adatait beállítani, pl. saját szerviz fejlécét beadni, egy Logó-t és a
nyelvet kiválasztani, valamint a felhasználónak kell kiválasztania, és meghatározza a logfile helyét.
Logo kiválasztása

1-6

A megjelenő ablakban a Logó kiválasztását tudja megtenni.
Erősítse meg a választását a Nyitás-ra kattintva.
Az adat file-nak ".jpg"-nek kell lennie.
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1.10 Feedback/visszajelzés
OK –ra kattintva a felhasználó információi az AVL DiTEST-nek küldésre kerülnek.

A

Ennek célja, hogy javítsák a termék-szolgáltatás. Az automatikus kiértékelés semmilyen személyes
adatot nem használ fel. A beviteli mezőbe tudja beírni az elküldeni kívánt részletes visszajelzést.

1.11 Hiba esetén
Hiba esetén a következőképpen járjon el:





Ellenőrizze, hogy az AVL DiTEST XDS 1000 és a VCI/Scantool megfelelően működik-e.
Lépjen ki az AVL DiTEST XDS 1000-ből és indítsa azt újra.
Bontsa a kapcsolatot a PC  VCI/Scantool között és a jármű között és csatlakoztassa
ezeket újra.
Vegye figyelembe a hibaüzenetek és tippeket a képernyőn.
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2

Jármű-Diagnosztika

2.1

Jármű azonosítás:
Kettőt kattintva az AVL XDS 1000 elindul és megjelenik a „Jármű kiválasztás“ ablak.

(1)

(2)
(3)

Ábra 2-1

(1) Jármű típus
Itt tudja előválogatni, hogy milyen jármű fajtát szeretne vizsgálni (szgk, kisteher és/vagy
TGK/Utánfutó/tréler/pótkocsi) a (3) mezőben kerül kijelzésre.

(2) Gyors keresés
Egy vagy több betű beírásával szűkíthető az adott „Márka“, „Sorozat“ és „Modell“ választék.

(3) Márka, Sorozat, Modell
Válasza ki a szükséges járművet a táblázatban kívánt Márkára, Sorozatra és Modellre kattintva.
Jármű kiválasztás

Erősítse meg (3) a kiválasztását. Megjelenik az ablak „Jármű
információ“, lásd ábra 2-2.

Jármu megtalálása VIN-en
kersztűl

A beazonosított jármű megjelenik.

Utolsó 20 jármű

Megmutatja az utolsó 20 kiválasztott jármű listáját.
Kattintson a Jármű és a Kiválasztás gombokra.

Funkciók

Bemutatja a kiválasztott járművel kapcsolatos összes lehetséges
funkciót.

Információ
Az AVL DITEST XDS 1000 a Diagnosztikai Rendszer Szoftver AVL DiTEST DSS-el indul (2.2-es
verziótól), innen veszi át a jármű azonosítási adatokat az AVL DiTEST XDS 1000.

Kezelői kézikönyv
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2.2 Jármű információk:
Kattintson ide Kiválasztás, lásd ábra 2-1, és megjelenik a „Jármű- információk“ ablak.

(1)

Ábra 2-2

(1) Súgó képemyö
Több Súgó képernyő és illesztési információ, valamint jármű adapter kábel információ (pl.
diagnosztikai csatlakozó helye, diagnosztikai kábel típusa) kerül megjelenítése.
AutoScan

Járműben
lévő
vezérlőegységek
/megjelenítése, lásd 2-3 oldal.

automatikus

listázása

ECU lista

Lehetséges a Vezérlőegység manuális kiválasztása, lásd 2-3 oldal.

Fö funkciók

Megmutatja a különféle funkciók kiválasztása, amelyek nélkül
elvégezni auto scan és ellenőrző eszköz azonosítását.
lásd. 3.4 fejezet „Fö funkciók“.
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2.3

Vezérlőegység áttekintés:
AutoScan:
Megmutat a járműben megtalálható vezérlőegységet.
Az AVL DiTEST XDS 1000 speciálisan optimalizált leggyorsabb Auto Scan.
Egyes járművek, az Auto Scan okozta, hogy vezérli a készülékeket a járműben, de akár több perc.

ECU Lista:
Megmutat minden vezérlőegységet, ami ebbe a jármű típusba be lehet építve.

(1)

Ábra 2-3
Vezérlőegység rendben van.
A vezérlőkészülék hibamemóriájában legalább egy hiba van
elmentve.
Vezérlőegység nem található.
A (1) –es ablakban láthatja az ennél a Jármű-nél lehetséges Diagnosztikai-Működési módokat.
Kattintson a Diagnosztika-mód-ra. Diagnosztika-Működési módok, lásd. 3-1.
A Rendszer/Vezérlőegység választáshoz, kattintson a kívánt Vezérlőegység-re és az ECU
kiválasztás-ra.
Nyomtatás

Kezelői kézikönyv

Ki lehet választani, hogy a nyomtatás rövid formában vagy
plusz információkkal legyen elkészítve. A rövid formában az
ábrázolt képernyőt kell kinyomtatni. A kivitelezési formában ezen
felül minden vezérlőkészülékhez az azonosító adatok és a
hibakódok ki lesznek nyomtatva.
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Vezérlőegység-Azonosítás:
A kiválasztott vezérlőegység ki lesz olvasva és az információk részletesen megjelenítve (1).
Továbbá a kiolvasott hibakódok szöveges információval kijelzésre kerülnek (2).

(1)

(2)

(3)

Ábra 2-4
File/könyvtár információk megjelenítée.
A file/könyvtár információk megjelenítésének befejezése.
Nyomtatás

Az azonosító adatok és a hibakódok a kiválasztott
vezérlőkészülékhez ki lesznke nyomtatva

A (3)-as ablakban láthatja az ennél a Vezérlőegységnél/Rendszernél lehetséges DiagnosztikaiMűködési módokat.
Kattinson egy hibakódra (Mező (2)) és a kívánt Diagnosztika-Mód-ra.
Diagnosztika-Működési módok, lásd 3-1.
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2.5

Az összes hibakód
Ha a képernyő "Auto Scan" (ld. 2-3), válassza ki a "Minden kibakód kiolvasása", így a következő
képernyő jelenik meg:

Ábra 2-5
Aktualizàlàs/frissítés

Frissíti az összes hiba listája minden vezérloegységben.

Összes hibakód törlése

A kijelzett hibakódok törölve lesznek.
Itt egy törlési protokollt lehet elkészíteni, és ki lehet nyomtatni.
A törlési protokoll azokat a hibakódokat tartalmazza, melyek a
törlés előtt rendelkezésre álltak, és azokat a hibakódokat, melyek a
törlés után még megvannak.

Nyomtatás

A képernyő tartalma ki lesz nyomtatva.

Kezelői kézikönyv
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Diagnosztika-Működési módok

3.1

Minden hibakód kiolvasása

Diagnosztika-Működési módok

A hibatároló kiolvasása az összes a járműbe épített vezérlőegységnél és a betárolt hibakódok és
hiba szövegek kijelzésre kerülnek.

3.2

Minden hibakód törlése
Funkció (képernyő) "Auto Scan"
Minden a járműbe épített vezérlőegység hibatárolójának törlése. Előfordulhat, hogy ha a hiba a
járműben még fennáll, akkor rövidesen a hibatárolóban a hiba újra betárolásra kerül.
Funkció (képernyő): "Az összes hibakódok"
Törli a hibakód jelenik meg.
Információ
A biztonsággal összefüggő rendszerek nem mindig engedik azonnal törölni a hibakódokat.
Ezekben az esetekben, kapcsolja ki a gyújtást néhány másodpercig, vagy menjen egy próbaútra.
Néhány járműnél a hibatároló csak akkor törölhető, ha a motor nem jár. Továbbá egyes típusoknál
csak speciális sorrendben lehet a hibakódokat a vezérlőegységből törölni.

3.3

Hibakód törlése
Törli a kiválasztott vezérlőegység hibatárolójából a hibákat. Előfordulhat, hogy ha a hiba a járműben
még fennáll, akkor rövidesen a hibatárolóban a hiba újra betárolásra kerül.

Információ
A biztonsággal összefüggő rendszerek nem mindig engedik azonnal törölni a hibakódokat.
Ezekben az esetekben, kapcsolja ki a gyújtást néhány másodpercig, vagy menjen egy próbaútra.
Néhány járműnél a hibatároló csak akkor törölhető, ha a motor nem jár. Továbbá egyes típusoknál
csak speciális sorrendben lehet a hibakódokat a vezérlőegységből törölni.

3.4

Fö funkciók
A funkciók a Súgó által lekövetve futtathatók. TOP Funkciók a kiválasztott járműre vonatkoznak. A
képernyőn megjelenő utasítások végigvezetik az eljárás egyes lépésein. Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.

3.5

Funkciók
A funkciók a Súgó által lekövetve futtathatók. Funkciók a kiválasztott vezérlőegységre vonatkoznak.
A képernyőn megjelenő utasítások végigvezetik az eljárás egyes lépésein. Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.

Kezelői kézikönyv
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Működtetők ellenőrzése
Működtetők ellenőrzése a kiválasztott Rendszernél/Vezérlőegységnél.
Az eljárás függ a kiválasztott járműtől. Néhány járműnél egy bizonyos sorrendben kell az
ellenőrzéseket elvégezni és a működtetést egy listából lehet kiválasztani.
Kövesse a Működtetők ellenőrzésére vonatkozó utasításokat.
Információ
Több vezérlőegységnél a Működtetők ellenőrzése során a gyújtás rá kell adni majd levenni (vagy
fordítva).

3.7

Mért értékek
Az aktuális Mért értékek (Mért értékek/Paraméter) kiolvasása és megjelenítése a kiválasztott
vezérlőegységnél. A Mért értékek Mért érték csoportokban találhatóak (Mért érték blokkokban). A
Mért értékek grafikusan is megjeleníthetők.

Csoport kiválasztás
Itt tudja kiválasztani, melyik Mért érték csoportot kívánja megjeleníteni a mezőben „Hila lista“.

Hiba lista
Kiválasztása a megjeleníteni kíván Mért értékeknek ().
A keresendő kifejezést közvetlenül a "Gyros keresés" mezőbe beírhatja egy Mért érték kereséséhez.

Részletek
Érték, beállított érték, egység és a megjegyzés a kiválasztott mérési értékek jelennek meg.
A felvétel elindításához

A mért értékeket rögzíti. A feljegyzett adatokat a CSV- vagy TXTfájlban lehet elmenteni

A felvétel megment

A rögzített értékeket tárolja. A böngésző ablak válassza ki a tárolási
helyét.

A felvétel
megszakításához

A felvétel a mért értékek megszűnik.

Grafika
A kiválasztott Mért értékeknél grafikus ábrázolás. Egyszerre max. 4 Mért értékek lehet egyszerre
ábrázolni.

3.8

Környezeti adatok
Amikor egy hiba eltárolásra kerül, kiolvassa a környezeti adatokat és kijelzi azt. A rendelkezésre álló
környezeti adatok a járműtől függenek

3.9

Járműértékelés
Csak a Autoscan! Minden Steuergeries-et vetettek, amelyek lelkesítették egy VIN (FzgIdentifikations Number) vagy Messwerte mit der Einheit km-t.
Durch Klicken auf Km-állás lett minden Messwerte dargestellt, welche, hogy Aufweisen Einheit
km.

3-2

Kezelői kézikönyv

AVL DiTEST XDS 1000

4

EOBD

EOBD
Információ
Az elérhető EOBD-Móduszok az adott járműtől függenek!

4.1

EOBD Módusz 1 Élö adatok
Kiolvassa a kipufogógáztól függő, pillanatnyi motor üzemi adatokat (mért értékek), beleértve a
készenléti kódokat, és kijelzi őket.

4.2

EOBD Módusz 2 Freeze Frame, Hibák környezeti adatai
Kiolvassa és megjeleníti a környezeti adatokat (Frezee Frame), amik a hibakód tárolásakor kerülnek
bejegyzésre.

4.3

EOBD Módusz 3 Hibakódok kiolvasása
Kipufogógáz releváns eltárolt hibakódok kiolvasása és megjelenítése.

4.4

EOBD Módusz 4 Hibakódok törlése







Törli a környezeti adatokat (Frezee Frame), amik a hibakód tárolásakor kerülnek
bejegyzésre, (Módusz 2).
Törli a kipufogógáz/emisszió releváns hibakódokat (Módusz 3).
Törli a Lambda-szonda értékeket (Módusz 5).
A Readiness kódok (Készenléti tesztek) „nem végrehajtott“ állapotba kerülnek.
Törli a szórványosan betárolt, kipufogógáz releváns hibakódokat (Módusz 7).
Törli az égő MIL lámpával megtett km értékét.

Néhány járműnél először a Módusz 3 „Hibakód kiolvasása“ menübe és az EOBD-Módusz 7 „DTC
(hibákod)“ menübe kell belépni, ahhoz, hogy az EOBD-Módusz 4 „Hibatároló törlése“ funkció
működjön.
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4.5

EOBD Módusz 5 Lambda értékek
Lambda-szonda adatok és értékek kiolvasása és megjelenítése.
Információ
A mért értékek az 1-es szondánál hexadecimális számrendszerben jelennek meg!

4.6

EOBD Módusz 6 Teszt értékek (szórványosak)
Nem folyamatosan felügyelt mért értékek kiolvasása és kijelzése, gyártó specifikus komponensek
mint, Katalizátor, Párolgási/tank szellőztető rendszer.
A megjelenített vizsgálati értékek érvényesek, nem lehet a készenléti kódokat (Readiness értékek)
nullázni. Ha szükséges, hozzon létre új készenléti kódokat a gyártói előírás szerinti próbaúttal.
Magyarázat (Példa):

Jelentés

4.7

Teszt
Komponens

ID TID$01
CID$11

Tartomány
Érték
Eredmény

0 ... 22316
4660
ok

Vezérlőegység által támogatott tesztek száma
Elérhető komponensek száma, gyártói értékek
figyelembevételével
Tartomány, a mért értéknek ezen belül kell lennie
Kiolvasottmért érték
Értékelés: OK / nem OK

EOBD Módusz 7 DTC (hibakód) szórványos
Kipufogógáz releváns szórványos hibakódok kiolvasása.

4.8

EOBD Módusz 8 Működtetők
Komponensek aktiválása.

4.9

EOBD Módusz 9 Jármű információ
A következő információk kiolvasása:

Jármű-Információk

Beállítási-Információk

Beállítási-Azonosító-Számok
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